برگزاری همایش بانوان
حراستصنعت نفت
به مناسبت تکریم و بزرگداشت نقش بانوان و
تاثیرگذاری این بخش از نیروی انسانی و توانمند
حراست صنعت نفت در پیشبرد اهداف ،همایشی
به همین مناسبت در روزهای چهارشنبه و
پنجشنبه 19و 20بهمن در حراست منطقه ویژه
اقتصادی انرژی پارس جنوبی برگزار شد.به گزارش
روابط عمومی سازمان حراست صنعت نفت ،مهدی
یوسفی ،مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی انرژی
پارس جنوبی با گرامیداشت ایام اهلل دهه فجر و
عرض خیرمقدم به بانوان حاضر در مراسم گفت:
جمهوری اسالمی ،تفکری مبتنی بر ارزشهای زن
را ارائه کرده که در فرامین بنیانگذار جمهوری
اسالمی ،مقام معظم رهبری و سیاستهای دولت
جمهوری اسالمی دیده میشود .وی افزود :این تفکر
میگوید که زن با حفظ کرامت و با رعایت حقوق
اسالمی خود میتواند در جامعه ایفای نقش کند و
از توانمند یهایش استفاده شود؛ زیرا برخی
توانمندیهای زنان را مردان ندارند و انجام بعضی
مشاغل ،از توانایی مردان خارج است.دکتر علی
اصولی ،رئیس سازمان حراست صنعت نفت نیز
ضمن تبریک دهه فجر بیان کرد :آنچه دشمنان ما
دنبال میکردند ،این بود که صفبندی و
خطبندیهای مختلفی را در زمینه های گوناگون
سیاسی ،اجتماعی و اقتصادی ...ایجاد کنند و ما
نباید دنبالهرو آن مقاصد شوم باشیم.وی افزود :با
چتر معنویتی که نظام جمهوری اسالمی ایران برای
ما ترسیم کرده و همچنین اسناد باال دستی بسیار
خوبی که از احکام الهی و آموزههای دینی به دست
رسیده ،به دنبال ارتقای کرامت انسانی با توجه به
آن آموزههای دینی هستیم و خواهیم بود.رئیس
سازمان حراست صنعت نفت اظهار کرد :یکی از
اهداف اصلی ما از برگزاری همایش این بود که بدانید
با اینکه شما بانوان در انظار ما نیستید؛ ولی
همکاران ما درسازمان توجه خاصی در خصوص
اعطای حق و حقوق شما دارند ،بنابراین الزم است
که کارگروه ویژه بانوان از جمع شما انتخاب شود.در
بخش دیگری از مراسم ،سکینه الماسی ،نماینده
مردم دیر ،کنگان ،جم و عسلویه در مجلس شورای
اسالمی نیز ضمن خیرمقدم به مدعوین ،نکاتی را در
مورد دید و نگرش صحیح به زنان بیان کرد و تاکید
داشت که آموزش و نقش رسانههای جمعی ،فصل
ابتدایی این تغییر نگرش است.این نماینده مجلس
در ادامه گفت :جامعه ما متشکل از دو بخش زن و
مرد است و اگر از توسعه صحبت میکنیم ،باید
بگوییم که این توسعه میسر نمیشود ،مگر در
خصوص نیروی انسانی که متولی امر توسعه هستند
و نیمی از این نیرو و جمعیت را زنان تشکیل
داد هاند ،بنابراین برنامهریزی مطلو بتری را
میطلبند .وی همچنین به وجود زنان شایسته
همچون شاهدایی ،قائم مقام وزیر در صنعت نفت،
فاطمه تندگویان ،مشاور وزیر در امور زنان صنعت
نفت و دیگر بانوان موفق که دوشادوش مردان در
صنعت نفت حضوری فعال و شایسته دارند ،اشاره
کرد.
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