
1 خالصه  مدیرییت برنامه سازگاری با کم آیب   استان کهکیلویه و بویراحمد

 

 جمهوري اسالمي اريان

 کارگروه ملي سازگاري با کم آبي

 

 سازگاري با کم آبيخالصه  مدريیتي ربانمه 

 استان خراسان جنوبي
 
 

 1400  خرداد

 
 

 

 

 

 جمهوري اسالمي اريان

 کارگروه ملي سازگاري با کم آبي

 

 سازگاري با کم آبيخالصه  مدريیتي ربانمه 

 استان  کهگيلوهي و بورياحمد
 
 
 

 1400  خرداد 

 

 

106 
 

 کهگیلوهی و بوریاحمداستان 

 

 
 
 
 

  

 

 

 جمهوري اسالمي اريان

 کارگروه ملي سازگاري با کم آبي

 

 سازگاري با کم آبيخالصه  مدريیتي ربانمه 

 استان سمنان
 
 

 1400  خرداد
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 جمهوري اسالمي اريان

 کارگروه ملي سازگاري با کم آبي

 

 سازگاري با کم آبيخالصه  مدريیتي ربانمه 

 استان  کهگيلوهي و بورياحمد
 
 
 

 1400  خرداد 
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 صرفه جویی در به نسبت  کهگیلویه و بویر احمدسهم 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

 18/2 0 1شرب و بهداشت
 22/1 0 1هری و فضای سبزخدمات ش

 11/0 0 1صنعت
 35/0 28/0 1کشاورزی

 0 01/2 کاهش تلفات و تبخیر از تاسیسات آبرسانی و تحویل حجمی
 41/0 67/0 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 )در بخش آب سطحی، حوزه 2

  هدف سازگاری با کم آبی در محاسبه سهم لحاظ نشده است( 
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ستان ساعت کار کارشناسی طی جلسات بین بخشی در راستای تدوین برنامه سازگاری با کم آبی ا -نفر  2000بیش از 
های سازگاری با کم آبی استان کهگیلویه و بویر احمد با صرفه جویی فاز اول برنامهکهگیلویه و بویراحمد انجام شده است. 

 3/21های زیرزمینی و منابع آب میلیون مترمکعب بر 44/37و در مجموع  1405میلیون مترمکعب در افق  74/58
 آبی کم با سازگاری ملی کارگروه تصویب چارچوب اعتبارات موجود مورددر های سطحی میلیون مترمکعب بر منابع آب

ها در تغذیه های هریک از بخش( و اثربخشی برنامه1گرفت. میزان صرفه جویی در برداشت های آب مطابق جدول ) قرار
 باشد. ( می2ها مطابق با جدول )آبخوان

 
  کهگیلویه و بویراحمدهای سازگاری با کم آبی استان : میزان صرفه جویی برنامه(1جدول )

 )میلیون متر مکعب(
 آب سطحی  آب زیرزمینی نوع مصارف فاز اجرای برنامه

 فاز اول
(1399 – 1405) 

 3/21 29 کشاورزی
 - 15/7 شرب
 - 24/0 صنعت

  05/1 شهرداری ها
 3/21 44/37 مجموع فاز اول

 
 ها در تغذیه آبخوان های سازگاری با کم آبی استان کهگیلویه و بویراحمدبرنامه(: میزان اثربخشی 2جدول )

 )میلیون متر مکعب(

 آب زیرزمینی بخش فاز اجرای برنامه

 فاز اول
(1399 – 1405) 

 4 آب منطقه ای
 52/24 اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری

 52/28 مجموع فاز اول
 

و سال  یبا کم آب یدر فازهای اول و دوم برنامه سازگار ینیرزمیجویی در برداشت از منابع آب زاحجام صرفه اتییجز
به  کهگیلویه و بویراحمددر استان  یبا کم آب یسازگار ییبه هدف صرفه جو یابیآبخوان و دست یستابیسطح ا تیتثب
های مختلف های سازگاری با کم آبی دستگاهدر ادامه برنامه ارائه شده است. (3جدول )در  یمطالعات یمحدوده ها کیتفک

 ( ارائه شده است.12( تا )4جویی متناظر مطابق با جداول )استانی به همراه میزان صرفه
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جویی در برداشت کشاورزی از منابع آب زیرزمینی در فازهای اول و دوم برنامه سازگاری با کم آبی و (: احجام صرفه3جدول )
 کهگیلویه و بویراحمدثبیت سطح ایستابی آبخوان و دستیابی به هدف صرفه جویی سازگاری با کم آبی در استان سال ت

محدوده ردیف
کد 

محدوده

 حجم صرفه جویی
)میلیون متر مکعب(

سال تثبیت 
آبخوان

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

 فاقد چاه بهره برداری - 00/0 2312 ده بارز 1
2مال خلیفه231300/0-فاقد چاه بهره برداری 
3کمه231400/0-فاقد چاه بهره برداری 
 صرفه جویی به دلیل برداشت غیر مجاز - 24/0 2317 یاسوج 4
 1405 1399 - 56/4 2318 دشت روم 5
 مجاز صرفه جویی به دلیل برداشت غیر - 01/0 2403 دالون ـ میداود 6
 صرفه جویی به دلیل برداشت غیر مجاز - 240506/0 صیدون 7
 آبخوان متعادل - 00/0 2406 جایزان 8
 صرفه جویی به دلیل برداشت غیر مجاز - 01/0 2407 بهبهان 9
10تخت دراز240815/0-14041405
11لیشتر241111/0-13991405
12چهاربیشه241272/0- به دلیل برداشت غیر مجازصرفه جویی 
 آبخوان متعادل - 00/0 2413 خیرآباد 13
 صرفه جویی به دلیل برداشت غیر مجاز - 07/0 2414 سرپری 14
 1405 1401 - 49/2 2415 دهدشت 15
 آبخوان متعادل - 00/0 2416 شاه بهرام 16
 1405 1399 - 43/6 2417 امام زاده جعفر 17
 1405 1399 - 21/0 2418 دشت رستم 18
 1405 1399 - 80/13 2419 باشت 19
 فاقد چاه بهره برداری  00/0 2421 فهلیان 20
 فاقد چاه بهره برداری  00/0 2501 بندر دیلم 21
 فاقد چاه بهره برداری  00/0 2502 بندرگناوه 22
 صرفه جویی به دلیل برداشت غیر مجاز  14/0 4319 دزگرد ـ کامفیروز 23

00/29---مجموع
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 کهگیلویه و بویراحمدای استان های سازگاری با کم آبی شرکت آب منطقهبرنامه(: 4جدول )

برنامهراهبردردیف 

حجم عملیات 
دستگاه 

واحد همکار
برنامه هفتم برنامه ششم 

مجموع 
1399140014011402140314041405

1

ضه
حو

در 
ب 

ی آ
اضا

ت تق
یری

مد
 با 

رف
مص

ی 
لگو

ح ا
صال

ا
یز 

 آبر
ای

ه


دل
تعا

آب
ی 

خش
ب

نی
زمی

زیر
ی 

ها


های پرکردن چاه
غیرمجاز

60505050505050360حلقه
- 

25/15/15/15/15/15/111 میزان صرفه جویی 

2
طرح اصالح و تعدیل 

های پروانه
های برداری چاهبهره

کشاورزی

500400250250---1400تعداد

جهاد 
کشاورزی

45/225/125/1---9 میزان صرفه جویی 

3

ری از اضافه جلوگی
برداشت با نصب 

کنتورهای حجمی 
هوشمند و تقویت 
گروههای گشت و 

بازرسی 

30505050656565375دستگاه

25/05/05/05/075/075/075/04 میزان صرفه جویی 

4مصنوعی و  تغذیه
پخش سیالب

01001114پروژه

01001114  زان اثر بخشیمی

5های طرح سایر پروژه
احیا و تعادل بخشی

--------- آب و
فاضالب + 
صداوسیما 5/05/05/05/05/05/003زان صرفه جوییمی

6

 و 
تی

ارک
مش

ت 
یری

مد
آب

ی 
جم

ل ح
حوی

ت


افزایش و ارتقا مشارکت 
ذینفعان در مدیریت بهره 
برداری ، انتقال و توزیع آب

00101002تشکل

جهاد 
 کشاورزی

00101002 میزان صرفه جویی 

7 حفاظت
کیفی

کاهش آالینده های منابع 
آب سطحی و زیرزمینی 

5152525252525145سپتیک
- 

 تاثیر کیفی بر منابع میزان صرفه جویی 
 -75/6575/475/375/375/225/229 میزان صرفه جویی )میلیون متر مکعب(

 اعداد صرفه جویی و اثربخشی بر حسب میلیون متر مکعب هستند. 
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 برنامه های سازگاری با کم آبی شرکت آب منطقه ای از منابع آب سطحی استان کهگیلویه و بویراحمد(: 5جدول )

ردیف 


برنامهراهبرد

حجم عملیات 

حوضه 
آبریز

دستگاه 
همکار واحد

برنامه 
برنامه هفتم ششم 

ت 
لیا

عم
وع 

جم
م

 13
99

140
0

140
1

140
2

 140
3

140
4

140
5



1

اصالح الگوی 
مصرف با 
مدیریت 

تقاضای آب 

بخشی تعادل
 های زیرزمینیآب

های سایر پروژه)
بخشی( طرح احیا

 صرفه
5/0000005/01جویی 

ون،
کار

 
ره 

زه
– 

روز
مفی

 کا
کرد

 دز
ی و

راح
ج



آب و 
فاضالب + 
صداوسیما

2

مدیریت 
مشارکتی و 

تحویل حجمی 
آب

افزایش و ارتقا 
مشارکت ذینفعان 
در مدیریت بهره 
برداری، انتقال و 

توزیع آب

11010227تشکل

جهاد 
کشاورزی  صرفه

5/05/00105/15/15 جویی

3
بهینه سازی 

مصرف آب در 
تاسیسات آبی

بندی اولویت
ها تعمیرات شبکه

و تاسیسات آبی 
بر اساس 

جویی در صرفه
مصرف آب

جهاد 10202525252525155کیلومتر
کشاورزی

 صرفه
 5/015/15/15/15/15/19 جویی 

4
رسوب  مدیریت

و حفاظت 
جامع رودخانه 

ساماندهی 
رودخانه و 

جلوگیری از 
های برداشت
غیرمجاز

5152525252525145کیلومتر

--
 تاثیر کیفی بر منابع آبی

5 حفاظت کیفی

کاهش آالینده 
های منابع آب 

سطحی و 
زیرزمینی 

درام فیلتر 
دستگاه

148888845

--
 تاثیر کیفی بر منابع آبی

ایستگاه 
ایشپ

01011115

 تاثیر کیفی بر منابع آبی

5/15/15/15/25/135/315-- )میلیون متر مکعب(مجموع صرفه جویی 
اعداد صرفه جویی بر حسب میلیون متر مکعب هستند. 
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 برنامه های سازگاری با کم آبی شرکت آب منطقه ای از منابع آب سطحی استان کهگیلویه و بویراحمد(: 5جدول )ادامه 

برنامهراهبردردیف 

6سازی مدیریت پیاده
های آبریزیکپارچه حوضه

های مدیریت یکپارچه استقرار سامانه اندازه گیری ، ثبت و تحلیل اطالعات و گردش داده
حوضه شامل توسعه و تکمیل ایستگاههای آب سنجی و هواشناسی در مناطق هدف 

برداری منابع آب حوضه آبریز براساس تخصیص و توان آبی ساخت و استقرار مدل بهره

استقرار سیستم پشتیبان تصمیم مدیریت یکپارچه حوضه

های حوضه آبریزبازخرید و تعیین تکلیف حق اشتراکی

صرفه جویی در مصرف آب  7
باتوسعه مشاغل کم آب بر

در راستای توسعه مشاغل کم آب بر )گردشگری استفاده ازظرفیت گردشگری استان 
پیرامون تاسیسات و منابع آبی(

 هادارای اثربخشی مشترک با سایر طرح
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 برنامه های سازگاری با کم آبی سازمان جهاد کشاورزی استان کهگیلویه و بویراحمد(: 6جدول )

 پروژه راهبرد ردیف
 حوضه  حجم عملیات

 آبریز
دستگاه 
1399 واحد همکار 

 1400 و
برنامه 
 مجموع سطحی زیرزمینی هفتم

1 

صرفه جویی 
در مصرف 

 آب

اجرای 
نوین هایسیستم

 آبیاری

 9500 0 9500 7500 2000 هکتار
- 

ی 
قه ا

نط
ب م

ت آ
شرک

 

 8/3  8/3 3/3 5/0 صرفه جویی 

بتنی کردن انهار  2
 سنتی

 2500 2100 400 2000 500 هکتار

ن و
ارو

ک
 

ان 
دیج

هن
– 

ی 
راج

ج
 

 5/1 3/1 2/0 25/1 25/0 صرفه جویی 

3 

مدیریت 
مشارکتی و 

تحویل حجمی 
 آب

 9 7 2 7 2 تشکل 

 7 5 2 6 1 صرفه جویی 

4 

اصالح الگوی 
کشت و 

 هایروش
 تولید

تغییر الگوی 
کشت باغات و 
جایگزینی با 

محصوالت زراعی 
 آب بر

 700 0 700 600 100 هکتار

 

 92/1 0 92/1 66/1 26/0 صرفه جویی 

ایجاد سایبان  5
 )شید( باغات

 60 0 60 50 10 هکتار
 162/0 0 162/0 135/0 027/0 صرفه جویی 

6 

توسعه و اصالح 
کشت های 
گلخانه ای و 
جایگزینی با 

محصوالت زراعی 
 آب بر

 24 0 24 20 4 هکتار

 27/0 0 27/0 225/0 045/0 صرفه جویی 

7 

تغییر الگوی 
کشت با کاهش 
سطح زیرکشت 
محصوالت آب بر 
و افزایش کشت 
 محصوالت اساسی

 1200 0 1200 1000 200 هکتار

 8/4 0 8/4 4 8/0 صرفه جویی 

8 

اجرای کشاورزی 
حفاظتی در 
جهت کاهش 

 مصرف آب

 1850 0 1850 1500 300 هکتار

 85/1 0 85/1 5/1 35/0 صرفه جویی 

*15 07/18 23/3 میزان صرفه جویی ) میلیون متر مکعب(  3/6 3/21  -- 
میزان صرفه جویی از منابع آب زیرزمینی در برنامه های سازمان جهاد کشاورزی  اعداد صرفه جویی بر حسب میلیون متر مکعب هستند.  *

  استان با برنامه های شرکت آب منطقه ای همپوشانی دارد. 
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 (: میزان صرفه جویی آب سطحی به تفکیک حوضه های آبریز7جدول )

 حوضه آبریز برنامه راهبرد ردیف 
دستگاه 
 متولی 

صرفه جویی میزان  
 (میلیون متر مکعب)

1 
اصالح الگوی مصرف با 
مدیریت تقاضای آب در 

 های آبریز حوضه

های طرح احیا و سایر پروژه
 تعادل بخشی

 کارون 

شرکت آب 
 منطقه ای 

4/0 

 5/0 زهره جراحی 

 1/0 دزکرد کامفیروز )فالت مرکزی(

2 
مدیریت مشارکتی و 
 تحویل حجمی آب

افزایش و ارتقا مشارکت 
ذینفعان در مدیریت بهره 
 برداری ، انتقال و توزیع آب

 5/1 کارون 

 5/3 زهره جراحی 

3 
بهینه سازی مصرف آب 

 در تاسیسات آبی

بندی تعمیرات اولویت
ها و تاسیسات آبی بر شبکه

جویی در اساس صرفه
 مصرف آب

 3 کارون 

 6 زهره جراحی 

4 
صرفه جویی در مصرف 

 آب 

 بتنی کردن انهار سنتی 
 کارون 

سازمان جهاد 
 کشاورزی 

5/0 

 8/0 زهره جراحی 

5 
مدیریت مشارکتی و تحویل 

 حجمی آب 

 5/2 کارون 

 5/2 زهره جراحی 

 3/21 )میلیون متر مکعب( مجموع صرفه جویی
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 کهگیلویه و بویراحمداستان  شرکت آب و فاضالببرنامه سازگاری با کم آبی (: 8جدول )

 پروژهراهبردردیف

تاثیر بر کاهش مصرف )میلیون مترمکعب(حجم عملیات 

حد
وا



13
99

و  
140

0
 تم

 هف
امه

برن


وع 
جم

م


13
99

و  
140

0
تم

 هف
امه

برن
نی

زمی
زیر

حی
سط

وع
جم

م


1

کاهش هدر 
روی واقعی

نشت گیری 
مخازن

35140175باب

5/02/27/207/2 2شیرفشار شکندستگاه101020

3فلومتردستگاه255075

4نوسازی شبکهکیلومتر30220250

5
کاهش هدر 
روی ظاهری

30001300016000فقرهتعویض کنتور

6/05/21/301/3
6

تبدیل انشعابات 
غیر مجاز به 

مجاز
32001810021300فقره

7

مدیریت 
مصرف

تخلفات)بهره 
برداری غیرمجاز 

از کنتورها(
01010تعداد

25/01/135/1035/1 8 شیرهای
کاهنده مصرف

104050تعداد

9 نصب کنترل
سرریز

20162182دستگاه

10نصب تجهیزاتدستگاه25110135

35/18/515/7015/7مکعب( ر)میلیون مت مجموع صرفه جویی
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 کهگیلویه و بویراحمداستان  سازمان صمتبرنامه سازگاری با کم آبی (: 9جدول )

برنامهراهبردردیف

حجم عملیات

کار
هم

اه 
ستگ

د


واحد
1399-
1400

تا  1401
1405  مجموع

1
آوری با افزایش تاب

تغییر در فرآیندها و 
ها زیرساخت

 استفاده از پساب در فرایند تولید صنایع
)به صورت تجمیعی(

2911تعداد

ب و 
ت آ

شرک
الب

فاض


 میزان صرفه جویی 
 001/0005/0006/0 ) میلیون متر مکعب(

2
کاهش مقدار آب به 

نیامده در مخازن حساب
و خطوط انتقال توزیع

اصالحات و اقدامات بخش صنعت برای 
افزایش تاب آوری 

257تعداد

-

 میزان صرفه جویی 
 001/0003/0004/0 ) میلیون متر مکعب(

3

سازی و نوسازی بهینه
تولیدفرایندهای

ارائه تسهیالت به واحد های صنعتی به 
نوسازی خط تولید یا منظور بازسازی و 

اجرای سیستم بازچرخانی آب

52227تعداد

 میزان صرفه جویی 
 01/004/005/0 ) میلیون متر مکعب(

4

ارائه مشوق های مالیاتی و ... به واحد 
های صنعتی به منظور بازسازی و 

نوسازی خط تولید یا اجرای سیستم 
بازچرخانی آب 

51217تعداد

 میزان صرفه جویی 
01/004/005/0 ) میلیون متر مکعب(

5

اعطای معافیت های مالیاتی یا تخفیفات 
هزینه های شهرک های صنعتی به طرح 
های نیمه تمام آب بر )دارای تخصیص 
قبلی( که طرح خود را به طرح های با 

مصرف کم آب تغییر دهند

134تعداد

 میزان صرفه جویی 
01/004/005/0 متر مکعب() میلیون 

6

استفاده از دستگاه های تولیدی با 
تکنولوژی باال و ممنوعیت تولید و فروش 

خط تولید پر مصرف از طریق نظارت 
اداره کل استاندارد

145تعداد

062/0178/024/0-)میلیون متر مکعب( مجموع صرفه جویی
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 برنامه سازگاری با کم آبی اداره کل حفاظت محیط زیست استان کهگیلویه و بویراحمد )اثربخشی((: 10جدول )

پروژهراهبردردیف

حجم عملیات 
)هکتار(

میزان اثر بخشی 
)میلیون مترمکعب(

و  1399
1400

تا  1401
1405

و  1399
1400

تا  1401
1405

1 اجرای نظام جامع
کنترل سیالب ، 

رسوب و 
آبخیزداری در 
باالدست سدها

اجرای عملیات آبخیزداری و آبخوان داری در حوضه سدها با رویکرد 
افزایش سطح ایستابی سفره های آب زیرزمینی 

160008000032/46/21

2 اجرای عملیات آبخیزداری و آبخوان داری در حوضه خارج از سدها با
رویکرد افزایش سطح ایستابی سفره های آب زیرزمینی 

-80-22/1

3 بهبود توسعه و تکمیل طرح های آبخوان داری و پخش سیالب305085/07/1

17/552/24)میلیون متر مکعب( اثر بخشی  مجموع

 
 برنامه سازگاری با کم آبی شهرداری های استان کهگیلویه و بویراحمد(: 11جدول )

برنامهراهبردردیف

تاثیر بر کاهش مصرف )میلیون مترمکعب()هکتار( حجم عملیات

13
99

و  
140

0


امه
برن

 
تم

هف


وع 
جم

م


13
99

و  
140

0


امه
برن

 
تم 

هف


ب 
آ

نی
زمی

زیر


ب 
آ

حی
سط



وع
جم

م


1کاریخشکه
سبز خشک منظر  فضای

شهری 
510151/02/03/003/0

2
حذف یا کاهش 
سطح زیرکشت 

برگیاهان پرآب

حذف یا کاهش سطح 
)مثل  برزیرکشت گیاهان پرآب

سبزشهریچمن( درکل فضای
5101505/01/015/0015/0

3راندمان افزایش 
آبیاری

های آبیاری اجرای سیستم
نوین

1030401/03/04/004/0

4 اصالح الگوی
مصرف

ساماندهی و اصالح الگوی 
مصرف فضای سبز شهری

5202505/015/02/002/0

3/075/005/1005/1)میلیون متر مکعب( مجموع صرفه جویی
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 برنامه سازگاری با کم آبی شیالت استان کهگیلویه و بویراحمد(: 12جدول )

پروژهراهبردردیف

تاثیر بر کاهش مصرف )میلیون 
مترمکعب(

1405تا  14001401و  1399

1

بهبود وضعیت کمی و 
کیفی منابع آب و تامین 
آب آبزی پروری استان

جانمایی و اعمال محدودیت برای طرح های درخواستی جدید 
آوری منابع آبیآبزی پروری متناسب با تاب

تاثیر کیفی بر منابع آب 2
گذاری صنایع مرتبط با شیالت جهت سوق دادن سرمایهتوسعه 

جدید به سمت فراوری  بسته بندی و تولید در کنار طرح های 
آبزی پروری

3
تشویق وتحمیل ضرورت مکانیزه کردن مزارع جهت تبدیل سنتی 

به صنعتی با استفاده از سیستم مکانیزاسیون )نصب درام 
فیلتر،هوادهی و پمپاژ(
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 تصویب کنندگان ربانمه سازگاري با کم آبي استان  کهگيلوهي و بوري احمد

 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 سازمان و  محمدباقر نوبخت کشور

 تا کنون –06/12/1396 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 سازمان و  عیسی کالنتری زیستمحیط

 تاکنون - 06/12/1396 عضو کارگروه

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

 کشور
 تاکنون - 11/12/1397 رئیس سازمان و عضو کارگروه سحر تاجبخش مسلمان

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 تصویب کنندگان ربانمه سازگاري با کم آبي استان  کهگيلوهي و بوري احمد

 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 سازمان و  محمدباقر نوبخت کشور

 تا کنون –06/12/1396 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 سازمان و  عیسی کالنتری زیستمحیط

 تاکنون - 06/12/1396 عضو کارگروه

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

 کشور
 تاکنون - 11/12/1397 رئیس سازمان و عضو کارگروه سحر تاجبخش مسلمان

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

کاران مشارکت کننده سازگاري با کم آبي استان  کهگيلوهي و بوري احمد رد سطح استان ردتدوين و تصویب ربانمه هم

 نام همکاران در تدوین و تصویب برنامه دستگاه اجرایی
 جمالی احد ،حاجی زادهکیامرث  ،کالنتریحسین  کهگیلویه و بویراحمداستانداری 

 کهگیلویه و بویراحمدای شرکت آب منطقه
 ،روح اله اسدپور ،محمدعلی محسنی فر ،اسالم قدمی ،آرش مصلح ،رسول فرهادی
 ،محسن ظهیرنژاد ،محمدرضا کایدونی ،طالب مرادی نژاد ،احمد ایاسه ،حسن ارجمند

 سید محسن ژاغریان 
کهگیلویه و سازمان جهاد کشاورزی استان 

 بویراحمد
شیروان  ،نژادمحمد ویسی  ،شهرام عسکری ،عبدالعلی بهاالدینی، الیاس تاج الدینی

 ،اکبر محمدی ،کرمی
 سید عادل محمودی ،افشین فتحی ،مسعود مرادیان ،فیض اله پاسره کهگیلویه و بویراحمدشرکت آب و فاضالب استان 

کهگیلویه و سازمان صنعت، معدن و تجارت استان 
 بویراحمد

 سید رضا حسینی ،کریم روزبهان،ساالر حسین پور

   رضا کاکاوند کهگیلویه و بویراحمداداره کل هواشناسی استان 
کهگیلویه و اداره کل حفاظت محیط زیست استان 

  سید قدرت اله علی پور ، سید اسداله هاشمی  بویراحمد

کهگیلویه و سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان 
 بویراحمد

  علی شهابی نسب 

اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان 
 سعید جاوید بخت ،خدابخش جنگلی، غالمحسین حکمتیان اصل کهگیلویه و بویراحمد

کهگیلویه و استان  صنعتی شهرکهای شرکت
 جمشید علی پور ،سید هاشم موسوی بویراحمد

 نستهن مقدم یاسوجشهرداری 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

کاران مشارکت کننده سازگاري با کم آبي استان  کهگيلوهي و بوري احمد رد سطح استان ردتدوين و تصویب ربانمه هم

 نام همکاران در تدوین و تصویب برنامه دستگاه اجرایی
 جمالی احد ،حاجی زادهکیامرث  ،کالنتریحسین  کهگیلویه و بویراحمداستانداری 

 کهگیلویه و بویراحمدای شرکت آب منطقه
 ،روح اله اسدپور ،محمدعلی محسنی فر ،اسالم قدمی ،آرش مصلح ،رسول فرهادی
 ،محسن ظهیرنژاد ،محمدرضا کایدونی ،طالب مرادی نژاد ،احمد ایاسه ،حسن ارجمند

 سید محسن ژاغریان 
کهگیلویه و سازمان جهاد کشاورزی استان 

 بویراحمد
شیروان  ،نژادمحمد ویسی  ،شهرام عسکری ،عبدالعلی بهاالدینی، الیاس تاج الدینی

 ،اکبر محمدی ،کرمی
 سید عادل محمودی ،افشین فتحی ،مسعود مرادیان ،فیض اله پاسره کهگیلویه و بویراحمدشرکت آب و فاضالب استان 

کهگیلویه و سازمان صنعت، معدن و تجارت استان 
 بویراحمد

 سید رضا حسینی ،کریم روزبهان،ساالر حسین پور

   رضا کاکاوند کهگیلویه و بویراحمداداره کل هواشناسی استان 
کهگیلویه و اداره کل حفاظت محیط زیست استان 

  سید قدرت اله علی پور ، سید اسداله هاشمی  بویراحمد

کهگیلویه و سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان 
 بویراحمد

  علی شهابی نسب 

اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان 
 سعید جاوید بخت ،خدابخش جنگلی، غالمحسین حکمتیان اصل کهگیلویه و بویراحمد

کهگیلویه و استان  صنعتی شهرکهای شرکت
 جمشید علی پور ،سید هاشم موسوی بویراحمد

 نستهن مقدم یاسوجشهرداری 
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کاران مشارکت کننده رد سطح ملي   آبي استان  کهگيلوهي و بوري احمد سازگاري با کم ردتدوين و تصویب ربانمههم


 
 

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

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

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

 فتحعلی محمدزاده، سعید مردان  وزارت صنعت، معدن، تجارت  

 یعقوب آذرگشت ،ر مغانلومهدی جمالی نژاد، وحید قربانی، امی وزارت کشور 

 وزارت نیرو 

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

 آرش نجاتی فر،کیسمانه نی، انیک الدیموطن، حمید رحمانی، حسن صمدیار، 

سعید ابراهیم زاده، مجتبی  بنفشه زهرایی، کارگروه ملی سازگاری با کم آبی: همکاران دبیرخانه
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 

 سیو نظارت معاون اول رئ یمعاونت هماهنگ
 عباس بهلولوند جمهور

 شرکت مدیریت منابع آب ایران 

آرش  عبداهلل فاضلی فارسانی، ها، جهانگیر حبیبی، سیدمحمد علی مصطفوی،محمد حاج رسولی
 یصادق اورع ی،آل بهبهان یمجتب بهزاد پارسا، ،انیریام استیکاخوان ماسوله، مهرزاد احسانی، 

ی، بهزاد روزخش، رمضان یهاد نعمت اهلل دهبندی، فراز رابعی، علیرضا رضاپور، ،یبزرگ یعل، زارع
 نیحق، حس یفان میعبدالکر نژاد،یعسکر دیوحی، سور درضایحم ،راد یشیحمد رسول ستام

 یهادی سائیچی، منتظر میمری، کهرکبود تایرزیی، محمد قبا ی،جهرم انیمحمد قناعت ،یقلخان
 یبهنام نجف ،یجهرم یزهره نجات ،ییایرکیم

 )شرکت مهندسی مشاور دزآب(  فروتنه و الدن صفارزاد یعل

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


