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 انم خدا  هب
 ) مقام معظم رهبری(  حفظ منابع طبیعی، ربای ما مساله ای تجمالتی و ردجه دو نیست: يک مساله حیاتی است. يامساله محیط زیست 

 رياست محترم جمهوری ( –توسعه فرع رب محیط زیست است ) دکتر رئیسی  
 سركار خانم زينب محدث مشاور محترم امور بانوان و خانواده وزارت اطالعات 

 ده وزارت اقتصاد و دارايی سركار خانم اشرف السادات ميري مشاور محترم امور بانوان و خانوا 

 سركار خانم مونا احمدي، مشاور محترم امور بانوان و خانواده وزارت امور خارجه

 سركار خانم مونا زينالو، مشاور محترم امور بانوان و خانواده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 زارت جهاد كشاورزي سركار خانم مداحی، مشاور محترم مشاور محترم امور بانوان و خانواده و

 سركار خانم فالحتيان، مشاور محترم امور بانوان و خانواده وزارت دادگستري 

 سركار خانم عاطفه مجاهدي ، مشاور محترم امور بانوان و خانواده وزارت دفاع و نيروهاي مسلح

 مشاور محترم امور بانوان و خانواده وزارت مسکن، راه و شهرسازي 

 ن و خانواده وزارت صنعت معدن و تجارتمشاور محترم امور بانوا 

 فناوري  و تحقيقات علوم وزارت  مشاور محترم امور بانوان و خانواده

 سركار خانم عاطفه خادمی مشاور محترم امور زنان و خانواده وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی

 ه و تعاون سركار خانم نرجس بختياري خلج مشاور محترم امور زنان و خانواده وزارت كار ، رفا

 سركار خانم دكتر زينب اختري مشاور محترم امور زنان و خانواده وزارت كشور 

 سركار خانم سميه خداپرست، مشاور محترم امور زنان و خانواده وزارت نيرو

 سركار خانم دكتر زهرا پناهی روا ، مشاور محترم امور زنان و خانواده وزارت آموزش و پرورش 

 سركار خانم مريم كاظمی پور، مشاور محترم امور زنان و خانواده وزارت ورزش و جوانان 

 سركار خانم زينب قيصري، مشاور محترم امور زنان و خانواده وزارت وزارت نفت 

عاطفه سيده  خانم  فناوري    سركار  و  ارتباطات  وزارت  خانواده  و  زنان  امور  محترم  مشاور  موسوي، 

 اطالعات

 گردشگري  و فرهنگی ميراث خانواده و امورزنان محترم مشاور  سركار خانم زينب اختري ،

 سركار خانم مژگان سماعی زاده ، مشاور محترم امورزنان و خانواده ارتش جمهوري اسالمی 

 نی، مشاور محترم امورزنان و خانواده ستاد كل نيروهاي مسلح سركار خانم دكتر مينو اصال

 مشاور محترم امور بانوان و خانواده بانك كشاورزي 
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 سركار خانم طاهره امينی ، مشاور محترم امور بانوان و خانواده بعثه مقام معظم رهبري 

 ايثارگران  امور و شهيد بنياد سركار خانم سميه گنجی،مشاور محترم امور بانوان و خانواده 

 مشاور محترم امور بانوان و خانواده جمعيت هالل احمر 

 سركار خانم نسرين سيادتی، مشاور محترم امور بانوان و خانواده ديوان محاسبات كشوري 

 سركار خانم معصومه پاپی نژاد، مشاور محترم امور بانوان و خانواده سازمان فنی و حرفه اي

 ور بانوان و خانواده سازمان امور عشاير ايران سركار خانم موسوي، مشاور محترم ام

استثنايی  پرورش  و  آموزش  سازمان  خانواده  و  بانوان  امور  محترم  مشاور  فرجی،  ماندانا  خانم  سركار 

 كشور 

 سركار خانم آناهيتا حيدري، مشاور محترم امور بانوان و خانواده سازمان انتقال خون ايران 

 بانوان و خانواده سازمان بهزيستی كشور  سركار خانم عباسی، مشاور محترم امور

 سركار خانم عاطفه سعيدي نژاد، مشاور محترم امور بانوان و خانواده سازمان تبليغات اسالمی

 سركار خانم بهنود، مشاور محترم امور بانوان و خانواده سازمان تعاون روستايی 

 ان تعزيرات حکومتیسركار خانم ويدا آزاد، مشاور محترم امور بانوان و خانواده سازم

 سركار خانم كوهستانی، مشاور محترم امور بانوان و خانواده سازمان زندان ها

 سركار خانم عصمت سپهري، مشاور محترم امور بانوان و خانواده سازمان صدا و سيما 

 سركار خانم سعيده باقري، مشاور محترم امور بانوان و خانواده سازمان فرهنگ و ارتباطات 

 خديجه رسولی، مشاور محترم امور بانوان و خانواده سازمان نهضت سواد آموزي  سركار خانم

 سركار خانم خليلوند، مشاور محترم امور بانوان و خانواده ستاد مبارزه با مواد مخدر 

 ( ره) امام امداد كميته خانواده و بانوان  امور محترم مشاور سركار خانم دكترالله افتخاري، 

 ی، مشاور محترم امور بانوان و خانواده مركز آمار ايران سركار خانم زهرا حرفت

 سركار خانم خديجه حاجيه نياسري، مشاور محترم امور بانوان و خانواده معاونت امور اجتماعی ناجا

 سركار خانم معصومه يوسفی ، مشاور محترم امور بانوان و خانواده سازمان دامپزشکی كشور 

 سركار خانم كريمی، مشاور محترم امور بانوان و خانواده سازمان اداري استخدامی

 سركار خانم سهره پيرانی، مشاور محترم امور بانوان و خانواده سازمان انرژي اتمی 

 شاور محترم امور بانوان و خانواده مناطق آزاد و ويژه اقتصاديسركار خانم الهام موسوي، م

 سركار خانم دكترمريم اردبيلی ، مشاور محترم امور بانوان و خانواده شهرداري تهران 

 سركار خانم سعيده فرجی، مشاور محترم امور بانوان و خانواده سازمان هواپيمايی كشور 

 ور بانوان و خانواده سازمان ملی بهره وريسركار خانم نماينده واقفی، مشاور محترم ام

در عرصه    اطالعموضوع:   فعال  بانوان  و حضور  محيط زيست  ملی  جايزه  فراخوان سيزدهمين  رسانی 

 حفاظت از محيط زيست در اين رويداد ملی 
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 با سالم و احترام؛ 

رساند، سازمان حفاظت محيط زيست به پاس قدرداني از تالش كساني كه در راه حفاظت از  به استحضار مي

محيط زيست راهگشا بوده و تأثيرات علمي و فرهنگي بسزايي در شناخت و توسعه دانش محيط زيستي در  

ات قانوني اقدام  بين اقشار مختلف جامعه داشتند نسبت به اعطاي جايزه ملي محيط زيست براساس مستند 

 كرده است. 

 

جايزه ملي محيط زيست فرصتي است براي تبادل انديشه ها و دستاوردهاي فعاالن اين عرصه ، ايجاد انگيزه 

براي مشاركت مردمي و گسترش فرهنگ حمايت و حفاظت از محيط زيست در جامعه، با رويكرد تشويق و  

 .  نوعي در شناخت و بسط آن تأثير گذار بوده اند تقدير از افرادي كه در اين مسير كوشا بوده و به  

 

ميشركتمتقاضيان  زيست  محيط  ملي  جايزه  دوره  از:  درسيزدهمين  متشكل  حقوقي  گروه  دو  در  توانند 

هاي دولتي، موسسات و شركت هاي خصوصي، شركت هاي نوآور و دانش بنيان و  موسسات عمومي و سازمان

 ل از متخصصين و ساير اشخاص داوطلب شوند. سازمان هاي مردم نهاد و حقيقي متشك

 

داوطلبان كه فعاليت هاي آنها شامل حداقل يك محور مصوب دريافت جايزه ملي است، مي توانند مدارك و  

را به همراه فرم پيوست فراخوان تا تاريخ   ايميل  8/1401/ 30مستندات كامل فعاليت هاي خود   به آدرس 

jayezemeli@doe.ir ارسال نمايند. 

 

سايت   در  تكميلي  اطالعات  جايزه     jayezemeli.doe.irهرگونه  دبيرخانه  همچنين  بوده  دسترسي  قابل 

 .پاسخگوي سواالت احتمالي است 42781565و   88233066ملي با شماره هاي تماس   

 

خواهشمنداست با عنايت به فعاليت قابل توجه و تاثيرگذار بانوان در عرصه حفاظت از محيط زيست دستور  

رماييد نسبت به اطالع رساني فراخوان سيزدهمين جايزه ملي محيط زيست )پيوست( در بسترهاي اطالع  ف
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رساني آن مجموعه اقدام الزم بعمل آورند تا زمينه حضور بانوان فعال و پرتالش كشور در حوزه حفاظت از  

 محيط زيست در اين رويداد مهم ملي فراهم شود. 

 

 صوب دريافت جايزه ملي محيط زيست به شرح زير است: الزم به ذكر است، محورهاي م 

 

 ابداعات و اختراعات در جهت كنترل و جلوگيري از آلودگي يا تخريب محيط زيست  – 1

خالقيت ها و ابتكاراتي كه موجب كاهش مؤثر هزينه هاي جلوگيري از آلودگي و تخريب محيط زيست   – 2

 .كنترل آلودگي در سطح وسيع مي شودشده، يا باعث سهولت كاربرد وسايل و امكانات 

يك   – 3 يا  و  گرديده  انقراض  معرض خطر  در  و  كمياب  هاي  گونه  نجات  باعث  كه  عملي  ارايه طرحهاي 

جانوري   و  گياهي  جوامع  نابودي  از  و  باشد  شده  احياء  كلي  طور  به  نابودي  حال  در  و  ارزشمند  زيستگاه 

 .جلوگيري نمايد 

ارزش – 4 از آلودگي و تخريب محيط زيست و  مطالعات و تحقيقات علمي  مند و مؤثر در زمينه پيشگيري 

 يافتن شيوه هاي جديد و مؤثر براي حفظ محيط زيست 

 اعطاي كمك هاي قابل توجه و ايجاد امكانات مؤثر مادي و معنوي براي حفظ محيط زيست  – 5

ح دانش و بينش زيست  ارايه خدمات ارزنده و فعاليت هاي برجسته و نتيجه بخش درمورد ارتقاي سط  – 6

 محيطي جامعه و ترويج فرهنگ زيست محيطي در سطح وسيع و فراگير

فداكاري و از خودگذشتگي و تالش بيش از حد انتظار به منظور جلوگيري از وقوع حوادث سوء ناشي از    -7

يا جلوگير مواقع،  اين  مردم در  افتادن سالمت  از به خطر  ممانعت  و  بحران هاي زيست محيطي  از  بروز  ي 

نابودي و تخريب اكوسيستم هاي ويژه و منابع طبيعي ارزشمند و گونه هاي جانوري، گياهي در معرض خطر  

 قريب الوقوع
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 رونوشت :

 آقاي مرادي معاون محترم آموزش و مشاركت هاي مردمي و سخنگوي سازمان براي استحضار  جناب

 آقاي دكتر سالجقه، معاون محترم رييس جمهور و رييس سازمان براي استحضار جناب

 حضارر زنان و خانواده رياست جمهوري براي استخانم دكتر كريمي، مدير كل محترم امور بين الملل معاونت امو سركار

 

روشک ترازو  هناخریبد 

1401/08/08  : خیرات

159215  : تبث هرامش 


