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 بازدید مسیر شیرابه محل دفن سراوان 

این برنامه به دعوت از سازمان مدیریت پسماند شهرداری 

رشت و با حضور دکتر بابک توکلی مشاور محیط زیستی 

سازمان مدیریت پسماند رشت،آقای مهندس سیامک دوستدار 

در رئیس سازمان و آقای حسینی معاون فنی اجرایی سازمان 

با هدف بررسی توپوگرافی منطقه دفن و مکان  92خرداد  10

یابی فرضی محل جمع آوری شیرابه و بررسی چالش های منطقه 

صحیح مدیریت شیرابه جهت  های روشبررسی و تحلیل برای 

 رودخانه و تاالب انجام شد. جلوگیری از ورود آن به

 

  برنامه مشارکتی پاکسازی ماسوله از زباله 

به در خرداد ماه کت در این برنامه که هدف از شر

درخواست گروه توسعه پایدار ماسوله و آقای گلشن 

یم،مشارکت و تعامل و ارتباط با گروه نمودماسوله شرکت 

توسعه پایدار ماسوله و شروع برای همکاری های بعدی 

 بود.

 

 بازدید از مراکز دفن زباله در گیالن 
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این برنامه که به همت سازمان مدیریت پسماند رشت و با 

حضور جمعی از کارشناسان مدیریت پسماند کشور و تیم 

با هدف مشاهده مستقیم  مردادماه  25در متخصص جایکا 

چالش ها و مشکالت مراکز دفن و برنامه ریزی مناسب 

برای رفع مشکالت با توجه به اهمیت منطقه از نظر حفظ 

رگزار شد .نماینده ای از موسسه سبزکاران محیط زیست ب

 باالن نیز حضور داشت.

 

  شرکت در برنامه شخصیت پردازی کودکان 

 

  با حمایت شهرداری و سازمان مدیریت پسماند شهر رشت

و با حضور دکتر اسالمی با هدف برنامه ریزی و کمک به 

کودکان و کمک به رشد شخصیت متعادل در آنها در 

-های محیطبا بازینیز که سبزکاران  شدشهریوربرگزار 

با های خمیر کاغذ زیستی خود از جمله پازل و مجسمه

در این برنامه زیستی هدف تبادل تجربه و آموزش محیط

 .فتحضور یا
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 برگزاری کارگاه عکاسی 

  این کارگاه به پیشنهاد آقای افشین میرزایی در دفتر با

برنامه  هدف آموزش کلیات و نکات عکاسی و مستندسازی

 گزار شد. در شهریور برها ی موسسه و عکاسی در طبیعت 

 جشن خانه نو 

در این جشن را به مناسبت ورود به دفتر جدید موسسه 

با حضور خانواده های اعضا و دوستان و آشنایان مهرماه 

موسسه و سه تن از اعضای شورای شهر رشت با هدف 

تامین تر با موسسه و معرفی مکان جدید و آشنایی بیش

 بودجه و کمک نقدی و غیرنقدی برگزار شد.

 

  شرکت در سمینار تخصصی کردشگری تنوع زیستی

 پستانداران ایران

که آقای هومن جوکار مدیر پروژه یوزپلنگ این سمینار 

آسیایی در آن به موضوع و اهمیت یوزپلنگ آسیایی با 

و نقش این گونه  2014توجه به نزدیکی به جام جهانی 

به همت  فرد در لباس های تیم ایران پرداختندمنحصر به 

 .آذر برگزار شد 7انجمن تور لیدری گیالن در 
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 شرکت در همایش فک خزری 

 در انزلی این همایش به همت انجمن طرفدران توسعه بندر

و سبزکاران نیز تعدادی از کتاب های  برگزار شدآذرماه 

د گالب و فک کوچولو را به آقای دانیال توحیدی که قرار بو

طول دریاچه کاسپین را قایقرانی کرده و به کودکان 

 آموزش دهد، اهدا شد که با خود ببرند.

 

 هفته پژوهش 

ای در برنامه سه روزهپژوهش در آذرماه به مناسبت هفته 

د که سبزکاران نیز به دعوت ش دانشگاه گیالن برگزار

غرفه معرفی داشت که نشریات داخلی گیالن دانشگاه 

 موسسه بسیار مورد استقبال قرار گرفته بود.

 

 اولین جشنواره عکس سرمایه اجتماعی در منطقه هیرکانی 

این برنامه با هدف آشنایی مردم ایران با مفهوم عمیق 

زایی در سمت سرمایه اجتماعی با همکاری آقای  افشین میر

دبیرجشنواره در سطح ملی برگزار شد که در آن 
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عکس از سراسر کشور 669کننده با مجموع شرکت108

 حضور داشتند.

داوران جشنواره جناب آقای کریم ملک مدنی،علیرضا 

 عزتی و الوند رضازاده بودند.

شرکت ساختمانی کتام،چوالب،مشاورآباد،کولهام و 

میان مالی این جشنواره البراتوآر عکس نت از جمله حا

 ند.بود

دی ماه در سالن مهر 29اختتامیه این جشنواره در تاریخ 

پیشکسوتان گیالن با حضورآقای مهندس برجی رئیس 

سازمان حفاظت محیط زیست رشت و سخنرانی 

،آقای مهندس رسولی )از اعضای شورای اسالمی شهر ایشان

ار آقای مهندس دوستد، آقای خلیلی شهردار رشترشت(، 

 رئیس سازمان مدیریت پسماند رشت برگزار گردید. 

 

 شرکت در دهمین سالگرد کنوانسیون تهران 

این برنامه با حضور نمایندگان کشورهای امضاکننده 

کنوانسیون )روسیه،آذربایجان،و...(، و مدیران کل اداره 

استان شمالی، معاون دفتر عمران سازمان  3زیست محیط
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زیست، معاونان سازمان، محیطملل متحد، رئیس سازمان 

های غیردولتی ایران به دعوت سازمان حفاظت سازمان

 محل سازمان برگزار شد.در  بهمن13محیط زیست در 

های غیردولتی زاده به نمایندگی از سازماننسیم طواف

های های سازماناستان گیالن گـزارشی از فعالیت

بخصوص موسسه غیردولتی در ارتباط با دریای کاسپین 

ارایه دادند که بسیار مورد تشویق و استقبال سبزکاران 

 میهمانان قرار گرفته بود

 

  شما و رازهای جهان سبز"رونمایی از کتاب" 

به  "شما و رازهای جهان سبز"های جلد سوم از سری کتاب

به چاپ رسید و زاده در هفته تاالب تالیف نسیم طواف

 1در  "ای آموزشگرانراهنمای آموزش تاالب بر"کتاب 

زیست در با حضور جمعی از دوستداران محیطاسفند 

به حمایت این کتابفروشی)آقای نیما کتابفروشی ماه نو، 

 ساده و فاطمه احمدی فر( برگزار گردید.این برنامه اولین

 برنامه رونمایی کتاب محیط زیستی در گیالن بود.
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 بروز رسانی بورد کتابفروشی ماه نو 

ماه نو در میدان سرگل خیابان معلم رشت  کتابفروشی

متعلق به دوستان موسسه،خانم فاطمه احمدی فر و آقای 

ه نیما ساده است که از زمان افتتاح تابلویی را برای موسس

ا سبزکاران باالن اختصاص داده اند که هر سه هفته یکبار ب

پیام های آموزشی در راستای اهداف و چشم انداز موسسه 

 می شود.بروز رسانی 

 

  شرکت در کارگاه بیماری های تنفسی پرندگان در اداره

 حفاظت محیط زیست گیالن

 

  شرکت در همایش ترویج علم که با حمایت یونسکو برای

کودکان برگزار شده بود و سازمان های غیردولتی نیز در 

 آن غرفه هایی داشتند

 
 

 

 
 


