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روزنامه سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی خراسان شمالی

گزارشی از رژه نیروهای مسلح در استان
لطفا پیامهای
خود را كوتاه
و فقط به زبان
فارسی برای ما
بفرستید

● ● نظارت بر گل فروشی های بجنورد چگونه است
که اختالف قیمت در آن ها بسیار مشهود است؟
● ● شرکت مــخــابــرات اســتــان خــرابــی چند ماهه
خطوط تلفن ثابت شهر ایور را پیگیری کند.

خبر

تجدید میثاق با شهدا

آیین غبارروبی ،عطر افشانی و گلباران مزار شهدا
پنجشنبه به مناسبت روز ارتش برگزار شد و مردم و
مسئوالن در گلزارهای شهدا با نثار فاتحه با آرمان
های واالی شهدا تجدید میثاق کردند.

اظهارات دادستان
درخصوص فوت یک سرباز

دادستان عمومی و انقالب راز و جرگالن از فوت
یک سرباز وظیفه در راز و جرگالن در پی اصابت
گلوله اسلحه خبر داد« .بــدری» با اشــاره به فوت
یکی از سربازان وظیفه پاسگاه انتظامی حصارچه
از توابع شهرستان راز و جرگالن بهوسیله سالح
گرم (اسلحه جنگی) گفت :طبق گــزارش مرجع
انتظامی و بررسیهای اولیه ،این سرباز وظیفه در
ساعت  23:34شامگاه سه شنبه هفته گذشته با
شلیک گلوله جان خود را از دست داد .وی افزود:
جسد وی ،برای انجام کالبد شکافی و تشخیص
منشأ بــروز حــادثــه و علت تامه فــوت بــه پزشکی
قانونی منتقلشده است .وی اظهارکرد :تحقیقات
تکمیلی تا زمــان وصــول نظریه پزشکی قانونی و
روشن شدن انگیزهها و تمام ابعاد ماجرا کماکان
ادامه دارد.

خراسان شمالی  ۴۸سال پیش
در روزنامه

بسته شدن گردنه بدرانلو
روزنامه خراسان در شماره  65۴1که اول
بهمن  1350بــه چــاپ رســیــد ،در مطلبی
در صفحه  2از بسته شــدن گردنه بدرانلو
خبر داده است .در این مطلب می خوانیم:
«بــرف و کــوالک در دومــیــن روز نــزول خود
کلیه آموزشگاهها و قسمت عمده موسسات
خصوصی را تعطیل ســاخــت ...گزارشهای
رسیده از شیروان -درگز -قوچان -بجنورد-
کــات -فریمان -نیشابور -سبزوار -تربت
ح ــی ــدری ــه -تــربــت جــــام -طــبــس و دیــگــر
شهرستانهای مختلف خراسان حاکی است
که در کلیه این شهرستانها دیروز نیز بارندگی
هائی صــورت گرفته اســت .با وجــود تالش
و کوشش مامورین گردنه هــای بدرانلوی
بجنورد ،اســدآبــاد ،تربت حیدریه ،درگــز و
نیشابور دیروز نیز بسته ماند .ارتفاع برف و
در مشهد و سایر شهرستانها بین  30تا 80
سانتیمتر میباشد .آخرین خبر حاکی است
که کلیه راههای خراسان مسدود اســت...
در اطالعیه پلیس راه تصریح شده است که
تا اطــاع ثانوی در مــورد باز شدن راهها از
مسافرت خودداری شود».

خط و نشان برای بد خواهان
نشاندهنده وحدت و اتحاد مردمی است .آیت ا...
«یعقوبی» افزود :ملت خودساخته و نیروهای مسلح
ایــران ،امــروز نماد وحــدت ،اقتدار و والیــت محوری
هستند .وی تصریح کرد :اقتدار انقالب و مسئوالن
میتواند حرکت باشکوهی را در جهت گــام دوم
انقالب اسالمی ایجاد کند .امام جمعه بجنورد با بیان
این که وقتی خدا با ماست از انبوه دشمن هراسی
نداریم ،اظهارکرد :نیروهای مسلح باید زمینه ظهور
حضرت بقیه ا( ...عج) را فراهم کنند و مرزهای اسالم
ناب را گسترش دهند.
وی در بخش دیگری از سخنانش بر ،به کارگیری
فکر و ابتکار جوانان برای پیشرفت کشور تأکید کرد و
گفت :تجربه  40ساله بعد از پیروزی انقالب اسالمی

محمد آگاهی -همزمان با روز ارتــش جمهوری
اسالمی و روز نیروی زمینی ،یگان هــای مختلف
نیروهای مسلح استان در کنار یکدیگر رژه رفتند
تا یک بار دیگر صالبت ،اقتدار و وحــدت نیروهای
مسلح را به منصه ظهور برسانند و برای بدخواهان
نظام اسالمی ایران خط و نشان کشیدند.به گزارش
خبرنگار ما ،نیروهای مسلح استان همچون سال
های گذشته در  29فروردین اقتدار و وحدت شان
را با رژه مقابل جایگاه احداث شده در بولوار دولت
بجنورد به نمایش گذاشتند .نماینده ولی فقیه در
استان در این مراسم ،وحدت نیروهای مسلح ایران
را نعمت بزرگی دانست و گفت :حضور نیروهای
مسلح در کنار مــردم بــرای رفــع آالم سیل زدگــان،

بدرقه باشکوه پیکر شهید «عظیمی پور»
خاکسپاری شد«.رستمی» فرماندار اسفراین در این
آیین فرهنگ ایثار و شهادت را بستر دوام و قوام انقالب
اسالمی دانست.دکتر «قوامی» نماینده مردم اسفراین
در مجلس شورای اسالمی چهارصد و سی و پنجمین
شهید این شهرستان را ،شهید راه تقویت روحیه دفاعی
کشور دانست.حجت االســام «عــزیــزی» امــام جمعه

نجفیان -پس از آیین عبادی و سیاسی نماز جمعه
اسفراین ،با بدرقه پرشور مردم و مسئوالن آیین تشییع
پیکر شهید «میثم عظیمی پــور» یگانه شهید صنایع
دفاعی ایــن شهرستان از مسجد اعظم امــام (ره) تا
ابتدای خیابان شهید فرومندی برگزار و پس از اقامه
نماز بر پیکر ایــن شهید ،در گلزار شهدای اسفراین

بهار در بهاران
امشب در زمین و آسمان جشن است و آدمیان و
مالئک شادباش می گویند زیرا عطر گل نرگس
دنیا را معطر می کند ،آخر بهار همه طراوتش را
مديون گل زيباي نرگس است .در تقویم انتظار ما
سال هاست که نیمه شعبان حالوت دیگرگونه دارد
و هر کوی و برزن در شهر و روستاها به شادباش
آمدن منجی عالم بشریت گل لبخند و شادی به
خود گرفته است .اص ً
ال شهر و روستاها برای جشن

بــزرگ نیمه شعبان آمــاده شــده و بــاب الرضا(ع)
هم چه پرشور آمــاده جشن بــزرگ میالد است.
مهدی جان؛ تمام جمعه های ما هزاره های انتظار
بوده و تمام روزهای مان را برای آمدنت ورق زدیم و
امشب جشن می گیریم و دست ها را باال می بریم
و با تمام وجود فریاد می زنیمَ « :ال ّل ُه َّم ُک ْن ل َِول ِِّی َ
ک
ا ْل ُح َّجةِ ْب ِن ا ْل َح َس ِن.»...
موالی من ،بیا که روزگار خزان زده ما چشم انتظار
قدم های بهاری توست و دل های کویری عالمیان
سال هاست که تشنه باران نگاهت است.
«سالم بر طراوت هستی ،شادابی بخش روزگاران،

نشان داده است که آن چه خواسته ایم توانسته ایم و
دشمنان هر چه خواسته اند ،نتوانسته اند.
استاندار خراسان شمالی در این مراسم ،حضور ایران
در منطقه و خارج از منطقه در کشورهای همسایه را
به واسطه اقتدار و توانمندی نیروهای مسلح دانست
و گفت :با توجه به فرمایشات مقام معظم رهبری و
تاکیدات ریاست جمهوری ،تــوان دفاعی نیروهای
مسلح جمهوری اسالمی ایــران به هیچ وجــه قابل
مذاکره نیست .دکتر «محمدعلی شجاعی» افزود:
نــه تنها بین نــیــروهــای مسلح در کشور بلکه بین
آحاد مــردم ،تمام ارکــان انقالب و مسئوالن وحدت
و یکپارچگی کم نظیری وجود دارد و روز به روز بر
آن افــزوده می شود .وی خاطرنشان کرد :با تالش
و وحــدت تمام نیروهای مسلح در این چهل سال،
ایران اسالمی عزتمند است و روز به روز بر صالبت
و استواری این دالورمــردان افزوده می شود .وی با
تبریک این روز به نیروهای ارتش در استان ،آنها
را دالورمردانی دانست که طی  40سال گذشته با
نثار جان خــود ،بخش بخش خاک ایــران را گلگون
کرده اند  .وی با اشاره به وحدت خوب میان نیروهای

مسلح به ویژه پس از رفتار حماقت آمیز اخیر آمریکا
علیه سپاه پاسداران انقالب اسالمی اظهار امیدواری
کرد :به لطف خداوند این وحدت ،یکپارچگی و با هم
بودن نه تنها در بین نیروهای مسلح با یکدیگر بلکه در
سراسر کشور بین تمام ارکان نظام مقدس جمهوری
اسالمی روز به روز بیشتر شود .وی یادآور شد :در این
جهان پر از آشوب و در میان تمام نقشه های دشمنان
خبیث نظام جمهوری اسالمی حضور دالور مردان
نیروهای مسلح پاسخی به بزرگی و بلندی کوه های
استوار کشور است.
فرمانده تیپ شهید دلجویان خراسان شمالی نیز با
بیان این که ما حمایت خود را از سپاهیان اعالم و
دشمنان را برای این اقدام محکوم می کنیم ،اظهار
کــرد :تروریست خــوانــدن سپاه پــاســداران انقالب
اسالمی ،نشان از ناکارآمدی دشمنان در چهار دهه
گذشته در برابر قدرت نظام است .امیر «گل گلی» با
تأکید بر درخشش ارتش در دفاع مقدس افزود :در
اتفاقات اخیر و بالیای طبیعی ارتش با شعار دفاع
از ملت حضور پیدا کــرد و در کنار سایر نیروهای
امدادرسان به کمک مردم شتافت.

موقت اسفراین هم ابــراز کــرد :بــاب شهادت گشوده
و تا این باب باز است دشمن تــوان رویــارویــی با نظام
اسالمی را ندارد.پدرش هم شهادت شهید «عظیمی
پور» را موجب دلگرمی دوستانش در مسیر اهتمام برای
اعتالی توان دفاعی کشور دانست و تاکید کرد :شهادت
این شهید و همراهانش دشمن را مایوس خواهد کرد.
به گزارش خبرنگار ما ،شهید «میثم عظیمی پور»؛ شهید
سنگر تولید در عرصه صنایع دفاعی این شهرستان سه
شنبه در گروه صنایع شیمیایی پارچین به دلیل انفجار

به فیض شهادت نائل آمد.

سالم بر موالی انس و جان ،سالم بر امید زندگی،
ســام بر مهدی (عــج) که نــام دلنشین اش جان
را معطر میکند و یاد دلانگیزش روح را طراوت
میبخشد».
موالی من بیا و فریادرس دل های بی تابت باش.
ای گل نرگس؛ ای مأوای درماندگان و منتظران،
ایــن جــا در خــراســان شمالی ،همه و همه بــرای
آمدنت بی تاب بی تابند و غوغایی را امسال همانند
هر سال اما منتظرتر از همیشه به چشم انتظاری
آمدنت در جشن میالدت خواهند داشت .کوچه ها
و خیابان های شهر را که می نگریم لبریز از چراغ

هایی است که به شادباش آمدنت روشن می شوند،
بیا و فروغ همیشگی به این چراغ ها ببخش .مردم
روزهاست همه جا از مساجد و تکایا و امامزاده ها
تا مغازه ها و خانه های شان را برای جشن میالد
گل نرگس آماده کرده اند ،بیا و هستی و زندگی
را دوباره برای ما معنا کن .طلوع کن موالی من؛
مهدی موعود(عج) ،جهان به انتظار آمدنت عجیب
منتظر است .میالدت مبارک امام زمان(عج)« .
برخیز که حجت خدا می آید ،رحمت ز حریم کبریا
می آید ،از گلشن عسکری گذر کن که سحر ،بوی
گل نرگس از فضا می آید».

هشدار فرماندار به مسئوالن اسفراین
نجفیان -فرماندار اسفراین خطاب به مسئوالنی
که مکاتبات ارباب رجوعان را بی پاسخ می گذارند،
هشداری جدی داد و تصریح کــرد :به شرط تداوم
این رفتار ،مسئوالن خاطی به هیئت تخلفات اداری
معرفی می شوند زیرا شأن ما در خدمتگذاری به مردم
است .فرماندار اسفراین پنج شنبه در جلسه شورای
اداری ایــن شهرستان ،با بیان ایــن مطلب افــزود:
نباید بین ارباب رجوع و خودمان تفاوت قائل شویم
و کاری که در یک روز انجام می شوداو را سرگردان
نکنیم«.رستمی» اضافه کــرد:بــرخــورد قاطعانه با
متخلفان نظارت و تنظیم بازار که به مردم رحم نمی
کنند ،ضــروری است .وی افــزود :باید بدانیم با کار
روزمره ،رونق تولید محقق نخواهد شد و دولت ،بخش
خصوصی و مردم برای تحقق این مهم اقدام کنند.وی

با اشاره به این که رفع موانع تولید و تسهیل در سرمایه
گذاری مد نظر قرار دارد و با تاکید بر این که تاکنون
 77میلیارد تومان تسهیالت اشتغال پایدار روستایی
و عشایری پرداخت شده است ،افزود :ثمره تسهیالت
پرداختی اشتغال پایدار را در سال  98شاهد خواهیم
بود.وی خواستار پیگیری نماینده مردم اسفراین
در مجلس شورای اسالمی برای استمرار پرداخت
تسهیالت اشتغال پایدار روستایی و عشایری و
معافیت های مالی و بیمه ای بــرای صنایع راکد
و غیرفعال شد و بیان کرد :سال گذشته  3واحد
تولیدی راکد به چرخه تولید بازگشتند اما هنوز 5
واحد تولیدی دیگر راکد در این شهرستان داریم و
باید تالش کنیم ضمن راه اندازی واحدهای راکد،
واحدهای نیمه فعال را به ظرفیت اسمی برسانیم.

نایب رئیس کمیسیون برنامه ،بودجه و محاسبات
مجلس شورای اسالمی با اشاره به میانگین بارندگی
جهانی و ملی گفت 75 :درصد بارندگی ها در 30
درصد مساحت ایران و بقیه در دیگر نقاط کشور توزیع
شده است ،به گونه ای که  75درصد بارندگی ها در
نقاطی است که به آب نیاز ندارد.
«قوامی» با اشاره به روند عالج بخشی سد بیدواز که
منجر به از دست دادن آب بارندگی های اخیر شد،
اظهار کرد :پیش از این  40میلیارد تومان به عالج
بخشی سد بیدواز اختصاص یافت و  10میلیارد
تومان دیگر اخیرا ابالغ شد که امیدواریم با توجه به
کیفیت و سرعت مناسب این پروژه تا خرداد به بهره
برداری برسد و بتوانیم بیش از  10میلیون متر مکعب
آب را ذخیره کنیم.وی بیان کرد :شمار کارآفرینان

در راز و جرگالن رخ داد:

دستگیری متهم به غصب عنوان و حمل سالح جنگی غیرمجاز
دادس ــت ــان عــمــومــی و انــقــاب راز و جــرگــان از
دستگیری فردی به اتهامات غصب عناوین دولتی،
استفاده غیرمجاز از لباس های رسمی نظامی ،جعل
و استفاده از سند مجعول ،حمل و نگهداری غیرمجاز
سالح و مهمات جنگی در این شهرستان خبر داد.
به گــزارش روابــط عمومی دادگستری کل خراسان
شمالی ،بدری با اعالم این خبر افزود :طی چند روز

تجلیل از خبرنگار «خراسان
شمالی» در جشن روز جوان

گذشته گــزارشــی از منابع مختلف مبنی بر حضور
فردی حدود  45ساله اهل و ساکن تهران با هویت
معلوم دریک مجلس ختنه سوری در شهرستان راز و
جرگالن واصل شد که این فرد مدعی ارتباط با برخی
از ســران حکومتی ،شخصیت ها و مقامات کشوری
است.وی ادامه داد :از همان ابتدای وصول این خبر
مراتب بررسی شد و مظنون در رصد اطالعاتی قرار

در مراسم تجلیل از جوانان برتر روستاها و عشایر
اســتــان بــه میزبانی روســتــای ارکـــان ،از «محمود
نجاهی» خبرنگار روزنــامــه «خــراســان شمالی» به

گرفت و متعاقبا احراز شد .وی خاطرنشان کرد :پس
از تحقیقات کاشف به عمل آمد مشارالیه عالوه بر این
که سالح و مهمات جنگی را در اختیار دارد خود را
به برخی مقامات دستگاه های اطالعاتی ،امنیتی یا
اجرایی منتسب می کند و مدعی است می تواند برای
رفع برخی مشکالت مردم با مسئوالن رایزنی کند.
همچنین مشخص شد او تجهیزات و ادواتــی مانند

عنوان جوان فعال حوزه فرهنگ و رسانه تجلیل شد.
«موسی رازقــی» رئیس اداره ورزش و جوانان راز و
جرگالن با اعالم این خبر افــزود :در این مراسم از

کشور از یک میلیون و  230هزار تن در سال  84به
 816هزار نفر در سال  95رسیده است.
وی با بیان این که با خروج ارز از کشور لرز بیکاری،
فقر و نابرابری وارد کشور می شود ،تصریح کرد :اگر
نگاهی خالف نگاه حمایت از داخل باشد به منزله
خیانت است.
حجت االسالم «محمدیان» امام جمعه اسفراین هم
با محکومیت اقــدام آمریکا مبنی بر قـــراردادن نام
سپاه پاسداران انقالب اسالمی در شمار گروه های
تروریستی افزود :در پی این اقدام عزت ،یکپارچگی
و انسجام ملت ایران با سپاه پاسداران بیش از پیش
شد.وی از اهتمام ستاد مدیریت بحران شهرستان
در بارندگی ها و سیالب های اخیر تقدیر و همدلی و
همسویی متجلی در آن را عالی ارزیابی کرد.

چراغ گردان و بی سیم در اختیار دارد« .بدری» گفت:
پس از شناسایی و دستگیری متهم ،نام بــرده تحت
بازجویی فنی و تخصصی و قضایی قرار گرفت و در
نهایت به ارتکاب جرایمی مانند غصب عناوین ،استفاده
غیرمجاز از البسه رسمی نظامی ،حمل و نگهداری
سالح و مهمات جنگی اقــرار کرد.این مقام قضایی
افزود :پس از تفهیم اتهام و صدور قرار تأمین کیفری،
متهم ابتدا به لحاظ عجز از تعرفه وثیقه بازداشت و روانه
زندان شد و هم اکنون با تودیع وثیقه آزاد شده است.
وی خاطرنشان کرد :تحقیقات برای روشن شدن دیگر
ابعاد ماجرا کماکان ادامه دارد.

 ۳جوان راز و جرگالنی از جمله «حامد رحیمی» به
عنوان مدیر موفق پرورش اسب و «علی ریحانی» فعال
حوزه هنر تجلیل شد.

یادداشت

سرباز گمنام ،خوش نام
امنیت
نیروهای اطالعاتی و امنیتی که در ایــران فعالیت می
کنند به عنوان سربازان گمنام امام زمان(عج) شناخته
می شوند و بیشترین امنیت و آرامــش جامعه ،مرهون
خدمات این سربازان جان بر کف است   .آن ها عالوه بر
دفاع از امنیت کشور باید با اقدامات اطالعاتی برخی
اتفاقات را قبل از وقوع پیش بینی کنند ،این اقدام که
بر اثــر حضور نامحسوس آنــان در جامعه به وقــوع می
پیوندد باعث می شود جامعه با جان فشانی آن ها به
سمت امنیت و آرامش هدایت شود.سربازان گمنام امام
زمان(عج) در ایران عهده دار امنیت جامعه که از اساسی
ترین آرمان های انقالب اسالمی است ،هستند و با توجه
به وضعیت خاورمیانه و هجمه های مختلف دشمنان علیه
نظام مقدس جمهوری اسالمی ،نقشی حساس ،خطیر و
انکار ناپذیر در این حوزه دارند.
از ایــن رو شناسه استثنایی ایــن ســربــازان گمنام،
برخورداری از دو تفکر ناب والیی و جهادی است که تنها
انجام تکلیف الهی را نشانه موفقیت و پیروزی خود می
دانند و شکست در فرهنگ کربالیی آن ها راه و جایی
ندارد و همانند فرهنگی که در دفاع مقدس تجربه شده
است ،در هر دو حالت پیروزی یا شکست ظاهری ،خود
را پیروز واقعی می دانند.در دنیای امروز که اساس اقتدار
آن فرانظامی یعنی امنیتی و اطالعاتی و پرکردن بسیاری
از خألها منوط به کارایی سازمان های امنیتی است،
موفقیت کشورها در استقالل و خوداتکایی وابسته به
حجم تحرکات اطالعاتی ،امنیتی و کسب و جمع آوری
داده های ارزشمند از محیط های عملیاتی است.در این
راستا جمهوری اسالمی ایران به عنوان نقطه قوت اول
خود با حفظ ارتش و پیدایش و گسترش چشم نواز و دل
انگیز سپاه پاسداران و نیروی مقاومت بسیج ،هیچ گونه
نگرانی از اقتدار نظامی ابرقدرت ها و کشورهای متحد
با آن ها ندارد و اتفاق ًا آن ها همواره نگران اقتدار نظامی
ما بوده اند و رونمایی های ابزاری ما برای آن ها حیرت
انگیز است.
نقطه قوت دوم نظام مقدس جمهوری اسالمی ،اقتدار
عملکردی وزارت اطالعات اســت که علی رغــم فقدان
پیشینه اطالعاتی و حفظ نشدن سازمان امنیت رژیم
منحوس سابق ،در عرصه ارزیابی های ناظران بی طرف
بین المللی هم ردیــف برترین سازمان هــای کهنه کار
اطالعاتی جهان عمل و در دقیق ترین عملیات ها،
مصاف ها را بدون استثنا به نفع خود تمام کرده و دست
زبده ترین اطالعاتی های دنیا را در پوست گردو گذاشته
است.در این میان ،عملیات های بسیار پیچیده و مدرنی
را در جامعه برای ارتقای امنیت و آرامش در اقصی نقاط
کشور انجام داده که می توان از جمله آن ها به دستگیری
و انهدام چندین باند تروریستی در کشور از جمله مناطق
غرب و شرق ایران اشاره کرد که البته تنها بخشی از آن
رسانه ای شد.به هر حال این تشکیالت والیی که قبل از
وزارتخانه بودنش یک نهاد انقالبی است ،مرهون خلوص،
والیتمداری و جان فشانی شهدا و جانبازانی است که
امروز َع َلم افتخار و پرچم اقتدار ایران اسالمی هستند و
سربازان گمنام امام زمان(عج) همواره از آنان الگو گرفته
و بر اساس راهی که آن ها نشان داده اند ،به تعبیر امام
راحل ،حفظ نظام جمهوری اسالمی را از اوجب واجبات
می دانند و در راه سربلندی آن از هیچ تالش ایثارگرانه
ای دریغ نمی کنند.در پایان تبریک هفته سربازان گمنام
امام زمان(عج) بهانه ای برای تاکید بر حضور این نیروها به
عنوان بازوی جامعه به منظور ارتقای امنیت و آرامشی که
تمام مردم ایران از آن سهم دارند ،است.امروز ما بیش از
هر زمان دیگری به هوشیاری و تحرک گسترده برای حفظ
نظام از شر پلیدترین اتحادهای استکباری و صهیونیستی
نیاز داریم و باید معتقد باشیم کسی که برای خدا کار می
کند ،از نامالیمت ها و سختی ها هراسی ندارد و هرگز
دلسرد نمی شود و صد البته که همین گونه است.

بدون تیتر
ﺍ ﺍ«صارمی» مدیر جمعیت هالل احمر اسفراین از انتقال
یک بانوی کوهنورد از ارتفاعات شاه جهان که دچار
ارتفاع زدگی شده بود به اورژانــس و پس از آن به مرکز
درمانی در پی اعزام نیروهای تیم واکنش سریع جمعیت
هــال احمر ایــن شهرستان خبر داد و افــزود :گــزارش
ماندن  ۳تیم کوهنوردی در دره سیاه خانه در روستای
سارمران این شهرستان به دلیل بارش باران و سیل هم
واصل شد که تیم های واکنش سریع به محل اعزام شدند
اما پیش از عملیات امداد و نجات ،کوهنوردان خود را به
این سوی مسیر رسانده بودند و مشکل خاصی نبود.

