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پشت درهای بسته یک نفر از خود را در منطقه 
غرب آســیا طعمه کردند و با ذهن های آلوده خود 
حمله مضحک تروریســتی تهران را پی ریختند 
و قرارداد تسلیحاتیشــان را در بوق و کرنا کردند 
درحالی که بســیج و نیروی مردمــی، انقالب و 
استکبارســتیزی در جلوی چشمشان بدون نیاز 

داشتن به در بسته ای به پیش می رود.
»قدم به رنجِش آمریکایی« اســتراتژی و سیاســتی 
است که از زمان پیدایش دولت واشنگتن، در طول تاریخ 
شاهد آن بودیم، به این ترتیب که با ورود آمریکایی ها به 
هر نقطه ای از جهان به صورت فیزیکی و غیره، رنجش و 

توطئه ای جدید پدید می آید.
دونالــد ترامپ، رئیس جمهور آمریــکا که به اعتقاد 
بسیاری از تحلیلگران ورژن بدون روتوشی از سیاست های 
استکباری آمریکایی است، چندی پیش به منطقه غرب 
آسیا می آید و دوشادوش ملک سلمان، رقص شمشیر به 
کمر مبارک می زند تا با آمادگی کامل پای سفره جنایت 

بنشیند!
با توجه به گســتردگی حضور میلیونی مردم در روز 
جهانی قدس در ایران و ســیلی مقتدرانه سپاه پاسداران 
در آســتانه این روز مهم به داعش به عنوان دست پرورده 
صهیونیســم و آل سعود، گزارش امروز و فردای کیهان را 
به بررســی نقش عربستان و آل سعود در ناامنی منطقه 
و دســت برتر جمهوری اسالمی ایران اختصاص داده ایم. 

همراه ما باشید.
قطر اولین نقشه شوم ریاض و واشنگتن

بالشــک ماجرا به اینجا ختم نخواهد شــد و پشت 
پرده های مهمی نیز اتفاق می افتد که یا بوی خون می دهد 
و یــا بوی توطئه، به ویژه آنکه اگر بحث نوکری و امنیت 

برای رژیم صهیونیستی درمیان باشد.
از طرفی هم کودتا در حاکمیت ســعودی و انتخاب 
محمد بن سلمان به ولیعهدی نشان می دهد رژیم آل سعود 

از درون دچار کودتا و دگرگونی شدیدی شده است.
 اینبار اتاق های بســته شاهد نقشه های شومی چون 
تقویت آشوب ها و یارکشی های منطقه ای بودند تا عالوه 
بر تامین امنیت رِژیم کودک کش صهیونیســتی بتوانند 

ضربه ای به محور مقاومت و ایران وارد کنند.
اولین نقشــه ای که عملیاتی طعمــه کردن قطر در 
تحوالت منطقــه ای و حمله گروه تکفیری تروریســتی 

داعش به تهران بود.
حســن هانی زاده کارشــناس سیاســت خارجی در 
گفت وگو با گزارشگر کیهان می گوید: »در واقع اختالفات 
عربســتان با قطر، اختالفات ریشــه ای اســت و از زمان 
شکل گیری شورای همکاری خلیج فارس در سال 1981 
هر دو کشــور به عنوان رقیب یکدیگر روبه روی هم قرار 

گرفتند.«
وی ادامه می دهد: »شــکل گیری شــورای همکاری 
خلیج فارس برای هماهنگی کشــورها در جنگ تحمیلی 
بــود که در آن زمان قطر تالش کرد رفتار پرخاشــگرانه 
عربســتان علیه ایران را تغییر دهد و این اختالفات از آن 

زمان شروع شد.«
این کارشناس سیاست خارجی می افزاید: »اکنون نیز 
پس از سفر دونالد ترامپ به عربستان و قرارداد تسلیحاتی 
500 میلیارد دالری و شکل گیری ائتالف عربی علیه محور 
مقاومت قطر به انتقاد از سیاست های تخریبی آل سعود 

✔  دکتر قدیری ابیانه کارشناس مسائل استراتژیک: اگر رشوه ای را که عربستان به 
امریکا و اسرائیل داده و می دهد را صرف توسعه و پیشرفت و رفاه مردم خودش می کرد 
نتایج بهتری را به دست می آورد و لعن بر آل سعود به یک شعار همگانی تبدیل نمی شد.

رقص شمشیر ترامپ با هژمونی آل سقوط
 هدیه آقاپور

✔  یــک کارشــناس سیاســت خارجی: بحــران کنونی ممکن اســت منجر نگاهی به آینده روبه زوال آل سعود و نقش آن در منطقه غرب آسیا- بخش نخست
به فروپاشــی شــورای خلیــج فارس شــود و قطر تحت فشــار عربســتان و 
نیروهــای فــرا منطقه ای قــرار خواهــد گرفت کــه در این صورت یــا مجبور 
اســت زیر این فشــارها ســر فــرود آورده و یا به محــور مقاومــت بپیوندد.

صهیونیستی ، آل سعود و همپیمانانشان در تشکیل  رژیم 
داعش و اهدافشــان در ســوریه و عراق مراحل شکست 

نهایی را طی می کند.«
وی ادامه می دهد: »دو ســال بمباران یمن نتوانسته 
مردم این کشــور را تسلیم کند در حالی که یمنی ها در 
زیر این بمباران های مکرر از حالت دفاعی به تهاجمی روی 

آورده احساس امنیت را از آل سعود گرفتند.«
این کارشــناس مســائل اســتراتژیک با اشــاره به 
دخالت های مســتقیم عربســتان در بحرین می افزاید: 
»ســرکوب مردم بحرین نتوانســته صدای آزادیخواهی 
مردم این کشــور را از بین ببرد تحرکات آل سعود علیه 
همسایگانش از جمله ایران و قطر نشان دهنده استیصال 

تروریستی تاریخ در منطقه غرب آسیا ظهور می کند تا در 
یک فرآیند سلسله مراتبی بتوانند در نهایت ایران را قلع 
و قمع کرده و خاور میانه جدید را در منطقه ایجاد کنند.

این در حالی اســت که در این 4 ســال با آن همه 
حمایت های لجســتیکی و اطالعاتی که ســرویس های 
جاسوســی غرب و عربســتان از داعش کرده اند به قولی 
نتوانســتند حتی نگاه چپ به جمهوری اســالمی ایران 

بیاندازند.
به این ترتیب شاید بتوان گفت حمالت کور تروریستی 
تهــران که کامال از روی اســتیصال صورت گرفت یکی 
دیگر از نقشه های شومی بود که در سفر ترامپ به ریاض 

پی ریزی شد.

پرداخت که خشم ریاض را در پی داشت و شاهد هستیم 
که نوعی صف بندی در شــورای خلیــج فارس به وجود 

آمده است.«
هانی زاده تصریح می کند: » این بحران کنونی ممکن 
است منجر به فروپاشی شورای خلیج فارس تبدیل شود 
و قطر تحت فشار عربستان و نیروهای فرا منطقه ای قرار 
خواهد گرفت که در این صورت یا مجبور اســت زیر این 

فشارها سر فرود آورده و یا به محور مقاومت بپیوندد.«
اوضاع نا به سامان عربستان 

عربستان ســعودی در ســال 1395 با چالش های 
گوناگونی روبه رو بود. جنگ یمن، بحران سوریه و مشکالت 
اقتصادی بخشی از بحران های سال گذشته سعودی ها بود.
 در سال گذشته سعودی ها شکایت های متعددی 
علیه جمهوری اســالمی در ســازمان های بین المللی 
بــرای تکمیل راهبردی اصلی شــان در منطقه یعنی 

ایجاد یک پیمان منطقــه ای علیه تهران انجام دادند. 
به طور خالصه می توان گفت تالش برای اجماع سازی 
علیه ایران و محور مقاومت اصلی ترین راهبرد سیاست 
خارجی ســعودی در سال گذشته بود که متاسفانه با 
چشمانی بسته همچنان بر این سیاست کور خود تاکید 
می ورزنــد و هر روز ناکام تر از قبل در حال طی همین 

مسیر هستند.
محمد ایمانی زاده کارشــناس مســایل بین الملل به 
گزارشــگر روزنامه کیهان می گوید: »مرگ ملک عبداهلل 
و آغاز پادشــاهی ملک سلمان همراه با تغییر و تحوالت 
بزرگ در عرصه داخلی و منطقه ای بود که منجر به عبور 
عربســتان از سیاست محافظه کارانه سابق به سمت یک 
سیاســت تهاجمی منطقه ای شــد و اینک با ولیعهدی 
محمد بن ســلمان این فضای تهاجمی در سیاست های 
عربستان پررنگ تر به نظر می رسد، گرچه عربستان بچه تر 

جدو    ل

داده است. به نظر می رسد سه متغیر مهم در شکل گیری 
کسری بودجه  نقش اساسی ایفا کرده اند، خرید جنون آمیز 
تســلیحات و عقد قراردادهای متعدد با دولت های غربی، 
دخالت های ریاض در یمن، سوریه، عراق و سایر تحوالت 
منطقه و کمک مستقیم و غیرمستقیم مالی به دولت های 
مختلــف در چارچوب »دیپلماســی دالر«، مانند مصر، 
ســودان و کاهش قیمت نفت در 2 سال اخیر، سه متغیر 

مهم مذکور هستند.«
سه گانه  مذکور، آل سعود را با بحران مالی مواجه کرده 
که نمود و مصادیق این بحران در حوزه های مختلفی خود 

را به نمایش گذاشته است.
این کارشناس بین الملل در ادامه می افزاید: »مقامات 
آل ســعود برای جبران کســری بودجه و فائق آمدن بر 
مشکالت اقتصادی، سیاست ریاضت اقتصادی را نقشه راه 
خــود قرار داده اند. سیاســت ریاضت اقتصــادی نیز در 
حوزه های مختلف خود را به نمایش گذاشته است. توقف 
یک ســوم پروژه های عمرانی در زمینه های حمل و نقل، 
بهداشت و مسکن، منحل یا ادغام وزراتخانه ها در یکدیگر 
و اخراج هزاران کارگر خارجی مصادیق بحران اقتصادی 
و اتخاذ سیاست ریاضت اقتصادی هستند. از سویی یکی 
از پایه های دوام و قوام آل ســعود بر توزیع پول در میان 

شهروندان استوار بوده است. «
سیاست شکست  خورده ریاضت اقتصادی

اتخاذ سیاســت ریاضت اقتصــادی می تواند یکی از 
اصلی ترین پایه های امنیت رژیم آل سعود را تهدید کند. 
نشــانه های اعتراض در جامعه  عربستان در حال نمایان 

شدن است.
در همین رابطه روزنامه مســتقل عربی رای الیوم نیز 
به همین موضوع اشــاره کرده اســت: »اوضاع در جامعه  
سعودی دیگر مانند گذشته نیست و رفاه از جامعه  سعودی 
رخت بربسته و شهروندان سعودی به خوبی به این اوضاع 
واقفند؛ اما در برابر سختی ها و سخت گیری ها منتظر فرصت 

مناسبی برای اعتراض هستند.«
محمدحســن قدیــری ابیانه کارشــناس مســائل 
اســتراتژیک در گفت وگــو با گزارشــگر روزنامه کیهان 
می گوید: » ســرمایه گذاری های عظیم آمریکا، انگلیس، 

و به قول سیدحسن نصراهلل، عربستان ترسوتر از آن است 
که بتواند علیه جمهوری اسالمی یا محور مقاومت اقدامی 

انجام دهد.«
وی ادامه می دهد: » با آغاز سال 94، عربستان به بهانه 
سرکوب انصاراهلل در فروردین ماه، رسماً حمله به یمن را 
آغاز نمود. حمالت ائتالف اســتیجاری آل سعود به یمن 
که قرار بود نتیجه سریع در پی داشته و با قاطعیت همراه 
باشــد، بعد از گذشت دو سال، بدون هیچ دستاوردی به 
شکست رسید. از طرفی جنگ یمن، مخاطرات و تهدیدات 
پیش بینی نشده ای را پیش روی رژیم آل سعود قرار داد. 
اصابت موشک های انصاراهلل به 3 استان جنوبی و محیط 
امنیتی عربســتان )عسیر، نجران و جیزان( ، شکل گیری 
خأل امنیتی در جنوب عربستان و تسهیل تحرک انقالبِی 
شیعیان ساکن در این مناطق، زیان شدید اقتصادی و تجلی 
آن در بحران و ریاضت اقتصادی و درنتیجه پیامدهای کوتاه 
مدت و بلندمدت اجتماعی و سیاسی این بحران بر امنیت 

خاندان آل سعود است.«
ایمانی زاده می گوید: » وضعیت اقتصادی عربســتان 
در شــرایط بغرنجی نیز قرار دارد. شرکت سرمایه گذاری 
آرامکو در ســال 95 گزارشی منتشــر کرده و از کسری 
بودجه  84 میلیارد دالری عربســتان در سال 2016 خبر 

✔  عضو ســابق پارلمــان عراق: 
اقداماتی  تا  کرد  تالش  محور شرارت 
تثبیت  قوای  موازنه  در  اخالل   جهت 
شــده در منطقــه انجــام دهد، از 
تهران  در  تروریســتی  رو حمله  این 
به عنــوان قلب جبهــه  مقاومت را 
مي توان در این راســتا تفسیر نمود.

این حکومت است و چون حکومت این کشور یک حکومت 
دایناسوری است با جســه ای پر پول و مغزی کوچک با 
اقدامات احمقانه خودش به اضمهالل نزدیک تر می شود.«
قدیــری ابیانه تصریح می کند: » اگر رشــوه ای را که 
عربســتان به آمریکا و رژیم صهیونیستی داده و می دهد 
را صرف توســعه و پیشرفت و رفاه مردم خودش می کرد 
نتایج بهتری را به دست می آورد، همچنین اگر سیاست 
حسن همجواری را با همسایگانش در پیش می گرفت و 
به تروریسم متوسل نمی شد می توانست بین همسایگان 
محبوبیت به دست آورد.« وی تاکید می کند: »عربستان 
امروز کاری کرده که در منطقه غرب آسیا لعن بر آل سعود 

به یک شعار همگانی تبدیل شده است.«
تیری در تاریکی

عربستان سعودی مدتهاست که چشم هایش را به روی 
واقعیات منطقه بسته و در تالش است تا به نحوی جمهوری 

اسالمی ایران را منزوی کرده و یا از اقتدار آن بکاهد.
نوکری آمریکا و اسرائیل و مادرخواندگی تروریست ها 
در منطقه، کشتار مردم مظلوم یمن اقداماتی است که آل 
سعود آن را چاره کشور خود دیده و از واقعیات داخلی و 

خارجی غافل شده است.
قریب به 4 ســال اســت کــه خطرناک ترین گروه 

جواد العطار عضو سابق پارلمان عراق در گفت وگو با 
گزارشگر کیهان می گوید: »پیروزی ها و پیشروی نیروهای 
مقاومت در سوریه و عراق و تالقی ارتش سوریه و نیروهای 
حشد الشعبی در ســرحدات مرزی دو کشور که موجب 
اتصال محور مقاومت از جمهوری اسالمی تا لبنان و مرز 

سرزمین های اشغالی شده است.«
وی ادامه می دهد: » از طرفی ناکارآمدی و هزینه های 
گزاف جنگ از پیش شکســت خورده سعودی ها در یمن 
موجب تشدید تنش در جبهه مقابل شده است، همچنین 
اتهام های متبادل در خصوص حمایت از تروریســم میان 
سعودی و قطر و شکست پروژه ناتوی عربی الجرم محور 
شرارت را بر آن خواهد داشت تا اقداماتی جهت اخالل در 

موازنه قوای تثبیت شده در منطقه انجام دهد.«
عضو سابق پارلمان عراق خاطرنشان می کند:  »از این 
رو حمله تروریستی در تهران به عنوان قلب جبهه  مقاومت 

را مي توان در این راستا تفسیر نمود.«
برای آمریکا و همپیمانانش همین کافی است که پس 
از 4 ســال رفت و آمد و جنایت و به هم ریختن امنیت 
جهانی در وصف عملیاتی که شــاید بــا اینکه تیری در 
تاریکی بود و به آن چشم دوخته بودند رهبر معظم انقالب 

کشورمان از آن به عنوان ترقه بازی یاد کند.«

اصفهان - خبرنگار کیهان:
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب  
استان اصفهان با اشاره به اینکه تنها 
پرداختن به موضــوع آب در هفته 
صرفه جویی حق مطالب را ادا نمی کند، 
گفت: شرکت آبفا اصفهان به موضوع 
مدیریت مصــرف بهینه آب در تمام 
مقاطع ســال معتقد است، چرا که 
عالوه بر مواجه بودن با اقلیم خشک و 
نیمه خشک به طور طبیعی در اصفهان، 
حدود 10 ســال است که در استان با 

شرایط خشکسالی روبرو هستیم.
هاشــم امینی به مناســبت هفته 
صرفه جویی در مصرف آب در نشست با 
خبرنگاران افزود: یکم تا هفتم تیرماه به 
نام هفته صرفه جویی نامگذاری شده است 
و در این هفته به چالش اول کشور یعنی 

آب پرداخته می شود.
وی با بیان اینکه اســتان اصفهان 
دارای اقلیــم خشــک و نیمه خشــک 
است، تاکید کرد: متاسفانه مردم استان 
در بخش هــای مختلف، کمبــود آب و 

خشکسالی را به خوبی حس می کنند.
مدیرعامل شــرکت آب و فاضالب 
استان اصفهان با تاکید بر کاهش بارش ها 
در اســتان، تصریح کــرد: با وجودی که 
امسال در بیشتر نقاط کشور بارندگی های 
خوبی داشتیم، اما در فالت مرکزی شرایط 
بارش ها چندان مناسب نبود. در عین حال 
تاسیســاتی در حوزه  دارای محدودیت 

شرب نیز هستیم.
وی با تاکید بر محسوس و ملموس 
بــودن موضوع تنش آبی بــرای مردم و 
مدیریت اســتان، افزود: هم اکنون بیش 
از 93 شــهر تحت پوشش آبفای شهری 
هســتند، که 85 درصد میــزان تامین 
آب آنها از رودخانه زاینده رود و در قالب 
تصفیه خانه بزرگ اصفهان انجام می شود، 
همچنین 15 درصد آب دیگر مشترکین 
از طریق چاه ها، چشمه ها و قنوات تامین 

می شود.
امینی با یادآوری اینکه 85 درصد 
آب تامیــن شــده در 56 شــهر و 300 
روستا توزیع می شود که جمعیت حدود 
چهار میلیون نفری را در اســتان شامل 
می شــوند، گفت: از سال 89 تا 95 بیش 
از 500 هــزار واحد به آمار مصرف کننده 
آب شرب اصفهان اضافه شده، این رقم در 
سال های گذشته یک میلیون و 500 هزار 
آحاد و در حال حاضر دو میلیون نفر است.
وی با تاکید بر اینکه در سال های 
گذشته کاهش بارش ها منجر به از دست 
دادن منابع آبی شد. بیان داشت: در این 

شــرایط 5400 لیتر بــر ثانیه ظرفیت 
تامین آب را از دســت دادیم که شامل 
کاهش دبی آب چاه های فلمن، چاه های 

محلی است.
به گفته امینــی، ظرفیت چاه های 
متفرقه به شــدت کاهش پیدا کرده و در 
چند سال گذشــته 124 حلقه چاه را از 

متاسفانه مردم استان اصفهان کمبود آب 
و خشکسالی را به خوبی احساس می کنند

دست دادیم.
مدیرعامل با بیان اینکه هیچ منبع 
جدید آب شــرب به حوزه 56 شــهر و 
300 روستای استان اضافه نشده است، 
گفت: در چند ســال گذشته با مدیریت 
مصرف، توزیع و اســتفاده از ظرفیت ها 
و فناوری هــای روز این میزان کمبود را 

جبران کردیم.
وی تاکید کرد: امروز وظیفه داریم 
با اســتفاده از ظرفیت های اســتان در 
بخش های فرهنگی، فنی و... این کمبود 
را جبران کنیم، تا منابع جدید آبی استان 
همچون سامانه آبرسانی بزرگ اصفهان و 
گالب دو بــه ظرفیت تامین آب شــرب 

اصفهان اضافه شود.
امینی گفــت: 5400 لیتر بر ثانیه 
ظرفیت آب را در حوزه شــرب از دست 
داده ایــم در حالی کــه 500 هزار واحد 
اضافه شده و انشعابات جدیدی را شاهد 
هستیم و  باید از مجرای مدیریت مصرف، 
توزیع این کاهش را تامین و جبران کنیم 
و مطبوعات و رســانه ها در قالب وظیفه 
صنفــی و اجتماعی می تواننــد در این 

موضوع نقش مهمی داشته باشند.
وی با اشــاره به اقدامــات فنی و 
مهندســی شــرکت آبفا برای مدیریت 
مصرف، تصریح کرد: ایجاد ســامانه های 
تله متری و کنترل فشار یکی از اقدامات 
موثر شــرکت آبفا بوده است که سامانه 
توزیــع آب به صــورت تله متری کنترل 
می شود، همچنین سامانه مدیریت فشار از 
شهر توکیو الگو گرفته شده و بر اساس آن 
وضعیت فشار نقاط شهر اصفهان به صورت 
آنالین و تمام وقت مدیریت می شود و آب 

به نحو احسن در 56 شهر و 300 روستا 
توزیع می شود.

به گفته مدیرعامل شــرکت آب و 
فاضالب اصفهان، با اســتفاده از سامانه 
مدیریت فشــار زمانی فشار آب اصفهان 
مناسب خواهد بود تا سامانه دوم آبرسانی 

اصفهان بزرگ وارد مدار شود.

وی قدیمی بودن شبکه های فاضالب 
اصفهان را یکی از مشکالت کنونی اعالم 
کرد و گفت:  در ســال گذشــته از 245 
کیلومتر شبکه فاضالب 76 کیلومتر شبکه 
فرســوده اصالح شــد، همچنین اجرای 
خطوط توزیع و انتقال داخل شبکه یکی 

دیگر از اقدامات انجام شده است.
امینی با بیان اینکه از سال 1386 
تا سال 95 میزان آب بدون درآمد استان 
از 31 درصــد به 17 درصد کاهش یافته 
اســت، افزود: در این خصوص رتبه یک 
کشــور را به دســت آوردیم و همچنین 
سرانه مصرف را از 189 لیتر آب در سال 

مدیرعامل شــرکت آب و فاضالب 
اصفهان با اشــاره به تاثیر افزایش دمای 
هــوا در افزایش میزان مصــرف آب در 
فصل تابستان، تاکید کرد: با افزایش دما 
از 33 درجــه به 35 درجه 16 درصد بر 
مصرف آب، بــا افزایش دما از 35 درجه 
به 37 درجه 20 درصد بر مصرف آب، با 
افزایش 37 درجه دمای هوا به 39 درجه 
25 درصد بر میزان مصرف آب و با افزایش 
دمــای هوا 39 درصد بــه 40 درجه 30 
درصد بر میزان مصرف آب افزوده می شود.

وی افزود: اگر 4 میلیون نفر روزانه 
حدود یک و نیم لیتــر آب صرفه جویی 
کننــد حدود 6 میلیون لیتــر روزانه در 

مصرف آب صرفه جویی می شود.
مدیرعامل شــرکت آب و فاضالب 
استان اصفهان با بیان اینکه اصفهان یکی 
از شهرهای دارای تنش آبی است، گفت: 
سال گذشته 153 میلیارد تومان قرارداد 
بیع متقابل برای احداث شبکه فاضالب 
شــهرهای برخوار، گــرگاب و نجف آباد 
منعقد شــده است، بر اساس این قرارداد 
شــرکت فوالد مبارکه شــبکه فاضالب 
احداث و ســپس از فاضالب این شهرها 

استفاده می کند.
وی با بیــان اینکه اجــرای پروژه 
فاضالب محالت شــهر اصفهان یکی از 
مطالبات مردم بوده اســت، تصریح کرد: 
در این پروژه حــدود 28 میلیارد تومان 
برای 50 کیلومتر شبکه فاضالب هزینه 
شده است و امیدواریم تا چند سال آینده 
کل مناطق حاشیه شهر اصفهان از نعمت 

شبکه فاضالب برخوردار شوند.
امینــی افزود: قرار بــود مطالعات 
پروژه فاضالب شــهر کوشک و اصغرآباد 
طی یک و نیم سال انجام شود، اما امروز 
خوشبختانه شاهد شروع عملیات اجرایی 

شهر کهریزسنگ و کوشک هستیم.
کهریزســنگ،  پــروژه  گفت:  وی 
کوشــک و نجف آباد دارای ردیف اجرایی 
نیســت و بودجه ای نیز از محل اعتبارات 

دولتــی دریافــت نمی کنــد و از طریق 
سرمایه گذاری داخلی در قالب تبصره 3 

انجام شده است.
امینی همچنین گفت: اجرای شبکه 
فاضالب شهر نجف آباد از سال 75 شروع 
شــده بود و تا سال 92 تنها 27 کیلومتر 
آن اجرا شد، اما از سال 92 تا 95 حدود 

180 کیلومتر لوله گذاری آن انجام شد.
وی با اشاره به سامانه غیرحضوری 
1522، تصریــح کرد: این ســامانه برای 
نخستین بار در کشــور در اصفهان اجرا 
شــد و تاکنون 779 هــزار تماس با این 
ســامانه برقرار شده اســت که منجر به 
کاهش آلودگی هوا، ترافیک سطح شهر 

و... شده است.
وی با بیان اینکه بیش از حد بارش ها 
از ســفره های زیرزمینی آب برداشــت 
می کنیم، اضافه کــرد: دارای یک بیالن 
ذخایر آبی هســتیم و متاسفانه شرایط 
سختی را طی می کنیم و 85 درصد آب 
مصرفی از منابع سطحی است. همچنین 
به دلیل فرونشست زمین و پایین رفتن 
آب های زیرزمینی و کاهش کیفیت آب 
مجبور به کاهش برداشــت آب شرب از 

سفره های زیرزمینی شدیم.
امینــی تصریح کرد: اســتفاده از 
روش های نوین آبیاری، تغییر نوع کشت، 
توجه بــه آمایش ســرزمینی در بخش 
کشاورزی می تواند منجر به حفظ ذخایر 

زیرزمینی شود.
وی با بیان اینکه 67 درصد جمعیت 
اســتان تحت پوشش شــبکه فاضالب 
هســتند، ادامه داد: میانگین کشوری در 
این زمینه 30 درصد است، تا سال 1400 
کل شهر اصفهان به ویژه نقاط حاشیه ای 
شهر تحت پوشــش شبکه فاضالب قرار 

می گیرند.
امینی در پاســخ به سوال کیهان با 
اشــاره به جمع آوری آب های سطحی و 
باران در تمام دنیا به ویژه در کشورهای 
پیشرفته گفت: ســامانه های جمع آوری 
آب های ســطحی و آب باران ها توســط 
شهرداری ها انجام می شود و شرکت آب 
و فاضالب وظیفه جمع آوری فاضالب های 

شهری را برعهده دارد.
وی افزود: خروجی تصفیه خانه های 
آب را باید مرکز بهداشــت بررسی کند و 
تاکنون هیچ گونه گزارشی مبنی بر آلودگی 
آب تصفیه خانه های اصفهان داده نشده و 
اگر شبکه بهداشت اصفهان گزارشی در 
خصوص آلودگی آب دهد باید آن منبع 

را از مدار تولید خارج کنیم.
اصفهان- محمدعلی شاه علی

86 به 151 لیتر در سال 95 رساندیم.
وی اضافه کرد: کشف و جمع آوری و 
تعیین تکلیف انشعابات غیرمجاز، برخورد 
با انشعابات پرمصرف، جمع آوری پمپ های 
غیرمجــاز و... از جملــه اقدامات قانونی 
انجام شده توســط آبفا است چرا که در 
حال حاضر یکی از آســیب های جدی ما 
مشترکینی هستند که به صورت غیرمجاز 

اقدام به نصب پمپ می کنند.

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان اصفهان:

به استناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 

1395/2/29 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

اعضای هیئت مدیره به قرار ذیل برای مدت 2 سال انتخاب 

شدند:

یداله مومنی زحمت کش با شماره ملی 3341160825 

میثم مومنی زحمت کش با شماره ملی 0070952851

حمید صفوی با شماره ملی 0045381941

افراد ذیل به ســمت بازرسین: علیرضا بروجردیان به شماره 

ملی 0062050753 به سمت بازرس اصلی و ساناز محرمی 

به شــماره ملی 0450486125 به سمت بازرس علی البدل 

برای مدت 1 سال مالی انتخاب شدند. 

ترازنامه و حســاب ســود و زیان منتهی به سال مالی سال 

1394/10/30 به تصویب رسید.

 با ثبت این مستند تصمیمات تصویب ترازنامه و صورت های 

مالی، انتخاب مدیران، انتخاب بازرس  انتخاب شــده توسط 

متقاضی در سوابق الکترونیک شخصیت حقوقی مرقوم ثبت 

و در پایگاه آگهی های سازمان ثبت قابل دسترس می باشد.

آگهی  تغییرات شرکت پارس ستون 
سهامی خاص به شماره ثبت 73946 

و شناسه ملی 10101188487

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران


