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 سپهر سازیو توانمند : بنیاد توسعه فرهنگیبرگزار کننده -

 مور اجتماعی استانداری خراسان جنوبیحامی مالی: دفتر ا -

 عفرآبادجروستای  و مردم دهیاری همکاران: -

 99 زمستان زمان اجرا: -

 محبوبه پارساییتسهیلگر مسئول:  -

 زهرا طاحونه بان ،طاهره غالمی نژاد ،زهرا مالیی علی آبادتسهیلگران اجرایی:  -

 یتدوین گزارش: محبوبه پارسای -

 خالصه پروژه: -

 نها برنامهز های آکسب و کار را در طیف اشتغال شناسایی و متناسب با نیااین پروژه جوانان به ویژه بانوان مستعد 

 ووجود آنها ع موض آموزشی و توانمند سازی ارائه می دهد و سعی می کند در طول یک فرایند توانمند ساز زمینه ارتقا

 مدشان را ایجاد کند.بهبود معیشت و درآ

ی وزشگی و آمی فرهنهمچنین در این پروژه نهادهای محلی در قالب گروه های خودیار راه اندازی خواهد شد و فعالیت ها

 در قالب مهارت های زندگی برای کاهش آسیب برگزار می شود.
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 مقدمه:

آباد اجرا می اهیک و جعفرروستای مهمویی، ش 3پروژه توانمندسازی خانواده های محالت و روستاهای حاشیه شهر در 

معیت غیر جارای دشود. این روستاها به دنبال تخلیه روستاهای دورتر و مهاجرت مردم به شهرها گسترش پیدا کرده و 

 یار مهاجراین بسقروستای جعفرآباد در جنوب شهر قاین واقع است که به دلیل نزدیکی آن به شهر بومی زیادی هستند. 

 در مردم لیاص مشاغلروستا تا شهر قاین در حال حاضر کمتر از یک کیلومتر می باشد. پذیر می باشد فاصله این 

 ی باشد.م کارمندی و رانندگی دستفروشی، دامداری،  زعفران، کشتکنی،  پاک کشاورزی، زرشک جعفرآباد روستای

ازی توانمندس ووزشی دوره های آمدر این پروژه به دنبال شناسایی جوانان به ویژه بانوان مستعد کسب و کار و برگزاری 

هبود بد آنها و موجو متناسب با نیازهای آنها هستیم و سعی می کنیم در طول یک فرایند توانمند سازی زمینه ارتقا وضع

اهد راه اندازی خو همچنین در این پروژه نهادهای محلی در قالب گروه های خودیار .معیشت و درآمدشان را ایجاد کنیم

 های فرهنگی و آموزشی در قالب مهارت های زندگی برای کاهش آسیب برگزار می شود.شد و فعالیت 

رح، تشخیص و برگزاری جلسات معرفی طعفرآباد جدر روستای  98از جمله فعالیت ها و مطالعات انجام شده در سال 

یکی از ه م شداهای انجبررسی مشکالت روستا، شناسایی دست اندرکاران و ذی نفعان کلیدی بوده است. بعد از بررسی 

تصمیم  ادبنی .است در بسیاری از روستاها نادیده گرفته شدهاین بحث . که بودمدیریت پسماند و زباله مشکالت روستا 

 را کند.جا عفرآبادجپروژه مدیریت پسماند و زباله را در روستای  با کمک مردم  گرفت

 

 اهداف طرح:

 مستعد افرادشناسایی و تنظیم بانک اطالعاتی  -

 مطالعه وضعیت ساکنان حاشیه شهر قاین -

 مستعد در جهت کسب و کار و کارآفرینی ساکناننفر از  210و ظرفیت سازی آموزش  -

 تسهیلگری برای ایجاد کسب و کار  -

 دتسهیل بازاریابی تولیدات بانوان و کمک به فروش محصوالت موجو -

 عیشت و بهبود درامدبرای افزایش بهروری و ارتقا سطح م بانوانتوانمند سازی  -

 

 نقش ها و مسئولیت ها:

 ،سازینمندتوا سپهر به عنوان مسئول طرح، وظیفه اجرای طرح شامل آموزش، و توانمندسازی بنیاد توسعه فرهنگی

 .ردرا بر عهده دابازاریابی و راه اندازی گروه های خودیار  ،اد و توسعه کسب و کارجای، مشاوره
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ار برگز آباد عفرجستای دبستان کریمی در رو خانم قربان پور مدیر لسه ای باج رای پروژهجابرای هت برنامه ریزی جابتدا 

 ور بانوانی با حضبه منظور ارزیابی مشارکتی وضعیت زباله و شیوه جمع آوری و تفکیک آن جلسه اتصمیم گرفتیم و  شد

ر دان روستا ور زنضحیک جلسه ارزیابی و شناخت با ام شده توسط خانم قربان پور جبعد از هماهنگی های ان برگزار شود.

ه عد از جلسبت آید برگزار شد تا شناخت کاملی از میزان و نوع زباله روستا و خواسته های مردم به دسدبستان کریمی 

تی ستا مشکالدر رو تفکیک زباله و تعداد سطل های زباله، لی روستا در بحث جمع آوری زبالهمتوجه شدیم که بیشتر اها

 دارند.

ا همه بانستیم به دلیل شیوع بیماری کرونا چون نمی تو آموزشگرانای آموزشی و شرح وظایف پس از آماده شدن محتو

 اشیم.بداشته  تصمیم گرفتیم با تعدادی از افراد فعال و جوان روستا جلسه ای کنیمروستا جلسه ای برگزار  زنان

این  رایجدر ا گرفتند نفر از اهالی تصمیممتاسفانه به دلیل شیوع بیماری کرونا فقط سه ام شده جبعد از پیگیری های ان

 طرح با ما همکاری داشته باشند. 

ه شد و آنها داد ولیه بهنفر از بانوان روستا به عنوان مروج انتخاب شدند و آموزش های ا سه رلسه بعدی برای این کاجدر 

 ماین کار بل از اکنند. قمنتقل  اطالعات الزم را به مردمبه درب منازل مراجعه و هم آموزش و مقرر شد که هر کدام 

ا مردم ابل فهم بق. مقرر شد که با زبان ساده و کردیمبا حضور مروجان روستایی برگزار عفرآباد جد جدر مس ای جلسه

دبیات ود، این امی ش صحبت شود. به عنوان مثال اگر در شهرها برای تفکیک زباله از عنوان زباله تر و زباله خشک صحبت

کنند  ستفاده میام ها وستایی قابل درک نیست. چرا که بخشی از زباله تر و بخشی از زباله خشک را برای دابرای جامعه ر

اده شد و از آنها خواسته کیسه زباله د 2به هر خانوار  قابل دفن و قابل فروش صحبت شود.لذا پیشنهاد شد از عنوان زباله 

ن شوند نباید دف وارند د و زباله های غیر قابل دفن که ارزش فروش دشد زباله هایی را که بیرون می ریزند را معرفی کنن

 هم معرفی شدند و از مردم پرسیده شد که با زباله های قابل دفن و قابل فروش چه می کنند. 

ر سطل های ده و کیسه ریختد زباله های قابل دفن خود را در در نهایت با تحویل کیسه های زباله از مردم خواسته ش

 مه روزه ههرداری شتوسط به دلیل نزدیکی به شهر قاین زباله های آنها  عفرآبادجروستای وری زباله قرار دهند. مع آج

 وری می شود.مع آج
 

های  زباله ،ستزهایی ازباله های آنها شامل چه چی ،خانوارهاکه شامل اطالعات  تعدادی فرم اطالعات مربوط به خانوارها

 ان ضمنجرومود که از قبل آماده شده ب جمع آوری زبالهادات و پیشنهادات آنها برای طرح خود را چه می کنند و انتق

با  معیتج نفر 671تعداد خانوار با  184در این طرح  ثبت کنند.را این فرم آموزش های الزم به خانواده ها اطالعات 

 رای طرح همکاری داشتند.جادر ان جمرو
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 عفرآبادج: فرم اطالعات طرح جمع آوری روستای 1شماره  جدول

نام و نام خانوادگی  دیفر

 سرپرست خانوار

اعضا تعداد 

 خانوار

زباله های شما 

شامل چه چیزی 

 است؟

زباله ها را االن چه 

 می کنید؟

برای طرح جمع آوری زباله 

چه پیشنهاد و انتقادی 

 دارید؟

تلفن همراه 

 سرپرست خانوار

ریخ تا

 مراجعه
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 119 شخص شد،تعدادی خانوار های روستا م در یک ارزیابی کمی ازمشاهده می کنید  2دول شماره جهمانطور که در 

 8وار معادل خان 15و  زباله های تر درصد 27خانوار، معادل  50زباله تر و خشک همچنین درصد  65 خانوار معادل

 زباله خشک تولید می کنند.درصد 

 : نوع زباله های تولید شده توسط خانوارها2جدول شماره 

چیزی است؟زباله های شما شامل چه  فراوانی درصد  

 تر 50 27

 خشک 15 8

  خشک و تر 119 65

 کل 184 100

 94شخص شد، تعدادی خانوار های روستا م در یک ارزیابی کمی ازمشاهده می کنید  3دول شماره جهمانطور که در 

ود را تفکیک خزباله های  درصد 49خانوار، معادل  90زباله های خود را تفکیک می کنند و درصد  51 خانوار معادل

 می کنند.ن

 تفکیک و تفکیک نشدن زباله ها توسط خانوارها: 3 شماره جدول

 درصد فراوانی زباله ها را االن چه می کنید؟

 51 94 تفکیک زباله

 49 90 تفکیک نشدن زباله

 100 184 کل

 

 42شخص شد، تعدادی خانوار های روستا م در یک ارزیابی کمی ازمشاهده می کنید  4دول شماره جهمانطور که در 

مع آوری ج وزانهرافزایش  درصد 16/10خانوار، معادل  6افزایش تعداد سطل زباله همچنین درصد  18/71 خانوار معادل

در  از درب منازل مع آوری زبالهجدرصد  50/8معادل  ،خانوار 5و  تفکیک زبالهدرصد  16/10معادل  ،خانوار 6 ،زباله

 روستا را پیشنهاد دادند.

 مع آوری زبالهجپیشنهادات و انتقادات خانوارها در مورد طرح : 4 شماره جدول

 برای طرح جمع آوری زباله چه پیشنهاد و انتقادی دارید؟ فراوانی درصد

16/10  تفکیک زباله 6 

16/10 زبالهروزانه  وریمع آج  6   

50/8  مع آوری زباله از درب منازلج 5 

18/71  افزایش تعداد سطل زباله 42 

 کل 59 100
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هنوز قرار دهند و  سطل زباله در روستا 2و قرار شد که  کردیم صحبتروستا با شهرداری در در مورد کمبود سطل زباله 

 کمک بابنیاد  قرار استام نشود جانشهرداری نصب سطل های زباله در روستا توسط  اگرپیگیر این موضوع هستیم. هم 

 نماید. تهیهسطل زباله برای روستا  2دهیاری 

 ،شیای آموزکتابه هایی را در قالب تهیهموسسه حامیان طبیعت قهستان آموزش  قرار شد با همکاریدر مرحله بعد 

 تفکیک صخصو در تشویقی های برنامه برگزاریو  بازی و فیلم پخش طریق از تر و خشک های زباله تفکیک آموزش

ار ه قررسمد بازگشایی دلیل شیوع بیماری کرونا مدرسه تعطیل شد و بعد ازه بدانش آموزان داشته باشیم ولی  برای زباله

 ام شود.جاست این کار ان

 عفرآبادجبه مردم روستای  مروجانآموزش : 1ویر شماره اتص
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عفرآبادجروستای  : شرح وظایف آموزشگران1شماره  پیوست  

  

 شرح وظایف مروجان در مرحله آموزش: 

 آموزش و اطالع رسانی به مردم در زمینه های مختلف پسماندهای روستایی  -1

 زلاارایه بروشورهای اطالع رسانی در من -2

 .ه کنندمروجین با کیسه پالستیکی مشکی و یک کیسه شامل انواع زباله های خشک به درب منازل مراجع -3

 خانوارهاپر کردن فرم اطالعات مربوط به  -4

 به سرپرست خانوار یا زن خانواده: معرفی طرح و چگونگی اجرای آن و بیان مطالب زیر  -5

 اهمیت جمع آوری زباله و دفن بهداشتی آن برای سالمت خود و فرزندان و دام هایشان -

 اعالم شود. یعنی دقیقاً به صورت کتبی قابل فروش و قابل دفنمعرفی انواع زباله  -

 به منظور فروش زباله قابل فروش قابل فروش تاکید بر جداسازی زباله  -

 .توان به عنوان پسماند بازیافتی در تولید انواع کود استفاده کردمیکه های تر بالهآموزش در مورد ز -

 استفاده کمتر از ظروف یکبار مصرف و استفاده از ظروف چند بار مصرف -

 سطل زباله بگذارید.لون سر بسته دم در تاکید بر اینکه زباله را فقط در نای -

 ی آن مع آورتفکیک و هماهنگی با دوره گرد در یک روز مشخص برای ج روستا زباله های قابل فروش توسط مردم -

 .گذاشته شود در سطلتاکید بر اینکه به منظور جلوگیری از پاره شدن نایلون ها فقط زباله  -

 .استفاده شوداز کیسه های خرید به جای کیسه زباله  -

 آموزش چهره به چهره درب منازل به  زنان خانوار در خصوص جمع آوری ز باله -6

 همکاری  با مروجان در خصوص آموزش تفکیک زباله -7

 د.عدد کیسه مشکی به هر خانوار به عنوان هدیه برای زباله های تر یا قابل دفن توزیع شو دو -8

 هدر خصوص تفکیک زبال برنامه های تشویقی برگزاری  -9

 

 

 

 

 

 عفرآبادجروستای  ین در خصوص تفکیک زبالهج: محتوای آموزشی مرو2پیوست شماره 
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 جعفرآبادمحتوای آموزشی مروجین در خصوص تفکیک زباله روستای 

 موضوع یک: تفکیک زباله

 مروجان باید انواع زباله خشک و تر را به افراد نشان و روش تفکیک آنها آموزش را دهند. -1

غذاهای  ی ماندهباق،تفاله چای، تمام مواد غذایی طبیعی از جمله پوست میوه و سبزیجاتزباله ها تر شامل :  -2

 استخوان مرغ، گوشت یا ماهی، پوست تخم مرغ، های پخت و پزروغن، پخته شده

 ،وا مق، ارچهپ، چوب، فلزات، شیشه، انواع پالستیک و ظروف یکبار مصرف زباله های خشک)قابل فروش( شامل: -3

  لوازم الکتریکیو  دستمال کاغذی، انواع کاغذ

 ید.رار دهقدر سطل زباله آشپزخانه فقط زباله تر بریزید و زباله های خشک را درون کیسه ای در حیاط  -4

ی و ...( م م مرغاز بعضی زباله های تر مانند )پسماندهای غذا، میوه ها، سبزی ها، تفاله چای، پوست تخ -5

 د استفاده کنید.توانید در تولید کو

ه ذایی را بواد غاگر خودتان دام )مرغ و گوسفند( ندارید زباله هایی مثل پوست هندوانه و باقی مانده م -6

 همسایه خود که دام دارد بدهید )ثواب دارد(

 فروشید.ب دوره گردهارا پس از جمع آوری به مانند)کاغذ، پالستیک، شیشه و ...(  های خشک زباله  -7

 آوری زبالهموضوع دو: جمع 

له ر سطل زباباید دبرخی از زباله ها مانند )شاخه درختان، لباس کهنه، شیشه، ضایعات ساختمانی و ... ( را ن -1

 بیندازید.

 یندازید.در سطل زباله ب و داخل کیسه نایلونی قرار دهیدپوشک بچه و امثال آن را  مانند های عفونیزباله -2

 ا  فقط در سطل گذاشته شود. به منظور جلوگیری از پاره شدن نایلون ه -3

 گذاشتن ضایعات میوه درب منازل برای مصرف خوراک دام  -4

 . دبگذاریدرون سطل زباله حیاط خانه به بیرون از خانه برده و در  را ترهای  سعی کنید زباله -5

 کیسه زباله خود را حتما در سطل زباله بیندازید. -6

 ظروف چند بار مصرفاستفاده کمتر از ظروف یکبار مصرف و استفاده از  -7

 از کیسه های خرید به جای کیسه زباله استفاده شود. -8

 برای خرید از کیسه های پارچه ای به جای کیسه نایلونی استفاده شود. -9

 .ردتفاده کقبل از دور انداختن هر چیزی به این فکر کنید که آیا می توان برای کار دیگری از آن اس  -10

 آوری و تفکیک زباله به دانش آموزانموضوع سه: آموزش جمع            
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 تهیه کتابهای آموزشی برای دانش آموزان -1

 آموزش تفکیک زباله های خشک و تر از طریق پخش فیلم و بازی به دانش آموزان  -2

 قرار داده کتر و خش های  زبالهتفکیک در اتاق ها دو عدد سطل جداگانه جهت یا باید در حیاط مدرسه و   -3

  شود.

 وره گرد برای جمع آوری زباله های خشک از مدارس هماهنگی با د  -4

  در خصوص تفکیک زباله برای دانش آموزان برنامه های تشویقی برگزاری -5

 

 

 

 

 

 

 


