
1 خالصه  مدیرییت برنامه سازگاری با کم آیب  استان گلستان

 

 جمهوري اسالمي اريان

 کارگروه ملي سازگاري با کم آبي

 

 سازگاري با کم آبيخالصه  مدريیتي ربانمه 

 استان البرز
 
 

 1400  خرداد 

 
  

 

 جمهوري اسالمي اريان

 کارگروه ملي سازگاري با کم آبي

 

 سازگاري با کم آبيخالصه  مدريیتي ربانمه 

 استان گلستان
 
 

 1400  خرداد 

   

 

 جمهوري اسالمي اريان

 کارگروه ملي سازگاري با کم آبي

 

 سازگاري با کم آبيخالصه  مدريیتي ربانمه 

 استان گلستان
 
 

 1400  خرداد 
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 گلستانستان ا
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 جمهوري اسالمي اريان

 کارگروه ملي سازگاري با کم آبي

 

 سازگاري با کم آبيخالصه  مدريیتي ربانمه 

 استان گلستان
 
 

 1400  خرداد 
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 صرفه جویی در به نسبت  گلستانسهم 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

 61/0 0 1شرب و بهداشت

 0 0 1خدمات شهری و فضای سبز

 3/1 0 1صنعت

 4/1 85/0 1کشاورزی

 36/1 59/0 2کل صرفه جویی

 : سهم استان از صرفه جویی بخش در برنامه ملی سازگاری با کم آبی 1
ز کل صرفه جویی برنامه ملی سازگاری با کم آبی به تفکیک آب سطحی و زیرزمینی )در بخش آب : سهم استان ا2

  سطحی، حوزه هدف سازگاری با کم آبی در محاسبه سهم لحاظ نشده است( 
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ساعت کار کارشناسی طی جلسات بین بخشی در راستای تدوین برنامه سازگاری با کم آبی استان  -نفر  2570بیش از  
میلیون مترمکعب 59/141های سازگاری با کم آبی استان گلستان با صرفه جویی فاز اول برنامه گلستان انجام شده است.

گرفت که از این مقدار  قرار کارگروه ملی سازگاری با کم آبیدر چارچوب اعتبارات موجود مورد تصویب  1405در افق 
های سطحی میلیون مترمکعب بر منابع آب 95/18های زیرزمینی و صرفه جویی بر منابع آب میلیون مترمکعب 64/122

دامات میلیون متر مکعبی از طریق اق 2/105. همچنین طبق برنامه سازگاری با کم آبی میزان اثربخشی انجام خواهد شد
های آبخیزداری و آبخوان داری انجام خواهد شد. میزان صرفه جویی در برداشت از منابع آب سطحی و زیرزمینی در برنامه

( و میزان اثربخشی برنامه ها در تغذیه آبخوان ها 1ها در دستیابی به اهداف ذکر شده، مطابق با جدول )هریک از بخش
و مصارف آب و بازنگری در بیالن و آب قابل  آماربرداری دور سوم منابع از اتمامپس  باشد.( می2مطابق جدول )

 گذاری سازگاری با کم آبی، در صورت نیاز مورد بازنگری قرار خواهد گرفت.ریزی، جزییات هدفبرنامه
 

  گلستانهای سازگاری با کم آبی استان : میزان صرفه جویی برنامه(1جدول )
 )میلیون متر مکعب(

 سطحی زیرزمینی نوع مصارف برنامه فاز اجرای

 فاز اول
(1399 – 1405) 

 95/18 82/117 کشاورزی
 - 2 شرب
 - 82/2 صنعت

 95/18 64/122 مجموع فاز اول
 

 ها در تغذیه آبخوان گلستانهای سازگاری با کم آبی استان (: میزان اثربخشی برنامه2جدول )
 )میلیون متر مکعب(

 سطحی زیرزمینی  بخش فاز اجرای برنامه

 فاز اول
(1399 – 1405) 

اداره کل منابع طبیعی و 
 4/50 8/54 آبخیزداری

 4/50 8/54 مجموع فاز اول
 

و سال  یبا کم آب یدر فازهای اول و دوم برنامه سازگار ینیرزمیجویی در برداشت از منابع آب زاحجام صرفه اتییجز
محدوده  کیبه تفک گلستاندر استان  یبا کم آب یسازگار ییبه هدف صرفه جو یابیآبخوان و دست یستابیسطح ا تیتثب
های مختلف استانی به همراه های سازگاری با کم آبی دستگاهدر ادامه برنامه ارائه شده است. (3جدول )در  یمطالعات یها

 ( ارائه شده است. 9( تا )4جویی متناظر مطابق با جداول )میزان صرفه
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جویی در برداشت کشاورزی از منابع آب زیرزمینی در فازهای اول و دوم برنامه سازگاری با کم (: احجام صرفه3جدول )
 گلستانآبی و سال تثبیت سطح ایستابی آبخوان و دستیابی به هدف صرفه جویی سازگاری با کم آبی در استان 

کد  محدودهردیف
محدوده

حجم صرفه جویی

تثبیت سال  )میلیون متر مکعب(
آبخوان

سال رسیدن به هدف 
صرفه جویی سازگاری 

با کم آبی فاز دومفاز اول

1ساری ـ نکا150300/0- آبرفتی  آبخوانفاقد

150470/2-14011405بهشهر ـ بندرگز 2

3گرگان160130/113-14001405

4
داشلی برون ـ اینجه 

برون
170120/0- دلیل برداشت غیر مجازصرفه جویی به

5مراوه تپه170360/1-14001405

6قوری میدان170500/0- آبرفتی  آبخوانفاقد

7میامی474600/0- آبرفتی  آبخوانفاقد

82/117---مجموع
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 برنامه های سازگاری با کم آبی شرکت آب منطقه ای از منابع آب زیرزمینی استان گلستان (: 4جدول )

واحدبرنامه های مورد نظرردیف
دستگاه حجم عملیات

همکار 140014011402140314041405مجموع

 1انسداد چاه های غیر مجاز
2502803003203504001900حلقه

3/27/28/233/387/397/17 صرفه جویی 

2 تعیین تکلیف چاه های فاقد پروانه
مشمول قانون

20152015201520152015201112086حلقه

سازمان 
جهاد 

کشاورزی

3 اصالح و تعدیل پروانه چاه های
کشاورزی

20002000200020002000128011280فقره

4 نصب کنتورهای هوشمند بر روی
چاه ها

12001500200025003200369014090دستگاه

121212121238/1138/71 صرفه جویی 4تا  2سرجمع برنامه های ردیف های 

5 جلوگیری از اضافه برداشت
های مجازچاه

75/475/475/475/475/472/447/28صرفه جویی

6 استقرار اکیپ های گشت و
1بازرسی منابع آب

اکیپ


7 تقویت آبخوان از طریق طرح های
1تغذیه مصنوعی و بخش سیالب

--1--12طرح

8 بستر سازی فرهنگی جهت بهره
1-------برداری بهینه از منابع آب

سازمان 
جهاد 

کشاورزی، 
آبفا و صدا و 

سیما

9  احداث و راه اندازی ایستگاه
هواشناسی و هیدرومتری

ثبات 
الکترونیکی

33333419
-

57777740برخط

05/1945/1955/1975/1905/2097/1982/117-صرفه جویی  مجموع
 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 گلستان (: 5جدول )

  
واحدبرنامه های مورد نظرردیف

دستگاه حجم عملیات
همکار 140014011402140314041405مجموع

1
بهبود شبکه آبیاری و 

–زهکشی در شبکه قره سو 
2زرین گل 

1000300040000008000هکتار
جهاد 

کشاورزی

صرفه 
 8/08/07/10003/3 جویی

2
مطالعه و اجرای مدیریت 
مشارکت مردمی با ایجاد 

*تشکل های آب بران
55500015تشکل

جهاد 
کشاورزی

 8/08/07/10003/3مجموع صرفه جویی
 * اثربخشی مشترک با سایر برنامه ها 

 اعداد صرفه جویی بر حسب میلیون متر مکعب هستند. 
 دارای همپوشانی با برنامه های سازمان جهاد کشاورزی است. 

 
 

  

 

(: 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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 برنامه های سازگاری با کم آبی سازمان جهاد کشاورزی استان گلستان(: 6جدول )

یف
رد



محل اجراپروژه یا طرح
)هکتار(حجم عملیات سال انجام

 جوییحجم صرفه
)میلیون 
مترمکعب(

زیرزمینیسطحیکلزیرزمینیسطحیپایانشروع

1

ک
 خا

ب و
ش آ

بخ


های نوین طرح توسعه سامانه
آبیاری )کد طرح 

1306012008)
140014056475135252000095/1205/27سطح استان

2
تجهیز و نوسازی اراضی 

 زیرسدهای مخزنی و انحرافی
(1306012004طرح  )کد

140014053000030006-سطح استان

3

نی
غبا

ش با
بخ



1400140507207202/4سطح استان* های استانتوسعه گلخانه

4
تبدیل اراضی شیبدار به باغات 

آوری آبهای مثمر)جمع
** سطحی(

1400140510000-10000--کالله ،تپهمراوه

5

عت
 زرا

ش
بخ



1400140540004000-6/34سطح استانخشکه کاری برنج

6

ایجاد تشکل های مردمی در 
قالب تعاونی های تولید و 

سهامی زراعی از طریق اداره 
کل تعاون روستایی

 40در سطح 
هزار هکتار 

استان
14001405

20 
مورد 

020 
مورد 

دارای همپوشانی 
با سایر طرح ها

95/1885/65مجموع صرفه جویی
میلیون متر مکعب آب با حجم آب صرفه جویی از محل اصالح  85/65حجم آب صرفه جویی شده در بخش آب زیرزمینی به میزان 

پروانه های بهره برداری همپوشانی داشته لذا، در سرجمع آب صرفه جویی شرکت آب منطقه ای لحاظ شده است.
ص آب و آب قابل برنامه ریزی کشاورزی و یا جایگزینی با اراضی سنتی کشاورزی* در چارچوب مجوزهای تخصی

** با توجه به اثرگذاری بر منابع آب حوضه آبریز بایستی با مجوز وزارت نیرو انجام گیرد.
آب برنامه ریزی  کیلوگرم بر هر مترمکعب 6/1ساله آتی  5میانگین بهره وری فیزیکی محصوالت کشاورزی سطح استان برای دوره  ---

شده است.
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 برنامه سازگاری با کم آبی شرکت آب و فاضالب استان گلستان(: 7جدول )

یف
رد



لی
متو

اه 
تگ

دس
یت

فعال
ش 

بخ


های مورد نظربرنامه
زمان 
شروع

زمان 
خاتمه

حجم 
عملیات

واحد
حجم صرفه جویی 
)میلیون مترمکعب(

1

تان
 اس

الب
فاض

 و 
آب

ت 
شرک



ری
شه



معیوب و خراب تعویض کنتور 
مشترکین

14001405100000دستگاه0

25/1

2 بازسازی و نوسازی و اصالح شبکه
توزیع آب

14001405120کیلومتر15/0

3نشت یابی شبکه توزیع آب140014051200کیلومتر1
4قطع انشعابات غیر مجاز140014051500فقره06/0
5 آبرسانیاصالح و باسازی خطوط140014055کیلومتر02/0

6 خرید و نصب اقالم کاهنده مصرف
آب

14001405500دستگاه02/0

7 استفاده از پساب های تصفیه شده
شهری بخش صنعت و فضای سبز

1400140547/9 میلیون متر
مکعب

0

8

یی
ستا

رو


تعویض کنتور معیوب و خراب 
مشترکین

1400140532000دستگاه0

75/0
9 بازسازی و نوسازی و اصالح شبکه

توزیع آب
14001405150کیلومتر35/0

10قطع انشعابات غیر مجاز140014051000فقره29/0
11اصالح و باسازی خطوط آبرسانی1400140530کیلومتر1/0
12احداث مخازن جدید1400140515000مترمکعب01/0

2)میلیون متر مکعب( مجموع صرفه جویی از منابع آب زیرزمینی
 
 
 

  



خالصه  مدیرییت برنامه سازگاری با کم آیب  استان گلستان10
 

 برنامه سازگاری با کم آبی سازمان صمت استان گلستان(: 8جدول )

یف
رد



محل اجراپروژه یا طرح
سال انجام

 حجم عملیات 
)متر مکعب در روز(

  جوییحجم صرفه
)میلیون متر مکعب(

زیرزمینیسطحیکلزیرزمینیسطحیپایانشروع

1
استفاده مجدد تصفیه فاضالب و 

از پساب و استحصال آب 
)بازچرخانی آب در صنعت(

ها و شهرک
نواحی صنعتی 

استان
14001405077267726-82/2

2احداث تصفیه خانه فاضالب
140214050150150کردکوی

*
14021405010001000گنبد

82/2مجموع صرفه جویی 
انجام خواهد شد 1406میلیون متر مکعب از سال  42/0صرفه جویی ناشی از تصفیه خانه های کردکوی و گنبد کاووس به میزان *: 

 توجه: صرفه جویی واقعی زمانی اتفاق می افتد که پس از استفاده از پساب، پروانه بهره برداری از منابع آب زیرزمینی )با توجه به تامین
نعت از طریق پساب( کاهش یابد.بخشی از نیاز ص
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 برنامه سازگاری با کم آبی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان گلستان )اثربخشی((: 9دول )ج

یف
رد



محل اجراپروژه یا طرح
حجم عملیات) هکتار(سال انجام

 اثربخشیحجم 
)میلیون مترمکعب(

زیرزمینیسطحیکلزیرزمینیسطحیپایانشروع

1
های آبخیزداری در حوضه رودخانه

)کد طرح:  مرزی و مشترک
(1306001ث001

140014059500095009/7-حوزه اترک

2کد  آبخیزداری و حفاظت خاک(
14001405035003500-4/5سطح استان(1306001ث002طرح: 

3
آبخیزداری و پیشگیری و مهار سیل 

)کد طرح:  استان گلستان
(1306001ث014

1400140502770027700-4/19سطح استان

4 کد  یآبخیزدارحفاظت خاک و(
14001405072007200-4/1سطح استان(1306001ث 003طرح:

5
 طرح آبخیزداری و حفاظت خاک

 -(1306001014)صندوق توسعه: 
(1306001005یزداری: خ)آب

14001405496002600075600322/13سطح استان

6ح: )کد طر آبخیزداری حوزه اترک
1306001001)حوزه اترک14001405162000162005/10-

7
طرح مطالعه و اجرای عملیات 

آبخیزداری در حوزه سدها در حوزه 
(1306001012)کدطرح:   فاقد سد

1400140501120011200-8/9سطح استان

8
طرح مطالعه و اجرای عملیات 

 آبخیزداری در حوزه سدها ساختمان
 (1306001010)کدطرح: 

1400140501080010800-6/5سطح استان

4/508/54مجموع اثر بخشی 
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 تصویب کنندگان ربانمه سازگاري با کم آبي استان گلستان
 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 -13 06/12/96 وزیر و عضو کارگروه فضلی

هواشناسی سازمان 
 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 گلستان هم

 نام همکاران در تدوین و تصویب برنامه دستگاه اجرایی
 یزهرا معصوم، عفت همدم، یمحمد غراو ریم گلستاناستانداری 

 گلستانای شرکت آب منطقه

عبدل احد ، حسین دهقان ،حسین حاج حسینی ، جواد تیموری ،سید محسن حسینی
حسن  ،شعبان رسولی ،محمد خسروی ،یعقوب نیک قوجق ،عبدالرضا کابلی ،باشقره
 ،علیرضا دنیایی ،ایمان کریمی راد ،احمد مارامایی ،محمد نوری ،صالح محمدی ،فرازجو

 حسن عباسی ،عباس مالشاهی

سازمان جهاد کشاورزی استان 
 گلستان

امساکپور گوراب  ثمیم، یمحمدرضا عباس ،ینیالحس ایمحسن ک دیس، مختار مهاجر
محمد  ،یاکبر مهقان یعل ،یلیعق یمرتض، یمحمد جبار ،یمحسن زمان دیس ،یزرمخ
 دیسع ، یعسکر میمر ، یآمنه حسن جان ،یرضا فرهان دینو ،لطف زاده یمهد ،یناظر

ابوالفضل  ،یقربان سهراب ،ردلیشحاجر  ،رضا عرب نهیسک ،یبرزنون میمر ، عماد زاده
 یانیک رضایعل ، یفرج

 گلستانشرکت آب و فاضالب استان 

 ،ییمحمد مال ، باغ گلبن یمسلم محمد ، ینصرآباد یداوود احمد،  یبهزاد هرمز
 دیسع ،یرضا خسرو ،یرشاهدهیابوالفضل م ، جواد مقدم ،یمشهد یحاج نیشاه

 ،دشتبان زاده یمهد ، یرچیفائزه دم ، رب کوهسار هیمار ، یآبشور رضایعل ،ارجمند
 ایرنیام رضایعل

سازمان صنعت، معدن و تجارت استان 
 گلستان

 یساور یمهد ،یوانیل یاحمد ادگاری ،انیطلوع نیحس

اداره کل حفاظت محیط زیست استان 
 رایشهاب م رنجبر وشیدار ،یهران جهانشاه، یمحمد رضا کنعان گلستان

سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان 
 گلستان

 داوود چکا ،یعلیرضا نوران

اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری 
 یمحبوبه با ،یحسن شادمهر ،یمحمد عباس ، یلطف میعبدالرح گلستاناستان 

استان  صنعتی شهرکهای شرکت
 انینوروز درضایحم ،یسادات هاشم میمر دهیس، رکردیام گلستان

دانشگاه علوم کشاورزی و منابع 
 طبیعی گرگان

 یمهد ،حسام یموس ، یریعبدالرضا ظه ،یسلطان نیافش ،نیرسعدالدیام ،نژاد ینجف یعل
 ،این یذاکر یمهد ، یدهقان راحمدیام ،یشهباز میمر ،ینیمحمد عبدالحس ،یمفتاح هلق
آرش  ،کرامت زاده یعل ،زاده فیشر فیمحمدشر ،یساالر جز ثمیم ،خیش یواحد برد

 محمدرضاپور یام البن ،زارع
 یلطف ییحی رکانیه اورآبیمشاور  نیمهندس

 قره چماقلو رضایعل ،احمد حسام مهندسین مشاور پرهون آبراهه
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کاران مشارکت کننده رد سطح  سازگاري با کم آبي استان گلستان ملي ردتدوين و تصویب ربانمه هم

 

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

 ، فاطمه اقدسیعباس 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  ،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، محمد وانان یروح اهلل باقرسارا افشین،  آردم، میمر ی،ریاست یکبرمیبدی، تقی عبادی، 

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

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 
روزبهانی، محبوبه زارع زاده مهریزی، زهرا محمدیان، فتانه السادات میروهابی، مهدی 

 نیروبخش

 احد وظیفه، امین فضل کاظمی صادق ضیائیان،  هواشناسیسازمان 

و نظارت معاون اول  یمعاونت هماهنگ
 عباس بهلولوند جمهور سیرئ

 شرکت مدیریت منابع آب ایران

 عبداهلل فاضلی فارسانی، ها، جهانگیر حبیبی، سیدمحمد علی مصطفوی،محمد حاج رسولی
 ی،آل بهبهان یمجتب بهزاد پارسا، ،انیریام استیکآرش اخوان ماسوله، مهرزاد احسانی، 

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

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

 )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 
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