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  گونه در خطر انقراض شمشاد 
ها، پس از مذاكرات فراوان با اداره كل در پي گسترش فروش گونه در خطر انقراض شمشاد در گلفروشي

حكم ممنوعيت فروش شمشاد ها، مراتع و آبخيزداري كشور طبيعي گيالن و سپس سازمان جنگلمنابع
گيري مستمر در يك سال فعاليت و پيپس از بندي شهر اي آذينو استفاده آن بر هاجنگلي در گلفروشي

  و ادارات استان ارايه شد اتحاديه گل و گياه به  1381بهار 
 

 زيستي مردمنامه زمين پاك در سطح شهر رشت و سنجش اطالعات محيطپخش ويژه 

به  1381ارديبهشت  7 دربه مناسبت روز زمين پاك با حمايت شبكه سبز گيالن را اي نامهسبزكاران ويژه
- گانه 25هاي رزيستي شهروندان در مسيچاپ رسانيد و آن را با يك برگه بررسي وضعيت اطالعات محيط

ها را در هر مسير برگهتوزيع نمود و پس از يك روز ارديبهشت  25 -  30در اي در سطح شهر رشت 
ريزي استان سازمان مديريت و برنامه يارها در اختز شده و نتايج بررسياين اطالعات آنالي. آوري نمودجمع

  نيز قرار گرفت
 

  زيستي در تاالب كياشهركارگاه ارزيابي اثرات محيط 
زيستي و اثرات آن بر تاالب اين كارگاه به همت موسسه خزر جنوبي و با هدف بررسي مشكالت محيط

بزكاران نيز در اين كارگاه برگزار شد و س  1381خرداد  11بوجاق و منطقه شكار ممنوع بوجاق در تاريخ 
  مشاركت گسترده داشت

 
 عناوين مختلفبا زيست محيطهفته برگزاري  

اي با عناوين مختلف زيست را در هفتهروز جهاني محيط 1381سبزكاران براي اولين بار در كشور در سال 
خرداد  20 دهي سوسن چلچراغ،خرداد اولين جشنواره گل 17خرداد روز بدون بوق،  16برگزار نمود 

هاي غيردولتي برگزار نمود و در اين راستا براي خرداد همايش با سازمان 21همايش دبيران ادبيات و 
زيست در شهر محيط اي تحت عنوان نقش مان ادبيات جزوهه سوسن چلچراغ بروشوري، براي معلجشنوار

  نمود هاي غيردولتي را به صورت مستقل برگزارحافظ و سعدي و همايش با سازمان
 

 پارك پرديسان -)به سوي ژوهانسبورگ ( حضور در همايش از ريو تا ژوهانسبورگ  

تير  18هاي غيردولتي ايران براي اجالس ژوهانسبورگ بود در سازي سازماناين اجالس كه براي آماده
اين در . زيست كشور برگزار گرديدزيست و سازمان حفاظت محيطبه همت شبكه ملي محيط 1381
  صورت گرفت   هاي غيردولتي و نمايندگان سازمانبحث مفصلي بر روي گزارش ملي  اجالس
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 زيستالمللي محيطنمايشگاه بينالي ششمين حضور در سومين  

هاي فعال در اين عرصه را گرد خود زيست ايران يكي از نقاطي است كه شركتالمللي محيطنمايشگاه بين
-به همت سازمان حفاظت محيط) خرداد 20الي  17(زيست در هفته محيطاين نمايشگاه هر ساله  .آوردمي

سبزكاران نيز همواره كوشيده است  .شودالمللي تهران برگزار ميهاي بينزيست كشور در محل نمايشگاه
ن تا با دستي پر در اين نمايشگاه حضور داشته باشد در نمايشگاه سوم سبزكارا

م خمير كاغذ و چهارخود داشت، در نمايشگاه  را با "گالب و كاغذ مچاله "كتاب 
  آورد آموزشي ره هايكارگاه

  
، در سبزكاران بود

نمايشگاه پنجم سبزكارن 
و در  را برگزار نمود "سازي با خمير كاغذمجسمه"كارگاه آموزشي 

و مداد بازيافت "كارگاه آموزشي  3ها با برگزاري ترين غرفهنمايشگاه ششم غرفه سبزكاران يكي از فعال
زيست؛ زيست تا حفاظت محيطاز حمايت محيط"و  "هاي محلي و دنيايي بهترمشاركت"، "ايروزنامه

  بود "هاي مديريت جديد مناطق نگاهي به روش
  

 حضور در انتخابات شبكه سبز خزر 

ها بوده است و ارتباطات همواره دغدغه سبزكاران در فعاليت با ساير گروه
ت و گسترش ارتباطات معتقد بوده و در راستاي همواره به چرخش اطالعا
هاي غيردولتي حاشيه درياي خزر به صورت جدي اين امر به اتحاد سازمان

انتخابات شبكه سبز خزر  1381تير  18انديشيده است و با تالش فراوان در 
  را برگزار نمود

  
 سوگواره جنگل 

در اعتراض به تخريب  1381آبان  19سوگواره جنگل در 
هاي و شهرك هاشهررويه هاي شمال كشور و توسعه بيلجنگ

اين برنامه در سبزه ميدان . ها برگزار شددر دل جنگل تفريحي
زيست، دكتر نظامي، دوستداران محيط ،مردم رشت با حضور

  برگزار شد هاي غيردولتي مازندران و گلستاندكتر بسكي و سازمان
     

 هازيست كوهحضور در همايش پايداري محيط 
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هاي پايداري كوهستان و زيست كوهستان و با هدف بررسي راهاين همايش به همت انجمن حفظ محيط
  برگزار گرديد 1381آبان  17- 18مديريت بهينه آن در 

   
 زيست و توسعه پايدارحضور در همايش ورزش ، محيط 

-زش در بهبود محيطبررسي اهميت وربا هدف  1381آذر  26پيك در ماين همايش به همت كميته ملي ال

با شركت در آن گرديد و سبزكاران  در محل كميته المپيك برگزارهاي آن زيست و توسعه پايدار و روش
   نمود بهاي مردمي در ارتباط بين اين سه مقوله جلتوجه همگان را به سوي نقش مشاركت

  
 حضور در اولين سمينار ساخت و ساز در پايتخت 

بهمن  28-29پايتخت به منظور رسيدگي به روند ساخت و ساز در تهران در  اولين سمينار ساخت و ساز در
در تاالر عالمه اميني دانشگاه تهران به كار پرداخته و سبزكاران به عنوان تنها سازمان غيردولتي  1381

حاضر در اين سمينار به اهميت پرداختن به سرانه فضاي سبز در ايران و نقش آن در آسايش شهروندان را 
  ه حاضرين اعالم نمودب
 

 هاي مشاركتييافتحضور در كارگاه ره 

 درا كه به هدف تعريف مراحل مداخله تا مشاركت و طراحي آن هاين كارگاه
  برگزار شد 1381ساري آبان در  24-23

  
 زيستهمايش كودك و محيط 

       زيستي به كودكان و اين همايش به همت موسسه سبزكاران با هدف آمورش محيط
  در فرهنگسراي تربيت معلم برگزار گرديد 1381سرايي در مرداد قصه

  
 

 نويسي بر اساس مدل بانك جهانيكارگاه پروژه 

اي هاي غيردولتي استان گيالن به منظور آشنايي با پروژه نويسي به صورت حرفهاين كارگاه براي سازمان
 هااين كارگاههر يك از در . زار گرديددر دفتر سبزكاران برگ 1381مرداد  26-31و  19-24در تاريخ 

  داشتند حضورستان گلهاي گيالن، مازندران و استانهاي غيردولتي نفر از اعضاي سازمان 25
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 كارگاه آموزشي بازيافت  

 29آموزان در ها به منظور تفهيم معني بازيافت و ارزش و كاركردهاي بازيافت مواد به دانشاين كارگاه
ها و كاركردهاي بازيافت مواد به دانشجويان هايي براي آموزش ارزشو كارگاه 1381فند اس 13آبان الي 

  در محل دفتر موسسه برگزار گرديد 1381اسفند  13آذر تا  28در 

  


