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  پروانه سفيد درختان  
هايي براي بررسي راهكارهاي موجود براي مقابله با پروانه سفيد درختان با حضور دهياران، نشست

هاي نمايندگان منابع طبيعي، سازمان حفظ نباتات، مركز تحقيقات منابع طبيعي و نمايندگان سازمان
درختان براي  سفيد پروانه با رديد كه پيرو آن كارگاه مقابلهبرگزار گ 1388و  1387غيردولتي در سال 

نفر از دهياران در محل  32حضور  آشنايي دهداران بخش شرق گيالن جهت مقابله با اين آفت انباري با
در اين كارگاه فيلم آموزشي پروانه سفيد درختان . برگزار گرديد 1388خرداد  10دفتر موسسه در 

  به نمايش درآمدساخته آقاي مجيدي نيز 
كارگاه ديگري نيز با همين منظور براي دهداران حوزه تاالب انزلي با 

نفر از  25استان با حضور  نباتات حفظ سازمان همكاري بخشدار منطقه و
شناس حق شهيد هنري كانون فرهنگي در 1388خرداد  16دهياران  

خمام به همراه نمايش قيلم آموزشي برگزار 
  گرديد

  
  
  
  
  
  

   "سالم شهر"روژه پ 
اين پروژه با هدف كاهش آلودگي اكوسيستم ساحلي كياشهر و افزايش آگاهي عمومي از پارك ملي بوجاق 

 كوچك تسهيالت هايكمك با برنامه) المللي بوجاق بندركياشهر و مصب رودخانه سپيدرودتاالب بين(

 1389طراحي شد كه تا پايان تابستان  (SGP)زيست جهاني محيط
  .مه خواهد داشتادا

گيري شركت تعاوني از جوانان محلي براي ايجاد اين پروژه با شكل
اشتغال پايدار و مديريت زباله با همكاري  بخشداري،  شوراي 

  اسالمي و شهرداري بندركياشهر در حال اجرا است
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   NGO Benchmarkingدريافت گواهينامه  
از سبزكاران و ) SGS(بازديد مميزان شركت اس جي اس ايران 

منجر به دريافت اين ... ها، اهداف، گزارشات و مميزي فعاليت
زيستي در استاندارد به عنوان اولين سازمان غيردولتي محيط

  گرديد 1388خاورميانه در شهريور 
دهنده اخذ اين گواهينامه توسط يك سازمان غيردولتي نشان

سازي اهداف باالترين سطح تعهد آن سازمان در طراحي و پياده
  .باشدها به روشي شفاف، قابل اعتماد و اثربخش ميو برنامه

   
  
  

هاي ساماندهي سكونتگاه هاي غيردولتي در پروژه برنامهنشست بررسي نحوه مشاركت سازمان 
  ها با تاكيد بر بهسازي شهر رشت با ديدگاه شهرنگر غيررسمي و اقدامات توانمندسازي اجتماعات آن

هاي غيردولتي فعال و ارايه اطالعات از تجربيات موسسه در نقاط هدف معرفي سازماناين نشست با 
- سازمان غيردولتي و نماينده خانه سازمان 5انتخابي پروژه به نمايندگان شركت مجري با حضور نمايندگان 

  در محل دفتر موسسه برگزار گرديد 1388مهر  14هاي غيردولتي 
  

  1388آبان  10زپلنگ ايراني در تهران مشاركت در برگزاري شامي با يو 
  .يوزپلنگ آسيايي ميراث طبيعي كشور ماست و بايد براي حفظ آن نهايت تالش خود را به كار ببنديم

هاي محلي در ها و صندوقزيستي ميهماني شامي براي حمايت از گروهها و نهادهاي محيطتعدادي از گروه
در اين مراسم شام مشاركتي هر يك . ادندبندان ترتيب دش نايوححاشيه پارك ملي توران و پناهگاه حيات

. هاي محلي كمك نمودندهاي محلي يا صندوقاز ميهمانان مبالغي نسبت به همت عالي خود به گروه
هاي محلي كمك مالي نمود و در جهت آموزش ها و صندوقريال به گروه 5000000سبزكاران نيز مبلغ 

  .زيستي به هر گروه اهدا كردكتاب محيطجلد  10زيستي تعداد محيط
ها مريم آقاشيخ محمد اعضاي گروه اول برگزاري خانم

انجمن (، پروين پاكزادمنش )خانه فرهنگ و توسعه پايدار(
) موسسه سبزكاران گيالن(زاده و نسيم طواف) بوم پژوهان

، )خانه فرهنگ و توسعه پايدار(و آقايان سعيد نوري نشاط 
و سيد علي ساجد ) انجمن بوم پژوهان(مهدي الماسي 

  . بودند) انجمن بوم پژوهان(
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  كارگاه آموزشي محله محور منطقه قاسميه رشت  
زيست در زيست و ارايه راهكارهاي كوچك حفظ محيطاين كارگاه با هدف آشنايي با مفاهيم پايه محيط

  هاي محله برگزار گرديدخانم در منزل يكي از 1388آذر  3زيست گيالن منزل با حمايت اداره كل محيط
  
  
  
  
  
  

  
 زيست دانشگاه گيالننمايشگاه و همايش هفته پژوهش در دانشكده محيط 

سبزكاران در . زيست دانشگاه گيالن در هفته پژوهش برگزار گرديداين نمايشگاه به همت دانشكده محيط
ارايه نمود و در نمايشگاه  "عه پايدارجامعه مدني، تغييرات آب و هوايي و توس"اي با نام  اين همايش مقاله

  زيست پرداختجانبي همايش به صحبت با دانشجويان و عالقمندسازي آنان براي فعاليت در زمينه محيط
  
  
  
  
  
   

  
  كارگاه آموزشي زنان محور توسعه پايدار شهري 

زيست در يطزيست، ارايه راهكارهاي كوچك حفظ محاين كارگاه با هدف آشنايي با مفاهيم پايه محيط
تن از عالقمندان در محل  40با حضور  1388اسفندماه  14زيستي منزل و گسترش فرهنگ و اخالق محيط

  دفتر موسسه برگزار گرديد 
  

  گسترش ارتباطات 
هاي ها وطيفنامه داخلي از گروهبا توجه به اين كه هيات امنا موسسه سبزكاران بر اساس اساسنامه و آيين

 هاي خود قشر وسيعي از افراد را درگير، سبزكاران توانسته است براي انجام فعاليتمختلف جامعه هستند
   :عبارتند از هاي غيردولتي فعال در حوزه جامعه مدنيسازماناز جمله هواداران موسسه بجز . نمايد
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  :حوزه فرهنگ و هنر
 وا   انتشارات گيله )1

 انتشارات گيالن ما )2

 حوزه هنري گيالن )3

 آقاي ستودهآموزشگاه موسيقي  )4

 خانه فرهنگ گيالن )5
  

  :حوزه آموزش و پژوهش
كه تعدادي از آنان در مدرسه غيرانتفاعي (جمعي از معلمان بازنشسته ابتدايي، راهنمايي و دبيرستان  )1

 )اندمشغول به آموزش بوده و يا خود صاحب امتياز مدرسه بوده
 سازمان نظام مهندسي ساختمان استان گيالن )2

 كودك، ابتدايي، راهنمايي و دبيرستانجمعي از معلمان مهد )3

 )، عمران، پزشكي، پرستاري، ادبيات)جنگلداري و شيالت(طبيعيزيست، منابعمحيط(اساتيد دانشگاه  )4
 بنياد پژوهشي ميرزاكوچك خان جنگلي )5
  

  هاي مشاوره و ساختمانيحوزه شركت
 شركت ساختماني چوالب )1

 شركت ساختماني آگور )2

 حرثقيل صدقي )3

 گوهررودشركت ساختماني  )4

 مشاور آباد )5

 شركت ساختماني پابكو )6

 سازشركت آلي )7

 هاي ساختمانعي از مديران عامل شركتمج )8

  
  حوزه صنايع

 )پگاه گيالن(شركت سهامي شير گيالن  )1
 كارخانه توپك )2

 مجتمع صنعتي پارس خزر و توشيبا  )3

 كارخانه فوالد گيالن )4

 كاركارخانه صنعت )5


