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  پیشگفتار، کاهش خسارت سیالب

جشنواره نقاشی آب، آغاز بهره برداری از پروژه ساخت و نصب پل هفت دهانه مزلقان چای شهرستان ساوه، تقدیر رئیس حوضه آبریز فالت 
 مرکزی و شرقی، همایش ائمه جمعه استان، درخشش امور فرهنگی و دینی صنعت آب و برق استان ، تجلیل از همکاران بازنشسته

 سیزدهمین المپیاد ورزشی فرزندان کارکنان صنعت آب و برق ، کسب مقام ورزشی توسط همکاران و فرزندان همکاران

 فرازی از وصیتنامه شهدا، انتصابات، تالیفات، تبریک تولد فرزند همکاران

 گرامیداشت روز کارمند به روایت تصویر

 مراسم اختتامیه و تقدیر از برگزیدگان مسابقه من و دخترم

جشن تکلیف فرزندان کارکنان صنعت آب و برق ، گزارش عملکرد طرح احیاء و تعادل بخشی آب های زیرزمینی ، مراسم امضای تفاهم نامه 
 طرح ملی دانش آموزی نجات آب، گزارش تصویری سفر معاون آب و آبفای وزارت نیرو

 شرکت آب منطقه ای مرکزی
Regional Water Company of Markazi 



 
 نشریه کوثر

 سال اول شماره اول
1401دی ماه   

 بنام خداوند هستی بخش
 

 وَ جَعَلْنا مِنَ الْمَآءِ کلّ شَیْءٍ حَی ّ 
 سوره مبارکه انبیا( ۰۳)آیه  

 
ترین مایع در اختیار ماا        ترین و حیاتی    آب مهمترین مایه حیات. بدیهی     

باودن    که زندگی تمامی موجودات بدان وابسته است و از فرط بدیهی          
کنیم.در شرایط امروز کشور، مادیاریات            گاهی به ارزش آن فکر نمی     

این مایه حیات مسئولیتی بس سنگین، خطیر و پیچیده است و روشن 
است که ایفای این مسئولیت دشوار، تنها از عهده یک شاخا ، یاک           

 گروه یا حتی یک سازمان برنمی آید.
ی آب بسایاار اهامایات               درگیر کردن عامه ی مردم با مشکالت حوزه     

ی اول ارتباط  دارد. برای حل بحران آب و مشکالت این حوزه در وهله     
گران باید بتوانند همه ی اقشار جامعه را اقناع کنند که باحاران آب                
موضوع مرتبط با همه اقشار جامعه است و هر کسی در هار باخاشای           

ی خود در موضوع مشارکت داشته باشد و برای ایان کاه      باید به نوبه 
مردم، بخش خصوصی و دولت در برابر بحران بی آبی کشور احساس           
مسئولیت کنند باید آگاهی هایشان درباره مسائل آب بیشتار شاود.             
باید آب را به صورتی مسئله سازی کرد که آنها نسبت به مسئله آب،      

 آگاه و خواستار حل آن شوند.
باشد. با تاوجاه باه        به معناى خیر کثیر و فراوان می کوثر((چرا کوثر؟  
داراى دو مصداق بارز، یکى در دنیا و یکى در آخارت        )کوثر(روایات؛  

ست، فاطمه زهارا    کوثر محمدى( (است. مصداق دنیوى آن که همان   
و نسل پاک پیامبر)ص( می باشد ،        )س( است که منشأ اوالد و ذریه        

که ایشان و ذریه او مردم را در دنیا از معارف و اخاالق و احاکاام و                      
آداب الهى سیراب می کنند و مصداق دیگر آن )کوثربهشتی( است  ، 
منبع آبى گوارا در بهشت که بسیار وسیع بوده و بهشتیان بالفاصالاه              

شوند و کام عطشان خویاش را     پس از ورود به بهشت بر آن وارد می      
 کنند.  از آن سیراب می

کوثر یک نشریه الکترونیکی است که تالش می کاناد ارتابااطای دو                   
سویه میان جامعه و سیاستگذاران بخش آب برقرار نماید و  ساعای               
می کند تا کام کسانی که دغدغه آب و بحران آب را دارناد سایاراب            
کند. نگرش کوثر تحمل نقد است و تأمل در نصایح دلسوزان جاماعاه       
و بعنوان یک پل ارتباطی به دنبال ارتقاء سطح آگاهی و فرهنگاساازی      

 می باشد.
کوثر تالش می کند ما را به یک باور عمومی برساند که مای تاوانایام             
تأثیر گذار باشیم چرا که موضوع آب یک موضوع دولتی نیست حاتای          
اگر دولت آن را به وجود آورده باشد بلکه یک موضوع ملی اسات و                  

 حلش بدون مشارکت همگان امکان پذیر نیست.
امیدوارم مسئولیت اجتماعی و آگاهی جمعای در زمایاناه مصارف و                  
سازگاری با منابع آب روز به روز افزایش یااباد و باه مادد داناش،                      

ریزی، اصالح الگوی مصارف و مادیاریات صاحایاح در                     آگاهی، برنامه 
راستای حفاظت و صیانت از این مایاراح حایااتای گااماهاای ماوثاری                        

 برداریم.
خالصه کالم هر یک از ما وظیفه داریم به حفظ و صیانت آب حسااس         

تر از امروز را، در     ای مطلوب   باشیم، به اهمیت آب بیندیشیم و آینده      
 کرداری با آب بنا کنیم. سایه درست

 
 

 عزت اله آمری 
 رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل

 نتیجه تالش اعضای ستاد مدیریت بحران استان است 

 تأثیر مثبت اقدامات پیشگیرانه شرکت آب منطقه ای مرکزی در ساماندهی رودخانه ها

ها و عدم     دخل و تصرف در حریم رودخانه     
ها و دخالت در طبیعت و                الیروبی آن  
ها   های طبیعی، نظم موجود در آن        سیستم

کند، نظم و انسجامی        را دچار اختالل می     
که ممکن است در طی هزاران و حتی               

دست آورده باشد،        ها سال به       میلیون
گاهی با اشتباهات و اعمال ناآگاهانه و             

خورد و      نسنجیده انسانی به هم می           
 شود.   بار می خسارت

نظیر و حتی     های کم   جدای از تأثیر ریزش    
های اخیر،        نظیر در وقوع سیالب             بی
توان تغییراتی را که در بستر رودها،          نمی
های اخیر در     ها در دهه    ها و آبراهه    مسیل

شهرها و روستاها صورت گرفته است،           
نادیده گرفت. تغییر کاربری محل عبور           

ها   ها و تبدیل کردن آن        ها در مسیل     آب
های شهری و تأسیسات انسانی         به عرصه 

های علمی و سنجیده برای       و عدم جایگزین 
های مهیبی را به      ها، سیالب   یازی  این دست 
آورد که کمتر از چند دقیقه،               وجود می  

می تواند جان صدها تن را بگیرد و                  
 خسارتهای بی شماری به بار آورد.

نظیر در اواخر سال       هایی کم   وقوع بارش 
در شمال و      ۷۰۳۱و اوایل سال      ۷۰۳۱

شمال شرق و غرب و جنوب غرب کشور            
هایی ویرانگر      گیری سیالب     سبب شکل  

شد. صدها شهر و هزاران روستا و بیش          
های کشور درگیر این      از دوسوم از استان   

 ها شدند.   سیالب
همچنین در اواسط تابستان سال جاری           
نیز شاهد سیالب های ویرانگر در کشور          
بودیم که علت اصلی بروز تمامی این               

زمان   های شدید در مدت     ها، بارش   سیالب
های بارش را      کوتاه بود. اما نباید ویژگی      

ها    فرد این همه خسارت        علت منحصربه 
دانست، بلکه علل دیگری چون عدم               
آمادگی در حوضه های آبخیز کشور به             
سبب اینکه فعالیتهای ساماندهی رودخانه     
ها یکپارچه، هدفمند و با برنامه صورت           

وساز و دخل و تصرف         نمی گیرد، ساخت   
ها، بستر رودخانه ها و                  در آبراهه   
ها و... در این قضیه دخیل                     مسیل
 هستند.

 سیالب یک موضوع فرابخشی است
وظایف و نقش های شرکتهای آب منطقه           
ای تا حدی می تواند مانع از بروز خسارت          
در سیالب های معمول شود. اما همه               
دستگاههای مسئول باید بدانند که               
شرکتهای آب منطقه ای به تنهایی                    

توانند از عهده امر بزرگ و مهم                  نمی
مدیریت سیالب برآیند و باید که                    
هماهنگی و همکاری بین بخشی اتفاق             

 بیفتد.
آنچه در سالهای اخیر در سطح دنیا در               
زمینه روش کاهش خسارات سیالب              
مشاهده می شود تغییر رویکرد مهار              
سیالب به مدیریت سیالب می باشد.              

تجاربی که سیالب اواخر         
و ابتدای سال         ۳۱سال   
برای ما داشت، تأکیدی      ۳۱

بود بر فرابخشی بودن           
 سیالب.

 ۳۱البته سیالب سال             
سبب شد همه دستگاههای    
مربوطه همچون اعضای          
شورای شهرها و روستاها،      
شهرداری ها و دیگر               
دستگاهها نسبت به              
عواقب خطرناک ساخت و ساز در داخل            

ها آگاه شوند         حریم و بستر رودخانه        
بطوریکه با انجام اقدامات پیشگیرانه            
شاهد بروز خسارت های کمتر در سیالب         
 تابستان سال جاری در استان بودیم.

قانون توزیع عادالنه        2بر اساس ماده       
آب، تعیین بستر و حریم در مورد هر               
رودخانه که به عنوان اعمال حاکمیت بر           
تمامیت ارضی و انفال و سرمایه های ملی         
است بر عهده وزارت نیرو قرار داده               
شده است... یعنی شرکت های آب منطقه       
ای بر منابع آبی رودخانه ها، با تعیین                

عمومی را اعمال     حریم و بستر حاکمیت       
می کنند. اما در مورد وظایف تصدی گری          

قانون   55مربوط به مجاری آبی، طبق ماده        
شهرداریها، نگهداری و تسطیح مجاری آبها      
و اتخاذ تدابیر موثر و اقدام الزم برای             
حفظ شهر از خطر سیل بر عهده شهرداری         
هاست... یعنی شهرداریها نسبت به              
رودخانه ها و مسیل های واقع در شهرها         
وظیفه تصدی گری دارند. همچنین در            
بر  خصوص محدوده های روستایی،               

 ۷۳ماده        ۰۳و        22 اساس بندهای       
اساسنامه تشکیالت و سازمان دهیاری ها       
مصوب هیأت وزیران ، این وظیفه                      
تصدی گری بر رودخانه ها و مسیل ها در          
روستاها، به دهیاری ها محول شده                

 است.

اما در خصوص رودخانه های خارج از                
شهرها و روستاها، هم وظیفه حاکمیتی و         
هم تصدی گری همچنان بر عهده وزارت          
نیرو قرار دارد یعنی تعیین حریم بستر،          
عالمتگذاری، الیروبی، اعطای مجوز                
برداشت شن و ماسه از رودخانه،                   

رفع تصرف، جلوگیری از             دیوارکشی،
برداشت غیرمجاز شن و ماسه و ... بر               

 عهده شرکتهای آب منطقه ای است.
کاهش خسارت سیالب اخیر نتیجه تالش      
اعضای ستاد مدیریت بحران استان در        

 سالهای گذشته است
خوشبختانه با توجه به اینکه سیالب دو            
سال پیش در استان باعث شد، بسیاری          

ها خود را نشان        از مسیل ها و رودخانه      
دهند و تعرضات مشخ  شوند، مجموعه        
قضایی و اجرایی نیز اقدامات و همکاری          
خوبی داشتند تا این تعرضات تحت                 

 کنترل قرار بگیرند.
از طرفی تأثیر برنامه ها و اقدامات مثبت         
و پیشگیرانه شرکت آب منطقه ای مرکزی       

، همچون     ۳۱بعد از سیالب سال                 
های   هماهنگی و همکاری مناسب دستگاه      

اجرایی مربوطه و حضور فعال در                    
های مدیریت بحران استان، فعال          کمیته

ها نسبت به     ها و بخشداری    کردن دهیاری 
شناسایی نقاط حادثه خیز، رفع نواق  و          

خیز شناسایی      ها در نقاط حادثه         کاستی
شده، تشدید اقدامات الزم در خصوص         
آزادسازی تصرفات صورت گرفته در             
حریم و بستر رودخانه ها و مسیل ها نیز           
در مدیریت سیالب تابستان سال جاری           
در استان از اهمیت باالیی برخوردار بوده       

 است.
هزار کیلومتر    ۳در استان مرکزی حدود       

رودخانه و مسیل های اصلی جریان دارد         
کیلومتر از این رودخانه       ۷۰۳۳که حدود   

 ها اصلی هستند.
 2۱۳۳هزار کیلومتر حدود           ۳از این     

کیلومتر رودخانه های دارای اولویت              
 25۳۳محسوب می شوند که برای                  

کیلومتر از آنها مطالعات تعیین حریم و             
 ۱۳۳بستر انجام شده و برای حدود                

کیلومتر اعالن عمومی صورت پذیرفته           
 است.

 ۰۱الیروبی      ۳۱بعد از سیالب سال            
مورد،    22کیلومتر، مطالعات ساماندهی        

 ۷۰5۳مطالعات مرحله اول ساماندهی           
مورد از رودخانه های استان و همچنین           

هکتار از اراضی حریم و        ۰۳رفع تصرف   
مورد الیروبی و      ۷۳بستر رودخانه ها و       

اصالح سازه های تقاطعی از اقدامات مهم         
دفتر مهندسی رودخانه ها و سواحل               
شرکت آب منطقه ای مرکزی در جهت رفع       

نقطه حادثه خیز شناسایی        ۷25نواق   
 شده در استان بوده است.
ترین اقدامات    گفتنی است یکی از مهم       

الزم برای پیشگیری از تکرار حوادثی             
و تیرماه سال     ۳۱مانند سیالب های سال      

جاری،جلوگیری از ساخت و ساز در حریم         
ها و مناطق پرخطر و همچنین               رودخانه

ساماندهی و الیروبی رودخانه ها می               
باشد، در استان مرکزی دخل و تصرف در         
بستر رودخانه نسبت به حریم بسیار              
اندک است و البته تمامی تصرفات در             
حریم و بستر رودخانه ها کامال شناسایی          
و به شهرداری ها و دهیاری ها  اعالم                
شده است تا به تدریج اقدامات الزم را           
به انجام برسانند  و شرکت آب منطقه ای          
مرکزی نیز در همین راستا و با جدیت در          
حال رفع تصرفات و آزادسازی حریم و            

الیروبی بستر رودخانه های استان                        
 می باشد.

هزار کیلومتر      ۳از طرفی هم مدیریت         
رودخانه بدون مشارکت مردم و                    
دستگاههای مرتبط غیرقابل انجام است و       
ما به عنوان افراد آگاه و مسئول باید               
دقت کنیم که قبل از خرید امالک و                  
اراضی و یا ساخت و ساز و زراعت در                
کنار رودخانه ها از شرکتهای آب منطقه            
ای در مورد قانونی بودن آن استعالم              
کنیم تا هم کار غیرقانونی انجام نداده             
باشیم و هم اینکه با تعرض به حریم                

ها، خودمان و اموالمان را در                رودخانه
 معرض سیالب قرار ندهیم.

 
 عزت اله آمری                                       

 رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل              

 کاهش خسارت سیالب اخیر؛ 
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پروژه ساخت و نصب پل هفت دهانه مزلقان چای شهرستان ساوه با                      
حضور استاندار استان مرکزی، نماینده مردم شهرستانهای ساوه و زرندیه           
در مجلس شورای اسالمی، معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار،                     
فرماندار شهرستان ساوه ، مدیرعامل شرکت آب منطقه ای مرکزی و                     

 جمعی از مسئولین اجرایی استان به بهره برداری رسید.
استاندار مرکزی در این مراسم  ضمن تقدیر از شرکت آب منطقه ای                     
مرکزی به جهت سرعت و کیفیت اجرای این پروژه گفت: این پل راه                       

های بخش مرکزی ساوه و شهرستان تفرش            ارتباطی شهر ساوه با روستا      
تخریب و تردد ساکنین این           ۳۱های سال       است که در جریان سیالب       

مناطق را با مشکالتی روبرو کرده بود و امروز شاهد بهره برداری از این                  
پروژه هستیم که ضمن تسهیل در رفت و آمد مردم، روستاهای در مسیر              

 های احتمالی بهاره ایمن خواهند ماند. رودخانه نیز از خطر سیالب
در این آیین مدیرعامل شرکت آب منطقه ای مرکزی افزود: این پروژه به               
جهت ایجاد ارتباط بین دو شهرستان تفرش و ساوه ، همچنین تعداد قابل               
توجهی از روستاهای بخش مرکزی شهرستان ساوه و تآسیسات سد و                    

 نیروگاههای برق آبی از اهمیت ویژه ای برخوردار است.
 ۳۱مهندس آمری  با بیان اینکه این پل در جریان سیالب های بهاره سال                 
 25تخریب شده بود گفت: بازسازی این پل  با عرشه ای فلزی به طول                     

متر و جنس بتن آرمه برای شمع ها و پایه ها توسط شرکت                ۳متر و عرض    
 ماشین سازی اراک طراحی و اجرا شده است.

میلیارد ریال    ۷25وی ادامه داد: جهت اجرای پل مذکور اعتباری بالغ بر              
هزینه شده که امروز رسمًا مورد بهره برداری و استفاده مردم قرار                      

 گرفت.

 دو نوجوان اراکی درخشش 

 در جشنواره ملی نقاشی آب

 

جهانگیر حبیبی رئیس حوضه آبریز فالت مرکزی و شرقی شرکت مدیریت منابع آب ایران، با ارسال نامه ای از مدیرعامل شرکت آب                                
 منطقه ای مرکزی و همکاران پرتالش این شرکت به جهت مدیریت و بهره برداری مطلوب از سد و سامانه کمال صالح تقدیر کرد.

در متن این نامه آمده است: اینجانب از شرکت آب منطقه ای استان مرکزی و سد و سامانه انتقال آب کمال صالح، مسئولیت حساس و                               
خطیر آن شرکت در امر مدیریت بهره برداری از تأسیسات تأمین و انتقال آب سامانه ی انتقال کمال صالح به اراک،بدینوسیله از                                     
جنابعالی و کلیه عوامل ستادی و اجرایی ذیمدخل در مدیریت بهره برداری سامانه مذکور به دلیل تعهد و مسئولیت پذیری، نظم و انضباط                         
و رعایت دستورالعمل های بهره برداری و حرفه ای در انجام وظایف محوله که بی شک اعتال و رشد آن شرکت در جایگاه نظام بهره برداری                       
نوین در صنعت را نمایان می سازد، تقدیر و تشکر می نمایم.از خداوند متعال موفقیت و سربلندی را برای همه تالشگران صنعت آب                               

 کشور، به ویژه همکاران صدیق آن شرکت خواستارم.

تقدیر رئیس حوضه آبریز فالت مرکزی و شرقی شرکت مدیریت منابع آب ایران            
 از شرکت آب منطقه ای مرکزی

 آغاز بهره برداری از پروژه ساخت و نصب

در ارزیابی صورت گرفته از فعالیتهای فرهنگی و دینی                    
، ۷2۳۳شرکتهای صنعت آب و برق سراسر کشور در سال                

امور فرهنگی و دینی صنعت آب و برق استان مرکزی موفق              
به کسب رتبه سوم در             
میان سایر استانهای کشور      

 شد.
احمد حیدری معاون                
حقوقی، پشتیبانی و               
امورمجلس و رئیس شورای    
فرهنگی وزارت نیرو با           
اهدای لوح تقدیری از             
حجت االسالم علی فراهانی     
مسئول انسجام بخشی امور    
فرهنگی و دینی صنعت آب      
و برق استان به جهت               
کسب رتبه سوم کشوری         

 تقدیر کرد.

به مناسبت آغاز هفته صرفه جویی در مصرف آب و برق، با                  
همکاری صنعت آب و برق وشورای سیاستگذاری ائمه جمعه             
استان مرکزی ، همایشی با رویکرد ارتقای آگاهی های عمومی             
درباره آب و برق و استفاده از ظرفیت روحانیون در                           
فرهنگسازی و ارتقای این آگاهی ها با حضور کلیه ائمه جمعه              

گفتنی است در حاشیه       .استان درسد کمال صالح برگزار شد       
این مراسم ائمه جمعه از سد و تصفیه خانه کمال صالح بازدید             
کردند و مدیرعامل شرکت آب منطقه ای مرکزی نیز توضیحاتی          

 پیرامون وضعیت سد ارائه داد.

 پل هفت دهانه مزلقان چای شهرستان ساوه
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 مدگل تقدیر شد.های برج میالد تهران برگزارشد از فاطمه صفایی شریف و امیرمحمد مح در این آئین که در روز سوم تیرماه و درهفته صرفه جویی در سالن همایش

 سال به ترتیب حائز رتبه های سوم و قابل تقدیر شدند. ۷5تا  ۷2سال و امیر محمد محمدگل در گروه سنی  ۷۱تا  ۷1فاطمه صفایی شریف در گروه سنی   در این جشنواره

 سال،  دو نوجوان اراکی حائز رتبه برتر شدند. ۷۱در آئین اختتامیه جشنواره ملی نقاشی آب ویژه کودکان و نوجوانان تا 
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ورزش شرکت آب منطقه ای مرکزی از برگزاری سیزدهمین دوره              
مسابقات ورزشی فرزندان کارکنان صنعت آب و برق از شانزدهم لغایت               
 هجدهم شهریور در محل مجموعه ورزشی شهدای برق باختر اراک خبر داد.

پرش طول و آمادگی         شنا،    آصفری گفت: این المپیاد در چهار رشته دو میدانی،             
 سال انجام  شد. ۷۱تا  ۱های سنی  جسمانی و در رده

نفر از فرزندان کارکنان صنعت       2۱۳آصفری افزود:در این دوره از مسابقات که با حضور             
فرزند پسر و     ۰۱نفر از فرزندان کارکنان این شرکت شامل          ۱5آب و برق استان برگزار شد    

 رشته ورزشی به رقابت پرداختند. 2فرزند دختر به صورت مجزا و در  ۰۱

سیزدهمین المپیاد ورزشی فرزندان کارکنان صنعت 
 آب و برق استان مرکزی  برگزار شد

 

امین فرید نیا فرزند همکارمان   شمس اله  
فریدنیا کارشناس حقوقی شرکت آب منطقه ای 
مرکزی ، باحضور در مسابقات قهرمانی استان در 

در رشته کشتی فرنگی موفق به کسب   ۷2۳۳سال 
 کیلوگرم شد.   2۱مقام دوم در وزن 

بنیامین حیدری فرزند همکارمان مهدی 
حیدری مسئول حراست سد الغدیر ساوه در 
مسابقات انتخابی نونهاالن استان مرکزی در 

کیلوگرم موفق به کسب مقام  ۱۳وزن باالی 
 دوم شد.

 

رها حیدری فرزند همکارمان روح اله حیدری 
تکنسین گروه احیاء و تعادل بخشی منابع آب 
شهرستان کمیجان، در دومین دوره مسابقات 
 آسیایی کاراته موفق به کسب مقام اول گردید.

 

مهندس میترا جودکی مدیر دفتر مهندسی رودخانه 
ها و سواحل شرکت آب منطقه ای مرکزی در 
مسابقات آمادگی جسمانی )ویژه بانوان( که به 
مناسبت سالروز آزادسازی خرمشهر برگزار شد، 

 موفق به کسب مقام اول گردید.

 

بیستمین دوره مسابقات دو و میدانی 
برادران وزارت نیرو به میزبانی استان البرز 
در آبان ماه جاری برگزار و تیم دو میدانی 
صنعت آب و برق استان مرکزی مقام سوم را 

 کسب کرد.
آقایان علی رشید و ذبیح اله قاسمی از افراد 
شرکت کننده شرکت آب منطقه ای مرکزی در 

 این دوره از مسابقات بودند.
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 انتصابات

فرهنگ و فضای مجازی، فرصت ها و تهدیدها دو کتاب  
به قلم معصومه حمیدی نژاد کارشناس حفاظت  مدیریتی قرآنی

 و مهندسی رودخانه ها شرکت آب  منطقه ای مرکزی منتشر شد.

در دومین دوره جشنواره کتاب سال 
استان مرکزی موفق به کسب عنوان اثر 

 شایسته تقدیر گردید.

 تآلیفات

 ۷۰253532تولد:   دلیجان  
 ۷۰1۷3۳3۷۱شهادت:  دهلران  

 همکاران گرامی قدم نو رسیده مبارک
 روح اله صادقی 

 محمد شاملو
 رضا رفیعی  

 فرهاد فراهانی 
 پست رئیس امور منابع آب شهرستان کمیجان

 مهدی عابدی  
 پست مدیر روابط عمومی شرکت آب منطقه ای  مرکزی

 مهدی هفته خانکی 
 پست رئیس امور منابع آب شهرستان شازند

دکتر فرزانه مرادی                         
با کتاب جرایم آبی در عرصه 
 سیاست جنایی ایران

5 

و ای مادر عزیزم تو با زینب کبری )س( و حضرت فاطمه 
)س( روبرو خواهی شد و من از شما می خواهم که امام 

 را تنها نگذارید و از او تبعیت کنید

خدایا تویی نصرت دهنده و یاری کننده و همه چیز رفتنی 
 است بجز ذات مقدست

 فرازی از وصیتنامه شهید:
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 به مناسبت گرامیداشت  هفته دولت و روز کارمند      
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 مراسم اختتامیه و تقدیر از برگزیدگان

 مصادف با سالروز تولد حضرت معصومه )س( و  روز دختر 

 مسابقه من و دخترم
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با حضور مدیرعامل شرکت آب 
منطقه ای مرکزی و مدیر کل 
آموزش و پرورش استان تفاهم 
نامه همکاری به منظور اجرای 
طرح ملی دانش آموزی نجات آب 

 .)داناب( امضا شد

 نشریه الکترونیکی کوثر
 شرکت آب منطقه ای مرکزی
 مدیر مسئول: عزت اله آمری
 سردبیر: مهدی عابدی

 مدیر اجرایی: سمانه کمال آبادی
 ویراستار: سید حمیدرضا رضایی

آدرس : اراک، شهرک شهید بهشتی، فاز یک ، شرکت سهامی آب منطقه ای 
     ۰۱۷۱۳5۰۷۷1کدپستی : -مرکزی 

  marw_irشبکه های اجتماعی: -   marw.irپایگاه اینترنتی: 

 pr@marw.irپست الکترونیکی :  -   ۳۱1۰۰۷۰۳۳۱۷تلفن : -

 ارتباط با ما

 جشن تکلیف فرزندان کارکنان صنعت آب و برق استان مرکزی

 با حضور مدیران ارشد این صنعت در محل کانون امام علی شهر اراک برگزار شد. 

  مهرورزیانعقاد قرارداد با مرکز تخصصی روانشناسی و مشاوره 

درمانی و کارت ملی از        همکاران گرامی می توانند با همراه داشتن دفترچه           
از خدمات این مرکز        2۷لغایت    ۷1از ساعت     شنبه تا چهارشنبه هر هفته       

مشاوره پیش از ازدواج، مشاوره بعد از ازدواج، خانواده درمانی، زوج               شامل:
درمانی، سنجش هوش و شخصیت، آموزش مهارت های زندگی، استعدادیابی            
در تمامی زمینه ها، مشاوره تحصیلی، تشخی  و درمان اختالالت دوران                      

 بصورت رایگان استفاده نمایند.کودکی، نوجوانی و بزرگسالی 
و    (۰۰۷۰2522همکاران ادارات شهرستان با هماهنگی قبلی )واحد درمان            

خدمات مشاوره در محل قابل ارائه خواهد           در صورت به حد نصاب رسیدن       
 بود.

و کسب اطالعات            شماره تماس مرکز مشاوره جهت هماهنگی                          
 ۰۰۷۰۱۷۳۱بیشتر:
طبقه -نرسیده به مسجد الزهرا)س(            -مرکز:خیابان جهاد)هپکو(     آدرس

 1ساختمان امروز طبقه سوم واحد -فوقانی داروخانه دکتر رجبیان

مدیر دفتر حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه ای مرکزی                   
حلقه چاه غیرمجاز     ۱1گفت: در نه ماهه ابتدایی سال جاری تعداد           

متر می رسد ، پر و مسلوب        ۰2۱۳که عمق مجموع آنها به بیش از         
دستگاه کنتور هوشمند بر       ۰۱۳المنفعه و    

روی چاه های آب استان مرکزی نصب شده          
است. دکتر رضا عظیمی با بیان اینکه این            
چاه ها در جهت اجرای طرح احیاء و تعادل              
بخشی آب های زیرزمینی و صیانت از منابع        
آبی پر شده است، اظهار کرد: تعداد                  

حلقه از این چاهها مربوط به چاههای              2۷
حلقه مربوط به چاههای       25و تعداد     5فرم  

جدید الحفر شناسایی شده است که پس           
از هماهنگی با مراجع قضایی و همکاری              

نیروهای انتظامی پر و مسلوب المنفعه گردید. وی همچنین با                    
های آب موجب        اشاره به اینکه نصب کنتور هوشمند روی چاه              

های زیرزمینی استان شده و       کنترل و نظارت بر میزان برداشت آب     

کند   های زیرزمینی به شدت جلوگیری می          از اضافه برداشت آب    
دستگاه کنتور هوشمند بر روی         ۰۱۳گفت: طی این مدت تعداد         

چاههای آب کشاورزی استان نصب شده است. وی تصریح کرد:                
ضمنًا طی این مدت در بخش آب های                 

حلقه چاه فرم یک       ۷2۷زیرزمینی، حدود    
 ۷۳1۳نیز تعیین تکلیف شده و تعداد              

مورد انواع مجوز برای چاه های بهره                  
برداری صادر شده است. دکتر عظیمی            
های    ادامه داد: با حضور به موقع اکیپ           

گشت و بازرسی این شرکت تعداد                   
دستگاه حفاری غیرمجاز توقیف و به            ۷5

پارکینگ منتقل شد. مدیر دفتر حفاظت و         
بهره برداری شرکت آب منطقه ای مرکزی         
با بیان اینکه حفاظت از آبهای زیرزمینی در استان امری اجتناب                 

جویی و مصرف بهینه آب در               ناپذیر است، بر ضرورت صرفه        
 گانه کشاورزی، صنعت و شرب تاکید کرد.  های سه بخش

 کنتور هوشمند بر روی چاههای آب کشاورزی۰۱۳حلقه چاه غیرمجاز آب در استان مرکزی3نصب  ۱1انسداد 

 گزارش تصویری

از کلیه همکاران عالقمند در شرکت خواهشمندیم  مطالب تخصصی، گزارشات 
عملکرد، پیشرفتها ، موفقیتها و مقاالت خود را از طریق اتوماسیون اداری جهت 
انتشار در سایت، شبکه های اجتماعی و چاپ در نشریه به دفتر روابط عمومی 

 ارسال نمایند.

محمد جوانبخت ، معاون آب و آبفای وزیر نیرو         
و مدیرعامل شرکت مدیریت منابع آب ایران         
در سفر یک روزه به استان مرکزی، از روند            
اجرای پروژه رینگ کمربند جنوبی انتقال آب         
سد کمال صالح به شهر اراک، تصفیه خانه              
آب اراک و مجموعه ورزشی شرکت آب منطقه        
ای مرکزی، پروژه آبرسانی مجتمع امیرکبیر و        
تصفیه خانه فاضالب اراک بازدید و با                    
 استاندار این استان دیدار و گفت و گو کرد.
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