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قطعی طوالنی آب در برخی نقاط سیستان

نوبخت  :آتش به اختیار یعنی هر فردی نسبت به ارتقای سطح فرهنگ جامعه مسئولیت دارد
هــادی محمدی  -سخنگوی دولــت در
پاسخ به سوالی در مورد اصطالح " آتش
به اختیار " که رهبری بیان کردند و برخی
هم از این موضوع سوء استفاده کردند ،
اظهار داشت  :قطعا ظلم به رهبری نظام
است که عده ای از بیانات و رهنمودهای
ایشان در جهت خواسته های سیاسی
خود سوء استفاده کنند  .قطعا رهبری
ارتقای فرهنگ جامعه را فقط منوط به
دستگاههایرسمیفرهنگینمیدانند.
از نظر ایشان همه مسئول هستند ضمن
اینکهفرهنگبهصورتدولتیانجامنمی
شودوبایدهمهمردمومومنیناجراکننده
باشند پس این آتش به اختیاری را باید به

گروه شهرستان ها  -قطعی های مکرر آب
در زابل طی روزهای اخیر که با گرمای هوا
و نیز همزمانی مــاه مبارک رمضان همراه
اســت مشکالتی ب ــرای م ــردم ایــجــاد کــرد.
برخی از ساکنان زاهــدان در روزهــای اخیر
در تماس هایی با تحریریه روزنامه خواستار
پیگیری قطعی مکرر آب در زابــل و رفع آن
شدند.یکی از شهروندان زابل ضمن گالیه
از وضعیت مــوجــود آب بــه خبرنگار مــا می
گوید :از چند روز گذشته فشار آب کم و از
روز گذشته نیز آب به طور کامل قطع شده
است«.سرگزی» می افزاید :مردم به ایستگاه
های تصفیه آب مراجعه کرده اند که متأسفانه
همان ایستگاه ها نیز مخزن هایشان خالی
شد
.با توجه به این که اکثر خانواده های زابل و
شهرهای منطقه سیستان ازکولر آبی استفاده
می کنند متأسفانه این امر به کالفگی مردم
آن هم در هوای گرم این روزهای ماه رمضان
اف ــزوده است.یکی دیگر از شهروندان به
خبرنگار ما می گوید :برخی از روستاها به
دلیل قطع آب شرب شهری نیز دچار قطعی
و افت فشار آب شده اند«.کیخا» خاطرنشان
کــرد :از مسئوالن انتظار داری ــم زودت ــر به
وضعیت موجود رسیدگی کنند.معاون بهره

بــرداری آبفای شهری استان به خبرنگار ما
می گوید :نوسانات بــرق سبب شــده است
تأسیسات قطع و وصل و آبرسانی با مشکل
مواجه شود«.دهواری» با بیان این که درباره
ایجاد مشکل در تأسیسات آب رسانی زابل
تیم های عملیاتی برای برطرف کردن این
امــر پــای کــار آمــده انــد عنوان می کند50 :
درصد نیاز آب زابل در شبکه پمپ می شود که
سعی می شود  50درصد دیگر نیز به زودی
برطرف شود.
وی می افزاید :به صورت پراکنده در زابل
قطعی آب وجــود دارد و اهــالــی شهرهای
ادیمی ،محمدآباد ،شهر علی اکبر که آب آن
ها از زابل تأمین می شود با چالش رو به رو
شده اند .وی اظهار می کند :قسمتی از آب
از ایستگاهی از چاه نیمه در حال انتقال به
زابل است که در تالش هستیم ظرفیت کامل
را در کم ترین زمان ممکن انتقال دهیم.وی
با اشــاره به این که اگر قطعی آب براساس
تعمیرات پیش بینی شده بود از قبل اطالع
رسانی می شــد ،می گوید :متأسفانه این
اتفاقی است که از قبل پیش بینی نشده بود.
وی در پاسخ به این که مخازن حداقل باید
برای چند ساعت آب می داشت که در صورت
قطعی آب ،نیاز مردم را تأمین کند ،اظهار می

مذاکره کننده ارشد
معارضان سوریه
با منافقین هم سفره شد

کند :آب از ساعت های آغازین صبح قطع شد
که قبل از آن آب از ذخایر موجود به سمت
زابل انتقال داده می شد.
یک منبع آگــاه در ایــن بــاره به خبرنگار ما
میگوید :نوسان برق در ایستگاه پمپاژ آب
روز گذشته سبب قطعی آب در زابل شد.وی
ادامه می دهد:با بروز اشکال در یکی از پمپ
ها ایستگاه پمپاژ به صورت کامل زیر آب رفت
و همین موضوع سبب قطعی همه پمپ ها در
این منطقه شد.هدر رفتن آب به دلیل خرابی
یکی از پمپ ها موجب خالی شــدن شبکه
آبرسانی در زابل شده است.وی تصریح می
کند :ساعت  16:30روز گذشته پمپ شماره
 2زهک تعمیر و روشن شد اما از آنجایی که آب
از طریق این پمپ توسط یک لوله با قطر هزار
و  200سانتی متر به زابل منتقل می شود
آبگیری این لوله چند ساعت طول می کشد.
▪مشکل قطع آب برطرف می شود

فرماندار زابل هم به خبرنگار ما می گوید:
از ساعت  20دوشنبه شب گذشته با قطع
برق زابل و وصل مجدد آن ،در یکی از پمپاژ
های چاه نیمه و نشت آب و تخلیه آن سبب
شــد تــا قسمتی از شهر زابــل و روستاهای
نیمروز ،هامون و هیرمند دچــار قطع آب

رئیس هیئت مذاکرهکننده معارضان
ســوری در ژنــو به همراه تــعــدادی از
شخصیتهای ضد ایرانی در مراسم
گروهک تروریستی منافقین شرکت
کرد.
به گــزارش فــارس این حضور در پی
دعــوت گروهک منافقین از برخی
شخصیتهای ضد ایــرانــی بــود .در
ایــن مــراســم کــه دوشنبه شــب تحت

شرب شوند و شهروندان برای مدتی بی آب
بمانند«.هوشنگ ناظری» می افزاید :از همان
ابتدای قطع آب ،تیم هایی از آب و فاضالب
شهری و روستایی سیستان و گروهی هم
از مهندسان آب استان کار تعمیر را شروع
کردند و همه گــروه ها در تــاش هستند تا
به زودی این مشکل رفع شود و پمپ های
آب در مدار قرار گیرد.معاون آب و فاضالب
روستایی منطقه سیستان نیز به خبرنگار ما
می گوید :اتفاقی که دوشنبه شب گذشته به
دلیل قطع برق و در هنگام وصل مجدد سبب
آسیب دیدن تاسیسات آبرسانی و پمپاژ آب
از چاه نیمه شد  ،به قطع آب در قسمتی از
روستاهای منطقه نیمروز و هامون منجر شد
اما با تالش مهندسان آب و فاضالب شهری
و روستایی یکی از پمپ ها تعمیر و به مدار
آبرسانی برگردانده شد.
وی اضافه کرد :در تالش هستیم پمپ دوم
نیز تعمیر و به مدار برگردانده شود و مشکل
بی آبی شهروندان روستایی ما برطرف شود.
وی ادامــه داد :البته همیشه در تابستان با
مشکل کمبود آب به دلیل افت فشار روبه رو
بودیم و مردم هم باید در مصرف آب و مدیریت
آن همکاری کنند تا در این ایام با مشکل افت
فشار آب روبه رو نباشیم.

عــنــوان افــطــار «همبستگی ادیــان
علیه بــنــیــادگــرایــی» بــرگــزار شــد،
شخصیتهایی از مخالفان جمهوری
اســامــی ایـــران شــرکــت کــردنــد .از
جمله افرادی که به این مراسم دعوت
شــده انــد« ،نصر الحریری» ،رئیس
هیئت مــعــارضــان دولــت ســوریــه در
ششمین دور مــذاکــرات ایــن کشور
است .عالوه بر الحریری تعدادی از

شخصیتهای رسانهای ضد ایران
و برخی عناصر وابسته به مخالفان
دولــت سوریه حضور داشتند .نصر
الــحــریــری ،اواخ ــر اسفند مــاه سال
گذشته بــه عــنــوان رئــیــس دور های
هیئت ائتالف معارضان سوریه در
گفتوگوهای ژنو انتخاب شد و پیش
از آن دبیر کل سابق «ائتالف ملی
سوری» وابسته به معارضان بود.
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حساباینگذاشتکههرفردیمسئولیت
دارد تا نسبت به ارتقای سطح فرهنگ
جامعه تالش کند.به گــزارش خراسان
محمد باقر نوبخت در نشست خبری
هفتگیخودبارسانههادرپاسخبهسوالی
درموردتصویبتحریمهایجدیدمجلس
سنایآمریکاعلیهایران،گفت:کمیسیون
ویژه ای بر اجرای برجام نظارت و نتیجه
بررسی های خود را اعالم می کند .اگر در
این مورد جمع بندی این باشد که نقض یا
تخلفی از سوی آمریکا یا هر کدام از شش
کشور انجام شده است از مکانیسم پیش
بینیشدهدرخودبرجاماستفادهمیشود
تاناقضبرجامموردتعقیبقراربگیردواگر

اینکمیسیوننظربدهداقداماتراشروع
میکنیم.ویدرخصوصآخرینجلسهاین
هیئتنیزگفت:اینموضوعخارجازدولت
است و تعدادی از اعضای شــورای عالی
امنیتملیوبرخیدوستاندیگرهستند
کهظاهرااینهفتههمجلسهداشتندکهما
رسما در جریان قرار نمی گیریم اما یکی از
اعضایکمیسیونبهمنگفتجلساتآنها
به طور مستمر در جریان است و به صورت
قاطعرسیدگیوبررسیمیکنند.
▪آماده کمک به بحران میان کشورهای
عربیهستیم

خبرنگار شبکه الجزیره قطر از سخنگوی

دولت کشورمان در مورد موضع دولت
در خــصــوص بــحــران پیش آمـــده بین
کشورهای عربی و قطر پرسید که وی
در پاسخ اظهار داشت  :ما برای ثبات و
آرامــش منطقه همه را دعــوت به حل و
فصل موضوع از طریق گفتگو می کنیم
ضمن اینکه قطر همسایه ماست و ما
همیشه در این نوع رخدادها در جهت
تعدیل مسئله و حل و فصل موضوع عمل
می کنیم تا ثبات منطقه به خطر نیفتد.
امیدواریم گفتگوها به نتیجه برسد و
استقالل سیاسی ،اقتصادی و تمامیت
ارضــی قطر هم حفظ شــود و ما هم هر
کمکی نیاز باشد انجام می دهیم.

مذاکره با وزارت امور خارجه برای واگذاری خودروهای لوکس قاچاق
مدیرعاملسازماناموالتملیکیازمذاکرهبرایواگذاری
خودروهای لوکس قاچاق به وزارت خارجه خبر داد .به
گزارش فارس بهنقلاز روابطعمومیسازمانجمعآوری
وفروشاموالتملیکی،امیندلیریبااعالماینخبرافزود:
براساس وظایف تصریح شده در قانون تاسیس سازمان،
وظیفهتعیینتکلیفاموالبهتملکدرآمدهدولتبرعهده
این سازمان است و طبق آیین نامه مواد  55و  56قانون
مبارزهباقاچاقکاالوارزسهشیوهفروشداخلی،فروشبه
شرط صادرات و امحا برای تعیین تکلیف کاالهای قاچاق

پیش بینی شده است ،بنابراین کاالهایی که امکان عرضه
داخلی نــدارد ،به شرط صــادرات قابل فروش می باشد
که در این راستا آماده بررسی تقاضای متقاضیان اعم از
دستگاههایحاکمیتیوبخشخصوصیهستیم .دلیری
درتوضیحخبرمربوطبهفروشخودروبهوزارتامورخارجه
افزود:اصوالتامیننیازهایدستگاههاومراجعهآنانبرای
مذاکره با مسئوالن سازمان یک امر بدیهی و جاری است،
وزارتامورخارجهنیزصرفامذاکراتیدرموردطرحبرخی
از نیازها از جمله تامین خودرو ،با سازمان اموال تملیکی

جزئیاتی از نامه اخیر ظریف به موگرینی
در خصوص طرح تحریم های جدید آمریکا مقامات کشورمان هم طی
روزهــای گذشته به این موضوع واکنش نشان دادنــد .مجلس شورای
اسالمی آن طــور که سخنگوی کمیسیون سیاست خارجی مجلس
گفته است مشغول تهیه پیش نویس طرحی درخصوص مقابله با این
تحریم هاست .وزیر امور خارجه کشورمان هم در نامه ای به موگرینی به
بدعهدی های آمریکا درخصوص تعهدات برجامی اش اعتراض کرده
اســت .تسنیم در گزارشی به نقل از منابع مطلع در کشورهای عضو
 5+1با اشاره به نامه ظریف به فدریکا موگرینی مسئول هماهنگکننده
کمیسیون مشترک برجام خبر داد :بخش عمدهای از نامه محمد جواد
ظریف به موگرینی در اعتراض به نقض صریح و توامان روح و جسم برجام
توسط دولت آمریکا به ویژه طی ماههای اخیر و پس از روی کار آمدن ترامپ
است .این نامه همچنین از طرف های مختلف در برجام و به ویژه موگرینی
خواسته است تا برای حفظ برجام ،همه طرف ها به تمام تعهداتشان
پایبند باشند .این منابع میگویند در بخش هایی از این نامه به اقدامات
آمریکا از جمله تحریمهای اخیر و نیز بعضی اقدامات در دستور کار آمریکا
منجمله الیحه موسوم به S.722که در سنای آمریکا مطرح است ،اشاره
و تاکید شده است که در صورت تصویب و اجرایی شدن ،قطع ًا نقض صریح
بندهای برجام خواهد بود .محمدجواد ظریف همچنین در این نامه با
ذکر برخی جزئیات ،به سنگاندازیهای فراوان آمریکاییها در مقابل
بهرهمندی ایران از منافع اقتصادی برجام شدید ًا اعتراض کرده است.

داشتهاست،ولیاینمذاکراتتاکنونبهواگذاریخودرو
اعم از متروکه ،ضبطی یا قاچاق به آن دستگاه منجر نشده
است،لذاخبرمربوطبهخریدوواگذاریخودروهایقاچاق
لوکس به وزارت امور خارجه واقعیت ندارد.سازمان اموال
تملیکی کلیه فروش اموال خود را در چارچوب قوانین و
مقررات مربوطه به انجام رسانده و با متقاضیان حقیقی
و حقوقی در چارچوب آن عمل می نماید و از نظر قانونی
هم ،هیچ گونه منعی برای این نوع فروش و واگــذاری ها
وجودندارد.

معاون رئیس جمهور خبر داد
تالش برای انتقال دو هفته تعطیالت تابستان به زمستان

معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان میراث
فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری از تالش
برای انتقال دو هفته از تعطیالت ایام تابستان
به فصل زمستان خبر داد و گفت :ما موافقت
سازمانی را برای تایید دو روز تعطیلی در آخر
هفتهها اعالم کردیم.زهرا احمدیپور   درباره
انتقال بخشی از تعطیالت تابستان به زمستان و
سروسامان گرفتن تعطیالت در راستای فراهم
شدن امکان سفر برای خانوادهها اظهار داشت:
در اینباره طرحی در مجلس برای ساماندهی
تعطیالت وجود دارد که در صورت تصویب ،با
همکاری وزارت آموزش و پرورش ،دو هفته از
تعطیالت ایام تابستان به فصل زمستان منتقل
میشود.
رئیس سازمان میراث فرهنگی ،صنایع دستی
و گردشگری در ادامــه به تسنیم گفت :به هر
حال شرایط اقلیمی کشور ما متفاوت است و
متعاقب ًا سیستم آموزشی کشور نیز با توجه به
شرایط اقلیمی تعریف میشود ،بنابراین باید

با تنظیم بازار گردشگری بتوانیم به نحو بهتری
از ظرفیتها و پتانسیل گردشگری کشورمان
جهت افزایش سفر مردم در ایام متعدد سال
استفاده کنیم .وی با تشریح اهمیت انتقال دو
هفته از تعطیالت تابستان به زمستان افزود :در
فصل زمستان با توجه به آلودگی بیشتر هوا،
علی الخصوص در کالن شهرها ،میتوان با
این تعطیالت ،فرصتی بــرای خانواد هها در
جهت رفتن آنها به سفر و خارج شدن از شهرها
فراهم کرد .احمدیپور درباره سرنوشت دو
روز تعطیلی در آخر هفتهها نیز گفت :سازمان
میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری با
این دو روز تعطیلی موافق است ،زیرا خانوادهها
با یک روز تعطیلی آخر هفته نمیتوانند به طور
مناسب برای سفرهای کوتاه برنامه ریزی کنند
ولــی با دو روز تعطیلی حداقل میتوانند به
اطراف شهر سکونت خود سفر کنند و این دو
روز تعطیلی بر گردشگری داخلی تاثیر خوبی
خواهد گذاشت.
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