
1 خالصه  مدیرییت برنامه سازگاری با کم آیب  استان کردستان

 

 جمهوري اسالمي اريان

 کارگروه ملي سازگاري با کم آبي

 

 سازگاري با کم آبيخالصه  مدريیتي ربانمه 

 استان زيد
 
 
 

 1400 اردیبهشت 

 
 

 

 

 

 

 جمهوري اسالمي اريان

 کارگروه ملي سازگاري با کم آبي

 

 سازگاري با کم آبيخالصه  مدريیتي ربانمه 

 استان کردستان
 
 

 1400  خرداد 

 

 

 

 جمهوري اسالمي اريان

 کارگروه ملي سازگاري با کم آبي

 

 سازگاري با کم آبيخالصه  مدريیتي ربانمه 

 استان کردستان
 
 

 1400  خرداد 
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 کردستان استان
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 جمهوري اسالمي اريان

 کارگروه ملي سازگاري با کم آبي

 

 سازگاري با کم آبيخالصه  مدريیتي ربانمه 

 استان کردستان
 
 

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

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

 61/1 0 1شرب و بهداشت

 0 0 1خدمات شهری و فضای سبز

 32/0 0 1صنعت

 94/2 0 1کشاورزی

 81/2 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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کردستان ساعت کار کارشناسی طی جلسات بین بخشی در راستای تدوین برنامه سازگاری با کم آبی استان  -نفر 1500بیش از 
مترمکعبی از منابع  ونیلیم 4/253 ییجواستان کردستان با صرفه یآببا کم یسازگار یهافاز اول برنامه انجام شده است.

قرار گرفت.  یبا کم آب یسازگار یکارگروه مل بیدر چارچوب اعتبارات موجود، مورد تصو 1405آب زیرزمینی در افق 
. باشدی( م1به اهداف ذکر شده، مطابق با جدول ) یابیها در دستاز بخش کیهر یهابرنامه یو اثربخش ییجوصرفه زانیم

سبز از شبکه شرب  یشبکه فضا یفاضالب، استفاده مجدد از پساب و جداساز هیهمچون تصف یبا اقدامات نیهمچن
مترمکعب کمک خواهد  ونیلیم 76/49 زانیمنابع آب به م تیفی(، به اصالح مصرف و بهبود ک2مطابق با جدول ) ،یشهر

مترمکعب( و  ونیلیم 0/260) ینیرزمیاز منابع آب ز ازیمورد ن ییصرفه جو زانیم نیاختالف ب ،یکشاورز ششد. در بخ
 ونیلیم 6/12مترمکعب( برابر با  ونیلیم 4/247استان ) یبا کم آب یشده در فاز اول برنامه سازگار ینیب شیپ ییجوصرفه

دور  یخواهد شد. پس از اتمام آماربردار یاتیبرنامه عمل م، در فاز دو1410تا  1406 یسال ها یکه ط باشدیمترمکعب م
 ،یبا کم آب یفاز دوم سازگار یهدف گذار اتییجز ،یزیو آب قابل برنامه ر النیدر ب یسوم منابع و مصارف آب و بازنگر

 ارائه خواهد شد. یبا کم آب یمشخص و متناسبًا برنامه فاز دوم سازگار
 

 های سازگاری با کم آبی استان کردستان )میلیون متر مکعب(: میزان صرفه جویی برنامه(1جدول )
 آب سطحی آب زیرزمینی نوع مصارف فاز اجرای برنامه

 فاز اول
(1405-1399) 

 - 4/247 کشاورزی
 - 3/5 شرب
 - 7/0 صنعت

 - - فضای سبز
 - 4/253 مجموع فاز اول

 فاز دوم
(1408-1406) 

 - 6/12 کشاورزی
 - - شرب
 - - صنعت

 - - فضای سبز
 - 6/12 مجموع فاز دوم

 
و سال  یبا کم آب یدر فازهای اول و دوم برنامه سازگار ینیرزمیجویی در برداشت از منابع آب زاحجام صرفه اتییجز
 کیبه تفک کردستاندر استان  یآببا کم یسازگار ییبه هدف صرفه جو یابیآبخوان و دست یستابیسطح ا تیتثب

های مختلف استانی آبی دستگاههای سازگاری با کمدر ادامه برنامه ارائه شده است. (3جدول )در  یمطالعات یهامحدوده
 ( ارائه شده است. 13( تا )4جویی متناظر مطابق با جداول )همراه میزان صرفهبه
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 های سازگاری با کم آبی استان کردستان برنامه (: میزان اثربخشی2جدول )
 در راستای اصالح مصرف و بهبود کیفیت منابع آب )میلیون متر مکعب(

 اثربخشی نوع مصارف فاز اجرای برنامه

 فاز اول
(1405-1399) 

 - کشاورزی
 5/0 شرب

 36/45 تصفیه فاضالب
 9/3 صنعت

 - فضای سبز
 76/49 مجموع فاز اول

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

 کردستان در استان یبا کم آب یسازگار ییبه هدف صرفه جو یابیآبخوان و دست یستابیسطح ا تیو سال تثب یکم آب

محدوده ردیف
کد 

محدوده

 حجم صرفه جویی
)میلیون متر مکعب(

 تثبیتسال 
آبخوان

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

 صرفه جویی به دلیل برداشت غیر مجاز130500/175/0 ماه نشان ـ انگوران 1
 صرفه جویی به دلیل برداشت غیر مجاز 00/0 33/0 1307 گل تپه ـ زرین آباد 2
3قروه ـ دهگالن130880/20400/014001405

4دیواندره ـ بیجار130953/1200/013991405
 1405 1399 46/0 00/3 2101 قزلچه 5
 صرفه جویی به دلیل برداشت غیر مجاز 47/0 00/1 2102 بانه )چی چوران( 6
 صرفه جویی به دلیل برداشت غیر مجاز210339/000/0 سردشت 7
 بهره برداریفاقد چاه  00/0 00/0 2107 پاوه 8
صرفه جویی به دلیل برداشت غیر مجاز210883/000/0 رزآب 9
210900/248/11399 1410 مریوان 10
صرفه جویی به دلیل برداشت غیر مجاز211082/800/0 سنندج 11

تپه اسماعیل ـ  12
صرفه جویی به دلیل برداشت غیر مجاز211100/016/1 امیرآباد

222300/319/21399 1410 کامیاران 13
 301100/5 43/3 1399 1410 بوکان 14
 صرفه جویی به دلیل برداشت غیر مجاز 00/0 71/0 3013 تکاب 15
 صرفه جویی به دلیل برداشت غیر مجاز 70/2 00/4 3014 سقز 16

41/24763/12 -- مجموع
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 ای استان کردستانهای سازگاری با کم آبی شرکت آب منطقه (: برنامه4جدول )

 اقدامات ردیف

کوتاه مدت)پایان برنامه 
 ششم(

میان مدت )پایان برنامه 
 هفتم(

 عملکرد تجمعی

 تعداد

حجم صرفه 
جویی شده 

 میلیون)
 (متر مکعب

 عدادت

حجم 
جویی صرفه
میلیون شده )

 (متر مکعب

 تعداد

حجم صرفه 
جویی شده 

 میلیون)
 (متر مکعب

 6/95 7355 43/61 6600 17/34 755 انسداد چاه غیر مجاز 1

توضیح: برنامه عملیاتی تا پایان برنامه هفتم بر این اساس تعریف شده است که با استقرار گروه های گشت و بازرسی حفاظت از 
 منابع آب و تامین اعتبارات الزم از حفر چاه های جدید جلوگیری گردد.

2 

جلوگیری از اضافه 
برداشت چاه های مجاز 

کنتورهای )نصب 
 هوشمند(

55094/962994/113684934/123

1207/41634/62831/11 اصالح پروانه های صادره 3

توضیح: برنامه عملیاتی تا پایان برنامه هفتم بر اساس تعداد چاه ها ی مجاز دارای پروانه بهره برداری فعلی تعریف شده است  ودر 
 میلیون متر مکعب است. 34/123حال حاضر میزان اضافه برداشت از محل چاه های مجاز دارای پروانه بهره برداری 

 میلیون متر مکعب 230آبی تا پایان برنامه هفتم؛ جویی و پیشنهادی در برنامه سازگاری با کممیزان آب قابل صرفه
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 برنامه های سازگاری با کم آبی سازمان جهاد کشاورزی استان کردستان(: 5جدول )

 واحد اقدامات ردیف

 کوتاه مدت
 )پایان برنامه ششم(

 میان مدت
 هفتم()پایان برنامه 

 عملکرد تجمعی

 تعداد

حجم صرفه 
جویی شده 

 میلیون)
 (متر مکعب

 عدادت

حجم صرفه 
جویی شده 

 میلیون )
 (متر مکعب

 تعداد

حجم صرفه 
جویی شده 

 میلیون )
 (متر مکعب

 *6/74 37200 50 25000 6/24 12200 هکتار اجرای آبیاری تحت فشار 1

 9/11 2380 5/7 1500 4/4 880 یلومترک گذاریاجرای لوله 2

3 
اجرای تجهیز، نوسازی و یکپارچه 

 سازی اراضی
 4 4000 3 3000 1 1000 هکتار

4 
احداث و بهسازی کانال های 

 آبرسانی
 5/1 500 05/1 350 45/0 150 کیلومتر

 مجموع
 

--- 45/30 --- 55/61 --- 92 

پوشانی با اقدامات شرکت آب آبیاری تحت فشار دارای هم* صرفه جویی ناشی از اقدامات سازمان جهاد کشاورزی در اجرای سیستم های 
 های استان یکبار محاسبه شده است.برنامه منطقه ای در بخش کشاورزی است، لذا در محاسبه مجموع صرفه جویی

 میلیون متر مکعب  4/17میزان آب قابل صرفه جویی و پیشنهادی در برنامه سازگاری با کم آبی تا پایان برنامه هفتم؛ 
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 )در راستای صرفه جویی(سازگاری با کم آبی شرکت آب و فاضالب استان کردستان  های برنامه(: 6جدول )

 واحد جوییدر راستای صرفه اقدامات ردیف

کوتاه مدت )پایان 
 برنامه ششم(

میان مدت )پایان 
 برنامه هفتم(

 عملکرد تجمعی

 تعداد

حجم صرفه
جویی شده 

میلیون )
 (متر مکعب

 تعداد

حجم صرفه
جویی شده 

 میلیون )
 (متر مکعب

 تعداد

حجم صرفه
جویی شده 

 میلیون )
 (متر مکعب

1 

ری
ظاه

ت 
 رف

هدر
ری 

شه
ب 

ه آ
شبک

 

شناسایی و رفع انشعاب 
 آب غیرمجاز

 8/1 15000 2/1 10000 597/0 5000 فقره

تعویض کنتورهای 
 خراب و فرسوده

 7/0 35000 5/0 25000 203/0 10000 فقره

2 

عی
 واق

فت
ر ر

هد
 

ب 
ه آ

شبک
ری

شه
 

اصالح و بازسازی شبکه 
 km 50 08/0 100 158/0 150 024 توزیع آب

 km 700 42/0 1800 08/1 2500 5/1 یابی و رفع نشتنشت

3 
شبکه  اصالح شبکه های فرسوده

 km 10 24/0 40 48/0 50 72/0 روستایی

4 
 و تعیین تکلیف انشعابات غیر مجاز

 شبکه روستایی فاقد کنتور
 312/0 1300 24/0 1000 072/0 300 فقره

 27/5 - 658/3 - 615/1 - - مجموع

  میلیون متر مکعب 27/5میزان آب قابل صرفه جویی و پیشنهادی در برنامه سازگاری با کم آبی تا پایان برنامه هفتم؛ 
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 کردستان )در راستای اصالح مصرف((: برنامه های سازگاری با کم آبی شرکت آب و فاضالب استان 7جدول )

 ردیف
در راستای  اقدامات

 اصالح مصرف
 واحد

کوتاه مدت )پایان برنامه 
 ششم(

میان مدت )پایان برنامه 
 هفتم(

 عملکرد تجمعی

 تعداد
 اثربخشی 

 میلیون )
 (متر مکعب

 تعداد
 اثربخشی

 میلیون )
 (متر مکعب

 تعداد
  اثربخشی

 میلیون )
 (متر مکعب

1 
فضای  جداسازی آب

سبز از آب شرب 
 شهری

 5/0 55 48/0 40 018/0 15 فقره

   میلیون متر مکعب 5/0میزان اصالح مصرف پیشنهادی در برنامه سازگاری با کم آبی تا پایان برنامه هفتم؛ 



خالصه  مدیرییت برنامه سازگاری با کم آیب  استان کردستان10

 

 های فاضالب در دست ساخت و در حال ارتقاء استان کردستانخانه(: تصفیه8جدول )

 تصفیه خانه فاضالب
نوع 

 خانه تصفیه

ظرفیت 
طراحی 

 تصفیه خانه
)متر مکعب 

 در روز(

میزان  
5BOD 

خروجی 
 طراحی
(mg/l) 

خانه حجم پساب تولیدی بر اساس ظرفیت تصفیه
 در حال احداث

 مترمکعب در سال()میلیون 

تخلیه به 
 های سطحیآب

فضای 
 سبز

 کشاورزی صنعت

 0  0  0  2/18 ≤30 50000 شهری )ارتقاء( سنندج

 0  0  0  3/7 ≤30 20000 شهری )ارتقاء( سقز

 0  0  0  6/14 ≤30 40000 شهری )ارتقاء( مریوان

 0  0  0  3/2 ≤30 6340 شهری دیواندره

 0 0 0 4/2 ≤30 6800 شهری دهگالن

تصفیه خانه فاضالب روستای 
 قلیان

 0 0 0 21/0 ≤30 600 روستایی

تصفیه خانه فاضالب روستای 
 سراب قامیش

 0 0 0 15/0 ≤30 430 روستایی

 0 0 0 16/45 - 143010 مجموع

 
  

 

(: وضعیت شبکه جمع آوری، خطوط انتقال و تصفیه خانه های فاضالب در دست احداث در روستاهای استان 9جدول )
 کردستان

 عنوان

تعداد 
روستاهای 

حاشیه 
 سد

ظرفیت 
تصفیه مورد 

 نیاز
)متر مکعب 

 در روز(

جمع  شبکه
آوری و خطوط 
انتقال فاضالب 

مورد نیاز 
(km) 

 حجم پساب تولیدی بر اساس ظرفیت تصفیه
مترمکعب در خانه در حال احداث )میلیون 

 سال(

تخلیه به 
 های سطحیآب

فضای 
 سبز

 کشاورزی صنعت

روستاهای حاشیه سدهای 
 استان

120 5200 118 90/1  0  0  0 

 0  0  0  88/18 849 51741 1557 سایر روستاهای استان

 0  0  0  78/20 967 56941 1677 جمع

اقدامات الزم در خصوص انتخاب مشاور جهت انجام مطالعات مرحله اول و دوم شبکه جمع آوری، خطوط انتقال و تصفیه خانه 
 فاضالب روستاهای حاشیه سدهای تأمین کننده آب استان در دست انجام می باشد.
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برنامه های سازگاری با کم آبی شرکت آب و فاضالب استان کردستان برای ساماندهی تاسیسات (: 10جدول )
 آوری یا تصفیه فاضالبجمع

 نام
 شهرها

ظرفیت تصفیه  تاسیسات فاضالب
خانه فاضالب 

  مورد نیاز
 )متر مکعب

 در روز(

بکه جمع ش
آوری و خطوط 
انتقال فاضالب 

(km) 

حجم پساب تولیدی بر اساس ظرفیت 
 خانه در حال احداث تصفیه

 مترمکعب در سال()میلیون 

شبکه 
آوری جمع

 فاضالب

خانه تصفیه
 فاضالب

تخلیه به 
 های سطحیآب

فضای 
 سبز

 کشاورزی صنعت

 0 0 0 32/0 11 890 ندارد ندارد آرمرده

 0 0 0 25/0 9 691 ندارد ندارد بوئین

کانی 
 سور

 0 0 0 26/0 10 704 ندارد ندارد

بلبان 
 آباد

 0 0 0 44/0 15 1200 ندارد ندارد

 0 0 0 46/0 10 1250 ندارد دارد زرینه

 0 0 0 36/0 18 1000 ندارد ندارد اورامان

 0 0 0 45/0 22 1224 ندارد دارد صاحب

 0 0 0 26/0 10 700 ندارد دارد شویشه

 0 0 0 84/0 8 2300 ندارد دارد سروآباد

 0 0 0 29/0 9 800 ندارد ندارد دزج

 0 0 0 10/1 35 3000 ندارد ندارد دلبران

 0 0 0 06/0 6 170 ندارد دارد بابارشانی

 0 0 0 11/0 10 314 ندارد ندارد پیرتاج

توپ 
 آغاج

 0 0 0 16/0 14 431 ندارد ندارد

 0 0 0 40/0 7 1100 ندارد دارد موچش

 0 0 0 76/5 194 15774 جمع

میلیون متر مکعب در سال  76/5ظرفیت مورد نیاز تصفیه فاضالب شهرهای فاقد تاسیسات جمع آوری و تصفیه فاضالب معادل 
  باشد.می
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 )ساماندهی پساب((: برنامه های سازگاری با کم آبی شرکت آب و فاضالب استان کردستان 11جدول )
 1406-1417 1400-1405 افق برنامه

 34/26 36/45 ساماندهی شده در دوره )میلیون مترمکعب( حجم پساب

 54/148 2/122 حجم کل پساب تولیدی استان )میلیون مترمکعب(

برداری میلیون مترمکعب در استان کردستان در دست بهره 84/76تصفیه خانه فاضالب با ظرفیت پساب تولیدی  10در حال حاضر 
ریزی برای ساماندهی فاضالب استان به گونه ای انجام شده است که حجم پساب حاصل از تصفیه فاضالب در باشد. برنامهمی
 باشد. فوقمطابق با جدول  1417و  1405های زمانی افق

 
  

 

 )در راستای صرفه جویی( استان کردستان صنعت، معدن و تجارتسازگاری با کم آبی سازمان  های برنامه(: 12جدول )

 واحد اقدامات ردیف

 کوتاه مدت
 )پایان برنامه ششم(

 میان مدت
 )پایان برنامه هفتم(

عملکرد تجمعی تا 
 پایان برنامه هفتم

 تعداد

حجم صرفه 
جویی شده 

 میلیون )
 (متر مکعب

 تعداد

حجم صرفه 
شده  جویی

 میلیون )
 (متر مکعب

 تعداد

حجم صرفه 
جویی شده 

 میلیون )
 (متر مکعب

1 
اصالح نیاز آبی سایر صنایع در استان 

 شامل قطعات بتنی،کنسانتره آهن
 وغیره

 7/0 - 0 - 7/0 - واحد

  متر مکعبمیلیون 7/0میزان آب قابل صرفه جویی و پیشنهادی در برنامه سازگاری با کم آبی تا پایان برنامه هفتم؛ 
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 (: برنامه های سازگاری با کم آبی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کردستان 13جدول )
 )در راستای اصالح مصرف(

 واحد اقدامات ردیف

 کوتاه مدت
 )پایان برنامه ششم(

 میان مدت
 )پایان برنامه هفتم(

عملکرد تجمعی تا 
 پایان برنامه هفتم

 تعداد
اثربخشی 

 میلیون )
 (مکعب متر

 تعداد
اثربخشی 

 میلیون )
 (متر مکعب

 تعداد
اثربخشی 

 میلیون )
 (متر مکعب

1 
باز چرخانی پساب و استفاده مجدد در 

 سنگبری واحدهای
 215/0 131 13/0 80 085/0 51 واحد

2 
باز چرخانی پساب و استفاده مجدد در 

 شن و ماسه واحدهای
 2/0 181 11/0 100 095/0 81 واحد

3 
پساب و استفاده مجدد در باز چرخانی 

 کارخانه آسفالت واحدهای
 07/0 71 04/0 40 031/0 31 واحد

4 
طالی -زرکوه استفاده از پساب )شرکت
 داشکسن(

 3/1 - 0 - 3/1 - مورد

 1 - 0 - 1 - مورد (استفاده از پساب )شرکت پتروشیمی 5

6 

استفاده از پساب تولیدی ناشی از 
 آبیاریهای خود واحد جهت خانهتصفیه

فضای سبز از جمله کارخانه های 
سیمان و واحدهای بزرگ و  

 های صنعتیشهرک

 1 - 0 - 1 - مورد

7 
جمع آوری زهاب محوطه کارخانه ها 

 استفاده مجدد جهت
 12/0 - 0 - 12/0 - واحد

 6/3 - - مجموع
 

28/0 - 88/3 

 میلیون متر مکعب88/3میزان اصالح مصرف پیشنهادی در برنامه سازگاری با کم آبی تا پایان برنامه هفتم؛ 
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کاران مشارکت کننده رد سطح استان ردتدوين و تصویب ربانمه  سازگاري با کم آبي استان کردستان هم

 
 

  

 نام همکاران درتدوین و تصویب برنامه دستگاه اجرایی

 خالد جعفری، بهمن مرادنیا  استانداری کردستان

 ای کردستانشرکت آب منطقه
 ،محمد معززاده مردوخی ،عرفان مؤمن پور، کامران خرم، آریانژادآرش 

 ،گوران یمن مشرفی ،نصراهلل تعذری ،توفیق گلمحمدی ،جلیل مبارکی
 ولید خالدیان ،صدیقه حیدری

 سازمان جهاد کشاورزی استان کردستان
پوریا  ،اسعد خسروی ،گریخلیل فعله ،فیروز احمدی ،فرید سپری

 شهسواری

 محمد فرهاد ،محمد حسین محمدی فاضالب استان کردستانشرکت آب و 

 ، اکبر منصوری، نادر صیدیمحمد دره وزمی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کردستان

 شهاب محمدی ،فریبا رضایی اداه کل حفاظت محیط زیست استان کردستان

  بهرام نصراللهی زاده سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کردستان

 سعدی نقشبندی، سردار مهرجو، توفیق کریمی اداراه کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان کردستان

 

 کردستان تصویب کنندگان ربانمه سازگاري با کم آبي استان

 دوره همکاری سمت نام و نام خانوادگی نام دستگاه
 تا کنون –06/12/1396 کارگروهوزیر نیرو و مسئول  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 عضو کارگروهوزیر و  علیرضا رزم حسینی 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 و عضو کارگروه رئیس سازمان مسلمان

 
 

  



15 خالصه  مدیرییت برنامه سازگاری با کم آیب  استان کردستان
 

کاران مشارکت کننده رد سطح ملي ردتدوين و تصویب ربانمه  کردستانسازگاري 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، 

 مدرس طباطبایی، محسن محفوظیمحمد صادق صبا، صدیقه 

 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 
کبری استیری، مریم آردم، سارا افشین، روح اهلل باقری وانانی، میبدی، تقی عبادی، 

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

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

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

 صادق ضیائیان،  احد وظیفه، امین فضل کاظمی سازمان هواشناسی

معاونت هماهنگی و نظارت معاون اول 
 رئیس جمهور

 عباس بهلولوند

 منابع آب ایرانشرکت مدیریت 

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، 
بهزاد روزخش، محمد رسول ستایشی راد، حمیدرضا سوری، وحید  هادی رمضانی،

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

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

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

 اصل، فرهام کرکانی، فرید موسوی 


