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 کارگروه ملي سازگاري با کم آبي

 

 سازگاري با کم آبيخالصه  مدريیتي ربانمه 

 استان خراسان جنوبي
 
 

 1400 اردیبهشت 

 
 

 

 

 

 

 جمهوري اسالمي اريان

 کارگروه ملي سازگاري با کم آبي

 

 سازگاري با کم آبيخالصه  مدريیتي ربانمه 

 استان سمنان
 
 

 1400  خرداد

  

 

67 
 

 سمناناستان 

 

 
  

 

 

 جمهوري اسالمي اريان

 کارگروه ملي سازگاري با کم آبي

 

 سازگاري با کم آبيخالصه  مدريیتي ربانمه 

 استان سمنان
 
 

 1400  خرداد

  



 خالصه  مدیرییت برنامه سازگاری با کم آیب  استان سمنان2

 

 جمهوري اسالمي اريان

 کارگروه ملي سازگاري با کم آبي

 

 سازگاري با کم آبيخالصه  مدريیتي ربانمه 

 استان سمنان
 
 

 1400  خرداد

  



3 خالصه  مدیرییت برنامه سازگاری با کم آیب  استان سمنان
 

  
 صرفه جویی در به نسبت  سمنانا سهم 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

 38/0 0 1شرب و بهداشت

 81/1 0 1خدمات شهری و فضای سبز

 43/1 0 1صنعت

 04/2 0 1کشاورزی

 97/1 0 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 2
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ساعت کار کارشناسی طی جلسات بین بخشی در راستای تدوین برنامه سازگاری با کم آبی استان  -نفر 3300بیش از 
میلیون مترمکعبی از  6/177جویی های سازگاری با کم آبی استان سمنان با صرفهفاز اول برنامهسمنان انجام شده است. 

موجود، مورد تصویب کارگروه ملی سازگاری با کم آبی قرار گرفت.  در چارچوب اعتبارات 1405منابع آب زیرزمینی در افق 
باشد. ( می1ها در دستیابی به اهداف ذکر شده، مطابق با جدول )های هریک از بخشجویی و اثربخشی برنامهمیزان صرفه

مطابق با جدول همچنین با اقداماتی همچون استفاده مجدد از پساب و جداسازی شبکه فضای سبز از شبکه شرب شهری، 
میلیون مترمکعب کمک خواهد شد. در بخش کشاورزی،  1/4(، به اصالح مصرف و بهبود کیفیت منابع آب به میزان 2)

برنامه سازگاری با فاز اول صرفه جویی پیش بینی شده در و  اختالف بین میزان صرفه جویی مورد نیاز از منابع آب زیرزمینی
برنامه عملیاتی خواهد  دوم، در فاز 1410تا  1406باشد که طی سال های یون مترمکعب میمیل 5/73برابر با کم آبی استان 

پس از اتمام آماربرداری دور سوم منابع و مصارف آب و بازنگری در بیالن و آب قابل برنامه ریزی، جزییات هدف گذاری شد. 
 با کم آبی ارائه خواهد شد. فاز دوم سازگاری با کم آبی، مشخص و متناسباً برنامه فاز دوم سازگاری

 
 های سازگاری با کم آبی استان سمنان )میلیون متر مکعب((: میزان صرفه جویی برنامه1جدول )

 سطحی  زیرزمینی  نوع مصارف فاز اجرای برنامه

 فاز اول
(1405-1399) 

 - 7/171 کشاورزی
 - 3/1 شرب
 - 1/3 صنعت

 - 5/1 فضای سبز
 - 6/177 مجموع فاز اول

 فاز دوم
(1410-1406) 

 - 5/73 کشاورزی
 - - شرب
 - - صنعت

 - - فضای سبز
 - 5/73 مجموع فاز دوم

  
 های سازگاری با کم آبی استان سمنان(: میزان اثربخشی برنامه2جدول )

 در راستای اصالح مصرف و بهبود کیفیت منابع آب )میلیون متر مکعب( 
 اثربخشی  مصارفنوع  فاز اجرای برنامه

 فاز اول
(1405-1399) 

 - کشاورزی
 68/0 شرب
 43/3 صنعت

 - فضای سبز
 11/4 مجموع فاز اول

 
 تیو سال تثب یبا کم آب یدر فازهای اول و دوم برنامه سازگار ینیرزمیجویی در برداشت از منابع آب زاحجام صرفه اتییجز

 یمحدوده ها کیبه تفک سمناندر استان  یبا کم آب یسازگار ییبه هدف صرفه جو یابیآبخوان و دست یستابیسطح ا
های مختلف استانی به همراه میزان های سازگاری با کم آبی دستگاهدر ادامه برنامه رائه شده است.ا (3جدول )در  یمطالعات
 ( ارائه شده است. 9( تا )4جویی متناظر مطابق با جداول )صرفه
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جویی در برداشت کشاورزی از منابع آب زیرزمینی در فازهای اول و دوم برنامه سازگاری با کم آبی و سال احجام صرفه(: 3جدول )
 تثبیت سطح ایستابی آبخوان و دستیابی به هدف صرفه جویی سازگاری با کم آبی در استان سمنان

محدودهردیف
کد 

محدوده

 حجم صرفه جویی
)میلیون متر مکعب(

سال تثبیت 
آبخوان

سال رسیدن به هدف 
صرفه جویی سازگاری 

با کم آبی فاز دومفاز اول

1 1502 جویبار -قائم شهر00/000/0فاقد چاه بهره برداری
2 1503 نکا -ساری00/000/0فاقد چاه بهره برداری
31601 گرگان00/000/0فاقد چاه بهره برداری
4 1602 دانیال نبی -رباط قره بیل1/287/0صرفه جویی به دلیل برداشت غیر مجاز 
54101 دریاچه نمک00/000/0فاقد چاه بهره برداری
6)کویر مرکزی )دشت کویر470101/000/0صرفه جویی به دلیل برداشت غیر مجاز
74702 کویر سمنان00/000/0فاقد چاه بهره برداری
8سرخه470320/148/014041409
9 سمنان470450/1610/714041409
10گرمسار470550/2961/1214031409
114706 فیروزکوه00/000/0فاقد چاه بهره برداری
12 ایوانکی470880/920/414031409
134710 چویانان00/000/0فاقد چاه بهره برداری
144711 جندق00/000/0فاقد چاه بهره برداری
154716 درونه00/000/0فاقد چاه بهره برداری

16 ترود473110/002/0صرفه جویی به دلیل برداشت غیر مجاز
17بیارجمند473210/710/314021409
184733 کویر خارطوران70/355/114011409
194734 فرومد -داورزن70/173/0صرفه جویی به دلیل برداشت غیر مجاز
20 4740 جوین10/007/0صرفه جویی به دلیل برداشت غیر مجاز
214742 جاجرم00/000/0فاقد چاه بهره برداری
22 4746 میامی20/3000/1314041409
234747 دامغان70/3996/1614031409

24
 کویر حاج علی قلی 

 )کویر دامغان(
474820/331/113991409

25 4749 شاهرود90/1440/614031409
264750 بسطام90/1110/514021409

70/17150/73--مجموع
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 سازگاری با کم آبی شرکت آب منطقه ای سمنانبرنامه های (: 4جدول )

 1405 1404 1403 1402 1401 1400 1399 واحد عنوان احجام اقدامات اجرایی ردیف
کوتاه 
 مدت

(1400) 

میان 
 مدت

(1405) 
 مجموع

1 
انسداد چاههای غیر 

 مجاز

 70 - 70 - - - - - 30 40 حلقه حجم عملیات

 جویی آبصرفه
میلیون 
 مترمکعب

5/0 39/0 - - - - - 89/0 - 89/0 

2 
جلوگیری از اضافه 
برداشت چاههای 

 مجاز

 600 400 200 40 80 90 90 100 100 100 حلقه حجم عملیات

 جویی آبصرفه
میلیون 
 مترمکعب

22/8 22/8 53/7 53/7 6 15/3 57/1 44/16 78/25 22/42 

3 
اصالح و تعدیل 

 پروانه ها

 2060 1260 800 130 180 200 350 400 400 400 حلقه حجم عملیات

 جویی آبصرفه
میلیون 
 مترمکعب

18/9 49/9 77/37 76/23 7/18 7/15 14 67/18 93/109 60/128 

4 
تهیه و نصب 

کنتورهای حجمی 
 هوشمند

 315 166 149 26 27 30 38 45 99 50 دستگاه حجم عملیات

 جویی آبصرفه
میلیون 
 مترمکعب

- - - - - - - - - - 

 اطالع رسانی عمومی 5
 7 5 2 1 1 1 1 1 1 1 استان حجم عملیات

 جویی آبصرفه
میلیون 
 مترمکعب

- - - - - - - - - - 

6 
ایجاد سامانه پایش و 
کنترل برداشت از 

 )ساماب(چاهها 

 100 60 40 - 20 25 - 15 20 20 درصد حجم عملیات

 جویی آبصرفه
میلیون 
 مترمکعب

- - - - - - - - - - 

7 
مطالعات آلودگی 

 دشتها

 3 - 3 - - - - - 3 - محدوده حجم عملیات

 جویی آبصرفه
میلیون 
 مترمکعب

- - - - - - - - - - 

8 
مطالعه جایگزینی 
پساب با چاهها در 

 های ممنوعهدشت

 10 5 5 1 1 1 1 1 2 3 محدوده حجم عملیات

 جویی آبصرفه
میلیون 
 مترمکعب

- - - - - - - - - - 

9 
های استقرار گروه

 گشت و بازرسی

 19 19 16 19 19 19 17 17 16 16 گروه حجم عملیات

 جویی آبصرفه
میلیون 
 مترمکعب

- - - - - - - - - - 

اجرای طرح ملی مطالعه و 
طرح تعادل بخشی، تغذیه 

 مصنوعی و پخش سیل
 جویی آبصرفه

میلیون 
 مترمکعب

9/17 1/18 3/45 29/31 7/24 85/18 57/15 0/36 71/135 71/171 

حلقه و نصب  2060های کشاورزی به تعداد برداری چاههای بهرهای نسبت به اصالح و تعدیل پروانهآب منطقههای بخش کشاورزی، شرکتدر راستای برنامه* 
  باقیمانده کنتورهای حجمی در طول برنامه اقدام خواهد نمود.
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 )مدیریت حفاظت آب و خاک( سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان سازگاری با کم آبی برنامه های(: 5جدول )

 
  

 عملیات اقدامات اجرایی
 تاثیر بر کاهش مصرف
 )میلیون مترمکعب(

 واحد شرح
کوتاه 
 مدت

(1400) 

میان 
 مدت

(1405) 
 مجموع

کوتاه 
 مدت

(1400) 

 میان مدت
(1405) 

 مجموع

 99/47 39/39 6/8 18180 13080 5100 هکتار توسعه سامانه های نوین آبیاری

های  فرعی شبکه های آبیاری و زهکشی بهسازی کانال
 دامغان

 7/2 3/2 4/0 2002 1416 586 کیلومتر

 3/29 24 3/5 14630 01013 0450 هکتار انتقال آب با لولهاحداث و بهسازی کانالهای آبرسانی و 

 91/2 41/2 5/0 2161 1511 650 هکتار تجهیز و نوسازی اراضی

8/14 جمع  1/68  9/82  
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 )معاونت بهبود تولیدات گیاهی((: برنامه های سازگاری با کم آبی سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان 6جدول )

 
  

 عملیات اقدامات اجرایی
 تاثیر بر کاهش مصرف
 )میلیون مترمکعب(

 واحد شرح
 کوتاه مدت

(1400) 
 میان مدت

(1405) 
 مجموع

 کوتاه مدت
(1400) 

 میان مدت
(1405) 

 مجموع

 9/13 4/11 4/2 128000 89000 39000 هکتار کشاورزی حفاظتی

 7/8 8/6 9/1 237000 166000 71000 هکتار استفاده از بذور ارقام مقاوم

 7/1 4/1 3/0 29600 20600 9000 هکتار کشت نشایی

 7/5 4/4 3/1 32000 22000 10000 هکتار کشت زیر پالستیک جالیز

 3/1 1 3/0 5350 3700 1650 هکتار توسعه ارقام با طول  دوره رشد کوتاه

 5/6 6/4 9/1 2/4 85/2 35/1 اسب بخار ارتقاء ضریب مکانیزاسیون

 8 8/5 2/2 9000 6400 26500 هکتار جایگزینی علوفه های نوین

 3 3/2 7/0 11700 8200 3500 هکتار انتقال کشت بهاره به پاییزه

 9/1 6/1 3/0 200000 140000 60000 هکتار مدیریت تغذیه گیاهی

 6/12 9/8 6/3 567 392 175 هکتار هاجایگزینی کشت جالیز با  گلخانه

 7/0 5/0 2/0 1068 779 289 هکتار توسعه سایبان های زراعی و باغی

 9/6 5 9/1 15500 11000 4500 هکتار استفاده از پایه های مقاوم به خشکی و شوری

 اصالح و بهسازی باغات 
 )بهسازی کف باغ، مالچ و ...(

 9/9 8 9/1 181000 126000 55000 هکتار

 9/3 8/2 1/1 4400 3100 1300 هکتار با گیاهان دارویی جایگزینی محصوالت پر آب بر

 3/4 1/3 2/1 895000 630000 265000 هکتار مبارزه با آفات و بیماری ها

2/21 جمع  6/67  7/88  
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 (: برنامه های سازگاری با کم آبی شرکت آب و فاضالب استان سمنان7جدول )

 عملیات اقدامات اجرایی
 تاثیر بر کاهش مصرف
 )میلیون مترمکعب(

 واحد شرح
کوتاه 
 مدت

(1400) 

میان 
 مدت

(1405) 
 مجموع

کوتاه 
 مدت

(1400) 

میان 
 مدت

(1405) 
 مجموع

اصالح شبکه توزیع آب نشت یابی شبکه توزیع و خطوط 
 انتقال

 43/0 3/0 13/0 364 260 104 کیلومتر

 06/0 05/0 01/0 21000 15000 6000 دستگاه تعویض کنتورهای خراب مشترکین

 17/0 12/0 05/0 2310 1650 660 دستگاه تهیه وخرید تجهیزات مدرن و هوشمند سازی کنتورها

 03/0 02/0 01/0 17 12 5 باب نشت یابی در مخازن

 01/0 01/0 00/0 35 25 10 فقره شناسایی انشعاب غیر مجاز

 55/0 39/0 16/0 14 10 4 زون زون بندی شبکه توزیع

 *68/0 *66/0 *02/0 7 5 2 شهر *جداسازی انشعابات فضای سبز از شبکه شهری

 03/0 02/0 01/0 350 250 100 ساعت طرح مهام انجام کارهای فرهنگی و

36/0 جمع  9/0  26/1  
  .است نشده لحاظ جدول مجموع سطر در آب، مصرف کاهش در اثربخشی عدم دلیل به –صالح مصرف * ا
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استان  سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهرداری های سازگاری با کم آبی سازمان صنعت، معدن و تجارت و برنامه های(: 8جدول )
 )صرفه جویی در مصرف آب( سمنان

 دستگاه اجرایی اقدامات اجرایی

 تاثیر بر کاهش مصرف
 )میلیون مترمکعب(

کوتاه مدت 
(1400) 

میان مدت 
(1405) 

 مجموع

3/0 2/0 1/0 سازمان صمت استفاده از تکنولوژی جدید در صنایع شن و ماسه  
52/0 شهرداری ها های فضای سبز شهرداری هاصرفه جویی در برداشت آب از چاه  04/1  56/1  

 اجرای آبیاری قطره ای فضای سبز  شهرک های صنعتی
های شرکت شهرک
 صنعتی

8/0  0/2  8/2  

42/1 جمع  24/3  66/4  
 

  

 

(: برنامه های سازگاری با کم آبی سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان )افزایش بهره وری آب در کاهش 7جدول )
 برداشت از منابع آب سطحی(

 ردیف
عنوان 
 پروژه

مسئول 
 اجرا

سازمان 
 همکار

عنوان 
 احجام

13 واحد
99

 140
0

 140
1

 140
2

 140
3

 140
4

 140
5

 140
6

وع 
جم

م
 

1 

بهسازی 
انهار و 

های کانال
سنتی، 
احداث 
کانال و 

انتقال آب با 
 لوله

زی
اور

کش
اد 

جه
ان 

ازم
س

 

طقه
 من

آب
ت 

شرک
 ای

حجم 
 عملیات

 4/161 22 22 22 22 22 22 5/13 5/13 کیلومتر

جویی صرفه
 آب

هزار 
 مترمکعب

203 203 336 336 336 336 336 336 2421 

2 

جایگزین 
سامانه های 
نوین آبیاری 

به جای 
زی شیوه سنتی

اور
کش

اد 
جه

ان 
ازم

س
 

طقه
 من

آب
ت 

شرک
 ای

حجم 
 عملیات

 650 100 100 100 100 100 50 50 50 هکتار

جویی صرفه
 آب

هزار 
 مترمکعب

100 100 100 200 200 200 200 200 1300 

3 

رفع 
ها و چالش

کاهش 
سطح 

زیرکشت و 
تغییر روش 

کشت 
محصوالت 

بر پرآب
 )برنج(

زی
اور

کش
اد 

جه
ان 

ازم
س

 

طقه
 من

آب
ت 

شرک
 ای

حجم 
 عملیات

 400 50 50 50 50 50 50 50 50 هکتار

جویی صرفه
 آب

هزار 
 مترمکعب

750 750 750 750 750 750 750 750 6000 

 جویی آبصرفهمجموع 
هزار 

 مترمکعب
1053 1053 1186 1286 1286 1286 1286 1286 9721 
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استان  سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهرداری های (: برنامه های سازگاری با کم آبی سازمان صنعت، معدن و تجارت و9جدول )
 *)استفاده مجدد از پساب(سمنان 

 دستگاه اجرایی اقدامات اجرایی

 حجم استفاده از پساب
 )میلیون مترمکعب(

 (1400کوتاه مدت )
میان مدت 

(1405) 
 مجموع

6/0 5/0 1/0 شرکت شهرک های صنعتی تصفیه پساب شهرک های صنعتی استان  

73/0 - شرکت کربنات سدیم اجرای طرح تصفیه پساب شرکت کربنات سدیم  73/0  

های استفاده از پساب شهری برای جایگزینی با چاه
 برداری شهرک صنعتی سمنان و آبیاری فضای سبزبهره

8/0 شهرک صنعتی سمنان  3/1  1/2  

9/0 جمع  53/2  43/3  
 بیالن آب کلی استان هستند.* برنامه های اصالح مصرف که فاقد صرفه جویی در 
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 تصویب کنندگان ربانمه سازگاري با کم آبي استان سمنان
 دوره همکاری سمت نام و نام خانوادگی نام دستگاه
 تا کنون –06/12/1396 وزیر نیرو و مسئول کارگروه رضا اردکانیان وزارت نیرو

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

 تاکنون - 08/07/1399 وزیر و عضو کارگروه علیرضا رزم حسینی تجارت

سازمان حفاظت 
معاون رئیس جمهور، رئیس  کالنتریعیسی  زیستمحیط

 تاکنون - 06/12/1396 سازمان و عضو کارگروه

 تاکنون -13 06/12/96 وزیر و عضو کارگروه عبدالرضا رحمانی فضلی وزارت کشور
 تاکنون - 11/12/1397 رئیس سازمان و عضو کارگروه سحر تاجبخش مسلمان سازمان هواشناسی کشور
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کاران مشارکت کننده رد سمنانسازگاري با کم آبي استان  سطح استان ردتدوين و تصویب ربانمه هم

  

 نام همکاران درتدوین و تصویب برنامه دستگاه اجرایی

 عباس رجبی علیرضا آشناگر، منوچهر فخری، حسن ترکمانی، استانداری سمنان

 ای سمنانشرکت آب منطقه
 ،حمید احسانی ،محسن عسکری ایرج حیدریان، محمدهادی مصطفایی،

مهران  ،ایمهدی قوشه، ابراهیم ذاکری، محمدمحمدرضا خاموشی
 خانم الهام خراسانی ،خانم آزاده همتی ،محمودی

 میثم نقاشیان ،حسین شاهینی ،لطف اله رضایی، سید حسن میرعماد سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان

 آرزو لشکری مهدی حاجی علیان،، نادر قدسمحمد طاهری،  شرکت آب و فاضالب استان سمنان

 رضا اشرف ،فرامرز محبوبی، علی تشنه دل سازمان صنعت، معدن و تجارت استان سمنان

 ایرج مصطفوی اداره کل هواشناسی استان سمنان

 سعید شکری، محمد عبدوس اداه کل حفاظت محیط زیست استان سمنان

 حمید رضا عزیزالدیننادر مالکی،  سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان سمنان

 شریعت پناهی ،داود یحیایی، مرادی حقیقی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان سمنان

 علیرضا غالمی حسن آل بویه، سید علی پورحسینی، استان سمنان صنعتی شهرکهای شرکت

 قاسمی سید محمد ناظم رضوی، عباس رستمیان، شهرداری سمنان

 اسماعیلیعلیرضا حاجی محمد علی، مسعود عشقوی،  شاهرودشهرداری 

 محمد حسن شمس آبادیمسلم نصرتی،  شهرداری دامغان

 اکبر عاشورییاسر عربی،  شهرداری گرمسار

 دانشگاه سمنان
 ،علی اصغر ذوالفقاری ،محمد رضا یزدانی ،مجید قلهکی ،فرهاد موسوی
محمد کیا کیانیان  ،علی سالمت منش ،محمد رحیمی ،خسرو حسینی

 افشانیگل

 دانشگاه شاهرود
ابوالقاسم کامکار  ،هادی جعفری ،روزبه موذن زاده ،غالمحسین کرمی

 ،سعید گلیان ،علیرضا عرب امیری ،زادهصمد اماقلی ،خلیل اژدری ،روحانی
 سید حسین حسینی ،محسن نظری

 مهدی جورابلو دانشگاه گرمسار

حجت  ،علی حریمی ،خانم مهشید طلبی صومعه سرایی ،امیریمجتبی  صاحب نظران حوزه آب
 مهرداد نیکنامی ،کرمی
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کاران مشارکت کننده رد سطح ملي ردتدوين و تصویب ربانمه  سمنانسازگاري با کم آبي استان  هم

 


 

 اسامی همکاران دستگاه اجرایی

 حمیدرضا عدل، فرخ مسجدی، کیومرث سبزی، علیرضا صفایی کوچک سرایی  سازمان برنامه و بودجه کشور

 عباس کشاورز، علیمراد اکبری، رضا سرافرازی، فاطمه اقدسی وزارت جهاد کشاورزی

 سازمان حفاظت محیط زیست
احمدرضا الهیجان زاده، مسعود تجریشی، مسعود باقرزاده کریمی، آرزو اشرفی زاده، 

 محمد صادق صبا، صدیقه مدرس طباطبایی، محسن محفوظی

 فتحعلی محمدزاده، سعید مردان  وزارت صنعت، معدن، تجارت

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

 وزارت نیرو

قاسم تقی زاده خامسی، صدیقه ترابی پلت کله، عیسی بزرگ زاده، شاهپور رجایی، جواد 
میبدی، تقی عبادی، کبری استیری، مریم آردم، سارا افشین، روح اهلل باقری وانانی، 

فر، آرش محمد حب وطن، حمید رحمانی، حسن صمدیار، میالد کیانی، سمانه نیک
 نجاتی

زاده، ملی سازگاری با کم آبی: بنفشه زهرایی، سعید ابراهیم همکاران دبیرخانه کارگروه
زاده، سید سهیل اسماعیلی، شانتیو خزایی کوهپر، رضا خسروی، سینا مجتبی احمدی

السادات میروهابی، مهدی زاده مهریزی، زهرا محمدیان، فتانهروزبهانی، محبوبه زارع
 نیروبخش

 وظیفه، امین فضل کاظمیصادق ضیائیان،  احد  سازمان هواشناسی

معاونت هماهنگی و نظارت معاون اول 
 رئیس جمهور

 عباس بهلولوند

 شرکت مدیریت منابع آب ایران

ها، جهانگیر حبیبی، سیدمحمد علی مصطفوی، عبداهلل فاضلی محمد حاج رسولی
فارسانی، آرش اخوان ماسوله، مهرزاد احسانی، کیاست امیریان، بهزاد پارسا، مجتبی آل 
بهبهانی، صادق اورعی زارع، علی بزرگی، نعمت اهلل دهبندی، فراز رابعی، علیرضا رضاپور، 
هادی رمضانی، بهزاد روزخش، محمد رسول ستایشی راد، حمیدرضا سوری، وحید 

نژاد، عبدالکریم فانی حق، حسین قلخانی، محمد قناعتیان جهرمی، محمد عسکری
ئیچی، هادی میرکیایی، زهره نجاتی جهرمی، قبایی، رزیتا کهرکبودی، مریم منتظری سا

 بهنام نجفی
 علی صفارزاده و الدن فروتن )شرکت مهندسی مشاور دزآب( 

 شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور
حمیدرضا جانباز، حمیدرضا کشفی، علی اکبر غزلی، سید علی سیدزاده، رضا بختیاری 

 اصل، فرهام کرکانی، فرید موسوی 
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