
 

 69 سال در هرمزگان ساختمان مهندسی نظام سازمان فرهنگی و ورزشی ، رفاهی کمیته عملکرد

 
 (یاس ، مخابرات شیالت، هرمز، هتل هما، هتل) اعضا برای درصدی 05 تخفیف با شهر سطح استخرهای با قرارداد انعقاد .1

 اعضا بین میز روی تنیس مسابقه برگزاری .2

 (بابلسر) مازندران در کشور مسابقات به سازمان میز روی تنیس تیم اعزام .3

 (است انجام درحال مسابقات) استان لیگ مسابقات در سازمان میز روی تنیس تیم شرکت .4

 بادی تفنگ با تیراندازی مسابقه برگزاری .0

 اعضا بین خاکی تنیس مسابقه برگزاری .6

 دارت مسابقه دوره اولین برگزاری .7

 بانوان جسمانی آمادگی مسابقه دوره اولین برگزاری .8

 سازمان اعضای برای بستک و میناب قشم، بندرخمیر، شهرستانها در استخر با قرارداد انعقاد .9

 "ساختمانی های کارگاه در ایمنی اصول رعایت و ایمن ساختمان موضوع"با موبایل با عکاسی مسابقه دوره اولین برگزاری .15

 رمضان مبارک ماه در افطاری مراسم برگزاری .11

 رمضان مبارک ماه در سازمان محل در اعضا توسط خون اهداء مراسم برگزاری .12

 (بها نیم بصورت اعضاء به ارائه و بلیط خرید) بومی نمایشی و هنری های گروه از حمایت .13

 سازمان اعضا برای تئاتر و موسیقی های کنسرت بلیط تخفیف اخذ .14

 سرطانی بیماران نفع به خیریه بازارچه با همراه مهندس روز جشن برگزاری .10

 Big0     دبی ساختمان نمایشگاه تور برگزاری .16

 اعضا برای مالیاتی اظهارنامه تکمیل و آموزشی خدمات ارائه .17

 اعضا به تکمیلی بیمه خدمات ارائه خصوص در ایران بیمه با قرارداد انعقاد .18

 اعضا به الحسنه قرض تسهیالت پرداخت جهت رسالت بانک با همکاری نامه تفاهم انعقاد .19

 ورزشی ، خدماتی ، آموزشی ، گردشگری مراکز و اماکن با همکاری نامه تفاهم انعقاد .25

 پارسیان بیمه با قرارداد انعقاد .21

 فرزندان و اعضا برای ساحل سرخ سیب مشاوره و آموزشی موسسه با همکاری .22

 

 پیشنهادات و نظرات است خواهشمند، 97 سال در مناسبتر و بهتر خدمات ارائه و ریزی برنامه منظور بهاعضای محترم سازمان 

 سازمان عمومی روابط واحد به مکتوب صورت به و کرده عنوان فرهنگی و ورزشی،  رفاهی حوزه در تفکیک به را خود

 .دهید تحویل


