


شرکت درهمایش هم اندیشی فناورهاياطالعات و ارائه مقاله ردپاي اکولوژي

توسط مدیرعامل شرکت ایران کیش



میزگرد بررسی بانکداري الکترونیک و  ردپاي اکولوژیک باحضورمقامات ارشد 

 سازمان حفاظت از محیط زیست و رسانه ها



حضور با محوریت ردپاياکولوژي در چهارمین همایش بانکداري الکترونیک و نظام هاي پرداخت

اولین تجربه اطالع رسانی بدون استفاده از کاغذ



آغاز فصل سبز



روزي متفاوت با دیگر روزهایمان

هم زمان با هفته منابع طبیعی و درخت کاري در واپسین ماه از سال، بسیاري از سازمان ها نهالی را مطابق با رسم نمادین و آیینی 

این مرز و بوم در دل خاك می کارند تا بخشی از دین خود را به مهد زمین، ادا کنند. کاري که معموالً در همین حد و اندازه به پایان 

می رسد و می رود تا سالی دگر.

ومثل هر سال سررسید و تبریک هایی از جنس کاغذ می شود هدیه و رسم کهن نیکی... !!

امسال برآن شدیم که درختی برنکنیم و به توصیه بزرگان ، دیگران را شریک کنیم درهدیه اي ماندگار که همان صرف هزینه 

تهیه سررسید و هدایاي نوروزي جهت سبز کردن مدرسه اي بود در شهرري .  

شرکت ایران کیش در یک حرکت نوآورانه و متفاوت از 700 دانش آموز دبستان ((فضیلت)) خواست تا در یک مسابقه ي نقاشی 

شرکت کنند و ایده هاي کودکانه خود را با موضوع عید نوروز و محیط زیست بر صفحه ي سفید کاغذ آورند .

فعالیتی جذاب و دلپذیر که از یک طرف دختران دانش آموز را با وسایل نقاشی اهدایی سرگرم سـاخت و از سـوي دیگر ما ایران 

کیشی ها را مفتخر به دریافت ارمغانی بزرگ و جاوید نمود. آري اینک هفتصد تصویر ارزشمند ساخته ي دست کودکان در دستان 

ماست و گنجینه اي بزرگ از شو ق و نشاط کودکی منقوش بر کاغذ .

روز شانزدهم اسفند منتخبین مسابقه تشویق شدند با کارت هدیه اي که می آموخت به آنها که پول فقط کاغذ نیست .

در این مراسم، مدیران بانک مرکزي، آموزش و پرورش و محیط زیست،فراموش کردند اسم و رسم خود را در هیاهوي کودکان 

و سخنانشان لحن کودکی گرفت و هر یک به نوعی گفتند آنچه در دل داشتند :

از تعهد خود به نسل آینده و سهم ما در نگاهداشت پاك زمین و منابع براي نسل آینده و چه خواهند کرد براي اولین مدرسه سبز 

ایران و تشویق شدند با لبخند و هیجان کودکی که شاید سال هاي بعد نشناسد آن مرد که بود و آنکه هدیه داد و آن که بـه رسـم 

نیکی سبز کرد دبستانش را .

لیکن همگی بزرگان جمع، لختی به دوران کودکی رفتند و هم آوا با دست و هیاهوي بچه ها....



مدرسه دخترانه فضیلت با حدود 700 دانش آموز در جنوب تهران منطقه بیست (شهرري)





وسایل نقاشی اهدایی از طرف شرکت ایران کیش 













روز شانزدهم اسفند مراسم درختکاري















آقاي دکتر حمیدي معاون سالمت و تربیت بدنی وزارت آموزش و پرورش



آقاي اسدنژاد مدیر کل آموز و پرورش منطقه بیست



خانم دکتر مظاهري معاون پژوهشی سازمان محیط زیست









اهداي جوایز به برگزیدگان مسابقه نقاشی









شاید...

 روزي ، روزگاري دستانی که به نقاشی پرداخته 

درختی بکارد  به رسم گذشتگان در مدرسه اي

شاید.. 

صادق فرامرزي
بهار 94


