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 جمهوري اسالمي اريان

 کارگروه ملي سازگاري با کم آبي

 

 سازگاري با کم آبيخالصه  مدريیتي ربانمه 

 استان خراسان جنوبي
 
 

 1400 اردیبهشت 
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 جمهوري اسالمي اريان

 کارگروه ملي سازگاري با کم آبي

 

 آبي ا کمب ري سازگاخالصه  مدريیتي ربانمه 

 اصفهاناستان 

 
 

 1400 خرداد 
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 استان سمنان
 
 

 1400  خرداد
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 صرفه جویی در به نسبت  صفهاناسهم صرفه جویی از برداشت آب در برنامه سازگاری با کم آبی استان 

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

 0 68/21 1شرب و بهداشت

 81/5 0 1خدمات شهری و فضای سبز

 0 0 1صنعت

 03/8 74/6 1کشاورزی

 53/7 96/5 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 2

 سطحی، حوزه هدف سازگاری با کم آبی در محاسبه سهم لحاظ نشده است(
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ساعت کار کارشناسی طی جلسات بین بخشی در راستای تدوین برنامه سازگاری با کم آبی استان  -نفر  6800بیش از  
میلیون مترمکعب در  871های سازگاری با کم آبی استان اصفهان با صرفه جویی فاز اول برنامهاصفهان انجام شده است. 

های میلیون مترمکعب بر منابع آب 191های زیرزمینی و لیون مترمکعب بر منابع آبمی 680و در مجموع  1405افق 
سطحی در چارچوب اعتبارات موجود مورد تصویب کارگروه ملی سازگاری با کم آبی قرار گرفت. میزان صرفه جویی در 

داف ذکر شده، مطابق با جدول ها در دستیابی به اههای هریک از بخشبرداشت از منابع آب سطحی و زیرزمینی در برنامه
آوری و باشد. همچنین با اقداماتی همچون جمع( می2ها مطابق جدول )ها در تغذیه آبخوان( و میزان اثربخشی برنامه1)

 61(، به اصالح مصرف و بهبود کیفیت منابع آب به میزان 3تصفیه فاضالب و استفاده مجدد از پساب مطابق با جدول )
کمک خواهد شد.  شایان ذکر است اختالف بین میزان صرفه جویی مورد نیاز از منابع آب زیرزمینی در میلیون مترمکعب 

میلیون متر مکعب( و صرفه جویی پیش بینی شده در برنامه سازگاری با کم آبی استان 15/1116بخش کشاورزی )معادل 
، در فاز 1411تا  1406باشد طی سال های میلیون متر مکعب می  15/441میلیون متر مکعب(، که معادل  675)معادل 

دوم برنامه عملیاتی خواهد شد. پس از اتمام آماربرداری دور سوم منابع و مصارف آب استان و بازنگری در بیالن و آب قابل 
 تر خواهد شد.ریزی جزئیریزی، برای فاز دوم سازگاری با کم آبی، هدف گذاری و برنامهبرنامه

 
 )میلیون متر مکعب( اصفهانهای سازگاری با کم آبی استان ه جویی برنامه(: میزان صرف1جدول )

 سطحیآب  زیرزمینیآب  نوع مصارف فاز اجرای برنامه

 فاز اول
(1399 – 1405) 

 150 675 کشاورزی
 41 0 شرب
 0 0 صنعت

 0 5 فضای سبز و خدمات شهری
 191 680 مجموع فاز اول

 فاز دوم 
(1411-1406) 

 - 15/441 کشاورزی
 - 15/441 مجموع فاز دوم

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

 زیرزمینیآب  بخش فاز اجرای برنامه
 فاز اول

(1399 – 1405) 
 39 ای اصفهانشرکت آب منطقه

 39 مجموع فاز اول
 

جویی در برداشت از منابع آب زیرزمینی در فازهای اول و دوم برنامه سازگاری با کم آبی و سال جزییات احجام صرفه
تثبیت سطح ایستابی آبخوان و دستیابی به هدف صرفه جویی سازگاری با کم آبی در استان اصفهان به تفکیک محدوده 

های مختلف استانی به همراه های سازگاری با کم آبی دستگاهدر ادامه برنامه .( ارائه شده است4های مطالعاتی در جدول )
 ( ارائه شده است. 14( تا )5جویی متناظر مطابق با جداول )میزان صرفه
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 ها )میلیون متر مکعب(در تغذیه آبخوان اصفهانهای سازگاری با کم آبی استان (: میزان اثربخشی برنامه3جدول )
 آب زیرزمینی آب سطحی نوع مصارف برنامهفاز اجرای 

 فاز اول
(1405-1399) 

 - - کشاورزی
 - - شرب
 - 53 صنعت

 8 - فضای سبز
 61 مجموع فاز اول

 
جویی در برداشت کشاورزی از منابع آب زیرزمینی در فازهای اول و دوم برنامه سازگاری با کم آبی و سال (: احجام صرفه4جدول )

 ناصفهاتثبیت سطح ایستابی آبخوان و دستیابی به هدف صرفه جویی سازگاری با کم آبی در استان 

 محدوده ردیف
کد 

 محدوده

 حجم صرفه جویی
 تیسال تثب )میلیون متر مکعب(

 آبخوان

به هدف  دنیسال رس
 ییصرفه جو

 فاز دوم فاز اول یبا کم آب یسازگار
12314 کمـه00/714/114041411
22315 سمیرم30/224/014041411
3* 2316 قبر کیخا77/1004/714001411
42324 مهرگرد61/632/414031411
52336 بختیاری00/000/0آبرفتی فاقد آبخوان
6* 4129 موته31/000/014041411
7* 4130 گلپایگان29/9232/6014001411
8* 4132 کاشان44/5097/3214031409
94201 کوهپایه ـ سگزی12/4346/4614021409
104202 اصفهان ـ برخوار52/13918/9114031409
114203 مورچه خورت93/1837/1214031409
124204 علویچه ـ دهق23/607/414031410
134205 میمه00/757/414041410
144206 نجف آباد18/9427/8414001410
154207 کرون60/100/014041410
164208 مهیار شمالی00/1354/214041410
17* 4209 لنجانات92/1902/1314031410
184211 چادگان55/300/014041409
194212 دشتبوئین ـ میان51/500/014041410
204213 چهل خانه80/052/014041410
214214 دامنه ـ داران47/1511/1014041410
22 4217 دشت آسمان-مهیارجنوبی77/3400/014041410
23* 4218 قمشه00/1350/814041410
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 محدوده ردیف
کد 

 محدوده

 حجم صرفه جویی
 تیسال تثب )میلیون متر مکعب(

 آبخوان

به هدف  دنیسال رس
 ییصرفه جو

 فاز دوم فاز اول یبا کم آب یسازگار
24* 4219 اسفنداران10/994/514021410
254710 چوپانان28/314/214011410
264711 جندق10/006/014011410
27 4712 فرخی -خور09/468/214041410
28* 4713 بیاضه68/044/0آبخوان متعادل
294801 اردستان97/4143/2714041410
304802 طرق ـ ابیازن27/248/114011410
31 4803 خالد آباد -باد91/2297/1414041409
324804 دق سرخ69/000/014041409
334805 انارك00/000/0آبخوان متعادل 
344806 نائین86/287/114031409
35* 2322 دوراهان01/001/0آبرفتی فاقد آبخوان
36 4210 سامان * -بن04/002/0 برداشت غیر مجازصرفه جویی به دلیل
374215 یان چشمه00/000/0فاقد چاه بهره برداری
38 4216 قلعه شاهرخ * -چلگرد20/013/0صرفه جویی به دلیل برداشت غیر مجاز
39)4701 کویر مرکزی )دشت کویر00/000/0فاقد چاه بهره برداری 
40* 2313 مالی خلیفه49/032/0آبرفتی فاقد آبخوان
414101 دریاچه نمک00/000/0فاقد چاه بهره برداری

67515/441--مجموع
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  (طرح 5های آبریز ): اصالح الگوی مصرف با مدیریت تقاضای آب در حوضه1راهبرد (: 5جدول )

شماره 
برنامه

دستگاه ذیربطبرنامه

)میلیون تاثیر بر کاهش مصرف 
مترمکعب(

مدت میان
(1400) 

بلندمدت 
(1405) 

 مجموع

1 
های ساماندهی رودخانه و جلوگیری از برداشت

 غیرمجاز
 30 30 - ایشرکت آب منطقه

 3اثربخشی مشترك با برنامه شماره  سازمان جهاد کشاورزی ممنوعیت کشت برنج و سایر محصوالت پرمصرف 2

3 
اجرای طرح اصالح الگوی کشت و جایگزینی 

 برآبهای کمکشت
 3/41 5/29 8/11 سازمان جهاد کشاورزی

 5/21 7/8 8/12 آبفا اقدامات فنی در راستای مدیریت مصرف 4

5 
ساماندهی و اصالح الگوی مصرف فضای سبز 

 شهری
ها و فضای سازمان پارك
 سبز

9/4 - 9/4 

 7/97 2/68 5/29 جمع

 
 3ای )های شرکت آب منطقهبخش اول: برنامه-هازیرساختآوری با تغییر در فرآیندها و : افزایش تاب2راهبرد(: 6جدول )

 برنامه(

شماره 
 برنامه

 برنامه

 )میلیون مترمکعب(تاثیر بر کاهش مصرف 

مدت میان
(1400) 

بلندمدت 
(1405) 

 مجموع

 4/285 7/156 7/128 *های زیرزمینیبخشی آبتعادل 6

 20 - 20 هارودخانههای آبگیر از ساماندهی انهار سنتی و سردهانه 7

 هااثربخشی مشترك با سایر برنامه جویی در مصرف آبها بر اساس صرفهبندی تعمیرات شبکهاولویت 8

 4/305 7/156 7/148 جمع

 های دیگر همپوشانی ندارد به عنوان اثربخشی این برنامه درج شده است.* تنها بخشی از حجم موثر بر کاهش، که با برنامه
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های شرکت آب ادامه بخش اول: برنامه-هاآوری با تغییر در فرآیندها و زیرساخت: افزایش تاب2راهبرد(: 7جدول )
 برنامه( 4ای )منطقه

 های زیرزمینیبخشی آبهای برنامه تعادلپروژه
 )میلیون مترمکعب(تاثیر بر کاهش مصرف 

 مجموع (1405بلندمدت ) (1400مدت )میان
 4/285 7/156 7/128 غیرمجازهای پرکردن چاه

اثربخشی مشترك با میلیون مترمکعب  800حدود  های کشاورزیبرداری چاههای بهرهطرح اصالح و تعدیل پروانه
 ی بخش کشاورزیهابرنامه

 نصب کنتورهای حجمی هوشمند
 های اصالح و تعادل بخشیسایر پروژه

 
های سازمان جهاد کشاورزی بخش دوم: برنامه-هادر فرآیندها و زیرساخت آوری با تغییر: افزایش تاب2راهبرد(: 8جدول )

 طرح( 6)

شماره 
 برنامه

 برنامه

 )میلیون مترمکعب(تاثیر بر کاهش مصرف 

مدت میان
(1400) 

بلندمدت 
(1405) 

 مجموع

 7/44 9/31 8/12 استفاده از ارقام متحمل به خشکی 9

 7/1 2/1 5/0 افزایش قابلیت نگهداری آب در خاك 10

11 
ی تناوب زراعی و کشاورزی حفاظتی در اراضی زیردست ارائه

 هر منبع آب
2/2 5/5 7/7 

12 
تغییر در فرآیندهای مرتبط با دامداری با رویکرد کاهش 

 مصرف آب
6/4 4/11 16 

13 
ها و انجام اقدامات تجهیز، نوسازی و تکمیل زیرساخت

 افزاری در بخش کشاورزیسخت
6/38 5/96 1/135 

14 
گیری سازی آبیاری نوین با قابلیت اندازهدههوشمندسازی و پیا

 جویی در مصرف آبمیزان صرفه
2/65 9/162 1/228 

 1/433 4/309 9/123 جمع
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 طرح( 3های شرکت آبفا )بخش سوم: برنامه-هاآوری با تغییر در فرآیندها و زیرساخت: افزایش تاب2راهبرد(: 9جدول )

شماره 
 برنامه

 برنامه

 )میلیون مترمکعب(تاثیر بر کاهش مصرف 

مدت میان
(1400) 

بلندمدت 
(1405) 

 مجموع

15 
ها و شبکه توزیع به خانهها، تصفیهارتقا و پایش مخازن، چاه

 منظور مدیریت عرضه آب شرب
4/9 6/6 16 

 8/1 - 8/1 های توزیع آب شهریکاهش و پایش هدررفت شبکه 16

 طرح مطالعاتی انبارهای تاریخی کاشان برای کاهش مصرف آبمرمت آباحیا و  17

 8/17 6/6 2/11 جمع


طرح( 2های صنعت )بخش سوم: برنامه-هاآوری با تغییر در فرآیندها و زیرساخت: افزایش تاب2راهبرد(: 10جدول )  

شماره 
 برنامه

 دستگاه ذیربط برنامه

 )میلیون مترمکعب(تاثیر بر کاهش مصرف 

مدت میان
(1400) 

بلندمدت 
(1405) 

 مجموع

18 
ساماندهی و مکانیزاسیون شبکه توزیع برق با 

 هدف کاهش مصرف آب
 15 7/10 3/4 شرکت توزیع برق

19 
اصالحات و اقدامات بخش صنعت برای 

 آوریافزایش تاب
 7/0 - 7/0 سازمان صمت

 7/15 7/10 5 جمع
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 (طرح  3در جهت مصرف بهینه آب ) سازیفرهنگ :3راهبرد (: 11جدول )

شماره 
 برنامه

 برنامه
دستگاه 

 ذیربط

 تاثیر بر کاهش مصرف )میلیون مترمکعب(

 مجموع (1405بلندمدت ) (1400مدت )میان

20 
ی معقول و کارا از بسترسازی فرهنگی استفاده

 منابع آب
شرکت آب 

 ایمنطقه
 هااثربخشی مشترك با سایر برنامه

21 
های های آموزشی و ترویجی در بخشفعالیت

 مرتبط با کشاورزی
سازمان جهاد 

 کشاورزی
 هااثربخشی مشترك با سایر برنامه

22 
سازی مصرف انجام اقدامات الزم برای فرهنگ

 بهینه آب شرب
 4/1 1 4/0 آبفا

 4/1 1 4/0 جمع
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در راستا  های آبریزپساب در حوضه استفاده مجدد ازآوری، تصفیه و سازی برنامه جامع جمع: پیاده4راهبرد (: 12جدول )
 (طرح  7) ی اصالح مصرف و بهبود کیفیت منابع آب

شماره 
 برنامه

 دستگاه ذیربط برنامه

 تاثیر بر اصالح مصرف و بهبود کیفیت منابع آب
 )میلیون مترمکعب(

 (1400مدت )میان
بلندمدت 

(1405) 
 مجموع

23 
انتقال و بازیافت پساب برای مصارف 

 کشاورزی
 دیده شده است.27اثربخشی در برنامه  ایشرکت آب منطقه

 تاثیر کیفی بر منابع آب و جابجایی محل مصرف آبفا هاخانهاحداث یا تکمیل تصفیه 24

25 
های انتقال بازسازی و نوسازی شبکه

 فاضالب
 دیده شده است.27اثربخشی در برنامه  آبفا

 تاثیر کیفی بر منابع آب آبفا آوری و تصفیه پساب باالدست مخازنجمع 26

27 
ها برای خانهارتقاء کیفی پساب تصفیه

 های مختلفمصارف بخش
 3/98 22 3/76 آبفا

 8/1 3/1 5/0 سازمان صمت استفاده از پساب در فرایند تولید صنایع 28

 جایگزینی پساب در تامین آب فضای سبز 29
سازمان پارکها و 

 فضای سبز
 های دیگراعتبار و اثربخشی مشترك با برنامه

 1/100 3/23 8/76 جمع
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طرح( 3) های آبریزمحیطی حوضه: ارتقا خدمات زیست5راهبرد(: 31جدول )  

شماره 
 برنامه

 دستگاه ذیربط برنامه

 )میلیون مترمکعب(تاثیر بر کاهش مصرف 

مدت میان
(1400) 

بلندمدت 
(1405) 

 مجموع

30 
ای های پایش لحظهتجهیز ایستگاه
رود و نظارت بر طرح رودخانه زاینده

 انتقال پساب

اداره کل حفاظت از محیط 
 زیست

 ایشرکت آب منطقه های پایش کیفیت آبطراحی شبکه 31 تاثیر کیفی بر منابع آب

32 
رود و تاالب رودخانه زایندهاحیای 

 گاوخونی
اداره کل حفاظت از محیط 

 زیست

 
 

های سازی مدیریت یکپارچه حوضههای مختلف مصرف و ذینفعان با پیادهکاهش تعارض بخش :6راهبرد (: 14جدول )
 (طرح  4) آبریز

شماره 
 برنامه

 دستگاه ذیربط برنامه

 )میلیون مترمکعب(تاثیر بر کاهش مصرف 

مدت میان
(1400) 

بلندمدت 
(1405) 

 مجموع

33 
های مدیریت استقرار سامانه اطالعات و گردش داده

 رودیکپارچه حوضه زاینده
شرکت آب 

 ایمنطقه

 هااثربخشی مشترك با سایر برنامه

34 
برداری منابع آب حوضه ساخت و استقرار مدل بهره

 رودآبریز زاینده
شرکت آب 

 ایمنطقه

35 
سیستم پشتیبان تصمیم مدیریت یکپارچه استقرار 

 رودحوضه زاینده
شرکت آب 

 ایمنطقه

36 
های حوضه بازخرید و تعیین تکلیف حق اشتراکی

 رودآبریز زاینده
شرکت آب 

 ایمنطقه
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 تصویب کنندگان ربانمه سازگاري با کم آبي استان اصفهان
 دوره همکاری سمت خانوادگینام و نام  نام دستگاه
 تا کنون –06/12/1396 وزیر نیرو و مسئول کارگروه رضا اردکانیان وزارت نیرو

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

 تا کنون –06/12/1396 سازمان و عضو کارگروه

 تا کنون – 20/01/1399 وزیر و عضو کارگروه کاظم خاوازی وزارت جهاد کشاورزی
وزارت صنعت، معدن، 

 22/05/1399 - 22/02/1399 و عضو کارگروه سرپرست وزارتخانه حسین مدرس خیابانی تجارت

سازمان حفاظت 
معاون رئیس جمهور، رئیس  عیسی کالنتری زیستمحیط

 تاکنون - 06/12/1396 سازمان و عضو کارگروه

عبدالرضا رحمانی  وزارت کشور
 تاکنون -13 06/12/96 وزیر و عضو کارگروه فضلی

سازمان هواشناسی 
 کشور

سحر تاجبخش 
 تاکنون - 11/12/1397 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 اصفهان هم
 تصویب برنامهنام همکاران در تدوین و  دستگاه اجرایی

منصور ، رضا آقایی، اهلل غالمیحجت ،عسگرسیدحسن قاضی، عباس رضایی استانداری اصفهان
 انیحمزه انصاری زم ،ابراهیم مرادیان ،حیدر قاسمی ،فروششیشه

سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان 
 اصفهان

 ،مریم منوچهری ،مجید زمانی ،صبا بهداد نعمت اهلل اکبری، مسعود صفاری پور، 
 سیدعلی قریشی

 ای اصفهانمنطقهشرکت آب

 ،ییامامزادهعلی نوری، سیدمجتبی موسوی ،حسن ساسانی، مسعود میرمحمدصادقی
 ،مینا بگی ،عباس کاظمی ،اله امینیاحسان ،غالمحسین حیدرپور ،بابک ابراهیمی مطلق

پیمان  ،علیرضا جوادی ،اهلل نوروزیولی، مجید نصر ،شهرام نخعی ،رزا ابراهیمیان
 ،فرزاد خدیوپور ،پورسعیده موسوی ،گرمحمد شیشه ،مجداسماعیل ادیب ،مختاری

 قی، حمیدرضا مجیری، علی راییجیان،سیدمهدی مت ،مهرداد مقدس، نژادمجید پهلوان
محمد  ،الهام آقابابایی ،افشین رضایی ،شیرین شیرعلی ،خانیالهام حسین ،هاجر وفایی

مسعود  ،محمد شفایی ،محبوبه قاسمی ،اد طاهریجو ،محمدرضا یزدانی ،سیاری
 محمدیمحمد ملک ،پورسیدی

غالمرضا رمانی، اصغر رستمی، مرتضی صابری، کزادهاصغر محسن، مهرداد مرادمند سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان
 عشاقی

 شرکت آب و فاضالب استان اصفهان
احمدرضا  ،مسعود رییسی ،سادات مالباشیآسیه ،رضا رضایی،ناصر اکبری، هاشم امینی

الهام  ،عباس عباسی خاك ،نرگس خاکساری ، حسین عالم ،شهرزاد داورنیا ،صهبایی
حدیثه  ،سید محمد موسوی، سیدمحسن صالح ،مائده حائریان ،محسن شفیعا، امینی

 رضا کبیری ،سمانه کارگر ،سیاوش زندی، حیدرزاده
استان سازمان صنعت، معدن و تجارت 

 بتول مظلومی ،حمیده آقاسی ،قباد نوری، محمد زینلی پور، ایرج موفق اصفهان

 عیسی بهمنی ،عادل رفیعیان، محمدجواد بگی شرکت شهرکهای صنعتی
اداره کل حفاظت از محیط زیست 

 قلیحمیرا صفی ،فرهاد امینی ،حسین اکبری، ایرج حشمتی استان اصفهان

شهرداری سازمان پارکها و فضای سبز 
 اصفهان

 ،سیدکمال حسینی، حسین ایزدی ،عباس غفاری ،مجید صفدری، نژادفروغ مرتضایی
 مریم حجتی ،حمید محب ،امیر رضایی

 جواد پارسا، علی دلخواه ،مهدی جعفرزاده، محمدرضا اسدی شرکت آب و فاضالب کاشان
 بابایینوید حاج ، حمیدرضا خورشیدی اداره کل هواشناسی استان اصفهان

سعید ، محمدعلی گرانمهر، کوپاییجهانگیر عابدی، نژادمحمد شایان ،آزاده احمدی دانشگاه صنعتی اصفهان
 سارا نظری، علی یوسفی ،عبدالرضا کبیری ،رادکامرانی

 امید بهمن زیاری، سعید محسنی شرکت توزیع نیروی برق
  ضاییر رسول موسی شرکت برق منطقه ای اصفهان

 محمدحسن مصلحی  میراب زاینده رودشرکت 
  اسفندیار امینی یزنظام صنفی کارهای کشاور

، مهرداد اسماعیلی، جالل آقابابا، مهرداد توالییان، مهدی نصر، زادهمنصور یزدی ذوب آهن اصفهان
 فرشید بهشتی، مجتبی کارگری ،محمدرضا فاضلی

 ،احمدآبادیجواد نیلی، علیرضا کاظمی ،طباطباییانسیدامیر ، حمیدرضا عظیمیان مجتمع فوالد مبارکه
 محسن ستاری ،بیکحامد ولی، محمدیعباس اکبری

  محمدحسین شاملی اداره کل منابع طبیعی اصفهان
 جعفر ذوفن مسعود عطارها، خبرگان
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کاران مشارکت کننده رد سطح ملي ردتدوين و تصویب ربانمه  سازگاري با کم آبي استان اصفهان هم



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

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

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

 فتحعلی محمدزاده، سعید مردان  وزارت صنعت، معدن، تجارت  

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

 وزارت نیرو 

عیسی بزرگ زاده، شاهپور رجایی،  ترابی پلت کله،صدیقه   قاسم تقی زاده خامسی،
 یروح اهلل باقرسارا افشین،  آردم، میمر ی،ریاست یکبرجواد میبدی، تقی عبادی، 

 فر،کیسمانه نی، انیک الدیمی، محمد حب وطن، حمید رحمانی، حسن صمدیار، وانان
 آرش نجاتی

سعید ابراهیم  بنفشه زهرایی، کارگروه ملی سازگاری با کم آبی: همکاران دبیرخانه
زاده، 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  ها، جهانگیر حبیبی، سیدمحمد علی مصطفوی،محمد حاج رسولی
 یمجتب بهزاد پارسا، ،انیریام استیکآرش اخوان ماسوله، مهرزاد احسانی،  فارسانی،
نعمت اهلل دهبندی، فراز رابعی، علیرضا  ،یبزرگ یعل، زارع یصادق اورع ی،آل بهبهان

ی، سور درضایحم ،راد یشیحمد رسول ستای، بهزاد روزخش، مرمضان یهاد رضاپور،
 ی،جهرم انیمحمد قناعت ،یقلخان نیحق، حس یفان میعبدالکر نژاد،یعسکر دیوح

 یزهره نجات ،ییایرکیم یهادی سائیچی، منتظر میمری، کهرکبود تایرزیی، محمد قبا
 یبهنام نجف ،یجهرم

 )شرکت مهندسی مشاور دزآب(  فروتنه و الدن صفارزاد یعل

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