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  "خزريي منطقه تزيسي در حل مشكالت محيطهاي غيردولتنقش سازمان"كارگاه حضور در  
. در باكو برگزار گرديد 1386تيرماه  4تا  CEP (2(زيست درياي خزر اين كارگاه به همت برنامه محيط

خانم دانيكا با حضور يت خزر به بررسي مسايل درياي خزر و مشاركت مردم در بهبود وضعاين كارگاه 
خانم النا و  )در اروپا)  UNDP( متحد اي برنامه عمران مللهاي منطقهبرنامه متخصص(والنيسك 

و آقاي ) در كنوانسيون تهران) UNEP(متحد زيست مللاي برنامه محيطمتخصص منطقه(كويتسيكايا 
نماينده داشت كه  3و هيات ايراني  دبرگزار گردي) زيست درياي خزرمدير برنامه محيط(غفارزاده 

  هاي غيردولتي ايران در اين نشست بودسبزكاران نماينده سازمان
به عنوان ) مرداد 21(آگوست  12انتخاب يكي از نتايج مهم اين كارگاه 

  .ياي خزر بودروز در
  
  

 ارزيابي مشاركتي وضعيت ماسوله با گروه توسعه پايدار ماسوله 

بررسي موقعيت به  وسسه سبزكاران با هدف تشخيص موقعيت كنوني ماسوله واين برنامه به همت م
نفر از اعضاي گروه توسعه پايدار ماسوله و مديران شهر  20با حضور  1386تير  24صورت مشاركتي 

  برگزار گرديد
  

 ريزي مشاركتي براي كنترل زباله در ماسولهبرنامه 

اسوله مطرح شد، بحران زباله بود كه شامل زباله شهري يكي از مشكالتي كه در كارگاه ارزيابي وضعيت م
ريزي شد كه در اين كارگاه به برنامههاي كوهنوردي و گردشگري ميماسوله، زباله مسافرين و زباله گروه

اين كارگاه كه سبزكاران هاي مقابله با آن پرداخته شد، ماحصل جهت مديريت و كنترل زباله و راه
رح مديريت جامع زباله شد كه گروه برعهده داشت ط 1386مرداد  3- 5يخ تسهيلگري آن را در تار

  هاي فني را داد ماسوله مديريت آن را برعهده گرفت و سبزكاران قول همكاري
   

 جشنواره روز درياي كاسپين 

اي از پارك ملي بوجاق با حضور عالقمندان و زيست گيالن در منطقهاين برنامه به همت اداره كل محيط
رسم درخت "كارگاه آموزشي در اين برنامه سبزكاران . برگزار گرديد 1386مرداد  22در م مردم عمو

حاصل كارگاه درخت . ، نمايشگاه كتاب و بخش مسابقه كودكان را برعهده داشت"مشكالت درياي كاسپين
رياي در تشكيل شد و در ساحل د كودكها دهمشكالتي جامع براي درياي كاسپين بود و قطاركودكان با 

از  "خوايمما درياي آبي مي" و" درياي خزر را نجات دهيم"، "زندگي مال ماست"ميان جمعيت با شعار 
بنري كه سبزكاران در اين روز . والدين و ديگران درخواست نمودند تا به نجات درياي كاسپين بپردازند
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خود براي نجات درياي خزر و زيست را بر روي به محيط انعالقمنداز امضا  500بيش از  ،آماده نمود
در اين برنامه دكتر عادلي نيز به سخنراني پيرامون فك درياي خزر و . روياهاي مردم در خود ثبت نمود

     بيماري ويروسي آن پرداختند
  
 

 
 
 
 
 

 ب انزلياالتحضور در سومين نشست پروژه پايلوت تطبيقي  

به صورت نيمه درياي خزر و نحوه مقابله با آن با هدف بررسي باال آمدن آب گزارش پاياني پروژه 
 31هاي غيردولتيكارگاهي با حضور دهداران روستاهاي حاشيه تاالب و نمايندگان برخي از سازمان

  برگزار گرديدگوده باني قلمدر پاسگاه محيط 1386شهريور 
  

 ) گرديريس كميته ملي طبيعت(نشست با آقاي مهندس آرش كوشا  

هاي چهارگانه استان گيالن و مديريت مشاركتي تاالب(تباط پروژه دو ساله سبزكاران اي در ارمذاكره
انجام شد كه در پي  1386آبان  6در ) گردي و استفاده خردمندانه از تاالب با محوريت مردم محليطبيعت

  ها را دادند  آن آقاي مهندس كوشا قول حمايت از پروژه تاالب
  

 ي زنانحضور در كارگاه توانمندساز 

نحوه ارايه هاي بررسي مشكالت زنان، ، روشهاي توانمندسازي زناناين كارگاه با هدف بررسي روش
 30الي  28به همت سازمان بهزيستي استان گيالن  ريزينس و جنسيت و برنامهج خدمات، طرح ارتباط،

  نفر از فعاالن اين عرصه برگزار گرديد 26در سالن بهزيستي با حضور  1386آبان 
  

 حضور در اولين دوره مسابقات قهرماني تاالب 

هاي كشور تالش اين دوره مسابقات براي تشويق و الگو گرفتن از كساني كه براي بهبود وضعيت تاالب
بهمن  13زيست در تاريخ اي كنوانسيون رامسر و سازمان حفاظت محيطاند به همت دفتر منطقهكرده

تخابي از تعاوني نقده به عنوان قهرمان تاالب انتخاب شد و در اين دوره آقاي ان. برگزار شد 1386
  هاي گسترده در اين زمينه مورد تشويق قرار گرفت و نايب قهرمان شدسبزكاران نيز به دليل فعاليت

  
 نشست آلودگي خاك 
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زيست زيست و دكتر چرخابي در سالن اجتماعات اداره كل محيطاين نشست به همت اداره كل محيط
  ديدبرگزار كر

 
  "داوطلب كيست؟"كارگاه  

در محل موسسه سبزكاران با  1386تير  21هاي داوطلبي در اين كارگاه با هدف تعريف داوطلب، ويژگي
  هاي غيردولتي برگزار گرديدنفر از اعضاي سازمان 28حضور 

  
 "آشنايي با اينترنت"كارگاه  

 1386تير  23نترنت، جستجوي پيشرفته در هاي غيردولتي با اياين كارگاه با هدف آشنايي اعضاي سازمان
  نفر برگزار گرديد 20با حضور 

  
 "كار گروهي، كار تيمي "ه كارگا 

سازي، تفاوت تيم و گروه در منطقه هاي غيردولتي با كار تيمي، تيماين كارگاه با هدف آشنايي سازمان
برگزار  1386تيرماه  29ي ال 27هاي غيردولتي از اعضاي سازمان 20ييالقي گرسماسر رامسر با حضور 

  گرديد
  

 كارگاه رسم درخت مشكالت درياي خزر 

به همت موسسه در برنامه روز درياي كاسپين در حاشيه تاالب بوجاق  1386مرداد  21اين كارگاه در روز 
هاي غيردولتي و نگرانان درياي كاسپين برگزار نفر از اعضاي سازمان 40در دل پارك ملي بوجاق با حضور 

  دگردي


