
1 خالصه  مدیرییت برنامه سازگاری با کم آیب  استان آذربایجان شریق

 

 جمهوري اسالمي اريان

 کارگروه ملي سازگاري با کم آبي

 

 سازگاري با کم آبيخالصه  مدريیتي ربانمه 

 استان آرذبايجان شرقي
 
 

 

 1400  خرداد

 
  

 

 جمهوري اسالمي اريان

 کارگروه ملي سازگاري با کم آبي

 

 سازگاري با کم آبيخالصه  مدريیتي ربانمه 

 استان آرذبايجان شرقي
 
 

 

 1400  خرداد

 
  

 

 جمهوري اسالمي اريان

 کارگروه ملي سازگاري با کم آبي

 

 سازگاري با کم آبيخالصه  مدريیتي ربانمه 

 استان مرکزي
 
 

 1400  خرداد

 
 

 

1 
 

 استان آرذبایجان شرقی

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



خالصه  مدیرییت برنامه سازگاری با کم آیب  استان آذربایجان شریق2
 

 جمهوري اسالمي اريان

 کارگروه ملي سازگاري با کم آبي

 

 سازگاري با کم آبيخالصه  مدريیتي ربانمه 

 استان آرذبايجان شرقي
 
 

 

 1400  خرداد
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 صرفه جویی در به نسبت  آذربایجان شرقی آبی استانسهم صرفه جویی از برداشت آب در برنامه سازگاری با کم 

 به تفکیک بخشهای مصرف کننده و منابع آب سطحی و زیرزمینی   برنامه ملی سازگاری با کم آبی
 آب زیرزمینی )%( آب سطحی )%( نوع مصرف

 17/5 0 1شرب و بهداشت
 49/3 0 1خدمات شهری و فضای سبز

 44/2 0 1صنعت
 42/2 0 1کشاورزی

کاهش تلفات و تبخیر از تاسیسات آبرسانی و تحویل 
 0 35/15 حجمی 

 53/2 58/3 2کل صرفه جویی
 سهم استان از صرفه جویی بخش در برنامه ملی سازگاری با کم آبی : 1
: سهم استان از کل صرفه جویی برنامه ملی سازگاری با کم آبی به تفکیک آب سطحی و زیرزمینی )در بخش آب سطحی، 2

  حوزه هدف سازگاری با کم آبی در محاسبه سهم لحاظ نشده است( 
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ان ساعت کار کارشناسی طی جلسات بین بخشی در راستای تدوین برنامه سازگاری با کم آبی است -نفر ۹۰۶بیش از 
 ۰3/343 جوییصرفه با آذربایجان شرقی استان آبی کم با سازگاری هایفاز اول برنامه  آذربایجان شرقی انجام شده است.

 کارگروه تصویب در چارچوب اعتبارات موجود مورد 14۰۹میلیون مترمکعب در افق  ۶7/11۶میلیون مترمکعب و اثربخشی 
های ( و اثربخشی برنامه1صرفه جویی در برداشت های آب مطابق جدول )گرفت. میزان  قرار آبی کم با سازگاری ملی

شایان ذکر است اختالف بین میزان صرفه جویی مورد  باشد.( می2ها مطابق با جدول )ها در تغذیه آبخوانهریک از بخش
میلیون متر مکعب( و صرفه جویی پیش بینی شده در برنامه سازگاری با کم  5۶/2۶۹نیاز از منابع آب زیرزمینی )معادل 

میلیون متر  4/231و همچنین اختالف بین صرفه جویی سطحی مورد نیاز )میلیون متر مکعب(  2۰3آبی استان )معادل 
ر مکعب( در فاز میلیون مت 73/114مکعب( و صرفه جویی پیش بینی شده در برنامه سازگاری با کم آبی استان )معادل 

پس از اتمام آماربرداری دور سوم منابع و مصارف آب  ( عملیاتی خواهد شد.14۰۹-1411دوم برنامه و طی سال های )
ریزی جزئی تر ریزی، برای فاز دوم سازگاری با کم آبی، هدف گذاری و برنامهاستان و بازنگری در بیالن و آب قابل برنامه

ازگاری با کم آبی استان، رعایت الزامات احیای دریاچه ارومیه مطابق مصوبات ستاد احیای در اجرای برنامه س خواهد شد.
  دریاچه ارومیه ضروری است.

 
 های سازگاری با کم آبی استان آذربایجان شرقی میزان صرفه جویی برنامه (:1جدول )

  )میلیون متر مکعب(
 سطحی  زیرزمینی  نوع مصارف فاز اجرای برنامه

 فاز اول
(1409-1399) 

 73/114 2۰3 کشاورزی
 - 17 شرب
 - 3/5 صنعت

 - 3 فضای سبز
 73/114 3/228 مجموع فاز اول

 فاز دوم
(1411-1409) 

 5۶/۶۶ کشاورزی

۶7/11۶ 
 - شرب
 - صنعت

 - فضای سبز
 67/116 56/66 مجموع فاز دوم

 
 ها )میلیون متر مکعب(آبی استان آذربایجان شرقی در تغذیه آبخوان های سازگاری با کم(: میزان اثربخشی برنامه2جدول )

فاز اجرای 
 سطحی  بخش ماهیت اثربخشی نوع منبع آب حوضه برنامه

 فاز اول
(1399 – 

1409) 

-جبران کمبود انتقال پساب دریاچه ارومیه
 ۶7/11۶ ایمنطقهآب  احیاء

 67/116 مجموع فاز اول
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و سال  یبا کم آب یدر فازهای اول و دوم برنامه سازگار ینیرزمیجویی در برداشت از منابع آب زاحجام صرفه اتییجز
 کیبه تفک آذربایجان شرقیدر استان  یبا کم آب یسازگار ییبه هدف صرفه جو یابیآبخوان و دست یستابیسطح ا تیتثب

های مختلف استانی های سازگاری با کم آبی دستگاهه برنامهدر ادام ارائه شده است. (3جدول )در  یمطالعات یمحدوده ها
 ( ارائه شده است. 11( تا )4جویی متناظر مطابق با جداول )به همراه میزان صرفه

  
جویی در برداشت کشاورزی از منابع آب زیرزمینی در فازهای اول و دوم برنامه سازگاری با کم آبی و (: احجام صرفه3جدول )

 سطح ایستابی آبخوان و دستیابی به هدف صرفه جویی سازگاری با کم آبی در استان آذربایجان شرقیسال تثبیت 

 کد محدودهمحدوده ردیف
 حجم صرفه جویی

 تثبیتسال  )میلیون متر مکعب(
 آبخوان

سال رسیدن به 
هدف صرفه جویی 
 فاز دوم فاز اول سازگاری با کم آبی

صرفه جویی به دلیل برداشت غیر مجاز11۰183/۰27/۰ پارس آباد-مغان 1

صرفه جویی به دلیل برداشت غیر مجاز11۰2۰2/۰۰۰/۰ مشکین شهر 2

صرفه جویی به دلیل برداشت غیر مجاز11۰3۰۰/۰۰۰/۰ اردبیل 3

صرفه جویی به دلیل برداشت غیر مجاز11۰422/438/1 اهر ورزقان 4

51/14۹/۰14۰21411 11۰5 جلفا دوزال 5

صرفه جویی به دلیل برداشت غیر مجاز11۰۶17/۰۰۶/۰ ایواوغلی 6

11۰7 8۰/374۰/1214۰31411مرند 7

13۰2 17/13۹/۰14۰۰1411طارم خلخال 8

13۰3 ۰۹/732/214۰۰1411میانه 9

فاقد چاه بهره برداری13۰4۰۰/۰۰۰/۰ زنجان 10

فاقد آبخوان آبرفتی13۰5۰۰/۰۰۰/۰ انگوران-ماهنشان 11

3۰1۰ ۰1/3۹7۹/1213۹۹1411میاندوآب 12

فاقد چاه بهره برداری 3۰12۰۰/۰ ۰۰/۰ صائین قلعه 13

3۰15 14/1۰47/514۰11411مراغه 14

3۰1۶ 21/3۰5/114۰31411عجب شیر 15

3۰17 34/۰11/۰13۹۹1411شیرامین 16

3۰18 ۰7/3۰1/114۰11411آذرشهر 17

3۰1۹ ۶۰/48۹4/1514۰11411تبریز 18

3۰2۰ 5۶/284/۰14۰41411دوزدوزان -بیلوردی  19

3۰21 ۹3/32۹/114۰41411بستان آباد 20

3۰22 87/758/214۰۰1411سراب 21

3۰23 83/2382/714۰21411صوفیان-شبستر 22

3۰24 ۶1/۶۰۰/۰14۰414۰۹تسوج 23

3۰25 ۰2/133/۰13۹۹1411ارومیهجزایر دریاچه  24

 -00/20356/66- مجموع
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 ای استان آذربایجان شرقیهای سازگاری با کم آبی شرکت آب منطقهبرنامه(: 4جدول )

ردیف
دستگاه 

متولی
بخش 
فعالیتی

برنامه های مورد نظر
زمان 
شروع 

هابرنامه

زمان 
اتمام 
پروژه

حجم عملیات

در رفع چالشآثار 
صرفه جویی /کاهش 

مصرف آب مورد 
انتظار )میلیون متر 

مکعب(

دستگاه 
همکار

1

ب 
ت آ

شرک
طقه

من
 ای

نی
زمی

زیر
ی 

آبها


14۰۰14۰۹--28اخذ مجوز چاههای حریمی

2۰3

-

2چاههای غیرمجاز  انسداد14۰۰14۰۹55۰8حلقه۹8/4۹-

3 نصب کنتورهای هوشمند  بر روی
چاهها 

14۰۰14۰۹5۶54فقره

81/44

جهاد 
کشاورزی

4 تقلیل منصوبات و جلوگیری از
اضافه برداشت چاههای مجاز 

14۰۰14۰۹23۹پروانه

5 اصالح و تعدیل صدور مصرف
21/8۰مورد14۰۰14۰۹81۹5  بهینه چاههای کشاورزی 

۶ استقرار اکیپ های گشت و
بازرسی  

14۰۰14۰۹4۰طرح اثربخشی
مشترک با سایر 

هابرنامه 7 تقویت آبخوان از طریق طرح های
تغذیه مصنوعی و پخش سیالب 

14۰۰14۰۹4باب-

8

ی 
آبها

حی
سط



کنترل و مدیریت بهره برداری و 
توزیع آب در  انهار 

سازی، اصالح و سنتی)سردهنه
بازسازی دریچه های آبگیر و ...( 

14۰۰14۰۹45مورد73/37

7/114 

-

۹ بهینه سازی بهره برداری از شبکه
های مدرن

14۰۰14۰53مورد33-

1۰
بازنگری برنامه بهره برداری سدها 

و رها سازی آب 
14۰۰14۰12مورد44-

14بازیافت و انتقال پساب14۰۰14۰۹  ۶7/11۶
آب و 
فاضالب

15
 بهره برداریجهت بستر سازی فرهنگی 

آب  از منابع بهینه
14۰۰14۰۹هااثربخشی مشترک با سایر برنامه صدا و

سیما
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 برنامه های سازگاری با کم آبی سازمان جهاد کشاورزی استان آذربایجان شرقی(: 5جدول )

یف
رد



دستگاه 
متولی

بخش 
برنامه های مورد نظرفعالیتی

زمان 
شرع 

برنامه ها

زمان 
اتمام 
پروژه

 حجم عملیات 
پیش بینی شده

آثار در رفع چالش 
آبهای زیرزمینی 

)صرفه جویی /کاهش 
برداشت آب مورد 

)میلیون متر ( انتظار
مکعب(

دستگاه 
همکار

1

زی
اور

کش
اد 

جه
 

تان
اس

 

 و 
آب

ش 
بخ

اک
خ



هکتار14۰۰14۰۹7۰۰۰آبیاری بارانی

75

ب 
آ

طقه
من

ای

2آبیاری قطره ای14۰۰14۰۹۶۰۰۰هکتار

3 14۰۰ آبیاری کم فشار14۰۹234۰۰هکتار

4

انی
اغب

ش ب
بخ



هکتار14۰۰14۰۹8۰۰ایکشت گلخانه 

3۰

5کشت زعفران14۰۰14۰۹1۰۰هکتار

۶کشت گل محمدی14۰۰14۰۹3۰۰هکتار

7 یاهان داروئیگسایر کشت14۰۰14۰۹8۰۰هکتار

8
اصالح و احیاء باغات درجه 

( و گردو درختان تاج  )تعویض2
3حذف و جایگزینی باغات درجه 

14۰۰14۰۹2۰۰۰هکتار

۹
عت

 زرا
ش

بخ

اصالح روشهای آبیاری ثقلی ،کشت 

هکتار14۰۰14۰۹21۰۰درجوی و پشته 

2۰

1۰کشت نشائی14۰۰14۰۹5۰۰هکتار

11 ارقام اصالح شدهاستفاده از14۰۰14۰۹۶۰۰۰هکتار

12کشاورزی حفاظتی14۰۰14۰۹25۰۰هکتار

13 جایگزینی کشت با گیاهان کم
هکتار14۰۰14۰۹2۰۰۰برآب

14های های آموزشی و ترویجی در بخشفعالیت
هااثربخشی مشترک با سایر برنامه14۰۰14۰۹مرتبط با کشاورزی
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 برنامه سازگاری با کم آبی شرکت آب و فاضالب استان آذربایجان شرقی(: 6جدول )

یف
رد



ولی
 مت

گاه
ست

د
تی

عالی
ش ف

بخ


برنامه های مورد نظر

زمان 
 شروع
برنامه 

ها

زمان 
اتمام 
پروژه

حجم عملیات

آثار در رفع چالش
صرفه جویی /کاهش 

مصرف آب مورد انتظار 
)میلیون متر مکعب(

1

تان
 اس

الب
فاض

 و 
آب

ت 
شرک



ری
شه



تعویض کنتور معیوب وخراب  
2فقره14۰۰ 14۰345۰۰۰  مشترکین

17

2 خرید ونصب اقالم کاهنده
3فقره14۰۰14۰351۰۰۰مصرف

3اصالح شبکه توزیع آب14۰۰14۰352۰کیلومتر
8

414۰۰ نشت یابی شبکه توزیع آب14۰34۰۰۰کیلومتر

5 احداث یا تکمیل
پروژه14۰۰ 14۰55هاخانهتصفیه

دارای 
اثربخشی 
کیفی و 
بازیافت

۶
یی

ستا
رو


کیلومتر14۰۰14۰348۰اصالح و بازسازی شبکه 

3
7 اصالح و بازسازی خطوط

انتقال
14۰۰14۰352۰کیلومتر

8به  ارتقا و پایش مخازن
1باب14۰۰14۰324آب شرب پایدار منظور عرضه

۹ تامین برق اضطراری  مجتمع
-پروژه14۰۰14۰33۰های آبرسانی)پروژه(

1۰خرید تانکر سیار14۰۰14۰34دستگاه
اثربخشی 
مشترک با 
هاسایر برنامه

11
دستگاه ارتقاء کیفی  تامین

منابع آبی به منظور گذر از 
بحران کیفی

14۰۰14۰312دستگاه دارای اثربخشی کیفی

12اطالع رسانی و بستر سازی فرهنگ 
)با همکاری صدا و سیما( هااثربخشی مشترک با سایر برنامه14۰۰برای  مصرف بهینه آب شرب
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 برنامه سازگاری با کم آبی سازمان صمت استان آذربایجان شرقی(: 7)جدول 

برنامه های مورد نظردستگاه متولیردیف
زمان شروع 

برنامه ها
زمان اتمام 

پروژه
حجم عملیات

آثار در رفع چالش
صرفه جویی 

کاهش مصرف آب /
مورد انتظار 
)میلیون متر 

مکعب(

1

صنعت معدن و 
تجارت استان

مقاوم به کم کشت ارقام 
3/۰شهرک13۹۹14۰۰22(آبی)فضای سبز

2 استفاده از پساب تصفیه خانه
3شهرک13۹۹14۰83فضالب شهری

3 بازچرخانی آب تصفیه خانه های
2شهرک13۹۹14۰81۰شهرکهای صنعتی
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 برنامه سازگاری با کم آبی اداره کل حفاظت محیط زیست استان آذربایجان شرقی (: 8جدول )

برنامه های مورد نظردستگاه متولیردیف
زمان 
شروع 

برنامه ها

زمان 
اتمام 
پروژه

حجم عملیات

آثار در رفع چالش
صرفه جویی /کاهش 

مصرف آب مورد انتظار 
)میلیون متر مکعب(

1

 اداره کل 
محیط زیست

برخورد فعال با زمینه های بحرانی 
محیط زیست شامل آلودگیهای 

محیط بیش از ظرفیت قابل تحمل
مستمر

تاثیر کیفی بر منابع آب 2
شناسائی ، پایش و نمونه برداری  

مستمر از پساب های تخلیه شده به 
انهار و رودخانه ها

مستمر

3 توسعه سیستم های پایش آن الین
صنایع بزرگ

13۹۹14۰8
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 برنامه سازگاری با کم آبی شهرداری های استان آذربایجان شرقی (: 9جدول )

دستگاه  ردیف
برنامه های مورد نظر متولی

زمان 
شروع 

هابرنامه

زمان 
اتمام 
پروژه

حجم عملیات

آثار در رفع چالش
صرفه جویی /کاهش 

مصرف آب مورد 
انتظار )میلیون متر 

مکعب(

1 

شهرداری های 
 استان سطح

حذف یا کاهش چمن کاری 
در سطح  شهر

13۹۹14۰۰12هکتار

1
2 

تغییر الگوی کشت فضای سبز 
به درختان و ارقام گیاهی 

مقاوم به کم آبی
13۹۹14۰815هکتار

تغییر شیوه های آبیاری از  3
13۹۹14۰8تانکر به قطره ای 

5۰۰۰اصله درخت

2

2۰۰۰۰ مترطولی
ارقام ردیفی

25۰۰۰بوته درختچه

4 
نصب کنتورهای هوشمند بر 
روی چاه های تامین کننده 

آب خام 
13۹۹14۰81۰۰دستگاه

تغییر زمان آبیاری به صورت  5
13۹۹14۰8شبانه در فصل تابستان 

اثر بخشی مشترک با سایر برنامه ها

۶ 
جداسازی آب خام شهری از 
آب شرب واستفاده مجدد از 

پساب تصفیه شده 
13۹۹14۰8

7 
اقدامات آموزشی و فرهنگ 

ترویج  مصرف جهت سازی 
آب  بهینه

13۹۹14۰8اثر بخشی مشترک با سایر برنامه ها
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چرخانی و استفاده مجدد از پساب استان آذربایجان شرقیزبرنامه های با(: 10جدول )

برنامه های مورد نظردستگاه متولیردیف
زمان 
شروع 

هابرنامه
زمان اتمام 

پروژه
حجم عملیات

آثار در رفع چالش
صرفه جویی /کاهش 

مصرف آب مورد انتظار 
)میلیون متر مکعب(

1آب -آبفا
ایمنطقه

ها خانهاحداث یا تکمیل تصفیه
83/۹۶در بخشهای دیگر لحاظ شده است.13۹۹سطح استان

2
ایآب منطقه

به  طرح انتقال پساب تبریز
دریاچه ارومیه

13۹۹
در برنامه های احیای دریاچه ارومیه 

لحاظ شده است.
8/۹5

3 طرح انتقال پساب عجبشیر  به
13۹۹دریاچه ارومیه

4 ایمنطقهآب
مطالعات جایگزینی پساب با 

آب چاههای کشاورزی در 
دشتهای ممنوعه

13۹7
دشت  کیفی بر منابع آبکمی و تاثیر 

 مرند
اثر بخشی مشترک با سایر برنامه ها

میلیون  5ظرفیت جایگزینی 
متر مکعب در سال

5 صنعت معدن و
تجارت استان

بازچرخانی آب تصفیه خانه 
در برنامه های بخش صنعت لحاظ 13۹۹های شهرکهای صنعتی

5شده است.

۶ سازمان پارکها و
فضای سبز

پساب در تامین آب جایگزینی 
فضای سبز شهرها

13۹۹هااثر بخشی مشترک با سایر برنامه
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 برنامه بازیافت وتخصیص پساب به بخشهای مختلف مصارف استان آذربایجان شرقی(: 11جدول )
میزان تخصیص پساب به بخشهای مختلف )میلیون متر مکعب(بازیافت پساب در استان

شهرحوضه آبریزردیف

بهره ظرفیت 
 برداری فعلی

میلیون متر )
مکعب در 

میه (سال
ارو

چه 
ریا

ی د
حیا

ا


عت
صن

سبز
ی 

ضا
ف

زی
اور

کش


جایگزینی

انه
دخ

 رو
ابه

حق
 یا 

ها
الب

تا
ایرها

س
وع

جم
م



زی
اور

کش
 

عت
صن

سبز 
ی 

ضا
ف

 

1

میه
 ارو

چه
دریا

یز 
 آبر

ضه
حو



۶3/513/۹4383/132تبریز
2مراغه۹/14۶/1۹۶/1۹
3آذرشهر32/1-2/1
4ملکان2/35/1-5/1
5بناب۶/17/27/2
۶عجب شیر4/2۶/۰5/11/2
7سراب12/22/2
8بستان آباد1/2۹/۰۹/۰
۹*سهند5/42/25/17/3
1۰

ضه 
حو

س
زار

آبری


88/۶55اهر
11مرند87/۶5/1۶/41/۶
12جلفا8/۰
13حوضه سفید رودمیانه4/7----------

28/1۰۶۶/11۶۹/42۶/41/7۶/4۰۰۰5/13/177جمع کل
* دارای فاز توسعه می باشند.
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 تصویب کنندگان ربانمه سازگاري با کم آبي استان آرذبايجان شرقي
 دوره همکاری سمت نام و نام خانوادگی نام دستگاه
 تا کنون –۰۶/12/13۹۶ وزیر نیرو و مسئول کارگروه رضا اردکانیان وزارت نیرو

سازمان برنامه و بودجه 
معاون رئیس جمهور، رئیس  محمدباقر نوبخت کشور

 تا کنون –۰۶/12/13۹۶ سازمان و عضو کارگروه

 تا کنون – 2۰/۰1/13۹۹ وزیر و عضو کارگروه کاظم خاوازی وزارت جهاد کشاورزی
وزارت صنعت، معدن، 

 تاکنون - ۰8/۰7/13۹۹ وزیر و عضو کارگروه علیرضا رزم حسینی تجارت

سازمان حفاظت 
معاون رئیس جمهور، رئیس  عیسی کالنتری زیستمحیط

 تاکنون - ۰۶/12/13۹۶ سازمان و عضو کارگروه

عبدالرضا رحمانی  وزارت کشور
 تاکنون -13 ۰۶/12/۹۶ وزیر و عضو کارگروه فضلی

سازمان هواشناسی 
 کشور

سحر تاجبخش 
 تاکنون - 11/12/13۹7 رئیس سازمان و عضو کارگروه مسلمان
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کاران مشارکت کننده رد سطح استان ردتدوين و تصویب ربانمه  سازگاري با کم آبي استان آرذبايجان شرقي هم

 
 

  

 تصویب برنامهنام همکاران درتدوین و  دستگاه اجرایی

 محمد باقر هنربر ؛جواد رحمتی ،ی محمد رضا پورمحمد استانداری آذربایجان شرقی

 ای آذربایجان شرقیشرکت آب منطقه

علی  مجتبی جلیل زاده، محمدعلی حسن پور، ،یوسف غفارزاده
اسماعیلی، علی جاوید پور، عقیل اقدسی، غالمرضا فانی، امیر محمدی،  

علی زینالی، مرتضی انصاری، حسن فرامرزی،  سولماز حافظی زاده،
محمد محمدی ،فریدون آرمانفر، سید تقی غفاری، علی آخوندزاده، 
 محمد رضا عزیزپور، معصومه مالئی، مهدی اشرفی کیا، فرهاد الماس پور

 ادریعلی رخ افروز، کامران یوسفی راد، علیرضا ق، اکبر فتحی  سازمان جهاد کشاورزی استان آذربایجان شرقی

 شرکت آب و فاضالب استان آذربایجان شرقی
، علیرضا  ، حسین اخگریابراهیم عباسپور، محمد خانی، علیرضا ایمانلو 

 ، حسین سرتیپی، فرزانه رستمیموساپور

  حبیب امین زاده  سازمان صنعت، معدن و تجارت استان آذربایجان شرقی

 غنی پور داودحسن عباس نژاد،   ،حمید قاسمی  قیاداره کل حفاظت محیط زیست استان آذربایجان شر

 داود بهبودی  سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان آذربایجان شرقی

 محسن زارعی، مهندس جاویدی، برزگر جاللایرج شهین باهر،  شهرداری تبریز
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کاران مشارکت کننده رد سطح ملي ردتدوين و تصویب ربانمه استان آرذبايجان شرقيسازگاري با کم آبي  هم



 اسامی همکاران دستگاه اجرایی
  ث سبزی، علیرضا صفایی کوچک سراییکیومرفرخ مسجدی، حمیدرضا عدل،  سازمان برنامه و بودجه کشور 

 ، فاطمه اقدسیعباس کشاورز، علیمراد اکبری، رضا سرافرازی وزارت جهاد کشاورزی 

محمد ، زاده یرزو اشرفآ، زاده، مسعود تجریشی، مسعود باقرزاده کریمیاحمدرضا الهیجان  سازمان حفاظت محیط زیست 
 یمحسن محفوظیی، مدرس طباطبا قهیصد ،صادق صبا

 فتحعلی محمدزاده، سعید مردان  وزارت صنعت، معدن، تجارت  

 یعقوب آذرگشت ،مهدی جمالی نژاد، وحید قربانی، امیر مغانلو وزارت کشور 

 وزارت نیرو 

جواد عیسی بزرگ زاده، شاهپور رجایی،  صدیقه ترابی پلت کله، زاده خامسی،قاسم تقی 
ی، محمد وانان یروح اهلل باقرسارا افشین،  آردم، میمر ی،ریاست یکبرمیبدی، تقی عبادی، 

 آرش نجاتی فر،کیسمانه نی، انیک الدیمحب وطن، حمید رحمانی، حسن صمدیار، 

سعید ابراهیم زاده،  بنفشه زهرایی، کارگروه ملی سازگاری با کم آبی: همکاران دبیرخانه
مجتبی احمدی زاده، سید سهیل اسماعیلی، شانتیو خزایی کوهپر، رضا خسروی، سینا 
روزبهانی، محبوبه زارع زاده مهریزی، زهرا محمدیان، فتانه السادات میروهابی، مهدی 

 نیروبخش

 احد وظیفه، امین فضل کاظمی صادق ضیائیان،  سازمان هواشناسی 

و نظارت معاون اول  یمعاونت هماهنگ
 عباس بهلولوند جمهور سیرئ

 شرکت مدیریت منابع آب ایران 

 عبداهلل فاضلی فارسانی، ها، جهانگیر حبیبی، سیدمحمد علی مصطفوی،محمد حاج رسولی
صادق  ی،آل بهبهان یمجتب بهزاد پارسا، ،انیریام استیکآرش اخوان ماسوله، مهرزاد احسانی، 

ی، بهزاد رمضان یهاد نعمت اهلل دهبندی، فراز رابعی، علیرضا رضاپور، ،یبزرگ یعل، زارع یاورع
 یفان میعبدالکر نژاد،یعسکر دیوحی، سور درضایحم ،راد یشیحمد رسول ستاروزخش، م

ی منتظر میمری، کهرکبود تایرزیی، محمد قبا ی،جهرم انیمحمد قناعت ،یقلخان نیحق، حس
 یبهنام نجف ،یجهرم یزهره نجات ،ییایرکیم یهادسائیچی، 

 )شرکت مهندسی مشاور دزآب(  فروتنه و الدن صفارزاد یعل

رضا بختیاری اصل،  علی اکبر غزلی، سید علی سیدزاده،حمیدرضا جانباز، حمیدرضا کشفی،  شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور 
 فرهام کرکانی، فرید موسوی 


