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حاضرين  :جناب آقاي دکتر انجم شعاع ( معاون محترم حقوقي ،امور مجلس و پشتيباني وزير) ،جناب آقاي مهندس خوش
خلق(مديرعامل محترم شرکت برق منطقه اي تهران) ،جناب آقاي مهندس ساقي (مديرعامل محترم شرکت آب و فاضالب استان
خراسان شمالي) ،جناب آقاي مهندس تيموري (مديرعامل محترم شرکت توزيع نيروي برق استان تهران) ،آقاي مالک حسين زاده
(دبير شوراي مرکزي ورزش وزارت نيرو) ،دبيران محترم هيات هاي ورزشي استانهاي اردبيل ،آذربايجانغربي ،اصفهان ،مديريت
منابع آب ايران ،توانير ،مديريت توليد برق حرارتي کشور  ،سمنان ،کردستان ،کرمانشاه ،لرستان ،کهگيلويه و بويراحمد ،هرمزگان،
خوزستان ،خراسان رضوي ،خراسان جنوبي ،خراسان شمالي ،گلستان ،کرمان ،کردستان ،فارس  ،زنجان ،البرز ،سيستان و
بلوچستان ،قم ،مرکزي ،همدان ،يزد ،بوشهر  ،مازندران چهارمحال و بختياري ،مهندسي آب و فاضالب کشور  ،روسا و دبيران
انجمن هاي فوتسال ،واليبال ،بدمينتون ،آمادگي جسماني ،دو و ميداني  ،شنا ،دارت ،تيراندازي ،کوهنوردي ،تنيس روي ميز
غائبين :دبيران هياتهاي ورزش استانهاي قزوين ،ايالم ،آذربايجان شرقي رئيس انجمن دارت ،رئيس انجمن شنا ،رئيس و دبير
انجمن شطرنج
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بررسي مصوبات شانزدهمين جلسه فصلي دبيران ورزش صنعت آب وبرق کشور
ثبت مدارک ورزشکاران در سامانه ورزش وزارت نيرو
تقدير از عملکرد تربيت بدني شرکتهاي برتر صنعت آب و برق
برگزاري دوره آموزشي دفاع شخصي ويژه کارکنان حراست شرکتهاي صنعت آب و برق (طبق تفاهم نامه)
نحوه اجراي دستورالعمل تشکيل اکيپهاي غواصي وزارت نيرو (ابالغي وزير محترم نيرو)
ساير موارد

-3مصوبات جلسه:
شرح مصوبه

مسئول اجراء

ردیف

1

با توجه به امضاء تفاهم نامه فيمابين دبيرخانه شوراي مرکزي ورزش وزارت نيرو و
فدارسيون اسکواش ج.ا.ا  ،مقرر شد جهت برگزاري دورههاي آموزشي ويژه همکاران و
خانوادههايشان و احداث زمين اسکواش در محل شرکتهاي صنعت آب و برق با
هيات هاي اسکواش در استانها هماهنگي الزم بعمل آيد.

دبيران هيات هاي ورزش
استاني

2

با توجه به نزديک بودن ايام انتخابات ،در برگزاري مسابقات سراسري وزارت نيرو و
فعاليت ورزشي استانها از هرگونه تبليغات انتخاباتي و سياسي ممانعت بعمل آيد.

دبيران هياتهاي ورزش
استاني

مقرر گرديد گروههاي کوهنوردي هياتهاي ورزش استانها طبق سنوات گذشته زير
نظر انجم ن کوهنوردي وزارت نيرو فعاليت نمايند و نياز به تشکيل باشگاه مستقل
کوهنوردي در هيات ورزش شرکت ها و استانها نميباشد.

دبيران هياتهاي ورزش
استاني و رئيس و دبير انجمن
کوهنوردي

3

4

با توجه به درخواست برخي از دبيران هيات هاي ورزش صنعت آب و بررق اسرتانهرا
مصوب شد مديران عامل و دبيران ورزش استانها با حداقل  33سال سن مجازنرد در
مسابقات سراسري فوتسال پيشکسوتان وزارت نيرو در سالجاري شرکت نمايند.

روساي انجمن ها و دبيران
هياتهاي ورزش استاني

موارد ذيل مطرح و مقرر شد پس از بررسي و کارشناسري در جلسره بعردي تصرميم روساي انجمن ها و دبيران
هياتهاي ورزش استاني
گيري شود.
5

-1
-2
-3

حضور نيروهاي شرکتي در مسابقات سراسري وزارت نيرو در سال 1311
الزام حضور کليه تيمهاي شرکتکننده در مسابقات سراسري وزارت نيرو در محل اردو
کاهش سن بازيکنان پيشکسوت در مسابقات سراسري از  34به  33سال

-3
همکاران رسمي شرکتهاي امور انتقال برق با معرفي مدير مربوطه ميتوانند با تيم
استان مربوطه (محل خدمت) در مسابقات سراسري وزارت نيرو حضور يابند.
افزايش هزينه برگزاري مسابقات سراسري وزارت نيرو در سال 1311

6

روساي انجمن ها و دبيران
هياتهاي ورزش استاني

7

مقرر گرديد ماموريت ورز شي جهت همکاراني که در مسابقات کشوري و بين المللي
حضور مي يابند در جلسه شوراي مرکزي ورزش وزارت نيرو مطرح و نتيجه اعالم
گردد.

دبيرخانه شوراي مرکزي ورزش
وزارت نيرو

8

مقرر شد کارگروه تخصصي برگزاري مسابقات سراسري با حضور روئسا و دبيران
انجمنهاي ورزشي جهت برنامه ريزي تشکيل گردد.

دبيرخانه شوراي مرکزي ورزش
وزارت نيرو

9

کليه دبيران هيات ورزش شرکتهاي صنعت آب و برق ميتوانند در برنامه سراسري
جنگل نوردي به ميزباني استان گلستان در سالجاري شرکت نمايند.

دبيران هيات هاي ورزش
استاني

با پيشنهاد اعضاي حاضر در جلسه با توجه به اهميت و تخصصي بودن امر ورزش در
شرکت هاي صنعت آب و برق ،قرار شد موضوع عزل و نصب مسئولين ورزش شرکتها
11
با هماهنگي دبيرخانه شوراي مرکزي ورزش در جلسه شوراي مرکزي ورزش طرح
گردد.

دبيرخانه شوراي مرکزي ورزش
وزارت نيرو

مقرر شد جهت کاهش هزينه ها در صورتيکه مجتمع هاي آموزشي علمي  -کاربردي
صنعت آب و برق استان ها امکانات ميزباني از قبيل  :اسکان  ،اياب ذهاب ،سالن
11
ورزشي و  ..را مهيا نمايند ،ميزبانان موظف ميباشند مسابقات سراسري وزارت نيرو را
در محل مجتمعهاي فوق الذکر برگزار نمايند.

روساي انجمن ها و دبيران
هيات هاي ورزش استاني

مقرر شد روساي هياتهاي ورزش صنعت آب و برق جهت کاهش هزينه ها و استفاده
 12از ظرفيت ورزش داخلي شرکتها ،ضمن استفاده از کارکناني که داراي مدارک
مربيگري در رشتههاي مربوطه ميباشند حق الزحمه به شکل مقتضي پرداخت شود.

هيات هاي ورزش استاني

مقرر گرديد با توجه به اهميت موضوع دوره آموزشي حقوق ورزشي جهت دبيران
 11هياتهاي ورزش استانها ،روسا و دبيران انجمنهاي ورزشي وزارت نيرو پس از برنامه
ريزي در محل مجتمع آموزشي علمي  -کاربردي (مهر شهر کرج) برگزار گردد.

دبيرخانه شوراي مرکزي ورزش
وزارت نيرو

دبيرخانه شوراي مرکزي ورزش وزارت نيرو

