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 1380ارديبهشت  26و25دانشگاه گيالن  -زيستهاي محيطحضور در همايش آالينده 

-هاي محيطاين همايش با همت دانشگاه گيالن و با حضور اساتيد برجسته كشور به منظور بررسي آالينده

دانشكده كشاورزي در محل  1380زيست ايران، راهكارهاي مديريت و تدابير الزم در ارديبهشت 
در اين همايش سبزكاران با تاكيد بر نقش جوامع محلي و الگوهاي رفتاري . برگزار گرديد دانشگاه گيالن

  .ايشان و نيز لزوم حمايت از نهادهاي مدني حضور فعال داشت
  

 انتخابات شوراي شبكه سبز گيالن و هيات اجرايي  

و دفتر خود  )1380تير  13( ه حمايت از آن پرداختسبزكاران در همان اوايل تشكيل شبكه سبز گيالن ب
  را در اختيار شبكه قرار داد

   
 صعود به قله دماوند به مناسبت تاسيس شبكه سبز گيالن 

روزه را به قله دماوند تشكيل داد كه در  3تيم كوهنوردي موسسه صعودي 
  ها انعكاس بسيار خوبي داشترسانه

  
  

 استان گيالن هاي غيردولتيانتخابات خانه تشكل 

آن شركت  1380تير  31هاي غيردولتي استان در انتخابات سبزكاران از شروع تشكيل خانه سازمان
   پرداخته است هاي غيردولتيواره به بهبود روند ارتباطي سازمانمنموده و ه

  
  بحران سرو هرزوييل  

در پي سنگفرش در حاشيه سرو هرزوييل و خشكسالي در 
هاي متعددي با اداره كل ي نشستسبزكاران ط 1380سال 
-زيست گيالن، دهياري هرزوييل و اداره كل منابعمحيط

هاي كارشناسي فراوان، بحث   طبيعي گيالن پس از 
نمايندگان ادارات فوق را قانع نمود كه بر اثر موارد ياد شده 

از اين . احتمال خشكي اين درخت هزار ساله وجود دارد
زمين آن ناحيه را آماده  ،ها برداشته شدروي سنگفرش

د تا در پي كود رساني به درخت، وشبدر كاشته شه تا نمود
  كمبود آب را نيز جبران نمايد  
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  زيستهمايش از مشاركت تا حفظ محيط 
در  1380  تيرماه هاي غيردولتي فعال استان گيالن دراين همايش  به همت سبزكاران و با حضور سازمان

هاي غيردولتي، با هدف نحوه ارتباط سازمانه هنر سروش اجتماعات كارگاسالن 
ها و كاركردهاي مشاركت در حفظ و هاي مشترك، ارزشدهي به فعاليتشكل

  زيست برگزار گرديدحمايت از محيط
  

  رساني در دو روزنامهآگاهي زيستي به منظورارايه مطالب محيط 
زيستي سبزكاران به ر ترويج اخالق و فرهنگ محيطبا توجه به اهميت اطالعات در دنياي امروز و به منظو

به ارايه مطالب  1380ماه دو ستون در روزنامه گيالن امروز و يك ستون در آواي شمال از خرداد  9مدت 
  زيستي پرداختآموزشي محيط

  
  در همايش برنامه ملي گردشگري حضور 

راهكارهاي بهينه دستيابي به ميزان  ريزي براي گردشگري و اكوتوريسم واين برنامه كه با هدف برنامه
. در محل موزه فرش برگزار گرديد 1380مهر ماه  15و  14مطلوب به همت سازمان گردشگري كشور 

زيست در برنامه بود كه با اعالم تاكيد بر سبزكاران تنها سازمان غيردولتي حاضر و تنها نگران عمده محيط
زيست پاك براي دستيابي به ري و تكيه بر محيطهاي سالم گردشگزيست در برنامهاهميت محيط

ريزي گيري مشاركتي و تشكيل تيمي متوازن براي برنامهاكوتوريسم فعال تمامي مديران را به تصميم
  اصولي و دوري از يك جانبه نگري دعوت نمود

  
 هاي مهاجربرگزاري استقابل از پرنده 

بازديد عمومي از جاذبه طبيعي زيبايي پارك ملي  با هدفهاي مهاجر اولين جشنواره استقبال از پرنده
به همت ها ها و كاركردهاي تاالببوجاق، آشنايي با پرندگان مهاجر براي كودكان، آموزش ارزش

در اين برنامه آموزشي . برگزار شد 1380آبان  18شبكه سبز استان گيالن در سبزكاران و با حمايت 
پس از برگزاري اين برنامه بوجاق كياشهر به عنوان  .ن آشنا شدندمختلف گيالجانوري هاي كودكان با گونه

نيز از اين برنامه نماينده يونسكو . پارك ملي در ليست سازمان حفاظت محيط زيست كشور به ثبت رسيد
  بوجاق ديدن كرد  در مصب رودخانه سپيدرود و تاالب
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 فرهنگسراي ارسبارانهاي غيردولتي، ها و سازمانحضور در همايش گفتگوي تمدن 

 
 هاي ساحلي درياي خزر با تاكيد بر بخش جنوبي درياي خزر NGOحضور در سمينار بررسي وضعيت  

اسفند  23هاي غيردولتي در اين همايش به همت موسسه همياران غدا با هدف بررسي وضعيت سازمان
اي در آن نامها پخش ويژهبرگزار گرديد و سبزكاران ب) تهران(در محل موسسه مطالعات زنان  1380

  شركت نمود

  


