بسمه تعالی
 .1گزارش معاونت خواهران حوزه مقاومت بسیج پتروشیمی در هفته دفاع مقدس درهفته اول مهر ماه سال
: 1931


برگزاری مسابقه فرهنگی کتابخوانی "فرمانده من" واهدای جوائز به هشت نفر به مناسبت هشت سال دفاع مقدس



برگزاری مسابقه هرروز یک سئوال یک جایزه در هفته دفاع مقدس



برگزاری مسابقه تیراندازی برای کارکنان خواهربسیجی به تعداد 12نفر واهدای جوائز



شرکت در نمایشگاه یاد یاران درمصلی امام خمینی (ره)



شرکت در مراسم نکوداشت هفته دفاع مقدس در پتروشیمی مرکز به مدت دوساعت
 .1شرکت در دعای عرفه در روز عرفه مورخ 31/2/19
 .9شرکت درجلسه معاونت خواهران مرکز مقاومت بسیج وزارت نفت مورخ  31/2/12درخصوص اجرای دوره
آموزش نظامی برای تبدیل وضعیت بسیجیان عادی به فعال وسایر مسائل مربوط به گردان الزهرا
 .4برگزاری مسابقه حفظ آیه الکرسی بین خواهران بسیجی پتروشیمی واهدای جوائز مورخ 31/2/13
 .5برگزاری جلسه شو رای معاونت خواهران پتروشیمی درخصوص برنامه های هفته بسیج وارائه پیشنهادات ونقطه
نظرات

 .6شرکت در جلسه حوزه مقاومت بسیج پتروشیمی مورخ  31/2/93باموضوع برنامه های بسیج  ،مطالعه کتابچه
برنامه های سال  31بسیج پتروشیمی  ،وضعیت بسیجیانی که به شرکت های خصوصی منتقل شدند و...

 .2شرکت در مراسم جشن عید غدیر در پتروشیمی مرکز مورخ 31/8/1
 .8شرکت درجلسه حوزه مقاومت بسیج پتروشیمی مورخ  31/8/15در خصوص برگزاری برنامه های هفته بسیج
 .3برگزاری جلسه معاونت خواهران پتروشیمی و سرگروه های حلقه صالحین با سرکار خانم زحمتکش معاونت
محترم خواهران مرکز مقاومت بسیج وزارت نفت مورخ  31/8/19در خصوص حلقه های صالحین
 .13گزارش معاونت خواهران حوزه مقاومت بسیج پتروشیمی در هفته گرامیداشت بسیج در هفته اول آذر ماه 31


برگزاری اردوی تعالی ونشاط خواهران بسیجی کارمند پتروشیمی همزمان با آغاز هفته بسیج درتاریخ 31/8/13
لغایت  31/3/1به تعداد  44نفر به مشهد مقدس که در این سفر بهترین برنامه های اجراشده پس از زیارت روح
بخش ومعرفت افزای آستان قدس رضوی (ع)  ،برگزاری کالس باسخنرانی حجت االسالم والمسلمین جناب آقای
رضایی درخصوص نظام هستی ومرتبه موجودات  ،شرکت درمراسم پرفیض دعای کمیل وندبه درحرم مطهر امام رضا
(ع) بزرگوار بوده است.



برگزاری مسابقه فرهنگی باموضوع بسیج وبسیجی هر روز یک سئوال یک هدیه از طریق سیستم برید برای کلیه
همکاران محترم شاغل در پتروشیمی



شرکت خواهران بسیجی در حسینه جماران مورخ  31/3/4با هدف تجدید میثاق با آرمان های حضرت امام
درحسینه جماران وبرگزاری کالس صالجین با موضوع دیدگاه نظرات امام درمورد بسیج توسط حجت االسالم
والمسلمین جناب آقای قبادی وهچنین بازدید از بیت امام راحل (ره) ونمایشگاه آثار وتصاویری از دوره های مختلف
عمر پربرکت آن امام راحل.



معرفی بسیجی نمونه از معاونت خواهران حوزه مقاومت بسیج پتروشیمی



شرکت خواهران در مراسم پرفیض زیارت عاشورا در روز دوشنبه هفته بسیج



شرکت خواهران بسیجی در صبحگاه مشترک بسیج وزارت نفت مورخ  31/3/6به تعداد  18نفر



شرکت خواهران در روز پنج شنبه مورخ  2آذرماه سال  31به مناسبت هفته بسیج در مراسم پاسداشت یاد خاطره
حضرت امام خمینی(ره) و شهدای گرانقدر صنعت پتروشیمی در سالن آمفی تئاتر شرکت ملی صنایع پتروشیمی که
دراین مراسم با برنامه متنوع از جمله سخنرانی ،تواشیح و اجرای گروه تعزیه خوانی که حال و هوای معنوی خاصی
را برای شرکت کنندگان داشت برگزارشد .گفتنی است ،در خاتمه این مراسم ،با اهدا لوح تقدیر از خانواده های
معظم شهدای شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران ،تقدیر بعمل آمد.

 برگزاری مسابقات دارت وتیراندازی درهفته بسیج

 .11شرکت درجلسه عملیات مورخ  31/8/13باحضور معاونت های محترم عملیات مرکز مقاومت بسیج وزارت نفت
وشرکت های تابعه  ،فرماندهان پایگاهها ومعاونت خواهران حوزه ها در خصوص صبحگاه مشترک بسیجیان در
هفته بسیج
 .11برگزاری  14جلسه بامحوریت حلقه های صالحین برای خواهران بسیجی پتروشیمی باموضوعات فرهنگی ،
قرآنی  ،احکام ومسائل مربوط به زنان

 .19معرفی  6حلقه صالحین عام وخاص به همراه سرگروه آنها و موضوعات ارائه شده در هر حلقه از طریق
سیستم برید برای کلیه همکاران ( به شرح نمونه های پیوست )
 .14شرکت سرحلقه های صالحین در دوره آموزشی مربوطه درشرکت ملی پاالیش وپخش فراورده های نفتی ایران
درتاریخ های  11و 13آذرماه سال جاری
معاونت خواهران
حوزه مقاومت بسیج پتروشیمی

