
1399–شماره اول ویژه نامه خبری و اطالع رسانی فعالیت های پایگاه مقاومت شهید کاوه شرکت توزیع نیروی  برق آذربایجان غربی 

هیدشبسیجمقاومتپایگاهاعضایصالحینحلقهجلسه
رومایاسکبستردراستانبرقنیرویتوزیعشرکتکاوه
عمومیروابطگزارشبه.شدبرگزارآنالینصورتبه

دربارناولیبرایغربیآذربایجانبرقنیرویتوزیعشرکت
شرکتباصالحینحلقهجلسهاستاناداراتسطح

باورهدمدرسواستانبرقنیرویتوزیعشرکتبسیجیان
آنالینصورتبهجامعهروزمسائلمحورحولموضوعاتی

گزاربرغربیآذربایجانبرقنیرویتوزیعشرکتمحلدر
بیندربیانوحدتوگریمطالبهروحیهتقویت.شد

درصالحینحلقههایتشکیلهدفاصلیترینکارکنان
ورتصبهآنجلساتاینازپیشکهمیباشداداراتبسیج

رگزارباستانبرقنیرویتوزیعشرکتدرماهانهومستمر
بارزهمباستادتاکیداتوکروناویروسشیوعباامامیشد
کاهشوبهداشتیپروتکلهایرعایتبرمبنیکرونا

رکتشکاوهشهیدبسیجمقاومتپایگاهحضوری،جلسات
وجودبهتوجهباغربیآذربایجانبرقنیرویتوزیع

دورههاوجلساتتمامیبرگزاریجهتمناسببسترهای
لسهجاینبرگزاریبهاقدامغیرحضوریوآنالینصورتبه
درجلسهمدرسحسنیافشار.کردآنالینصورتبه

روناکویروسشیوعوضعیتبهاشارهضمنجلسهابتدای
منحوسویروسشیوعبهتوجهبا:کردتاکیداستاندر

،یبیماراینباهمگانیمقابلهضرورتواستاندرکرونا

درمانکادرسفیدپوشانازمختلف،عرصههایدرفعاالن
توزیعشرکتجهادگرانحتیوبسیجیداوطلبانتاگرفته
ثابتیگردباروبودندکارپایبسیجگونهاستانبرقنیروی
بهخدمتوبودخواهندمردمدرکنارهمیشهکهکردند
اتوجهب:افزودوی.استبسیجییکافتخارباالترینمردم

جبسینقشمهمترینوبزرگترینامروزاخیرحوادثبه
کربذالزم.استبصیرتافزاییوروشنگریترویجادارات،
کارکنانازنفر۲۵تصویریوآنالینارتباطایندراست

ورحضاستانبرقنیرویتوزیعشرکتمختلفواحدهای
وواالتسشرکتکنندگانجلسهایناتمامازپسوداشتند
.کردندمطرحدورهمدرسباراخودنظراتنقطه

گرفت؛برای اولین بار در سطح ادارات استان صورت 

کاوهشهید مقاومت آنالین جلسه حلقه صالحین اعضای پایگاه برگزاری 

شرکتکاوهشهیدبسیجمقاومتپایگاهفرمانده
اهپایگ:گفتغربیآذربایجانبرقنیرویتوزیع

عشیوابتداییروزهایازکاوهشهیدبسیجمقاومت
یرسانخدماتعرصهواردتوانتمامباکروناویروس

.شد

قاومتمپایگاهفرماندهوشرکتمدیرعاملحسنبکلواکبر
غربیانآذربایجبرقنیرویتوزیعشرکتکاوهشهیدبسیج
شیوعابمقابلهدرپایگاهاینفعالیتهایاهمتشریحضمن

ازوهکاشهیدبسیجمقاومتپایگاه:گفتکرونا،ویروس
بامقابلههدفباکروناویروسشیوعابتداییروزهای
رسانیخدماتعرصهواردمنحوسویروساینگسترش

روینیتوزیعشرکتکارکنانمشارکتبهادامهدروی.شد
دکراشارهمومنانهکمکرزمایشدرغربیآذربایجانبرق

ازاجتماعیمختلفاقشاردیدنآسیببهتوجهبا:وافزود
خصوصدررهبریمعظممقامتاکیداتوکرونابیماری

ونا،کرازدیدهآسیبکارهایوکسببههمگانیکمکهای
ردغربیآذربایجانبرقنیرویتوزیعشرکتکارکنان
میلیون۱۵۰مبلغملیرزمایشایندرمشارکتراستای

کمکوحمایتیبستههایتعدادونقدیصورتبهریال
تهیهنیازمندانمیانتوزیعجهتواحداینتوسطمعیشتی

بیغرآذربایجانبرقنیرویتوزیعشرکتمدیرعامل.شد

زااستانبرقنیرویتوزیعشرکتهمکاران:کرداضافه
اربسیجیوکرونامنحوسویروسشیوعابتداییروزهای

»درخودجوشحرکتیدرخوشبختانهوبودندکارپای
هایبستهتهیههدفباکهاستانداریهمدلیپویش

کرونابیماریازدیدهآسیبونیازمندافرادبرایمعیشتی
ودبشدهاندازیراهنیستند،نهادیهیچحمایتتحتکه

بهممستقیهمکارانایننقدیکمکهایوداشتهمشارکت
.شدواریزاستاناحمرهاللجمعیتحساب

تمقاومحوزهبسیجیانتوسطگندزداییعملیات*
کاوهشهیدبسیج

بسیجمقاومتپایگاهبسیجیانهمتبههمچنین
عملیاتغربیآذربایجانبرقنیرویتوزیعشرکت

ان،ساختممحوطهکروناویروسبامقابلهجهتگندزدایی
درالزمتجهیزاتباشرکتاداریوهمکارانخودروهای

ویگندزدایپایگاهاینبسیجیانهمکاریبانوبتچند
شیوعباهمزمان:کردنشانخاطروی.شدضدعفونی
دراوهکشهیدبسیجمقاومتپایگاهکروناویروسبیماری
یریپیشگبراینیازموردملزوماتتحویلوتهیهخصوص

ش،دستکماسک،جملهازکرونا،بیماریشیوعکنترلو
انهروزصورتبهراهمکارانمعاینهوکنندهضدعفونیمواد

.دادانجاممستمرو

:شهید کاوهفرمانده پایگاه مقاومت 
روناکشهیدکاوه صنعت برق پیشگام مبارزه با پایگاه مقاومت 

کاوهشهیدمقاومتپایگاهفرماندهمعارفهمراسم
.شدزاربرگغربیآذربایجانبرقنیرویتوزیعشرکت

برقنیرویتوزیعشرکتعمومیروابطگزارشبه
هماهنگکنندهمعاوننجمیحضورباغربیآذربایجان

سپاهکارمندانبسیجمسئولعلینژاداستان،شهدایسپاه
اکبراستان،ادارات۸حوزهفرماندهولیزادهاستان،شهدای

تشرکمدیرانازجمعیومعاونینعامل،مدیرحسنبکلو
ان،استاداراتسایربسیجفرماندهانوبرقنیرویتوزیع
عارفهموپایگاهاسبقفرماندهانامقیرضاازتجلیلمراسم
تمقاومپایگاهجدیدفرماندهعنوانبهحسنبکلواکبر

برگزارغربیآذربایجانبرقنیرویتوزیعشرکتکاوهشهید
.شد

ما:کردعنوانمراسماینابتدایدرحسنبکلواکبر
ربیغآذربایجانبرقنیرویتوزیعشرکتدرمردمخادمین

واستانشریفمردمخدمتدرافتخارباوبسیجیوار
راهایندروهستیمانقالبونظامعالیهاهدافوآرمانها

.کردنخواهیمدریغتالشیهیچاز

مبتوانیاستانبرقصنعتدرهموارهامیدوارم:دادادامهوی
عملرهبریمعظممقامتوصیههایبهنیرووقواتمامبا

.کنیم

بهرسانیخدمات:کردنشانخاطرهمچنینحسنبکلو
بسافتخاریغربیآذربایجانپرورشهیدوشریفمردم
وهستوبودهاستانبرقصنعتمجموعهبرایبزرگ

خوددینبتوانیموباشیممردمبرایخوبیخادمامیدواریم
.کنیمادامردمونظامبهنسبترا

ازلتجلیضمناستانکارمندانبسیجمسئولعلینژاد
هایتالشازتقدیروآنانیادوخاطرهوشهداءشامخمقام

همهدرکاوهشهیدبسیجمقاومتپایگاهدرگرفتهصورت

درگرفتهصورتاقداماتدرخصوصویژهبههازمینه
دراوهکشهیدمقاومتپایگاه:گفتکرونابامقابلهزمینه

خوبیبسیارعملکرد۹۸سالویژهبهگذشتهسالهای
ربرتپایگاهعنوانبهارزیابیهادرکهنحویبهداشته
سیارباقداماتنیزکروناویروسشیوعپیدرشد؛انتخاب
اماتاقدومحیطضدعفونیزمینهدرتقدیریقابلوموثر

.گرفتصورتپایگاهاینتوسطپیشگیرانه

تجمیعزمینهدرپایگاهاینفعالیتهایازادامهدروی
ومستضعفمردمبرایشرکتاینمومنانهکمکهای

.کردتشکروتقدیردیدهآسیب

استانشهدایسپاهکنندههماهنگمعاوننجمی
ازیکی:کردتصریحمراسمایندرنیزغربیآذربایجان

زاومیباشدمردمرضایتافزایشکارمندانبسیجاهداف
خدمتهموارهراستاایندررودمیانتظاراداراتکارکنان
.دهندقرارخودکارسرلوحهرامردمتکریمورسانی

مقاومتپایگاهسابقفرماندهزحماتازتقدیرضمنوی
برای:دادادامهبرقنیرویتوزیعشرکتکاوهشهید

اعتالیبرایهموارهونداردوجودبازنشستگیبسیجی
.ستابسیجییکرسالتاینومیکندکارنظاموکشور

تشرککاوهشهیدمقاومتپایگاهاسبقفرماندهانامقی
وعهمجمهمکاریهایازتقدیرضمننیزبرقنیرویتوزیع
ازشیگزارمسئولیت،دورانطیپایگاهاینبابرقصنعت
اکبربرایوکردارائهمذکورپایگاهعملکردواقدامات

بلندیسروتوفیقآرزویجدیدفرماندهعنوانبهحسنبکلو
.نمود

وتجلیلانامقیرضاازهدایاییولوحاهداءباخاتمهدر
دیدجفرماندهعنوانبهبکلوحسناکبرمسئولیتحکم
.گردیداهداء

توزیع برگزاری مراسم معارفه فرمانده پایگاه مقاومت شهید کاوه شر کت
نیروی برق آذربایجان غربی

ندهفرمابکلوحسنمهندسروشنایی،جهادگرانخبرنامهخبرنگارگزارشبه
وویدئصورتبهکهایمصاحبهدرمردادماههفتمکاوهشهیدمقاومتپایگاه

.یافتحضورشدبرگزاراستانشهداءسپاهسالندروکنفرانس

ماندهفرکهبودتوانیرشرکتوسپاههمکارینامهتفاهممصاحبهاینموضوع
اتساعدربرقمصرفکاهشوانرژیبهینهمصرفمورددرکاوهشهیدپایگاه
.کردارائهمطالبیاداراتسایرمدیرانوسپاهفرماندهانبهبارپیک

ربیکت توزیع نیروی برق آذربایجان غشر 

اهگفتگوی فرمانده پایگاه مقاومت شهید کاوه با فرماندهان سپ
پیرامون مدیریت مصرف 



وح تقدیم به ر
پر فتوح 

وکاوه شهید
ر شهدای لشک
ویژه شهدا

گاهدر یک نکاوه مقاومت شهید پایگاه ۹۹سرفصل اقدامات سال 

جهتپایگاهبسیجی هایحضور
اقالموغذاییموادتهیهکمک رسانی،

قطورزلزله زدگاننیازمورد
ومحیطضدعفونیسنجی،تببهاقدام

نواحیدرکنندهعفونیضدموادپخش
استان

اداراتخودروهایگندزداییوشست شو
ورزاناندیشههیئتجلسهبرگزاری

به۹۹سالدرباراولینبرایبسیج
بایعتوزشرکتسالندرپایگاهمیزبانی

واستاناداراتکلمدیرانحضور
استانبسیجاداراتحوزهفرمانده

حلقه هایمجازیجلسهاولینبرگزاری
غربیآذربایجانسطحدرصالحین

درفرهنگیمتنوعبرنامه هایبرگزاری
فهدسالروز)آمریکائیبشرحقوقهفته
اونتوسطایرانیهواپیمایگرفتنقرار

(آمریکایی
ملیمناسبت هایدرفرهنگیفضاسازی

سازیفضاوبنرنصبجملهازمذهبیو
صفحهدراطالعیهصدورمحیطی،

وتوزیعشرکتکانالواتوماسیون
اداریپانلدرهمچنین

مولدهایازاستفادهبرایهماهنگی
حوزهتوسطبارپیکساعاتدرانرژی

ادارات

مدیریترعایتبهالزاموسرکشی
بسیجهماهنگیبااداراتدربرقمصرف

کارکنان
آمادگیمانورجهادیطرحبرگزاری

استانسطحدرتامینخودمولدهای
روزمناسبتبهبرنامه هاییویژهبرگزاری

خردادسوموقدس
بهادارهورودیمقابلنمادینبندیسنگر

خرمشهرآزادسازیسالروزمناسبت
بهپاسخگوئیمنظوربهخدمتمیزایجاد

آن هاراهنماییوکنندگانمراجعه
جهادیخدمتمیزبرپایی
ردمدیرعاملتام االختیارنمایندهحضور

کوتاالنروستایوآغولداشروستای
مردمیمشکالتوموانعرفعراستایدر
استاناداراتبسیجحوزههماهنگیبا
کمکرزمایشاولمرحلهدرمشارکت

جمعورمضانمبارکماهدرمومنانه
بهنقدیغیرونقدیکمک هایآوری
ریالمیلیون140ارزش

کمکرزمایشدوممرحلهدرمشارکت
آوریجمعوماهمرداد1۵ازمومنانه
اداراتبسیجحوزههمکاریباکمک ها

1399–شماره اول برق آذربایجان غربی شرکت توزیع نیروی شهید کاوه مقاومت ویژه نامه خبری و اطالع رسانی فعالیت های پایگاه 

ازتجلیلمراسم"عفافوحجابهفته"مناسبتبه
برقنیرویتوزیعشرکتحجابوعفاففعالین

.شدبرگزارغربیآذربایجان

برقنیرویتوزیعشرکتعمومیروابطگزارشبه
حجابوعفاففعالینازتجلیلمراسمغربیآذربایجان

"تمناسببهغربیآذربایجانبرقنیرویتوزیعشرکت

شهیدمقاومتپایگاهمشارکتبا"عفافوحجابهفته
ردبینمدیصالحداوود.شدبرگزاراستانسطحدرکاوه
وعفافوحجابهفتهگرامیداشتباشرکتفرهنگیامور

ردسازیفرهنگضرورتبرگوهرشادمسجدفاجعهسالروز
سازی،نهادینه:گفتوکردتاکیدعفافوحجابامر

،اسالمیجامعهدرعفافوحجابفرهنگحفظوگسترش
استمندروشوهدفمندپویا،گروهی،حرکتینیازمند
زمالریزیهایبرنامهزمینهایندرنیزفرهنگیاموروباید

برنامههایهفتهاینمناسبتبه:افزودوی.دهدانجامرا
حجابفرهنگترویجهدفباحجابوعفافهفتهمتنوع

انوانبجایگاهازتکریموحجابحفظبهتشویقواسالمی
صالح.شدبرگزاراستانبرقنیرویتوزیعشرکتتوسط
اینشدهبرگزارمناسبتیبرنامههایبهادامهدرنمدی
ابفرهنگیمسابقاتبرگزاری:گفتوکرداشارههفته

اینفعالینازتجلیلمراسماتبرگزاریحجاب،موضوع
هفتهمناسبتبهشدهبرگزاربرنامههایجملهازحوزه
اننشخاطروی.میباشدشرکتاینتوسطحجابوعفاف
اناستبرقنیرویتوزیعشرکتکارکنانازنفر۲۵:کرد
باوعفافحجابعرصهفعاالنعنوانبهمراسماتیطی

عدادتاینازکهشدندتجلیلگلشاخهوتقدیرلوحاهدای
کارانهمازمابقیوتوزیعشرکتستادیکارکنانازنفر۳

.هستندشرکتتابعهنواحیدرفعال

یل شدند فعاالن عفاف و حجاب شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان غربی تجل

حفظوکروناویروسشیوعازجلوگیریبرای
کردنعفونیضدعملیاتکارکنانسالمتی

جهتشرکتکارکنانواداریماشین های
.شدانجامویروسگسترشازپیشگیری
کارکنانماشین هایپاشیمحلولوگندزدایی

ایدستورالعمل هطبقشرکتماشین هایوشرکت
استگفتنی.شدانجامورودیدرب درابالغی
هشداریبنرنصبوچاپاقدامات،اینبرعالوه

هشداریبروشورتوزیعوتهیهشرکت،محیطدر
شارانتبامقابلهخدمتمیزهایبرگزاریآموزشی،

شرکتبرنامه هایازدیگریکیهمکروناویروس
علیفشرایطدرغربیآذربایجانبرقنیرویتوزیع

.استمشترکینوکارکنانسالمتحفظبرای

خودروها توسط بسیجیان پایگاه شهید کاوه اجرای عملیات ضدعفونی کردن 

تشکیل جلسه هیئت 
اندیشه ورزان با هدف 

شناسائی مسائل و 
مشکالت ادارات و 

ادارات سالم سازی محیط 
با حضور مدیران کل 
سازمان ها و ادارات 

آذربایجان غربی

اخبار کوتاه

ترویج بیانات 
رهبر معظم انقالب

در صفحه 
اتوماسیون شرکت
توزیع نیروی برق

غربیآذربایجان 

ربیکت توزیع نیروی برق آذربایجان غشر 


