
دکتر مسعود تجریشیجناب آقای 

هریزی و تلفیق ستاد احیای دریاچه ارومیمدیر دفتر برنامه•

هیات علمی دانشگاه صنعتی شریفعضو •

مدیر دفتر امور پژوهشی و فناوری دانشگاه صنعتی شریف•

ی شریفمسئول دفتر مطالعات آب و محیط زیست دانشگاه صنعت•



هواشناسیانجمنرئیس•
:دستاوردهاترینمهم•

ی،هواشناسدراطالعاتفناوریوارتباطیهایسیستمکردنمدرن
یستمسخودکار،هواشناسیایستگاههایای،ماهوارهدریافتتجهیزات

جویسازیمدلوافرازهانرمسطحارتقاءواتوماتیكسوئیچ

مختلفنقاطدرجووعلومهواشناسیتحقیقاتیمرکز24تأسیس

:ماننداسیشناقلیموهواشناسیالمللیبینوایمنطقهمراکزتأسیس
کزمرتهران،-اقیانوسیوجویعلوممرکزمشهد،اقلیمملیمرکز

ایمنطقهآموزشمرکزتهران،جوعلوموهواشناسیتحقیقات
WMOتوسطشدهتاییدجهانیمراکزازیكی-جوعلوموهواشناسی

اکورهایکشوطبیعیبالیایوکاهشریسكمدیریتایمنطقهمرکزو
مشهد–

دکتر علی محمد نوریانجناب آقای 



دکتر امین علیزادهجناب آقای 

کشاورزیوآببامرتبطعلومدرکتابجلد29ازبیشمؤلف•

وداخلیمعتبرمجالتدرپژوهشی–علمیمقاله100ازبیشمؤلف•
خارجی

یدستگاههادرکشاورزیوآبکاربردیپژوهشیهایطرحمجری•
مشاورمهندسانواجرائی

اههایدانشگسایرومشهددانشگاهدردانشجوهادهراهنمایاستاد•
کشور

(آبیاریشاخهدر)اسالمیجمهوریعلومفرهنگستانعضو•



سرکار خانم دکتر سیمین ناصری

شكسووت  دکتر سیمین ناصری از اساتید فرهیخته پی

. دفعال در عرصه کنترل آلودگیهای آب موی باشو  

ت ایشان در حال حاضر استاد گروه مهندسی بهداش

رکوز  محیط دانشگاه علوم پزشكی تهران، ریویس م 

یط تحقیقات کیفیت آب، عضو شاخه مهندسوی محو  

می زیست و انرژی فرهنگستان علوم جمهوری اسوال 

.هستند JEHSEایران، و سردبیر نشریه برتر 



جناب آقای دکتر جالل شایگان

شوگاه  استاد دانشكده مهندسی شیمی و نفت دان•

ئیس صنعتی شریف و عضو هیئت مدیره و نایب ر

انجمن مهندسی شیمی ایران

دارای جوایز متعدد در زمینه محیط زیسوت از •

جمله جایزه ملوی محویط زیسوت و چهوره ی     

ماندگار استان قزوین



جناب آقای علی القاسی مهر

ارسرئیس کل محترم دادگستری استان ف

حلقه چاه2900مسدود نمودن •
تتخریب ساخت و سازهای غیرمجاز حریم رودخانه قال•
تخریب باغات غیرمجاز حریم رودخانه قره آغاج•
مسدود نمودن چاه های حریم دریاچه درودزن•
برگزاری همایش آب، قوانین و جرایم•
جمع آوری پمپ های غیر مجاز حوریم دریاچوه سود    •

مالصدرا و منطقه کوهمره سرخی



جناب آقای دکتر سید امیر مرتضوی

ری وقوع جورم دادگسوت  پیشگیری معاون محترم امور اجتماعی و 
استان خراسان رضوی

تری سال معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگس٥حدود 
1٣4٨متولد . خراسان رضوی ، قبلش معاون دادستان مشهد بودند

سوال سوابقه   2٨مشهد دارای مدرك فوق لیسانس حقوق جزا ، با 
(مرتضوی) خدمت 

٧0حلقه چاه غیرمجاز، بوا صورفه جوویی    ٣100مسدود نمودن 
یم میلیون مترمكعب آب، کمك در طرح فرا ملی بازگشوایی حور  

وبستر کشف رود



جناب آقای سید مصطفی شریعتی

مسئول محترم پروژه ی انسداد چاه های غیر مجاز استان خراسان رضوی



جناب آقای عبداهلل فاضلی

بع عضو و دبیر شورای راهبری طرح احیاء و تعادل بخشوی منوا  

آب زیرزمینی  

: ارائه پیشنهاد، همكاری ، پیگیری و اجرا در 

ی، سیاستگزاری،راهبری از جمله تشكیل کارگروههوای اجرایو  

تار تهیه دستورالعملها، شیوه نامه ها و روشهای اجرایوی، سواخ  

مه اجرایی، هماهنگی های درون و برون سازمانی و تدوین برنا

ب های عملیاتی و عملكردی طرح احیا و تعادل بخشوی و کسو  

نتایج عملی ذیل از زمان



دکتر مدیحیجناب آقای 

امررد(کاشانشهرستان-آبادمعینانارستان)پیشروباغدار•
زیرسطحیوایقطرهآبیاریشیوهبكارگیری

:دستاوردترینمهم•

آبیاری)یآبیارنوینتكنولوژیکاربردباآبمنابعازبهینهمصرف
آبکموخشكاقلیمیشرایطدر(زیرسطحی

آبمكعبمترهرازایدرکیلوگرم٣/٣٣وریبهرهبهدستیابی
مصرفی



حاج حسین حسینی مقدمجناب آقای 

قهمنطدرواقع(دلندصنعتوکشت)الزهرانمونهمزرعهمالك•
گلستاناستاندلند

:دستاوردهاترینمهم•

تجارتوفرآوریتولید،زنجیرهایجادزمینهدرموفقکنندهتولید
فرنگیگوجهمحصول

کشتنشاء،تولیدزنجیرهنوینهایآوریفنازگیریبهره
درذاریگسرمایهوفرنگیگوجهمكانیزهبرداشتونشاءمكانیزه

وشاعهاوایقطرهآبیارییشیوهاعمالوگیاهیبهینهتغذیهامر
زارعینمزارعسطحدرآنترویج

ازایبهفرنگیگوجهکیلوگرم21/٥وریبهرهبهدستیابی
مصرفیآبمترمكعب



دکتر فراهانیجناب آقای 

انآست)قمکریمهزائراقتصادیفرهنگیموسسهمدیرعامل•
((س)معصومهحضرتمقدس

:دستاوردهاترینمهم•

)فشارتتحآبیاریبهآبیاریشیوهتغییرکشت،الگویاصالح
)زراعیمدیریتبهبودو(...وتیپای،قطرهسنترپیوت،
ذیهتغبرداشت،وداشتوکشتمناسبهایشیوهبكارگیری

(....وبمناسارقامکشتنشائی،کشتگیاهی،بهینهومتعادل

بهمكعبمترمیلیون14/٥ازمصرفیآبمیزانمجموعکاهش
مكعبمترمیلیون٨/٥

گیاهیتولیداتکیلوگرم2/2٥بهآبوریبهرهمیزانافزایش
در(کشورمتوسطبرابردو)مصرفیآبمكعبمترهرازایبه

خاكوآبشوریشرایط



بهروز آگاهجناب آقای 

پیشروکشاورز•

:دستاوردهاترینمهم•

19٥درمكعبمتر2000میزانبهآبمصرفدرجوییصرفه

پستهباغهكتار

پستهباغهكتار19٥درآبوریبهرهبرابرکردندو

پستهباغهكتار600ازبیشدرمناسبمدیریتاعمال

اییشكوفدرمؤثربودننتیجهدروتوجهقابلاشتغالزایی
ملیاقتصاد



طاهرخانیجناب آقای مهدی 

–( واقع در قرق تاکستان) 10باغدار و مدیر عامل چاه شماره •
طرح تجمیعی و احیاء باغات )یكی از پروژه های طرح فراز 

(انگور شهرستان تاکستان
ه نماینده تشكل های تولیدی فعال در سطح منطقبعنوان •
:ترین دستاوردهامهم•

احیاءواصالحها،زیرساختازمناسبگیریبهره
ایستادهتمسیسبهسنتیشیوهتغییربامنطقهتاکستانهای

ایقطرهآبیاریسیستمبهباغاتتجهیزو(داربستی)

ردمشارکتیکارازموفقالگوییكبعنوانطرحارائه
چالشبهنگرشبا(ساله٥0سابقهیكبا)کشاورزیبخش
یفیتککاهشوزیرزمینیآبسطحافتاقلیم،تغییرهای

خاكوآبمنابع

ازایبهانگورتولیدکیلوگرم6/٣٣وریبهرهبهدستیابی
مصرفیآبمترمكعبهر



امیددرمانیپژوهشیآموزشیمجتمعمدیریت•
:دستاوردترینمهم•

:طریقازبیمارستانمصرفکاهش
فنبهبیآکولرهایازبیمارستانسرمایشسیستمتبدیل
چیلروکویل
چشمنوعبهمعمولیازروشوییشیرهایتبدیل

الكترونیكی
زیمرکموتورخانهبهبیمارستانهایموتورخانهتجمیع
فرسودهکنندهخنكهایبرجحذف

ازسوساختمصارفجهتشربآباستفادهازجلوگیری

حمیدرضا شریفیجناب آقای 



مهندس علی اکبر متقی فردجناب آقای 

قزویناستانکشاورزیجهادسازمانرییس•

:دستاوردترینمهم•

رفمصاصالحراستایدرفنیمدیریتوریزیبرنامه
زاممكنحداقلبهآنرساندنوسازمانمصرفیآب

رفعسازمان،کشیلولهوارسیوبازدیدطریق
درآبمصرفاصالحها،لولهنشتیوشكستگی

درشهریآبمصرفعدموبهداشتیهایسرویس
سبزفضایآبیاری



جناب آقای دکتر علیرضا شفیع زاده

مدیر عامل محترم شرکت شهرك های صنعتی  

چهارمحال و بختیاری

ال شهرك صنعتی شهرکرد واقع در استان چهارمحو 

بختیاری، در سه فاز در راسوتای صورفه جوویی و   

حویط  استفاده بهینه از منابع آب و همچنین حفظ م

.زیست ایجاد شده است



جناب آقای مهندس محمدرضا صادقی
مدیرعامل محترم شرکت شهرك های صنعتی سمنان

واحود  2٣٥٣تا کنون در شهرك های صنعتی سومنان،   

عوداد  قرارداد تخصیص زمین منعقد نموده اند که از این ت

نفر به بهره بورداری  2949٣واحد با اشتغال زایی 1204

از مهمترین محصوالت واحودهای بوه بهوره    . رسیده اند

وینده انواع شو ,برداری رسیده می توان به تولید اتوبوس 

, و انوواع قطعوات خوودر   ,فروسیلیسیوم سیم و کابل ,ها 

اشواره  ... انواع داروهای دامی و انسانی و,انواع کاشی 

.نمود



جناب آقای مهندس سعید طهماسبیان

مدیر عامل محترم تشكل جمعیت حامیان زمین

ت که جمعیت حامیان زمین تشكلی مردم نهاد و اجتماعی اس

توسط جمعی از متخصصوان، داوطلبوان و فعواالن، بورای     

ال حفاظت و صیانت از محیط زیست و منابع طبیعوی در سو  

.تبا مجوز فعالیت از وزارت کشور تشكیل شده اس1٣٨2



جناب آقای مهندس محمد جواد سمیعی

مدیرعامل محترم گروه مهندسی اجتماعی آبانگاه

کوشویده  ( 1٣٨٧تاسیس )گروه مهندسی اجتماعی آبانگاه 

است با درك شرایط پیچیده و ناپایدار حووزه هوای آب،   

حرفوه  محیط زیست و منابع طبیعی امروز کشور، با نگاهی

ی، ای و مبتكرانه، اقدامات و طرح هایی را در ابعاد اسوتان 

.ملی و منطقه ای، تعریف و اجرایی نماید



جناب آقای عالءالدین عزیزی

یز داری رئیس و عضو هیئت موسس جمع خیرین منابع طبیعی و آبخ

استان هرمزگان  

ر موی  بسیار عالقمند به حفاظت از منابع طبیعی و آب و خاك کشوو 

سد آبخیز داری به پیگیوری  ٣2تاکنون حدود 94از مهر ماه . باشند

. ایشان و با سرمایه خیرین در استان تاسیس شده است

ایشان و همچنین برای اولین بار در کشور با پیگیری ها و تشویق های

100تا کنون بیش از 94کمك مردم و سازمان های مردم نهاد از مهر 

.هكتار جنگلكاری صورت گرفته است


