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تعاونی  شرکت  مدیرعامل  و  موسس  عسکری  فائقه 
صنایع دستی گالبتون قشم است که در سال ۹۸ موفق 
شد جز ۱۴ تعاونی برتر هرمزگان معرفی و مورد تجلیل 

قرار بگیرد.
این بانوی کارآفرین متولد سال ۱۳۴۱ است و رشته تحصیلی 
صنایع  دنبال  به  بازرگانی  دیپلم خدمات  با  و  اش حسابداری 
دستی  صنایع  زمینه  در  که  است  سال   ۲۵ و  رفته  دستی 
فعالیت می کند و تعاونی صنایع دستی گالبتون قشم را در 
سال ۸۴ در قشم به ثبت رسانده و ۶ سال در روستاهای قشم 
فعالیت کرده و کالس های آموزشی برگزار نموده است، و بعد 
از آن به تبعیت ازهمسرش به بندرعباس آمده و کار خود را 
بانوی  این  با  را  ما  گفتگوی   . است  داده  ادامه  بندرعباس  در 

کارآفرین دنبال کنید
کار خود را از کجا شروع کردید؟

هرمزگان،  سنتی  های  گل  طراح   ) درخور  گل  )فاطمه  مادرم 
صنایع  پیشکسوتان  از  و  بندرلنگه  دستی  صنایع  بازنشسته 
دستی هرمزگان است و من هم کارم را به دنبال مادر و با توجه 
به عالقه ای که داشتم دنبال کردم. کارم را از خیاطی و گلدوزی 
شلوار بندری شروع کرده و بعد ها کارهای مادر را میبدیدم و 
های  نمایشگاه  در  همچنان  کوچک  فرزند  بودن  دارا  وجود  با 
امید  نا  مرا  راه  گاه سختی  و هیچ  مختلف شرکت می کردم 
تا آنجایی که وضعیت جسمانی و عمر فرصت دهد  نکرده و 
بر نمی  فعالیت  و  از کار  به مردم دست  برای خدمت رسانی 
هیچ  باشی  داشته  و عشق  عالقه  کارت  به  اگر  واقع  در  دارم. 

وقت خسته نمی شوید. 
اوایل کار رودوزی های سنتی انجام می دادیم و بعد از آن کار 
بر روی صدف را آغاز کرده و کالس تراش سنگ و صدف رفتم 
و مدرکم را از فنی و حرفه ای را گرفتم. به خاطر مشکالتی که 
از نظر جسمی برایم پیش آمد کار تراش را کنار گذاشتم اما 

همچنان صنایع دستی و کارآفرینی خانم ها ادامه دادم.
که  هایی  فعالیت  اهم  از  تعاونی  عملکرد  خصوص  در 

شرکت تا کنون داشته به اختصار توضیح دهید؟
از  بلندو  روستای  در  و  تعاونی صنایع دستی گالبتون  شرکت 
و  است  داده  ادامه  را  فعالیت خود  تازیان  مرکزی  بخش  توابع 
ما کارگاه و خانه صنایع دستی را با کمک و همکاری سازمان 
صنایع دستی و میراث فرهنگی راه اندازی کردیم و هم اکنون 

تعاونی فعال است. 
شرکت تعاونی قبال یک روال عادی داشت و تولیدات در حد 
کشوری بود و ما در نمایشگاه های تهران و شهرستان ها شرکت 
کرده و برای تولیداتمان بازاریابی می کردیم. اما بعد از حمایت 
ما در  تجارت و حضور  و  و معدن  و سازمان صنعت  کار  اداره 
نمایشگاه های کشور عمان توانستیم مشتری های خودمان را 
پیدا  کنیم و محصوالتمان را صادر کنیم . در واقع راه را به ما 

نشان دادند و ما شناخته شدیم.
تعاونی سه بار در نمایشگاه کشور عمان ، یک بار در سوئد و 

یک بار در شارجه شرکت کرده است.  
و  است  بافی  حصیر  به  مربوط  صادرات  قسمت  بیشترین 
همچنین عروسک های محلی استان هم طرفداران زیادی دارد.

سال گذشته آموزش حصیر بافی را در غرب استان آغاز کردیم، 

چون حصیر بافی از میناب می آید و البته رویدر، فین ، تازیان 
از  تولیدات صنایع دستی  بیشترین  اما  دهند،  می  انجام   .. و 

میناب است.
شرکت تعاونی چه مقام هایی را کسب کرده است ؟

المللی  بین  و  ملی  اصالت  مهر  دریافت  به  موفق  تاکنون 
و  برتر  هنرمند  پیشکسوت،  هنرمند  برتر،  تعاونی  یونسکو، 
از  نمایشگاههای داخل و خارج  از ۸۰ تقدیر در  دریافت بیش 

کشور شده است .
در ابتدا به عنوان یک شغل درآمد زا به آن نگاه کردید؟

در نگاه اول عالقه بود . نظر شخصی من این است که زنانی که 
نیاز مالی هم ندارند باید از نظر درآمد مستقل باشند و اینگونه 
از خودشان راضی ترند . پول گردش زندگی است ولی حسی که 
از کارهای هنری به انسان دست می دهد حس عجیبی است . 
اگر هر کس دیگه ای به جای من بود بعد این همه سال کار 
صنایع دستی اندوخته خوبی داشت اما داشته های من از نظر 
اطرافم  افراد خوبی  و  بوده است  بیشتر معنوی  و  نبوده  مالی 

هستند و از این موضوع بسیار راضی ام.
تعاونی چند عضو دارد و اعضای تحت پوش تعاونی چه 

کسانی هستند ؟
کال افراد زیر پوشش ما ۲۵۰ نفر هستند اما شرکت تعاونی ۵۰ 

عضو اصلی دارد که همگی خانم هستند.
 ، سرپرست  بی   ، کنند  می  کار  من  با  قشری  نوع  همه 
بدسرپرست، قشر ضعیف زحمت می کشند و کار می کنند 
، با این حال باید بستری امن برای کار کردن این افراد فراهم 

شود تا احساس رضایت و امنیت کنند .
البته بیشترین افرادی که در کنار من و با من کار می کنند 

روستایی هستند و من خیلی دوستشان دارم.
تعاونی جز مشاغل خانگی است و درست است که کارگاه داریم 
اما بسیاری از خانم ها  کارها را در خانه هایشان انجام می دهند 
و زمان این را ندارند که درکارگاه انجام دهند .کارگاه یک مسئول 

دارد که کارها را تحویل می دهد و رابط ببین افراد است .
در تازیان استقبال از هنر شما چه گونه بود؟

شناخت  منطقه  به  نسبت  قبل  از  البته  بود.   خوب  خیلی 
داشتم و می دانستم آنجا بهترین هنرمندان را دارد و کارشان 

فوق العاده است .
حقوق هایشان به چه صورت است؟

و سفارششان حقوق  کار  به  نسبت  و  نیست  ثابت  ها  حقوق 
می گیرند

با توجه به انتخاب شرکت تعاونی به عنوان تعاونی برتر استان 
در سال ۹۸ لطفا عوامل موثر در این انتخاب را بگویید؟

اول از همه عالقه و تالش خودم بود که جذب این کار شدم 
در وهله بعدی حمایت هایی که اداره کار و امور اجتماعی از ما 
داشتند و باعث شد که من پیشترفت کنم و بتوانم جز تعاونی 

های برتر شوم.
از اهدافتان بگوید ؟

در  بزرگ  و  کوچک  های  کارگاه  کردن  دایر  اهدافم  از  یک 
روستاهای هرمزگان است تا بانوان روستایی با اکتفا به توانایی 
خود صنعت و آداب و رسوم استان را حفظ و بتوانند کاالهای 
عرضه  و  معرفی  خارجی  و  داخلی  های  نمایشگاه  در  را  خود 
تعاونی  بتوانم  تا  بانوان است  کنند و دیگری جذب حداکثری 

را بزرگتر کنیم .
در طول این ۲۵ سال با چه مشکالتی دست و پنجه نرم 

کردید و آیا گالیه ای دارید؟
)باخنده( مشکالت زیاد است ، تا مشکلی نباشد پیشرفتی هم 
نیست. تا کسی از کار شما ایراد نگیرد پیشرفتی نمی کنید. 
در واقع این ایرادها هستند که باعث ترقی و نو آوری می شود. 

و حرف آخر 
از اینکه شرکت تعاونی فعال است و توانستم زنان را به تحرک 
عالقمند کنم، تا از خانه نشینی خالص شوند و دستشان در 

جیب خودشان باشد خوشحالم . 

فائقه عسکری مدیرعامل شرکت تعاونی صنایع دستی گالبتون قشم :

اگر به کارت عالقه داشته باشی، هیچ وقت خسته نمی شوید
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  گزارش  : زهره  کرمی

برگزاری اولین نمایشگاه لباس عاشورایی 
هرمزگان با نام “تن پوش عاشقی” در 

فرهنگسرای طوبی بندرعباس

گزارش : زهره کرمی
با  هرمزگان  عاشورایی  لباس  نمایشگاه  اولین 
طوبی  فرهنگسرای  در  عاشقی”  پوش  “تن  نام 

بندرعباس برگزار شد.
در  کننده  شرکت  طراحان  از  یکی  نوروزی  ساناز 
این نمایشگاه گفت : مدتی است که طراحان لباس 
هرمزگان رویدادهایی را برگزار می کنند تا بتوانند 
ارائه  را  کارهای خود  همه  یک جمع شراکتی  در 
دهند و بانوان نیز بتوانند کارهای جدید را از خود 
بندرعباس تهیه کنند . این بار تصمیم گرفتیم به 
مناسبت ماه محرم ، تن پوش و مانتوهای عاشورایی 

را ارائه دهیم که با این دهه مناسبت داشته باشد و 
بانوان راحت تر بتوانند انتخاب نمایند. 

لباس  نمایشگاه  برگزاری  دبیر  جاللی  فرخنده 
عاشورایی گفت : اولین نمایشگاه لباس عاشورایی 
با همت ۸ طراح لباس هرمزگانی با موضوع فرهنگ 

عاشورا افتتاح شد. 
درقالب  دورهمی  این   : کرد  نشان  خاطر  جاللی 
یک هیئت هنری کوچک شکل گرفته و لباسهای 
ارائه شده دراین نمایشگاه اثرطراحان لباس استان 
پوششی  های  برسنت  عالوه  که  است  هرمزگان 
نشانگراصالت  ،که  محرم  ایام  در  هرمزگان  مردم 

اسالمی  حجاب  است،  منطقه  این  مردم  وهویت 
را هم که برگرفته ازفرهنگ عاشورایست در شکل 

جدید به مردم و نسل جوان معرفی می کنند.
گفتنی است این نمایشگاه از روز پنجشنبه مصادف 
“نگارخانه  طوبی  فرهنگسرای  در  محرم   ۵ با 
ادامه  شهریور(   ۱۶  ( شنبه  تا  و  آغاز  گرمساری” 

دارد.
حضور  نمایشگاه  این  افتتاحیه  های  حاشیه  از 
گروه سنگ زنی حسینیه زینبیه مشهدی سکینه 
مخصوص  پارچه  روی  بر  چاپ  آموزش  اجرای  و 

کودکان بود

اخبار حوزه بانوان
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باال می رود ساخت کالژن در بدن به شدت  وقتی سن 
کاهش  می یابد و این موضوع باعث می شود که پوست 
طراوت، جوانی و شادابی خود را از دست بدهد و روی 

پوست چین و چروک های ریز و درشت ایجاد شود.
ماسک هایی که برای درمان و یا پیشگیری از چین و چروک 
می  تهیه  چشم  اطراف  خصوص  به  حساس  نقاط  در  پوست 
شوند می توانند تا حد زیادی این چین و چروک ها را کنترل 

کنند . 

۱-ماسک کاکائو برای پوست خشک و آسیب دیده
مواد الزم

۱/۳ فنجان پودر کاکائوی کم چرب
۱/۴ فنجان عسل مایع

۳ قاشق غذاخوری خامه
۲ قاشق غذاخوری آرد جود دوسر

تمام مواد را در یک کاسه ی تمیز با هم مخلوط کنید تا خامه 
ای شکل شود ترکیب حاصل را به مدت ۱۵ دقیقه روی صورت 
قرار دهید تا اثر کند. سپس با یک حوله ی کاغذی، پوست را 
تمیز کنید و باقی مانده را با آب گرم بشویید. ماسک کاکائو 

برای پوست خشک و تحریک شده، بسیار مناسب است.

۲- ماسک هویج
نگران نباشید، این ماسک رنگ پوست شما را زرد نمی کند. 
این ماسک به طرز فوق العاده ای از پوست شما مراقبت می 

کند.
ویتامین   ۲ که  است   E و   A های  ویتامین  از  هویج، سرشار 
ضروری پوست به شمار می آیند و در ممانعت از پیری زودرس 

پوست موثر هستند.
مواد الزم

هویج متوسط یک عدد
۱ قاشق غذاخوری عسل

۱ قاشق غذاخوری روغن زیتون
نصف آب یک عدد لیموی تازه

ابتدا هویج را خوب بپزید و بعد به شکل پوره درآورید. عسل 
و روغن زیتون را با آن مخلوط کنید. یک قاشق غذاخوری آب 
لیمو ترش تازه را هم به آن بیفزایید. این ماسک برای پوست 
چرب کمک کننده است. البته اگر پوست خشکی دارد به جای 
کنید.  اضافه  لیمو  آب  قطره   ۸ لیمو،  آب  غذاخوری  قاشق   ۱
ماسک را ۱۵ دقیقه روی پوست تمیز قرار دهید و بعد بشویید.

۳- ماسک پاپایا

مواد الزم
۱۰۰ گرم پاپایا

۱ قاشق چایخوری عسل
۱ عدد زرده تخم مرغ

۵۰ گرم آووکادو
۱ قاشق چای خوری روغن زیتون

کنید.  مخلوط  مواد  دیگر  با  و  کرده  پوره  را  آووکادو  و  پاپایا 
با  دقیقه   ۱۵ از  بعد  و  بگذارید  تمیز  پوست  روی  را  ماسک 
دستمال پاک کنید. سپس صورت را با آب گرم بشویید. آنزیم 
پاپایین موجود در پاپایا یک طراوت بخش عالی برای پوست 
است. مانند پیلینگ عمل می کند و سلول های مرده پوست را 
از بین می برد. عالوه بر این، اسیدیته خفیف این میوه، پوست 

را صاف و سفت می کند.
۴-    ماسک کدو حلوایی

پالپ کدو حلوایی عالوه بر ویتامین های A و C که اثر آنتی 
اسید  حاوی  عالوه  به  است.  زینک  حاوی  دارد،  اکسیدانی 

Alpha-  Hydroxiy )محرک بازسازی پوست( است.
مواد الزم

چای  قاشق  پختهنصف  حلوایی  کدو  خوری  چای  قاشق   ۲
خیلی  پوست  )اگر  شیر  خوری  چای  قاشق  عسل۱/۴  خوری 

خشک دارید خامه اضافه کنید(
دایره  حرکت  با  را  ماسک  کنید.  مخلوط  هم  با  را  مواد  تمام 
ای بر روی صورت قرار دهید و بعد از ۱۰ تا ۱۵ دقیقه با آب 

ولرم بشویید.

۵- ماسک آووکادو برای پوست خشک
مواد الزم

۱ عدد آووکادوی رسیده
۱ قاشق چای خوری ماست ساده

نصف قاشق چایخوری عسل
آووکادو را به شکل پوره در آورید، ۱ قاشق چای خوری پوره 
بزنید.  هم  و خوب  کنید  ترکیب  عسل  و  ماست  با  را  حاصل 
ترکیب حاصل را ۱۰ دقیقه روی پوست قرار دهید تا اثر کند.

۶-    ماسک موز
بلکه برای پوست هم مفید است.  موز نه تنها خوشمزه است 
موز، حاوی روی و ویتامین های A، B و E است. ترکیبات 
تشکیل دهنده این ماسک به ویژه برای پوست خشک و بالغ، 

مسبب زیبایی است.
مواد الزم

۱ عدد موز کوچک رسیده

۲ قاشق غذاخوری
خامه شیرین۱ قاشق غذاخوری

عسل۱ قاشق غذخوری
آرد جو دوسر
۴ قطره گالب

 آب معدنی به میزان کم
موز را با چنگال له کنید، خامه، عسل و آرد را بیفزایید و به 
خوبی مخلوط کنید تا یک توده چسبناک همگن به دست آید. 
اگر ترکیب خیلی سفت بود کمی آب و اگر رقیق بود کمی آرد 
بیشتر بیفزایید تا غلظت مناسبی برای قرار دادن روی پوست 
پیدا کند. ترکیب را برای ۱۵ تا ۲۰ دقیقه روی پوست بگذارید 

و بعد بشویید.

۷-   ماسک جعفری برای جوش
مواد الزم

۳ قاشق غذاخوری جعفری خردشده
۱ قاشق عذاخوری روغن زیتون

۱ قاشق چایخوری  بلغور جو دوسر
۱۰۰ میلی لیتر آب

۱ عدد سفیده تخم مرغ
مسدود  منافذ  برای  عالی  دارویی  سبز،  گیاهان  برگ  و  شاخ 
است. صد میلی لیتر آب گرم را با جعفری خردشده، یک عدد 
یک  و  زیتون  روغن  غذاخوری  قاشق  یک  مرغ،  تخم  سفیده 
دهید  اجازه  کنید.  ترکیب  دوسر  جو  بلغور  چایخوری  قاشق 
دهید  قرار  پوست  روی  دقیقه   ۲۰ مدت  و  شود  خنک  کمی 
گونه های  کنید؛  نگاه  آینه  در  بشویید. حاال  آرامی  به  سپس 

قرمز و چهره ای تازه خواهید دید.
اسفناج درمانی به سبک بوعلی سینا

عضالت  فرم گیری  در  زیادی  تاثیر  اسفناج  با  صورت  ماساژ 
صورت و آبرسانی و تغذیه  سلول های پوستی دارد. این ماسک 
تازه پرچرب  اسفناج و شیر  تازه  با برگ های  از آن جهت که 
تهیه می شود عالوه بر آبرسانی به سلول های پوست به افزایش 
نشاط و شادابی آنها نیز کمک کرده و پوستی با نشاط و جوان 

به خانم ها هدیه می کند.
و  بزرگ  اسفناج  برگ   ۲ است  کافی  ماسک  این  تهیه  برای   
تازه را در نصف لیوان شیر جوشیده و داغ بریزید و آن را به 
مدت ۵ دقیقه روی حرارت مالیم قرار دهید. این کار موجب 
می شود تا برگ ها نرم و لطیف شود. بعد از این مدت برگ ها را 
از شیر خارج کرده و آنها را به کمک قاشق یا هاونگ به صورت 
خمیر درآورید و روی صورت تان ماسک کنید. اجازه دهید این 
ترکیب ۲۰ دقیقه تا نیم ساعت روی صورت تان بماند. سپس 

آن را با کمک آب نیمه ولرم بشویید.
این ماسک استفاده  برای تهیه  نیز  از روش دیگری  می توانید 
کنید و به جای تهیه ماسک اسفناج از شیر، از ماست استفاده 

کنید.
گوشت کوب  با  را  آن  سپس  و  کنید  بخارپز  ابتدا  را  اسفناج   
بعد  شود.  خنک  اسفناج  دهید  اجازه  و  بکوبید  خوب  چوبی 
آن  به  پرچرب  ماست  غذاخوری  قاشق  تا ۳   ۲ مرحله  این  از 
اضافه کنید و این مخلوط را خوب هم بزنید. این ترکیب برای 
آبرسانی به پوست افرادی که دچار چربی پوست هستند و زیاد 

جوش می زنند توصیه نمی شود. 
درمانی  اسفناج  برای  کم چرب  شیر  از  است  بهتر  گروه  این 

استفاده کنند.

هفت شیوه ساخت ماسک هایی برای چین و چروک
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با سرآشپز = نان سیر 
اکثر  از پیش غذاهای معروف و محبوبی است که در  نان سیر 
یا پیش غذا  رستوران ها و فست فودها به عنوان ساید دیش 
سرو می شود. این نان خوشمزه دستور پیچیده ای ندارد و بسیار 
خوش طعم و لذیذ است . برای تهیه نان سیر به مواد زیادی نیز 
نیاز ندارید. این پیش غذا می توان پیش غذای مناسبی برای 
مهمانی ها باشد و یا برای وعده شام سبک می توان 2 عدد نان 
سیر میل کرد. زمان تهیه نان سیر کوتاه است و در کمترین زمان 

آماده می شود. 
مواد الزم :

سیر 2 بوته
نان باگت فرانسوی  1 عدد

کره  200 گرم 
نمک  به مقدار الزم

جعفری خرد شده  2 قاشق سوپخوری 
فلفل سیاه   به مقدار الزم

پنیر پارمزان  1 پیمانه و نیم 
روغن زیتون   1 قاشق سوپخوری

نکته :
در تهیه نان سیر استفاده از مواد تازه و با کیفیت بسیار مهعم 

است .
از نان بگت فرانسوی تازه استفاده کنید.

طرز تهیه:
ابتدا سیر را باید رست کنید. برای این کار هر بوته سیر را باید 

برش دهید و در فر، تابه و یا مایکروفر حرارت دهید.
برش سیر می تواند از وسط باشد و یا یک سوم باالی سیر را 

برش دهید.
روی سیر ها روغن زیتون بریزید و تمام سیر و بین حبه های آن 

را با روغن زیتون آغشته نمایید.
فر را روی حرارت 210 درجه سانتی گراد حدود 15 دقیقه گرم 
کنید. سیر ها را در ظرف مخصوص فر بگذارید و روی ظرف را 

کاغذ آلومینیومی بکشید.سیر باید طالیی و نرم شود.
سپس کره را در ظرفی بریزید. کمی نمک و فلفل سیاه به کره 
اضافه کنید. بهتر است از فلفل سیاه تازه ساییده شده استفاده 

کنید.

پنیر پارمزان باید در این مرحله اضافه گردد. می توانید از پنیر 
پیتزا استفاده نمایید.

اگر به پنیر تکه ای دسترسی دارید خودتان آن را ریز رنده کنید. 
اگر پنیر رنده شده است باید آن را در فریزر بگذارید تا خوب یخ 
بزند سپس با بلندر یا غذاساز در حد یک پالس پنیر رنده شده 

یخ زده را بزنید تا ریز شود.
جعفری تازه را ریز خرد کرده و آن را نیز اضافه کنید. سیر های 

رست شده را رنده کنید و به مخلوط اضافه نمایید.
تمام مواد را به خوبی با هم مخلوط نمایید. باید مواد با هم عجین 

شوند و مزه ها به خورد هم بروند.
باگت  نان  از  نمایید.  آماده  را  نان  های  برش  مرحله  این  در 

فرانسوی استفاده کنید.
می توانید از عرض نان را برش های نیم سانتی متری دهید و 

یک  حدود  شده  آماده  مایه  از  بزنید.  مواد  ها  نان  روی  سپس 
قاشق غذاخوری پر روی هر تکه نان بگذارید و با پشت چاقو یا 

کاردک آشپزی مایه را صاف کنید.
نان ها را در سینی فر بچینید.

فر را روی حرارت 180 درجه گرم نمایید.
سینی فر حاوی نان ها سیر را در طبقه وسط و به مدت 10 دقیقه 

حرارت دهید .
بعد از مدت پخت حدود 2 تا 4 درجه گریل را روشن کنید تا نان 

ها برشته و طالیی شوند.
میزان برشته و طالیی شدن نان ها به ذائقه شما بستگی دارد اگر 
نان را برشته دوست ندارید فقط دو دقیقه گریل کنید و اگر هم 
نان برشته مورد عالقه شماست تا 5 دقیقه هم می توانید نان ها 

را گریل نمایید.

اخبار بانوان
راه اندازی صندوق اعتبارات خرد زنان در ابوموسی

معاون برنامه ریزی و امور عمرانی فرمانداری ابوموسی در نشست با بشیرزاده 
کشاورزی  جهاد  سازمان  کشاورزی  ترویج  هماهنگی  مدیریت  سرپرست 
استان، گفت: راه اندازی صندوق اعتبارات خرد زنان روستایی گامی در جهت 

توانمندسازی و ایجاد اشتغال پایدار برای زنان جزیره است.
راه  اعضا  گذاری خود  با سرمایه  ها  این صندوق  بشیرزاده گفت:  ادامه  در 
اندازی و کارشناسان جهادکشاورزی، کار ارائه اطالعات علمی و بازاریابی و 

نظارت بر فعالیت ها را بر عهده دارند.
گفتنی است این صندوق با هماهنگی و پیگیری کمیته اموربانوان و خانواده 

فرمانداری بمنظور آموزش و ایجاد اشتغال زنان راه اندازی گردیده است.
بازدید مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری هرمزگان 
از روند پیشرفت فیزیکی پروژه بازارچه صنایع دستی و 

گردشگری بانوان روستای باغو

مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری هرمزگان از روند پیشرفت فیزیکی 
پروژه بازارچه صنایع دستی و گردشگری بانوان روستای باغو بازدید کرد.

بازدید از شرکت  از گرامیداشت هفته تعاون، در  اولین روز  مریم یگانه در 
تعاون، کار  با حضور مدیرکل  باغو" که  فراز  تعاوني صنایع دستي "جاوید 
و رفاه اجتماعی انجام شد، گفت : تعاونی های صنایع دستی استان زمینه 
اشتغال بیش از ۸۰۰ نفر زنان فراهم کرده است. یگانه گفت: شرکت تعاونی 
صنایع دستی "جاوید فراز باغو" با ۶۰ نفر عضو در زمینه تولید صنایع دستي 
از جمله حصیر بافی، شک دوزی، لباس سنتی، تولید چرم، برقعه دوزی و 
البسه محلی و کلیه محصوالت صنایع دستی فعالیت دارد. یگانه افزود : این 
بازدید با هدف بررسی چگونگی روند انجام کار و بررسی مشکالت و موانع در 

تسریع پروژه صورت گرفت.
شایان ذکر است در حال حاضر ۸۳ شرکت تعاوني صنایع دستي با ۱۱۶۷ نفر 

عضو، زمینه اشتغال ۸۸۱ نفر را در سطح استان هرمزگان فراهم کرده اند.
در این بازدید ابراهیمی مدیر کل تعاون کار ورفاه اجتماعی و ساالری مدیر 

عامل شرکت تعاونیهای استان حضور داشتند. 
بانوان پرچمدار پارلمان شهر بندرعباس شدند

شهر  اسالمی  شورای  رئیس  نائب  آرامش  فرزانه  و  رئیس  جراره  فاطمه 
بندرعباس شدند.

فاطمه جراره با کسب ۶ رای و فرزانه آرامش با کسب ۸ رای به ترتیب رئیس 
و نائب رئیس شورای اسالمی شهر بندرعباس شدند.

یکصد و سی و یکمین جلسه علنی شورای اسالمی شهر بندرعباس با حضور 
تمامی اعضا با دستور کار انتخاب هیئت رئیسه سال سوم دوره پنجم برگزار 
شد. برای ریاست شورای اسالمی شهر بندرعباس در سال سوم آقایان مجید 
عسکری زاده و جواد بالرک و خانم فاطمه جراره اعالم نامزدی کرده و در 
پایان فاطمه جراره با کسب شش رای به عنوان رئیس شورای اسالمی شهر 
بندرعباس انتخاب شد. در این رای گیری 5 رای به مجید عسکری زاده، صفر 

رای به جواد بالرک و ۶ رای به فاطمه جراره تعلق گرفت.
فرزانه  نائب رئیس شورای اسالمی شهر رسید که  انتخاب  به  نوبت  سپس 
آرامش تنها کاندیدای نائب رئیسی، با کسب ۸ رای موافق و سه رای ممتنع 

نائب رئیس شورای اسالمی شهر بندرعباس شد.
رای در حالی که رضا  با کسب 9  نیز جواد بالرک  اولی  در عنوان منشی 
حیدری زاده به نفع وی از نامزدی انصراف داده بود به عنوان منشی اول 
انتخاب شد. در عنوان منشی دوم و سخنگو شورای اسالمی شهر بندرعباس 

در سال سوم نیز فیصل دانش با 9 رای به این سمت انتخاب شد.
انتصاب مدیر امور اداری شورای اسالمی شهر بندرعباس

اسالمی شهربندرعباس،  رئیس شورای  دانش  فیصل  از سوی  طی حکمی 
شهر  اسالمی  شورای  اداری  امور  مدیر  سمت  به  نصیری  فرشته  خانم 

بندرعباس منصوب شد.
یک  منطقه  یک  ناحیه  عمومی  روابط  کارشناس  گزارش،  این  اساس  بر 

شهرداری بندرعباس در کارنامه کاری ایشان دیده می شود.
فاطمه جراره، رئیس شورای اسالمی شهر بندرعباس :

 شفافیت شعار و مرام هیئت رئیسه جدید شورا خواهد بود
رپیس شورای شهر بندرعباس گفت : شورای مقتدر یک شورای متحد است 

و مهمترین کار شورا نظارت بر شهرداری و پیمانکاران است.
کمیسیون  مهم ترین  و  ترین  جدی  را  معامالت  کمیسیون  جراره  فاطمه 
شهرداری دانست و گفت: تمام تالشمان را خواهیم نمود که ترک تشریفات 
بی دلیل و یا برگزاری مناقصه های تشریفاتی به هیچ وجه در شهرداری اتفاق 
نیفتد. جراره شفافیت در عملکرد شورا و شهرداری را حق مردم دانست و 

گفت: شفافیت شعار و مرام هیئت رئیسه جدید شورا خواهد بود.
رئیس شورای اسالمی شهر بندرعباس گفت: نمی شود در شهرداری شعار 

شفافیت داد، ولی حتی اعضای شورا از آنچه که درون شهرداری و معامالت 
در  که  است  افزود: طبیعی  نباشند. جراره همچنین  افتد مطلع  اتفاق می 
تنش هایی  احیاناً  و  رئیسه، چالشها  انتخابات هیئت  در  رای  مراحل کسب 
تا  مردم هستیم  منتخب  ما  همه  که  کنیم  فراموش  نباید  اما  بیاید.  پیش 
بتوانیم به نمایندگی از آنها بر عملکرد شهرداری و پیمانکاران نظارت داشته 
باشیم. جراره  تصریح کرد: نباید بگذاریم دلخوری های احتمالی، در شورای 
شهر باقی بماند. وی ضمن اشاره به بزرگی حجم عملیات عمرانی و اجرایی 
در شهرداری بیان کرد: حجم کار شهرداری بسیار بزرگ است. نظارت بر 
بودجه ۸۴۰ میلیارد تومانی، یک کاِر گروهی ۱۱ نفره را می طلبد و ما باید 
همگی در شورای شهر، خود را متعهد به رأیی که از مردم گرفته ایم بدانیم.

جراره با بیان نقش و اهمیت کمیسیون ها در عملکرد شورای اسالمی شهر 
گفت: کمیسیون ها، بازوهای شورا و هیئت رئیسه هستند. تمام تالش خود را 
خواهیم نمود که فارغ از جنجال ها و احیاناً خط کشی های سیاسی و جناحی، 

نظارت حرفه ای بر عملکرد پیمانکاران و شهرداری داشته باشیم.
وی افزود متاسفانه در بعضی از پروژه های عمرانِی زیربنایی، شاهد توقف کار 
هستیم؛ از جمله پل های روگذر که نقش مهمی در کاهش ترافیک دارند. 
همچنین در موضوع حقوق و دستمزد و بیمه کارگران برخی شرکت های 

پیمانکاری متاسفانه تأخیر های نامناسبی به وجود آمده است.
وی با اشاره به نقش و اهمیت فرهنگ سازی برای داشتن شهری بهتر گفت: 
تر عمل  و موفق  بهتر  فرهنگ سازی،  و  فرهنگی   کار  میزان که در  ما هر 
نماییم، به همان میزان بلکه به مراتب بیشتر از آن میزان وقت و هزینه صرف 
شده در فرهنگ سازی، در سایر ماموریت های شهرداری، اعم از خدماتی و 

عمرانی و افزایش روحیه و رفاه شهروندان پیش تر خواهیم افتاد.
جراره در پایان افزود: مردم بسیار هوشمند هستند و به دقت ما را زیر نظر 

دارند امیدوارم بتوانیم نماینده های خوبی برای آنها باشیم.


