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  برگزار شد اصفهان استان رجايي شهيد جشنواره ينچهارم و بيست

روز  ١۵استان اصفهان از ساعت  ییرجا ديجشنواره شه نيچهارمو  ستيب
با قرائت آياتي از قرآن مجيد و اجراي سرود  ١۴٠٠ شهریوردهم جشنبه هپنج

اجتماعات سازمان مدیریت و شکوهمند جمهوري اسالمي ايران در سالن 
  برگزار شد. ریزی استان اصفهانبرنامه

  

س از پ استان اصفهان یزیرو برنامه تیریسازمان مد یگزارش روابط عمومبه 
 یدکتر اکبر ،یشده در واحد روابط عموم هيته ینماهنگ کوتاه مناسبت شینما
ضمن ، مراسم سخنران نيعنوان اولجشنواره به  ريسازمان و دب سيرئ

، »و باهنررجايي «گراميداشت ياد و خاطره امام راحل (ره) و شهداي بزرگ دولت 
 یر، همكایهاي دكتر رضايي استاندار محترم، معاونين استانداراز حمايت

جانبه متصديان جشنواره تقدير و همه یهااجرايي استان و تالش یهادستگاه
 ،یآموزش یهاجشنواره در گروه نیا دگانیبرگزتشكر كرد و اظهار داشت: 

و  یديتول، رساختیو توسعه ز ییربنایز، ییو قضا یعموم ،یو فرهنگ یپژوهش
شدند و هر گروه با توجه به  یدسته بنداجتماعی رفاه سالمت و  ،یخدمات

  قرار گرفتند. یابیشده مورد ارز نييتع یهاشاخص

 یو اختصاص یشاخص عموم ٢بر اساس  دگانیانتخاب برگز ندیافزود: فرا یو
ها و سازمان یتوانمندساز یبرا یشده است که شاخص عموم یابیارز

ادامه داد:  یاکبردکتر  شدند. یجداگانه بررس زين یاختصاص یهاشاخص
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دستگاه  ١۶جشنواره شرکت کردند که  نیاستان در ا ییدستگاه اجرا ۶۵امسال 
 یهاها امسال نسبت به دورهدستگاه تياست که وضع یدرحال نیبرتر شد و ا

  بود. کیدبه هم نز اريها بسقبل بهتر و رقابت سخت و رتبه

  

 نیا یجشنواره، سخنران اصل سياستاندار اصفهان و رئ ییدکتر عباس رضا
ياد و خاطره شهيدان رجايي و باهنر و بيش از  داشتيمراسم بود که ضمن گرام

نماد  ییرجا ديجشنواره شههزار شهيد کارمند استان اصفهان اظهار داشت: 
 ،کنندیکه ارائه م یبابت خدمت دینبا رانیمسئوالن به مردم است و مد نید یادا
موجب شود  دینبا ییرجا ديهمچون شه یا: جشنوارهوی افزود بگذارند. یمنت

که به  یتبه هم کرده و به واسطه خدما یاحساس برتر ییکه مسئوالن اجرا
   بگذارند. یاند، منتمردم ارائه کرده

و اصل است،  تیانسان بودن اولو زياز هر چ شيب نکهیبا اشاره به ادکتر رضایی 
خود  تيو قابل ميرا تحمل کن هایسخت دیبا ميانسان باش ميخواهیافزود: اگر م

است که شهدا و رزمندگان ما  یراه نیو ا مينشان ده هایها و سخترا در تنگنا
ام که در کرده هيتوص رانیکرد: همواره به مد حیاصفهان تصر استاندار کردند. یط
با عزت را به  تیریمردم کار کنند و مد یتا لحظه آخر برا هاتیریو تحوالت مد رييتغ
 یو خود نباشند. یفردا یدهند و به دنبال ُپست گرفتن برا حيبا ذلت ترج تیریمد

 یبرا یاسالم یجمهور یريگشکل یاز ابتدا یادیز یهاادامه داد: معتقدم کار
 اتیانجام شود که جزو ضرور دیهم با یگرید ادیز یهااصفهان شده است، اما کار

   .فتنديب قیبه تعو یتیریمد راتييبه بهانه تغ دیشهر است که نبا نیو الزامات ا
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آخرت خود داشته  یبرا یارهيبا خدمت به مردم ذخ دیداشت: ما با انيب یو
مسئوالن  نید یو ادا شیخو شتنیرجوع به خو ییرجا ديو جشنواره شه ميباش

 .به مردم است

  

و  تیریسازمان مد یانسان هیو سرما تیریمعاون توسعه مد یاقبالکين روسيس
مراسم ضمن ارائه گزارش مبسوط اقدامات  نیدر ا زياستان اصفهان ن یزیربرنامه

استان اصفهان به  ییاجرا یهادستگاه ١٣٩٩عملکرد سال  یابیانجام شده ارز
و  ییاجرا یهادستگاه یندبگروه ،یعملکرد سطح استان یابیارز ندیفرا یچگونگ

استان در  ییاجرا یهاعملکرد دستگاه یابیارز جیاز آمار مربوط به نتا یادهیگز
و  یعموم یهاگفت: شاخص یاشاره کرد. و ١٣٨٢- ١٣٩٩ یهاطول سال

و به عبارت  باشندیم یقابل توجه یهمبستگ یدارا یاختصاص یهاشاخص
بطور  یاختصاص یهاشاخص ترعیرنقش رشد توانمند سازها را در رشد س گرید

دوره  نیچند یبرگزار اتيافزود: با توجه به تجرب یمشاهده نمود. و توانیخاص م
اخذ  ،یو اختصاص یعموم یهادر شاخص ازاتيامت شیعملکرد، روند افزا یابیارز

و  جیها و کسب نتادستگاه نيها و مراجعدستگاه یمختلف از مجار یبازخوردها
 رسدیبنظر م ،یمتعدد استان در سطوح مل یهاوسط دستگاهممتاز ت یهارتبه

 .باشدیالزم را دارا م یو اثربخش ییکارا ندیفرا نیا
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و توسعه  جیدر حوزه ترو یبرتر استان دستگاهاز سه  ها،یسخنراناین پس از 
سپاه صاحب الزمان ، یاداره کل راه و شهرسازشامل  و شهادت ثاریفرهنگ ا

 .تجليل شد استان یدادگسترو  (عج)

  

  



٧ 
 

  

کسب مجموع « نهيبرتر در زم یهادستگاه ،یگروه تخصص ۵بر اساس سپس 
 :به شرح زیر معرفی شدند »یو اختصاص یعموم یهاشاخص

  سمت  نام مدیر دستگاه  نام دستگاه  عنوان گروه 
 نيالمسلمحجت الاسلام و   استان اصفهان يفرهنگ و ارشاد اسلام  يو فرهنگ يپژوهش ،يگروه آموزش

  يمعتمد يرمضانعل

  مديركل

  مديركل  يصبوح يعل  استان اصفهان ييو دارا يامور اقتصاد  ييو قضا يگروه عموم

  عاملمدير  ينيمهندس هاشم ام  برق شهرستان اصفهان يروين عيشركت توز  رساختيو توسعه ز ييربنايگروه ز

  مديركل  بهروز مهدلو  امور مالياتي استان اصفهان  يو خدمات يديگروه تول

  مديركل  يالله نصر اصفهان يدكتر ول  استان اصفهان يستيبهز  يگروه سلامت و رفاه اجتماع
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  از: اندعبارت» های اختصاصیکسب شاخص«های برتر بر اساس دستگاه

  سمت  نام مدیر دستگاه  نام دستگاه  عنوان گروه 
  مديركل  يدكتر آرش اخوان طبس  استان اصفهان ياو حرفه يآموزش فن  يو فرهنگ يپژوهش ،يگروه آموزش

  مديركل  دكتر ايرج حشمتي  استان اصفهان ستيز طيحفاظت مح  ييو قضا يگروه عموم

  مدير عامل  رضاييمهندس رسول موسي  استان اصفهان ريامور عشا  رساختيو توسعه ز ييربنايگروه ز

  ايو حمل و نقل جاده يراهدار  رساختيو توسعه ز ييربنايگروه ز

  استان اصفهان 

  مدير كل  مهدي خضري

  كل مدير  شهرام موحديدكتر   دامپزشكي استان اصفهان  يو خدمات يديگروه تول

  مدير  پوردكتر علي اعتصام  استان اصفهان ياجتماع نيدرمان تام تيريمد  يگروه سلامت و رفاه اجتماع

  

  

  از: اندعبارت» های عمومیکسب شاخص«های برتر بر اساس دستگاه

  سمت  نام مدیر دستگاه  نام دستگاه  عنوان گروه 
  مديركل  يمحمد اعتداد  آموزش و پرورش استان اصفهان  يو فرهنگ يپژوهش ،يگروه آموزش

  مديركل  يكجان يغفران نيحس  ثبت احوال استان اصفهان  ييو قضا يگروه عموم

  عامل مدير  رانيرپيپ درضايمهندس حم  برق شهرستان اصفهان يروين عيشركت توز  رساختيو توسعه ز ييربنايگروه ز

  مديركل  پزوه يرسول كوهستان  گمركات استان اصفهان  يو خدمات يديگروه تول

 يو خدمات بهداشت يدانشگاه علوم پزشك  يگروه سلامت و رفاه اجتماع

  اصفهان يدرمان

  رييس  زيدكتر طاهره چنگ
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 :در کل استان یو اختصاص یعموم یشاخص ها رتبه اول مجموع

  سمت  نام مدیر دستگاه  نام دستگاه
  مدير عامل  علاقمندان ديمهندس حم  برق استان اصفهان يروين عيشركت توز
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های اجرایی معرفی شده توسط دستگاه برگزیده خدمتکارکنان  نفر ٣۴تعداد 
  :در جشنواره نيز به شرح زیر معرفی شدندبرگزیده 

  نام دستگاه  نام خانوادگی  نام 
 استان اصفهان ياداره كل فرهنگ و ارشاد اسلام  آويني  محمد

 استان اصفهان ياداره كل فرهنگ و ارشاد اسلام  عرب  كورش

  استان اصفهان ياو حرفه ياداره كل آموزش فن  يخوراسگان يقاسم  فضه

  استان اصفهان ياو حرفه ياداره كل آموزش فن  يخواجوئ يسلمان  ديوح

  اداره كل آموزش و پرورش استان اصفهان  ييرضا  بابك

  اداره كل آموزش و پرورش استان اصفهان  يميرح  ژنيب ديس

  اصفهان استان ييو دارا ياداره كل امور اقتصاد  كسائي  مهدي

  اصفهان استان ييو دارا ياداره كل امور اقتصاد  اميني  الهام

  استان اصفهان ستيز طيكل حفاظت محاداره   يآبادنجف يمحمد  محمد

  استان اصفهان ستيز طياداره كل حفاظت مح  رمضاني  حميد

  اداره كل ثبت احوال استان اصفهان  رضايي  عليرضا

  اداره كل ثبت احوال استان اصفهان  يباسمه چ  افسانه

  شركت آب و فاضلاب استان اصفهان  فريسجاد  محمدرضا ديس

  و فاضلاب استان اصفهان شركت آب  نژاد يگودرز  بهاره

  اصفهان يشركت برق منطقه ا  معرفت  عباس

  اصفهان يشركت برق منطقه ا  ميرعظيمي  سيد حسين

  استان اصفهان ايو حمل و نقل جاده ياداره كل راهدار  يملا احمد   حهيمل

  استان اصفهان ايو حمل و نقل جاده ياداره كل راهدار  جعفري  عليرضا

  برق شهرستان اصفهان يروين عيتوزشركت   كشاني  عليرضا

  برق شهرستان اصفهان يروين عيشركت توز  انپوريآر  محمدرضا

  استان اصفهان ياتياداره كل امور مال  عزيزي  عليداد

  استان اصفهان ياتياداره كل امور مال  برجي  زهره

  استان اصفهان ياداره كل دامپزشك  باشي  اسماعيل

  استان اصفهان ياداره كل دامپزشك  رشيد مياب  حسن

  اداره كل گمركات استان اصفهان زادهزيرك  محمد امين

  اداره كل گمركات استان اصفهان  اميني  مسعود

  استان اصفهان يستياداره كل بهز  ميرزاييان  افسانه

  استان اصفهان يستياداره كل بهز  يداود  زهرا سادات

  استان اصفهان ياجتماع نيدرمان تام تيريمد  ينوح زادهيعل  آرش

  استان اصفهان ياجتماع نيدرمان تام تيريمد  آيتي  محسن

  اصفهان يدرمان يو خدمات بهداشت يدانشگاه علوم پزشك  رستاقي  فاطمه

  اصفهان يدرمان يو خدمات بهداشت يدانشگاه علوم پزشك  زادهحسين  مرتضي

  برق استان اصفهان يروين عيشركت توز  يشكراله  نيحس

  برق استان اصفهان يروين عيشركت توز  معيني  محمد رضا
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به پایان  ١٧:٣٠مين جشنواره شهيد رجایی استان اصفهان ساعت چهاربيست و 
  رسيد.

مدیران و کارکنان  تمامیروزافزون تالش مضاعف و  کوششخاتمه جشنواره، آغاز 
یک وظيفه شرعی و  عنوانبهرسانی های اجرایی برای ارتقای خدمتدستگاه

  است. شتريو انسجام ب یهمدل ،یهماهنگبا ملی 

  

  


