بسمه تعالی
گزارش معاونت خواهران حوزه مقاومت بسیج پتروشیمی در سه ماهه چهارم سال 2931


شرکت در همایش ملی "تفکر بسیجی  ،پژوهش واقتصاد مقاومتی" در دوم بهمن ماه سال  2931در محل مرکز
همایش های بین المللی پژوهشگاه صنعت نفت



برگزاری اردوی یک روزه به شهر مقدس قم ومسجد جمکران با محوریت تحکیم بنیان خانواده وطرح بصیرت
خانوادگی برای کارکنان محترم شرکت ملی صنایع پتروشیمی در دوم اسفندماه سال جاری به تعداد  06نفر



شرکت درمراسم دهه فجر که ازسوی ستاد دهه فجر ( امور فرهنگی  ،روابط عمومی  ،حوزه مقاومت بسیج  ،نماینده
خواهران و )...شرکت ملی صنایع پتروشیمی برگزار شده بود این مراسم شامل  :نمایشگاه کتاب  ،مسابقات عکاسی
ونقاشی با موضوعات مرتبط  ،مراسم جشن انقالب وتجلیل از خانواده معظم شهدا و...



معرفی  02نفر از خواهران بسیجی این شرکت وشرکت بازرگانی پتروشیمی جهت تبدیل وضعیت عادی به فعال به
معاونت محترم خواهران بسیج وزارت نفت







تکثیر لوح فشرده واصله از فرماندهی محترم مرکز بسیج وزارت نفت با موضوع متون ومحتوای مخصوص حلقه های
صالحین وتوزیع بین سرحلقه های این معاونت جهت انجام اقدامات الزم
برگزاری جلسات باموضوع حلقه های صالحین از طریق سیستم برید ( هرماه دوجلسه) برای هرحلقه با انتخاب
موضوع از لوح فشرده فوق الذکر با طراحی یک سئوال ودریافت پاسخ جهت حضور مجازی درجلسات
معرفی سرکار خانم مریم نظری مسئوال محترم فرهنگی این معاونت به عنوان نمونه بسیجی به حوزه مقاومت بسیج
پتروشیمی وتقدیر از از ایشان
شرکت در دو جلسه معاونت خواهران مرکز مقاومت بسیج وزارت نفت درخصوص اجرای دوره آموزش نظامی برای
تبدیل وضعیت بسیجیان عادی به فعال  ،حلقه های صالحین ،امر به معروف ونهی از منکر  ،مراسم دهه فجر و...
برگزاری سه جلسه ش ورای معاونت خواهران پتروشیمی درخصوص برنامه های دهه فجر وارائه پیشنهادات ونقطه
نظرات  ،حلقه های صالحین  ،اردوی تحکیم بنیان خانواده  ،معرفی بسیجی نمونه  ،نماینده امر به معروف ونهی
ازمنکر و....



شرکت در دو جلسه حوزه مقاومت بسیج پتروشیمی باموضوع جذب حداکثر بسیجی  ،نظارت ستادی از حوزه
پتروشیمی از سوی مرکز مقاومت بسیج نفت  ،اردوی راهیان نور  ،برنامه های دهه فجر و...



برگزاری جلسه معاونت خواهران پتروشیمی با سرگروه های حلقه صالحین جهت اجرایی شدن جلسات مجازی از
طریق سیستم برید واخذ هرگونه نقطه نظرات وپیشنهادات



شرکت خواهران در مراسم پرفیض زیارت عاشورا در روز دوشنبه هرهفته



تکمیل وتنظیم پرونده های بسیجی خواهران این معاونت



برگزاری ورزش های صبحگاهی هر هفته دوجلسه
معاونت خواهران
حوزه مقاومت بسیج پتروشیمی

