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 افزایش تصادفات
در سیستان و بلوچستان 

مدیرکل پزشكی قانونی سیستان و بلوچستان از اینكه باالترین آمار 
فوتی های حوادث ترافیكی پارسال کشــور به این استان اختصاص 
یافته است، گفت: آمار فوتی های تصادفات استان از ابتدای سال در 
مقایسه با سال گذشته ۲۲درصد افزایش داشته است. به گزارش ایرنا، 
رضا عبدی افزود: سال گذشته 6836نفر در این استان بر اثر تصادف 
مجروح شدند و 118۲نفر نیز فوت کردند. به گفته وی، از میان بیش از 
38هزار پرونده مختومه شده سال گذشته پزشكی قانونی استان حدود 
۷۰پرونده همچنان معوق است. مدیرکل پزشكی قانونی سیستان و 
بلوچستان  همچنین افزود: متأسفانه از ۲6شهرستان استان فقط در 

8شهرستان خدمات پزشكی قانونی ارائه می شود .

تعیین تکلیف پتروشیمی گلستان 
پس از ۱۶سال

رئیس کل دادگستری گلستان از تعیین تكلیف خط مشی پتروشیمی 
استان پس از 16سال خبر داد و گفت: موانع قضایی و حقوقی از سر 
راه این طرح برداشته شده است. به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، 
حیدر آسیابی گفت: اگر مشكل پتروشیمی را حل نمی کردیم هیچ 
ســرمایه گذاری جرأت سرمایه گذاری در اســتان را پیدا نمی کرد. 
به گفته او، وزارت نفت به صورت رســمی بیان کرده است که هیأت 
مدیره فعلی پتروشیمی اعتبار الزم برای اجرای طرح را ندارد و پس از 
آن 6هلدینگ برای پتروشیمی استان وارد گلستان شدند. رئیس کل 
دادگستری گلستان افزود: ۵۰درصد از اعتبار سفر رئیس جمهوری 
به اســتان در پتروشیمی استان ســرمایه گذاری می شود و یكی از 
هلدینگ های بزرگ بیش از ۲۲هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری 

در این طرح خواهد داشت.
 

رفع تصرف ۱۶۸ هکتاری اراضی 
ملی گیالن

فرمانده یگان حفاظت منابع طبیعی گیالن از رفع تصرف 168هكتاری 
عرصه های ملی ذیل ماده۵۵ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها 
و مراتع خبر داد و گفت: در این راســتا ۷۷۵پرونده تشــكیل شــد 
وهمچنین 3۵فقره اجرای احكام و خلع ید به مساحت 1۷.۵هكتار 
داشتیم. به گزارش ایسنا، محمد قربانی لرد با اشاره به وضعیت مبارزه 
با قاچاق چوب  جنگلی گیالن طی 3ماهه بهار امســال اظهار کرد: 
طی مدت مذکور ۵۴۰عملیات مبارزه با قاچــاق چوب انجام دادیم 
که منجر به تشكیل ۵۴۰پرونده شــد. وی حجم چوب  کشف شده 
را 3۴3مترمكعب دانست و افزود: در این راستا 6۹6نفر را دستگیر و 
331دستگاه وسیله نقلیه اعم از سواری و نیسان و کامیون را توقیف 
کردیم. فرمانده یگان حفاظت اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری 

گیالن همچنین از افزایش ۷۹درصدی کشفیات خبر داد .

خبرهای کوتاه

یادبود

فروش بلیت های جام جهانی قطر 

در ایران به دفاتر گردشــگری و با گزارش
اعــالم یكــی از تشــكل های 
گردشگری کشور به شرکت های خدمات مسافرتی 

آغاز شده است.
براساس آنچه انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرت 
هوایی و جهانگردی اعالم کرده است، »یک شرکت 
همكار« که مشخص نیست کدام شرکت است تعداد 
۹هزار بلیت برای 3 بازی گروهی ایران در جام جهانی 
۲۰۲۲قطر وارد کشــور کرده و حاال در اختیار دفاتر 
خدمات مســافرتی قرار می دهد تا در قالب تورهای 
جام جهانی به مســافران ایرانی قطر فروخته شود. 
اما قیمت این بلیت ها چقدر اســت؟ براساس آنچه 
این انجمن اعالم کرده اســت، قیمت بلیت هر کدام 
از بازی های ایران در جام جهانی قطر ۹۵۰دالر است 
که دفاتر خدمات مســافرتي می توانند این بلیت ها 
را با ۵درصد کمیســیون به مسافران قطر بفروشند. 
اگر قیمــت دالر را 3۲هزار تومــان درنظر بگیریم 
بدین ترتیب قیمت 3بلیت بازی ایران در جام جهانی 
قطر ۲8۵۰دالر برابر با ۹1میلیون و ۲۰۰هزار تومان 

فروخته می شود.
3 بازی ایران در قطر طی 1۰روز انجام می شــود و 
اگر یک ایرانی بخواهد عالوه بــر تهیه بلیت بازی ها 
تورهای تعریف شــده برای بازی هــای جام جهانی 
را هــم خریداری کند بــا هزینــه 1۰روز اقامت در 
هتل های قطر باید مبلغی بیش از 1۵۰میلیون تومان 
پرداخت کنــد. در اطالعیه انجمــن صنفی دفاتر 
خدمات مســافرت هوایی و جهانگــردی ایران به 
دفاتر گردشــگری آمده اســت که »یک شــرکت 
 همكار« موفق شــده امتیــاز نمایندگی رســمی 
Match hospitality )نمایندگــی اصلــی فیفا در 
فروش بلیت های جام جهانی قطر ۲۰۲۲(را کسب 
کند و با توجه به مذاکرات انجام شــده حدود 3هزار 
بلیت برای هر بازی ایران در اختیار این شرکت قرار 
داده شده اســت. بنابراین دفاتر خدمات مسافرتی 
۲۴ساعت فرصت دارند برای مشارکت در این پروژه 

نامه درخواست به این انجمن ارسال کنند.
خرید حداقل 1۵۰ و حداکثــر 3۰۰بلیت نیز برای 
دفاتر خدمات مسافرتی که بخواهند در معامله این 

شرکت حضور داشته باشند الزامی است.
طرح دیگر ایــران برای حضــور فعــال در رویداد 
گردشگری جام جهانی قطر اما تبدیل جزیره کیش 
و قشــم به هاب اقامتی گردشــگران جام جهانی و 
اعزام گردشــگران از این دو جزیره برای تماشــای 
مســابقات جام جهانی بود و حاال براســاس خبری 

که محســن قریب، مدیر ســتاد امور جشنواره ها و 
مناســبت های کیش، به عنوان متولی اصلی رویداد 
جام جهانی در کیش، به همشــهری اعــالم کرده 
است، حداکثر قیمت ســفر به قطر از جزیره کیش 
برای گردشــگران جام جهانــی 1۰میلیون تومان 
رفت و برگشت از مرز هوایی است و مبلغ ۵میلیون 
تومان نیز اقامت 3 روزه گردشــگران در کیش برای 
تماشــای بازی بعدی اســت. براســاس این اعالم، 
درصورت داشتن 3 بلیت بازی های جام جهانی که 
۹۰میلیون تومــان هزینــه دارد، ۴۵میلیون تومان 
نیز هزینه رفت و برگشــت و اقامت در جزیره کیش 
از ایران به قطر و بالعكس است. با این حساب حتی 
جزیره کیش هم برای سفر گردشگران ایرانی به قطر 
 با هدف تماشای بازی های جام جهانی رقمی حدود

1۴۰میلیون تومان هزینه دارد.

اعزام گردشگران جام جهانی از کیش
محسن قریب به همشهری خبر داده است که اعزام 
گردشگران جام جهانی از کیش به قطر همچنان در 
دستور کار است تا تماشــاچیان جام جهانی بتوانند 
با اقامت در کیش بــرای تماشــای بازی های جام 
جهانی به قطر بروند و پس از تماشای بازی به کیش 
بازگردند. آنطور که این مدیر ستاد امور جشنواره ها و 

مناسبت های کیش به همشهری گفته است یک مانع 
قانونی مهم در مسیر گردشگران جام جهانی وجود 
دارد و آن هم شرط کشور قطر برای صدور ویزای جام 
جهانی است. محسن قریب می گوید: تا زمانی که مانع 
قانونی برداشته نشــود امكان عملیاتی کردن برنامه 
میزبانی کیش از گردشگران جام جهانی قطر وجود 
ندارد. سفر به قطر نیازمند داشتن ویزای ورود است 
و قطر برای صدور ویزا دو شرط اصلی گذاشته است. 
نخست داشتن بلیت تماشای بازی های جام جهانی 
و دیگري داشتن برگه رزرواسیون هتل های قطر که 
با این شرط هیچ یک از مســافران جام جهانی قطر 
قادر به ورود مجدد به کیــش و اقامت در این جزیره 
برای تماشای بازی بعدی نخواهند بود. این مسئول 
رویدادهای کیش از تداوم مذاکرات با مسئوالن »هیا 
کارت« قطر خبر مي دهد تا هتل های جزیره کیش نیز 
در گروه هتل های قطری قرار بگیرند تا گردشگران 
حاضر در این هتل ها در گــروه اقامت کنندگان در 
هتل هاي قطر قرار بگیرند و منعی برای تردد به قطر 
و بازگشــت به کیش نداشته باشند. به گفته محسن 
قریب، باید این مانع برطرف شود و سازمان منطقه 
آزاد کیش هنوز در مذاکره با »هیا کارت« قطر است 
تا مسیر گردشــگری جام جهانی میان ایران و قطر 

تسهیل شود.

 کیش در انتظار هیا کارت قطر
مدیر ستاد امور جشــنواره ها و مناسبت های کیش 
تأکید کرد: اگر هتل های کیش در فهرســت »هیا 
کارت« قطر قرار بگیرند هزینه سفر به قطر و تماشای 
بازی های جام جهانی از مبدا کیش نصف هزینه های 
سفر به قطر و اقامت در هتل های آن کشور از مبداء 

تهران خواهد بود.
این مقــام مســئول در جزیره کیــش در ارتباط با 
بخشــنامه انجمن صنفی دفاتر خدمات مســافرت 
هوایي و جهانگردی ایران برای فروش بلیت های جام 
جهانی توسط »یک شرکت همكار« که به ادعای این 
انجمن توانسته اســت نمایندگی فروش بلیت های 
جام جهانی قطر را در ایران کسب کند، به همشهری 
گفت: خرید بلیت های جام جهانی قطر مشــروط به 
ثبت نام در سایت مشخص شده از سوی فیفاست و 
تا جایی که می دانم بلیت ها براســاس قرعه کشی به 
عالقه مندان تعلق می گیرد.  وی افزود: تا همین امروز 
هم وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی 
موضوع فروش بلیت های جام جهانی در ایران را تأیید 
نكرده است. محسن قریب تأکید کرد: بلیت گروهی 
جام جهانی در این دوره به هیچ کس واگذار نشــده 
است و فروش بلیت براســاس قرعه کشی و ثبت نام 

قبلی متقاضیان انجام می شود.

آغاز فروش بلیت های جام جهانی قطر به دفاتر مسافرتی
3بلیت بازی های ایران در جام جهانی قطر ۹1میلیون و ۲۰۰هزار تومان قیمت خورد

خبر

یاد

 
در روزهای اخیر اهالی بخش شــعیبیه در شهرســتان شوشتر و 
از مناطق پایین دســت رودخانه دز با انتشــار ویدئوهایی فاجعه 
خشــكیدگی رودخانه دز را به تصویر کشــیدند. آنها بــا انتقاد از 
کاهش خروجی سد دز در باالدست این رودخانه، هشتگ #حقابه_

 دز_را_آزاد_کنیــد را راه اندازی و جاری شــدن آب در رود دز را 
مطالبه کردند. بخش شعیبیه از توابع شوشــتر بیش از ۵۰روستا 
دارد که حدود 1۰روستای پایین دست آن با خشكی کامل رودخانه 

روبه رو شده اند.
باوجود انتشــار این فیلم هــا و اعتراض ها اما ســازمان آب و برق 
خوزستان اعالم می کند خروجی سد دز با وجود کاهش ۴۹درصدی 
آورد رودخانه در ســال آبی جاری طی روزهای اخیر هیچ کاهش 
یا تغییری نداشــته و عامل چالش در پایین دســت، برداشت های 

غیرمجاز در طول مسیر است.
پیش از این و در اردیبهشــت ماه هم تصاویری از خشكی کرخه در 
پایین دست منتشر شــده بود؛ اتفاقی که ســال گذشته هم تكرار 
شد؛ به طوری که خشک شــدن رودخانه کرخه و به تبع آن تاالب 
هورالعظیم، تنش های آبی زیادی در شهرها و روستاهای خوزستان 

به همراه داشت.

پیگیری فرمانداری
فرماندار شوشتر با بیان اینكه خشــک شدن رودخانه دز در بخش 
شــعیبیه از چند روز پیش گزارش شــده اســت، می گوید: برای 
مدیرعامل سازمان آب و برق خوزستان پیغامی ارسال و درخواست 

کردم که این موضوع را بررسی و نتیجه را اعالم کند.
حجت اهلل دهدشتی با بیان اینكه مشــكل به مسئوالن استانداری 
خوزستان منعكس شده اســت، می افزاید: با کاهش آب رودخانه 
در روزهای اخیر، بخشــدار و دهیاری در راستای حل مشكل آب 
آشامیدنی روستاها، مســیرهایی حفاری کرده اند تا پمپ ها به آب 

دسترسی داشته باشند.

خروجی سد دز کم نشده است
معاون مطالعات جامع منابع آب ســازمان آب و برق خوزستان با 
تكذیب خشک شــدن جریان رود دز در پایین دست به همشهری 
توضیح می دهد:  رودخانه دز در پایین دســت حالت شریانی پیدا 
می کند و وقتی حجم آب از حدی کمتر می شــود جزیره هایی در 
آب شــكل می گیرد. هم اکنون در نزدیكی انتهای رود، آب با حجم 
حدود 1۲مترمكعب بر ثانیه جریان دارد، اما به دلیل کاهش حجم 

آن شرایط اینطور به نظر می آید که رودخانه خشک شده است.
علی شهبازی برداشــت های غیرمجاز در طول مسیر رودخانه ها را 
عاملی برای چالش در توزیع آب پایین دست می داند و می افزاید: با 
توجه به اینكه سال خشكی را پشت سر گذاشته ایم، فرقی نمی کند 

چقدر منابع آب در اختیار داشته باشــیم و هرگونه برداشت خارج 
 از الگــوی مصرف تعریف شــده می تواند در پایین دســت چالش

 ایجاد کند.
وی با تأکید بر اینكه خروجی سد دز هیچ تغییر و کاهشی نداشته 
است، می گوید: مشكل حال حاضر در پایین دست دز برداشت های 
غیرمجاز در طول مسیر اســت که همكاران ما در حوزه حفاظت و 
بهره برداری رودخانه ها و ســایر دســتگاه های اجرایی با محوریت 
استانداری ممانعت از این برداشت ها را در دستور کار دارند و درباره 

الگوی کشت هم جهادکشاورزی باید پاسخگو باشد.
معاون مطالعات جامع منابع آب ســازمان آب و برق خوزستان در 
بخش دیگری از صحبت های خود ورود ســد دز را در ســال آبی 
جاری )مهــر1۴۰۰ تا مهــر1۴۰1( ۴۹درصد کمتــر از میانگین 
درازمدت اعالم می کند. شهبازی با بیان اینكه هر سال تا 31خرداد 
ورودی ســد تــا 6میلیاردو۷۰۰میلیون مترمكعب بوده اســت، 
 می گوید: این عدد امســال بــه 3میلیاردو18۴میلیون مترمكعب

کاهش یافته است.
او با اشاره به وضع بحرانی سد کرخه، ورودی این حوضه را 66درصد 
کمتر از میانگین درازمدت و 3۷درصد کمتر از سال گذشته اعالم 
می کنــد و می افزاید: در حــوزه کرخه به دلیل محدودیت شــدید 
منابع آبی از مهر ســال گذشــته نیروگاه تولید برق از مدار خارج 
و تامین آب آشــامیدنی این حوضــه طبق نظــر وزارت نیرو طی 
یک طرح اضطراری به حوزه دز منتقل شده اســت که این انتقال 
در مراحل پایانی اســت. همچنین تمام روســتاهای پایین دست 
کرخه برای تامین آب آشــامیدنی به طرح غدیر متصل شــده اند و 
 جهادکشاورزی نیز برای تامین آب دام های سنگین برنامه ریزی هایی 
انجام داده است. شــهبازی وضعیت کارون را هم مشابه دز و کرخه 
توصیف می کنــد و می گوید: فقط ۴۹درصــد کل ظرفیت مخازن 
زنجیره ســدهای کارون پر و بیش از نیمی از ظرفیت مخازن خالی 
است و به همین دلیل برنامه ریزی الزم برای بخش های پایین دست 

این حوزه به ویژه آبادان و خرمشهر صورت گرفته است.

        
خوزستان 3 حوضه بزرگ آبریز »مارون، زهره و جراحی«، »کرخه« 
و »کارون بزرگ« را در خود جای داده که هر 3 از حوضه های فرعی به 
شمار می روند و زیرمجموعه حوضه آبریز خلیج فارس و دریای عمان 
هستند. هم اکنون همه حوضه های خوزســتان با کاهش آورد آبی 
مواجه هستند؛ به طوری که طبق اعالم دفتر اطالعات و داده های آب 
کشور تا ۲8خرداد امسال )سال آبی 1۴۰1-1۴۰۰( میزان کل حجم 

آب در مخازن سدهای خوزستان ۵6/۷درصد است.  

 بعد از بحران خشكسالی در رودخانه کرخه استان خوزستان، حاال نوبت به خشكیدگی دز
در پایین دست رسیده است

دز؛تکرارسرنوشتکرخه

 یک سال از حادثه
اتوبوس خبرنگاران گذشت

لكوموتیــو، درون تونل انتقــال آب رودخانــه زاب، در میان 
تاریكی راهــش را روی ریل هایی کــه آب آن را پوشــانده، 
باز می کنــد. هیبت 3واگــن از کنار ســیم های ضخیم برق، 
آهسته مســیر 1۲کیلومتری تا خروجی تونل را طی می کند. 
مسافران این لكوموتیو این بار خبرنگاران حوزه محیط زیستی 
هســتند که برای بازدید از پروژه  انتقال آب حوضه آبریز زاب 
به دریاچه ارومیه راهی پیرانشــهر شــده اند. ســاعت حوالی 
۴بعدازظهر اســت و نمایش مقاومت طبیعت به تغییر مسیر 
هنوز تمام نشــده اســت. دســتگاه حفاری در چند کیلومتر 
آخر به بافت آبرفتی رســیده اســت و طبیعت نمی گذارد از 
درون متالشی اش کند. همه خســته اند ولی مهشاد کریمی، 
خسته تر از بقیه اســت. تا دیروقت بیدار مانده بود تا گل های 
طبیعی روی کارت های عروســی اش بچســباند. 3روز دیگر 
عروسی اش بود. ولی تصمیم گرفت برای دیدن منطقه ای که 
مدت هاســت در دفاع از محیط زیســت آن می نویسد، راهی 
این سفر کاری شود. دوســتانش برایش در تاریكی تونل کل 
 می کشــند تا در خوشحالی اش سهیم باشــند. بازدید حوالی 
ساعت ۵تمام شــد.  خبرنگاران در روشــنایی روز باز هم به 
قیافه های هم خندیدند. لباس ها و پوتین های کارگران تونل را 
پوشیده بودند که حداقل 3سایز برایشان بزرگ  تر بود. خیس 
آب و گل شــده بودند، ولی به لب هایشان خنده  بود. اما دریغ؛ 
اتوبوس حامل خبرنگاران، در پیچ های جاده ای روستایی ترمز 
برید و جان ۲ تن از آنها را گرفت. مهشاد کریمی خبرنگار ایسنا و 
ریحانه یاسینی خبرنگار ایرنا در دم جان عزیز و جوان را از دست 
دادند. امروز )۲تیرماه( ســالگرد درگذشــت مهشاد و ریحانه 
است، ولی اندوهی که در آن جاده خلق شد، تا همیشه با همه 
آن 1۹خبرنگاری خواهد ماند که از آن اتوبوس به ظاهر زنده 
بیرون آمدند.  خانواده های مهشاد و ریحانه و دیگر خبرنگارهای 
آسیب دیده یک روز را هم بدون گریه و خشم سپری نكرده اند 
و در پیچ و خم دادســراها و دادگاه های نقده و ارومیه به دنبال 
مسئوالن مقصر برگزاری این سفر ناامن در سازمان حفاظت 
محیط زیست و ســتاد احیای دریاچه ارومیه هستند. چشم 
امیدشان به رأی دادگاه بدوی است. قرار منع تعقیب مسئوالن 
در دادسرا صادر شــده و تمام تقصیرها به گردن راننده افتاده 
است، اما آنها امیدوارند که دادگاه کیفری ۲ شهرستان ارومیه، 
استدالل  آنها را بپذیرد تا قرار منع تعقیب مسئوالن مقصر نقض 

 شود و مسئوالن تقصیرکار هم تحت تعقیب قرار بگیرند.

 تالش کشور آذربایجان
برای ثبت جهانی پل خداآفرین

وزیر فرهنگ جمهوری آذربایجــان در دیدار با عزت اهلل ضرغامی از 
تالش برای ثبت جهانی »پل خداآفرین« در یونسكو خبر داد. این پل 
در منطقه صفرمرزی ۲کشور و روی رود ارس ساخته شده و مالكیت 
آن بین ایران و جمهوری آذربایجان مشترک است. به گزارش وزارت 
میراث فرهنگی، آنار کریم اف، وزیر فرهنگ جمهوری آذربایجان در 
دیداری که با عزت  اهلل ضرغامی،  وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و 
صنایع دستی داشت، از پل خداآفرین به عنوان پل دوستی نام برد و 
گفت: این پل مهم ترین مسیر اتصال راه ابریشم بین شرق و غرب بوده 
و در تالش برای ثبت جهانی در یونسكو هستیم. برای ثبت این پل یک 
یادداشت تفاهم تهیه شده و برای شما ارسال کرده ایم که امیدوارم 

در سفر به باکو امضا شود. 
پل خداآفرین که قرار اســت اینک از سوی جمهوری آذربایجان در 
یونسكو ثبت شود، با مالكیتی مشترک در خاک ۲کشور قرار دارد؛ 
بخشــی از این پل در خاک ایران و در شهرستان خداآفرین استان 
آذربایجان شرقی واقع شده و بخشی دیگر در آن سوی مرز در خاک 

جمهوری آذربایجان قرار گرفته است. 
در واقع، روی رود ارس ۲پل خداآفرین وجود دارد که تقریبا یک سوم 
پل قدیمی تر در سال18۲8 میالدی پس از عهدنامه ترکمنچای از 
قسمت متصل به ۲ساحل منفجر شد که به مرور زمان این خرابی ها 
بیشتر شــد و اکنون نیز در خطر نابودی کامل قرار گرفته است. پل 
دوم هم که حدود 1۰۰متر پایین تر از پــل اول قرار گرفته و قدمت 
کمتری برای آن تخمین زده اند، نیز اگرچه در ظاهر سالم است، اما 
به مرمت نیاز دارد. این پل ها، گذرگاهی بسیار مهم و راهبردی میان 
منطقه آذربایجان و قفقاز بوده اســت. هر دو پل-آن بخشی که در 
خاک و مالكیت ایران است-ســال13۷6 در فهرست آثار ملی ثبت 
شده است. رئیس پژوهشــگاه میراث فرهنگی و گردشگری تیرماه 
امسال که دیداری از پل های خداآفرین داشت تأکید کرده بود: مرمت 
و حفاظت از پل های تاریخی خداآفرین، هدفی مشترک بین کشور 
ایران و جمهوری آذربایجان است. جمهوری آذربایجان برای ثبت 
جهانی پل خداآفرین، هرچند ظاهرا در قالب پرونده ای مشترک با 
ایران، درحالی زودتر پیشقدم شده است که درست یک سال پیش، 
وزیر پیشین میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، پیگیری 
برای ثبت مشترک آن با جمهوری آذربایجان را در دستور کار قرار 
داده بود. علی اصغر مونسان خردادماه1۴۰۰ در بازدیدی که از این 
پل ها داشت، با اشاره به اینكه مرمت و ثبت جهانی پل های تاریخی 
خداآفرین به صورت مشــترک با جمهوری آذربایجان، توسط این 
وزارت پیگیری خواهد شد، گفته بود: با توجه به اینكه این پل های 
تاریخی با جمهوری آذربایجان مشترک است، لذا رایزنی با همتای 
آذربایجانی را در دستورکار قرار خواهیم داد تا عالوه بر اقدام به مرمت 
و ثبت جهانی مشــترک پل های تاریخی خداآفرین، دیپلماســی 
گردشگری ۲کشور را توسعه دهیم. عزت اهلل ضرغامی، وزیر میراث 
فرهنگی،  گردشگری و صنایع دســتی در دیداِر آنار کریم اف، وزیر 
فرهنگ جمهوری آذربایجان که سه شنبه31خردادماه1۴۰1 انجام 
شد، نیز به اهمیت پل خداآفرین در روابط بین ۲کشور نیز اشاره کرد، 
اما فقط گفت: این پل که در مرز ۲کشور قرار دارد، نمادی از ایجاد پل 

دوستی بین ایران و آذربایجان  است.

سیده زهرا عباسیگزارش
روزنامه نگار

ســازمان آب و برق خوزســتان اعالم می کند 
خروجی سد دز با وجود کاهش 49درصدی 
آورد رودخانه در سال آبی جاری طی روزهای 
اخیر هیچ کاهش یا تغییری نداشته و عامل 
برداشــت های  پایین دســت،  در  چالــش 

غیرمجاز در طول مسیر است

زهرا رفیعی؛ روزنامه نگار
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 قدردانی فرمانده سپاه 
 چهارمحال و بختیاری

 از برگزاری کنگره شهدای عشایر
اجالســیه نخســتین کنگره ملی 11هزار شهید عشــایر کشور با 
حضور فرمانده سپاه پاسداران انقالب اســالمی و جمعی از خانواده 
شهدای عشایر در مصالی امام خمینی )ره( شهرکرد به مدت 3روز 
 از ۲۹خرداد برگزار شد. فرمانده ســپاه حضرت قمر بنی هاشم )ع( 
چهارمحال و بختیاری با صدور بیانیه ای از مردم و مسئوالن استان در 

برگزاری این کنگره قدردانی کرد.  
به گزارش روابط عمومی ســپاه چهارمحال و بختیاری، سردار علی 
محمد اکبری در ایــن پیام تاکید کرد: کنگره ملی 11هزار شــهید 
جامعه عشایری کشور با شكوه هرچه تمام به میزبانی مردم والیتمدار 
 استان که مزین به توصیه های حكیمانه، ولی امر مسلمین حضرت

آیت اهلل العظمی امام خامنه ای »مدظله العالی« بود، عطر شــهید و 
شهادت را همراه با رایحه خدمت بی منت و صادقانه در بام ایران جاری 
ساخت که این موفقیت بزرگ را مدیون همدلی و وفاق بین آحاد مردم 
و مسئوالن، سپاه و بســیج و نیروی انتظامی و دستگاه های مختلف 

اجرایی در سطح ملی و استانی بودیم. 
در این پیام آمده است: جبین شكر بر آستان خداوند متعال می ساییم 
که به برکت خون شهدای عزیز توانستیم بار دیگر ضمن تجدید عهد و 
پیمان با بنیانگذار کبیر انقالب حضرت امام خمینی )رحمت اهلل علیه( 
و دیدار با موال و مقتدایمان، ولی امر مسملین حضرت امام خامنه ای 
»مدظله العالی« به مناســبت این کنگره عظیم، روحیه ای مضاعف 
برای ادامه راه شهیدان عزیز انقالب اسالمی، دفاع مقدس و مدافعان 
 حرم و امنیت و سالمت کسب کنیم. در این بیانیه تاکید شده است: 
کنگره ملی 11هزار شهید جامعه عشایری به میزبانی شایسته مردم 
والیتمدار اســتان چهارمحال و بختیاری با این که دســتاوردهای 
ارزشــمندی در زمینه های مختلف فرهنگــی، محرومیت زدایی، 
خدمت رسانی، وحدت اقوام و مذاهب داشت، حاوی یک پیام بزرگ 
بود که عشایر قهرمان و سلحشور ایران اسالمی با بصیرت و هوشیاری 
کامل پشتیبان انقالب و اســالم بوده و در مسیر رسیدن به قله های 
پیشرفت و ظهور تمدن بزرگ اسالمی، گوش به فرمان والیت هستند. 
در پایاین این بیانیه آمده اســت: به پاس حضور و نقش آفرینی آحاد 
مردم و مســئوالن چهارمحــال و بختیاری از جملــه خانواده های 
معظم شهداء، نماینده معزز ولی فقیه در استان، استاندار و مدیران 
دستگاه های اجرایی، صدا و سیما و اصحاب رسانه، نیروهای نظامی 
و انتظامی و بسیجیان ســرافراز، ائمه جمعه و جماعت، کمیته های 
۲۴گانه ستاد اجرایی کنگره و اقشار مختلف مردم والیتمدار استان 
که در برگزاری کنگره عظیم و ملی 11هزار شهید جامعه عشایری 
 با رهنمود، پشــتیبانی، حضور، قلم و قدم فرزندان خود در ســپاه

قمربنی هاشم)ع( را یاری رساندند صمیمانه تشكر می کنم و امیدوارم 
برگزاری این رخداد بزرگ فرهنگی با آثار گرانبهایی از خاطرات شهدا ، 
رزمندگان و ایثارگران در قالب کتاب، فیلم، سرود وتوشه ای برای همه 

ما و ذخیره ای ارزشمند برای نسل های آینده باشد. 
برپایی نمایشــگاه توانمندی های جامعه عشایری، اجرای  شب شعر 
شهدای ایل و تجلیل از خانواده های شهدای مدافع حرم از برنامه هایی 

بود که در این کنگره به اجرا درآمد.


