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 صرفه جویی در به نسبت  قمسهم 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

 02/3 0 1شرب و بهداشت

 61/18 0 1خدمات شهری و فضای سبز

 0 0 1صنعت

 79/1 0 1کشاورزی

 95/1 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 قم انجام شده  -نفر 3000بیش از 
 1406میلیون مترمکعبی از منابع آب زیرزمینی در افق  91/175 جوییصرفه با قم استان آبی کم با سازگاری هایفاز اول برنامهاست. 

های جویی و اثربخشی برنامهگرفت. میزان صرفه قرار آبی کم با سازگاری ملی کارگروه تصویب د، مورددر چارچوب اعتبارات موجو
ه فاضالب، استفاده یباشد. همچنین با اقداماتی همچون تصف( می1ها در دستیابی به اهداف ذکر شده، مطابق با جدول )هریک از بخش

(، به اصالح 2جداسازی شبکه فضای سبز از شبکه شرب شهری، مطابق با جدول )مجدد از پساب، استفاده از منابع آب غیر متعارف و 
اختالف بین میزان میلیون مترمکعب کمک خواهد شد. در بخش کشاورزی،  81/48به میزان مصرف و بهبود کیفیت منابع آب 

برنامه سازگاری فاز اول جویی پیش بینی شده در صرفهمیلیون مترمکعب( و  23/210) ز از منابع آب زیرزمینیجویی مورد نیاصرفه
 دوم، در فاز 1410تا  1407باشد که طی سال های میلیون مترمکعب می 23/60برابر با  میلیون مترمکعب( 0/150) آبی استانبا کم

پس جویی در بخش سطحی برای استان قم انجام نشده است. هدف گذاری برای صرفهالزم به ذکر است برنامه عملیاتی خواهد شد. 
گذاری فاز دوم سازگاری و مصارف آب و بازنگری در بیالن و آب قابل برنامه ریزی، جزییات هدف از اتمام آماربرداری دور سوم منابع

  خواهد شد.آبی، مشخص و متناسباً برنامه فاز دوم سازگاری با کم آبی ارائه با کم
 

 )میلیون متر مکعب(قم های سازگاری با کم آبی استان (: میزان صرفه جویی برنامه1جدول )
 سطحی  زیرزمینی  نوع مصارف فاز اجرای برنامه

 فاز اول
(1406-1400) 

 - 00/150 کشاورزی
 - 91/9 شرب
 - - صنعت

 - 00/16 فضای سبز
 - 91/175 مجموع فاز اول

 فاز دوم
(1410-1407) 

 - 23/60 کشاورزی
 - - شرب
 - - صنعت

 - - فضای سبز
 - 23/60 مجموع فاز دوم

 قم در راستای های سازگاری با کم آبی استان برنامه اثربخشی(: میزان 2جدول )
 )میلیون متر مکعب(اصالح مصرف و بهبود کیفیت منابع آب 

 اثربخشی  نوع مصارف فاز اجرای برنامه

 اولفاز 
(1406-1400) 

 *2/43 فاضالب
 - کشاورزی

 19/1 شرب
 *42/14 صنعت

 *63/4 فضای سبز
 81/48 مجموع فاز اول

 10اقدامات انجام شده در راستای استفاده از پساب در بخش صنعت به میزان اثربخشی * 
میلیون مترمکعب با اقدامات  63/4میلیون مترمکعب و در بخش فضای سبز به میزان 

انجام شده در بخش فاضالب همپوشانی دارد و لذا مجموع اثربخشی برابر جمع جبری 
 ها نیست.اثربخشی کلیه بخش
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سطح  تیو سال تثب یبا کم آب یدر فازهای اول و دوم برنامه سازگار ینیرزمیجویی در برداشت از منابع آب زاحجام صرفه اتییجز
  (3جدول )در  یمطالعات یمحدوده ها کیبه تفک قمدر استان  یبا کم آب یسازگار ییبه هدف صرفه جو یابیآبخوان و دست یستابیا

جویی متناظر مطابق با های مختلف استانی به همراه میزان صرفههای سازگاری با کم آبی دستگاهدر ادامه برنامه ارائه شده است.
 ( ارائه شده است. 11( تا )4جداول )

 
و  یبا کم آب یدر فازهای اول و دوم برنامه سازگار ینیرزمیاز منابع آب زکشاورزی جویی در برداشت احجام صرفه(: 3جدول )

 قم در استان یبا کم آب یسازگار ییبه هدف صرفه جو یابیآبخوان و دست یستابیسطح ا تیسال تثب

محدوده ردیف
کد 

محدوده

 حجم صرفه جویی 
 تثبیتسال )میلیون متر مکعب(

آبخوان

سال رسیدن به 
هدف صرفه 

جویی سازگاری 
با کم آبی

فاز دومفاز اول

 410151/201/11402 1410 دریاچه نمک 1
 1410 1403 27/0 66/7 4110 مسیله 2
3ساوه411215/5655/2214011410
4شریف آباد412538/2159/814011410
 1410 1400 75/23 16/52 4126 کهک-قم 5

صرفه جویی به دلیل برداشت غیر  84/2 06/7 4127 سلفچگان 6
 مجاز

 413207/323/11400 1410 کاشان 7
-- 23/60 00/150 مجموع
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 استان قم در بخش کشاورزی دستگاه های اجرایی های سازگاری با کم آبیبرنامه(: 4جدول )

هدف واحدعنوان فعالیتعنوان برنامه
برنامه

میزان فعالیت

دستگاه مجری/ همکار
صرفه جویی

میان مدتکوتاه مدت

1400140114021403140414051406)م.م.م(

طرح احیا و تعادل 
بخشی

 

3شرکت آب منطقه ای حلقه  چاه دیزلی باقیمانده استان 15-510حلقه برقی کردن چاههای کشاورزی
مسدود یا پر و مسلوب المنفعه کردن 

های چاههای غیر مجاز و تعیین تکلیف چاه
فاقد پروانه 

8/14شرکت آب منطقه ای1480150801250حلقه

از   جلوگیری از اضافه برداشت چاههای مجاز
طریق کاهش ساعت کار

میلیون 
مترمکع

ب
1005050-----

منطقه ای)مجری(شرکت آب 
–سازمان جهاد کشاورزی 

–شهرداری  -توزیع برق
شرکت - شرکت آب و فاضالب

صنعتی )همکار( شهرکهای

100
نصب کنتور حجمی بر روی کلیه چاه ها با 

12911291------تعدادهزینه مالک

از   جلوگیری از اضافه برداشت چاههای مجاز
طریق تعدیل منصوبات

میلیون 
مترمکع

ب
5/14555/4----شرکت آب منطقه ای5/14

اصالح الگوی 
مصرف

اصالح الگوی کشت در دشت های شریف آباد 
55/65سازمان جهاد کشاورزی24200420042004200420042002800دشتو ساوه

افزایش بهره وری مصرف نهاده های پایدار 
دام و طیور

میلیون 
مترمکع

ب
16/112/017/017/017/017/017/019/0سازمان جهاد کشاورزی16/1

روش های نوین 
کشت

24/2سازمان جهاد کشاورزی30012  2025  2540 80  90هکتارتوسعه کشت های گلخانه ای
05/1سازمان جهاد کشاورزی350 153545 55 60 70 70 هکتارتوسعه کشت های نشایی

استفاده از سایبان برای کاهش مصرف آب در 
2/0سازمان جهاد کشاورزی180 15 20 2530 30 30 30 هکتارباغات 

های توسعه سامانه
نوین آبیاری

سازمان جهاد کشاورزی125 1015 15 15 20 25 25 کیلومترانتقال آب با لوله

65 سازمان جهاد کشاورزی14000 2000 2000 2000 2000 2000 20002000 هکتاراجرای سیستم های نوین آبیاری

تسطیح و تجهیز و نوسازی اراضی مدرن و 
سازمان جهاد کشاورزی1800100 100 200 300 350 350 400 هکتارسنتی

( به صورت مکمل هم بوده و دارای غیر از فعالیت مسدود یا پر و مسلوب المنفعه کردن چاههای غیر مجاز شرکت آب منطقه ای )به* * توضیح اینکه تمام فعالیت های سازمان جهاد کشاورزی و  
150مجموع:همپوشانی می باشند؛ لذا آب حاصله از این فعالیت ها، یک بار محاسبه شده است.

 

7 
 

  باشد.ریزی کشاورزی از منابع آب زیرزمینی میریزی کشاورزی سطحی محدوده مطالعاتی ساوه مطابق تسهیم انجام شده در مورد آب قابل برنامهمه* تحقق برنامه های سازگاری با کم آبی در بخش کشاورزی مشروط به تسهیم آب قابل برنا
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 جویی( )در راستای صرفهدر بخش شرب شهری  قم استان شرکت آب و فاضالب های سازگاری با کم آبیبرنامه(: 5جدول )

عنوان 
برنامه

واحدعنوان فعالیت
هدف 
برنامه

میزان فعالیت

دستگاه مجری
جوییصرفه

)م.م.م.( میان مدتکوتاه مدت

1400140114021403140414051406

کاهش 
تلفات 
خطوط 
انتقال و 

شبکه توزیع 
آب شرب

80000600080001100فقرهتعویض کنتورهای خراب و فرسوده
011000110001100022000 شرکت آب و فاضالب5/0

4/0شرکت آب و فاضالب 70-3040----کیلومتراصالح و بازسازی خطوط انتقال آب
-شرکت آب و فاضالب 17520202020202550کیلومتراصالح و بازسازی شبکه توزیع آب بهداشتی

25/0شرکت آب و فاضالب 4015556612کیلومتردوم()شبکه  آب شیریناصالح و بازسازی شبکه توزیع 

40000-200002000متر مکعباصالح و بازسازی مخزن ذخیره آب
0----شرکت آب و فاضالب 05/0

-شرکت آب و فاضالب 20155-----فقرهنصب کنتور بر روی تأسیسات تولید و توزیع آب
72/0شرکت آب و فاضالب 64008008008008008008001600فقرهبرای شناسایی انشعاب آب غیرمجاز پیمایش

3/0شرکت آب و فاضالب 2000250250250250250250500کیلومترشبکه توزیع یابی و رفع نشتنشت

اصالح 
الگوی 
مصرف

 3/0 شرکت آب و فاضالب  6800 3200 3200 3200 3200 3200 3200 26000 عدد توزیع و نصب وسایل کاهنده مصرف آب
 4/0 شرکت آب و فاضالب  10000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 40000 فقره شناسایی انشعابات پرمصرف

 مدیریت فشار

سازی فشار شبکه متعادل
 2/1 شرکت آب و فاضالب  2 5 5 5 5 8 7 37 زون توزیع آب

نصب شیرهای فشارشکن 
 2/0 شرکت آب و فاضالب  - - - 5 5 5 5 20 دستگاه در شبکه

نصب فشارسنج الگردار در 
 - شرکت آب و فاضالب  - - - - 5 10 5 20 دستگاه شبکه

 
برگزاری جشنواره و اجرای طرح حامیان آب در مدارس 

 دانش آموز  25000ابتدایی و متوسطه قم  با کمک 
 به عنوان حامی آب 

 

 - شرکت آب و فاضالب  1 1 1 1 1 1 1 7 عدد
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عنوان 
برنامه

واحدعنوان فعالیت
هدف 
برنامه

میزان فعالیت

دستگاه مجری
جوییصرفه

)م.م.م.( میان مدتکوتاه مدت

1400140114021403140414051406

 برنامه های صدا و سیما 

با تاکید بر عدم استفاده از 
آب شیرین کن های 

برنامه های خانگی در 
 تبلیغاتی

شرکت آب و فاضالب  600 300 300 300 300 300 300 2400 دقیقه 
 )مجری(

 –علوم پزشکی  دانشگاه
 اداره – سیما و صدا سازمان

 -کل آموزش و پرورش
سازمان تبلیغات اسالمی 

 )همکار(

4 

 - 4000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 16000 مترمربع تبلیغات محیطی 

انتشار بروشور ، 
3000 30000 30000 240000 برگ  کاتالوگ،تراکت، پوستر و ... 

0 30000 30000 30000 60000 - 

ارتقا کیفیت 
آب شرب

یکنواخت سازی کیفیت آب شبکه شرب در کلیه مناطق 
شهری قم از طریق تکمیل زون بندی شبکه و کاهش 

 استفاده از آب شیرین کن های خانگی
 1 شرکت آب و فاضالب  4 4 4 4 2 2 - 20 کیلومتر

 32/9 مجموع
 
 

 (اصالح مصرف)در راستای استان قم در بخش شرب شهری  شرکت آب و فاضالب های سازگاری با کم آبیبرنامه(: 6جدول )

هدف برنامهواحدعنوان فعالیت

میزان فعالیت

دستگاه مجری
اصالح 
مصرف میان مدتکوتاه مدت

1400140114021403140414051406).م.م.م(

هکتار فضای سبز از شبکه  78شناسایی و قطع انشعابات برای  
شرب

10010151515151515فقره
شرکت آب و 
(فاضالب)مجری

(شهرداری )همکار
19/1
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 )در راستای صرفه جویی(استان قم در بخش شرب روستایی  شرکت آب و فاضالب های سازگاری با کم آبیبرنامه(: 7جدول )

عنوان 
برنامه

هدف برنامهواحدعنوان فعالیت

میزان فعالیت

دستگاه مجری
صرفه جویی

)م.م.م.(
میان مدتکوتاه مدت

1400140114021403140414051406

کاهش 
تلفات 
خطوط 
انتقال و 

شبکه توزیع 
آب شرب

02/0فاضالب شرکت آب و71 1  1 1   1  1   1 فقرهمدیریت  هدررفت ظاهری
044/0شرکت آب و فاضالب1205  15 202020 20 20کیلومتراصالح و بازسازی خطوط انتقال آب

0663/0شرکت آب و فاضالب1205  15 2020202020کیلومتراصالح و بازسازی شبکه توزیع آب بهداشتی
)شبکه  اصالح و بازسازی شبکه توزیع آب شیرین

دوم(
-شرکت آب و فاضالب-- - -----کیلومتر

0267/0شرکت آب و فاضالب20400400 4000   4000 4000  4000   20002000متر مکعباصالح و بازسازی مخزن ذخیره آب
002/0شرکت آب و فاضالب1222 20 20  2020 2020 فقرهنصب کنتور بر روی تأسیسات تولید و توزیع آب

2/0شرکت آب و فاضالب2900 500400 400 400  400400400 فقرهپیمایش برای شناسایی انشعاب آب غیرمجاز
1/0شرکت آب و فاضالب13000 20002500  25002500 2000 1000 500 فقرهتعویض کنتورهای خراب و فرسوده

01/0شرکت آب و فاضالب350 50505050505050کیلومترشبکه توزیع یابی و رفع نشتنشت

اصالح 
الگوی 
مصرف

00565/0شرکت آب و فاضالب601010  10001000 1000 1000  10001000عددتوزیع و نصب وسایل کاهنده مصرف آب 
015/0شرکت آب و فاضالب51010100100 100 100 50 50فقرهشناسایی انشعابات پرمصرف

مدیریت 
فشار

شرکت آب و فاضالب152 230 40 40 40 - -زونسازی فشار شبکه توزیع آبمتعادل

052/0شرکت آب و فاضالب162 230 40 40 40  5 5دستگاهنصب شیرهای فشارشکن در شبکه
015/0شرکت آب و فاضالب192  230 40 40 40  20 20دستگاهنصب فشارسنج الگردار در شبکه
 برنامه  تلویزیونی و رادیویی جشنواره ها و 

اطالع رسانی محیطی  
شرکت آب و فاضالب284444444عدد

ساماندهی اماکن تاسیسات پرمصرف یا غیرمجاز )قطع 
انشعابات غیرمجاز یا شناسایی اماکن بدون کنتور(

035/0شرکت آب و فاضالب488 8120120120120--مورد

591/0مجموع
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 *(اصالح مصرف)در راستای دستگاه های اجرایی استان قم در بخش صنعت  های سازگاری با کم آبیبرنامه(: 8جدول )

واحدعنوان فعالیتعنوان برنامه
هدف 
برنامه

میزان فعالیت

دستگاه مجری

اصالح 
مصرف

میان مدتکوتاه مدت

1400140114021403140414051406

)م.م.م(

استفاده از پساب

انتقال پساب تصفیه خانه 
فاضالب شهر قم به شهرکهای 

صنعتی

میلیون 
مترمکعب

10 13 321  -- 
شرکت 

های شهرک
صنعتی

10

نصب پکیج تصفیه آب 
خاکستری در مناطق خارج از 

شبکه جمع آوری فاضالب

میلیون 
مترمکعب

5/3115/05/05/0-- شرکت آب و
فاضالب

5/3

بازچرخانی آب

احداث مدول سوم تصفیه خانه 
فاضالب شهرک صنعتی 

شکوهیه

میلیون 
مترمکعب

365/0- - 183/0  183/0- - - 
شرکت 

های شهرک
صنعتی

365/0

احداث مدول اول تصفیه خانه 
فاضالب شهرک صنعتی 

محمودآباد

میلیون 
مترمکعب

365/0- 183/0  183/0 - - -  -
شرکت 

های شهرک
صنعتی

365/0

استفاده از منابع آب 
غیر متعارف

نمک زدایی آب زیرزمینی 
حاشیه حوض سلطان برای 

شهرک صنعتی الغدیر با رعایت 
مسائل زیست محیطی

میلیون 
مترمکعب

182/0-  182/0- - -  -- 
شرکت 

های شهرک
صنعتی

182/0

مطالعه جمع آوری آب باران از 
روی سقف سوله های واحد های 

صنعتی بزرگ

میلیون 
مترمکعب

005/0- - 005/0-  - -- 
شرکت 

های شهرک
صنعتی

005/0

42/14مجموع
منابع آب نمی شود.نامه های مرتبط با اصالح مصرف و بهبود کیفیت منابع آب منجر به صرفه جویی در بیالن کلی * بر
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 (در راستای صرفه جوییقم )و فضای سبز شهرداری  هاپارکهای سازگاری با کم آبی (: برنامه9جدول )

واحدعنوان فعالیتعنوان برنامه
هدف 
برنامه

میزان فعالیت

دستگاه 
مجری

صرفه جویی

میان مدتکوتاه مدت

)م.م.م( 1400140114021403140414051406

اصالح الگوی 
آبیاری فضای 

سبز

363/0شهرداری18534332424242323هکتارآبیاری با آب خام )غیرشرب( توسعه شبکه
43/1شهرداری23040403030303030هکتارتبدیل سیستم آبیاری غرقابی و تشتکی به تحت فشار

174/0شهرداری17335/25/2222هکتارمعابر)حذف آبیاری تانکری(آبیاری قطره ای باغچه های حاشیه 
استفاده از سیستم آبیاری تحت فشار تقریباً صد در صدی در 

توسعه فضای سبز شهری و جنگلی
778/10شهرداری1050150150150150150150150هکتار

درصد از فضای سبز در فصل گرم به  80انتقال زمان آبیاری 
ساعات شب

213/3شهرداری2/2755393/6393/6393/6393/6393/6393/6393/6هکتار

اصالح الگوی 
کشت فضای 

سبز

042/0شهرداری9733/033/033/033/033/033/0هکتارهای کم آب برو جایگزینی با گونهفضای سبز عمومی  حذف چمن
های کم از عرصه های ادارات و جایگزینی با گونهحذف چمن 

بر)با پیشنهاد خود ادارات(آب
005/0شهرداری12/02/02/02/02/0--هکتار

انجام طرحهای تحقیقاتی بررسی گونه های گیاهی سازگار، طرح 
جامع شبکه آب خام، طرح  مناسب سازی پساب

-شهرداری6/23186/23186/2318-----هکتار

احیا شرایط 
طبیعی تغذیه 

آبخوان دشت قم 
از طریق بستر 
رودخانه قمرود

کیلومتر بازه 7حذف الیه نفوذناپذیر بستر رودخانه قمرود در 
 حوضچه تغذیه مصنوعی  14شهری از طریق احداث 

متر مربع( 100مساحت هر حوضچه )
*شهرداری1400200200200200200200200متر مربع

005/16 مجموع
 .میلیون متر مکعب صورت پذیرد 5با اجرای این برنامه و فعالیت مرتبط با آن، پیش بینی می شود تغذیه آبخوان به میزان * 

 
 

  



11 خالصه  مدیرییت برنامه سازگاری با کم آیب  استان قم

 

14 
 

 *(اصالح مصرفدر راستای )قم و فضای سبز شهرداری  هاپارکهای سازگاری با کم آبی برنامه(: 10جدول )

واحدعنوان فعالیتعنوان برنامه
هدف 
برنامه

میزان فعالیت

دستگاه 
مجری

اصالح 
مصرف
)م.م.م(

میان مدتکوتاه مدت

1400140114021403140414051406

استفاده از 
پساب

عقد قرارداد فاز اول بهینه سازی و استفاده از پساب تخصیصی برای 
لیتر در ثانیه 40

لیتر در 
ثانیه

403010-----شهرداری841/0

عقد قرارداد و احداث تصفیه خانه و استفاده از پساب تحصیصی به 
لیتر در ثانیه  180میزان 

لیتر در 
ثانیه

180---45454545شهرداری784/3

جداسازی آب 
فضای سبز از 
شبکه شرب

789121111111212هکتارآبیاری با آب خام  یا پساب )غیرشرب( توسعه شبکه
شهرداری

19/1**

625/4مجموع
.نامه های مرتبط با اصالح مصرف و بهبود کیفیت منابع آب منجر به صرفه جویی در بیالن کلی منابع آب نمی شود* بر

 .شده است جداسازی آب فضای سبز از شبکه شرب بوده و لذا اثربخشی این اقدام در برنامه های اصالح مصرف بخش شرب لحاظ** این اقدام در اثر 
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 (اصالح مصرفدر راستای جهت ساماندهی فاضالب و استفاده از پساب )(: برنامه های سازگاری با کم آبی 11جدول )

عنوان 
برنامه

شاخصعنوان فعالیت
هدف 
برنامه

میزان فعالیت

دستگاه مجری
اثربخشی
)م.م.م(

میان مدتکوتاه مدت

1400140114021403140414051406

ساماندهی 
وضعیت 
فاضالب 

استان

رها سازی شده در محیط  جمع آوری و تصفیه فاضالب خام
طریق  شهری، شهر قائم و ... از 6و  3و2مناطق از جمله 

اجرای شبکه جمع آوری فاضالب ، حفر چاه جذبی و یا 
احداث تصفیه خانه های محلی

لیتر در 
ثانیه

500100200200____
آب و  شرکت

فاضالب)مجری(
شهرداری)همکار(

15

تحویل پساب به مصرف کننده  ها در خروجی تصفیه خانه 
فاضالب

 میلیون
متر مکعب

5/185/477____
آب و  شرکت

فاضالب)مجری(
5/18

ارتقاء سیستم تصفیه فاضالب در تصفیه خانه فوری  
اضطراری

 میلیون
متر مکعب

844_____
آب و  شرکت

فاضالب)مجری(
8

الزام واحدهای تولیدکننده فاضالب صنعتی داخل شهرکهای 
صنعتی به پیش تصفیه

315105105105____واحد

سازمان صنعت، معدن و 
تجارت

شهرکهای  شرکت
صنعتی)مجری(

اداره کل حفاظت محیط 
زیست  و

شرکت آب و فاضالب 
)همکار(

7/0

فاضالب صنعتی خارج از  الزام واحدهای تولیدکننده
 های صنعتی به پیش تصفیهشهرک

ها و ...()بیمارستانها و قالیشویی
26610010066____واحد

شرکت آب و فاضالب 
)مجری(

اداره کل حفاظت محیط 
)همکار( زیست

1

2/43مجموع
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 استان قمتصویب کنندگان ربانمه سازگاري با کم آبي 
 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  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، 

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

سازمان حفاظت 
معاون رئیس جمهور، رئیس  عیسی کالنتری زیستمحیط

 تاکنون - 06/12/1396 سازمان و عضو کارگروه

رحمانی عبدالرضا  وزارت کشور
 تاکنون -06/12/1396 وزیر و عضو کارگروه فضلی

سحر تاجبخش  سازمان هواشناسی کشور
 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 قم هم
 

 

  

 درتدوین و تصویب برنامهنام همکاران  دستگاه اجرایی

 قماستانداری 
ابراهیم  ،محسن اوروجی ،مهرداد غضنفری ،محسن بهشتیبهرام سرمست، 

 ملکی

 قمای شرکت آب منطقه
علی مددی، ابوذر  جتبیمعلی اصغری، ، احمد حاجی حسینی مسگر

 ، عطیه نظریرضا محمدی احمد آبادی پور،هادی

 محسن جعفرزاده ،حمد حسین احمدپورپورمیدانی، معباس  قمسازمان جهاد کشاورزی استان 

 علی جان صادق پور قمشرکت آب و فاضالب استان 

 محمود سیجانی  قمسازمان صنعت، معدن و تجارت استان 

 سید احمد شفیعیسید رضا موسوی مشکینی،  قممحیط زیست استان حفاظت اداه کل 

 محسن نوربخش  قمسازمان مدیریت و برنامه ریزی استان 

 سید محمد تقی سجادی قماستان  و آبخیزداری اداره کل منابع طبیعی

 اسرافیل شعاعی  قماستان  صنعتی شهرکهای شرکت

 پیام جوادیان  سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری قم
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کاران مشارکت کننده رد سطح ملي ردتدوين و تصویب ربانمه سازگاري با کم آبي استان قم 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
مسعود باقرزاده کریمی، آرزو اشرفی زاده، احمدرضا الهیجان زاده، مسعود تجریشی، 

 محمد صادق صبا، صدیقه مدرس طباطبایی، محسن محفوظی

 فتحعلی محمدزاده، سعید مردان  وزارت صنعت، معدن، تجارت

  بانی، امیر مغانلو، یعقوب آذرگشتمهدی جمالی نژاد، وحید قر وزارت کشور

 وزارت نیرو

پلت کله، عیسی بزرگ زاده، شاهپور رجایی، جواد قاسم تقی زاده خامسی،  صدیقه ترابی 
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

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

 نیروبخش

 صادق ضیائیان،  احد وظیفه، امین فضل کاظمی سازمان هواشناسی

هماهنگی و نظارت معاون اول معاونت 
 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 

بزرگی، نعمت اهلل دهبندی، فراز رابعی، علیرضا بهبهانی، صادق اورعی زارع، علی آل
رضاپور، هادی رمضانی، بهزاد روزخش، محمد رسول ستایشی راد، حمیدرضا سوری، 

نژاد، عبدالکریم فانی حق، حسین قلخانی، محمد قناعتیان جهرمی، محمد وحید عسکری
ی جهرمی، قبایی، رزیتا کهرکبودی، مریم منتظری سائیچی، هادی میرکیایی، زهره نجات

 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 

 اصل، فرهام کرکانی، فرید موسوی بختیاری
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