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  الستیکپروز بدون 

ها و ای در نانواییپارچهدر این روز با مشارکت اتحادیه نانوایان شهر رشت به توزیع ساک 

 .ای و نه به ساک پالستیکی پرداختیمتشویق مردم به استفاده از ساک پارچه

 

 ای دریای کاسپینروز منطقه 

های آن و این برنامه با هدف آگاهی  و آشنایی مردم با دریای کاسپین و مسایل و چالش

که مورد استقبال شهروندان  ه اجرا در آمدبندر آستارا بمرداد در ساحل  21راهکارهای کمک 

 .و گردشگران قرار گرفت

 

 ارایه تجربه در اولین رویداد تدکس دانشگاه گیالن 

آوری سنبل آبی از تاالب شهری عینک با نسیم طواف زاده در این رویداد به ارایه تجربه جمع

 عنوان از بحران اتحاد بیافرینیم، پرداخت 

 

 روز مصرف کننده سبز ، محرم سبز 

کننده سبز در ماه محرم به سراغ مداحان رفتیم و با آموزش مداحان بهانه روز مصرفبه 

های محرم به مسایل اصالح الگوی مصرف مانند کاهش درخواست کردیم که در سخنرانی

 استفاده زا ظروف یکبار مصرف، کاهش پسماند خوراکی و مصرف صحیح آب اشاره نمایند.

تی در راستای اصالح الگوی مصرف در فضای مجازی منتشر پیام محیط زیس 10در دهه محرم ، 

 کردیم.

 

 سرا 

های ای از انسانگیری شبکهرسانی و شکلرویداد سرا )سیر رهیافت آگاهی( با هدف آگاهی

با مشارکت انجمن علمی پدافند غیرعامل پذیر برای رسیدن به پایداری توسعه مسئولیت

 شد. ییطراحی و اجرا

در صدد هستیم با ایجاد فضایی متفاوت با  "فکر کن، اقدام کن، همراه شو"ر ما در سرا با شعا

برگزاری رویدادهای هدفمند، دستیابی به پایداری توسعه، مشارکت و گسترش حس 

 مسئولیت پذیری را محقق کنیم.

 است. ستیز طیمح -انسـان رویداد سرا در این سال  تیمحـور

 میاقل رییتغ -؛ انسان  1سرا 
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 یدر حوزه انسان و آقای ـدیام دیحم یآقا یبا سخنران 1396مهرماه  30نشست در  نیاول

 برگزار شد. لمانید دیفوت کورد مرکز خر در محل میاقل رییبا موضوع تغ یروح اهلل اوج

شده و در بخش  یادآوری ایدر دن یو تیتا مسئول میمعناشناسانه به انسان تالش کرد یبا نگاه

 .میحوزه بود نیدر ا یفاف سازش مفهوم بدنبال یبا ساده ساز میاقل رییتغـ
 

    میاقل رییتغ با یسازگار -یانسان اجتماع :2سرا 

 یو آقا یانسان اجتماع خانم هدا حالج زاده با موضوع یآذرماه  با سـخنران 5نشست در  نیا

 یخیدر تاالر گفتمان ساختمان تار میاقل رییبا تغ یاشرف زاده در حوزه سازگار نیافش

 اجرا شد. یشهردار

 ینیدر بازآفر یاست؟، سعی اقتصاد ای یاجتماع یموجود کیانسان  ایپرسش که آ نیبا طرح ا

با آن  یسازگار یهااز روش میاقل رییتغ دادیور رشیانسان داشت و با پذ ینقش فرهنگ

 صحبت شد.  
 

 داریتوسعه پا - یاجتماع تی، مسئول3سرا 

در  ییدمصطفایس مازیتا یآقا یماه در رستوران مس با ســخنران ید 24نشـــست در  نیا

 برگزار شد. داریدر حوزه توسعه پا ایپو نیشاه یآقا و یشرکت یاجتماع تیخــصوص مســئول

توسعه تالش نمود که ی داریدر حوزه پا یشرکت یاجتماع تیسرا با هدف گسترش مسـئول

 ینمود. با ساده ساز تیحوزه حما نیر ایی دو بتوان از حرکت ها مفهوم نو آشکارشده نیا

اصالح و به همه  سـتیز طیمح یمفهوم مســاو نیا دگاهیبا دی و بازنگر داریمفهوم توسعه پا

 شود. ژهیتوجه و داریتوسعه پا یها هیپا ابعاد و
 

 میاقل رییآب و تغ -خوراک و پسماند  :4سرا 

آرش  یپسماند خوراک و آقا در حوزه ینیسجاد حس یآقا یبهمن  با سـخنران 29نشست  نیا

 در هتل شبستان برگزار شد. میاقل رییبا موضوع آب و تغ یفیشـر

ها و نقش هر کس سـفره تالش شد که به هـدر رفت منابع در یبا موضوع پســماند خـوراک

آب  یخیتار ریو سپس در موضوع دوم به س میازبپرد میاقل رییمنابـع آب و تغـ تیریدر مــد

 پرداخته شد. یرو شیو پ یکنون یو بحران سال ها میاقل رییو تغ

 

 



                         www.sabzkaran.com4 

 

  دو ساالنه ملی عکس سرمایه اجتماعی سومین 

منتخبی از عکس های برگزیده نخستین و دومین دوره جشنواره عکس سرمایه اجتماعی به 

فروردین در نگارخانه مارلیک  27رشت همت موسسه سبزکاران باالن و انجمن عکاسان 

 مجتمع خاتم االنبیا )ص( رشت در معرض دید عالقمندان قرار گرفت.

مهرماه سومین دوره دو ساالنه کار خود را آغاز نمود. در این دوره  23با اعالم فراخوان در 

نشست سرمایه اجتماعی و عکس در خرداد برگزار و سپس در مهرماه فراخوان اعالم و 

ت سرمایه اجتماعی راهی به سوی توسعه پایدار در آبان ماه با هدف تبیین نقش سرمایه نشس

 اجتماعی در مسیر توسعه و نیز عکاسی برگزار شد.

و  قطعه عکس از سراسر ایران شرکت نمودند 2985عکاس با ارسال  266در این دوره 

در نگارخانه مارلیک  دی ماه 1های برگزیده تا آذرماه و نمایشگاه عکس 24اختتامیه در 

 االنبیا برگزار شد.محتمع فرهنگی خاتم

 .اسفند در مجتمع فنی تهران شهر سبزوار به نمایش درآمد 21تا  14آثار برگزیده در 

 

 پره شمشاد مقابله با شب 

دبیرخانه گروه نظارت بر طرح تنفس جنگل با هدف نظارت بر نحوه اجرای طرح تنفس توسط 

اساتید دانشگاه در مهرماه تشکیل شد که سبزکاران نیز یکی از اعضای  های غیردولتی وتشکل

 هسته مرکزی آن است.

های هیرکانی با حمایت سبزکاران شکل داد. این پره شمشاد در جنگلکارگروه مقابله با شب

دوره  4قلمه ،  70000کارگاه آموزش و  200ها توانست بیش از کارگروه به همت تشکل

 آوری بذر انجام دهد.کیلو جمع 30جوامع محلی و حدود گیری برای قلمه

مصوبه هم برای ذخیره گاه شمشاد یکی در آستارا و یکی در چابکسر گرفت که  2سبزکاران 

 البته تا کنون اجرایی نشده است.

 

  اولین همایش تغییر اقلیم و امنیت انرژی 

غیرعامل، دانشگاه گیالن، این همایش به پیشنهاد سبزکاران با مشارکت اداره کل پدافند 

-ای گیالن، شرکت توزیع برق منطقهانجمن علمی پدافند غیرعامل، شرکت سهامی برق منطقه

ای گیالن، شرکت آب و فاضالب گیالن، شرکت آب و فاضالب ای گیالن، شرکت آب منطقه

قلیم آبان همزمان با روز جهانی تغییر ا 2روستایی گیالن، انجمن علمی هواشناسی گیالن در 
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در دانشگاه گیالن با هدف درگیر کردن و آگاهی رسانی سازمان های دولتی و دانشگاه در 

 بحث تغییر اقلیم برگزار شد.

 

 رونمایی کتاب 

های شما و رازهای جهان سبز با عنوان راهنمای آموزشگران چهارمین عنوان از محموعه کتاب

 ی شد.زیست به همت موسسه سبزکاران رونمایبرای آموزش محیط

 

 در ژنو ونسکوی یالملل نیدفتر ب یتاالب یشهرها 

کشور در شهر رشت برگزار  یتاالب یسبزکاران جلسه ارائه طرح شهرها تیو حما شنهادیپ به

تا شهرداری رشت نیز با اعالم عملکرد خود در خصوص تاالب شهری عینک بتواند از این  شد

 .برند جهانی استفاده نماید.

 شهر رشتنوشته شد که شامل تاالب کشور  7شهر در کنار  7 یبراشهر تاالبی ارزیابی فرم 

 تاالب) ورزنهشهر ، (آستاراعباس آباد  لیاست تاالبشهر آستارا ) ،)تاالب شهری عینک(

 تاالبشهر گندمان )و  (واریزر تاالبشهر مریوان )، (هامون تاالبشهر زابل )، (یگاوخون

ها توسط وزارت امورخارجه برای دبیرخانه که در نهایت هیچ یک از درخواست دبو( گندمان

 .ارسال نشد و ایران از شرکت و دریافت این عناوین جا ماند

 
 های تاالبی کشور و رسانی و افزایش اطالعات تاالبی نمایندگان مجلس استانبرنامه آگاهی

نمایندگان عضو فراکسیون محیط زیست و توسعه پایدار مجلس شورای اسالمی با مشارکت 

 کمیته ملی کنوانسیون رامسر

 

 زیستزنگ آموزش سازمان حفاظت محیط 

های تاالب طواف زاده در خصوص فعالیت های تشکل در زنگ آموزش بهمن ماه خانم نسیم

عدد است  26کشور مطالب را ارایه دادند و اعالم نمودند که تعداد تشکل فعال تاالبی کشور 

مشارکت  %45میلیون ریال ) 39000پروژه در یکسال گذشته با ارزش حدودی  63که در کل 

 اجرا نموده اند. ی(فعالیت داوطلبانه و مشارکت %25 -بخش خصوصی و یا خیرین
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  (درختکاریدرختانی برای آینده )پروژه 

ساله  4درخت ،  8000امسال سبزکاران به کمک سازمان زیبا سازی فضای سبز شهری رشت 

 های شهر رشت کاشت.ساله در پارک 8و 

 


