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آموزش الزمه حفظ تنوع زیستی
کشور ما ایران با داشتن آب و هوای متنوع  ،بسترساز منابع و ذخایر عظیم

استان لرستان ،چهار محال و بختیاری،اصفهان و فارس در حال اجرا می

انسانی و طبیعی است .اما متاسفانه دگرگونی و تخریب های ناشی از نا

باشد و سازمانها و ارگانهای مختلف دولتی  ،بین المللی  ،مردمی و

آگاهی ؛ و یا بی توجهی انسان ها به محیط و منابع پیرامون  ،به دلیل

خصوصی در آن مشارکت دارند .در استان چهار محال و بختیاری منطقه

کمبود آموزشهای علمی و کارشناسانه و نیز خود خواهی ما و پشت پا زدن

اجرای طرح ،شهرستان کیار درروستای گل سفید ( در زبان محلی گل

به ارزشها و آداب و رسوم گذشته در جهت حفاظت از ذخایر محیطی ،

اسپید ،منطقه که حد فاصل منطقه حفاظت شده هلن و سبز کوه قرار

موجب از بین رفتن منابع طبیعی گردیده است.

دارد )می باشد که دارای آب و هوای نیمه خشک واقلیمی مناسب برای

«سلسله جبال زاگرس» که مانند دیواری غرب تا جنوب شرق کشور را در
بر دارد  ،از زمانهای گذشته محل رشد درختان پر استقامت بلوط بوده
است .این بستر مآمنی برای انواع جانوران و رستنگاهی برای گیاهان و
مرکزی جهت رشد فرهنگهای اصیل ایرانی می باشد .بررسی ها نشان می
دهد که از چندین دهه قبل توجه به تنوع زیستی و مسئله ی حفاظت
ازمحیط زیست یکی از اساسی ترین مسائل مورد توجه بشربوده است.
حفاظت از منابع طبیعی مستلزم مرکزی برای حفاظت و تقویت تنوع
زیستی ارزشمند زاگرس در حال انجام است  .این پروژه در محدوده 4

رشد درختان کهنسال بلوط است .منطقه مذکور دارای مراتع و بوته زار
هائی است که محل رویش رستنیها و گیاهان داروئی و گونه های متنوع
جانوری مانند خرس ،پازن و کبک می باشد.اما آنچه امروزه باعث تاسف
است ،قطع درختان برای تهیه ی سوخت و زغال است که موجب کاهش
هر روزه جنگلهای بلوط گشته و سیمای منطقه را به نابودی می کشاند
طوری که برخی ازگونه های گیاهی آن در حال انقراض اند ( از جمله
گونه های منقراض شده می توان کرفس کوهی را نام برد)پروژه حفاظت از
تنوع زیستی در سیمای حفاظتی زاگرس مرکزی با همکاری اداره کل
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محیط زیست استان و تشکل زیست محیطی فوژان سبز در راستای

در طی فرایند اجرای پروژه می باشد ،لذا تشکل فوژان سبز بر اساس این

اهداف آموزشی خود .برنامه های آموزش و تنویر افکار عمومی خود را در

خط مشی در نخستین گام از اجرای پروژه روشهای مشارکتی را سر لوحه

این منطقه اجرا می نماید.

کار خود قرار داده و با آشنا نمودن مردم به اهمیت زاگرس و با ارتقاء دانش

قابل ذکر است که نا آگاهی ،کم آگاهی و پائین بودن سطح فرهنگ
عمومی مردم  ،از جمله عوامل تخریب محیط زیست به حساب می آید.
این امر می تواند زمینه سوء استفاده ی عده ای را در تجاوز به منابع
خدادادی وسرمایه های ملی فراهم کند،گاهی این روند نامطلوب به گونه

و کمک به جایگزین نمودن معیشت در اولین جلسه جناب آقای دکتر
فرحت مدیر ملی پروژه در قسمتی از سخنان خود ذکر کردند ...«:پروژه با
همکاری اداراتی همچون منابع طبیعی ،دانشگاه جهاد کشاورزی
و ....به دنبال معیشت جایگزین،مطالعه روی گیاهان داروئی برای

ای موجب غفلت مردم می گردد که دیگر تخریب و مشاهده ی از بین

کشت می باشد ودر این مرحله الزم است مسئوالن با مردم

رفتن منابع و ثروتهای ملی و یا شنیدن اخبار آن برایشان مهم جلوه نمی

نشستهائی داشته باشند تا بتوانند راهکارهای مناسب برای حفظ

کند و به راحتی از کنار آن می گذرند ،به همین منظور تقویت و تنویر

محیط منطقه را بیابند .در این زمینه پروژه با اجرای برنامه های

افکار عمومی به خصوص «تقویت درک علمی نوجوانان و جوانان» در

آموزشی بدنبال دفاع از حقوق روستائیان می باشدو موفقیت این

زمینه ی تنوع زیستی موجب تعدیل رفتار غیرمعقوالنه آنان نسبت به

طرح منوط به مشارکت مردم روستا می باشد و در این راه در بخش

طبیعت و ایجاد وجدان بیدارزیست محیطی می شود  .حفاظت ازتنوع

آموزش ،پروژه با همکاری NGOهای محلی به آموزش های

زیستی درسیمای حفاظتی زاگرس یکی از با ارزشترین اصولی است که

کاربردی برای حفظ محیط و فرهنگ سازی در این زمینه اقدام

پروژه زاگرس در پی آن بوده که در برنامه های اجرا شده بسیار چشمگیر

نموده است» .

است ،توجه به فرهنگ و برقراری تعامل با جوامع محلی و مشارکت ایشان

مشارکت مردم روستا ،شرط الزم در موفقیت پروژه
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و بدین ترتیب یافته های کلی از نیاز ههای آموزشی تهیه گردید  ،پس
از برگزاری چندین کارگاه ، PRAپتانسیلها  ،موانع و مشکالت زیست
محیطی روستا با همکار ی و مشارکت اهالی ( قشرها و گروه های
مختلف سنی ) مشخص و در دستور کار تیم آموزشی فوژان قرار گرفت.که

اقدامات صورت گرفته در رده سنی کودکان و نوجوانان

بر این اساس گروه های هدف و ومفاد آموزشی در دو بخش بزرگساالن
کودک و نوجوان حاصل گردید.با توجه به زمان بسیار محدود پروژه،فاز
های طراحی و اجرای برنامه های آموزشی مزبور بصورت کامالً فشرده
درطول حدود دو ماه صورت گرفت.

برنامه های آموزشی کودکان و نوجوانان
شایان ذکر است برنامه های آموزشی کودکان ونوجوانان این تشکل در

گزارش برنامه آموزش و تنویر افکارعمومی برای کودکان و نوجوانان روستای
گل سفیدبه دلیل اهمیت آموزش باالخص تاثیرآموزش در کودکان ونوجوان ؛
تشکل فوژان سبز تاکید خاصی بر تنوع برنامه های این گروه نسبت به گروه
بزرگسال دارد .که مصداق این امر فعالیت های انجام شده مختلف در چارچوب
اهداف پروژه و با نظر به نیاز سنجی های صورت گرفته است.
دراین بخش کودکان ونوجوان روستا  ،در سفر اول تیم آموزشی به سه
گروه تقسیم شدند :
-1پیش دبستان -2مقطع ابتدائی  -3مقطع راهنمائی
کالسهای آموزشی نیز به تفکیک گروه ها تشکیل و دوره ی آموزشی
تشکل در طی پنج سفر «کارگاهی» و«میدانی» صورت گرفت .

مجموع شامل  22فعالیت بود که میتوان به مواردی مثل :قصه گویی،
اکوسیستم  ،نقاشی ،شناخت انواع زباله ،آشنایی با جنگل و بازدید از
منطقه جنگلی حاظت شده اشاره کرد.کودکان ونوجوان در طی این دوره
دو ماهه در کالسهای مختلف تحت آموزش قرار گرفتندکه برنامه های اجرا
یی مختلف در راستای رسیدن به اهداف زیر به اجرا درآمد:
الف )آشنائی دانش آموزان با مظاهر تنوع زیستی در منطقه
ب)شناخت عوامل تهدید کننده محیط زیست منطقه
ج) آشنائی دانش آموزان با نقش انسان در اکوسیستم و تاثیر آن
بر تنوع زیستی منطقه

کالس های قصه

دالیل انتخاب این شیوه آموزشی :
 .1نیاز سنجی های صورت گرفته در کارگاه های هم اندیشی.

کالس ها در دو فضای باز و بسته و با حضور بیست دانش آموز در مقاطع
مختلف سنی برگزار گردید.این کالس نسبت به برنامه های دیگر با اشتیاق

.2عالقه دانش آموزان به گردش و بازدید درطبیعت

بیشتر بچه ها روبرو شد.
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نقاشی

قصه گوی برنامه مهمترین اهداف تشکیل کالس قصه را این چنین باز گو
کرد :

کالس نقاشی در مسجد روستا برگزار شد .ارتباط نزدیک مربی با شرکت

 حفظ محیط زندگی حیوانات و احترام گذاشتن به طبیعت و حقوق آنها. ایجاد انگیزه برای حفظ محیط زندگی حیونات و احترام به طبیعت وحقوق و شناخت پرندگان منطقه زاگرس.
 آشنایی بچه ها با وظایف شان نسبت به محیط اطراف . ایجاد انگیزه در کودکان و نوجوانان برای حفظ اکوسیستم و تنوعزیستی محیط پیرامون.
در هرجلسه ی کالس های قصه ،برای گروه های سنی مختلف داستانی
تعریف و با توجه به موضوع از گروه فعالیت مصوری خواسته می شد :
که برای دانش آموزان مقطع ابتدائی چاپ انگشتی و کالژ کاغذ رنگی(شیوه
کار فردی) دانش آموزان مقطع راهنمائی ،کالژ کاغذ رنگی (شیوه کار
فردی) و تهیه نشریه دیواری (در  2فعالیت شیوه کار گروهی ) در نظر
گرفته شده بود.

کنندگان باعث افزونی اشتیاقشان در استقبال از کالس شددر این برنامه
ابتدا «آموزشگر» قصه ای با موضوع لزوم حفظ تنوع زیستی (یکی از
جانوران)مطرح و سپس از گروه سنی خردساالن و پیش دبستانی خواسته
می شد تا یک نقاشی از آنچه از داستان برداشت نموده اند روی برگه
هائی که در اختیارشان قرار داده شده ترسیم نمایند و در پایان توضیحی از
نقاشی خود داشته باشند .در این برنامه آموزشگر به دنبال آن بود که دانش
آموزان راههای حفظ محیط زندگی حیوانات واحترام گذاشتن به طبیعت
و حقوق جانوران را فرا گیرند.

جهت نگارش قصه روستا دو فعالیت عمده صورت گرفت :
 -1تحقیق دانش آموزان دو مقطع ابتدائی و راهنمائی در خصوص نگارش
قصه ای مرتبط با اهداف کالس
 -2مالقات باتعدادی از بزرگان روستا در خصوص بررسی آداب و
رسوم اهالی جهت حفظ گو نه های جانوری و گیاهی و وقایع
اتفاق افتاده دراین خصوص در پایان دوره نیز با تکمیل یک
قصه ناتمام ارزیابی پایانی صورت گرفت در پایان دوره کتاب
روستا نوشته و به زبان انگلیسی نیز ترجمه شد .در نظر سنجی
پایانی قصه باالترین جذابیت را برای بچه ها نشان می داد.

نکته چشمگیر در بررسی نقاشی ها توجه خاص به
طبیعت بویژه درخت و حیوانات بود که می توان
آن را ناشی از مانوس بودن زندگیشان با طبیعت

نکته چشمگیر در بررسی نقاشی ها توجه خاص به طبیعت بویژه درخت و

پیرامونشان دانست.

حیوانات بود که می توان آن را ناشی از مانوس بودن زندگیشان با طبیعت
ملموس در پیرامونشان دانست.
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آشنا با انواع و فواید جنگل
این برنامه که با هدف آشنایی دانش آموزان با جنگل :پی بردن به

شناسائی نمایند .و گذری کوتاه به نحوه سازگاری گونه های مختلف در

اهمیت جنگل ،شناخت فواید و نقش جنگل در زندگی انسان  ،بررسی

جنگل های جهان را پرداختند و بر وجود هر گونه در منطقه و ارزش هر

گونه های جانوری و گیاهی منطقه و تاکید برلزوم وجود هرگونه درچرخه

کدام در چرخه حیات تاکید نمودند .درپایان فیلم جنگلبانان کوچک (با

حیات در محل مسجد روستا تشکیل گردید .در این بخش فراگیران با

موضوع نقش نوجوانان شمال ایران در نجات جنگلبانان منطقه ) جهت الگو

کمک آموزشگر با تعریفی از جنگل  ،و فواید آن در زندگی انسان آشنا شده

سازی برای بچه ها پخش شد.

و توانستند با کمک تصاویر انواع جنگلهای دنیا (تایگا،استوائی و ساوان)را

درطی اجرای این برنامه دانش آموزان مطالب آموزشی را همراه با مسابقه کاربردهای مختلف
مواد دور ریختنی را فرا گرفتند.
زباله طالی کثیف

طرح درس کالس زباله طالی کثیف جزء جذابترین طرح های پروژه بود .
به این صورت که قبل از حضور دانش آموزان به کالس تمام فضا از انواع
زباله پر شد تا واکنش دانش آموزان در برابر جو سنجیده شود.که
همانطور که انتظار می رفت ،متعجب شدن از فضای پر از زباله و واکنش
دفعی آنها مقدمه ای برای رسیدن به اهداف زیر بود:
 .1شناخت انواع زباله وتوانایی تفکیک زباله.
 .2توانایی استفاده مجدد از برخی زباله ها.
 .8پیدا کردن راه حلهائی برای کاهش حجم زباله .
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طبیعت گردی و اکوسیستم

در دو کالس «طبیعت گردی» و«اکوسیستم» دانش آموزان پتانسیل های

نمودند توجه خاص داشتندو با پیدا نمودن اجزاءکوچک موجود در محیط(

طبیعت گردی منطقه ،همچنین عوامل تهدید منطقه را شناسائی نمودند.

الشه حشرات کوچک مثل پروانه  ،مورچه،دانه گیاهان و  )...و مشاهده آنها

آموزشگر همراه با دانش آموزان دو مقطع ابتدائی و راهنمائی اقدام به

زیر میکروسکوپ به عناصر ریز موجود در زنجیره حیات آشنا شدند ،

گردش در اطراف روستا نمود و طی بازدید تمام محیط پیرامونی روستا(

سپس ارتباط زیستگاهی ،تغذیه ای و  ...اجزاء کوچک با جانداران دیگر با

کناررودخانه،باغات اطراف و محل دفع زباله های روستا) از نزدیک مورد

مشارکت دانش آموزان سپس آموزشگر از فراگیران می خواست که با جدا

بررسی و تحلیل قرار گرفته و با توجه به آموخته های کالس های آموزشی

کردن یک جاندار از زنجیره حیات در هر اکوسیستم به تحلیل شرایط

قبلی پدیده های موجود با دقت نظر بچه ها مورد تجزیه و تحلیل قرار

بپردازند.پس از تبادل نظر آموزشگر با در نظر گرفتن نظرات ارائه شده

گرفت .در کالس اکوسیستم نیز دانش آموزان ضمن گردش در اطراف

نکاتی را پیرامون اهمیت هر یک از گونه ها عنوان نموده و با ارائه مثال

روستا به موجودات و جاندارانی که در محیط اطراف خود مشاهده می

هائی از منطقه پیرامونی برمسئله حفظ تنوع زیستی تاکید می نمود.
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دانش آموزان روستای گل سفید از منطقه جنگلی
دوتو بازدید نمودند

باز آموزی مطالب با اجرای بازی – نمایش راهی برای
یادگیری بهتر در فراگیران

در بازدید از منطقه جنگلی دوتو ،بچه ها با منطقه حفاظت شده آشنا
شدند.دانش آموزان همراه با جنگلبان منطقه ضمن گردش در جنگل با
گونه های گیاهی و جانوری منطقه آشنا شدندو نقش هر کدام از آنهارا بر
بررسی نمودند.

از آنجا که در روستای گل سفید و روستا های پیرامونی ان تخریب جنگل
یکی از معضالت اساسی می باشد لذا تشکل فوژان سبز جهت رسیدن به
اهدافی همچون :آشنائی با اهمیت خاک ،شناخت علل فرسایش خاک،
توانائی برای ارائه راه حلهایی برای جلوگیری از فرسایش خاک و شناخت
نقش درخت در حفظ خاک اقدام به انجام بازی  -نمایش فرسایش خاک
نمود.
در این فعالیت آموزشگر جهت ایجاد حساسیت نسبت به نابودی درختان
بلوط و اثر آن بر فرسایش خاک و تاثیر گذاری اش برزندگی مردم ابتدا
با کمک دانش آموزان به تعریفی از خاک پرداخته وبا مشارکت دانش
آموزان بر شناخت عوامل فرسایش دهنده و نابود کننده خاک تحلیلی
داشت و به نقش ریشه درخت در حفظ خاک مطالبی را عنوان نمودند.
پس از فراگیری مطالب فوق دانش آموزان طی یک بازی -نمایش به باز
آموزی مطالب نمودند.در این بازی تعدادی از دانش آموزان نقش خاک،
تعدادی دیگر نقش جنگل و دسته سوم نقش آب را بازی می نمایند.در
اجرای برنامه بچه ها متوجه می شوند که هر چقدر درختان بیشتری قطع
و نابود شوند میزان فرسایش خاک نیز بیشتر می شود و نتیجه آن ،کم
شدن خاک برای کشاورزی و رانش زمین و ...می شود .بنا براین دانش
آموزان تاثیر تخریب های زیست محیطی که توسط انسان ایجاد می شود
و در نهایت اثر آن به انسان باز می گردد را آموختند.
نکته جالب توجه در برنامه هیجان زیاد و شور و نشاط در جمع بچه ها بود.
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آموزش در بخش بزرگساالن

اکوتوریسم

جهت آموزش بزرگساالن ،براساس نیاز سنجی های صورت گرفته در

در این کالس ها رئوس اهداف آموزشی  ،شناخت پتانسیلهای توریستی
منطقه و آشنائی با راه کارهای جذب توریست بود.
آموزشگر در این برنامه ضمن ارائه تعریفی از اکوتوریسم با همکاری

آشنائی اهالی با تنوع زیستی و ...برگزار گردید.

فراگیران پتانسیلهاو نقاط جاذب منطقه ،سوغات و دست سازه ها و

نشستهاوکارگاههای ، PRAکالسهائی از قبیل اکوتوریسم ،بهداشت ،

هنرهای روستا را شناسائی و با تاکید بر پتانسیلها راهکارهای جذب
توریست را برای مردم تشریح نمودند.
 استقبال زنان در این برنامه بسیار زیاد تر از مردان بود
 صحبتهای کارشناس بیشتر بر اساس مثالهائی از مناطق مورد
شناخت مردم بود  ،برای همین گیرایی مطالب برای اهالی
بسیار زیاد بود.
 شرکت کنندگان از تمام گروه های سنی حضور داشتند .

ندای زاگرس
ویژه نامه شماره  1پروژه تنویر افکار عمومی در روستای گل سفید در شهرستان کیار 1811

آموزش مبانی تنوع زیستی و محیط زیست

آموزش بهداشت محیط ویژه زنان روستا
در این برنامه که ویژه ی زنان روستا برگزار گردید.
درپی اهدافی همچون:
آشنائی با انواع زباله شناخت اثرات پخش شدن زباله در محیط تالش درجهت پایدار نمودن آموزش های حفظ بهداشت محیطدر این کالس فراگیران با انواع زباله و چگونگی مراحل دفن صحیح آن
واثرات عدم رعایت موارد بهداشتی را فرا گرفتند  .در پایان این برنامه
انتخاباتی صورت گرفت و دو نفر از شرکت کنندگان بعنوان بهداشت یار در
روستا انتخاب گردیدند ،تا برای پایداری همکاری اهالی در حفظ نظافت
روستا فعالیت نمایند.

در این برنامه که بصورت کارگاهی اجرا گردید اهداف آموزشی زیر دنبال گردید :
 آشنائی با مبحث تنوع زیستی شناخت گونه های گیاهی منطقهشناخت گونه های جانوری منطقهبررسی راه حلهای مناسب برای حفظ گونه های گیاهی و جانوری منطقهجهت آشنائی با راهکارهای حفظ تنوع زیستی توسط اهالی روستا،شرکت
کنندگان به دسته های مختلف تقسیم شده و با راهنمائی آموزشگر به
تعریفی از تنوع زیستی رسیدند.سپس اقدام به ثبت انواع گونه های موجود
و گونه های درحال انقراض یا منقرض شده منطقه پرداختند و دالیل
نابودی هر گونه منقرض شده یا در حال انقراض را ضمن ثبت به تحلیل
کشیدند .در پایان راه حلهای جلو گیری از انقراض یا کاهش گونه ها که
اهالی قادر به اجرای آن باشند مورد ثبت و بحث گروهی قرار گرفت.
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صنایع دستی
با توجه به فقدان مشاغلی جهت فعالیت زنان درمنطقه  ،برای توانمند
سازی زنان روستا و جهت هنر آموزی ،کمک به در آمد خانواده ،تالش در
جهت تغییر معیشت خانواده ،کاهش فشار بر منابع طبیعی و آشنائی با راه
کارهای کاهش حجم زباله در محیط آموزشهای عملی به فراگیران داده
شد .این برنامه با توجه به توانائی ها و هنر مندیهای جذاب سرکار خانم
نسرین فرهادیان (مربی صنایع دستی استان و برنده مقام اول نقاشی در
کشور فنالند )موجب اشتیاق بسیار زیاد و استقبال زنان و دختران روستا
قرار گرفت و تقاضای تشکیل کالسهای مشابه را داشتند ،

اهالی روستای گل سفید از دست سازه های خود
نمایشگاه برپا کردند

در پایان دوره آموزشی از دست سازه های زنان ودانش آموزان در کالس
قصه صنایع دستی زنان روستاو  ....نمایشگاهی برگزارگردید .نمایشگاه با
حضور اکثریت غریب به اتفاق اهالی افتتاح گردید .شورای راهبردی روستا
نیز در حضور جناب آقای دکتر فرحت و مهندس جزی (مشاوران عالی
وفنی ) نمایندگان دفتر منطقه ای پروژه حفاظت از تنوع زیستی زاگرس
مرکزیی و نماینده معاونت اجتماعی استانداری ،نمایندگان ادارات جهاد
کشاورزی،منابع طبیعی،فنی و حرفه گزارشی از فعالیت های انجام گرفته
در روستاو طرح های پیشنهادی خود را مطرح نمودند و از نزدیک با
کارشناسان مربوطه به بحث و تبادل نظر پرداختند.

در پایان دوره آموزشی،دست سازه های زنان در نمایشگاه عرضه گردید.
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تیم اجرائی پروژه :
لیال توکلی
شهرام جوان بخت
لیال دیدار
ندا قبادی

همراهان
با سپاس از همه تالشهای بی دریغ تان

نسرین فرهادی
فاطمه محمودی
مصتوره چمران
فاطمه شاهرخی
اکرم نظری
زهرا سنائی
منظر دیدار
الهام فیض

 جناب آقای دکتر فرحت مدیر پروژه حفاظت از تنوع زیستی
در سیمای حفاظتی زاگرس مرکزی
 سرکار خانم ویدا منتخب ،کارشناس مسئول روابط عمومی
پروژه حفاظت از تنوع زیستی در سیمای حفاظتی زاگرس
مرکزی

شبنم جوان بخت

 جناب آقای مهندس جزی مشاور ملی پروژه حفاظت از تنوع
زیستی در سیمای حفاظتی زاگرس مرکزی

پروژه حفاظت از تنوع زیستی در

 جناب آقای دکتر محمد ناصرمودودی سرپرست دفتر منطقه
ای حفاظت از تنوع زیستی در سیمای حفاظتی زاگرس
مرکزی و کلیه همکاران ایشان

کبری ظهرابی

سیمای حفاظتی زاگرس مرکزی

دفتر مرکزی :

 جناب آقای شیوندی مدیر محترم اداره کل حفاظت محیط
زیست استان چهار محال و بختیاری
 جناب آقای مهندس زیاد بخش تسهیلگرپروژه حفاظت از تنوع
زیستی در سیمای حفاظتی زاگرس مرکزی

نشانی  :تهران ،ضلع شمالی بزرگراه حکیم  ،بین شیخ فضل اهلل و

 جناب آقای سفیری مدیر کانون پرورش فکری کودک ونوجوان
استان

تلفن /فکس151-11544218:

 اعضای محترم شورای روستای گل سفید

یادگار امام  ،پارک پردیسان ،سازمان حفاظت محیط زیست
،معاونت طبیعی و تنوع زیستی
وب سایت www.cbcz.ir:
پست الکترونیکinfo @cbcz.ir :
تشکل زیست محیطی فوژان سبز در سال  1331با مجوز از وزارت کشور
و شماره ثبت  172فعالیت خود را آغاز نمود .
آدرس :شهرکرد -هفشجان -خیابان شهید رجائی -کوچه 6پالک 11
تلفن20133311246، 20131344030:

 آقای خلیلی مدیر محترم دبستان ابن سینای گل سفید
 دهدار محترم روستای گل سفید
 خانم حیدریان مسئول شرکت تعاونی زنان روستا

