نشان وجدان محیط زیست

جشنواره جازیه ملی ؛

وجدان محیط زیست رد کسب و کار از ن گاه مردم
به استناد سند ارتقای فرهنگ حفاظت از محیط زیست

و با رویکرد انتخاب برترین حامیان محیط زیست کشور
در آغاز دولت سیزدهم
حامیان و ربگزارکنندگان جشنواره

-

برگزارکنندگان جشنواره

عنوان دستگاه

سمت اجرایی در جشنواره

سازمان حفاظت محیط زیست

حمایت اجرایی جشنواره

دفتر مشارکت مردمی و مسئولیت اجتماعی
وزارت جهاد کشاورزی

-دبیرخانه تفاهم نامه اجرایی جشنواره

دفترمحیط زیست و سالمت غذا

 کمیته ارزیابی گروه کشاورزی جشنواره-کمیته ارزیابی گروه صنایع و معادن جشنواره

وزارت صنعت ،معدن و تجارت
دفتر امور بهداشت  ،ایمنی ،محیط زیست و انرژی
بنیاد توسعه کارآفرینی و تعاون استان تهران

-مرکزشورای سیاست گذاری جشنواره

مرکز نیکوکاری ثامن االئمه گرگان

-کمیته کارشناسی گروه شهدا و ایثارگران محیط زیست

انجمن توسعه کسب و کارهای محیط زیست شایان

دبیرخانه دائمی جشنواره-کمیته گروه داوری

مرکز منطقه ای کنوانسیون رامسر درمرکز و غرب آسیا

-

-کمیته گروه علمی جشنواره

حامیان وِیژه جشنواره
نوع همکاری

عنوان دستگاه
سازمان حفاظت محیط زیست

حمایت معنوی -اجرایی – تبلیغات و اطالع رسانی

وزارت جهاد کشاورزی

حمایت معنوی -اجرایی – تبلیغات و اطالع رسانی

وزارت صنعت  ،معدن و تجارت

حمایت معنوی -اجرایی – تبلیغات و اطالع رسانی

وزارت میراث فرهنگی  ،گردشگری و صنایع دستی

حمایت معنوی -اجرایی – تبلیغات و اطالع رسانی

فرهنگ و ارشاد اسالمی
وزارتانجمن توسعه کس
پزشکیزیست شایان
کاراهی محیط
و
ب
وزارت بهداشت،درمان و آموزش

 -مردم نهاد ( غیر انتفاعی  ،غیر دولتی  ،غیر سیاسی)

حمایت معنوی -اجرایی – تبلیغات و اطالع رسانی
حمایت معنوی – تبلیغات و اطالع رسانی

شهرداری تهران – دفتر محیط زیست و توسعه پایدار

حمایت معنوی -تبلیغات و اطالع رسانی

خانه معدن ایران

حمایت معنوی -تبلیغات و اطالع رسانی

قوه قضاییه  ،دادگستری استان تهران

تبلیغات و اطالع رسانی

وزارت علوم  ،تحقیقات و فناوری

تبلیغات و اطالع رسانی

وزارت راه و شهرسازی

تبلیغات و اطالع رسانی

وزارت نفت

تبلیغات و اطالع رسانی

معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری

تبلیغات و اطالع رسانی
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شخ
شخ
مسئله محیط زیست ،مسئله این دولت یا آن دولت  ،مسئله این ص یا آن ص ،مسئله این جریان
ح م
و یا آن جریان نیست .بلکه موضوعی کشوری و ملی است که باید ربای ل ش کالت مرتبط با آن ،

همه دست هب دست یکدیگر دهند.

مع
رهبر ظم انقالب 1393/2/17-

نجم
ا ن توسعه کسب و کاراهی محیط زیست شایان

 -مردم نهاد ( غیر انتفاعی  ،غیر دولتی  ،غیر سیاسی)
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در رعایت مقررات مربوط به حفظ محیط زیست نباید به هیچ عنوان چشمپوشی کرد؛ ضمن اینکه
نباید با سختگیریهای بیمورد ،مانع از اجرای پروژههای بزرگ شد.

رییس جمهور 1400/07/21

ما از سمن هایی که صادقانه و خاضعانه با تمام ظرفیت ها برای این نظام کار می کنند حمایت می کنیم و
از آنها تقاضا داریم بستر سازی و تدوین برنامه های اجرایی از جمله آموزش و فرهنگ سازی را در برنامه و
اقدامات خود قرار دهند .ما معتقدیم اگر شما تقویت شوید سازمان هم قدرتمند می شود.
مشارکت با تشکل ها برای ما یک اصل است و بدنه سازمان همکاری خود با سمنها را از باالترین سطوح
شروع خواهد کرد .از تشکل ها و سمن ها تقاضا داریم برای حفظ و سرافرازی نظام و آبادانی کشور کار
کنند و مدافع اهداف سازمان باشند و متقابال ما هم از آن ها حمایت خواهیم کرد.
معاون رییس جمهور و رییس سازمان حفاظت محیط زیست

نجم
ا ن توسعه کسب و کاراهی محیط زیست شایان

 -مردم نهاد ( غیر انتفاعی  ،غیر دولتی  ،غیر سیاسی)
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خالصه محتوای قابل ارایه در جشنواره
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شرایط اختصاصی شرکت در جشنواره
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شاخصهای عملکرد زیست محیطی قابل ارزیابی در انتخاب
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فعالیت های قابل پذیرش در جشنواره جایزه ملی وجدان محیط زیست
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یک سال خدمات مشاوره رایگان زیست محیطی به واحد های صنعتی  ،خدماتی  ،کشاورزی و
معدنی
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نجم
ا ن توسعه کسب و کاراهی محیط زیست شایان

 -مردم نهاد ( غیر انتفاعی  ،غیر دولتی  ،غیر سیاسی)
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تعاریف:

* تعریف وجدان محیط زیست :
از نظرمفهومی  ،وجدان زیست محیطی را میزان اطالعات فرد در مورد مسائل زیست محیطی و عوامل مؤثر در گسترش
آن و شناخت ازچگونگی رفتار خود و دیگران جهت بهبود معضالت آن عنوان می نمایند .وجدان زیست محیطی ،ترکیبی
است از اعتقاد به محیط زیست و ارزشی که به آن داده شده است.

* جایزه وجدان محیط زیست در کسب و کار از نگاه مردم:
ایده ایست که توسط خبرگان محیط زیست ،جهت شناسایی  ،معرفی  ،تشویق و تقدیر از فعاالن در حوزه محیط زیست
مطرح شده است .دراین ایده  ،برخالف جایزه های مشابه دولتی و خصوصی  ،از نگاه مردم ،نظارت بر عملکرد زیست محیطی
مدیران و کارشناسان و صاحبان حرفه ،بدون توجه به مسایل سیاسی  ،مالی و جناحی و بر اساس پارامترهایی که نشانگر
عملکرد مخاطبان از فرایندی منتج از نهاد و وجدان بیدار آنان دارد .دنبال میکند.

* برندگان جایزه وجدان محیط زیست در کسب و کار از نگاه مردم:
به اشخاصی که در واحد های صنعتی  ،معدنی  ،خدماتی ،کشاورزی و گردشگری  ،و نیز در مراکز اجرایی ،قانون گذاری
 ،نظارتی  ،فرهنگی  ،اقتصادی و اجتماعی و ...مشغول به فعالیت بوده که  ،بر اساس تفکری آیندهنگر و سبزاندیش ،
توانستند ،معیارهای زیست محیطی مربوط به جایزه ملی وجدان محیط زیست در کسب و کار از نگاه مردم را ،بدون توجهات
سیاسی  ،مالی  ،ضوابط و مقررات جاری کشور و حتی خارج از نگاه نهادهای دولتی اخذ نمایند.

* جشنواره جایزه ملی وجدان محیط زیست در کسب و کار از نگاه مردم :
مراسمی است که با مشارکت و حمایت سازمانها و نهادهای مرتبط با محیط زیست نظیر سازمان حفاظت محیط زیست
کشور  ،وزارت صنعت و معدن و تجارت  ،وزارت میراث فرهنگی و گردشگری  ،وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی  ،وزارت جهاد
کشاورزی  ،دفتر محیط زیست و سالمت غذای وزارت جهاد سازندگی  ،دفتر امور بهداشت ،ایمنی ،محیط زیست و انرژی
وزارت صمت  ،شهرداری تهران  ،خانه معدن ایران  ،بنیاد توسعه کارآفرینی و تعاون استان تهران ،مرکز نیکوکاری ثامن
االئمه گرگان  ،مرکز منطقه ای کنوانسیون رامسر در مرکز و غرب آسیا و  ....با دبیری انجمن مردم نهاد ،توسعه کسب و
کارهای محیط زیست شایان برگزار شده که طی آن از صاحبان حرف  ،کارشناسان و مدیرانی که به اتکای وجدان مسئولیت
پذیر خود  ،بیشترین خدمات داوطلبانه را در حوزه حفاظت و حمایت از محیط زیست ارائه نموده اند ،با اهدای نشان وجدان
محیط زیست و لوح تقدیر تشویق و قدردانی میگردند.
جایزه نشان وجدان محیط زیست ،اولین و تنها جایزه رسمی غیردولتی در سطح ملی و حوزه محیط زیست میباشد که
با قضاوت مردم به عملکرد منتج از وجدان پاک و اندیشههای سبز انسانی اهداء میگردد .این جایزه به کارشناسان  ،مدیران
و یا صاحبان واحدهای صنعتی و خدماتی اهداء می گردد که در حوزه کسب و کارشان خدمات ارزنده ای را بدون استفاده
از بودجه دولتی و یا اجبار دولتی انجام داده و تاثیر گذاری مثبت بر محیط زیست شهرستان یا استان و یا در سطح
ملی داشته باشد.

نجم
ا ن توسعه کسب و کاراهی محیط زیست شایان

 -مردم نهاد ( غیر انتفاعی  ،غیر دولتی  ،غیر سیاسی)
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اهداف:
-1تشویق به اجرای ضوابط و قوانین باالدستی نظیر اصل پنجاهم قانون اساسی ونیز سند ارتقای فرهنگ
محیط زیست مصوب سال 1398و همچنین ابالغیه مقام معظم رهبری درخصوص سیاست های کلی محیط زیست
و برنامه ششم توسعه  ....بعنوان یک وظیفه عمومی
 -2توسعه فرهنگ حفاظت و حمایت از منابع زیست محیطی کشور در بین مدیران و کارشناسان بخش دولتی ،عمومی
و خصوصی
 -3حمایت از ایثارگری حامیان محیط زیست بویژه محیط بانان و جنگل بانان  ،تشکلهای مردم نهاد ،خصوصاً شهدای محیط
زیست و جنگل بان
-4کمک به برند سازی اشخاص حقیقی و حقوقی در گروههای صنعتی  ،معدنی  ،خدماتی و کشاورزی ،و کمک به توسعه
کسب و کارشان در فروش بهتر کاال و خدمات تولید شده در بستر حفاظت از محیط زیست  ،به بهانه اهدای نشان وجدان
محیط زیست برای تشویق به حفاظت بهینه از محیط زیست
 -5ت قدیر از خدمات انسانهای پاک نهاد در حوزه محیط زیست از طریق اهدای نشان وجدان محیط زیست

برگزارکنندگان و حامیان جشنواره وجدان محیط زیست و شماره مجوز :
این جشنواره بصورت مشارکتی و با همراهی دستگاههای دولتی  ،عمومی  ،خصوصی،خیرین و مردم نهاد برگزار می گردد.
که دبیرخانه آن در مرکز انجمن مردم نهاد توسعه کسب وکارهای محیط زیست شایان (غیر دولتی  ،غیر سیاسی و غیر
انتفاعی) که دارای مجوز فعالیت به شماره  1400/1/8719از وزارت کشور و شماره ثبت  44686می باشد.
در اجرای این جشنواره چندین تفاهم نامه با دستگاه دولتی و عمومی ازجمله دفترمحیط زیست و سالمت غذای وزارت
جهاد کشاوری ،بنیاد تعاون و کارآفرینی استان تهران  ،مرکز منطقه ای کنوانسیون رامسر و ....منعقد شده و از دستگاه هایی
نظیر سازمان حفاظت محیط زیست (1400/170/3521مورخ  )1400/02/07وزارت فرهنگ وارشاد اسالمی (1400/182807
مورخ )1400/07/11وزارت صنعت،معدن و تجارت(  60/282518مورخ )1399/12/20وزارت جهاد کشاورزی (1400/0271/5079
مورخ  ) 1400/02/18وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی (101/3496مورخ  )1400/12/27وزارت میراٍث فرهنگی ،
صنایع دستی وگردشگری (  14002102/20181مورخ  ، ) 1400/8/5شهرداری تهران 1050947( ،مورخ)1399/10/22خانه معدن
ایران (99/522مورخ  ، )1399/11/6بنیاد توسعه کارآفرینی استان تهران( 694/717مورخ  )1399/11/14دفتر محیط زیست
و سالمت غذای وزارت جهاد کشاورزی (309/00مورخ )1400/02/21دفتر امور بهداشت ،ایمنی ،محیط زیست و انرژی
(371074/60مورخ  - –)1399/11/11مرکز منطقه ای کنوانسیون رامسر در مرکز و غرب آسیا (-155م-ر مورخ)1399/11/6
مرکز نیکو کاری ثامن االئمه گرگان موافقت همکاری دریافت گردید.
مراحل ثبت نام در جشنواره :

- 1مراجعه به سایت جشنواره و کسب اطالعات و در یافت فرم و پرسشنامه و یا تماس با دبیرخانه جشنواره
- 2واریز وچه ثبت نام با هماهنگی با دبیر خانه جشنواره
 - 3ارسال فیش واریزی و فرم در خواست ثبت نام و پرسشنامه به دبیرخانه از طریق ایمیل یا پست
 - 4ارسال اسناد و مدارک عملکرد زیست محیطی بصورت عکس  ،فیلم  ،سند و ...بر روی  cdو ارسال با پست
به

به آدرس دبیرخانه

نجم
ا ن توسعه کسب و کاراهی محیط زیست شایان

 -مردم نهاد ( غیر انتفاعی  ،غیر دولتی  ،غیر سیاسی)
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مخاطبین جشنواره :
 -1تمامی واحد های صنعتی  ،معدنی  ،کشاورزی گردشگری و خدماتی
 -1-1صنعتی :صنایع غذایی -نساجی و پوشاک  -صنایع چرم و سلولزی  -صنایع فلزی ماشین سازی  -صنایع الکترونیکی
صنایع شیمیایی -صنایع کانی غیرفلزی -صنایع دارویی و بهداشتی -صنایع بازیافت  -صنایع نفت ،گاز ،پتروشیمی
-1-2کشااااورزی :واحدهای دام روری -کشااات گلخانهای -مراکز پرورش قارچ-تکثیر و پرورش آبزیان-تکثیر و پرورش
گونه های زینتی-تکثیر و پرورش گونه های حیات وحش-میادین دام-مجتمع های کشااات و صااانعت -مجتمع یا
شهرکهای دام روری
-1-3معدنی:معادن زیر زمینی -معادن روباز-معادن سنگ -معادن شن و ماسه -استخراج مواد شیمیایی -معادن نمک
 1-4خدماتی :شااهرداریها  ،بانکها  -بیمهها -بیمارسااتانها  -دانشااگاه و مراکز آموزشاای -مناطق آزاد تجاری و ویژه
اقتصادی شهرکها ونواحی صنعتی وصنفی -مجتمعهای تفریحی و توریستی -کشتارگاههای دام و طیور -شهرک و
مجتمعهای م سکونی -های رمارکت و فرو شگاه زنجیرهای  -فرودگاهها  -سکوهای نفتی  -بنادر صادراتی و تجاری
صاایادی و اساالکه پارک و باش وحش  ،باش پرندگان -هتل ،متل  ،رسااتوران  ،تاالر -ساااختمانهای اداری دولتی و
خ صو صی -ا ستادیوم و سالنهای ورز شی -پالژهای ساحلی و مجتمعهای بین راهی -پادگان و مراکز نظامی -سایر
مراکز خدماتی
 -2منتخبین ویژه :
-1شهدای محیط بان و جنگل بان
-2مدیران ارشد اجرایی و سیاسی و نظامی ،استانداران ،فرمانداران  ،بخشداران ،شهرداران
-3نمایندگان مجلس  ،اعضای شوراهای اسالمی شهر و روستا
-4قضات و وکالی دادگستری و خیرین محیط زیست
-5مدیران و کارشناسان کلیه دستگاههای قوای سه گانه مقننه  ،مجریه
و قضاییه
-6مدیران شهرستانی  ،استانی و ستادی سازمان حفاظت محیط زیست
-7مدیران دفاتر  HSEسایر دستگاهها دولتی و عمومی و خصوصی
-8مدیران استانی صمت  ،گردشگری و کشاورزی ...
-9محیط بانان  ،جنگل بانان و کارشناسان و دانشجویان کلیه رشتهها
-10عضو هیات علمی حوزه و دانشگاه  ،مکتشفین و مخترعین و محققین

عقد تفاهمنامه با دفتر محیط زیست و سالمت غذا

-11هنرمندان  ،ورزشکاران  ،خبرنگاران ،فعاالن تشکلهای مردم نهاد....

وزارت جهاد کشاورزی برای برگزاری جشنواره

نجم
ا ن توسعه کسب و کاراهی محیط زیست شایان

 -مردم نهاد ( غیر انتفاعی  ،غیر دولتی  ،غیر سیاسی)
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خالصه محتوای قابل ارایه در جشنواره :
-1جشنواره جایزه ملی وجدان محیط زیست در کسب و کار از نگاه مردم ایده ایست ؛که برای اولین بار در
دنیا در حال اجراست.
-2در ایران تنها جشنواره رسمی و بزرگ کشوردر حوزه محیط زیست بنام جشنواره صنعت سبز است .که از طرف دولت
برگزار می شود ( .سازمان حفاظت محیط زیست ) و تنها از کسانی که ضوابط زیست محیطی دولتی را اجرا کرده باشند،تقدیر
می گیرد .ولی در جشنواره وجدان محیط زیست از کسانی که فراتر از ضوابط دولتی  ،اجبار و بودجه دولت اقدام زیست
محیطی انجام داده باشند  ،مورد ارزیابی و تقدیر از نگاه مردمی قرار می گیرند (.نه نگاه دولتی)
-3برای اولین بار در این جشنواره مطابق اصل پنجاهم قانون اساسی و سند ارتقای فرهنگ محیط زیست و ابالغیه سیاست
های کلی نظام در محیط زیست ،تمامی گروههای بخشی و فرا بخشی محیط زیست (چهار وزارتخانه دولتی ،دو دستگاه
عمومی و یک واحد خصوصی ،یک مرکز خیریه و یک انجمن مردم نهاد و یک مرکز بین المللی )مرتبط با محیط زیست در
برگزاری آن همکاری دارند  .نهاد های دولتی هیچ دخالتی در تدوین چارچوب ها و ارزیابی و داوری عملکرد ها ندارند و تنها
حامی و ناظر جشنواره هستند  .و قضاوت فقط توسط یک گروه خبره محیط زیست و بی طرف مردمی انجام می گردد.
 -4بار معنوی اهدای نشان وجدان آن هم در حوزه محیط زیست به یک شخص ،بیانگر تکمیل توالی رشد انسانیت در او بویژه
نشان از خداپرستی  ،اخالق مداری و دینداری اوست.
- 5اهدای نشان وجدان محیط زیست به یک واحد خدماتی و تولیدی  ،دراعتماد دهی به مشتری و فروش بیشتر خدمات و
محصول تولیدی در بستر حفاظت از محیط زیست تاثیر شاخصی دارد.
-6اهدای نشان وجدان محیط زیست به مدیران و کارشناسان در همه گروه های کسب و کار در برند سازی آنها بسیار موثر
است.
-7به همراه نشان استاندارد و نشان غذا و سالمت دارو برکاالها و خدمات  ،با درج نشان وجدان محیط زیست ،بر کاال و
خدمات چرخه اعتماد سازی مشتریان تکمیل می گردد.
-8دارندگان نشان وجدان محیط زیست درحوزه فعالیت های بین المللی (تجارت ،صادرات ،خدمات ،علمی  )....از اقبال
بیشتری در برقراری ارتباط با مخاطبان و مشتریان خود برخوردار خواهند بود .
-9حساسیت به مسائل زیست محیطی در تمامی طبقات و سنین جمعیتی چند میلیاردی دنیا وجود دارد .لذا عرضه کاال و
خدمات تحت این عنوان ( دارنده نشان وجدان محیط زیست ) به جامعه حامی محیط زیست ،موفقیتی با ده ها گام جلوتر از
رقبا در بازار خواهند بود.
-10اولین دریافت کنندگان نشان وجدان محیط زیست  ،فرصت بهتری در معرفی برند و خدمات و کاالی خود در بازار و کسب
و کار خود خواهند داشت.
 -11فعاالن و دانش آموختگان و دوستداران محیط زیست زیادی در جامعه هستند .که شرایط الزم برای اخذ نشان وجدان
محیط زیست را ندارند  .لذا دارندگان این نشان خارج از این گروه مذکور ،از شاخص ها و برند های برتر جامعه و دوستدار
محیط زیست شناخته خواهند شد.

نجم
ا ن توسعه کسب و کاراهی محیط زیست شایان

 -مردم نهاد ( غیر انتفاعی  ،غیر دولتی  ،غیر سیاسی)
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شرایط اختصاصی شرکت در جشنواره

 -1تمامی مدیران و کارشناسان واحد های صنعتی  ،کشاورزی و خدماتی با مالکیت دولتی  ،خصوصی  ،نیمه خصوصی و
نظامی و حتی با مالکیت خارجی که در داخل مرزهای سرزمینی جمهوری اسالمی ایران فعالیت مینمایند  ،میتوانند در
این جشنواره شرکت نمایند.
 -2مدیران و کارشناسان و صاحبان صنایع  ،معادن  ،خدمات و کشاورزی میتوانند با نام حقوقی واحد تولیدی و خدماتی
خود در این جشنواره شرکت نمایند.
 -3صنایع آالینده و صنایعی که اخطاریه آالیندگی زیست محیطی دریافت نموده اند  ،میتوانند در این جشنواره شرکت
نمایند.
 -4تعهدات زیست محیطی مدیران و صاحبان صنایع و خدمات  ،به سازمان حفاظت محیط زیست و یا سایر نهادهای دولتی
نظیر دارایی و  ...مانع مشارکت آنها در این جشنواره نمیباشد.
 -5اشخاص حقیقی و حقوقی داوطلب در ارزیابی منتخبین ویژه  ،بدون توجه به جنسیت  ،مذهب و گرایش سیاسی ،دولتی
یا غیر دولتی بودن  ،مدرک و رشته تحصیلی  ،موقعیت محل جغرافیایی زندگی و کارمی توانند در این جشنواره شرکت
نمایند.
 -6جایزه صرفاً به نام شخص مدیر  ،کارشناس  ،صاحب صنعت و فعال در حوزه محیط زیست که موفق به کسب رتبه شده
باشد ،صادر میگردد.
 -7هر یک از اشخاص  ،حقیقی و حقوقی ،همزمان می توانند در چند گروه به طور مستقل شرکت نماید .نظیر  ،ثبت نام
همزمان بعنوان مدیر واحد  ،کارشناس  ،یا مسئول یا خیر محیط زیست ... ،و اخذ جایزه در هر یک از گروهها بطور جداگانه
 -8عملکرد زیست محیطی مورد پذیرش در محدوده زمانی از ابتدای سال  1399لغایت پایان مرداد  1400خواهد بود.

شاخصهای عملکرد زیست محیطی قابل ارزیابی در انتخاب :

 -1بکارگیری از توان علمی کارشناسان محیط زیست در حوزه فعالیت
 -2ایجاد مراکز مدیریت محیط زیست ( دفتر محیط زیست  /واحد )HSE
-3آموزش مبانی محیط زیست به کارکنان
-4مدیریت و کنترل آلودگیهای زیست محیطی
 -5مدیریت مصرف انرژی  ،سوخت و سایرمنابع
 -6مشارکت مردمی در جهت حفاظت از محیط زیست
 -7حمایت و بهرهمندی از توان تشکلهای مردم نهاد در جهت اشتغال و تولید پایدار و حفاظت از محیط زیست
 -8ارائه خدمات خیریه در جهت حفاظت و حمایت از مناطق حفاظت شده و تنوع زیستی ،کنترل منابع آالینده
 -9ایجاد زمینه اشتغال و توانمند سازی برای فارش التحصیالن محیط زیست
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نحوه بررسی و امتیاز دهی به عملکرد زیست محیطی متقاضیان
 -1در بررسی اسناد مربوط به مدیران واحد های صنعتی و خدماتی ،با توجه به گروه و رده هر صنعت و خدمات و
نیز موقعیت جغرافیایی و توان مالی و پرسنلی هر واحد و همچنین نوع کنترل آالیندههای مربوط به هر واحد ،و نیز
با توجه به الزامات قانونی موجود برای هر پارامتر و سرانجام ،نگاه سبز اندیش و وجدان بیدار اشخاص و مدیران و
صاحبان صنعت و خدمات در انجام برخی فعالیتهای زیست محیطی ،مورد مالک عمل قرار خواهد گرفت .
 -2در بررسی فعالیتهای منتخبین ویژه؛ بر اساس تاثیرگذاری فعالیت آنان بر محیط زیست ،قضاوت و رتبه بندی انجام
میگیرد.
 -3مجموع امتیازها درجدول آیتمهای مربوط به هر گروه  100میباشد .واحدهای صنعتی و خدماتی و کشاورزی ،در هر یک
از گروههای هم رده و هم گروه خود  ،رقابت مینمایند .
 -4فعالیتهایی که در چارچوب قانون ،واحدها ملزم به اجرای آن هستند و یا انجام آن برای منافع شخصی واحد یا مدیران
آن میباشد  .از حداقل امتیاز برخوردار میباشند .
 -5واحدهایی ک ه بدون الزام قانونی و منافع شخصی و صرفاً به جهت منافع عمومی و بهبود وضعیت محیط زیست،
فعالیتهای زیست محیطی مطابق آیتمهای جدول مربوط به گروه صنعتی خود را انجام داده اند از حداکثر امتیاز برخوردار
میباشند.
-6کمکهای مالی زیست محیطی به تشکلهای مردم نهاد دارای پروانه فعالیت از وزارت کشور مورد قبول میباشد مشروط
بر اینکه اسناد هزینه آن نیز از طرف تشکلهای مذکور به دبیرخانه ارایه گردد.
-7هزینههای پژوهشی و برنامههای تنویر افکار عمومی که توسط واحد صنعتی و خدماتی و یا با همکاری عوامل غیر دولتی
و تشکلهای مردم نهاد انجام شده باشد ،مورد تایید است .
 -8پرداخت هزینه انجام برنامههای زیست محیطی به نهادهای دولتی مورد تایید نمیباشد.
 -9مشارکت با انجام برنامههای زیست محیطی تشکلهای مردم نهاد میتواند نقدی یا غیر نقدی باشد.
 -10بکار گیری از کارشناس محیط زیست در واحد به اشکال مختلف رسمی ،قرار دادی ،پیمانی مورد نظر میباشد.
-11واحدهایی که در لیست صنایع آالینده قرار ندارند و یا پس از قرار گرفتن در دورههای قبلی  ،در زمان ارزیابی از لیست
مذکور خارج شده باشند از امتیاز کامل این آیتم برخوردار خواهند بود .
-12فعالیت های داوطلبانه زیست محیطی که تاثیری بر محیط زیست محل یا منطقه فعالیت نداشته و یا در آینده باعث ایجاد
مشکلی در محیط زیست گردد مورد قبول نمیباشد.
 -13مبلغ و نحوه هزینه کرد در انجام خدمات زیست محیطی بر اساس دستورالعمل جشنواره و بنابر نیت خیرخواهانه
اشخاص و مدیران ( منتج از وجدان ) و تاثیرگذاری فعالیت آنان بر محیط زیست واحد صنعتی و پیرامون آن محاسبه میگردد.
لذا هر واحد بر اساس توانمندی و نوع فعالیت ارزنده زیست محیطی سنجیده میشود نه ،بر مبنای میزان هزینه کرد یا بزرگی
وکوچکی واحد.
 -14مدیریت کنترل ترافیک در ورودی به واحدها  ،یعنی تجمع خودرو ها ،تحت هر شرایط در ورودی و یا حاشیه واحدها
باعث ایجاد ترافیک در جادههای اصلی و فرعی ننماید .
 -15هزینه کرد و یا اجرای هرگونه مراسمات زیست محیطی ،چاپ کتاب ،برگزاری دورههای آموزشی و ......برای نهادهای
دولتی مورد قبول نمیباشد.
 -16واحدهای صنعتی در شهرکهای صنعتی مستقل از مدیریت شهرک صنعتی در جشنواره شرکت مینمایند.
-17هر شرکت می تواند برای ه رتعداد واحدی که بصورت پراکنده در چند نقطه ازکشور درتملک و مدیریت دارد درجشنواره
بصورت مستقل شرکت نماید .آیتمهای مربوط به ارزشیابی ،جداگانه برای هر واحد ارزیابی میگردد.
-18صرفه جویی در مصرف برق  ،آب ،گاز  ،کاغذ و لوازم تحریر و  ...به جهت تعطیلی واحد و یا شرایط ناشی از کرونا پذیرفته
نمی گردد .
-19عضویت حقوقی در یکی از انجمنهای مردم نهاد ،دارای پروانه فعالیت از وزارت کشور مورد تایید میباشد.
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جدول شاخصهای ارزشیابی گروه صنایع  ،پتروشیمی  ،نفت و گاز
شاخصهای ارزشیابی

جمع

امتیاز

ضریب

دایر بودن دفتر محیط زیست در واحد

4

2

8

بکارگیری کارشناس محیط زیست در واحد

4

1

4

آموزش مباحث محیط زیست به کارکنان

4

2

8

کمک به اجرای طرحهای زیست محیطی انجمنهای مردم نهاد

4

2

8

عضویت حقوقی در یکی از تشکلهای مردم نهاد

4

2

8

انجام مطالعات پژوهشی در جهت بهبود وضعیت محیط زیست واحد یا منطقه
انجام برنامههای تنویر افکار زیست محیطی عمومی ( چاب کتاب  ،بروشور  ،برگزاری
کارگاه آموزشی  ،همایش )...

4

2

8

4

2

8

انجام طرح خود اظهاری زیست محیطی

2

1

2

قرارنداشتن در لیست یا خروج از لیست صنایع آالینده سازمان حفاظت محیط زیست

4

1

4

- 1مدیریت کنترل آلودگی آب (سطحی،زیرزمینی،دریایی) *

2

2

4

2

2

4

2

2

4

2

2

4

توسعه فضای سبز (بیش از  %10مساحت واحد)

4

2

8

مدیریت درمصرف برق تا  %10کاهش نسبت به سال گذشته

3

2

6

مدیریت درمصرف آب تا %10کاهش نسبت به سال گذشته

3

2

6

مدیریت درکاهش تولید پسماند صنعتی تا  %10کمتر نسبت به سال گذشته

3

2

6

مشارکت در بهبود وضعیت حفاظت از تنوع زیستی

4

2

8

-2مدیریت کنترل پساب *
-3مدیریت کنترل آلودگی هوا
-4مدیریت کنترل پسماند صنعتی

*
*

تذکر  :از موارد ستاره دار  ،به دو مورد به دلخواه پاسخ داده شود
* جهت اطالع از شاخص های عملکردی سایرگروههای صنعتی وخدماتی و دریافت فرم ثبت نام و
پرسشنامه عملکرد به سایت جشنواره  vejdanmohit·irمراجعه و یا با دبیرخانه جشنواره به
شماره  02144967188تماس حاصل نمایید.

نجم
ا ن توسعه کسب و کاراهی محیط زیست شایان

 -مردم نهاد ( غیر انتفاعی  ،غیر دولتی  ،غیر سیاسی)
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نحوه انتخاب منتخبین ویژه :
معیار انتخاب منتخبین ویژه ،بر اساس تاثیرگذاری عملکرد آنها بر اساس شرح موضوعات جداول مربوط،
و نیز انجام خدمات زیست محیطی  ،خارج از چارچوب مالی و اداری دستگاههای دولتی و عمومی  ،و صرفاً بر پایه
وجدان کاری خود و یا اثرگذاری بر وجدان زیست محیطی دیگران  ،محاسبه میگردد .انتخاب شهدای محیط زیست
و جنگلبانی بر اساس شهادت مامورین در سال ارزیابی  ،محاسبه شده و با اهدای جایزه ملی به خانواده آنان  ،مراسم
قدرشناسی از زحمات آن عزیزان بعمل میآید.

شاخصهای ارزشیابی عملکرد مسئولین ارشد اجرایی و نظامی  ،استانداران  ،فرمانداران  ،بخشداران  ،نماینده مجلس
 ،اعضای شورای اسالمی  ،مدیران کل حفاظت محیط زیست استانی  -روسای ادارات حفاظت محیط زیست شهرستانی
روسای سازمانهای صنعت  ،معدن و تجارت -جهاد کشاورزی  -نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی  -میراث
فرهنگی و گردشگری و صنایع دستی و مدیران کل محیط زیست دستگاههای اجرایی دولتی و غیر دولتی  ،شهرداران
،خبرنگاران

سطح رتبه

شاخصهای ارزشیابی

امتیاز

سطح ملی

86-100

پیگیری طرحهای زیست محیطی تاثیرگذار در سطح ناحیهای یا کشوری

سطح استانی

71-85

پیگیری طرحهای زیست محیطی تاثیر گذار در سطح استانی

سطح شهرستانی

56-70

پیگیری طرحهای زیست محیطی تاثیرگذار در سطح شهرستانی

شایسته تقدیر

50-55

پیگیری طرحهای زیست محیطی تاثیر گذار در سطح بخش

عضو هیات علمی دانشگاه و حوزه  ،محققین و مکتشفین و مخترعین کارشناس و دانشجوی ( کلیه رشتهها ) ،هنرمندان و
ورزشکاران ،محیطبان  ،جنگلبان  ،اعضای تشکلهای مردم نهاد...

سطح رتبه

امتیاز

شاخصهای ارزشیابی

ملی

86-100

انجام خدمات ارزنده علمی ،هنری  ،پژوهشی  ،آموزشی  ،حمایتی و حفاظتی خارج از چارچوب
وظایف و بودجه اداری که تاثیر گذاری زیست محیطی در سطح ملی داشته باشد .

استانی

71-85

انجام خدمات ارزنده علمی ،هنری  ،پژوهشی  ،آموزشی  ،حمایتی و حفاظتی خارج از چارچوب
وظایف و بودجه اداری که تاثیر گذاری زیست محیطی در سطح استان داشته باشد.

شهرستانی

56-70

انجام خدمات ارزنده علمی ،هنری  ،پژوهشی  ،آموزشی  ،حمایتی و حفاظتی از چارچوب
وظایف و بودجه اداری که تاثیر گذاری زیست محیطی در سطح شهرستان داشته باشد

شایسته تقدیر

50-55

انجام خدمات ارزنده علمی ،هنری  ،پژوهشی  ،آموزشی  ،حمایتی و حفاظتی خارج از چارچوب
وظایف و بودجه اداری که تاثیر گذاری زیست محیطی در سطح خرد داشته باشد.

نجم
ا ن توسعه کسب و کاراهی محیط زیست شایان

 -مردم نهاد ( غیر انتفاعی  ،غیر دولتی  ،غیر سیاسی)
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جدول سطح رتبه بندی در جشنواره :
سطوح رتبه بندی برندگان در جشنواره

رتبه در
سطح
ملی

رتبه

امتیاز

رتبه

امتیار

رتبه

امتیاز

اول

98-100

اول

83-85

اول

68-70

دوم

95-97

سوم

92-94

چهارم

89-91

پنجم

86-88

رتبه در
سطح
استانی

دوم

80-82

سوم

77-79

چهارم

74-76

پنجم

71-73

رتبه در
سطح
شهرستانی

65-67

دوم
سوم

62-64

چهارم

59-61

پنجم

56-58

امتیاز

شایسته
تقدیر

50-55

جوایز اهدایی به برندگان :
جوایز

سطح

 تندیس طالیی -مدال نشان وجدان محیط زیست  +لوح تقدیر(به فارسی و انگلیسی)  +یک سال مشاورهرایگان به صنایع و معادن + ...درج نشان وجدان بر محصوالت تولیدی به مدت یکسال برابرضوابط

ملی

دبیرخانه  +درج نام برندگان در کتاب برندگان جایزه وجدان محیط زیست در ایران و کتاب بزرگان محیط
زیست ایران ،

استانی

تندیس نقره ای  +لوح تقدیر(به فارسی و انگلیسی) +شش ماه مشاوره رایگان زیست محیطی به صنایع و
معادن + ...درج نام برندگان در کتاب برندگان جایزه وجدان محیط زیست در ایران و کتاب بزرگان محیط
زیست ایران

شهرستانی

تندیس برنزی  +لوح تقدیر(به فارسی و انگلیسی)  +سه ماه مشاوره رایگان زیست محیطی به صنایع و
معادن + ...درج نام برندگان در کتاب برندگان جایزه وجدان محیط زیست در ایران و کتاب بزرگان محیط
زیست ایران
لوح تقدیر  +به برندگان شایسته تقدیر

شایسته تقدیر
برندگان افتخاری

شهدای محیط بان وجنگل بان و سایرین

تندیس برنزی  +لوح تقدیر(به فارسی و انگلیسی)  +درج نام برندگان در کتاب برندگان جایزه وجدان محیط
زیست در ایران و کتاب بزرگان محیط زیست ایران ،

جدول مراحل زمانی برگزاری جشنواره
پایان مهلت ثبت نام و گرد آوری اسناد عملکرد

1400/11/22

پایان زمان داوری و ارزیابی عملکرد زیست محیطی

1400/11/29

زمان برگزاری مراسم جشنواره

1400 /12/14

مکان برگزاری جشنواره
مدعوین ویژه

در یکی از سالنهای درجه یک تهران

با حضور سران بلند مرتبه کشور بویژه مدیران وزارتخانه های مرتبط با محیط زیست

نجم
ا ن توسعه کسب و کاراهی محیط زیست شایان

 -مردم نهاد ( غیر انتفاعی  ،غیر دولتی  ،غیر سیاسی)
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برنامه های قابل ارایه در جشنواره:
-1معرفی عملکرد اشخاص حقیقی و حقوقی برندگان در جشنواره
-2سخنرانی یکی از شرکتهای خدماتی برنده در حضور مقامات
-1سخنرانی یکی از شرکتهای تولیدی  ،برنده در حضور مقامات
-2سخنرانی یکی از مدیران دستگاههای دولتی برنده در حضور مقامات
-3ارایه بهترین مقاله اجرایی و کاربردی درحوزه وجدان محیط زیست در جشنواره توسط نگارنده برنده
-4سخنرانی رییس سازمان حفاظت محیط زیست
-5سخنرانی یکی از وزرای مرتبط با محیط زیست (از حامیان جشنواره)
-6سخنرانی مدعو ویژه جشنواره (یکی از مقامات ارشد کشور)
-7معرفی برندگان و اهدای تندیس و جوایز و لوح
برنامه های اجرایی در حاشیه جشنواره :
برگزاری نمایشگاه محصوالت شرکتهای حامیپخش فیلم عملکرد شرکت حامی در زمان برگزاری جشنوارهچاپ بنر  ،بروشور و پوستر وکتاب تبلیغاتی ....شرکتهای حامی و پخش آن در زمان برگزاری جشنوارههزینه ثبت نام در جشنواره :
جشنواره با هدف غیر انتفاعی و خیرخواهانه اجرا می گردد .و به جهت مردم نهاد بودن انجمن و دبیرخانه
جشنواره و عدم اختصاص بودجه الزم برای این امر  ،از متقاضیان شرکت در جشنواره  ،کمک هزینه اجرای
جشنواره اخذ می گردد .درآمد حاصل از ثبت نام متقاضیان صرف انجام هزینه های جاری شامل ،خرید
تندیس ؛ لوح  ،جایزه نقدی ،تبلیغات  ،چاپ و انتشارات  ،سالن همایش و .....بررسی اسناد ،صحت سنجی
و سایر هزینههای جاری جشنواره بویژه پرداخت کسورات قانونی میگردد .به مبلغ ثبت نام کسورات
قانونی ( مالیات و مالیات بر ارزش افزوده ) تعلق می گیرد .مبلغ ثبت نام برای هر گروه متفاوت است
م تقاضیان جهت مشخص شدن مبلغ وجه ثبت نام و نحوه واریز آن با شماره تلفن 02144967188
دبیرخانه جشنواره تماس گرفته و یا به سایت  vejdanmohit·irمراجعه نمایند .

شماره حساب جشنواره :

20100178698606

کارت

6221-0612-1387-6891

شبا:

930540104220100178698606

بنام انجمن توسعه کسب و کارهای محیط زیست شایان نزد بانک پارسیان
شعبه فلکه دوم صادقیه

نجم
ا ن توسعه کسب و کاراهی محیط زیست شایان

 -مردم نهاد ( غیر انتفاعی  ،غیر دولتی  ،غیر سیاسی)
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مزایای مادی و معنوی برای برندگان در جشنواره (حامیان جشنواره)
-1انجام مسئولیت اجتماعی دربرابر محیط زیست و ارایه گزارش آن به نهاد های مرتبط بویژه سازمان حفاظت محیط زیست
 -2امکان تبلیغ از یک موضوع عامه پسند بنام محیط زیست در بین مشتریان محصوالت  ,تحت عنوان اولین دارنده نشان
وجدان محیط زیست در کشور
 -3امکان تبلیغ شرکت یا سازمان  ،تحت عنوان حامی محیط زیست در تبلیغات رسانه ای  ،محیطی و فضای مجازی
 -4امکان تبلیغ شرکت یا سازمان با درج نام شرکت یا سازمان بر روی پوستر جشنواره و اطالع رسانی درسایت های کلیه
دستگاههای دولتی و عمومی و خصوصی
 -5امکان اجرای برنامه های تبلیغی زیست محیطی در شرکت یا سازمان حامی با دعوت از مدیران  ،محیط بانان و خانواده
های شهید محیط زیست
-6چاپ کتاب برندگان جشنواره و تبلیغ نام شرکت یا سازمان حامی در صفحات مختلف کتاب و توزیع آن در بین جامعه
هدف شرکت ها و سازمانها
 -7بهره مندی مدیرعامل شرکت یا سازمان از امتیاز تنها دارنده " نشان وجدان محیط زیست در صنعت یا خدمات اختصاصی
در کشور و امکان ارایه آن به مراکز ملی و بین المللی مرتبط
 -8تبلیغ شرکت یا سازمان حامی در روز برگزاری جشنواره بصورت تصویری ،نمایشگاهی و سخنرانی و...
 -9درج نشان وجدان محیط زیست بر روی محصوالت ،کاال ،سربرگ های اداری  ،و....
-10اهدای نشان وجدان محیط زیست به سه نفر از یک شرکت یا سازمان (حامیان) با درج نام آنها بر روی تندیس
 -11یک سال مشاوره زیست محیطی رایگان از طرف خبرگان اجرایی محیط زیست کشور
- 12کمک به اختصاص امتیاز برای برنده شدن تا سطح ملی
 -13آموزش زیست محیطی رایگان به کارکنان شرکت و صدور گواهی معتبر

نجم
ا ن توسعه کسب و کاراهی محیط زیست شایان

 -مردم نهاد ( غیر انتفاعی  ،غیر دولتی  ،غیر سیاسی)
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فعالیت های قابل پذیرش در جشنواره جایزه ملی وجدان محیط زیست در کسب وکار از نگاه مردم

-1انجام برنامه های اجرایی مشارکت اجتماعی در بهبود وضعیت محیط زیست
 -2ارایه طرح  ،مطالعه،مقاله یا اقدام اجرایی در جهت حفاظت  ،حمایت  ،تکثیر و جلوگیری از انقراض تنوع زیستی
 -3ارایه طرح  ،مطالعه ،مقاله و یا اقدام اجرایی برای تولید محصوالت سبز  ،ارگانیک و با کنترل آالینده ها در فرایند تولید
 -4ارایه طرح ،مطالعه ،مقاله یا اقدام اجرایی در جهت حفاظت و حمایت از زیستگاههای حیات وحش گیاهی و جانوری
 -5ارایه طرح  ،مطالعه  ،مقاله یا اقدام اجرایی برای جلوگیری از تخریب زیستگاه  ،منابع زیستی  ،محیط زیست شهری و
برون شهری
 -6ارایه طرح  ،مطالعه،مقاله و یا اقدام در جهت کنترل آالینده های زیست محیطی ( آب  ،خاک  ،هوا ،صوت  ،پسماند،
)....
 -7ارایه طرح  ،مطالعه و یا اقدام اجرایی درجهت گسترش  ،توسعه و حفاظت از فضای سبز شهری و برون شهری
 -8انجام خدمات خیریه در بهبود بهداشت ،بهبود محیط زیست طبیعی و انسانی  ،اشتغال فعاالن محیط زیست....
 -9ارایه طرح  ،مطالعه  ،مقاله  ،و یا اقدام و پیگیری حقوقی و قضایی جرایم و پرونده های تخلفات زیست محیطی
 -10کمک به تصویب طرح و الیحه مربوط به برنامه ها و خدمات زیست محیطی در سطح مجلس و هیات دولت
 -11کمک به تصویب طرح و الیحه در خصوص بهبود و افزایش بودجه محیط زیست کشور در سطح مجلس و هیات دولت
 -12ارایه طرح  ،مطالعه و یا اقدام و پیگیری دربهبود مدیریت محیط زیست کشور و توسعه فضای کسب وکارهای زیست
محیطی
 -13ارایه طرح  ،مطالعه  ،مقاله و یا اقدام اجرایی در مدیریت پسماند و تصفیه فاضالب و کاهش مصرف انرژی
 -14انجام اختراع و پژوهش و مطالعه و ارائه مقاله در تهیه روش  ،ابزار و ایده های تاثیرگذار،مستقیم وغیرمستقیم بربهبود
محیط زیست
 -15ارایه طرح  ،مطالعه و یا اقدام و پیگیری درکنترل آالینده های برون مرزی موثر بر محیط زیست کشور بویژه کنوانسیونها
 -16انجام خدمات آموزشی ،چاپ کتاب و مقاله ،برگذاری کارگاه و سیمینار ،جشنواره و  ....زیست محیطی
 -17راه اندازی و مدیریت تشکل مردم نهاد و تامین هزینه ومکان فعالیت وهمکاری با اجرای پروژه های زیست محیطی
سمن های مردم نهاد رسمی
 -18شهادت و یا جراحت درزمان انجام خدمات زیست محیطی و حفاظتی از مناطق و تنوع زیستی
 -19کمک به ساخت فضاهای اداری  ،آموزشی  ،و پژوهشی و تحقیقاتی زیست محیطی بخش عمومی و مردم نهاد رسمی
یک سال خدمات مشاوره رایگان زیست محیطی به واحد های صنعتی  ،خدماتی  ،کشاورزی و معدنی
-1ارائه خدمات مشاوره در خصوص اعالم ضوابط نحوه استقرار و بهرهبرداری واحدهای صنعتی
،معدنی،خدماتی و کشاورزی
-2تهیه پیش نویس مکاتبات اداری مرتبط با محیط زیست برای ارائه به دستگاههای دولتی
-3عیب یابی عملکرد سیستم تصفیه فاضالب و فیلترهای هوا با ارائه راهکار
-4بررسی اسناد مرتبط با صنایع آالینده و ارائه راهکارمناسب
-5میانجیگری مابین دستگاه دولتی،و مردم و شرکتها در خصوص اختالفات زیست محیطی
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جدول نمونه اقدامات زیست محیطی و نحوه ارائه آن به جشنواره :

اقدام
افزایش سطح آگاهی
زیست محیطی درون سازمانی

افزایش سطح آگاهی زیست
محیطی برون سازمانی

نوع فعالیت
آموزش کارکنان

محیط زیست در سازمان

رجوع

آموزش غیر مجازی

محیطی
اجرای برنامه های تنویر
افکارعمومی زیست محیطی(
چاب کتاب  ،بروشور  ،برگزاری
کارگاه آموزشی  ،همایش )...

آموزش غیر مجازی

آموزش
تخصصی

آموزش غیر مجازی

جذب کارشناس
محیط زیست)

دائم (یک ساله)
موقت ( سه ماهه)
دائم (یک ساله)
موقت ( سه ماهه)

درون سازمانی
برون سازمانی
درون سازمانی
برون سازمانی
تغییر فرایند

تولید محصول سبز (پاک)

آموزش مجازی
آموزش مجازی

مشاوره

انجام پژوهش های زیست

آموزش غیر مجازی

آموزش ارباب

ایجاد اشتغال (
بکارگیری خدمات کارشناس

آموزش مجازی
آموزش مجازی

آموزش عمومی

نام پروژه

رفع مشکل سازمانی
بهبود وضعیت فرایند تولید
رفع مشکل زیست محیطی
بهبود وضعیت محیط زیست
مجازی
حقیقی
مجازی
حقیقی
تغییر تمام فرایند

تولید

تغییر بخشی از فرایند

بهبود مدیریت

تغییر مدیریت انسانی

فرایند تولید

تغییر برنامه مدیریتی

تغییر خط (

تغییر تمام خط

ابزار) تولید

تغییر بخش از خط

تعطیلی خط

تمام خط تولید

تولید

بخشی از خط تولید

بهبود وضعیت فرایند تولید
کنترل آالینده ها (گاز ،سموم،

تولید محصول سبز

پسماند)....

بهبود وضعیت محیط زیست سازمانی
بهبود وضعیت محیط زیست برون سازمانی

نجم
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اسناد مربوط به اقدام

ارائه دهنده محصول ،به پاس خدمات
داوطلبانه در حفظ محیط زیست  ،از نگاه مردم
نشان وجدان محیط زیست دریافت نموده است.

دبیرخانه دائمی جشنواره
تهران -فلکه دوم صادقیه– ابتدای بلوار کاشانی – جنب بانک ملت -مجتمع طال -طبقه  -7واحد  4کدپستی1481796151:
02144967188-21

vejdan_env1

09902979040 -09193764665

09193764665

vejdan.env.business@gmail.com

https://vejdanmohit·ir
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