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مهارت قالیبافی ارامنه لیلیان در استان مرکزی شهرت جهانی دارد و در انتظار ثبت میراث فرهنگی ناملموس است

لیلیان؛ روستایی از جنس ابریشم و رنگ

قرن دهم هجری بخشی از ارامنه  به دستور شــاه  عباس صفوی به جلفای 
اصفهان مهاجرت کردند و ســپس در برخی روســتاهای استان  مرکزی 
ساکن شدند. »لیلیان« همانطور که از اسمش هم پیداست، یکی از همین 
روستاهاســت که میزبان ارامنه مهاجر شد. روســتایی در 17کیلومتری 
شهرستان خمین در استان مرکزی با جمعیتی حدود 500نفر. با گذشت 
سال ها، ارامنه این منطقه از خود آثاری مانند کلیسا، مدرسه و آرامستان به جا 

گذاشتند اما در این بین قالی لیلیان، همان که به قالی ساروق پهلو می زند، 
شهرت جهانی یافت. ارمنی ها در بافت این نوع قالی از رنگ های طبیعی و 
نقشه منحصر به فرد استفاده می کنند. تاریخچه قالی لیلیان به روزگار صفویه 
بازمی گردد و رئیس حفظ و احیــای محوطه های تاریخی میراث فرهنگی 
استان مرکزی از تالش برای ثبت آن به عنوان میراث فرهنگی ناملموس در 
فهرست آثار ملی خبر می دهد. روندی که از چند سال پیش شروع شده و 
هنوز به سرانجام نرسیده است، اما به گفته اسماعیل شراهی تا پایان امسال 
به نتیجه می رسد. در این گزارش چالش های پیش رو برای ثبت شیوه بافت 
قالی لیلیان در زمره میراث فرهنگی ناملموس و همچنین وضعیت مرمت آثار 

تاریخی روستا که نیازمند مرمت اساسی هستند را بررسی کردیم.

قالیبافی بانوان ارمنی 
رئیس حفظ و احیای محوطه های تاریخی میراث فرهنگی استان مرکزی 
درباره تاریخچه شکل گیری روستاهای ارمنی نشین این استان به همشهری 
می گوید: نخستین ساکنان روستای لیلیان از ارامنه جلفای اصفهان بودند. 
البته تعداد کمی از آنان هم در کمره، قورچی باشی و دیگر روستاهای خمین 
ســکنی گزیدند. به طوری که در اســتان مرکزی 20روستای ارمنی نشین 
داشتیم. اسماعیل شراهی با اشاره به شــهرت قالی لیلیان ادامه می دهد: 
شغل اهالی روستای لیلیان که در گذشته به هزار نفر می رسید، کشاورزی 

و قالیبافی بود. اما تمایز قالی های لیلیان در مهارتی بود که قالیبافان ارمنی 
به ویژه بانوان داشــتند. گرچه این روزها دیگر ارمنی ها در روســتا ساکن 
نیستند، اما این مهارت را از خود به جا گذاشــتند و قالی لیلیان که شهرت 
جهانی دارد، همچنان بافته می شــود. رئیس حفظ و احیای محوطه های 
تاریخی میراث فرهنگی اســتان مرکــزی ابراز امیــدواری می کند که با 
پیگیری های انجام شده پس از چند سال، روند ثبت مهارت بافت قالی لیلیان 

به عنوان میراث ناملموس تا آخر امسال به نتیجه برسد.

ابتکار در نقش قالی لیلیان
اما مهارت قالیبافی چیست که ارزش ثبت در رده میراث ناملموس را دارد؟

یک تولیدکننده فرش در این بــاره می گوید: قالی لیلیان گره خاصی با یک 
پود ضخیم و فشــرده دارد. از ســوی دیگر، رنگرزی قالی ها 100درصد با 
رنگ های طبیعی انجام می شود. استفاده از پشم مرغوب با رنگرزی گیاهی 
باعث می شود قالی مخملی به نظر بیاید. کسی خبر ندارد ارمنی های روستای 
لیلیان، قالیبافی را از کجا یاد گرفته اند. اما می دانیم که قدمت قالیبافی در 
استان مرکزی به صدها سال پیش برمی گردد. بر فرض اینکه قالیبافی را از 
ایرانی ها یاد گرفته باشند، در بستر مناسب، مهارتی به آن اضافه کردند که 
هنر قالی لیلیان را از دیگر قالی ها متمایز می کند. ابراهیم گودرزی با اشاره به 
اینکه قالی  لیلیان معموال در ابعاد 9 یا 12متری بافته می شود، ادامه می دهد: 
نقشه قالی را ارمنیان بیشتر از نقاشــان ارمنی الهام گرفتند و برخی را هم 
خودشان با ترکیب گل، پیچ، ماهی و نقشه حوضی ابداع کردند. طرح های 
متداول قالی لیلیان، طرح شاخ بزی، گل پنبه ای، گلدانی افشان و ماهی است. 
سر ترنج میانی که در وســط فرش قرار می گیرد به شکل طاووس است و 

طرح های دیگر مثل شاخ بزی مابقی قالی را پر می کند.

آثار تاریخی روستا در معرض تخریب 
همانطور که اشاره شد، شهرت روستای لیلیان به قالیبافی خالصه نمی شود. 
کلیسا، مدرسه و قبرستان این روســتا هم که سابقه معماری آن به روزگار 
قاجار بازمی گردد، سال1386 در فهرســت میراث ملی ثبت شده اند؛ اما با 
وجود این، نه چندان که باید و شاید گردشگران از آن خبر دارند و نه دستی 
برای مرمت روی آن کشیده شده  است. رئیس حفظ و احیای محوطه های 
تاریخی میراث فرهنگی استان مرکزی علت را اینگونه توضیح می دهد: این 
اماکن دیدنی و تاریخی به دســت ارمنیان و مطابق با معماری ایرانی عهد 
قاجاریه با خشــت و گل بنا شــدند اما مرمت آنها با وجود ثبت در فهرست 
میراث ملی به دلیل داشتن مالک خصوصی با موانعی روبه رواست. شراهی 
ادامه می دهد: اکنون متأســفانه ناقوس کلیسا از بین رفته  است. چند سال 
پیش اعتباری برای مرمت کلیســا درنظر گرفته شد اما با مخالفت مالکان 

مواجه شد و با وجود این شرایط کاری از پیش نمی رود.

       
هر گوشه ای از ایران زمین که سر بچرخانیم، روســتایی با ظرفیت جذب 
گردشگر می بینیم که لیلیان یکی از آنهاست. روســتایی که در قبرستان 
ارامنه اش ســنگ قبرهایی به قدمت حداقل یک قرن و با خط ارمنی دیده 
می شود؛ قالی های الکی، ســرمه ای، کرم و آبی رنگش شهرت جهانی دارد، 
اما میراث ثبت شده اش بازدیدکننده ندارد و در معرض ویرانی است. مهارت 
قالیبافی اش هم که برای ثبت در زمره میراث ناملموس روزشماری می کند.

صیادان بوشهری به دریا زدند
معاون صید و بنادر ماهیگیری بوشهر گفت: با اعالم کمیته 
مدیریت صید استان و براساس نتایج گشت های تحقیقاتی 
پژوهشکده میگوی کشور مستقر در بوشهر، صیادان قایقی 
از دیروز، 18مرداد صید میگو معــروف به »طالی صورتی 

جنوب« را در خلیج فارس آغاز کردند.
به گزارش ایرنــا، بهزاد حیدری افزود: همچنین براســاس 
این مصوبه لنج های صیادی نیز می توانند با یک روز فاصله 
)19مرداد( برای صید میگو به دریا عزیمت کرده و تورهای 

خود را بگسترانند.
وی بیان کرد: پژوهشــکده میگو مســتقر در بوشــهر در 
گشــت های تحقیقاتی خود با بررســی ذخایر میگو در 30 

منطقه از آب های این استان صید را آزاد اعالم کرده است.
حیدری با بیــان اینکه 8هزار صیــاد در قالب 1474قایق و 
537موتورلنج در بوشهر فعال هســتند، افزود: شناورهایی 
که مجوز صید می گیرند برای صید میگو در 35صیدگاه در 

خلیج فارس عازم دریا می شوند.
به گفته وی، مجوز صید میگو برای قایق ها 24ساعت است و 
باید هر روز آن را تمدید کنند و برای لنج های صیادی نیز 4تا 

5روزه صادر می شود.
معاون صید و بنادر ماهیگیری اداره کل شــیالت بوشهر با 
تأکید بر اینکه برابر کنوانسیون بین المللی صید در محدوده 
یک تا 2 مایل فاصله از ســاحل که به عنوان نوزادگاه آبزیان 
به شمار می رود ممنوع است، ادامه داد: ممنوعیت صید در 
نوزادگاه های میگو مانند اطراف نیروگاه اتمی، منطقه دلوار 
کمتر از عمق 5متر، اطراف ُمطاف عمــق کمتر از 10متر و 
زیستگاه های مصنوعی ُمنُگف، یرَول، گناوه، دیر و خارگ که 
به عنوان زیستگاه و چراگاه مصنوعی به شمار می روند تا شعاع 

نیم مایلی تعیین شده است.
رئیس پژوهشکده میگوی کشــور نیز با بیان اینکه صیادان 
بوشهری سال گذشته بیش از 2هزار تن میگو از آب های این 
اســتان صید کردند، اظهار کرد: براساس بررسی های انجام 
شده از 23 ایستگاه تحقیقاتی در 90کیلومترمربع پیش بینی 
می شود امسال با 20 تا 30درصد کاهش، میزان 1500تن 

میگو در آب های استان صید شود.
عقیل دشتیان نســب افزود: در بازه زمانی تعیین شده برای 
صید میگو در بوشهر صید اینگونه آبزی برای همه استان های 
جنوبی ممنوع و تنها در استان بوشهر مجاز است و سپس در 

اواخر شهریور و اوایل مهر در استان هرمزگان آزاد می شود.

 جاسک
 قطب تولید پنبه هرمزگان 

طرح خودکفایی کشــور در حوزه تولید پنبه یکی از 8 طرح 
اقتصاد مقاومتی در حوزه محصوالت کشــاورزی است که 
در همین زمینه قرار اســت هرمزگان نیز با انجام طرح های 
مختلف برای توسعه کشت این محصول به ویژه در شهرستان 

جاسک نقش ویژه خود را ایفا کند.
به گزارش تســنیم، مدیر زراعت جهادکشاورزی هرمزگان 
اظهار کرد: تا چند سال گذشته در اســتان هرمزگان صرفا 
شهرســتان حاجی آباد به عنوان تولیدکننده پنبه شناخته 
می شــد، اما پس از تصویب طرح خودکفایی در حوزه تولید 
پنبه جاســک به عنوان پایلوت اجرای کشــت پنبه درنظر 

گرفته شد.
سیدرضا امیری زاده افزود: شهرستان جاسک به قطب تولید 
پنبه استان تبدیل می شود و برای دست یافتن به این مسئله 
مهم زمین های زیادی در پایین دست سد در این شهرستان 
قرار است برای کشت پنبه درنظر گرفته شود و آب مورد نیاز 

نیز از طریق سد این شهرستان تامین خواهد شد.

 هشدار بارش های  سیل آسا 
در ۱۵ استان

سازمان هواشناسی با هشدار نسبت به بارش های سیل آسا 
و سیالب ناگهانی در 15 استان، از ورود توده گردوخاک به 

مرزهای غربی طی پنجشنبه و جمعه خبر داد.
به گزارش همشهری، براســاس پیش بینی کلی نقشه های 
همدیــدی و  آینده نگــری ســازمان هواشناســی، امروز 
)چهارشــنبه( در برخی مناطق گیالن، مازندران، گلستان، 
خراسان شمالی، شمال سمنان، شــمال خراسان رضوی و 
ارتفاعات تهران و البرز در برخی ســاعات به ویژه بعدازظهر 
و اوایل شــب بارش باران، گاهی رعدوبرق و وزش باد شدید 

موقتی پیش بینی می شود.
همچنین پنجشنبه و جمعه در ســاعات بعدازظهر و اوایل 
شــب در ارتفاعات البرز مرکزی و ارتفاعات زاگرس مرکزی 
و جنوبی، رگبار پراکنده، گاهی رعدوبرق و وزش باد شدید 

پیش بینی شده است.
شنبه هفته آینده در بیشتر مناطق کشور آسمان صاف و جّو 

پایداری حاکم خواهد بود.
براساس اعالم سازمان هواشناسی طی 2روز آینده با توجه 
به شــکل گیری توده گردوخاک روی کشورهای همسایه و 
انتقال آن به بخش هایی از استان های کردستان، کرمانشاه، 
ایالم و خوزســتان، بروز پدیده گردوغبار در این اســتان ها 

پیش بینی می شود. 

مشکل آب در ۱۰۰ روستای 
چهارمحال و بختیاری 

پــس از وقــوع ســیل های تابســتانی اخیر در 
چهارمحال و بختیاری و خسارت های فراوان به 
زیرســاخت های این استان، اســتاندار آن اعالم 
 کرد: 53روستا در لردگان، 43روستا در خانمیرزا 

و 4 روستای  فالرد و بازفت، آب پایدار ندارند.
به گزارش فارس، غالمعلی حیدری با بیان اینکه 
سیل اخیر در اســتان 7شهرســتان را درگیر و 
خسارات زیادی در حوزه های مختلف وارد کرد، 
گفت: ســیل به 10هزار هکتار زمین کشاورزی 
قابل برداشــت آســیب زد و 2800تــن ماهی، 
4100دام سبک و 20راس دام سنگین نیز تلف 
شدند. حیدری با بیان اینکه گل و الی موجود در 
تعداد زیادی چاه، قنات و چشمه، آب آشامیدنی 
مردم روستایی را دچار مشکل کرده  است، اظهار 
کرد: هر شــهر به 5 بیل مکانیکی برای الیروبی 
نیاز دارد و درصورت الیروبی نشدن گل و الی ها 
با کوچک ترین بارشی با مشــکل جدی مواجه 

خواهیم شد و خسارات چند برابر خواهد شد.
استاندار مسئله آب آشامیدنی و کشاورزی را در 
اولویت اول دانســت و افزود: بخشی از جوی ها، 
چاه هــا و قنات های کشــاورزی بــا منابع آب 

آشامیدنی مشترک هستند.
حیدری با اشاره به نیتراتی بودن آب 4 تا 5 شهر، 
بیان کرد: آب هفشجان آهکی و الران نیز با تنش 

آبی مواجه شده است. 

میز خبر 

خبر کوتاه

شیالت

راحله عبدالحسینیگزارش
روزنامه نگار

 مدیرکل راهداری و حمل ونقل جاده ای 
همدان از افزایش ۲۵درصدی تردد در 
4ماه ابتدای امســال خبر داد و گفت: 
متوســط تردد روزانه همــدان در 4ماه 
ابتدای امســال ۶4۳هزار مورد بود که 
نســبت به مدت مشابه ســال گذشته 
افزایش ۲۵درصــدی دارد. بــه گزارش 
ایســنا، صفــر صادقــی راد اظهــار کرد: 
در 4ماه ابتدای سال گذشته ۵۱۵هزار 
تــردد در جاده هــای اســتان بــه ثبــت 

رسیده است.

۲۵
درصد

مدیر باغبانی سازمان جهادکشاورزی 
سیســتان و بلوچســتان گفــت: ۶هزار 
تــن لیموتــرش از ۶۵۰هکتــار باغــات 
جنوب این استان برداشت و روانه بازار 
مصرف شــده اســت. به گــزارش ایرنا، 
اردشــیر شــهرکی اظهــار کــرد: ســطح 
کل باغــات لیموتــرش در سیســتان و 
بلوچســتان ۱۲8۲هکتــار و ۶۵۰ هکتار 

آن بارور است. 

6000
تن

عدد خبر

هرمزگانعکس خبر

ساختمان های میلیاردی ناتمام 

پروژه های ساختمانی زیادی با هزینه های میلیاردی، 
سال هاست در بهترین مناطق جزیره کیش رها شده است. 
بسیاری از مردم در بعضی از این پروژه ها سهامدار هستند 

و پولشان را از دست داده اند و حاال در دادگاه سرگردان 
هستند تا شاید بتوانند پول خود را پس بگیرند.

این پروژه های نیمه کاره در زیر آفتاب و هوای شرجی جزیره 
مصالح و سازه ها زنگ زده و پوسیده شده که می تواند 

خطرآفرین باشد. منبع: باشگاه خبرنگاران جوان 

 چهارمحال و بختیاری

همدان

سیستان و بلوچستان

مدیرعامل شرکت آبفای خراسان شمالی 
گفــت: 4۵درصــد از جغرافیــای شــهر 
بجنورد، فاقد شبکه فاضالب و همچنین 
تصفیه خانه فاضالب هستند که رفع این 
مشکل اعتبار بسیار سنگینی می خواهد.  
بــه گــزارش تســنیم، رضــا نعیمی افــزود: 
طرح ارتقای تصفیه خانه فاضالب بجنورد 
در دســتور کار اســت و مشــاورانی نیــز از 
دانشــگاه علــوم پزشــکی اســتان اعــالم 

آمادگی کرده اند.

۴۵
درصد

خراسان شمالی

هرمزگان

بوشهر

سیده زهرا عباسیاربعین
خبرنگار 

خدمت رسانی به زائران اربعین حسینی در گذرگاه های 
مرزی کشــور روز گذشته)سه شــنبه 18مــرداد( با 
برافراشته شدن پرچم عزای امام حســین)ع( در مرز 
شــلمچه به صورت رســمی آغاز شــد. به گفته احمد 
وحیدی، وزیر کشور اربعین امسال عالوه بر گذرگاه های 
شلمچه، چذابه، مهران و مرزخسروی، 2گذرگاه مرزی 
در شمال غرب شــامل تمرچین در آذربایجان غربی و 
باشماق در کردستان به منظور سهولت در تردد زائران 

درنظر گرفته شده است.

ایالم؛ آماده میزبانی
مرز بین المللی مهران یکــی از مهم ترین گذرگاه های 
تردد زائران اربعین حسینی است و پیش بینی می شود 
اربعین امسال بیش از 70درصد زائران از این مرز تردد 
کنند.  ســاخت 4هزار متر ســایه بان در پایانه برکت 
و شــهر مهران و ســاخت 11هزار و 700متر دیگر در 
محدوده پادگان پنج تن آل عبــا و پایانه مرزی مهران، 
تعبیه 24آب سردکن از مهران تا پایانه مرزی و 6مورد 
در پارکینگ اربعین و 2مورد در داخل شــهر مهران، 
300سرویس بهداشتی با مخزن بتنی 100مترمکعبی، 
چاهــک پمپــاژ و 4300متر خــط انتقــال، برپایی 
4بیمارستان صحرایی، 12سالن ورزشی و 54مدرسه 
برای اســکان زائران و 32هکتار استراحتگاه در پارک 
تفریحی چغاسبز بخشــی از اقدامات صورت گرفته در 
کنار 4بانده شــدن مســیر ایالم تا پایانه مرزی مهران 
برای تردد آسان و امن زائران از این گذرگاه مرزی است.
استاندار ایالم در این باره می گوید: مایحتاج مورد نیاز 
برای زائران اربعین حسینی در سال جاری با همکاری و 
مشارکت کمیته مشارکت های مردمی، اسکان و تغذیه 
اربعین حســینی و قرارگاه مردمی »خادم زوار اربعین 
حسینی« در استان تامین می شود و مسئولیت این امر 

برعهده معاون توسعه منابع انسانی خواهد بود.
حسن بهرام نیا با بیان اینکه جانمایی موکب ها برعهده 
معاونت امور عمرانی استانداری خواهد بود، می افزاید: 
تالش می شود ایام اربعین حسینی مسیر ایالم به مهران 
و همه تونل ها و پل» صلواتــی« زیر بار ترافیکی برود تا 
گره ترافیکی نداشته باشیم. استاندار ایالم با بیان اینکه 
در ایام اربعین حسینی 4بیمارستان صحرایی در مرز 
مهــران و پایانه مرزی ایجاد می شــود، ادامه می دهد: 
14هزار ناوگان اتوبوس در سراســر کشور داریم که در 
ایام اربعین حسینی قرار اســت حدود 8هزار دستگاه 
در ایام اربعین برای حمل ونقل زائران اربعین حسینی 

استفاده شود.

کرمانشــاه پذیرای بیش از 2.۵میلیون زائر 
اربعین

ظرفیت مرز خسروی در کرمانشاه به عنوان قدیمی ترین 

مرز تردد زائران عتبات عالیات برای همه مســئوالن 
کشور به عنوان یک راهبرد ملی در دستور کار قرار دارد.

سرپرســت معاونت سیاســی، امنیتــی و اجتماعی 
استانداری و دبیرســتاد اربعین کرمانشاه با بیان اینکه 
این مرز آماده آیین پیاده روی زائران اربعین اســت به 
همشــهری می گوید: بیش از 80هکتــار پارکینگ با 
ظرفیت حداقل 45هزار خودرو در قصرشیرین تامین 
شده و برنامه ریزی  بیشتر برای توسعه پارکینگ ها ادامه 
دارد. ظرفیت اسکان 25هزار زائر در شبانه روز از طریق 
محل های راهیان نور، سپاه و اردوگاه های هالل احمر تا 

مرز خسروی نیز فراهم شده  است.
بازســازی و رفع نقاط حادثه خیــز جاده های منتهی 
به مرز خســروی، رفع نقاط کــور آنتن دهی در طول 
مسیر، ساخت بیش از 300ســرویس بهداشتی ثابت 
در پایانه مرز خســروی و برنامه ریزی بــرای بیش از 
200چشــمه دیگر در محل های مورد نظر، ســاخت 
سایه بان در محوطه مرز خسروی از دیگر اقداماتی است 

که محمدپورهاشمی از آن یاد می کند.
وی با بیان اینکه استان های معین برای ساخت زائرسرا 
و موکب ثابت در قصرشیرین و مرز خسروی نیز حضور 
خواهند داشت، می افزاید: تامین آب و برق پایدار، نصب 
دوربین های نظارتی، ســایه بان، زیباســازی و اصالح 
سیستم سرمایش و ساخت نمازخانه در سالن های ورود 
و خروج به مساحت 340مترمربع در پایانه خسروی و 
تعبیه 4جایگاه سیار و 3جایگاه ثابت در مرز خسروی از 

دیگر اقدامات صورت گرفته در این مرز است.
پورهاشــمی همچنین با بیان اینکه مسیر ارتباطی از 

کنگاور تا مرز خسروی به طول 313کیلومتر چهاربانده 
شده  اســت، ادامه می دهد: همه مسیرهای منتهی به 
مرزخسروی در کرمانشــاه چهاربانده شده و تا ابتدای 
شهریور حدود 5کیلومتر باقی مانده نیز تکمیل می شود. 
4خط فیبر نوری تا مرزخســروی و یــک خط به مرز 
سومار اجرا و 2دکل BTS در مسیر قصرشیرین تا مرز 

خسروی هم جانمایی شده  است.
دبیر ســتاد اربعین کرمانشــاه درباره ضرورت دائمی 
شدن بازگشایی مرز خســروی و پیامدهای مثبت آن 
نیز می گوید: چند هتل مجهز، بزرگراه کربال از تهران 
تا نقطه صفر مــرزی، راه آهن غرب کشــور و فرودگاه 
بین المللی کرمانشاه و 4فصل بودن آب وهوای استان 
و به ویژه نزدیکــی راه به کربال و کاظمین و ســامرا از 
ظرفیت های نــاب این مرز اســت و بازگشــایی دائم 
آن در اقتصاد، اشــتغال زایی، امنیــت پایدار و جذب 

سرمایه گذاران کمک بسزایی خواهد کرد.

میزبانی 7۰۰موکب در خوزستان 
پیش بینی شده است اربعین امســال 5میلیون زائر از 
مرزهای 6گانه کشور راهی شهرهای مقدس عراق شوند 
که از این تعداد 2میلیون زائر از مرزهای چذابه و شلمچه 

در خوزستان عزیمت خواهند کرد.
معاون امنیتی و انتظامی اســتانداری خوزســتان در 
گفت وگو با همشــهری تأکید می کند: تمهیدات الزم 
برای عبور آســان، راحت و ایمن زائران از مرزهای این 
استان اندیشیده شده است و نگرانی خاصی وجود ندارد.

ولی اهلل حیاتی بــا بیان اینکه 400موکب و ایســتگاه 

پذیرایی در مرز شلمچه و 300موکب نیز در مرز چذابه 
آماده خدمات رســانی به زائران هســتند، می گوید: با 
توجه به گرمای هوای خوزستان و تجربه گرمای باالی 
50درجه طی هفته های اخیر حدود 11هزار مترمربع 
مه پاش و سایه بان در مرز شلمچه و 10هزار مترمربع در 

مرز چذابه تعبیه شده است.
به گفته وی، آب آشامیدنی پایدار برای هر 2مرز و در هر 
2سوی مرز یعنی خاک ایران و  عراق و همچنین یخ و 

نان مورد نیاز مواکب تامین شده است.
معاون امنیتی و انتظامی اســتانداری خوزســتان با 
بیان اینکه در شــلمچه یک درمانگاه ثابت   با ظرفیت 
70تخت بســتری و یک درمانگاه ســیار ایجاد شــده 
اســت، می افزاید: در مرز شــلمچه حمل ونقل ریلی و 
زمینی فعال اســت و برای جابه جایی زائــران در هر 
 2مرز ناوگان حمل ونقل عمومی به ویژه در برگشــت

 مستقر است.
حیاتی همچنین از آماده سازی 110هکتار پارکینگ 
در شلمچه و 90هکتار پارکینگ در چذابه برای پارک 

خودروی زائران خبر می دهد.

       
 با وجود اینکه بعد از 2ســال شــیوع کرونا پیش بینی 
می شود امسال تردد زائران به سمت عراق افزایش قابل 
توجهی یابد، اما افزایش 2مــرز در آذربایجان غربی و 
کردستان به گذرگاه های تردد و همچنین اجرای 2طرح 
کنترل زائران، بخشی از ازدحام در مرزهای خروجی را 

کاهش می دهد.

آغاز به کار مواکب اربعین در 6گذرگاه
امسال 4گذرگاه در مرز مهران، خسروی، شلمچه و چذابه و 2گذرگاه تمرچین و باشماق درشمال غرب کشور میزبان زائران اربعین هستند

مرمت کلیسا، مدرسه و قبرســتان روستای لیلیان که 
به دست ارامنه و مطابق معماری ایرانی عهد قاجاریه 
بنا شدند به دلیل داشــتن مالک خصوصی با موانعی 

روبه رو است
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