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 های غیر دولتی اندیشی سازمانبرگزاری سری جلسات هم

تاالبی کشور در طول سال که مدیر عامل سبزکاران برای دومین 

 سال پیاپی مسئولیت مدیریت دبیرخانه را به عهده داشت

ز ابیانیه، حمایت  8صدور از جمله نتایج این جلسات می توان به 

ها برخی از پروژه های تشکل سه پروژه و جلب حامی برای

 کرد اشاره

 

  دی  –برگزاری دومین دوره جشنواره عکس سرمایه اجتماعی

 : 1394ماه

این جشنواره با هدف آگاهی رسانی با مفهوم سرمایه اجتماعی 

خواهیم با افزایش آغاز شد. ما می 1392به صورت دوساالنه از 

جتماعی آگاهی در  جامعه عکاسان در خصوص موضوع سرمایه ا

های گویای سرمایه ها، لحظهو از طریق نگاه هنرمندانه آن

اجتماعی را ثبت و برای افزایش آگاهی مردم جامعه با این 

مفهوم عمیق و بزرگ، در سراسر کشور به نمایش بگزاریم. 

امسال نیز این دوساالنه به دبیری آقای افشین میرزایی برگزار 
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شد. داوران این دوره آقایان کریم ملک مدنی، داوود عامری و 

 شباب گلچین از هنرمندان بزرگ کشور بودند. 

 های مشاور آباد، کولهام، چوالب،حامیان مالی این دوره شرکت

بهشت سبز سراوان، گوهر رود، پارسای شمال، آرت سنتر و 

 البراتور عکس نت بودند. 

عکس در دو بخش 1660موع نفر با مج164در این جشنواره 

 اصلی و ویژه)با موضوع آب و پیوند انسانی(شرکت داشتند.

 

 ترافیک:  ییشاندیهم 

اصله درخت در شهر به منظور کنترل ترافیک 22به دنبال قطع 

شهری، سبزکاران، همایش ترافیک را با هدف تقویت و ظرفیت 

سازی مردمی برگزار کرد. در این همایش اثرگذاران و 

اثرپذیران حضور داشته و برنامه گفت و شنودی را ترتیب 

ا هتا نظرات ارایه شود و بدور از هیجانان بهترین تصمیم میداد

 .و پیشنهادات ارایه شود

 

  رداد خ-زیست در ساحل مرواریدمحیطملی به مناسبت هفته

1394 
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 افزایی سبزکاران و اعضای آن، این برنامه رابا هدف توان

زیستی در ساحل های محیططی دو روز با بازی تدارک دیدیم.

زیست یهمانان و گردشگران در خصوص محیطمروارید به م

 آموزش دادیم

 

 های محیط زیستی روستای منگودهجشنواره بازی-

 1394اردیبهشت

به مناسبت روز جهانی زمین برنامه آموزشی ای را در مدرسه 

 این روستا برگزار کردیم

 

 مرداد -در آستاراخان روسیه سیون تهرانای کنواننشست منطقه

1394 

ین های غیردولتی گیالن در اسبزکاران به عنوان نماینده سازمان

 نشست معرفی شد و حضور داشت

 

 1394رداد م-های شمعدانیجشنواره گل : 

کارگروه گردشگری مجمع این جشنواره به درخواست 

و همکاری شهرداری رشت در محل پارک متخصصین گیالن 

 توحید رشت برگزار شد.
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های مشارکتی با اره در نوع خود تمرینی از برنامهاین جشنو

 سایر سازمان های مردم نهاد برای ما بود. این برنامه با هدف

توسعه طبیعت گردی و ایجاد فضای ماندگاری در رشت ایجاد 

 .شد

 

  شرکت در جلسات مربوط بهCOP11  و تدوین گزارش ملی

 هاحوضه تاالب

 

 1394ردادم-اره روز جهانی دریای کاسپینجشنو : 

 به مناسبت این روز تونل آموزشی طراحی کرده و در پیاده راه

الهدی رشت برگزار کردیم. این برنامه اولین فرهنگی اعلم

ری برنامه و جشنواره در این پیاده راه بود که با مشارکت شهردا

 و به همت موسسه سبزکاران باالن اجرا شد. 2منطقه 

 

 رکت در همایش دریانوردی، ایمنی محیط زیست دریایی و ش

 صنعت بیمه 

به مناسبت هفته جهانی دریانوردی که خانم دکتر ابتکار)رییس 

سازمان محیط زیست کشور( و خانم فرشچی )معاون دکتر 

که  ابتکار و مسئول محیط زیست دریایی(در آن حضور داشتند
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هه فعالیت در در این مراسم از سبزکاران به مناسبت یک د

 حوزه محیط زیست دریایی تقدیر شد. 

 

 مدرسه طبیعت، شوق آموزش و شور زنگی  "شرکت در همایش

 94و امید به آینده که از طرف سازمان محیط زیست در مهر 

 در رشت برگزار شد.

 

  بروز رسانی بورد آگاهی رسانی موسسه سبزکاران باالن در

 کتابفروشی ماه نو در طول سال

 

 سری جلسات مربوط به سد شفارود در طول سال شرکت در 

 

  در  "پدافند غیر عامل در محیط زیست"شرکت در همایش

 اداره محیط زیست استان گیالن

 

  شرکت در سری جلسات قطع درختان چهارراه میکائیل رشت و

 ارایه راهکار به سازمان پارک ها و فضای سبز
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  تاالب به دعوت شرکت در جلسه برنامه ریزی برای روز جهانی

های سازمان محیط زیست گیالن و با حضور سایر سازمان

 1394غیردولتی استان در دی ماه 

 

 1394همن ب-جشنواره تاالب برای زندگی : 

این برنامه را به مناسبت روز جهانی تاالب در مدرسه طبیعت 

وارش کیاشهر با مشارکت مدرسه طبیعت وارش، اداره محیط 

و موسسه سرزمین ایده آل ما و در زیست آستانه اشرفیه 

راستای جلسه برنامه ریزی برای روز جهانی تاالب برگزار 

 کردیم. سبزکاران در این برنامه با بازی های محیط زیستی خود

حضور یافت. هدف از این برنامه آموزش و آگاهی رسانی در 

 خصوص تاالب به کودکان بود.

 

  1394بهمن –همایش مربوط به کنوانسیون رامسر 

 

  به دعوت کانون پرورشی فکری کودکان و  1394در بهمن

 نوجوانان، به مناسبت هفته جهانی تاالب برگزار کردیم. ما در

این برنامه غرفه ی آموزشی برای کودکان داشتیم که البته 

 بسیار مورد استقبال کودکان قرار گرفت
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  شرکت در کارگاهPRA .ارزیابی مشارکتی روستایی( در تهران(

ن کارگاه بخشی از پروژه توانمند سازی سازمان های ای

غیردولتی در کشورهای فارسی زبان و نزدیک شدن بیشتر آنها 

با هم جهت تشکیل شبکه همکاری بوده که توسط سازمان 

 فداکار)در کشور تاجکستان( هدایت می شود.

 

  شرکت در کارگاه مشارکتی با موسسه مردم نهاد طرح

 : 1394مهرماه -سرزمین

این کارگاه مشارکتی مقدمه پروژه موسسه طرح سرزمین در 

هاست که موسسه خصوص آموزش تفکیک در مدارس استان

سبزکاران در این پروژه حضور خواهد داشت. این کارگاه به 

 تسهیلگری بابک موسوی نژاد برگزار شد.

 

  1394شهریور –برگزاری جشنواره روز جهانی بدون خودرو : 

رکت و همکاری شرکت آب منطقه ای گیالن و این برنامه با مشا

رسانی در مورد در محل این شرکت برگزار شد. هدف ما آگاهی

 این روز و آموزش به کارمندان این شرکت بود. 

زیستی و چاپ اینفوگراف های محیطدر این برنامه ما با پازل

رسانی در خصوص این روز شرکت کردیم. در این روز آگاهی
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صورت نمادین برنامه دوچرخه سواری برگزار شرکت آبفا به 

کرده بود و مقرر شده بود که کارمندان در این روز بدون 

خودروی شخصی به محل کار حضور یابند همچنین تعهدنامه 

 .روز بدون خودرو نیز توسط کارمندان به امضا در آمد

 

  برگزاری جشنواره گردشگری، مصرف سبز، میان وعده های

 سبز گیالن 

هدف ایجاد گفتمان بین گروه های گردشگری و محیط با 

زیستی بوده و برای معرفی گردشگری سبز به عنوان یکی از 

شاخص های توسعه شهری گیالن. این برنامه با مشارکت 

 1394موسسه سبزکاران و سازمان گردشگری در بهمن ماه 

 .برگزار گردید

 

 

 

 

 


