با رعایت کامل پروتکلهای بهداشتی:
🔴🔵بیست و سومین جشنواره شهید رجایی استان هرمزگان برگزار شد🔴🔵
دریانورد دبیر جشنواره شهید رجایی و رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی استان هرمزگان در این
جشنواره که به صورت وبینار با دیگر دستگاههای اجرایی استان هرمزگان برگزار شد ،دستگاههای
برتر در حوزههای مختلف را معرفی کرد.
🔻دستگاههای اجرایی برتر در مجموع شاخصهای عمومی و تخصصی به تفکیک گروهبندی:
گروه زیر بنایی و توسعه :شرکت آب و فاضالب
گروه تولیدی و خدماتی :سازمان صنعت ،معدن و تجارت
در گروه آموزش و فرهنگی :اداره کل آموزش و پرورش
در گروه تولیدی و خدماتی :سازمان جهاد کشاورزی
گروه عمومی و قضایی :اداره کل ثبت احوال
گروه سالمت رفاه اجتماعی :دانشگاه علوم پزشکی

🔻دستگاههای برتر در رشد امتیازهای مجموع شاخصهای عمومی و اختصاصی نسبت به دو سال
قبل :
مدیریت درمان و تامین اجتماعی
اداره کل حفاطت محیط زیست
اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی

🔻دستگاههای اجرایی برتر در حوزه اقدامات برجسته و ویژه :
اداره کل بنادر و دریانوردی

اداره کل فنی و حرفهای
اداره کل امور و مالیاتی
شرکت آب منطقهای هرمزگان

🔻دستگاههای اجرایی برتر در شاخص های تخصصی:
شرکت برق منطقهای
بانک کشاورزی
اداره کل گمرکات
اداره کل تامین اجتماعی
معاون برتر استانداری:
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری هرمزگان

🔻فرمانداران برتر:
بندرعباس
پارسیان
رودان
بستک
جاسک

🔻دستگاههای اجرایی دارای عملکرد مطلوب و موثر اشتغالزایی خدماترسانی و توسعه
زیرساختهای شهری و روستایی :
اداره کل راه و شهرسازی
اداره کل تامین اجتماعی
اداره کل نوسازی و تجهیز مدارس
اداره کل منابع طبیعی
اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی
انتقال خون
اداره کل ورزش و جوانان

🔻دستگاههای برتر در زمینه تعامل بین بخشی و فرا بخشی :
صدا و سیما
شرکت مخابرات
شرکت پاالیش گاز سرخون و قشم
شرکت پاالیش نفت بندرعباس
شرکت نفت ستاره خلیجفارس

🔻همراهی و نظارت سازنده دستگاههای نظارتی ،امنیتی با دستگاههای اجرایی در جهت پیشبرد
اهداف توسعهای استان هرمزگان:
نیروی دریایی سپاه پاسداران انقالب اسالمی
اداره کل اطالعات

اداره کل دادگستری
دادستانی کل
سازمان بازرسی
دیوان محاسبات
سپاه امام سجاد (ع)
نیروی دریایی منطقه یکم سپاه پاسداران
فرماندهی نیروی انتظامی

🔻ائمه جمعه و معتمدین به عنوان افراد موثر در افزایش همگرایی ،همدلی و مشارکت مردمی و
اعتماد به نظام و دولت:
نماینده ولی فقیه در استان هرمزگان و امام جمعه بندرعباس
امام جمعه اهل سنت در بندرعباس
جناب آقای شیخ امینی

🔻جانبازان و جانفشانی و رشادت در تقویت ارزشهای نظام اداری :
جناب آقای اکبر عباسی
🔻بیمارستانها و شهدای کادر درمان:
رئیس بیمارستان شهید محمدی بندرعباس
رئیس بیمارستان خلیجفارس
رئیس بیمارستان کودکان

رئیس بیمارستان صاحبالزمان(عج)
رئیس بیمارستان شهرستانهای استان
خانواه چهار شهید کادر درمان استان هرمزگان
🔶روابط عمومی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان هرمزگان

