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خبر
دبیر شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی
کشور خبر داد:

تکمیل کریدور شمال-جنوب با اتصال
راهآهن سراسری در شهریور ماه

رشــت-خبرنگار همدلی :به گــزارش مدیریت
روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد
انزلی مهندس مومنی مشــاور رئیس جمهور و دبیر
شــورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور به
همراه اعضایهیأت مدیره و معاونین این ســازمان
و معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری گیالن ،از
زیرساختهای عمرانی و گردشگری در دست تکمیل
منطقــه آزاد انزلی بازدید به عمــل آورد .مهندس
مومنی در بــدو ورود خود به منطقــه آزاد انزلی با
حضور در گلزار شهدای طالب آباد این منطقه به مقام
شامخ شهیدان و شهید مدافع حرم جهانگیر جعفری
نیا ادای احترام کرد .وی در ادامه با حضور در مسیر
اتصالراهآهن سراسری رشت به بندر کاسپین منطقه
آزاد انزلــی از نزدیک در جریــان روند فعالیتهای
عمرانــی قــرار گرفــت .بازدید از زیرســاختهای
گردشــگری از جمله مجموعه مارینا کاسپین یکی
از مراکز ارائه دهنده خدمات گردشگری دریامحور،
بررسی ظرفیتهای گردشــگری دریایی در شمال
کشور ،برگزاری دورههای آموزشی و ورزشهای آبی
از دیگر برنامههای ســفر دبیر شورای عالی مناطق
آزاد و ویژه اقتصادی کشور به منطقه آزاد انزلی بود.
مهندس مومنــی در گفت و گو با خبرگزاری صدا و
سیما ضمن تسلیت ایام چهاردهم و پانزدهم خرداد
با اشاره به سفر ماهیانه خود به مناطق آزاد به منظور
برســی طرحهای حائز اهمیت بیان کرد :با توجه به
اهمیت پروژهراهآهن رشــت به منطقه آزاد انزلی به
منظور تعیین تکلیــف این پروژه و رفع موانع از این
طرح بزرگ ملی بازدید شد ،تاکنون اقدامات خوبی
انجام شــده و با بررسیهای میدانی که انجام شد تا
پایان شهریور انشااهلل این پروژه به بهرهبرداری خواهد
رسید .وی در ادامه به تغییرات ایجاد شده و افزایش
سرعت روند تکمیل پروژه خاطرنشان کرد:اشکاالت
فیزیکی در روند تکمیل این پروژه وجود داشــت که
با تحقیق اصالح شــد و با جمع بندی انجام شــده
به این نتیجه رســیدیم که تا شهریور ماه این پروژه
عملیاتی شود و به شبکه اصلیراهآهن کشور متصل
شود تا کریدور نستراک (شمال-جنوب) تکمیل شده
و ظرفیتهای تجاری در شــمال کشور ارتقاء یابد.
وی در ادامه به گردشــگری دریامحور و بهرهگیری
از آن به منظور ایجاد فرصتهای شــغلی و توسعه
زیرساختهای گردشگری افزود :متاسفانه تا کنون
در بحث گردشگری دریایی و از این مزیت خدادادی
آنگونه که باید استفاده نشده است ،در حال حاضر هم
در جنوب کشور و هم در منطقه آزاد انزلی در حوزه
گردشــگری دریایی اقدامات زیادی انجام شده که
میتواند توسعه پیدا کند و جاذبههای گردشگری را
افزایش دهد و هموطنان عزیزی که به سایر کشورها
ســفر میکنند در این مناطق جذب شــده و از این
مزیت استفاده کنند.
وی به جایگاه منطقه آزاد انزلی و اســتان گیالن در
حوزه گردشــگری اشــاره و تبین کرد  :منطقه آزاد
انزلی نگاه بســیار خوبی در حوزه اقتصاد دریا محور
و گردشــگری دریایی داشــته و تا پایان خردادماه
مارینا کاسپین به عنوان بزرگترین مرکز گردشگری
دریایی در شــمال کشور تکمیل شــده و با توسعه
فعالیتهای گردشگری دریایی در این منطقه نقاط
ضعف برطرف خواهد شد و در سال آینده برنامهریزی
الزم به منظور ارائه ســفرهای دریایی کوتاه ،میان و
بلندمدت از طریق مارینا کاسپین منطقه آزاد انزلی
ارائه شود.

ادامه یادداشت از صفحه اول
ردصالحیتها و پایداری نظم اجتماعی

از آنجا که جوامع بشری سیستمهای پیچیدهای هستند
عوامل مشترکی که ممکن اســت در انحطاط آنها موثر
باشند اقتصادی ،زیســتمحیطی ،جمعیتی ،فرهنگی
و سیاسی است .بهنظر می رســد در این شرایط جامعه
نیازمند پاسخهای دقیقتر و هماهنگتر نسبت به اصالح
مشکالت فرایند دموكراتيك انتخابات( احراز صالحیت
داوطلبــان) بهعنوان یکی از پدیدههای بزرگ و پیچیده
اجتماعی است .انتخابات آزاد یک رکن اساسی برای هر
دموکراسی و مقوم رضایت از دموکراسی است .از این رو
موفقیت و اعتبار دموکراسی و جمهوریت به انتخابات آزاد
و عادالنه بستگی دارد که با میزان استقبال و حضور همه
طیفها و تنوع شهروندان مشخص میشود لذا مشارکت
رای دهندگان برای موفقیت هر سیستم سیاسی ضروری
است .مشــاركت و حضور گســترده مردمی در فرايند
انتخابات نقش جلیقه نجات در بحرانها را دارد.

ادامه یادداشت از صفحه اول
چرا کاندیداها بدون برنامهاند؟

به عبارت دیگر برنامهریزی یک فرآیند است برای
رسیدن به وضعیت مطلوب که همه شاخصهای رشد
و توسعه اقتصادی ،اشتغال ،فقرزدایی ،بهداشت ،رفاه،
آســایش ،بهروزی مردم ،فرهنگ و علم و پیشرفت،
مناســبات جهانــی و ...وضعیت بهتــری یابد .چرا
کاندیداها بدون برنامهانــد؟ جواب چرایی را باید در
معیار ناصحیح رایج و مرسوم برای احراز مسئولیتها
از ســطح خُ ــرد تا ســطح کالن همچون ریاســت
جمهموری جســتوجو کرد .تا بینش تبعیضآمیز و
معیار مبتنی بر این بینش برای احراز مســئولیتها
تغییر نیابد و با اهداف و نظر مردم هماهنگ نشــود
این نقیصه همچنان پا برجاست.

ویژه اجتماعی
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حمایت هفت مرحلهای معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری از زنان آسیبدیده

خانههای امنی برای زنان بیپناه

همدلی| اگر مخاطب سریالهای تلویزیونی
باشید« ،خانه امن» برای شما تداعیکننده
مجموعــهای خواهد بــود که پاییز ســال
گذشته روی آنتن شــبکه یک سیما رفت،
اما برای زنان بیپناه ایرانی ،معنای دیگری
دارد؛ معنایی به وســعت امنیت .زیر پوست
این شــهر ،زنان و دخترانی زندگی میکنند
که قربانی خشــونتهای روحی و جســمی
هســتند؛ زنانی که جان خود را برداشته و
برای حفظ امنیت خود به خانههای امن پناه
میبرند .آنها زخم خورده مردانی هستند که
بهجــای حمایت ،روح و جســم زن ،دختر،
مادر یا خواهرشان را زخمی میکنند؛ زخم
زبان ،زخم آتش تهسیگار و زخم چاقو .این
زنان شــاید هر روز از خود بپرسند به کدام
گناه باید روح و روانشــان به دســت مردان
زندگیشان آسیب ببیند.
در همین راستا سال  ۹۳سازمان بهزیستی
تصمیم گرفت برای اسکان موقت زنان تحت
خشــونت خانگی ،خانههایی بــه نام «خانه
امن» را تشــکیل دهد .معاونــت امور زنان
و خانواده ریاســت جمهــوری هم در طول
این ســالها به بهترین شکل ممکن از این
خانهها حمایت کرده و زنان بیپناه را از یاد
نبرده اســت .اهمیت موضوع زمانی بیشتر
میشــود که بدانیم طبق گزارشهای مراکز
مداخالت اجتماعمحــور مخصوصاً اورژانس
اجتماعــی و همچنین گــزارش مداخالت
پلیســی و قضاییمحور ،خشونت خانگی در
سراسر ایران در ایام مواجهه با ویروس کرونا
افزایش داشته است.
شهریور ماه ســال  ،۱۳۹۹حدود  6ماه بعد
از شیوع بیماری کووید ۱۹در ایران ،آمارها
حکایت از رشد خشــونت خانگی در کشور
داشت .شــرایط خاص حاکم بر خانوادهها و
جامعه متأثر از شیوع بیماری ،فاصلهگذاری
ش مجــازی
اجتماعــی ،پیگیــری آمــوز 
دانشآمــوزان و دانشــجویان در منــازل،
دورکاری شــاغالن و همچنیــن پیامدهای
اقتصادی منفی ناشی از این بیماری ،سبب
نزدیکی بیســابقه اعضای خانواده و به تبع
آن تجربه برخی خشــونتهای خانگی شد.
البتــه این شــرایط در دیگر کشــورها نیز
وجود داشــت و زنان در اقصی نقاط جهان
به واســطه درگیری دنیا بــا کرونا ،از گزند
خشونتهای خانگی در امان نبودند.
معاونــت زنان ریاســت جمهوری؛
پیشگام در حمایت از زنان بیپناه
معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری
با بررسی دادههای آماری و دریافت گزارش
از نهادهای ذیربــط تصمیم گرفت موضوع
خشــونتهای خانگی علیه زنان را به طور
ویژه بررسی و در جهت کاهش آمارها اقدام
کند .ســازمان بهزیستی کشــور مهمترین
نهاد مجری ،تأثیرگذار و پیشــگیریکننده
در حوزه مداخالت اجتماعمحور اســت؛ از
این رو معاونت امور زنان و خانواده ریاســت
جمهــوری در مرحلــه اول بــا هماهنگی
سازمان بهزیستی کشور ،تعداد مراکز اسکان
موقت دولتی و غیردولتی (خانههای امن) را
مشخص کرد و مســئوالن فنی صرفاً مراکز
اســکان موقت غیردولتی به منظور جامعه
هدف ،به این معاونت معرفی شدند.
طبق آمارها تا شــهریور ماه ســال ،۱۳۹۹
هفــت خانه امــن دولتــی و  ۱۳خانه امن
غیردولتــی فعال مشــغول بــه کار بودند.
استانهای کرمان ،لرستان ،خراسان جنوبی،
زنجان ،تهران ،خراســان رضوی و کرمانشاه
دارای خانه امن دولتی بودند و اســتانهای
آذربایجان شرقی ،اردبیل ،اصفهان ،بوشهر؛
تهــران ،چهارمحــال و بختیــاری ،گیالن،
گلســتان ،هرمزگان ،کردستان ،فارس ،یزد
و مرکــزی ،خانه امن غیر دولتی داشــتند.
مجموعــاً در ایران  ۲۰خانــه امن دولتی و
غیردولتی فعالیت میکنند.
خانههای امن به نام زنان بیپناه
شــاید امروز بســیاری از زنان ایرانی ندانند
20خانه امن در کشور وجود دارد و سرقفلی
همه ایــن خانهها به نام زنان بیپناه خورده
است .خانههای امن برای حمایت از زنان و
کودکان تحت خشونت خانگی تشکیل شده
اســت .در این مرکز ،مادر به همراه کودک
میتوانــد ورود پیدا کنــد .در خانه امن به
این مســئله توجه شــده که مادر و کودک
آســیبدیده را در صورت داشــتن دستور
قضائــی از یکدیگر جدا نکنند .همچنین زن
یا دختر خشــونت دیده میتواند به شــکل
خودمعــرف بــا اورژانــس اجتماعی تماس
بگیرد.
مراکز و خانههای امــن ،تابلو ندارند و فقط
مقامات قضایی و مسئوالن سازمان بهزیستی
از نشــانی این اماکن آگاهــی دارند .افراد با
گذرانــدن مراحل قضایی میتوانند به مدت
21روز در این مراکز اقامت داشــته باشند.
در این اماکن روانشــناس ،مشاور ،مددکار
اجتماعی ،پزشــک و روانپزشک به بررسی
شرایط مددجویان میپردازند .زنان خشونت

دیده به مدت  48یا  72ساعت در خانههای
امن اقامت داشته و در صورت وجود شرایط
مناســب به خانه برمیگردنــد ،در غیر این
صورت در همــان خانههای امن اقامت پیدا
میکنند .در ضمن خدمات مشاوره روی فرد
منشاً خشونت نیز انجام میشود .اگر محیط
برای زن نامناســب باشد ،او را به خانه امن
منتقل میکنند .زنان خشونت دیده و تحت
آســیب به مراکز حمایتی فرســتاده شده و
همانطور که گفته شــد تا  21روز در آنجا
اقامت دارند.
حمایــت و توانمندســازی زنان و
دختران در معرض خشونت
معاون امور اجتماعی بهزیستی استان تهران
 28بهمنماه سال گذشته در این باره گفت:
«زنانی که به دلیل خشــونت همسر یا پدر
به این خانههــا مراجعه میکنند ،میتوانند
با حکم قاضی در این مراکز ســاکن شوند».
مهدی خانکه با بیان اینکه  ۲مرکز (دولتی)
خانــه امن؛ یکــی با ظرفیــت  ۱۰تخت و
دیگری با ظرفیت  ۵تخت در اســتان تهران
فعال است ،اظهار کرد« :هدف کلی تأسیس
خانههای امــن ،حمایت و توانمندســازی
زنــان و دختــران در معرض خشــونت یا
خشــونتدیده ،تأمین محل امن جهت این
دســته از زنان و فرزندانشــان (بــا در نظر
گرفتن محدودیتهای شرعی برای پسران)،
ارتقای توانمندیهــای زنان جهت مقابله با
بحرانهای فردی و همچنین افزایش آگاهی
عموم مردم نسبت به خشونتهای خانگی،
مسائل و مشکالت مرتبط با آن ،به خصوص
روی کــودکان و راهکارهــای ممکن برای
کاهش این خشونتها است».
افرادی که در خانه امن پذیرش میشــوند
بدون شــک شــرایط ویژهای را پشــت سر
گذاشتهاند و حتی میتوان گفت جان خود
را برداشــته و از خانه بیــرون زدهاند .عدم
امنیت جانی و روانی در خانه موجب شــده
خیلی از آنها با حال روحی و جسمی وخیم
در حالی که آثار کبودی و آســیب دیدگی
روی بدنشان مشهود اســت از خانه بیرون
بزنند تا شاید جانشان را نجات بدهند.
اگر محلی برای اســکان ،بازپروری روحی و
محلی امن برای این افراد نباشــد چه بالیی
بر ســر آنها خواهد آمد؟ خیلی از این زنان
هیچ حامی و حمایتگری ندارند؛ نه راه پس
دارند و نــه راه پیش .آنها درمانده از تحقیر
و خشــونت از خانه بیرون میزنند و نیاز به
حمایتی اصولــی و ویژه دارند؛ کاری که در
خانههای امن با حمایت معاونات امور زنان
و خانواده ریاســت جمهوری انجام میشود
و اغلب زنان خشــونت دیــده پس از مدتی
توانمند و مستقل میشوند.
خیلــی از زنــان آســیبدیده امــروز در
کارگاههای خیاطی ،آشــپزی و شــیرینی
پزی مشغول به کار هســتند و درآمدزایی
دارنــد .آنهــا اعتماد به نفس پیــدا کرده و
برای بهتر کردن زندگی خود و فرزندشــان
تــاش میکننــد .این در حالی اســت که
در موارد زیــادی نیز فرد آســیب دیده از
خشونت با مداخله کارشناسان و متخصصان
روانشناسی و مشاوران و تحت نظارت آنها
به خانههایشــان بازمیگردند و دیگر تحت
خشــونت نیســتند .در واقع خانههای امن
برای افرادی اســت که همه درها و مسیرها
برای بازگشــت به زندگی قبلیشــان بسته
شــده و در مواردی که مشــاوره و مداخله
هم جواب ندهــد ،از این افراد در خانه امن
حمایت میشود.
ارائــه خدمات روانشناســی برای
بازگشت زنان بیپناه به زندگی
در  ۹ماهه ســال  ،99حــدود  ۱۴۹مددجو
از خدمات مددکاری و روانشناســی مراکز
دولتی اســتفاده کردند ،این در حالی است
که تعداد مددجویان در  ۹ماهه اول ســال
 ،۹۸حدود  ۲۵۸نفر بوده اســت .در  ۹ماهه
اول سال  ۹۹در مجموع  ۳۹۲مورد خدمت
روانشناسی در مراکز خانههای امن استان

تهران به مددجویان ارائه شــد که این رقم
در مدت مشابه ســال قبل ۶۸۱ ،مورد بود.
همچنین در  ۹ماهه اول سال  ،۹۹در مراکز
خانههــای امن اســتان تهــران  ۵۴۴مورد
خدمت مــددکاری اجتماعی به مددجویان
ارائه شــده و این رقم نیز در مدت مشــابه
سال  ،۹۸هزار و  131مورد بوده است.
همانطور که اشــاره شد زنانی که به دلیل
خشونت همسر یا پدر به این خانهها مراجعه
میکنند ،میتوانند بــا حکم قاضی در این
مراکز ساکن شوند ،اما متأسفانه در مواردی
بدون نظر مددکار اجتماعی یا کارشــناس
مربوطــه ،مددجو به فرد مرتکب خشــونت
تحویل داده شده و همین امر باعث میشود
این زنان مجددا ً در ســیکل خشــونت قرار
گیرند .معاونت امور زنان و خانواده ریاســت
جمهوری در این زمینه نیز پیشــگام بوده و
با برنامهریزی و اجرای طرحهای مناســب و
مؤثر ،سعی در کاهش و همچنین جلوگیری
از قرار گرفتن زنان در معرض تکرار خشونت
داشــته اســت .اکثر ایــن زنان ،بــه دلیل
خشونتهای جســمی ،روحی و روانی و به
علت نداشــتن مهارت زندگی ،عدم مهارت
در ایجاد ارتباط با همســر ،خیانت ،اعتیاد
همسر و فقر اقتصادی به این مراکز مراجعه
میکنند .دختران نیــز با قوانین و مقرراتی
که در منزل توسط پدر اجرا میشود موافق
نبوده و همین امر باعث خشونت والد نسبت
به دختر میشود و به دنبال آن یا فرار یا به
این مراکز مراجعه میکنند.
برنامههــای مؤثر معاونت زنان برای
زنان خشونتدیده
معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری
در مرحلــه دوم ،دو نشســت با مســئوالن
بهزیســتی برگزار کرد .در این نشستها در
خصوص موارد بســیاری از جمله نداشــتن
بودجه کافی برای رســیدگی به امور جاری،
کمبود نیروی آموزشــی بــه جهت آموزش
و توانافزایــی زنان آســیبدیده ،ناآشــنا
بودن برخی نهادهــای ذیربط با موجودیت
خانههای امن ،عدم ســاختار فرهنگی برای
معرفی خانههــای امن و کم بــودن تعداد
ماشــینهای اورژانس اجتماعی تبادل نظر
شد.
همچنین پیشنهاد شد کمیتهای در معاونت
امور زنــان و خانواده به منظــور ارتباط با
تشــکلهای حامی زنان آســیبدیده و در
تعامل با ســازمان بهزیستی کشور تشکیل
شــود .همچنین بــه موضوع کــودکان در
فرآیند این آسیبها و پیگیری این موضوع
پرداخته شــد که تعداد موارد قابل توجهی
از آسیبهای مطرح شده از سوی تشکلها
متوجه بحث کــودکان بوده اســت .زنانی
که فرزنــد دارند و کودکانشــان خصوصاً
دخترانشــان در معرض خشــونت و آسیب
هســتند نیز با نگاهی ویژهتر مورد بررسی
قرار گرفتند.
مداخله فرهنگی از ســوی رسانهها خصوصاً
از ســوی صدا و ســیما و باال بردن ســواد
جامعه در زمینه خشــونت علیه زنان ،زنان
آسیبدیده و تشکلهای حامی زنان آسیب
دیــده و همــکاری وکالی دادگســتری با
اقامتگاههای موقت زنان در سراســر کشور
از دیگر موارد مطرح شده در نشست بود.
حمایت مرحله به مرحله معاونت زنان
ریاست جمهوری از زنان آسیبدیده
در مرحلــه ســوم نهادهای دیگــر ذیربط
شناســایی شــدند و از هر یــک از آنها در
نشســتهای بعدی دعوت بــه عمل آمد؛
مســئوالن معاونت اجتماعی و پیشــگیری
از وقوع جــرم قوه قضاییــه ،کانون وکالی
دادگستری ،وزارت کشور ،وزارت دادگستری
و نیروی انتظامی در محل معاونت گرد هم
آمدند و تشکلهای حامی زنان آسیبدیده
سراســر کشــور از جمله مســئوالن فنی
خانههای امن بدون واســطه پیشنهادات و
معضالت خود را مطرح کردند.
ماحصل این ارتباطات احیای مرکز اســکان

موقت استان مازندران و عالقمندی مدیران
کل امور زنــان و خانواده اســتانداریها به
بحث مراکز اسکان موقت بود.
این نشستها با عناوین تمهیدات اجتماعی
و حقوقــی رویههای جــاری مرتبط با زنان
آسیبدیده ،شــیوههای علمی کاربردی در
رفع چالشهای اجتماعی ،حقوقی و انتظامی
مرتبط با زنان آسیبدیده و تجربیات موفق
تشــکلهای حامــی زنان آســیبدیده در
سراسر کشور برگزار شدند.
نتیجه این جلسات ،دریافت ایدهای از سوی
بهزیســتی برای ایجاد یک صندوق مالی به
منظور رسیدگی به شرایط زنان آسیبدیده
یا در معرض آســیب بود .بنا بر این شد در
مورد این طرح همفکری شــده و طرحی از
سوی بهزیستی ارائه شود .البته وجود چنین
صندوقــی در الیحه حفظ کرامت و حمایت
از زنان در برابر خشونت دیده شده است.
در مرحلــه چهارم با همکاری و مشــارکت
بهزیســتی با معاونت امور زنــان و خانواده،
مقرر شــد با همــکاری دوجانبــه معاونت
امور زنــان و خانواده ریاســت جمهوری و
ســازمان بهزیستی کشــور ،بحث آموزش
و توانمندســازی پرســنل خانههــای امن
دولتی و غیر دولتی سراســر کشور از طریق
تفاهمنامــه معاونــت امور زنــان و خانواده
ریاست جمهوری با مؤسسه ارتقای کیفیت
زندگی زنان آتنا (اولین خانه امن غیر دولتی
تهران) که دارای تیم کارآزمودهای هستند،
پیگیری شــود .معاونت امور زنان و خانواده
ریاســت جمهوری تأمین بودجــه را نیز بر
عهده گرفت.
بدین منظور با اختصاص اعتبار به اجرای این
طرح ،زمینه آموزش مجازی نزدیک به ۱۰۰
نفر از پرسنل مکانهای اسکان موقت زنان
خشونتدیده در سراسر کشور به مدت ۳۲
ساعت ،به عالوه آموزش مهارتهای ۱۲گانه
زندگــی مورد نظر این معاونت به این تعداد
پرســنل به مدت  ۵ســاعت ،تهیه و توزیع
بروشور و جزوات و همچنین پادکستهای
آموزشــی با محوریت ایجاد روابط صمیمانه
خانوادگی ،اهمیت گفتوگوی خانوادگی بر
مبنای اصول اخالقی مندرج در دین اسالم و
فرهنگ ایرانی فراهم شد که در اردیبهشت
و خرداد سال  ۱۴۰۰به اجرا درآمده است.
کارنامه موفق و قابل اعتنای معاونت
زنان ریاســت جمهوری در حمایت و
گسترش خانههای امن
در مرحله پنجم ،معاونت امور زنان و خانواده
ریاست جمهوری توانســت تصویری نسبتاً
روشــن از بازخورد تالشها و تعامالت خود
به جهت کاهش خشــونت خانگی و با توجه
به برنامههای تدارک دیده شــده نسبت به
جامعه هدف خود دریافت کند.
ششمین نشست مجازی تشکلهای حامی
زنان آســیب دیده در سراســر کشــور در
اردیبهشت ماه سال  ۱۴۰۰به همین منظور
برگزار شــد .در این نشســت گزارش اولیه
مؤسســه آتنا توســط مدیر عامل مجموعه
قرائت و توضیح داده شــد با همکاریهای
بیشــتر میان معاونت امــور زنان و خانواده،
ســازمان بهزیستی کشــور و مؤسسه آتنا،
به صــورت مجــازی به جای  10اســتان،
تمامــی تشــکلهای حامی زنان آســیب
دیده موسوم به مراکز اســکان موقت زنان
(خانههای امن) اســتانهای کشور زیر چتر
آموزشی این طرح قرار گرفتند .خوشبختانه
بازخوردهای دریافتــی از اجرای این طرح
که شــامل آمــوزش و توانمندســازی این
افراد در اســتانهای کشــور در زمینههای
اطالعــات پایــهای در حــوزه خشــونت،
مددکاری اجتماعی ،روانشناسی ،حقوقی،
جذب منابع مالــی و مهارتهای مدیریتی
و همچنین آمــوزش مهارتهای زندگی به
جامعــه هدف به انضمام تهیه پادکســت و
بروشورهای آموزشی بوده ،تا کنون مطلوب
و مورد توجه گروه هدف بوده است.
در مرحلــه ششــم پیشبینی میشــود در
تیرمــاه ســال  ۱۴۰۰هفتمیــن و در واقع
آخرین نشســت تشــکلهای حامــی زنان
آسیبدیده کشــور برگزار شــود .در ادامه
میتوان از آنچه در  ۱۰ماه از شــروع اجرای
این روند گذشــته اســت به دســتگاههای
همکار و همچنین جامعه هدف و در نهایت
ثبت در عملکرد ماههای پایانی معاونت امور
زنان و خانواده در دولت دوازدهم جمهوری
اسالمی ،گزارشی ارائه کرد.
در ماههــای منتهی به پایــان دوره دولت
دوازدهم ،در مجمــوع  11خانه امن دولتی
و  15خانــه امن غیر دولتی فعال هســتند.
این افزایش قابل توجه تعداد خانههای امن
و همچنیــن تعداد متقاضیان به تأســیس
چنین مراکزی ،از نشانههای همکاری بیش
از پیش معاونت امور زنان و خانواده ریاست
جمهوری و ســازمان بهزیســتی کشــور و
پیشبرد اقدامات معاونت امور زنان و خانواده
در سایه این همکاریها بوده است.

خبر
با حضور اعضای هیات مدیره شرکت ملی پخش
فرآوردههای نفتی کشور بررسی شد:

راهکارهای تسهیل در بهبود پهلودهی
کشتیها و ایمنی اسکله نفتی الوان

بندرعباس-خبرنگار همدلی:معــاون مدیر عامل
شــرکت ملی پخش فرآوردههای نفتــی به همراه تنی
چند از اعضای هیات مدیره این شرکت به همراه مقامات
پاالیشگاه الوان و نفت فالت قاره راهکارهای تسهیل در
پهلودهی کشــتیها و افزایش ایمنی اسکلههای نفتی
الوان را بررسی کردند .به گزارش روابط عمومی شرکت
ملی پخش فرآوردههای نفتی منطقه هرمزگان ،حمید
قاسمی دهچشمه معاون مدیر عامل در جلسه کارگروه
تســهیل امور سوخت رســانی و ایمنی اســکله الوان
گفت  :شــرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی ایران با
برنامه ریزی دقیق و تالش مستمر کارکنان و تعامل با
شرکتهای پیمانکار در بخش خصوصی خدمت رسانی
و سوخترسانی به جزایر و بنادر کشور را با قوت و قدرت
انجام میدهد .در این جلسه که نمایندگان شرکت ملی
نفت فالت قاره ایران در الوان و مسولین شرکت پاالیش
نفت الوان هم حضور داشتند؛ راه کارهای افزایش ایمنی
پهلودهی کشتیها در اســکلههای نفتی شماره  1و 2
فالت قاره بررسی شــد .عباسی مدیر عملیات شرکت
ملی پخش فرآوردههای نفتی کشور با تاکید بر ضرورت
نگهداشت تجهیزات فنی با توجه به اقلیم خاص جزیره
گفت :تعمیرات فندرهای این اسکله نفتی پس از برآورد
هزینه و تامین بودجه آغاز خواهد شد .در سفر به جزیره
الوان ،کشــاورز مدیر مهندسی طرحها،هاشمی معاون
مدیر تامین و توزیع ،ســلوکی مشــاور مدیر عامل نیز
قاســمی ده چشمه را همراهی کردند.در اثر تصمیمات
اتخاذ شــده در این جلسه و بازدید میدانی و تخصصی
از تجهیزات فنی ،بارگیری کشتیهای کاپوتاژی حمل
فرآورده از مبدأ اســکله نفتی الوان با سرعت بیشتری
انجام خواهد شد .در ابتدای این بازدید سردشتی رئیس
ناحیــه الوان و ربیعــی رئیس تامیــن و توزیع منطقه
هرمزگان گزارشی از وضعیت کاپوتاژ فرآورده در منطقه
هرمزگان ارائه کردند.
معاون استاندار هرمزگان
در بازدید از اسکله و انبار نفت باهنر:

توان فنی پخش فرآوردههای نفتی در
ی بینظیر است
تعامل با بخش خصوص 

بندرعباس-خبرنگار همدلی:معاون هماهنگی امور
عمرانی اســتانداری هرمزگان به همــراه اعضای هیات
مدیره شرکت خصوصی فعال در جابهجایی فرآوردههای
نفتی از انبار نفت شهید باهنر بندرعباس و اسکله نفتی
آن بازدید کردند .به گزارش روابط عمومی شرکت ملی
پخش فرآوردههای نفتی منطقــه هرمزگان ،بهمنظور
ارتقای جایگاه استان هرمزگان در جابجایی فرآوردههای
نفتی ،رضا مدرس معاون استاندار در امور سرمایهگذاری
و بینالملل به همراه تنی چند از مدیران شــرکتهای
خصوصــی عالقهمند به ســرمایهگذاری در اســتان از
تجهیزات و امکانات سخت افزاری و توان فنی انبار نفت
شهید باهنر بندرعباس و اسکله نفتی شهید باهنر بازدید
کردند .در ابتدای این بازدید عبداهلل احمدی کمرپشتی
مدیر منطقه هرمزگان توضیحاتی درباره حجم عملیات
انتقال فرآورده در تاسیسات و عملیات این منطقه ارائه
داد .مدیر منطقه هرمزگان نیز در این دیدار گفت:پخش
فرآوردههای نفتی هرمزگان به عنوان یکی از مناطق مهم
تامین ســوخت پایدار در کشور بر اساس سیاستهای
مورد نظــر وزارت نفت آماده تســهیل در همکاری با
بخش خصوصی بوده و هست .سپس مرتضی عابدینی
معاون فنی و عملیاتی درباره مشــخصات و قابلیتهای
ذخیرهســازی در این انبار اطالعاتی را در اختیار معاون
اســتاندار هرمزگان و حاضران قــرار داد .در انتهای این
بازدید معاون استاندار هرمزگان با بیان این مطلب که
در اســتان هرمزگان قابلیتهای اقتصادی باالیی برای
سرمایه گذاری وجود دارد گفت:جذب سرمایهگذار و رفع
موانع حضور آنها در اســتان عالوه بر رونق اقتصادی در
استان موجب ایجاد اشتغال پایدار نیز خواهد شد که این
امر همواره مورد دقت و تاکید استاندار محترم بوده است.

اجرای دقیق برنامههای حفاظت
کارکنان در برابر بیماری کرونا

در همین حال ،از ســوی دیگر ،کمیته سالمت پخش
فرآوردههای نفتی منطقه هرمزگان با حضور مسئولین
بهداری و بهداشت صنعت نفت هرمزگان تشکیل شد و
راههای حفاظت بیشتر از سالمت کارکنان و خانوادههای
آنها بررســی شد .در ابتدای این جلسه عبداهلل احمدی
کمر پشتی مدیر شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی
هرمزگان؛ با تاکید بر اهمیت حفظ ســامت کارکنان
گفت :شرایط عملیاتی خاص و اهمیت منطقه هرمزگان
یشود همواره
بم 
در وظیفه خطیر سوخت رسانی موج 
اهمیت نیروهای انسانی و سالمت آنها و خانوادههایشان
برای ما در اولویت برنامهریزیها قرار گیرد .مدیر منطقه
هرمزگان افزود :اقدامات بسیار گستردهای از جمله توزیع
اقالم بهداشــتی و حفاظتی در میان کارکنان مراجعان
و رانندگان حمل فرآورده نفتی انجام شــده و تمهیدات
الزم مانند :فاصله گذاری اجتماعی و  ...با جدیت رعایت
یشود .عبداهلل احمدی کمرپشتی ادامه داد :از ابتدای
م
همهگیری این بیمــاری از حضور کارکنانی که خود یا
خانواده شان مبتال یا مشکوک به انتقال ویروس بودهاند،
یشود .احمدی کمرپشتی در
یم 
در محل کار جلوگیر 
پایان از تالشهای همکاران بهداری و بهداشت صنعت
نفت هرمزگان تقدیر کرد و افزود :در ســال گذشــته
متاســفانه تعداد زیادی از همکاران یا خانوادههای آنان
درگیر بیماری کرونا شدند و وقتی از همه آنها در مورد
خدمات و مشــاوره و پیگیرهای بهداری چه در شهرک
مروارید و چه در شــهر بندرعباس سوال کردیم همه بر
تالشها و زحمات کادر خدوم بهداری و بهداشت صنعت
نفت هرمزگان اذعان داشتند.

