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مسئول اجراء

ردیف

1

جهت کاهش هزينه ها و جلوگيري از موازي کاري کليه شرکتهاي صنعت آب و برق موظف ميباشند در
فعاليت هاي ورزشي صرفه جويي نموده و در خريد البسه و تجهيزات ورزشي جهت حمايت از توليدات داخلي از
کاالي ايراني استفاده نمايند.

هياتهاي ورزش استاني

2

همزمان با برگزاري پانزدهمين جلسه فصلي ورزش با حضور جناب آقاي دکتر انجم شعاع – معاون محترم
حقوقي ،امور مجلس و پشتيباني وزير و مديران محترم عامل از سامانه ورزش وزارت نيرو رونمايي شد و مقرر
گرديد هياتهاي ورزش استاني کليه شرکت هاي صنعت آب و برق اطالعات ورزشي همکاران مربوطه را در سامانه
درج نمايند.

هياتهاي ورزش استاني

3

مقرر گرديد دستورالعمل استفاده مشترک شرکتهاي صنعت آب و برق از اماکن و تاسيسات ورزشي در کارگروه
اماکن و تاسيسات ورزشي تنظيم و ابالغ گردد.

دبيرخانه شوراي مرکزي ورزش

4

با توجه به درخواست برخي از دبيران هياتهاي ورزش استانها مبني بر حضور کارکنان امور انتقال در فعاليتهاي
ورزشي  ،با توجه به بررسيهاي انجام شده ،همکاران شرکتهاي امور انتقال برق ميتوانند در کليه فعاليتهاي
ورزشي داخل استان مربوطه حضور يابند .
الزم به ذکر است کارکنان امور انتقال جهت حضور در مسابقات سراسري با تيم ورزشي شرکت برق منطقهاي
مربوطه ميتوانند در کليه مسابقات شرکت نمايند.

هياتهاي ورزش استاني

5

با توجه به مبحث کاهش هزينه ها در امور ورزش ،مقرر شد کارگروهي جهت تشخيص حذف يا اضافه نمودن
رشتههاي ورزشي به رشتههاي کنوني تشکيل گردد.

6

مقرر گرديد دبيرخانه ورزش وزارت نيرو جهت تعيين تکليف حضور ورزشکاران شرکتهاي مديريت توليد برق که
سهام آنها واگذار گرديده در مسابقات سراسري طي جلسه اي با حضور معاون منابع انساني شرکت مادر تخصصي
برق حرارتي کشور تشکيل و نتيجه در جلسه آتي اعالم گردد.

دبيرخانه شوراي مرکزي ورزش
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