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 اینفوگراف الکترونیک به مناسبت روز جهانی جنگل 

این اینفوگراف با هدف معرفی ارزش ها و کارکردهای جنگل های هیرکانی و اهمیت حفظ آن تهیه 

 و در شبکه های اجتماعی و به پست الکترونیک اعضا و هواداران ارسال شد

 

 مدرسه تاالب 

داده شد و با دستوراتی مختلف  در بخهفهای    4931درخواست اجرایی آن در آذر مدرسه تاالب که 

تفاهم نامه  4931آبان ماه  39گوناگون اداره کل آموزش و پرورش گیالن برگزار شد و در نهایت در 

 همکاری منعقد و ابالغ شد.

 

 آموزش معلمان علوم و جغرافیا در حوزه محیط زیست 

به اداره کل آمفوزش و پفرورش گفیالن ارایفه شفد و       4931هت ماه درخواست این پروژه در اردیبه

سبزکاران قصد داشت که در نیمه های تابستان این دوره را بعنوان یکی از دوره های ضمن خفدمت  

تففاهم نامفه همکفاری     4931برگزار نماید که در پیچ و خم اداره کل آموزش پروش گیالن در آبان 

 منعقد و ابالغ شد و .....

 

 کودکان درباره دریای کاسپین آموزش 

 4931درخواست این پروژه برای آموزش کودکان کالس پنجم دبستان شهر انزلی در اردیبههت ماه 

به اداره کل آموزش و پرورش گیالن ارایه شد و سبزکاران قصد داشت کفه در آذرمفاه بفه مناسفبت     
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که در پیچ و خم اداره کل آموزش اولین دور جلسات کنوانسیون تهران این آموزشها را برگزار نماید 

 تفاهم نامه همکاری منعقد و ابالغ شد و ..... 4931پروش گیالن در آبان 

 

 مبارزه با سنبل آبی 

فروردین ماه با دریافت مجوز از فرمانداری رشت بفا   43آغاز عملیات اجرایی مبارزه با سنبل آبی در 

فروردین ماه اولین برنامه  32ورد و جمعه کلید خ 1مهارکت سرزمین ایدهآل ما و شهرداری منطقه 

اردیبههفت مفاه موففه بفه برگفزاری جلسفه ای بفا         8جمع آوری دستی با داوطلبان اجرا شد و در 

مدیرکل پدافند غیرعامل استانداری گیالن )آقای امیر مرادی( شدیم و با تهویه ایهان به مهارکت 

سنبل آبی در دستورکار قرارگاه زیسفتی   و نهان دادن اهمیت آن و با حمایت کامل مهندس مرادی

 استان گیالن قرار گرفت. 

همایش تاالب عینک با فن آموز سنبل آبی به همفت سفبزکارانس سفرزمین ایفده آل مفا و سفازمان       

خردادماه )در هفته ملی محیط زیست( با هفدف اففزایش آگفاهی     32بازآفرینی شهرداری رشت در 

ز هم افزایی و هم گرایی مدیران اجرا شد که در این همایش عمومی درباره مخاطرات سنبل آبی و نی

 آقای مهندس مرادی و آقای دکتر ثابت قدم قول دادند که ما را تنها نخواهند گذاشت.

تیرماه گفزارش سفنبل آبفی را بفه مجمفع       4برای سرعت بخهیدن به عمل در سطح ملی در تاریخ 

اشمی رفسنجانی سفتاد سفه نفرهفای )خفانم     تهخیص مصلحت نظام ارایه دادم که با دستور آقای ه

ابتکارس آقای مهندس حجت و آقای کالنتری( برای پیگیری مبارزه با سنبل آبفی در سفطح ملفی بفا     

 فوریت زیاد شکل گرفت. 

تیرماه در فرماندهی سپاه قدس رشت برگزار شد که پس از بحث و بررسی و استماع  8جلسهای در 

تس جهفاد کهفاورزیس آب منطقهفای و مفدیرعامل موسسفه      نظرات دانهگاه گفیالنس شفهرداری رشف   

سبزکاران باالنس سنبل آبی بعنوان یک تهدید زیستی پدافندغیرعامل مصوب شد و پس از آن جلسه 
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تیرماه با ریاست دکتر نجفی استاندار محترم شکل گرفت کفه   34شورای پدافند غیرعامل استان در 

حفاظفت محفیط زیسفت گفیالن و نیفز موسسفه        پس از ارایه گزارش سنبل آبفی توسفط اداره کفل   

سبزکاران و استماع طرح شهرداریس مبارزه با سفنبل آبفی بعنفوان اولفین تهدیفد پدافنفد غیرعامفل        

محیطزیستی استان در دستور کار کمیته احیای تاالب انزلی با ریاست آقای شعبانپور معاون عمرانی 

 استاندار قرار گرفت. 

تیرماه به ریاست سرهنگ مهرگفان و بفا حضفور اعضفای      38ان در سپس در فرماندهی انتظامی است

شورای پدافند غیرعامل جلسه ای تهکیل شد و پس از ارایه گزارش نسیم طواف زادهس مصفوب شفد   

 که سناریوی اجرایی تدوین و برنامه عمل به سرعت مهخص شود.

مفرداد   3مفل در جلسفه   بر اساس دستور ضاستاندار به آقای مرادی و پس از نهایی سازی برنامفه ع 

 1مرداد آغاز و برنامفه جفامع از    9ستاد جمع آوری سنبل آبیس فاز اجرایی آن با مانور هماهنگی در 

سفازمان دولتفی و بخفش     31روز کاری( با مهارکت تهفکلهای غیردولتفیس    34مرداد ) 38مرداد تا 

 زیرمجموعه اجرایی شد. 11خصوصی در 

 

  کنهگران اجتماعی در تهویه برای اهداف توسعه پایدار ملل حضور در نهست مهورتی هنرمندان و

 متحد

این نهست که در نگارخانه کوچه باغ اجرا شدس با هدف جلب مهفارکت هنرمنفدان و کنهفگران در    

 32گسترش و معرفی اهداف توسعه پایدار و تعری  برنامههایی برای معرفی این اهداف به جامعه در 

اتفاق خفانم نظفامی و آقفای کفابلی )اعضفای دفتفر ظرفیتسفازی( در        فروردین ماه برگزار شد که به 

 نهست حضور یافتیم.

 

 کارگاه آموخته های سازمانی 
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این کارگاه برای اعضای هیات اجرایی با هدف تدوین درس آموختههای سازمانی و به نوعی فرهنگ 

شفد کفه اعضفای    فروردین ماه طراحی و مقفرر   94سازمانی غالب بر فضای پروژههای سبزکاران در 

هیات اجرایی به مدیران بخههای مختل  پروژهها کمک نمایند که آموختههفای شفان را بفه رشفته     

 تحریر در آورند که کتابی از این آموخته ها در پایان سال به چاپ برسد.

 

   برنامه آگاهیرسانی و افزایش اطالعات تاالبی نمایندگان مجلس استانهای تاالبی کهور و نماینفدگان

فراکسیون محیط زیست و توسعه پایدار مجلفس شفورای اسفالمی بفا مهفارکت کمیتفه ملفی        عضو 

 کنوانسیون رامسر

این برنامه با هدف افزایش حساسیت تصمیمگیران نسبت به مسایل تاالبی و آب و اففزایش مهفارت   

این تصمیمگیران برای مدیریت اصولی و سیاستگذاریهای غیربخهی در مدیریت از اردیبههفت مفاه   

 غاز شد و قرار است که تا پایان دوره این نمایندگان بصورت فصلی یا موردی ادامه داشته باشد.آ

در این حوزه تا کنون تطبیه سیاستهای کلی نظام ابالغیه رهبری با اهداف توسعه پایفدار و قفوانین   

رامسفر   پایین دستی صورت گرفته است و نیز تطابه این دو با استراتژیهای اعالم شده  کنوانسفیون 

 میالدی( تدوین و بصورت نهادی پیهنهاد برنامه عمل در حال تنظیم است. 3242-3-3242)

 

 آموزش در مدرسه هدف 

 

 کارگاه توانمندساززی سازمانهای مردم نهاد جوانان در روابط بینالملل 

 این کارگاه با مهارکت سازمان ورزش و جوانان و وزارت امور خارجه بفرای سفازمانهای مفردم نهفاد    

اردیبههت ماه در سالن همایش سفنگاچین برگفزار شفد و نماینفده سفبزکاران بفا        33و  34جوانان 

 حضور در این نهست و رایزنی در خصوص پروژههای بینالمللی که سبزکاران پرداخت.
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 ( کارگاه ارزیابی مهارکتی روستاییPRA) 

 

  نهست سازمان های مردم نهاد با کارشناسان دارایی 

نماینده سبزکاران در این نهست که توسط دفتر ظرفیت سازی طراحی و اجرایی مهارکت و حضور 

تیرماه سفالن   49شدس با هدف رفع ابهامات و مسایل مابین کارشناسان دارایی و تهکلهای استان در 

 نهضت سواد آموزی استان گیالن انجام شد

 

 کارگاه پروژه نویسی مهارکتی 

 43فعال موسسخ سبزکاران در حوزه تدوین مهارکتی پروژه  این کارگاه با هدف توان افزایی اعضای

 تیرماه در حاجی بکنده برگزار شد.

 

 مهارکت در تدوین طرح مدیریت زیست بومی تاالب هامون 

طرح مدیریت زیست بومی تاالب هامون با مهارکت دفتر طرح حفاظت از تاالبهفای ایفرانس سفازمان    

ان و بلوچستان و تهکلهای استان در حفال اجفرا   حفاظت محیطزیستس اداره کل محیطزیست سیست

 است که سبزکاران هم بعنوان یکی از تیمهای مهارکتکننده در کنار جامعه محلی است. 

 

 مهارکت در تدوین طرح مدیریت زیست بومی تاالب حله 

طرح مدیریت زیست بومی تاالب هامون با مهارکت دفتر طرح حفاظت از تاالبهفای ایفرانس سفازمان    

محیطزیستس اداره کل محیطزیست سیستان و بلوچستان و تهکلهای استان در حفال اجفرا    حفاظت

 است که سبزکاران هم بعنوان یکی از تیمهای مهارکتکننده در کنار جامعه محلی است.
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 جهنواره روز منطقه ای دریای کاسپین 

ال گذشفته بفا   جهنواره روز منطقهای دریای کاسپین را سبزکاران با فن آمفوز دریفای کاسفپین سف    

 حمایت 

آموزشگاه علمی مهتا و گاج در پیاده راه شهرداری رشت برگزار شد. در این برنامفه گفروه موسفیقی    

 شوروم قرار بود به اجرا بپردازندس که متاسفانه با دخالت نیروی انتظامی برگزار نهد. 

 

 اولین رویداد چالش پویش درآمد محیط زیست 

ن آوران و با مهارکت سبزکاران برگزار شد. هدف از ایفن رویفداد   این رویداد به همت شرکت نوین ف

گسترش کسب و کارهای محیطزیستی و ترویج آن در جامعه بود. عالوه بر این که دو تن از اعضای 

ایده در این رویداد شرکت  2موسسه در تیم راهنمایان دوره بودندس ههت نفر از اعضای سبزکاران با 

م از داوطلبان سبزکاران به بخش انتهایی راه یافت که گروه گلفدان نفاجی   کردند که در نهایت دو تی

 با هدف تولید گلدان از گیاه آزوال بعنوان گروه نخست برگزیده شد. 

 

 مهارکت در کمپین میرآب گروه ارسباران 

پس از مالقات اتفاقی اعضای گروه ارسباران در دفتر آقای درویش و پیهنهاد ایهان برای مهفارکت  

یک طرح ورزشیس گردشگریس محیطزیستی با محوریت آب و تاالب بفا عنفوان میفرآبس چنفدین     در 

جلسه در خصوص اهمیت تاالب هاس نحوه تعامل با جامعفه محلفی و ... برگفزار شفد کفه در ایفن راه       

 لیستی از تاالب های با ارزش ایرانس گونه های شاخصس معضالت و افراد فعال حاشیه آن تهیه شد. 

 

  توانمندسازی تهکلهای اجتماعی کارگاه 
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  9پروژه روستاهای پایدار 

این پروژه با هدف کاهش آلودگی رودخانه های حاشیه زرجوب و گوهررود از زباله و با روش آموزش 

 محله از روستای پیربازار برای آشنایی با کمپوست و تفکیک از مبدا به اجرا در آمد.  3خانواده های 

 

 فرمانداری رشت –ز جهن روز مصرفکننده سب 

این برنامه چند ساعتی با هدف افزایش آگاهی عمومی مدیران شهری و کارمندان فرمانداری رشفت  

در ساختمان فرمانداری رشت برگزار شد. با توجه به برگزاری شورای اداری اسفتانس تقریبفا تمفامی    

یش آمد که درباره مدیران دستگاههای اجرایی شهر رشت در فرمانداری حضور داشتند که فرصتی پ

 روز مصرف کننده سبز و نقش مدیران در جلسه صحبت کوتاهی صورت گیرد.

 

 رویداد چالش پویش درآمد پدافند غیرعامل 

این رویداد به همت شرکت نوین فن آوران و با مهارکت ادراه کل پدافند غیرعامل استانداری گیالن 

 و موسسه سبزکاران برگزار شد. 

گسترش کسب و کارهایی بود که به موضوع پدافند غیرعامل و حل مسفایل آن   هدف از این رویداد

جامعه کمک کند. عالوه بر این که دو تن از اعضای موسسه در تیم راهنمایان دوره بودندس پنج نففر  

ایده در این رویداد شفرکت کردنفد کفه در نهایفت یفک تفیم از داوطلبفان         1از اعضای سبزکاران با 

 نتهایی راه یافت. سبزکاران به بخش ا

 

 شهمین نهست تهکلهای محیطزیست و منابع طبیعی کهور 

طرح موفه تهکلهای محیط زیستی به این نهست دعوت شد و در این  91سبزکاران بعنوان یکی از 

 نهست مدیریت یکی از پنل های ارایه گفتگوها را نیز به عهده گرفت.
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  اجتماعی . امنیت عمومیحضور در نهست تخصصی مهارکت همگانیس سرمایه 

این نهست به همت کمیته امداد امام خمینی و مهارکت سپاه پاسداران انقالب اسالمی برگزار شد. 

 نماینده سبزکاران سخنران پنل تهکلهای اجتماعیس سرمایه اجتماعی و امنیت عمومی بود.

 

 کارگاه داوطلب 

 

 کارگاه مبانی محیط زیست 

 

 کارگاه تعاونی ها 

به همت مرکز کمکهای بهر دوستانه پویندگان صلح گیلس دفتر ظرفیت سازی و موسسه  این کارگاه

ایزدوستان شمال برگزار شد که نماینده سبزکاران تسهیلگر اصفلی بخفش مهفارکت و شفکل دهفی      

 تعاونی بود.

 

 کارگاه پایش و ارزشیابی 

 

 : مستندات علمی و انتهارات 

 نهریه سبزکاران

از نهریه سبزکاران با هدف اطالعرسانیس ترویج اخالق و فرهنفگ محیطزیسفتیس ارایفه گفزارش         اولین شماره 

شماره  34منتهر شده و از آن زمان تا کنون  4981فعالیتهای انجام شده و افزایش آگاهی عمومی  در سال 

 آن به چاپ رسیده است.

 هور توزیع میهود.الزم به ذکر است که نهریه سبزکاران بصورت رایگان در سراسر ک
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 مجموعه کتابهای کودکان حه دارند : 

برای آموزش بفه   4989در سال  "گالب و کاغذ مچاله"کتاب های کودکان حه دارند با عنوان اولین جلد از 

گفالب و  "و  "گالب و خزر مریضفن "جلد دیگر از این مجموعه کتاب ها با عناوین  3کودکان به چاپ رسید. 

عنوان دیگر از این  3به چاپ رسید.  4981( در سال CEPه محیطزیست دریای خزر )با برنام "فک کوچولو

نیز در سفال   "گالب و زنبور عسل"و  "گالب میره سیزده به در"مجموعه با همت اعضای موسسه با نامهای 

 عنوان دیگر از این سری کتاب ها با موضوع آب در انتظار چاپ است 3به چاپ رسید.  4981

 

 سی آلودگی خاک در گیالندستنامه برر 

 

 بروشور آلودگی ناشی از اتومبیل 

 

 بروشور ده فرمان همزیستی با طبیعت 

 

 بروشور چرا شما اولین نباشید؟  کاغذها را بازیافت کنیم 

 

  پوستر آموزشی روز زمین پاک 

 

  پوستر آموزشی تنوعزیستی 

 

  بروشور با مفهوم خهکسالی بالی طبیعی نامحسوس 
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  ناو اسالم با همکاری موسسه پامچال بروشور جنگلهای 

 

 پوستر آموزشی جمعیت 

 

 پوستر آموزشی بازیافت 

 

 پوستر آموزشی حفظ الیه ازن 

 

 :مجموعه کتابهای شما و رازهای جهان سبز 

حقفوق محیطزیسفت و اسفتاندارد    "و  "مبفانی محیطزیسفت  "سه عنوان از این مجموعه بفا نامهفای   

 به چاپ رسیده است  "تاالب برای آموزشگران راهنمای آموزش"و   "محیطزیستی

 

 بروشور تنوعزیستی 

 

 بروشور ردپای اکولوژیک 

 

 ( 43نهانه کتاب با مفاهیم محیطزیستی )عنوان گوناگون 

 

  4983تقویم محیطزیستی سال    

 

 زنان محور توسعه پایدار 
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 درختان خوشبختی میآورند 

 

 شرکتها و مسئولیت اجتماعی 

 

  پایداریمما داوطلب توسعه 

 

 زندگی را به کره زمین برگردانیم 

 

 تغییرات آب و هوایی 

 

  با مهارکت سازمان مدیریت پسماند شهرداری رشت 4932تقویم محیط زیستی 

 

  با مهارکت خانم کیمیا پیهدادیان 4934تقویم محیطزیستی 

 

  با مهارکت سازمان مدیریت پسماند شهرداری رشت 4933تقویم محیط زیستی 

 

  با مهارکت کانون چاپ و آگهی توفان 4939محیط زیستی تقویم 

 

 بروشور رمضان سبز 

 

 پوستر رمضان سبز 

 

  سالنامه ترویج فرهنگ کار داوطلبانه 4931مهارکت در تقویم 
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 قلک بسازیم 

 

 راهنمای ساخت گونه های حیات وحش کاغذی 

 

 پوستر روز فرهنگ عمومی با عنوان انتخاب من برای شهرم 

 

  مهارت های محیط زیستی کارتکس آموزش 

 

 پوستر راهنمای آموزشگران تاالب ها برای ما چه انجام می دهند 

 

 دستنامه تاالب ها 

 

 بروشور پسماند و تفکیک 

 

 بروشور کمپوست 

 

 ( 2نهانه کتاب با مفاهیم محیطزیستی )عنوان گوناگون 

 

  سالنامه ترویج فرهنگ کار داوطلبانه 4931مهارکت در تقویم 

 

  سبزکاران اقدام به انتهار پوسترها و اینفوگرافهای آگفاهی بخفش در فضفای مجفازی      4939از سال

 عنوان به مناسبتهای مختل  نهر یافته استس از جمله 12نموده است که تا کنون 
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  روز جهانی جنگل  )تنوع زیستی هیرکانی/ نگاهی به جنگل های ایران/ جنگلس آب و مهاغل/ جنگل

 و آب ذخایری با کاهش شدید(

 وز جهانی آب )آب را دریاب/ آب و انرژی(ر 

 )روز جهانی بهداشت )محیط زیست چطور بر سالمتی ما اثر میگذارد/ ریزگردها 

  روز جهانی خانواده 

 )روز جهانی تنوع زیستی )جریان سازی تنوع زیستیس حفظ پایداری مردم و معیهت آنها 

  شما و پرتو زیانبار فرابنفش(روز جهانی حفظ الیه ازن )الیه ازن تنها سپر حفاظتی بین 

 روز بدون خودرو 

 )روز جهانی داوطلب )ما داوطلب توسعه پایداریم 

 روز ملی اخالق و مهرورزی 

 )روز جهانی زمین )به زمین نگاه کنیم/ سواد و دانش محیط زیستی و آب و هوایی 

 روز جهانی پرندگان مهاجر 

 روز جهانی بیابان زدایی 

  شروع کنیم(روز بدون پالستیک )از خانه 

  سالروز سیل نکا 

 روز جهانی مردم بومی 

 روز جهانی خیریه ها 

 روز جهان زنان روستایی 

 روز جهانی مقابله با تغییرات اقلیمی 

 روز ملی حمایت از جیوانات 
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 روز جهانی حفاظت از رودخانه ها در برابر سدها 

 )هوای پاک )فرزندان زمین 

 شب پره شمهاد 

  پروانه سپید درختان 

  رسانی درباره سنیل آبی )عل  هرز مهاجم سنبل آبی/ سنبل آبی بایدها و نبایدها(آگاهی 

 روز جهانی ریهه کنی فقر 

 محرم را مسئوالنه پاس بداریم 

 هفته ترویج کار داوطلبانه شرکتها 

 روز جهانی محیط زیست 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


