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شرح

مسئول اجرا

عملكرد سال  19مطرح شد و ضمن تأييد عملكرد مقرر گرديد شركتهاي تابعه و زير مجموعه وزارت نيرو اجراي برنامه هاي

كميته هاي ورزش صنعت آب وبرق
استانها

ورزش را در سال  9312طبق تقويم ورزشي با جديت پيگيري نمايند
مقرر گرديد به منظور استفاده بهينه همكاران صنعت آب و برق از ظرفيت ها و پتانسيل موجود(تأسيسات ،تجهيـاات و ابنيـه
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ورزشي) مربوطه در استانها ،به منظور بهره مندي همكاران اطالعات مربوطه تهيه و در جلسه بعدي جهت تصميم گيري ارائـه

دبيرخانه شوراي مركزي

گردد
مقرر گرديد جهت استفاده و بهره مندي پرسنل حـوزه سـتادي وزارت نيـرو از امكانـات مجموعـه هـاي فرهنگـي ورزشـي
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شركتهاي مادرتخصصي طبق برن امه رياي و هماهنگي دبيرخانه شوراي مركاي ورزشي وزارت نيرو به صورت رايگان انجـا

دبيرخانه شوراي مركزي

پذيرد
مقرر گرديد با توجه به اهميت توسعه فرهنگ ورزش همگاني ،جهت همكاران و خانواده هايشان كارتهاي ورزشي از شركتها
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با هماهنگي دبيرخانه شوراي مركاي ورزش وزارت نيرو و ادارت كل تربيت بدني استانها اخذ و در اختيار صنعت آب وبرق

كميته هاي ورزش صنعت آب وبرق
استانها

قرار گيرد
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با توجه به اينكه وظيفه اصلي وزارت نيرو در امر ورزش گسترش ورزش همگاني است ،مقرر گرديد هرگونه تيم
داري در كليه رده هاي ورزشي(استاني و كشوري) در سطح صنعت آب وبرق ممنوع و انجام فعاليتهاي ورزشي
صرفاً در جهت سالمت و تعامل بيشتر همكاران صورت پذيرد.

كميته هاي ورزش صنعت آب وبرق
استانها

دبيرخانه شوراي مركزي ورزش وزارت نيرو

مهلت اجرا

