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گاه جشنواره وجدان محیط زیست رد کسب و کار از  1401-مردم  ن

Vejdanmohit.ir          طالعات تکمیلی در سایتا

 خالصه گزارش اولین دوره جشنواره وجدان محیط زیست در کسب وکار از نگاه مردم

وجدان محیط زیست در کسب و کار از نگاه مردم "  " اولین دوره جشنواره جایزه ملی عنوان جشنواره :  

 1401خرداد  31 زمان برگزاری

 بازرگانی،صنایع،معادن و کشاورزی ایران اقات اجتماعات سالن –تهران  مکان برگزاری مراسم

 جنب بانک ملت،مجتمع طالفلکه دوم صادقیه ،ابتدای بلوارکاشانی، –تهران  دبیرخانه جشنوارهدفتر 

 محیط زیست شایانتوسعه کسب و کارهای مردم نهاد انجمن  صاحب امتیاز جشنواره

 دبیر جشنواره
فاظت محیط زیست کشور و مدیر کل سابق محیط سید قوام الدین بزرگیان ،کارشناس سازمان ح

 زیست استان تهران

 برگزارکنندگان  اولین مراسم جشنواره

 انجمن توسعه کسب و کارهای محیط زیست شایان  -1

 ایران  ، صنایع ، معادن و کشاورزی اتاق بازرگانی -2

 بنیاد توسعه کارافرینی و تعاون استان تهران  -3

 ن درصد از محل منابع مالی  انجمن محیط زیست شایا 80و در جشنواره درصد از محل ثبت نام  20 رهجشنوامحل تامین هزینه دوره اول 

 نفر 842 تعداد متقاضیان شرکت در جشنواره

 نفر 76 تعداد برندگان جشنواره

 نفر 313 تعداد مدعوین حاضر در مراسم

 سخنرانان جشنواره

 زمان حفاظت محیط زیست کشور دکتر حسن اکبری ،معاون محیط زیست طبیعی  سا-1

 مهندس محمد رضا بهرامن ،رییس خانه معدن ایران -2

ری دکتر رسول اشرفی پور ، رییس شورای عالی جنگل و مراتع سازمان منابع طبیعی و آبخیزدا-3

 کشور

 دکتر نجفی ،مدیرکل دفتر تعاونی های توزیعی وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی -4

خدایی، رییس کمسیون محیط زیست اتاق بازرگانی ،صنایع،معادن و  دکتر فرشید شکر-5

 کشاورزی ایران 

 ردکتر سید قوام الدین بزرگیان ، دبیر جشنواره و کارشناس سازمان حفاظت محیط زیست کشو-6

 

 مجری:
  رادیو مجری برنامهجناب آقای مصطفی داعی ، 
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 جشنواره:دوره اول  حامیان برگزارکنندگان و 

 سمت اجرایی در جشنواره وان دستگاهعن
 ،صنایع،معادن و کشاورزی ایراناتاق بازرگانی 

 کمسیون توسعه پایدار، محیط زیست و آب دفتر 

 ره دبیرخانه تفاهم نامه اجرایی جشنوا-

 کمک به اجرای مراسم جشنواره  -

 یو اطالع رسان غاتیتبل – ییاجرا -یمعنو تیحما-

 اطالع رسانی وتبلیغات  -نویحمایت مع خانه معدن ایران

 وزارت جهاد کشاورزی

 دفترمحیط زیست و سالمت غذاروابط عمومی و   

 واره دبیر خانه تفاهم نامه اجرایی جشن-

 یو اطالع رسان غاتیتبل – ییاجرا -یمعنو تیحما -

 وزارت صنعت ،معدن و تجارت

 محیط کار و محیط زیست دفتر روابط عمومی ،    

 یو اطالع رسان غاتیتبل – ییاجرا -یمعنو تیحما -

 واره دبیر خانه تفاهم نامه اجرایی جشن- بنیاد توسعه کارآفرینی و تعاون استان تهران

 اجرای  جشنواره  و کمک به مرکزشورای سیاست گذاری جشنواره-

 محیط زیست کمیته کارشناسی گروه شهدا و ایثارگران،حمایت معنوی  - مرکز نیکوکاری ثامن االئمه گرگان  

 دبیرخانه دائمی جشنواره - انجمن توسعه کسب و کارهای محیط زیست شایان

 سی ،کمیته کارشنا کمیته گروه داوری- 

 شنواره دبیر خانه تفاهم نامه اجرایی ج - مرکز و غرب آسیادر مرکز منطقه ای کنوانسیون رامسر

 کمیته گروه علمی جشنواره-

 سانیرتبلیغات و اطالع  –اجرایی  -معنوی حمایت سازمان حفاظت محیط زیست

 و اطالع رسانی  تبلیغات –اجرایی  -حمایت معنوی وزارت جهاد کشاورزی

 و اطالع رسانی تبلیغات –اجرایی  -حمایت معنوی وزارت صنعت ، معدن و تجارت

 رسانیو اطالع  تبلیغات –اجرایی  -حمایت معنوی وزارت میراث فرهنگی ، گردشگری و صنایع دستی

 و اطالع رسانی تبلیغات –اجرایی  -حمایت معنوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی

 تبلیغات و اطالع رسانی –حمایت معنوی  وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی

 بلیغات و اطالع رسانیت  -جراییا-حمایت معنوی   سازمان زمین شناسی و اکتشاف معدنی کشور

 بلیغات و اطالع رسانیت -حمایت معنوی یط زیست و توسعه پایداردفتر مح –شهرداری تهران 

 تبلیغات و اطالع رسانی -حمایت معنوی قوه قضاییه ، دادگستری استان تهران

 تبلیغات و اطالع رسانی -حمایت معنوی وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری

 تبلیغات و اطالع رسانی -حمایت معنوی وزارت راه و شهرسازی

 تبلیغات و اطالع رسانی -حمایت معنوی نفت  وزارت

 تبلیغات و اطالع رسانی -حمایت معنوی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری
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 ماری از برندگان آخالصه 

 

 

 عنوان  تعداد

 نامزد دریافت نشان وجدان محیط زیست  نفر 43

 برنده  تعداد کل نفرات انتخابی

 76نفر  

ته تقدیر شایس نفر 27  

نفر  6  افتخاری 

استان  14  تعداد استانها  

 محیط زیست  شهید4

 تعداد شهدا
 منابع طبیعی شهید 2

نفر  5  )سازمان منابع طبیع تعداد ایثارگران از حوزه منابع طبیعی 

 مردم نهاد  نفر  12

 کارکنان دولت  نفر 32

 کارکنان غیر دولتی  نفر 44

نفر  8  با خدمات مردم نهادی   کارکنان دولت 

 عکاسی طبیعت و محیط زیست 2

 هنری
 فیلم زیست محیطی 1

 خبرنگار  1

 وکیل دادگستری  1
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  صنعتی ، خدماتی ،معدنی، کشاورزی و گردشگری گروه واحد های برنده  خالصه آمار

 نفت و گاز  1

 واحد های صنعتی

 پنج واحد

 غذایی 2

 کانی غیر فلزی  1

  فلزی 1

 کشتارگاه  1

 کشاورزی

 واحد 7

 دامپروری   5

 جوجه کشی  1

 هواپیمایی خدمات  1

 خدماتی 

 واحد 7

 ساختمانهای دولتی  1

 شهرداریها 1

 مجتمع  مسکونی  1

 بیمارستانی  1

 زیست محیطی  1

 انتشارات 1

 گردشگری  -- 0

 معدنی --  0
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1401 -برندگان دور اول جشنواره  

هدای محیط زیست و منابع طبیعیش  

 

 برندگان تندیس نامزد دریافت نشان وجدان محیط زیست 

 استان گروه فعالیت محل کسب و کار نام و نام خانوادگی
واپیماییه -خدماتی  مدیر عامل محترم شرکت هواپیمایی معراج دکتر سید محمد میرسمیعی  تهران 

یمارستانب -خدماتی  ریاست محترم مرکز آموزشی ، تحقیقاتی ودرمانی قلب و عروق شهید رجایی دکترفریدون نوحی بزنجانی  تهران 

ن زمین شناسی و اکتشافات معدنیمعاون محترم وزیر و رییس سازما دکتر علیرضا شهیدی اییاجر -اداری    تهران 

پاژن(شرکت لبنیات مدیر عامل محترم شرکت شاندشت ) علی رضا همت غذایی -صنعتی    تهران 

اییاجر -اداری  رییس محترم اداره محیط زیست شهرستان بندر ترکمن مهندس علی بیانی  گلستان 

رم شرکت پاالیشگاه گاز فجر جممدیر عامل محت مهندس سید محمد مهدی هاشمی گاز و نفت –صنعتی    بوشهر 

رییس محترم کمیسیون توسعه پایدار و محیط زیست و آب اتاق بازرگانی،  دکتر فرشید شکر خدایی

 صنایع ،معادن وکشاورزی

اییاجر -اداری   تهران 

معدن و مدیرکل محترم دفتر محیط کار و محیط زیست وزارت صنعت ،  دکتر کتایون نعمت پور

 تجارت

اجرایی-اداری  تهران 

کارشناس مسئول محترم دفتر محیط زیست و سالمت غذای وزارت  مهندس کاوه حاتمی

 جهادکشاورزی

اییاجر -اداری   تهران 

 تهران خدماتی مدیر عامل محترم بنیاد توسعه کارآفرینی و تعاون استان تهران مهندس امید شنعه

اییاجر -اداری  مدیر اجرایی محترم مرکزکنوانسیون منطقه ای رامسر در مرکز و غرب آسیا دکتر شهرام فداکار  تهران 

 های شهرک –خدماتی  مدیر اجرایی محترم مجتمع مسکونی پارس جم دکترسعید محمدی

 مسکونی

 بوشهر

انی، دبیر محترم کمیسیون توسعه پایدار و محیط زیست و آب اتاق بازرگ مهندس مسعود شیرین کالم

 صنایع ،معادن وکشاورزی

اییاجر -اداری   تهران 

محیطی زیست –خدماتی  مدیر عامل محترم شرکت مبین آب تجهیزات راد دکتر سجاد خدایی  تهران 

 تهران اداری اجرایی سرپرست مرکز هوا و اقلیم سازمان حفاظت محیط زیست دکتر داریوش گلعلیزاده

د جابری انصاریدکتر سع فرهنگ و ارشاد اسالمی البرز مدیرکل محترم  یاجرای -اداری   البرز 

 

 استان حوزه شهادت شغل قبل از شهادت نام و نام خانوادگی

) سازمان منابع طبیعی(فعال محیط زیست یاسین کریمی  کرمانشاه منابع طبیعی 

) سازمان منابع طبیعی( فعال محیط زیست بالل امینی  کرمانشاه منابع طبیعی 

محیط زیستمحیط بان سازمان  شهید پرویز هرمزی  هرمزگان محیط زیست 

 هرمزگان محیط زیست محیط بان سازمان محیط زیست شهید محمد دهقانی سیاهکی

 هرمزگان محیط زیست محیط بان سازمان محیط زیست شهید محمد حسن نژاد
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 لوح چوبی  –برندگان نامزد دریافت نشان وجدان محیط زیست 

 استان گروه فعالیت محل کسب و کار نام و نام خانوادگی
 مازندران  هرداریهاش -خدماتی  معاون محترم شهرداری رامسر مهندس مصطفی گلجاری مقدم

 تهران فیلم -هنری  کننده محترم فیلم پای پرواز من تهیه احمد خواجه وند

 تهران ییاجرا -اداری  معاون محترم دفتر محیط کار و محیط زیست وزارت صنعت ، معدن و تجارت خانم مهندس فاطمه عبادتی

معاون محترم برنامه ریزی و امور اقتصادی سازمان تحقیقات ،آموزش و ترویج  دکتر عبداله مخبر دزفولی

 وزارت جهاد کشاورزی-ورزی کشا

 تهران ییاجرا -اداری 

 تهران احرایی-اداری کارشناس محترم دفتر محیط کار و محیط زیست وزارت صنعت ، معدن و تجارت خانم مهندس نرجس بای

 قزوین امدارید -کشاورزی  مدیر عامل محترم شرکت خوشه دشت محمد رضا همت

ره کل توسعه گردشکری داخلی وزارت میرات فرهنگی ، معاون محترم ادا دکتر محمد جهان شاهی

 گردشگری و صنایع دستی

 تهران ییاجرا -اداری 

 تهران مردم نهاد نایب رییس محترم هیات مدیره موسسه بازیافت امید زندگی دکترحسن فروزانفرد

 سمنان یادار -خدماتی  مدیر عامل محترم شرکت گاز سمنان مهندس سید جواد حقیقت حسینی

 تهران مردم نهاد مدیر محترم روابط عمومی بیمارستان قلب و عروق شهید رجایی دکتر پیام احمدی کاشانی

 تهران اجرایی-اداری مدیر کل محترم محیط زیست و توسعه پایدار شهرداری تهران خانم دکتر شینا انصاری

 گلستان ماتیخد مدیر عامل محترم شرکت کشتارگاه صنعتی طیور گلستان دکتر رضا مبصری

 تهران اجرایی-اداری معاون محترم دفتر توسعه پایدارو امور فناوری وزارت جهاد کشاورزی مهندس محمد حسین کریمی

خانم مهندس سیده آسیه رضوی 

 زاهد کالئی

 تهران مردم نهاد مدیر اجرایی محترم انجمن محیط زیست شایان

 تهران اجرایی-اداری و دبیر شورای عالی مشورتی سازمان دامپزشکی کشور مشاور محترم معاون وزیر دکتر علی رضا رفیعی پور

 تهران اجرایی-اداری مشاور محترم معاون محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست مهندس محمد رضا عین قالیی

 درانمازن مردم نهاد مدیر محترم حسابداری درمانگاه تامین اجتماعی رامسر خانم سیده رقیه بزرگیان

 های شهرک –خدماتی  مدیر محترم محیط زیست شرکت شهرک صنعتی زاگرس و گلبرگ دکتر علی سیدی

 صنعتی

 تهران

رییس محترم اداره هماهنگی و ساماندهی امور مناطق سازمان حفاظت محیط  دکتر امیرحسین دادشی

 زیست کشور

 تهران مردم نهاد

 تهران عکاسی -نری ه عکاس محترم طبیعت و حیات وحش فریبرز حیدری

 تهران فلزی -صنعتی  مدیر عامل محترم شرکت برتر ماشین پویا نگر موسی حاجی محمد لو

 تهران ویسنده کتابن -مردم نهاد  مشاور محترم معاون آموزش سازمان حفاظت محیط زیست دکتر علیرضا اعجازی

 تهران غذایی -عتی صن مدیر عامل شرکت صنعت و تجارت ژوبین مهر علی رضا قهرمان خواه

 تهران مردم نهاد کارشناس محترم سازمان حفاظت محیط زیست مهندس احمد دباغیان

اپ چ -نتشارات ا-خدماتی مدیر مسئول محترم انتشارات زمزمه جاوید سید محمد کاظم بهبهانی

 کتاب

 تهران

 تهران مردم نهاد فعال محیط زیست خانم مهندس ناهید اسالمی

 تهران مردم نهاد مدیر عامل محترم انجمن محیط زیست شایان امیر حسینی مهندس سید هادی
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 برندگان شایسته تقدیر 

 استان گروه فعالیت محل کسب و کار نام و نام خانوادگی

امپرورید -کشاورزی  مدیر محترم کارخانه جوجه کشی واحد البرز مهندس فردین فرزین  البرز 

رغداریمدیر محترم واحد م رضا نقی زاده امپرورید -کشاورزی    البرز 

امپرورید -کشاورزی  مدیر محترم مرغداری وزیری احمد حاجی وزیری  البرز 

امپرورید -کشاورزی  مدیر محترم دامداری آگاهی بهروز آگاهی  البرز 

امپرورید -کشاورزی  مدیرعامل محترم شرکت کشت وصنعت بهدانه پارس سید جالل حسینی  البرز 

مرتضی هاشمیهمهندس سید  اجرایی-اداری مشاور محترم رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان یزد   یزد 

 مازندران خبرنگار خبرنگار و فعال محترم محیط زیست مهندس صادق رحمتی بازرگانی

 تهران مرم نهاد وکیل محترم پایه یک دادگستری سعدا عباس آبادی

دم نهادمر دانشجو و فعال محیط زیست ماجده باقری چیمه  تهران 

 مازندران مردم نهاد دانشجو و فعال محیط زیست سید آرمان بزرگبان

جراییا -اداری  رئیس محترم گروه محیط زیست و سالمت غذا جهاد کشاورزی استان قم مهندس لیال دالوری  قم 

انمازندر مردم نهاد مدیر محترم آموزشگاه مالصدرا و فعال محیط زیست مهندس دنیا مددی مقدم  

 البرز مردم نهاد شغل آزاد مهندس زینب سلملیان

 کرمانشاه ایثارگر منابع طبیعی جانشین محترم یگان حفاظت اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان کرمانشاه مهندس فرشید سنجری

چهارمحال و  ایثارگر منابع طبیعی مسئول محترم یگان حفاظت اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری خانمیرزا مهندس شیر محمد فرامرزی

 بختیاری

 تهران فعال محیط زیست شغل آزاد مهندس الهام سلملیان

جراییا -اداری  کارشناس محترم دفتر توسعه پایدار و امور فن آوری جهاد کشاورزی البرز مهندس علیرضا اویسی  البرز 

ر و فن آوری وزارت جهاد کشاورزیمشاور محترم وزیر و رییس توسعه پایدا مهندس صادق توسلی زاده جراییا -اداری    تهران 

جراییا -اداری  رئیس محترم گروه محیط زیست و سالمت غذا جهاد کشاورزی استان لرستان مهندس محمد فرهادیان  لرستان 

جراییا -اداری  رئیس محترم گروه محیط زیست و سالمت غذا جهاد کشاورزی استان البرز مهندس فاطمه بشیری  البرز 

جراییا -اداری  کارشناس مسئول محترم محیط زیست و سالمت عذا جهاد کشاورزی استان البرز مهندس حجت رحمانی  البرز 

چهارمحال و  ایثارگر منابع طبیعی مشاور محترم مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان کرمانشاه سید امراله حسینی

 بختیاری

منابع طبیعی بخش ناغان رییس محترم مهندس فرزاد خسروی  کرمانشاه ایثارگر منابع طبیعی 

چهارمحال و  ایثارگر منابع طبیعی کارمند محترم منابع طبیعی بخش ناغان مهندس یونس خلیلی

 بختیاری

 تهران مردم نهاد فعال محترم محیط زیست مهندس سیده زهرا طالبیان

رکارشناس سازمان حفاظت محیط زیست کشو شهرام سپهر نیا  تهران نویسنده کتاب 

فلزی غیر –صنعتی  مدیر عامل محترم مجتمع لیمون چینی آراد مسعود ایمانی  خراسان رضوی 

 

 

 

 


