
 

 

 

 

 

 

 آن اداره استایجاد تغییرات در هر اداره و ارگانی در راستای رشد و پویایی بیش از پیش 

 عار   ضامن  شاهردار   معاوناا   معارفه و تودیع جلسه در شهر شاهین شهردار فرهنگ حمیدرضا

 است،بنابراین اهمیت حائز شهروندا  و شهر برا  شهردار  خدمات و اقدامات: گفت آمدگویی خوش

 .است ضرور   شهردار پیش از بیش پویایی و چابکی راستا  در تغییرات ایجاد

و  در ادامه با تأکید بر اینکه تالش صادقانه و شبانه روز  برا  خدمتگزار  به شاهروندا  بایاد در   

صدر و بردباار  نسابت باه     دستور کار ویژه قرارگیرد گفت: ضرور  است کارکنا  شهردار  با سعه

باا رعایات ضاواب  و    ترین زما  ممکن  استماع مشکالت و مسائل شهروندا  اقدام نموده و در سریع

 .ها اقدام کنند مقررات شهردار  نسبت به حل آ 

فرهنگ تصریح نمود: ضرور  است در توزیع خدمات شهر  به شهروندا  عزیز عدالت رعایت گردد 

 تا همگا  از خدمات عمومی یکسا  برخوردار شوند.

اسالمی شاهین شهر شهردار شاهین شهر در پایا  از همیار  ها و مساعدت ها  همه اعضا  شورا  

در برنامه ریز  ها و اقدامات شهردار ، همچنین تالشها و زحماات کارکناا  و کاارگرا  شاهردار      

 تقدیر و تشکر نمود.

مسعود عارفیا  سرپرست جدید معاونت پشتیبانی و توسعه شهردار  در این آیین گفت: ا  شاء اهلل 

مثبات در راساتا  رشاد و اعاتال  شاهر و      با همفکر ،همدلی و همراهی یکدیگر بتوانیم گام ها  

 شهردار  برداریم.



مجید عرفا  منش سرپرست جدید حوزه معاونت اجرایی و خدمات شهر  شهردار  شاهین شهر در 

این جلسه گفت: حوزه خدمات شهر  در خانواده بزرگ شهردار  وظایف ویژه ا  در سطح شهر بار  

یم با همیار  یکدیگر این وظایف و تعهدات را انجام داده عهده دارد که ا  شاء اهلل در این راستا بتوان

 تا مورد قبول درگاه خداوند و رضایت شهروندا  باشد.

وحید مهدویا  سرپرست جدید حوزه معاونت شهرساز  نیز در این مراسم با اشااره باه ظرفیتهاا     

و در مسیر  بسیار خوب شهر در حوزه شهرساز  و معمار  گفت: شاهین شهر شهر  در حال توسعه

تعالی می باشد که می تواند با توجه به ویژگی ها  منحصر به فرد  که در ابعاد فرهنگی ، اجتماعی ، 

اقتصاد  و زیرساختی دارد در آینده ا  نه چندا  دور به الگویی ممتاز نه تنهاا در اساتا  بلکاه در    

 کشور مبدل گردد.

  و معمار  ، حول دو محور خواهد بود که ا  شاء و  در ادامه بیا  کردکه برنامه ما در حوزه شهرساز

اهلل با توکل به خدا و توسل به ائمه اطهار ، حمایت شهردار و اعضا  محترم شورا  اساالمی شاهر و   

 همکار  و همدلی پرسنل خدوم اجرایی خواهیم کرد.

محور اول، ارتقاء آ  در جایگاه شهر  هوشمند با اولویت هوشمندساز  نظام شهرساز  و معمار  و 

محور دوم شهر  متعالی در حوزه ساخت و ساز شهر  و اخالق حرفه ا  که در نهایت هار دو باعا    

 خدمت رسانی هرچه بهتر ، سریعتر و ساده تر به مردم و شهروندا  خواهد شد .

 

 رزومه معاونا  جدید شهردار  شاهین شهر به شرح ذیل است: شایا  ذکر است

 شهرساز  معاونت وحیدمهدویا 

 

 



  از دانشگاه هنر معمار لیسانس فوق و اصفها  هنر دانشگاه از دکترا  شهرساز  مدرک تحصیلی: 

 تهرا 

 سوابق اجرایی:

 و الکترونیک شهرساز  مدیر عنوا  به سال سابقه در پست ها  مدیریتی در شهردار  اصفها   71

 سپار  برو 

 مدیر کل نظارت بر اجرا  ضواب  شهرساز 

 مشاور و قائم مقام معاونت شهرساز  و معمار 

 معاو  شهرساز  مناطق شهردار  اصفها 

 شگاه هنر اصفها استاد دان

 نائب رییس گروه تخصصی معمار  سازما  نظام مهندسی ساختما  استا  اصفها 

 دبیر هیئت اجرایی هشتمین انتخابات نظام مهندسی

 پروژه شهرساز  ، معمار  و مرمت ابنیه اصفها  71مدیریت طراحی 

 

 توسعه و پشتیبانی معاونت  مسعود عارفیا 

 

 



 کارشناسی ارشد ثبتمدرک تحصیلی:

 سوابق اجرایی:

 دهیار روستا  جهاد آباد

 بخشدار  مرکز  شهرستا  شاهین شهر و میمه

میمه، برخاوار و  معاو  ادار  مالی شرکت مدیریت پسماندشهردار  شهرستا  ها  شااهین شاهرو  

 خمینی شهر

مدیر عامل شرکت مدیریت پسماند شهردار  شهرستا  ها  شاهین شهرومیمه، برخاوار و خمینای   

 شهر

  شهر  خدمات و اجرایی معاونت  منش عرفا  مجید

 

 کارشناس ارشد مهندسی علوم خاک و محی  زیستک تحصیلی: مدر

 : اجرایی سوابق

 . اصفها  شهردار  شهر  خدمات اداره رییس

 . آبادا  شهردار  شهر  خدمات معاو 

 اصفها   شهردار  زیستی محی  شاخصها  ارزیابی پروژه مدیر

 . اصفها  شهردار  شهر  خدمات بر نظارت و ریز  برنامه مدیرکل



 . اصفها  شهردار  پسماند مدیریت سازما  مدیره هیات اصلی عضو و رییس نایب

 اصفها   صنعتی در دانشگاه شهر  مدیریت مدرس و محقق

 سبزشهر  فضا  ، شهر  زیست محی  و پسماند مدیریت ، شهر  خدمات متخصص

 . اصفها  استاندار  به وابسته رود زاینده عمرا  سازما  اجرایی ، هماهنگی معاو 

 : پروژها  نظارت و راهبر  ، اصفها  شهردار  پسماند مدیریت سازما  پژوهشی مدیر

 

 . اصفها  شهردار  پسماند مدیریت سایت ایجاد و جابجایی پروژه مدیر

 شهردا  جامد زائد مواد تبدیل و بازیافت سازما  ) سمت حفظ با( اجرایی معاو  و پژوهشی معاو 

 . اصفها 

 . کشور وزارت به وابسته ایرا  آلی کود تولید موسسه کارخانه آزمایشگاه سرپرست

 

 

 روابط عمومی شهرداری و شورای اسالمی شاهین شهر

 


