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ه مردودي نداردآموزشي ك  
مهندس اسفنديار عباسي با گفتگو  

                            

كه حاصل پژوهش هاي ميداني در چندي از روستاهاي كشور است، نشان داده  »براي توسعة محلي لگريروش  تسهي«
روستاي كشور  40404040 تا كنون بيش از. مطابقت دارد )انانبه ويژه جو(است كه كامال با نيازهاي آموزشي اهالي روستاهاي ما 

. محلي خود، بخشي از مسائل خود را حل كنند و شرايط محلي شان را بهبود بخشند لگرقادر بوده اند كه با كمك تسهي
مند سازي توليدكنندگان روستايي داشته است، اين روش مورد توجه سازمان نبه لحاظ موفقيت چشمگيري كه در توا

با . قرار گرفته است  2بار و كشاورزي جهانيوو سازمان خوار 1بين المللي از جمله سازمان بهره وري آسياييهاي 
 در سمينارِ براي توسعه محلي، ي اسفنديار عباسي، مربي روش تسهيلگريعنايت به آنچه ذكر شد و مطالعة سخنراني آقا

داد ماه سال جاري در تهران برگزار گرديد، و نقشي كه اين مر 12121212- 17171717 در تاريخه ك همديريت منابع و برنامه ريزي توسع
پديده در رفع بيكاري، افزايش درآمد، كاستن از هزينه توليدات زراعي و دستيابي به امكانات آموزشي، ورزشي، 

ترتيب مي تواند داشته باشد، بر آن شديم تا با ايشان، كه نويسنده قديمي سنبله هم هستند، مصاحبه اي  ...بهداشتي و 
                                                                                                             : دهيم كه مطالعه مي فرماييد

»سنبله«   

 

                                                 
1 Asian Productivity Organization/APO 
2 Food and Agriculture Organization/FAO 

اين ) 123123123123و  121212122222شماره هاي ، 1382138213821382، فروردين 1381381381381111 اسفند. (هنامه تخصصي سنبله به چاپ رسيدنخستين بار در ما متن زير     
مصاحبه توصيف كارگاه آموزشيِ ويژه اي است كه از طريق تعليم و تمرينِ مهارت هاي اجتماعي و فكري، جوانانِ زن و مرد 

روش . آماده مي كندروستا، از جمله بيكاري و كمي درآمد، مسايل  حل مسالمت آميز درروستا را براي همكاري و همفكري 
و تا كنون فرهنگي جوامع روستايي ماست ويژگي هاي برخاسته از ن در اينجا تشريح شده تسهيلگري كه  ضرورت آموزش آ

 چهار روستايي به طراحيِ تسهيلگرانِ آموخته هايِتجارب و . در روستاهاي چهار استان كشور داشته استنتايج چشمگيري 
كارگاه آموزشي ديگر براي تصميم گيري گروهي با اجماع، ارتباط انسانيِ روشن و محترمانه، پيشگيري از اختالف در تعاوني 
ها و پادرمياني و ميانجيگري (حل اختالف) كمك كرده است. اين كارگاه ها به طور مشخص، كارآفرينان، كارشناسان، 

فردي، اجتماعي و حرفه اي و  ه فرصتي براي رشدهر تعامل انساني ب ترويج را براي تبديلِو مددكاران  ، دهيارانتسهيلگران
                                                                         .آماده مي سازد فعاليت هاي جمعيدر كليه بيشتر  كسب موفقيتتيجتا ن
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 كشاورزي، سميناري بين المللي از سوي سازمان بهره وري آسيايي با همكاري وزارت جهاد در مرداد ماه امسال: سنبله
لطفا بفرماييد روش تسهيلگري چيست . سخنراني كرديد» روش تسهيلگري«برگزار شد كه در آن شما در مورد  در تهران

                                                                                و چرا مورد توجه ايراني و خارجي قرار گرفته است؟
                                                                                               

فر از جوانان و ن 200200200200روش تسهيلگري براي توسعه محلي مجموعه اي از فنون و مهارت هاست كه تا كنون به : عباسي
ون و مهارت ها با آموزش اين فن. ديگر عالقه مندان روستانشين و كارشناسان جهاد كشاورزي آموزش داده شده است

نسبتا كمي كه در محيطشان بوده به  تقادر بوده اند كه با استفاده هوشمندانه از امكانا) به ويژه جوانان( اهالي روستاها
             . بزنند و مسائل خود را حل كننداي دست كارهاي مبتكرانه 

                                                           
                                                                                    
مثال چه نوع مسائلي از اين طريق قابل حل است؟: سنبله  

 
مسائلي مثل بيكاري، كمي درآمد، هزينه هاي فزاينده توليد : عباسي

آموزشي، بهداشتي و ورزشي،  زراعي و دامي،كمبود امكانات تفريحي،
                                                       .رف كردن مسئله فاضالب و بهبود بهداشت عمومي روستا و غيرهبرط
 

آيا اين همان مسائلي نيست كه معموال روستاييان را به مهاجرت به شهر وادار مي كند؟ آيا واقعا اين روش تا اين : سنبله
 حد معجزه آساست؟

 
اي جلوگيري از مهاجرت طراحي نشده است و افراد، چه در شهر و چه در روستا، مي توانند در اين روش بر: عباسي

لغت خوبي براي توصيف » معجزه آسا«. حل مسائل شخصي، حرفه اي و اجتماعي خودشان از تسهيلگري استفاده كنند
. است» خارق العاده«فالن پديده معموال اين معني را در ذهن تداعي مي كند كه » معجزه آسا«. كارآيي اين روش نيست

خيلي از مسائل ما در شهر و روستا ناشي از فقدان آشنايي ما با فنون و مهارت هايي است كه در روش تسهيلگري 
بخش ديگري از آنها مربوط مي . بخشي از اين فنون مربوط مي شود به استفاده از ذهن براي نوآوري. گنجانده شده است

اعي، يعني اينكه چطور با اطرافيان خودمان ارتباط روشن برقرار كنيم به طوري كه به تفاهم و شود به مهارت هاي اجتم
                         . با بكارگيري اجتماعي اين فنون مي توان بسياري از مسائل را به سادگي حل كرد. همكاري برسيم

                                            
.وضيح بدهيدبيشتر ت :سنبله  
ما مي بينيم كه براي تعليم روش استفاده از ساده ترين لوازم منزل، : اجازه بدهيد براي توضيح بيشتر مثالي بزنم: عباسي

ما براي اينكه طرز استفاده . مثل راديو و ضبط صوت و حتي بعضي از ظروف پخت و پز، دفتر راهنما تهيه مي شود
آيا واقعا تعجب . يم، اين دفتر را به دقت مي خوانيم و سپس آن را به كار مي بريمصحيح از لوازم جديد منزل را بياموز

آور نيست كه براي استفاده درست از ذهن، كه پيچيده ترين دستگاه خلقت است، در مدارس، دانشگاه ها و يا جاهاي 
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همينطور . طور در دانشگاهموال چيزهاي زيادي ياد مي گيريم، همين عديگر، آموزش خاصي وجود ندارد؟ در مدرسه، م
اما واقعا با اين آموخته ها و . اطرافمان، چيزهايي كه مي شنويم و مي خوانيم و غيره ةدر زندگي روزمره، از طريق مشاهد
استفاده مبتكرانه از ذهن به ما اجازه مي دهد كه از همه اين اطالعات و آموخته  اطالعات خود قرار است چه كنيم؟

. روش تسهيلگري به ما ياد مي دهد كه چطور اين كار را انجام بدهيم. ي حل مسائل بهره برداري كنيمهايي كه داريم برا
                                                   

همين طور در مورد مهارت ها و فنون اجتماعي، تا آنجا كه بنده خبر دارم      
رد كه معلم وارد كالس بشود در هيچ يك از مقاطع تحصيلي، درسي وجود ندا

ب، دانش آموزان عزيز، امروز قرار است ياد بگيريم كه چطور با ُخ«  :و بگويد
گفتگو  در صورتي كه همه ما مي دانيم در زندگي اجتماعي،» .هم صحبت كنيم

و تفاهم و تبادل نظر بين افراد و گروه ها به قدري مهم است كه نبود آن منجر 
متاسفانه نه تنها دركشور ما بلكه در . ر جامعه مي شودبه تعطيل شدن كارها د
، آموختن مهارت هاي اجتماعي به صورت تصادفي دنياخيلي ديگر از جوامع 

معموال افراد در سنين باال، پس از سالها آزمون و خطا متوجه مي شوند كه . و از طريق آزمون و خطا انجام مي شود
خالصه نمي » جنابعالي بفرماييد«و » بنده عرض مي كنم« مشتي تعارفات مثل گفتگوي ثمربخش با ديگران فقط به رعايت

                                                                                                                                         .شود
آموزش تسهيلگري آنچه . بناميم» تكميلي«بخوانيم، بهتر باشد آن را  جزه آساعپس شايد به جاي اينكه تسهيلگري را م     

ما در مدرسه و دانشگاه و اجتماع مي آموزيم را تكميل مي كند و البته، هر چه اين آموزش را زودتر در زندگي شروع 
سائل موجود موفق تر كنيم، بيشتر از نتايج آن بهره خواهيم برد و مي توانيم از بروز مسائل پيشگيري كنيم و در حل م

                                                                                                                                       . باشيم
 

به چه صورت انجام مي شود؟ ونآموزش اين فن: سنبله  
 

گذاشته  »كارگاه«فعاليت آموزشي را اسم اين . امه ريزي شده استكارگاهي سه روزه برن ونبراي آموزش اين فن: عباسي
. ايم چون فراگيران فنون تسهيلگري به صورت عملي و از طريق تمرين هاي متعدد، اين مهارت ها را تجربه مي كنند

المي را معموال مسئوالن جهاد كشاورزي در شهرستان ها و يا استان ها گروهي از مروجان محلي و اعضاي شوراهاي اس
البته، يادگيري اين فنون براي . از ما براي آموزش دعوت مي كنندبه مدت سه روز در يك مكان گرد هم مي آورند و 

هنر جويان، تازه، اول راه است چون بخش عظيم يادگيري در گرو استفاده عملي از مهارت ها و كسب تجربه درميدان 
                                                                                                                                  .عمل است

 
اگر اشخاص متفرقه، غير از مروجان محلي و اعضاي شوراها، بخواهند اين فنون را فرابگيرند بايد چطور اقدام : سنبله
 كنند؟

1381تسهيلگري، مهر ماه  كارگاه  

مازول، نيشابور، خراسان رضوي دهستان  
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چه در حل مسائل خودشان و چه در حل مسائل جامعه شان،  چون تاثير اين فنون در كارآيي مروجان محلي،: عباسي
بسيار آشكار و چشمگير بوده است، بعيد نمي دانم كه جهاد كشاورزي، ارائه آموزش تسهيلگري را در سطحي گسترده 

ه بافي فرش و ديگر كالس هاي ترويجي و مثل كالس هاي خياطي، گلدوزي، ِب. تر در دستور كار خود قرار دهد
اما متقاضيان آموزش تسهيلگري مي بايد تمايل خود را با مسئوالن ترويج شهرستان و استان خود در ميان . آموزشي
خوشبختانه آقاي دكتر عمادي، معاون ترويج و نظام بهره برداري جهاد كشاورزي با مفاهيم و مزاياي آموزش . بگذارند

و مسلما از ابراز عالقه جوانان روستايي، چه خواهران د نتسهيلگري در توسعه انساني جوامع روستايي آشنايي كامل دار
خوشبختانه كارشناسان آگاه ترويج كشور واقف شده اند كه آموزش مهارت هاي . د كردنو چه برادران، استقبال خواه

د تا اجتماعي، خالق و مبتكر مي خواه بلكه نيروي انسانيِ. فني و يا انتقال تكنولوژي به روستا، به تنهايي كافي نيست
                                        .بستر الزم براي استفاده مفيد اقتصادي از امكانات و مهارت هاي فني جديد ميسر شود

                                                                                                 
  

 

 

 

 

 

 

 
روشي خارجي وارد كشورمان شده ولي به رغم استقبال و  ياكه فكر  يمبارها شاهد بوده ا در چند دهة گذشته ما: سنبله

از كجا بدانيم كه روش تسهيلگري هم يكي از اين راه حل هاي . هيجان اوليه، بعد از مدتي كنار گذاشته شده است
                                                                                                                  وارداتي زودگذر نيست؟

                                                                                                                                              
مهارت . و فنون آن بومي و بخشي از فرهنگ خود ماستاما عملكرد . امروزي و وارداتي است» تسهيلگري«نام : عباسي
، باني خير گذشتهدر . كهن ما نزديكي بسيار دارددر جامعه » باني خير«با توانايي هاي  در جامعه مدرن» تسهيلگر«هاي 

او در زندگي خودش، . معموال شخص مسن و با تجربه اي بود كه مورد احترام و مشورت اعضاي جامعه قرار مي گرفت
در . باني خير فنون مردم داري را خوب مي دانست. ردي موفق بود چون مبتكر، دانا و آراسته به اخالق پسنديده بودف

چه . ه اي داشت با يكي از همين بانيان خير درد دل مي كردلهاي قديمي شهرها، هر كس هرمسئ هروستاها و در محل
شغل و زندگي مي شدند و چه بسيار اختالفاتي كه اين بانيان بسيار جواناني كه با خير انديشي اين بانيان خير صاحب 

مطلع و محترم را گرد هم  ،با تجربه پيرانِحاال تصور بفرماييد كه گروهي از اين . خير با ميانجيگري فيصله مي دادند
به را موختيم سپس هر آنچه را آ. بياوريم و از آنها در مورد تجارب و فنون و مهارت هاي اجتماعي و غيره پرسش كنيم

                      . كارگاه آموزشي تسهيلگري دقيقا چنين چيزي است. صورت يك سري دروس قابل آموزش درآوريم

                                                        

1380تسهيلگري، بهمن ماه   كارگاه  

اراك، استان مركزي شهرستان  
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ين كارگاه آموزشي افراد اما حداقل با شركت در ا. شدن، هيچ چيز جاي تجربه را نمي گيرد» باني خير«البته براي      
موفقيت در زندگي و جامعه را قبل از اينكه پا به سن بگذارند بياموزند و پي ببرند كه  ةمي توانند روش هاي آزموده شد

در درجه (راه هاي كامال علمي و موثري وجود دارد كه از طريق آن ما مي توانيم براي آباداني بيشتر زندگي خودمان 
                                                                                     .و همشهريان تالش كنيم و سپس همسايگان) اول

                                                                                                            
چطور مي توان در نسل جوان به وجود آورد؟انگيزه الزم براي خدمت به جامعه را : سنبله  

 
در كارگاه تسهيلگري، جوانان مي آموزند كه اولين وظيفه تسهيلگر اين است كه از زندگي خود الگويي ارزنده : عباسي

مسائل مختلف، او نمي تواند الگوي خوبي  اگر كسي خودش بيكار باشد و گرفتارِ. و الهام بخش براي ديگران بسازد
                       .پس نخستين هدف آموزش تسهيلگري، كمك به رفع مسائل خود تسهيلگران است. ان باشدبراي ديگر

                      
كمك به ديگران، دوباره به و خير انديشي در جامعه  مثبت اما جوانان همچنين در اين كارگاه مي آموزند كه پيامدهايِ

خود البته اين يكي از آن نكاتي است كه به . ين از ويژگي ها و مزاياي زندگي اجتماعي استا. خيرخواه برمي گردد فرد
                                                                         . تدريج، از طريق تجربه، براي فرد تسهيلگر روشن مي شود

                                                                               
نقش اجتماعي مروجاني كه آموزش تسهيلگري مي بينند در جامعه روستايي خود چيست؟ مي گويند كه شوراي : سنبله 

             در يك جامعه روستايي چه نقشي به عهده دارد؟» تسهيلگر« روستا را به عهده دارد،» مديريت« اسالمي روستا
        

و يا » تيقيموم«، »رياست«مشروعيت و يا مجوز عهده دار شدن نقش  غيرهبه مروجان و آموزش تسهيلگري  :عباسي
فنون و مهارت هاي تسهيلگري استعدادهاي فكري و اجتماعي افراد را پرورش مي . مي دهدندر جامعه را » مديريت«

د كه زندگي فرد تسهيلگر بهبود پيدا كرد و او مورد الگو حاال اگر كاربرد اين فنون چنان بو. دهد و تقويت مي كند
اما . طبيعي صورت گرفته است ه طورببرداري، مشورت و پيروي ديگران قرار گرفت، اين پديده اي اجتماعي است كه 

اينكه تسهيلگر خود را مسئول حل كليه مسائل روستاي خود بداند، خير، اين برداشت درستي از آموزش تسهيلگري 
                                                                                                                                       . تنيس

                                                                                                 
» مديريت«در ادامه اين نكته خوب است اشاره كنم كه اساسا استفاده از كلمه    

براي تبيين جايگاه اجتماعي اعضاي شوراهاي اسالمي شهر و روستا نيز نتايج 
     .ستاها مشاهده كرده ايمما اين واقعيت را از نزديك در رو. خوبي نداشته است

آنها داراي . خانجات داراي اختيارات اجرايي اندرمديران در ادارات و كا
اما با اين حال، امروزه دانشجويان علم مديريت، در . اختيارات انضباطي اند

دانشگاه مي آموزند كه حتي در ادارات و كارخانجات نيز نبايد تنها با تكيه بر 
پرداخت چون تحقيقات نشان داده است كه همين كه  ه اداره اموراين اختيارات ب

1380تسهيلگري، آبان  كارگاه  

استان هرمزگان رودان،  
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. دارد، از راندمان كار و از حس مشاركت او با مديريت كاسته مي شود» آقا باالسر«كارمند و يا كارگر حس كند كه 
الحات تشكيالت، غالبا از اصط بيشتر بين كارمندان و كارگران با مديرِ پس براي همدلي و مشاركت فكري و كاريِ

                      .كمتر استفاده مي شود »مدير«و يا » رئيس«از كلمه . استفاده مي كنند» مديريت مشاركتي«ديگري مانند 
                                                  

اجرايي و رعايت اين موضوع در مورد اعضاي شوراهاي اسالمي بسيار مهم است چون در غياب اختيارات       
به ويژه اگر قرار است چيزي كه او اداره مي كند . اساسا كسي نمي تواند مدير باشد و چيزي را اداره كند ،انضباطي

خطاب كردن اعضاي شورا فشار » مدير«. خود انتخاب كرده اندبه عنوان نماينده  جامعه اي از مردم آزاد باشد كه او را
به ويژه اگر اعضاي شورا، منتخب جناح ها و يا طايفه هاي مختلف . اين افراد مي گذارد اجتماعي بسيار گراني بر دوش

شد روستا و حل راين فشار به بروز دو دستگي و اختالف در شورا منجر مي شود كه خود مانع . جامعه خود باشند
                                                                    .مسائل آن مي شود و نهايتا به تعطيل شدن كار شورا مي انجامد

 
روستا نمي پندارند » مديريت«و وقتي وظيفه خود را  اندبسيار دلسوز  ياعضاي شوراهاي روستايي غالبا افراد     

خوب و  هاي يياراز شو. كارهاي بسيار مفيدي براي جامعه انجام دهنداهالي قادرند با همكاري و مشاركت نزديك 
 روستاي قلعه نو اراك بودههمكاران وي در شفيعي و ... را داشته ام آقاي حشمت ا انفتخار آشنايي با آنكه بنده ا مؤثري

موثر از فنون اجتماعي، هم ارتباط خوبي با اهالي برقرار كرده است و هم با كارشناسان و  ياين شورا، با بهره گير. اند
شوراها مي توان از اين الگوهاي خوب بهره برد و فنون براي آموزش . مجريان دولتي رابطه اي بسيار صميمي دارد

                                                    . شاعه دادااجتماعي الزم براي مشاركت و همكاري جمعي در حل مسائل را 
 

از  پيشگيريهاي اجتماعي است براي  شما قبال اشاره كرديد كه روش تسهيلگري كه شامل فنون فكري و مهارت: سنبله
اما آيا اگر جهاد كشاورزي اين آموزش را براي تمامي متقاضيان روستانشين ارائه دهد مي  .مهاجرت طراحي نشده است

                                                                   توانيم اميد داشته باشيم كه مسئله مهاجرت تا حدي كاهش يابد؟
                                                                                  

نامطلوب و ناخوشايند بودن آن  نظر بنده اين است كه ما فقط مي توانيم چيزي را مسئله بناميم كه همه، در مورد: عباسي
مه ريزان و مهاجرت مردم از جوامع كوچكتر به جوامع بزرگ تر كشور شايد از نظر برنا. اتفاق نظر داشته باشيم

 يبسيار مطلوبچيز باشد، اما از ديدگاه افرادي كه مي خواهند مكان زندگي خود را عوض كنند،  »مسئله«ذاران سياستگ
روستايي با مهاجرت از روستا به شهر، به راحتي مي توانم بسياري از مسائل روستا را پشت سر بگذارم و از  منِ. است

يك مسئله نيست بلكه اميدي براي رهايي از  ه مهاجرت مي كنند، مهاجرتپس، ازمنظر افرادي ك. آنها خالص شوم
                                                                                                                         . مسائل روستاست

 

ان توسعه به خوبي مي دانند كه ريشه غالب اين عوامل مهاجرت اساسا نتيجه عوامل بسيار متعددي است و صاحبنظر     
از روستا به شهر نقل مكان مي كند تازه متوجه مي  مهاجر )يا خانواده(اما ناگفته نماند كه وقتي فرد  .در روستا نيست

ن هاست و از آ بخشي از زندگي ما آدم، و مشكلله مسئ. فقط نوع آن فرق كرده است ،شود كه مشكالت همه جا هست
 كمك مي كند كه از مشكالت يك مكان نگريزند تا تازه، به مشكالت جاي دفنون تسهيلگري به افرا. نيست گريزي
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خوشبختانه براي كسي كه با فنون نوآوري و تفكر مبتكرانه آشنا شده باشد، حل مسائل موجود از . مبتال شوند ديگري
براي او رويارويي با مسائل، سرچشمه . عادي مي شود طريق خوشفكري و ايجاد هماهنگي اجتماعي، به تدريج امري

                                 :بانيان خير هم به همين صورت مسائل را حل مي كرده اند. كسب تجربه و يادگيري مي شود
 

مسئله  + مشورت با ديگران  + نوانديشي   =   حل مسئله  

 
ه توان همكاري و مشاركت اجتماعي عميقا واقف شوند، شايد به آينده اگر افراد به استعداد ذهني خود پي ببرند و ب

اما با اين وصف، اگر . مشكالت شهري عوض كنند روستا اميدوار بشوند و ديگر نخواهند مشكالت روستايي خود را با
زشي و غيره پس از حل مسائل روستا، از جمله بيكاري، كمي درآمد، نبود امكانات تفريحي و ورزشي و بهداشتي و آمو

باشند كه فنون تسهيلگري در حل مسائل شهري آنها  وارب، حداقل مي توانند اميدباز هم تصميم به مهاجرت گرفتند، ُخ
                                                                                                       .منشا خير خواهد بود... شاا نيز ان

                                                                                                                                

 
 

.استجهاد كشاورزي آغاز و انجام شده دخالت مروجين كليه فعاليت هاي زير با ابتكار و پشتكار تسهيلگران نامبرده، بدون   
 

)خمين ،خليل آباد(ربابه رجبي   
نتيجتا افزايش درآمد خود و ديگر زنان و خانگي روستا براي فروش مستقيم به مصرف كنندگان در مركز شهرستان بسته بندي محصوالت  -

. روستا  
.احداث كتابخانه -  
 

)سلطان ميدان، نيشابور(هادي روحي طرقي   
.و نتيجتا كاستن از هزينه مبارزه شيميايي با آفاتاحياي روش طبيعي مبارزه با موش صحرايي  -  
.كانات و نيازهاي بخش سرواليت نيشابورمبراي اطالع رساني و شبكه سازي در مورد ا »آواي روستا«تدوين خبرنامه محلي  -  
 

)خورهه، محالت(ناصر محمدي   
ي بيوتيك و دارو جهت توليد تخم مرغ رسمي و گوشت احياي مرغ بومي در روستا و پرورش طيور بدون استفاده از مكمل هاي غذايي آنت -

. مرغ كامال طبيعي  
تومان به دست مصرف  35353535تومان توسط توزيع كننده خريداري مي شد و دانه اي  12121212كه تخم مرغ صنعتي دانه اي  1378137813781378توضيح اينكه در سال      

قبل . ر اختيار مصرف كنندگان محلي و غير محلي قرار مي گرفتتومان د 35353535كننده مي رسيد، تخم مرغ مرغوب آقاي محمدي مستقيما، به قيمت 
مرغ آغاز  70707070آقاي محمدي كار خود را با . خورهه از خارج از روستا تامين مي شداهالي از نوآوري آقاي محمدي، تمامي تخم مرغ مصرفي 

  . رسيد 3000300030003000ه مجموعا به سنتي خوره هايِ مرغداري او و ديگر تعداد مرغ هاي ،كرد، اما تا پايان همان سال
 

)ضامنجان، اراك(اعظم السادات رضايي   
راه اندازي سرويس دانش آموزي براي دختران ضامنجان -  

 نمونه هايي از دستاوردهاي تسهيلگران كشور  (تا تابستان 1381138113811381)
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تشكل زنان براي كمك به جوانان روستا براي ترك اعتياد -  
 

)سينقان، دليجان(طاهره السادات شفيعي   
.همبستگي در روستا تشكيل كتابخانه و مكتب الزهرا سينقان براي ايجاد كانوني اجتماعي براي تقويت حس -  
.ساالنه گياهان و عرقيات دارويي جهت گردآوري دانش طب سنتي منطقه و كسب درآمد توسط دختران روستا گاهبرگزاري نمايش -  

برگزار شد مورد استقبال گسترده اهالي، مهاجران سينقان ساكن در دليجان، اصفهان، و تهران و كارشناسان  1381138113811381اولين نمايشگاه كه در تيرماه 
. ترويج جهاد كشاورزي شهرستان هاي مجاور قرار گرفت  

 
)قلعه كميز رودان، هرمزگان(عالم بها نجفي   

جهت فروش مستقيم به منظور ايجاد شغل و ) بدون استفاده از سموم شيميايي(توليد و بسته بندي سبزي خشك به صورت كامال طبيعي  -
.افزايش درآمد براي زنان روستا  

 
)پشته بنان رودان، هرمزگان(ربابه حسيني  هسيد  
روستاي پشته بنان فاقد خدمات درماني . (آموزش خاص شيوه كشت گياهان دارويي به زنان روستا جهت بهداشت و سالمتي بيشتر خانواده ها -

.)است  
 

)قلعه نو، اراك(حشمت اهللا شفيعي   
وجلب همكاري اداره آموزش و پرورش براي احداث بناي دبستان جديد قلعه ن -  
تبديل ساختمان قديمي دبستان به مركز تفريحي و ورزشي -  
جلب همكاري شبكه بهداشت در احداث خانه بهداشت قلعه نو -  
عضو 300300300300تاسيس صندوق قرض الحسنه قلعه نو با  -  
 

)بهار، تفرش(عليرضا شاه علي   
در ) نه هاي مرتبط با سموم و كودهاي شيمياييكاستن از هزي(احيا و ترويج روش هاي طبيعي كشت و زرع جهت باال بردن بهره وري  -

 كشاورزي
 

 

 


