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 جمهوري اسالمي اريان

 کارگروه ملي سازگاري با کم آبي

 

 سازگاري با کم آبيخالصه  مدريیتي ربانمه 

 استان کرمان
 
 

 1400  خرداد

   

 

 جمهوري اسالمي اريان

 کارگروه ملي سازگاري با کم آبي

 

 سازگاري با کم آبيخالصه  مدريیتي ربانمه 

 استان کرمان
 
 

 1400  خرداد
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 1400  خرداد
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 جمهوري اسالمي اريان

 کارگروه ملي سازگاري با کم آبي

 

 سازگاري با کم آبيخالصه  مدريیتي ربانمه 

 استان کرمان
 
 

 1400  خرداد
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 صرفه جویی در به نسبت  کرمان 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

 72/12 0 1شرب و بهداشت

 0 0 1خدمات شهری و فضای سبز

 98/13 0 1صنعت

 40/11 0 1کشاورزی

 40/11 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 زیرزمینی2
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ساعت کار کارشناسی طی جلسات بین بخشی در راستای تدوین برنامه سازگاری با کم آبی استان -نفر 2900بیش از 
میلیون مترمکعب در افق  4/330های سازگاری با کم آبی استان کرمان با اثربخشی فاز اول برنامه کرمان انجام شده است.

های زیرزمینی و میلیون مترمکعب بر منابع آب 7/1029و در مجموع  1405میلیون مترمکعب در افق  3/699و  1400
سازگاری با کم آبی قرار گرفت. میزان صرفه جویی و اثربخشی  در چارچوب اعتبارات موجود مورد تصویب کارگروه ملی

باشد. همچنین با ( می2( و )1ها در دستیابی به اهداف ذکر شده، به ترتیب مطابق با جداول )های هریک از بخشبرنامه
هد شد. میلیون مترمکعب کمک خوا 7انجام اقداماتی نظیر بازچرخانی آب در بخش صنعت به اصالح مصرف به میزان 

 منابع آب زیرزمینی مورد نیاز در برداشت ازاختالف بین میزان صرفه جویی شایان ذکر است در بخش کشاورزی، 
میلیون  6/957) برنامه سازگاری با کم آبی استانفاز اول شده در  توافقو صرفه جویی میلیون مترمکعب(  95/1979)

برنامه عملیاتی  دوم، در فاز 1411تا  1405های باشد که طی سالمیلیون متر مکعب می 35/1022برابر با  مترمکعب(
ریزی، برای پس از اتمام آماربرداری دور سوم منابع و مصارف آب استان و بازنگری در بیالن و آب قابل برنامهخواهد شد. 

 ریزی خواهد شد.گذاری و برنامهفاز دوم سازگاری با کم آبی، هدف
 

 های سازگاری با کم آبی استان کرمان )میلیون متر مکعب(ی برنامهمیزان صرفه جوی :(1جدول )
 آب سطحی آب زیرزمینی  نوع مصارف فاز اجرای برنامه

 فاز اول
(1405-1399) 

 - 6/957 کشاورزی
 - 8/41 شرب
 - 3/30 صنعت

 - - فضای سبز
 - 7/1029 مجموع فاز اول

 فاز دوم
(1411-1406) 

 - 35/1022 کشاورزی
 - - شرب
 - - صنعت

 - - فضای سبز
 - 35/1022 مجموع فاز دوم

 
 ی سازگاری با کم آبی استان کرمانها: میزان اثربخشی برنامه(2جدول )

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

 فاز اول
(1405-1399) 

 - کشاورزی
 - شرب
 7 صنعت

 - فضای سبز
 7 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 کرمان در استان یبا کم آب یسازگار ییبه هدف صرفه جو یابیآبخوان و دست یستابیسطح ا تیتثب

های مختلف استانی های سازگاری با کم آبی دستگاهدر ادامه برنامه ارائه شده است. (3جدول )در  یمطالعات یهامحدوده
 ارائه شده است.  (10تا ) (4جویی متناظر مطابق با جداول )همراه میزان صرفهبه
 

با  یدر فازهای اول و دوم برنامه سازگار ینیرزمیاز منابع آب زکشاورزی جویی در برداشت : احجام صرفه(3جدول )
 کرمان در استان یبا کم آب یسازگار ییبه هدف صرفه جو یابیآبخوان و دست یستابیسطح ا تیو سال تثب یآبکم

 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

271464/7826/2214041408 دولت آباد 1
271534/1500/014041405 صوغان 2
280864/338/114041408 جغین توکهور 3
280976/2871/414041407 منوجان 4
02/736/1014041411 2811 نودژ 5
281295/001/114031411 ده کهان 6
2813 35/007/014041407مسافرآباد 7
2814 57/3187/7514041411فاریاب کالشگرد 8
2815 20/004/014041407کردی شیرازی 9
441157/1063/2114041411 شهر بابک 10

فاقد چاه بهره برداری441200/000/0 چاهک شهریاری 11
4414 89/315/414031411خاتون آباد 12
441566/1 77/1 14031411 مروستکویرهرات 13
صرفه جویی به دلیل برداشت غیر مجاز4416 14/122/1قطروئیه 14
4417 03/323/314011411کویر قطروئیه 15
4418 51/809/914021411کویر سیرجان 16
4419 15/8156/7014041411سیرجان 17
4501 66/11466/14814051411جیرفت -رودبار 18
4502 61/1994/2014041411فاریاب شرقی 19
4503 92/4911/15314051411جیرفت 20
فاقد چاه بهره برداری4504 00/000/0بحرآسمان -رامون 21
4505 14/361/214041411اسفندقه 22
صرفه جویی به دلیل برداشت غیر مجاز4506 02/003/0پایاب دهوج 23
صرفه جویی به دلیل برداشت غیر مجاز4507 13/014/0بزنجان 24
صرفه جویی به دلیل برداشت غیر مجاز450818/020/0 بافت 25
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 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

450950/992/114051407 دشتاب 26
صرفه جویی به دلیل برداشت غیر مجاز451004/004/0 سلطانی 27
برداشت غیر مجازصرفه جویی به دلیل 451116/017/0 رابر /28
صرفه جویی به دلیل برداشت غیر مجاز451245/048/0 سراب هلیل 29
451398/3411/11314041411 قلعه گنج و کم سفید 30
451411/200/713991411 چاه هاشم 31
صرفه جویی به دلیل برداشت غیر مجاز460919/021/0 دق سرجنگل 32
461095/321/414031411 راور 33
صرفه جویی به دلیل برداشت غیر مجاز461101/002/0 چهل پایه 34
461706/592/1314031411 شهداد 35
صرفه جویی به دلیل برداشت غیر مجاز461819/020/0 گلباف 36
فاقد شبکه چاه مشاهده ای461900/000/0 کشیت 37
462063/7903/8514041411 بم و نرماشیر 38
462195/819/1914041411 راین 39
صرفه جویی به دلیل برداشت غیر مجاز462209/329/3 ساردوئیه 40
462326/2703/514041407 رحمت آباد 41
فاقد چاه بهره برداری463400/000/0 دشت لوت 42

490258/12932/11914051411 رفسنجان 43
490349/013/014041407 بهادران 44
صرفه جویی به دلیل برداشت غیر مجاز490401/214/2 دهج-ارنان 45
490513/2537/4314041411 بردسیر 46
490623/6511/2514041408 باغین-کرمان 47
490762/280/214031411 العربقریه 48
490898/021/014041407 بافق 49
490971/075/014001411 کوهبنان 50
491077/303/414041411 طغرلجرد-سیریز 51

491187/8618/1814051407 زرند 52

 - 90/1022 60/957 مجموع
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 برداشت از منابع آب زیرزمینی در بخش کشاورزیکاهش در  توافق شده جوییصرفه و اهداف(: 4جدول )

 کد محدوده ردیف
سازگاری با هدف صرفه جویی 

 آبیکم
 )میلیون مترمکعب(

در  جویی توافق شدهصرفه
 کارگروه استانی

 )میلیون مترمکعب(
 64/78 90/100 2714 دولت آباد 1
 34/15 34/15 2715 صوغان 2
 64/3 02/5 2808 جغین توکهور 3
 76/28 47/33 2809 منوجان 4
 02/7 38/17 2811 نودژ 5
 95/0 96/1 2812 ده کهان 6
 35/0 42/0 2813 مسافرآباد 7
 57/31 44/107 2814 فاریاب کالشگرد 8
 20/0 24/0 2815 کردی شیرازی 9
 57/10 20/32 4411 شهر بابک 10
 00/0 00/0 4412 چاهک شهریاری 11
 89/3 04/8 4414 خاتون آباد 12
 66/1 43/3 4415 مروستکویرهرات 13
 14/1 36/2 4416 قطروئیه 14
 03/3 26/6 4417 قطروئیهکویر  15
 51/8 60/17 4418 کویر سیرجان 16
 15/81 71/151 4419 سیرجان 17
 66/114 32/263 4501 جیرفت -رودبار 18
 61/19 55/40 4502 فاریاب شرقی 19
 92/49 03/203 4503 جیرفت 20
 00/0 00/0 4504 بحرآسمان -رامون 21
 14/3 75/5 4505 اسفندقه 22
 02/0 05/0 4506 دهوجپایاب  23
 13/0 27/0 4507 بزنجان 24
 18/0 38/0 4508 بافت 25
 50/9 42/11 4509 دشتاب 26
 04/0 08/0 4510 سلطانی 27
 16/0 33/0 4511 رابر /28
 45/0 93/0 4512 سراب هلیل 29
 98/34 09/148 4513 قلعه گنج و کم سفید 30
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 کد محدوده ردیف
سازگاری با هدف صرفه جویی 

 آبیکم
 )میلیون مترمکعب(

در  جویی توافق شدهصرفه
 کارگروه استانی

 )میلیون مترمکعب(
 11/2 11/9 4514 چاه هاشم 31
 19/0 40/0 4609 سرجنگلدق  32
 95/3 16/8 4610 راور 33
 01/0 03/0 4611 چهل پایه 34
 06/5 98/18 4617 شهداد 35
 19/0 40/0 4618 گلباف 36
 00/0 00/0 4619 کشیت 37
 63/79 66/164 4620 بم و نرماشیر 38
 95/8 14/28 4621 راین 39
 09/3 38/6 4622 ساردوئیه 40
 26/27 29/32 4623 رحمت آباد 41
 00/0 00/0 4634 دشت لوت 42
 58/129 90/248 4902 رفسنجان 43
 49/0 62/0 4903 بهادران 44
 01/2 15/4 4904 دهج-ارنان 45
 13/25 50/68 4905 بردسیر 46
 23/65 34/90 4906 باغین-کرمان 47
 62/2 42/5 4907 العربقریه 48
 98/0 19/1 4908 بافق 49
 71/0 46/1 4909 کوهبنان 50
 77/3 80/7 4910 طغرلجرد-سیریز 51
 87/86 05/105 4911 زرند 52

 60/957 95/1979 مجموع
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 *های سازگاری با کم آبی شرکت آب منطقه ای کرمان(: برنامه5جدول )

 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

 235 167 68 4700 3340 1360 حلقه های غیر مجازانسداد چاه

های کشاورزی به برداری چاههای بهرهای نسبت به اصالح و تعدیل پروانهآب منطقههای بخش کشاورزی، شرکت* در راستای برنامه
 دستگاه در طول برنامه اقدام خواهد نمود. 8400به تعداد حلقه و نصب کنتورهای حجمی  17871تعداد 
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 سازمان جهاد کشاورزی استان کرمان(: برنامه های سازگاری با کم آبی 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

4/506/129180 90000 64800 25200 هکتار اجرای سیستمهای نوین آبیاری*

8/192/5272 48000 34800 13200 کیلومتر با لوله وکانال انتقال آب

1478/1998/346 224674 137333 87341 هکتار اجرای الگوی کاشت محصوالت زراعی

3/26/79/9 4919 3775 1144 هکتار اصالح الگوی کشت محصوالت باغی

انتقال  ای با رویکردهای گلخانهتوسعه کشت
 گلخانهکشت از فضای باز به 

9/6239/29 499 384 115 هکتار

246084 1400 1000 400 هکتار در سطح شهرستان های جنوبی توسعه گلخانه

4/2502/4726/722 جمع

 * در صورت ارائه مجوزهای متعدد پمپاژ مجدد توسط وزارت نیرو
های کشاورزی برداری چاههای بهرهای نسبت به اصالح و تعدیل پروانهآب منطقههای بخش کشاورزی، شرکت** در راستای برنامه

 دستگاه در طول برنامه اقدام خواهد نمود. 8400به تعداد حلقه و نصب کنتورهای حجمی  17871به تعداد 
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 آب و فاضالب استان کرمان(: برنامه های سازگاری با کم آبی شرکت 7جدول )

 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

 9/3 1/3 8/0 1962 1429 532 کیلومتر اصالح و بازسازی شبکه

 5/6 1/5 4/1 34237 25093 9145 فقره حذف انشعابات غیرمجاز

 6/9 5/7 1/2 125371 91160 34211 دستگاه تعویض کنتورهای خراب و فاقد دقت

 1/0 08/0 02/0 10993 9211 1782 دستگاه خرید تجهیزات کاهنده مصرف آب

 5/12 0/10 5/2 3977 2986 991 کیلومتر یابی شبکه های توزیعنشت

 0/8 3/6 7/1 200583 146109 54473 مورد یابی انشعاباتنشت

استانداردسازی و تعویض انشعابات 
 فرسوده

 3/0 2/0 1/0 13692 10164 3528 فقره

 9/0 8/0 1/0 47898 41292 6607 فقره اصالح و بازسازی انشعابات

 8/41 1/33 7/8 جمع
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 استان کرمان )در راستای کاهش مصرف((: برنامه های سازگاری با کم آبی سازمان صنعت، معدن و تجارت 8جدول )

 اقدامات اجرایی
 تاثیر بر کاهش مصرف )میلیون مترمکعب(

 مجموع (1405میان مدت ) (1400کوتاه مدت )

استفاده ازبرج خنک کننده هیبریدی به جای برج خنک کننده تر 
 جهت خنک کاری آب برگشتی)فوالد بوتیا و توسعه آهن و فوالد و ...(

1 6 7 

 3 5/2 5/0 سردکردن کک به روش خشک )فوالد زرند ایرانیان (

جلوگیری از ورود آب به داخل سد رسوب گیر و کاهش چشمگیر 
میلیون مترمکعب )مس  16میزان تبخیر و مهار و استفاده از حدود 
 سرچشمه(

0 15 15 

 4 3 1 آهن به روش فیلترپرس آبگیری باطله خط تولید کنسانتره اجرای طرح

 3/1 5/0 8/0 اصالح الگوی کشت فضای سبز

 3/30 27 3/3 جمع
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 *(: برنامه های سازگاری با کم آبی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کرمان )در راستای اصالح مصرف(9جدول )

 اقدامات اجرایی
 مترمکعب()میلیون  تاثیر بر اصالح مصرف

 مجموع (1405میان مدت ) (1400کوتاه مدت )

 7 5 2 بازچرخانی آب در صنایع

های مرتبط با بازچرخانی آب و استفاده از پساب در راستای اصالح مصرف است و منجر به صرفه جویی در بیالن کلی * برنامه 
 شود.منابع آب نمی
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 های مختلفتوسط دستگاه های سازگاری با کم آبیبرنامهخالصه (: 10جدول )

 دستگاه متولی

 مترمکعب()میلیون  تاثیر بر اصالح مصرف مصرف )میلیون مترمکعب(تاثیر بر کاهش 

 تعداد طرح
 کوتاه مدت

(1400) 
 میان مدت

(1405) 
 کوتاه مدت تعداد طرح مجموع

(1400) 
 میان مدت

 مجموع (1405)

 - - - - 235 167 68 1 ایآب منطقهشرکت 

 - - - - 8/41 1/33 7/8 8 شرکت آب و فاضالب

معدن سازمان صنعت، 
و تجارت و 

 های صنعتیشهرک
5 3/3 27 3/30 1 2 5 7 

سازمان جهاد 
 کشاورزی

6 4/250 2/472 6/722 - - - - 

 7 5 2 1 7/1029 3/699 4/330 21 جمع
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 تصویب کنندگان ربانمه سازگاري با کم آبي استان کرمان
 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
معدن، وزارت صنعت، 
 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

عبدالرضا رحمانی  وزارت کشور
 تاکنون -06/12/1396 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  کرمان هم

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 نام همکاران درتدوین و تصویب برنامه دستگاه اجرایی

 استانداری کرمان
غالمحسین ، مهدی مبشر، مصطفی آیت اللهی موسوی، محمدجواد فدایی ،علی زینی وند

 زیوری

 ای کرمانشرکت آب منطقه
هادی فتح  ،وحید اسالم ،عباس انجم شعاع، حمید علیدادی ،مسعود نمازیان ،علی رشیدی

حسین  ،اله زاینده رودی ،محمد فغانی ،آرش احمدی، نگار فتحی، روح اهلل سلطانی ،نجات
 مهین رضایی ،حامد فراز، امیرحسین کرمی ،علی عرب پور ،زراعت کار

سازمان جهاد کشاورزی شمال استان 
 کرمان

محمد  ،فریدون آهنگری، محمد ملک محمدی، محمدرضا پورخاتون ،عباس سعیدی
 عباس خاصه سیرجانی ،مهدی لطفعلی زاده ،محمد دهقان نژاد ،علیرضا استوار ،کهنوجی

سازمان جهاد کشاورزی جنوب استان 
 فرامرز رستگاری، منصور شریف ،وحدت برخورداری، سعید برخوری کرمان

 شرکت آب و فاضالب استان کرمان
 ،عباس رضایی ،حمید رضا فروغی ،حمید امین زاده ،عباس سلطانی نژاد ،محمد طاهری

 مرتضی رجبی نسب

معدن و تجارت استان  ،سازمان صنعت
 کرمان

 ،عزت الملوک مومنایی ،عصمت ذهاب ناظوری ،ناهید کالنتری ،مهدی حسینی نژاد
 معصومه پارسامجد

اداه کل حفاظت محیط زیست استان 
 قاسم شکری زاده  ،مرجان شاکری کرمان

سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان 
 کرمان

 مرتضی حسینی ،مهرداد محمدی سلیمانی، جعفر رودری

 علی سحاب، حسین معاذاللهی ،مجید غفاری استان کرمان صنعتی هایشهرک شرکت
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کاران مشارکت کننده رد سطح ملي ردتدوين و تصویب ربانمه  کرمانسازگاري با کم آبي استان  هم

 

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

 ، فاطمه اقدسیعباس کشاورز، علیمراد اکبری، رضا سرافرازی کشاورزیوزارت جهاد 

، زاده یرزو اشرفآ، احمدرضا الهیجان زاده، مسعود تجریشی، مسعود باقرزاده کریمی 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

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

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

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 

زارع زاده مهریزی، زهرا محمدیان، فتانه السادات میروهابی، مهدی  روزبهانی، محبوبه
 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  علی مصطفوی، ها، جهانگیر حبیبی، سیدمحمدمحمد حاج رسولی
 یمجتب بهزاد پارسا، ،انیریام استیکآرش اخوان ماسوله، مهرزاد احسانی،  فارسانی،

نعمت اهلل دهبندی، فراز رابعی، علیرضا  ،یبزرگ یعل، زارع یصادق اورع ی،بهبهانآل
ی، سور درضایحم ،راد یشیحمد رسول ستای، بهزاد روزخش، مرمضان یهاد رضاپور،

محمد  ی،جهرم انیمحمد قناعت ،یقلخان نیحق، حس یفان میعبدالکر نژاد،یسکرع دیوح
 ،یجهرم یزهره نجات ،ییایرکیم یهادی سائیچی، منتظر میمری، کهرکبود تایرزیی، قبا

 یبهنام نجف
 )شرکت مهندسی مشاور دزآب(  فروتنه و الدن صفارزاد یعل

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