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های بومی در حفظ تنوع زیستی کارگاه بازیابی نقش قرقهای انجام گرفته در جزیره قشم )فعالیتدر ادامه 

دریایی، سفر دوماهه برای شناسایی ریش سفیدان و گیس سفیدان برخی از روستاهای جزیره قشم  -ساحلی

رگروه معیشت موسسه کا (های مرجانی جزیره هنگامو کمیته زنان، بررسی اکولوژیکی صخره جهت ثبت تشکل

و با گردشگری جامعه بنیاد  روستای نغاشه آشنایی جوامع محلیراه اندازی صندوق کمیته زنان، سنستا جهت 

 به جزیره قشم سفر کرده است. همچنین دیدار با شترداران و بانوان صیاد 

 های انجام گرفته در این بازدیدها شامل موارد زیر بود:عمده فعالیت

  و مصاحبه با ایشان در رابطه با راه اندازی  فریده ایمانی تنها شتردار زن در روستای گورزیندیدار با

 گردشگری با هدف ارتقاء شترداری

  مخروبه گورزین جهت بازسازی آن برای گردشگریروستای خانه پدری فریده ایمانی در بازدید از 

 بازدید از آغول شتر و صحبت با شترداران، در روستای تنبان 

 برگزاری کارگاه آشنایی با گردشگری جامعه بنیاد با حضور جوامع محلی روستای نغاشه 

  کمیته زنان در روستای نغاشهاعضاء برگزاری کارگاه صنایع دستی با حضور 

  دیدار با فاطمه اخالصی، کشاورز و تنها زن مشتادار در روستای گورزین و مصاحبه با ایشان در رابطه با

 تکاملیهای جوکاشت 

 تصویربرداری از زندگی مردم و طبیعت روستای نغاشه 
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 :روستای نغاشه -جزیره قشمگزارش عملکرد مؤسسه سنستا در 

 اسفند 22شنبه  -روز اول

های هماهنگیدر روستای نغاشه، جلسه ای جهت اسفند بعد از اقامت در منزل مانیا خانگاه  22در روز شنبه 

های روزهای بعدی با مانیا خانگاه و اعضای های صنایع دستی و گردشگری جامعه بنیاد و همچنین برنامهکارگاه

هایی که در سفرهای قبل از جوامع محلی روستای نغاشه گرفته شده بود به دست آنها عکسسنستا برگزار شد. 

 رسانده شد. 
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 اسفند 23یکشنبه  -روز دوم

در  1394های بومی که در مرداد ماه بعد از حضور فریده ایمانی و همسر ایشان در همایش ملی شتر و قرق

های آن شاهسون برگزار شده بود، جهت عضویت در کانون ملی شترداران و همچنین بررسی شترداری و چالش

در این دیدار خانم ایمانی در رابطه با تجارب و  اعضای سنستا دیداری در منزل ایشان داشتند. ،در جزیره قشم

های شترداری وی و همایش نیز به درس آموخته های خود در همایش شتر توضیحاتی دادند. همچنین عکس

ای با موضوع دست خانواده ایمانی رسانده شد که موجب خوشحالی و انگیزه بیشتر ایشان گشت. در ادامه جلسه

خانم ایمانی از تنها تجربه ای که در زمینه پذیرش  شترداری برگزار شد. در این جلسهگردشگری با هدف ارتقاء 



گردشگر داشتند صحبت کرد. ایشان معتقد بودند که به این صنعت عالقه مند هستند و حمایت مردم روستای 

 باده گورزین زخود را به همراه دارند. فریده ایمانی قصد دارد خانه پدری خود را در روستای قدیمی زلزله 

موفق تر باشد و همچنین خاص )عالقه مندان به شتر( اند در جذب گردشگر معماری سنتی بازسازی کند تا بتو

این راه به شترداری نشان دهد که میتوان از  و به آنها را به کار گردشگری تشویق کند گورزین مردم روستای

 دراه اندازی خواهبه دلیل حمایت از معیشت شترداری رونق بخشید. خانم ایمانی تاکید کرد گردشگری را تنها 

 . کرد
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 نورمحمدیان ناعکاس: مبی



توضیح اش مزایا و معایب صنعت گردشگری برای فریده ایمانی و خانوادهتجارب خود و در ادامه مانیا خانگاه از 

پایدار  میداند. گردشگری جامعه بنیاد و. وی حفظ فرهنگ بومی را مهمترین عامل موفقیت در گردشگری داد

 سنستا مطرح شد و همچنین از این جلسه مصاحبه و تصویر بردای انجام گرفت. ءبودن آن توسط اعضا

و خانه پدری  سد خاکی روستا، بعد از انجام مصاحبه به همراه خانواده فریده ایمانی از روستای زلزله زده گورزین

ایشان بازدید شد. در این بازدید مردم روستا از شور و حال زندگی در منازل قدیمی خود گفتند و به بازسازی 

 این روستا به سبک قدیم اشتیاق داشتند. 

 

 نورمحمدیان ناعکاس: مبی

 عکاس: فاطمه ذوالفقاری



، در روستای تنبان آغول شترداران از انجهت دادن علوفه به شترهایش به همراه فریده ایمانی و همسرش

بازدید به عمل آمد. شترها توسط ساربان نگهداری میشوند و معموال شترداران هزینه نگهداری تصویربرداری و 

زنند. در این بازدید آرش خیراندیش نیز آنها را پرداخت میکنند و هر غروب جهت دادن علوفه به آنها سر می

 مطرح کرد. شترداران  باشتر  وگردشگری  جهترا هایی حضور داشت و پرسش

 

 نورمحمدیان ناعکاس: مبی

، نبود علوفهآب و ها و مشکالت شترداری نظیر نبود تشکل شترداران، کمبود فهیمه سیفی در رابطه با چالش

هایی را مطرح کرد و همچنین جهت راه اندازی گردشگری و شتر، آمار شترهای جماز پرسش ،دامپزشک

در منزل  ،بررسی کرد. ایشان برای ارتباط بیشتر با جوامع محلی و کسب اطالعات بیشتر از شترداران )سواری( را

 فریده ایمانی در روستای گورزین اقامت داشتند. )گزارش کامل توسط فهیمه سیفی فرستاده خواهد شد(

 اسفند 23دوشنبه  -روز سوم

 کارگاه گردشگری

مطلع  جهت برگزاری کارگاه گردشگری جامعه بنیادرا  مردم محلی روستای نغاشه ،روستامانیا خانگاه و شورای 

برگزار شد. در این توسط اعضای سنتا و آرش خیراندیش بعد ازظهر  13صبح الی  9از ساعت این کارگاه  کردند.

یمانی )شتردار( و صیادان، قایقرانان، بانوان خانه دار روستای نغاشه و همچنین فریده ا توریست خارجی، 3 کارگاه

به  دکتر فرور از روستای گورزین حضور داشتند. در ابتدا و عادل اخالصی )مشتادار و کشاورز( فاطمه اخالصی

های آن پرداختند و در رابطه با نحوه کار سنستا با جوامع محلی و دولت و زمینه فعالیت تاسسنموسسه  معرفی



های جزیره قشم نظیر معماری، فرهنگ، طبیعت و دانش بومی اشاره . دکتر فرور به جذابیتتوضیحاتی دادند

  آنها است. های کید کردند بهترین راه حفظ این ارزش ها از طریق خود مردمان بومی و تشکلتاکردند و 

 

 عکاس: فاطمه ذوالفقاری

ایشان موضوع تفاوت سپس آرش خیراندیش در رابطه با گردشگری و سابقه خود در این حرفه توضیحاتی دادند. 

های یک جامعه روستایی را به صورت مشارکتی بررسی کردند. جامعه شهری و روستایی را مطرح کردند و توانایی

 معرفی کرد وجامعه محلی  بهرا )گردشگری کشاورزی( اگروتوریسم موضوع گاه آرش خیر اندیش ردر این کا

استفاده گردشگران از محصوالت ارگانیگ و طبیعی در مزرعه و خرید آنها از کشاورز بدون واسطه توضیح داد که 

و همچنین اجاره خانه روستاییان برای اقامت و بومگردی که با راهنمایی تواند به معیشت افراد کمک کند می

کید کرد که أایشان ت .تاس آنها های کسب درآمد برایراهیکی از گیرد، کشاورزان و روستاییان صورت می

 یآید. بگردشگری نباید موجب از بین رفتن معیشت اصلی جوامع محلی شود بلکه به کمک آن 

اهمیت قوانین عرفی و نادیده مشکالت حقوقی،  ارزش دانش بومی، به موضوعاتی نظیر مردم روستای نغاشه

 گرفتن آن از طرف دولت اشاره کردند. 
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 آرش خیراندیش( :)تسهیلگرهای مطرح شده در بخش اول کارگاه گردشگری ها و پاسخبرخی از پرسش

 تفاوت جامعه روستایی با جامعه شهری در چیست؟

 جامعه روستایی تولید کننده هستند و جامعه شهری مصرف کننده است -

 آرامش، امنیت، صمیمیت و انسجام در جامعه روستایی بیشتر است -

 ی شهری استسالمتی در جامعه روستایی بیشتر از جامعهانرژی و  -

 نوع پوشش و گویش جامعه روستایی با جامعه شهری متفاوت است -

 جامعه روستایی دارای دانش بومی و قوانین عرفی هستند -

 چه چیزهایی از گذشته تا به حال تغییر کرده است؟

 دار بوده کشاورزی، صیادی، دامپروری در گذشته از رونق بیشتری برخور -

 قوانین عرفی درحال ازبین رفتن است  -

 مشکالت شما با ارگانها و قوانین دولتی در چیست؟

 های جوامع بومیاستفاده از نیروهای کاری غیر بومی و نادیده گرفتن توانایی -

 ی ضنادیده گرفتن قوانین عرفی جزیره مربوط به سند های مالیکت ارا -

 نیروهای متخصصنادیده گرفتن دانش بومی توسط  -

 نادیده گرفتن دانش بومی صیادی توسط شیالت و صیادان صنعتی -

     



پتانسیل های جزیره مشکالت و درادامه مبینا نورمحمدیان به همراه جوامع محلی روستای نغاشه به شناسایی 

چنین از زمان ورود به جزیره تا خارج شدن آن و همقشم و روستای نغاشه، بررسی نیازهای یک گردشگر 

دشگری به صورت مشارکتی پرداختند )سواالت و مباحث مطرح شده های هرشخص جهت راه اندازی گرتوانایی

ها و نیازهای یک گردشگر با جوامع بعد از بررسی زیرساخت. در این کارگاه در جدول زیر آورده شده است(

پرسیده شد. در این پرسش و پاسخ جوامع محلی کارگاه  حاضر دراز توریست های خارجی سواالتی محلی، 

 توانسته اند از زبان خود گردشگر دلیل سفر به جزیره قشم را بشنوند. 
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های خود اعالم کردند و تصمیم گرفتند آمادگی خود را برا اساس توانایی مردم محلی روستای نغاشهدر پایان 

تشکل و صندوق  ی افراد،رقراری عدالت و همکاری بیشتر همهه بنیاد و ببرای راه اندازی گردشگری جامع

 را ایجاد کنند. گردشگری روستای نغاشه 
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 مبینا نورمحمدیان( :)تسهیلگر کارگاه گردشگریبخش دوم های مطرح شده در ها و پاسخبرخی از پرسش

 چرا گردشگر به جزیره قشم سفر میکند؟

 پاسخ جوامع محلی: 

 قشم یک جزیره است و سفر به آن جالب است -

 وجود جنگل حرا -

 وجود دریا و دلفین نگری -

 وجود سایت های گردشگری دره تندیس ها، دره ستارگان، تنگه چاهکوه  -

 جوامع جنوبفرهنگ  -

 های روستای نغاشه(های روستای نغاشه برای گردشگر چیست؟ )پتانسیلجذابیت

 ساحل بکر -

 حیات وحش )دلفین و موجودات دریایی(  -

 جنگل حرا -

 وجود صیادان سنتی )مشتا، گرگور، قالب( -



 نخلستان -

 معماری روستا -

 وجود جاده های قدیمی و مناظر جالب )ژئوتوریسم( -

 وجود کوربند )سدهای خاکی قدیمی( -

 دام و محصوالت دامی -

 محصوالت کشاورزی ارگانیک -

 غذاهای محلی -

 پوشش و گویش محلی -

 نیازهای یک گردشگر در بدو ورود به جزیره چیست و بهتر است چگونه باشد؟

 راهنما -

 وسیله نقلیه )ماشین، دام )شتر، االق(( -

 ، سابات((دجا و مکان )محلی با معماری سنتی)کاه گل، گفاره، سون -

 غذا )محلی)ماهی برشته، انکاس، هواری، کولی، میگو، مرغ محلی، انواع نانهای محلی(( -

های مکان)آبگیر(، های گردشگری )دریا، صیادی سنتی)مشتا، گرگور، قالب(، نخلستان، کوربندسایت  -

 (قدیمی

 های ما دیوار و در ندارد(امنیت )روستای نغاشه امن است. همانطور که میبینید خانه -

ستایی  - سیقی و رقص محلی، آوازهای محلی، تجربه کارهای زنان و مردان رو شاد و مفرح )مو ضای  ف

ش شاهده و تجربه تولید یدن گاو، )دو سنتی، م شاهده آیین های  شیدن آب از چاه، خرما چینی، م ک

 ((صنایع دستی و ... 

 آرامش و احترام )همراهی با گردشگر، فراهم کردن سکوت در زمان استراحت و ...( -

 هایی دارد و برای گردشگر چه امکاناتی را میتواند فراهم کند؟چه کسی چه توانایی

 شهال از روستای نغاشه(فرانک و سروناز خانگاه و صنایع دستی و بازدید از مراحل تولید )فروش  -

ساحلی - شت  صیادان  -گ صدف، ماهی(، )قایقرانان و  صید خرچنگ،  سنتی )تجربه  صیادی  دریایی، 

 روستای نغاشه(

طیبه و آقای چراغی و حستتتین ایمانی، عبداا کاملی، خانواده خانگاه، اقامت در منزل روستتتتایی ) -

 ارسالن از روستای نغاشه(

 پذیرایی عصرانه با چای جنوبی و شیر محلی )عمه فاطیم از روستای نغاشه( -

 پذیرایی با قهوه ی جنوبی )خاله شمسی از روستای نغاشه( -

 تنها زن مشتادار جزیره )فاطمه اخالصی از روستای گورزین(بازدید از صید سنتی مشتا توسط  -

)فاطمه و عادل اخالصی از  در زمان کاشت یا برداشت ید از مزرعه ارگانیکسرو غذای ارگانیک و بازد -

 روستای گورزین(

 بازدید از شترداری سنتی، نوشیدن شیر شتر، شتر سواری )فریده ایمانی از روستای گورزین(  -



 لیدر انگلیسی زبان )مانیا خانگاه( -

 امیرارسالن و عبداا خانگاه(محمود صفاری، حمل و نقل با وسیله نقلیه ماشین و موتور ) -

 موسیقی محلی )عبداا خانگاه( -

 صیادان روستای نغاشه: مشکالت 

 صیادی و گردشگری در ساحل نغاشهنبود اسکله  -

 مجوز شیالتکمبود  -

 صیادان صنعتیصید غیر مجاز توسط  -

 عدم رعایت قلمرو صیادی توسط صیادان روستاهای دیگر و درگیری با آنها -

 های خارجیجوامع محلی از توریستهای پرسش

 از کدام کشور آمده اید؟

  کشور فرانسهپاریس، از  -

 چرا برای گردشگری ایران را انتخاب کردید؟ 

 ایم و بیشتر برای مردم ایران سفر کرده ایمزیرا از خوبی های مردم ایران زیاد شنیده -

 چرا به جزیره قشم آمده اید؟

 مردم جنوب ایرانو فرهنگ برای دیدن زندگی واقعی  -

 دیدن حیات وحش و طبیعت بکر -

 فرار از محیط شهری -

 

 کارگاه صنایع دستی

در سفرهای گذشته بانوانی در روستاهای مختلف آمادگی خود را برای تشکیل کمیته زنان اعالم کرده بودند. طی 

آموزشی صنایع دستی شرکت  هایاین مدت این بانوان با مدیریت مانیا خانگاه و اداره ژئوپارک قشم در کارگاه

صنایع دستی به دلیل  با وجود تولید دریافت کرده اند. این گروه صنایع دستی راو مدرک فنی حرفه ای  کرده

به همین دلیل برای ادامه کار و تشکیل . ، به صورت پراکنده درحال فعالیت بودندنبود صندوق و مدیریت گروهی

تی کمیته زنان توسط مبینا نورمحمدیان و همکاری لیال وزیری کارگاه صنایع دس ،صندوق و گروهی منسجم

نفر است و  35مشخص شد تعداد افراد مشغول به کار حدود ارزیابی وضع موجود  با برگزار شد. در این کارگاه

این افراد به تولید محصوالتی نظیر کیف، روتختی، کوسن، جاکلیدی، زیورآالت، شال، رومیزی و ... پرداختند و به 

مشکالت آنها عدم همکاری، هم فکری و  . از دیگرشان متشکل نیستند و تجربه های ناموفقی داشته انددگفته خو

خرید مواد اولیه و تمام هزینه و مسئولیت محصول به عهده ناهماهنگی برخی از افراد در گروه بود و همچنین 

شد تا گروهی واحد تشکیل شود، بنابراین پس از ارزیابی وضع موجود تصمیم بر این گرفته  یک نفر بوده است.



 .تمامی افرادی که حاضر به همکاری در کمیته زنان روستای نغاشه بودند با نام نویسی اعالم آمادگی کردند

موفق به تشکیل صندوق صنایع دستی در گروه  ،ا تقسیم وظایف بین خود و تعیین سهم ماهانه یکسانسپس ب

 ند. دخود ش
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بعد از پیشنهاد چندین اسم، افراد حاضر در جمع، نام کوات )بچه تازه متولد شده شتر( را به عنوان نام گروه خود 

عضو از روستاهای گورزین، تنبان، سهیلی و نغاشه دارد و  35در حال حاضر این تشکل دارای انتخاب کردند. 

تا جمع آوری مبلغ قابل توجه، جهت  ،تومان دارایی صندوقشان است که با توافق اعضاء گروه 700.000مبلغ 

طراح گرافیک موسسه سنستا طراحی خواهد شد و به لوگوی گروه هم توسط برداشت نشود. سه ماه از صندوق 

 حصول ارائه خواهد شد. همراه شناسنامه م

 

 عکاس: لیال وزیری

جهت برگزاری همایش کارآفرینی  معاونت امور زنان و خانواده،پیرو جلساتی که با رئیس دانشگاه شریعتی و 

سنستا مسئولیت دعوت از بانوان کارآفرین و فعال در زمینه های صنایع دستی، محیط  ،برگزار شد روستایی

برخی  از این رو برگزار خواهد شد. 1395آبان ماه  روزه در 3این همایش  زیست و گردشگری را به عهده گرفت.

تولید شده در  زنان تشکل کوات به عنوان برگزار کننده در این همایش شرکت خواهند کرد و هنرهای دستی از

 گروه خود را در غرفه های نمایشگاه کارآفرینی روستایی ارائه خواهند داد. 

 

 



 اسامی اعضاء تشکل کوات

 مسئول مهارت نام و نام خانوادگی اعضاء ردیف

  کم زنی، زری بافی، خیاطی طیبه خانگاه 1

 صندوق دار خیاطی شهال دیرستانی 2

  کم زنی، شک بافی زهرا حسنی 3

  شک بافی مریم احمدی 4

  کم زنی زهرا خانگاه 5

  کم زنی، زری بافی افسانه خانگاه 6

   حلیمه احمدی 7

  کم زنی فرزانه خانگاه 8

  زری بافی آمنه خانگاه 9

  کم زنی، خیاطی اسحاق -فاطمه احمدی 10

  علب عزیزه خانگاه 11

 خرید مواد اولیه شک بافی، کم زنی عالیه صفاری 12

  زیورآالت سروناز خانگاه 13

  بند برقع صبیحه خاکی قشمی 14

  شک بافی حلیمه حاجی پور 15

 خرید مواد اولیه خیاطی، زری، کم زنی آمنه بدوی 16

  زری بافی فاطمه تاب 17

  کم زنی، خیاطی موزه احمدی 18

  کیف، کم زنی، شک بافی، زری بافی فهیمه خانگاه 19

   جماییعایشه  20

   شکیال صابری 21

 بازاریابی، اطالع رسانی نمایشگاه ها  مبینا نورمحمدیان 22

 بازاریابی، اطالع رسانی نمایشگاه ها  لیال وزیری 23

 مستندسازی، عکاسی  فاطمه ذولفقاری 24

 طراح و ناظر کیفیت محصول طراح سارا عباسی 25

  کم زنی، زری بافی شریفه صفاری 26

 طراح و ناظر کیفیت محصول خیاطی، تیکه دوزی، طراح مانیا خانگاه 27

 خرید مواد اولیه کم زنی احمد -فاطمه خانگاه 28

  کم زنی فرخنده خانگاه 29

  شک بافی خدیجه احمدی 30

  زیورآالت، کم زنی فرانک خانگاه 31

  زری بافی فاطمه رخشنده 32

  شک بافی یشبانعایشه  33

   طاهره 34

   حسنی 35

 



 اسفند 23شنبه سه  -چهارمروز 

 روستای گورزین و در روز چهارم به همراه اعضاء سنستا جهت تصویر برداری و مصاحبه با فاطمه اخالصی به

فاطمه منزل ایشان رفتیم. در ابتدا خانواده ایشان از سابقه مشتا داری و کشاورزی در جزیره قشم گفتند. 

د و نحوه کاشت و نگهداری آن توضیحاتی داد. وی در زمین اخالصی در رابطه با محصوالت کشاورزی خو

و  به تازگی کشت زعفران را آزمایش کرده است کشاورزی خود گندم، جو، یونجه و صیفی جات کشت میکند و

 تصویربرداری شد. بازدید و  از مزرعه و نخلستان ایشان به همراه تیم سنستا موفق به برداشت آن شده است.

 

 والفقاریعکاس: فاطمه ذ

قصد دارند در روستای خود زندگی به سبک قدیم را ی گردشگری عالقه زیادی دارند و خانواده اخالصی به حرفه

برای گردشگر به نمایش بگذارند و از گردشگر با محصوالت ارگانیک مزرعه خود پذیرایی کنند. ازین رو آرش 

به گردشگری  ،آتی آموزش گردشگری جامعه بنیادهای خیراندیش از مزرعه ایشان بازدید کرد و در کارگاه



و  دارد های زیادی برای جذب گردشگر به روستای خودرداخت. فاطمه اخالصی ایدهکشاورزی نیز بیشتر خواهد پ

 گورزین آنها را به مرحله اجرا برساند. قصد دارد با کمک مردم روستای 

در اسکله جنگل حرای گورزین داشتند تا جهت راه آقای ..... ی اخالصی قرار مالقاتی با خانوادهدر همین راستا 

ای )آالچیق جنوبی( ایشان درحال ساختن گفارهاندازی کلبه ای در جنگل حرا، از موسسه سنستا مشاوره بگیرد. 

یه افراد از کلبه چوبی به همراه مانیا خانگاه و بق جهت اقامت یک شبه گردشگر در جنگل حرای گورزین بودند.

نحوه برخورد با اولیه مانند، جنس مصالح به کار رفته در گفاره،  قوانیندرحال ساخت بازدید به عمل آمد و 

گردشگر، کدهای اخالقی که گردشگر ملزوم به رعایت آن است، رعایت قوانین منطقه حفاظت شده حرا و ... 

 دعوت شد تا در کارگاه های بعدی گردشگری شرکت کنند تا با اصول آن آشنا شوند. آقای .... گوشزد شد. از 
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روستای گورزین جلسه  (صاحبان شترهای سواریاز طرفی فریده ایمانی به همراه فهیمه سیفی با جماز داران )

و در اسکله  برگزار کردند )گزارش کامل توسط فهیمه سیفی ارائه خواهد شد(در رابطه با گردشگری و شتر ای 

حرای گورزین گردهم آمدند. فریده ایمانی از مانیا خانگاه درخواست کرد تا گردشگران خارجی خود را برای سوار 

شتر داران نیز  بازدید گردشگران از شتر، ه بر حرا بیاورد تا عالوی شدن شتر و دیدن مسابقه شتر سواری به اسکله

در پایان یکی از شترداران گردشگران را سوار شتر خود کرده و آن را به  ارتباط گرفتن با گردشگر را تجربه کنند.

 نمایش درآورد. 

 

 های گردشگری و صنایع دستی در جزیره قشم:تاثیر برگزاری کارگاه

صی - ستای دعوت قایقرانان و  ستادان رو شه از توری شت دریایی و همچنین نغا سواری و گ ها جهت قایق 

 کسب تجریه ارتباط با گردشگر

از گردشگران جهت شترسواری و شتر دوانی و همچنین کسب تجریه شتر داران روستای گورزین  دعوت -

 ارتباط با گردشگر

 تشویق فاطمه اخالصی در راه اندازی گردشگری و کشاورزی ارگانیک  -

 تشویق فریده ایمانی و احیاء خانه پدری به سبک قدیم جهت راه اندازی گردشگری و شتر -

 مبینا نورمحمدیانعکاس: 

 



 تقاضای  عده ای از بانوان روستاهای گورزین و تنبان جهت برگزاری کارگاه صنایع دستی -

ای از بانوان روستتتای تنبان جهت فروش و کستتب درآمد و درخواستتت کشتتت گیاه آلوئه ورا توستتط عده -

 اهمکاری با سنست

 های آتی:برنامه 

 در اردیبهشت ماه ادامه کارگاه گردشگری جامعه بنیاد -

های بازدید از جاذبه های جزیره قشتتم به همراه آرش خیراندیش و کوشتتا داب جهت بررستتی ستتایت -

 گردشگری

 حضور دکتر راسخ افشار و کارشناسان امور دام جهت بررسی مشکالت علوفه و کم آبی در سفر آتی -

 ادامه کارگاه صنایع دستی در اردیبهشت ماه  -

 

 


