
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

  

 تاريخ خاتمه تاريخ شروع نوع مسئوليت رديف

 تاکنون 1/8/96 شهردار زرين شهر 1

 30/6/1396 20/7/1392 شهردار سده لنجان 2

 19/7/1392 1/12/1383 معاون عمرانی شهرداری زرين شهر 3

 30/11/1383 1/9/1383 سرپرست شهرداری فرخ شهر 4

 30/8/1383 1/6/1382 شهرسازی شهرداری فرخ شهرمعاون فنی و  5

 31/5/1382 16/2/1381 مسئول امور عمرانی شهرداری نجف آباد 6

 خاتمه شروع نوع مسئوليت رديف

 1399 1397 های استان اصفهانعضو هيئت مديره سازمان خدمات طراحی شهرداری  1

 1397 1392 عضويت در شورا و هيئت مديره سازمان حمل و نقل همگانی شهرستان لنجان 2

 1397 1392 عضويت و رئيس هيئت مديره شرکت بازيافت لنجان 3

 تاکنون 1396 دبيرستاد بازآفرينی شهری پايدار شهرستان لنجان 4

 تاکنون 1397 شهرستان لنجانرئيس هيئت ورزش های همگانی  5

 تاکنون 1394 عضويت در کمپين شهرداران صلح   6

 1391 1390 عضويت در کميته تهيه و تدوين برنامه پنج ساله شهرداری نجف آباد 7

 دريافت لوح از عنوان رديف

 1398کسب عنوان شهردار برتر استان اصفهان در سال  1
جمالی نژاد معاون وزیر و رئیس دکتر 

 سازمان شهرداری  های کشور

2 
دریافت عنوان شهر سبز و کسب تندیس واحد برتر خدمات سبز 

 97کشوری در سال 

دکتر کالنتری معاون رئیس جمهور و 

 رئیس سازمان محیط زیست کشور

3 
کسب عنوان شهر برتر استان اصفهان در ارائه خدمات به مسافران 

 98و  97سال های نوروزی در 
 دکتر عباس رضایی استاندار اصفهان

 سید مرتضی بختیاری استاندار اصفهان تجلیل جهت احداث تقاطع غیر همسطح امام حسین زرین شهر 4

 علیرضا ذاکر اصفهانی استاندار اصفهان احداث تقاطع غیر همسطح خلیج فارس زرین شهرتجلیل جهت  5

 استانل آموزش وپرورش قائدیها مدیر ک تقدیر به جهت هوشمند سازی مدارس شهر سده لنجان 6

7 
و افتتاح و سده لنجان احیاء و مرمت حمام قدیمی تجلیل جهت 

 آن بعنوان موزه و نگارخانهاز بهره برداری
دکتر الهیاری مدیر کل میراث فرهنگی 

 استان اصفهانگردشگری و صنایع دستی 

 مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان کتابخوانی کسب عنوان شهردار فعال در حوزه کتاب و 8

 : جانبی سوابق اجرايی

 : جانبی سوابق اجرايی

 : جانبی سوابق اجرايی

 : سوابق اجرايی

 اهم فعاليت های اجرايی :

 : تقدير نامه هااهم 



 

 
 

 شفافيت در عملکردانضباط مالی و برنامه ريزی شهری ، توجه ويژه به  (1

 98 سال درصدی  11۵ ، تحقق 97سال  درصدی 113 تحقق) تحقق بیش از صد درصد بودجه شهرداری زرین شهر در سه سال پیاپی ،  

 ( 1400درصدی در سه ماهه اول سال  1۵6و تحقق  99 سال در درصدی 160 تحقق
 جایگاه مدیریت شهری در جامعه تأمین منابع پایدار و توجه به پرداخت دیون جهت اعتمادسازی و حفظ 

  جهتهیه و تدوین طرح های مطالعاتی و تحقیقاتی( ت برنامه ریزی راهبردی اعم از طرح توسعه راهبردی زرین شهرCDS تهیه نقشه، ارتوفتو و ، )GIS 

ساله و تصویب در شورای عالی  1۵افق طرح جامع زرین شهر با ازجمله و تفصیلی تدوین طرح های جامع  و اجرای طرح ممیزی امالک زرین شهر شهری،

 شهرسازی و معماری کشور

  یارائه مقاالت متعدد در همایش های علمی و پژوهش و  مطالعات طرح جامع منطقه گردشگری شهرهای زرین شهر و سده لنجانانجام 

 شهری با اجرای پروژه های مهم عمرانی ترافيکی شامل : زيربنايیگاه ويژه در تقويت و توسعه ن (2

   یابان فردوسی زرین شهر ( ، احداث طرح تکمیل رینگ شرقی معابر شهری زرین شهر شامل ) احداث خیابان شهید حسین ابوالحسنی ) ادامه خاجرای

 میلیارد ریال 170با اعتباری بالغ بر  ( میدان حکیم فخر االطباء ریزی، احداث میدان شهید حاج رحیمی، احداث پل و تقاطع غیر همسطح

  افتتاح گردید .  1387مقننه در سال  قوه میلیارد ریال  باحضور رییس 30تباراعوماه  7مدت طح امام حسین )ع( زرین شهر که درهمسغیرتقاطع مدیر پروژه 

  شد.قطار اجرا ماه بدون توقف در حرکت  7به صورت ریلی در مدت زمان کمتر از تقاطع غیر همسطح راه آهن خلیج فارس که مدیر پروژه 

  تقاطع غیر همسطح ورودی شهرک حمل و نقل کاالی زرین شهراحداث ادامه بلوار خلیج فارس و 

 معرفی گردید . 1391پارک سوار بزرگ زرین شهر که در سومین کنفرانس ملی سازه و فوالد به عنوان طرح برتر فوالدی کشور در سال  مدیر پروژه 

 طع همسطحاحداث بیش از پنجاه بلوار ، میدان ، خیابان و تقا 

 :شامل پروژه های سرمايه گذاری حرکت در مسير توسعه پايدار شهری با اجرای  (3
  هکتار  67با مساحت احداث شهرک مشاغل کارگاهی زرین شهر 

 هکتار 164ی زرین شهر با مشارکت بخش خصوصی با مساحت احداث شهرک حمل و نقل کاال 

  سده لنجان ساماندهی اراضی کارگاهی 

  باغ دراز زرین شهر و باغ الهی ، شهید قجه ای و محله های  لنجان  پردیس سدهساماندهی شهرک های مسکونی نگین و 

  عقد نخستین قرارداد سرمایه گذاریBOLT  میلیارد ریال 8جهت نصب تابلوهای تبلیغاتی در زرین شهر با حجم سرمایه گذاری 

 اجرای پروژه های :با و حفظ ميراث فرهنگی توسعه گردشگری  ،اجتماعی  ،ارتقاء زيرساخت های فرهنگی  (4
 احداث بیش از بیست ورزشگاه ، فرهنگسرا ، سالن مطالعات و کتابخانه و اماکن عمومی 

  هوشمندسازی کل مدارس دولتی شهر سده لنجان برای اولین مرتبه در استان اصفهان 

 پارکهای سطح شهر  توسعه و حفظ و نگهداری،  و بهسازی ترافیک   – کودکتخصصی  پارک  ، احداث پارک های محله ای 

 موزه و نگارخانه به عنوان اولین موزه شهرستان لنجان  بهره برداری جهت و   سده لنجان مرمت حمام قدیمی شهر 

 باغ برجی زرین شهر اجرای پروژه مرمت و بازسازی برج کبوتر 

  کشور  میراث ناملموسبرنج لنجان در فهرست  ثبت 

  کشورمیراث ناملموس در فهرست  انلنجدمپخت الخولی شیوه ی پخت انواع ثبت 

  در پارک ساحلی زرین شهراحداث مسیر دوچرخه سواری 

 آغاز عملیات اجرایی مجموعه فرهنگی ، ورزشی امام رضا )ع( زرین شهر 

، هم افزايی ديپلماسی شهری در حوزه تعامالت فرهنگی و اجتماعی، تقويت برندينگ شهری، ترويج فرهنگ ايثار و شهادت، حمايت از نخبگان  (5

 :  حفاظت از محيط زيست با انجام برنامه های متنوع فرهنگی و اجتماعی اعم از ارتقاء نشاط اجتماعی و

 1400برای اولین بار در خرداد ماه  مختلف یها برنامه یبرگزار با آن نکوداشت ی هفته و شهر نیزر روز نییتع 

  هزار نفر از شهروندان 20با حضور حدود  98و  97در سالهای  جلوه های ویژه میدانیبرگزاری ویژه برنامه شب های شیدایی به مناسبت هفته دفاع مقدس با 

  ر زرین شهرد به مناسبت هفته درختکاری "درختی برای فرزندم"برگزاری طرح  

  نمایش حاجی فیروز، نوروز خوانی و.... همچون سنتی و جشن های آیینی و نجشن بزرگ در پارک ساحلی زرین شهر با حضور شهروندا 10برگزاری بیش از 

 تا کسب و کار  تشکیل مرکز رشد و خالقیت شهرستان لنجان با همکاری دانشگاه پیام نور زرین شهر و برگزاری نخستین همایش ایده 

 در شهر زرین شهر و... نصب المان های شهری اعم از المان مادر، المان مطالعه، المان پدر 

 های پیاده روی خانوادگی،  دوچرخه سواری و  اجرای برنامه های زیست محیطی اعم از پاکسازی بستر زاینده رود بمناسبت روز زمین پاک، برگزاری همایش

 یان محیط زیست و...حام های کمپینهمراهی با 

 در مناسبت های مختلف سال برگزاری همایش ها و جشنواره های مختلف 

 

 عمرانی ، فرهنگی و اجتماعی اهم فعاليت های اجرايی


