
سنگالخ های  روی  کمین،  حفره های  در  ساعت ها   
را  اشرار  و  متجاوز  افراد  مشکوک  تحرکات  زجرآور 
رصد می کنند و سینه تک تک آن ها سپر بالی مردم 
می شود.گاهی گمنام شهید و بی صدا آب می شوند 
تا درخت امنیت با خون آن ها ریشه در خاک محکم 
کند و نگاه های چپ از ذره ذره خاک وطن دور بماند. 
تمامی این اوصاف را شنیده بودم اما تا پیش از این 
گزارش عمق و ابعاد ماجرا را درک و لمس نکرده بودم. 
حاال که تغییراتی در کشور افغانستان رخ داده است و 
هجمه اخبار چند برابر همیشه رسانه ها و ذهن مردم 

طالبان  که  کرده  درگیر خودش  را 
مرزهای ایران را با خطر رو به رو کرده 
و مرزبانان هر چند ساعت یک بار 

عملیات و درگیری...

هشت »باید« برای مشهد که می خواهد شهری معیار  و الهام بخش باشد

زیست مؤمنانه در پایتخت معنوی
 گزارش میدانی خبرنگار 

و عکاس قدس از امنیت مرز 
دوغارون در همسایگی افغانستان

آرامش در نقطه 
صفر مرزی
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استاندار خراسان رضوی: 

 عادی انگاری سبب شروع 
موج ششم کرونا  می شود

 افزایش حجم جوجه ریزی 
در مرغداری های خراسان رضوی 

نام نویسی قطعی یک میلیون 
دانش آموز خراسان رضوی 

ابالغ نخستین بخش از مجموعه 
طرح های تفصیلی هفت گانه مشهد 
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داغ شدن دوباره یک شایعه!
نجمه امینی، مسئول روابط عمومی شرکت 
ــا فـــارس در  ــدیــده شــانــدیــز در گــفــت وگــو ب پ
خصوص شایعه های پخش شده در فضای 
مجسمه های  تــخــریــب  بـــر  مــبــنــی  مـــجـــازی 
ضمن  مجموعه  ایــن  در  فردوسی  شاهنامه 
تکذیب این موضوع گفت: این شایعه ها دو 
سال پیش هم با همین مضمون عنوان شد 

ولی درست نیست.
وی با اشاره به اینکه هنوز مجسمه های شاهنامه 
بــه بــهــره بــرداری نــرســیــده اســـت اظــهــار کــرد: 
مجسمه های شاهنامه هنوز بهره برداری نشده 
و اصالً در معرض دید کسی نیست که دیده 
و تخریب شود؛ در قسمت پروژه مجسمه های 
فردوسی اکنون کاری انجام نمی شود که توجهی 

به آن صورت بگیرد.
وی ادامه داد: دو سال پیش هم که این شایعه 
امــام جمعه مشهد  با دفتر  ابتدا  مطرح شد 
تماس گرفتیم که به طور کامل این موضوع را 
تکذیب کردند؛ این ها شیطنتی دوباره است که 
در حال دست به دست شدن در فضای مجازی 

است.

 وزش باد شدید 
در خراسان رضوی

کارشناس مرکز پیش بینی اداره کل هواشناسی 
خراسان رضوی گفت: وزش باد شدید همراه با 
گرد وخاک و احتمال آسیب به سازه های موقت 
مناطق  در  جــاری  هفته  پایان  جمعه،  روز  از 

مختلف استان شدت می گیرد.
آیدا فاروقی در گفت وگو با خبرنگار ایرنا افزود: 
با گردوغبار و کاهش  بــاد همراه  شــدت وزش 
میدان دید در خراسان رضوی به ویژه در مناطق 

بادخیز طی هفته آینده نیز ادامه دارد.
وی اضافه کرد: روز شنبه آینده با پیش بینی 
افزایش ابر در مناطق کوهستانی و ارتفاعات 
خــراســان رضــوی رگبار همراه با رعــد و بــرق را 

شاهد هستیم.

برای نخستین بار در مشهد 

 طرح توانمندسازی معتادان متجاهر 
اجرا می شود

اجتماعی  و  فرهنگی  ســازمــان  رئــیــس  و  شــهــردار  مــعــاون 
شهرداری مشهد گفت: طرح توانمندسازی و صیانت پس از 
بهبودی، حلقه مفقوده فرایند ساماندهی متکدیان و معتادان 
بهبودیافته اســت. مقرر شده به زودی شاهد اجــرای طرح 
توانمندسازی آسیب دیدگان اجتماعی به صورت آزمایشی در 
مشهد باشیم.سیدمجتبی منتظری اظهار کرد: مقرر است 
در بخشی از مجتمع اردوگاه سرای سبز زندگی در کنار اجرای 
مصوبه شورای عالی اداری، بحث توانمندسازی که وظیفه 
ذاتی شهرداری و بهزیستی است نیز گنجانده شود و ما در 
آنجا از کمپ های ماده ۱۶، به انتخاب کمیته ای متشکل از 
بهزیستی، ستاد هماهنگی مبارزه با مواد مخدر و دادگستری 
اعتیاد  چنگال  از  یافته  رهــا  که  کسانی  از  نفر   ۲۰۰ تعداد 
هستند را انتخاب و به این مرکز حرفه آموزی منتقل کنیم 
تا با همکاری اداره فنی و حرفه ای در دو حوزه مهارت های 

تخصصی و عمومی تحت آموزش قرار بدهیم. 
و  ــارواش، جوشکاری در  کـ در حــوزه تخصصی در ۹ رشته 
پیرایش  و  آرایــش  باغبانی، طراحی دوخــت،  بنایی،  پنجره، 
مردانه، آرایش و پیرایش بانوان، کار با رایانه و کالس نهضت 
آموزش های  و در حوزه  ارائه می شود  آموزش ها  سوادآموزی 
عمومی مهارت های زندگی از قبیل مهارت نه گفتن، مهارت 
کنترل خشم، مهارت حل تعارض، اصول اولیه کسب و کار، 

ارتباط گیری مؤثر و... آموزش داده خواهد شد.

جابه جایی خط لوله، علت سیالب در بولوار ملک آباد

شهریور، یادآور زلزله کاخک گناباد

 داغ 53 ساله

ــروز  دی ظهر  حــوالــی  رسائی فر: 
حد  مسیر  در  ــه  ک شــهــرونــدانــی 
ســـه راه  ــا  ت آزادی  ــدان  مــی فــاصــل 
بــودنــد  حــرکــت  در  مشهد  خــیــام 
حــجــم  افــــتــــادن  راه  ــه  ــ ب ــد  ــاهـ شـ
ایــن خیابان  زیــادی آب در سطح 
بود  مــیــزان جــاری شــدن آب قابل توجه  بــودنــد. 
 تــا جــایــی کــه بـــرای مــدتــی یــک طــرف را سیالبی 

فرا گرفت. 
هر  ذهــن  بــه  بین  ایــن  در  کــه  نکته ای  نخستین 
که  در شرایطی  کــه  بــود  ایــن  رهــگــذری می رسید 
همه از کمبود آب رنج می بریم این حجم از آب 
چرا باید بر سطح خیابان جاری شود و دوم اینکه 

منشأ آن از کجاست؟
 برای روشن شدن موضوع با محمود محتشمی راد،
فاضالب  و  آب  شــرکــت  عمومی  روابـــط  مسئول 
را  آن  دلیل  و  گرفتیم  ارتباط  مشهد  شهرستان 

جویا شدیم.

وی در این خصوص به خبرنگار ما گفت: به دلیل 
اجرای یکی از پروژه های شهرداری قسمتی از خط 
انتقال آب شرب معارض با این پروژه قرار گرفت 
جابه جایی  به  مجبور  فاضالب  و  آب  شرکت  که 

خط شد. پس از این اقدام و با توجه به  ضرورت 
شست وشوی شبکه آب، به دلیل  انسداد کانال 
آب های سطحی بخشی از آب به سطح باال رسید 

و بر کف خیابان جاری شد.

ساعت ۱4 و۲۰ دقیقه ظهر روز نهم 
فــاجــعــه بــاری  ــه  ــزل زل شــهــریــور ۱347 
کاخک را لرزاند که در اثر این زلزله 
حدود 3هزار نفر جان خود را از دست 

دادند. 
ــران شد  بــه طــور کامل ویـ ــزارش تسنیم، شهر  بــه گـ
و صــدای ناله و شیون پـــدران، مـــادران و کودکان از 
حیرت،  و  بهت  می شد.  شنیده  شهر  گوشه گوشه 
درماندگی، بیچارگی و سرگردانی، تنها چیزی بود که 
در سیمای بازماندگان دیده می شد. روی هر خرابه ای 
تعدادی، به امید یافتن بستگانشان با گریه مشغول 
کنار زدن آوار منزل خود بودند که اغلب هم نتیجه 
کاوش آن ها یافتن جسد عزیزانشان بود.گویا قیامت 
ادامــه  آن  از  بـــود... پس لرزه های متعدد پس  شــده 

داشت. حدود ۲۱ ساعت از این زلزله نگذشته بود که 
در ساعت ۱۱ صبح روز بعد زمین لرزه شدید دیگری 
فردوس را به کلی ویران کرد. پیرمردی که در نزدیکی 
امامزاده کاخک مغازه  دارد، می گوید: آن زمان کاخک 
به این شکل نبود، ما شهر پر رونقی داشتیم و از همه 
جا برای خرید به کاخک می آمدند. پس از زلزله دیگر 
رونق از کاخک رفت و هنوز بازار ما مثل آن زمان نشده 
است، چه مردهایی را در آن زلزله از دست دادیم 
که دیگر کاخک همچین افــرادی را به خود نخواهد 
دید.یکی دیگر از اهالی شهر زلزله را به خوبی به  یاد 
دارد، او با چشمانی اشکبار نفس بلندی می کشد و 
می گوید: خدا آن روز را برای هیچ کس نیاورد، زمین 
داشت دور خودش می چرخید و خانه ها را تبدیل به 
خاک می کرد، صدای وحشتناکی داشت، همه شهر 

تبدیل به خاک شده بود.وی ادامه می دهد: امکاناتی 
نبود، فرزندم را از زیر خاک درآوردم، پارچه ای نبود 
که او را کفن کنم، روحانی ای نبود که نماز بخواند، 
او را مجبور شدم به همان شکل فقط در چاله ای زیر 

خاک دفن کنم.
کسی  می گوید:  کاخک  زلزله  شاهدان  از  دیگر  یکی 
در شهر زنده نمانده بود مگر افــرادی که در صحرا و 
یا کوچه ها بودند، هر کس در خانه بود زیر آوار جان 
داده بود. می گویند 3هزار نفر در زلزله کشته شدند؛ 
امکاناتی  بود.  امامزاده خراب نشده  فقط ساختمان 
نداشتیم، روزهای وحشتناکی بود، جنازه ها همان طور 
به خاک سپرده می شدند، مردم غذایشان نان خشک 
و هندوانه و انگور بود، خیلی خانواده ها داشتیم که از 

آن ها هیچ کس زنده نماند و همه کشته شدند.
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 بدینوس��یله از کلیه صاحبان س��هام ش��رکت 
س��رخاندیز  بوس��تان  گردش��گری  مجتم��ع 
)سهامی خاص( و یا نمایندگان قانونی آنها دعوت
می گردد تا در جلسه مجمع عمومی فوق العاده 
ش��رکت که راس س��اعت 8 صبح روز یکشنبه 
م��ورخ 1400/6/21 واق��ع در دفتر ش��رکت به 
نش��انی: اس��تان خراس��ان رضوی، شهرستان 
بینالود، بخش ش��اندیز، ش��هر ش��اندیز، محله 
مس��جد جامع، خیاب��ان آبش��ار 6، خیابان پارک 
طبیعی ش��اندیز، پالک 0 ، طبقه همکف تشکیل 
می گردد، با در دس��ت داش��تن کارت ملی و یا 

اصل وکالتنامه حضور بهم رسانید.
     دستور کار جلسه:

1-تصویب اساسنامه جدید.
2-سایر مواردی که در صالحیت مجمع عمومی 

فوق العاده باشد.
   هیئت مدیره 

شرکت مجتمع گردشگری بوستان سرخاندیز

آگهی دعوت به مجمع عمومی 
فوق العاده شرکت مجتمع گردشگری 

بوستان سرخاندیز )سهامی خاص(
به شماره ثبت 36333 و شناسه ملی 

10380518563
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داران  س��هام  کلی��ه  از  وس��یله  بدی��ن 
ونماین��دگان ایش��ان دع��وت میش��ود که در 
جلس��ه مجمع عمومی عادی ش��رکت فردوس 
ناب)س��هامی خ��اص( که در روز س��ه ش��نبه 
مورخ 1400/06/30 راس س��اعت 15در محل 
فردوس اس��المیه ش��رکت ف��ردوس ناب کد 
پستی 9773166477 تلفن 05632743270 

برگزار میگردد،حضوربهم رسانند.
دستور جلسه:

1-گزارش هیئت مدیره وبازرسان.
2-تصویب ترازنامه وعملکرد سال1399.

3-انتخاب بازرس اصلی و علی البدل.
4-تعیی��ن روزنام��ه جه��ت درج آگه��ی های 

شرکت 
5-سایر مواردی که در مجمع میتواند مطرح 

هیات مدیره شرکت فردوس نابشود.

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی 
شرکت فردوس ناب)سهامی خاص(

شماره ثبت 105 شناسه ملی 
10360005823 تاریخ انتشار1400/06/11
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   اعزام سنگنورد 
خراسان رضوی 
به مسابقات 
جهانی روسیه 
احمد زحمتکش، رئیس 
هیئت کوهنوردی و 
صعودهای ورزشی 
خراسان رضوی گفت: 
فدراسیون کوهنوردی 
احسان اسرار سنگنورد 
این استان را برای 
اعزام به مسابقات 
جهانی روسیه دعوت 
کرد. حمیدرضا 
توزنده جانی از استان 
نیز به عنوان مربی تیم 
ملی سنگنوردی در 
این دوره از اردوهای 
آمادگی و مسابقات 
حضور دارد.

اقتصاد  حمزه واقعی-پژوهشگر 
ــات  ــع ــال ــط ارشــــــد م
به  مشهد  میان رشته ای 
عــنــوان پایتخت معنوی ایــران 
ــمــاد تــمــدن ســازی انــقــاب  و ن
اسامی از دو سو مــورد توجه، 
حساسیت و برنامه ریزی است؛ نخست از طرف 
تفکر انقابی اندیشه ورز با رویکرد تعریف و تجسم 
یک شهر معیار که همه استاندارد های زیست 
مؤمنانه و رو به پیشرفت در آن فراهم باشد به گونه ای 
که یک الگوی تام و تمام بشود برای ارائه به جهان. از 
طرف دیگر، دشمنان انقاب و آنانی که انقاب را در 
تضاد با اهداف خود می بینند همه توجه، حساسیت 
و برنامه ریزی خود را جوری سامان داده انــد که این 
مهم محقق نشود بنابراین شاهد تاش آنــان در 
اشکال مختلف هستیم. به عنوان نمونه توجه، 
خبرسازی، بزرگ نمایی و پروپاگاندای رسانه ای 
دشمن درباره مشهد بارها تکرار شده است. ماجرای 
دروغ تایلند اسامی نمونه ای دم دستی از این خدعه 
است. ما نیز با دریافت این حساسیت و برای انجام 
تکلیفمان در برابر شهر تمدنی شیعه و دیار امام 
رضا)ع( که در ادبیات امام خمینی)ره( »مرکز ایران« 
عنوان گرفت، باید همه توانمان را در عرصه های 
گوناگون به کار گیریم. قطعاً همت 100 درصــدی و 
هم افزایی توان ها می تواند ما را در برنامه هایمان به 
پیش برد. پیشرفت ما هم قطعاً عقب نشینی دشمن 
را در پی خواهد داشت. باید با احصای مأموریت های 
شورای شهر و مدیریت شهری، به نگاه های تازه و 

هدفمند در این راستا برسیم.
نگاه اول: از آنجا کــه عــدالــت در ابــعــاد و اضــاع 
ــرورت دیــنــی، اخــاقــی و  ــ مختلف آن، یــک ضـ
انسان محور است باید نظام بودجه ریزی شهری 
هم با ایــن رویکرد هم راستا شــود. بر ایــن اساس 

معتقدم باید بــه سمت بودجه نویسی پلکانی 
حرکت کنیم. با ایــن تعریف که ۵0 درصــد میان 
همه مناطق مشترک و ۵0 درصد بعدی به صورت 
پلکانی و با در نظر گرفتن درصد متناسب با میزان 
محرومیت مناطق در راستای عدالت اجتماعی 

برنامه نویسی شود.
ــع پـــروژه هـــا و ظــرفــیــت ســازی هــا  ــوزی نــگــاه دوم: ت
براساس دو شاخص باشد؛ 1- نیاز واقعی مناطق 
2- استعداد مناطق بــرای بــهــره وری هدفمند و 

پیشرفت محور.
نگاه سوم: ارتقای هویت محلی در راستای هویت 

ملی و انقابی و ارتقای تعلق خاطر محلی به گونه ای 
که هیچ کسی از به کار بردن نام محله خود احساس 
شرمندگی نکند بلکه بــا افتخار خــود را فرزند 
محله خود بداند. ایجاد کانون های هویت بخش، 
برجسته سازی ظرفیت ها، معرفی چهره ها و 
شخصیت های مناطق و بررسی تاریخ هر محله در 

این راستا می تواند مورد توجه باشد.
نگاه چهارم: تعریف یک کان پروژه برای هر منطقه و 
هشت پروژه متوسط و یک شبکه ریزپروژه می تواند 
نویدبخش تحول شهری باشد که موجب ارتقای 

امید به مدیریت انقابی می شود.

نگاه پنجم: افزایش سهم حمل و نقل عمومی از 
بودجه برای بسترسازی آمد و شد امن، سریع و 
ارزان و کاهش آلودگی و ارتقای فرهنگ استفاده 
از ظرفیت های عمومی فراتر از یک اقدام شهری 
می تواند به یک برنامه هویتی هم ارتقا یابد و 
همراهی را به همدلی تبدیل کند و از تظاهر فاصله 
اجتماعی که با مانور تجمل خــودروهــای لوکس 

انجام می شود، تا حدودی بکاهد.
نگاه ششم: از آنجا که فلسفه وجودی مشهد حرم 
امام رضا)ع( و جانمایه توسعه ای شهر هم زیارت 
است باید از هر منطقه، خط و مسیر حمل و نقل 
عمومی به حرم طراحی شود تا با تسهیل آمد و 

شد، مجاوران امام، زائران همیشگی باشند.
نگاه هفتم: هنر در خدمت زیــارت. همه هنر ها 
و ظرفیت های هنری در هندسه    فرهنگ زیارت 
بــه خــدمــت گرفته شـــود. ایـــن بــه احــیــای هنر و 
تعالی بخشی آن می انجامد و مشهد را به عنوان 
شهر دوستدار هنر متعهد مطرح و تبلیغات منفی 

را خنثی می کند. 
نگاه هشتم: حاشیه شهر باید مانند متن شهر 
در برنامه ریزی ها مورد توجه باشد و ریل گذاری به 
سمتی باشد که در یک دوره چهار ساله، فاصله 
حاشیه با متن کاهش محسوس و قابل اندازه گیری 

داشته باشد.
ایــن یــادداشــت )بــه بهانه انتخاب شـــورای شهر 
و شــهــردار جدید( جستاری کلی و کوتاه بــود به 
بایدهای شهری که باید معیار و الهام بخش باشد.

هست و باید های این شهر نیاز به بازکاوی های 
دانشورانه، تخصصی و عمیق دارد تا با نگاهی 
کــل نــگــرانــه، شبکه ای و ســاخــتــاری، در مرحله 
نخست به تصوری درست از شهر معیار برسیم و 
در مرحله بعد از تصویر و تصور درست، با سرعت 

و صحت اقدام کنیم.

هشت »باید« برای مشهد که می خواهد شهری معیار  و الهام بخش باشد

زیست مؤمنانه در پایتخت معنوی

خبرخبر
ويژهويژه

استاندار خراسان رضوی: عادی انگاری سبب شروع موج ششم کرونا  می شود
استاندار خراسان رضوی گفت: اکنون اعداد و ارقام 
حاکی از کاهش میزان شیوع کرونا، بیماران سرپایی 
و بستری ها در خراسان رضــوی  اســت، امــا وضعیت 
شکننده است و اگر غفلت یا عادی انگاری شود امکان 
دارد دوباره پنجمین اوج گیری شیوع کرونا بر ششمین 

اوج گیری سوار شود.

محمدصادق معتمدیان گفت: خوشبختانه میزان 
رعایت دستورالعمل های بهداشتی از سوی مردم در 
این استان به بیش از ۸0 درصد رسیده اما این شرایط 

شکننده است.
وی افزود: اکنون اعداد و ارقام حاکی از کاهش میزان 
شیوع کرونا، بیماران سرپایی و بستری ها در خراسان 

رضوی  است، اما وضعیت شکننده است و اگر غفلت 
ــاره پنجمین  ــ ــگــاری شــود امــکــان دارد دوب یــا عــادی ان
اوج گــیــری شیوع کــرونــا بــر ششمین اوج گــیــری ســوار 
شــود بنابراین بــایــد مـــردم توصیه های بهداشتی را 
 جدی تر بگیرند و دستورالعمل های بهداشتی را بیشتر 

رعایت کنند.

محمدصادق معتمدیان، استاندار خراسان رضوی  
بیان کرد: در 1۸ ماهه گذشته بیش از ۹0 هزار نفر مبتا 
به کووید1۹ بهبودی کامل پیدا کرده و از بیمارستان 

مرخص شده اند.
ــه بیماران در  وی ادامــه داد: میانگین ترخیص روزان

خراسان رضوی به ۵00 نفر رسیده است.

خبر
   آغاز برداشت پسته در تایباد 

برداشت پسته از ۳هزار و ۳۰۰ هکتار از باغ های 
بارور شهرستان مرزی تایباد در شرق استان 

خراسان رضوی آغاز شد و تا پایان شهریور ماه 
ادامه دارد.

مدیر جهاد کشاورزی تایباد روز چهارشنبه در 
گفت وگو با ایرنا افزود: با وجود خشکسالی سال 

زراعی جاری، باغ های پسته این شهرستان امسال 
باروری مطلوبی دارند که انتظار می رود میانگین 
تولید این محصول در هر هکتار به ۹۰۰ کیلوگرم 

پسته خشک برسد.
جواد اعتضادی با بیان اینکه این شهرستان 

در سال زراعی جاری ۲ هزار و ۱۰۰ هکتار باغ 
غیربارور پسته دارد افزود: پیش بینی می شود در 
سال زراعی جاری ۲ هزار و ۷۰۰ تن پسته خشک 

در این شهرستان برداشت و روانه بازارهای 
مصرف شود.

وی مهم ترین گونه های پسته شهرستان تایباد را 
فندقی، اوحدی، احمدآقایی، اکبری، کله قوچی و 

بادامی سفید برشمرد.

»ستاد تسهیل استان« 
پای کار حل مشکالت 

اقتصادی چناران و گلبهار 
مــعــاون هماهنگی امـــور اقــتــصــادی اســتــانــداری 
خراسان رضوی گفت: در سفر یک روزه استاندار 
بــه شهرستان های گلبهار و چــنــاران، نشست 
کارگروه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان 
در این شهرستان ها برگزار شد و پس از بررسی 
مشکات واحدها و بنگاه های اقتصادی ۳۵ راهکار 

به تصویب رساند.
مرتضی اشرفی افــزود: نشست کــارگــروه ستاد 
تسهیل و بررسی مشکات بنگاه های اقتصادی 
چناران 20 مصوبه داشت که 12 مصوبه آن مربوط 
به حل مشکات واحدهای تولیدی در خصوص 

بیمه تأمین اجتماعی و برق بود.
وی گــفــت: پـــروژه هـــای نیمه تمام چـــنـــاران در 
حوزه های صنعت، معدن و تجارت و کشاورزی 
۶۳ پروژه است که درباره اتمام این پروژه ها و حل 
مشکات آن ها در نشست کارگروه ستاد تسهیل 
تصمیم گیری شـــد.  11 واحـــد تولیدی چناران 
نیمه فعال و راکد است که نیاز به نقدینگی دارد 
و در کارگروه ستاد تسهیل برای تأمین نقدینگی 
آن هـــا راهــکــارهــایــی بــه تصویب رســیــد. معاون 
هماهنگی امــور اقتصادی استانداری خراسان 
رضوی با اشاره به مصوبات کارگروه ستاد تسهیل 
و رفع موانع تولید برای شهرستان گلبهار گفت: 
نشست این کارگروه در گلبهار 1۵ مصوبه برای 
حل مشکات اقتصادی داشت که مهم ترین آن 
تدوین یک برنامه عملیاتی اقتصادی مشخص در 
حوزه های کشاورزی، صنعتی و معدنی با توجه به 

مزیت های اقتصادی منطقه بود. 

هست و باید های این شهر نیاز به بازکاوی های دانشورانه، تخصصی و 
عمیق دارد تا با نگاهی کل نگرانه، شبکه ای و ساختاری، در مرحله نخست 
به تصوری درست از شهر معیار برسیم و در مرحله بعد از تصویر و تصور 

درست، با سرعت و صحت اقدام کنیم.
گزيدهگزيده
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در استان

س
قد

 - 
ت

بیا
د 

حی
  و

/د
99
10
04
1

خس��رو بار 
وانت - خاور - کارگر

36674400-37662126
38915159

پونک بار 
بزرگ خراسان

قبول حمل اثاثیه منزل 
و بارهای تجاری و صنعتی

33685900
33895856
33895855
36237340
36237341
خاور - کامیون - تریلی

شبانه روزی - بیمه رایگان
سرویس دهی به تمام نقاط شهر

ط
/1
40
18
97

باربری نمونه امام رضا
09152494232-32136393
09013563828-32136394

ط
/1
40
45
55

اتومبیل کرایه بدون راننده
استان خراس�ان رض�وی

سعی�د عل�یزاده
09153552983-09153559467

خرید خودروهای فرسوده 
باالترین قیمت - بازدید رایگان
حسین زاده 09156246722

ط09038017038
/1
40
44
47

ج
/1
40
32
19

مجدخودروشرق
خریدکامیون،اتوبوس،وانت،سواری 

09157593804
09303115804

 کنیتکس،بلکا،گرانولیت
نقاشی، 30 سال تجربه، دفتر 
خراسان نما 37665344
09158910589 محبوب

ط
/1
40
01
13

ج
/1
40
30
11

فوری
کیفیت وسرعت 

09155059144نگاری

ج
/1
40
37
16

فرهنگیا ن 
رنگ از شما اجراازما

09155039634
نقد، اقساط

) به قیمت پخش و تولیدی(
انواع کاغذ دیواری و پوستر، 

پرده تور، کرکره فلزی، کفپوش 
پارکت و موکت، آینه پازلی

همراه با نصب و ارسال آلبوم
فالحی 36237655

میرجلیلی 09153045934

ط
/9
91
06
02

ط
/9
90
86
43

دوربین مداربسته و دزدگیر
فروش و خدمات برق

09159159700
09364505911 

ج
/1
40
16
49

میالد ُدر 
مجری کلیه سیستم های 

درب اتومات 
شیشه ای،جکی،ریلی
کرکره ای،راهبند
09151115493
38696868

ج
/1
40
29
91

 upvc پنجره ترمال بریک
شیشه  جام بالکنی،توری 
جمع شونده 09021571939
35593600-09151571939

داربست پردیس
با بیمه مسئولیت تخفیف ویژه 

جاده قدیم و سنتو
36667643-09153079215

ط
/1
40
46
96

خرید و فروش
لوازم داربست و قالب بتن
مالئی 09153050396

ط
/1
40
09
38

داربست رحمتی
با بیمه مسوولیت 
نصب همین امروز

09157033742

ط
/1
40
43
09

ایزوگام شرق
به قیمت درب کارخانه

32721789-09153132504
09366484449

ط
/1
40
19
15

ایزوگام شرق
قیرگونی،آسفالت لکه گیری 

حتی 1 متر »حاجی رمضانی«
37571068-09153059302

ط
/9
90
63
54

ایزوگام شرق ساده متری 27000
آلومینیوم دار متری 32000 

با نصب،با ضمانت،چک 3 ماهه 
09153015535

ط
/1
40
44
08

کرگیری،کاشت انواع بلت
شیارزنی و تخریب

09158022533 موسوی

ط
/1
40
40
11

تخریب فوری ساختمان   
وخاکبرداری کلیه مصالح ش��ما را 

به باالترین قیمت خریداریم 
09151104708

ج
/9
90
05
90

ج
/9
91
17
67

کارآسان ایده 
نصب واجرا،سرویس نگهداری
آسانسور هر توقف 8000ت 

38824494

لوله کشی گاز
ن��رده لول��ه ای، تعمی��رات گاز
33640007  /  09153182411
نقد اقس��اط / مدیریت کرمی

ط
/1
40
43
10

گازرسانی 
تفکیک کنتور گاز ، تعمیرات نرده

نقد و اقساط "سمیعی"
09155597618-09359899792

ط
/9
80
04
42

ج
14
01
72
1

گ��لبهار
خرید،فروش،رهن،اجاره
امالک پطرو)بلوارپرند(

 09153587292-38324530

ج
/1
40
13
57

خری��دار
زمین

جل���دک
09151016288 تبریزی

به یک مهمانپذیر یا خانه مسافر
یا ساختمان چند واحدی
جهت اجاره نیازمندیم 

09019686691

ط
/1
40
50
44

ط
/1
40
50
43

کشمیری 19
منزل 100 متری

2 طبقه، امتیازات جدا
قیمت توافقی

یا معاوضه با خودرو
09153588667

ج
/1
40
50
47

فروش فوری 
شاهنامه 76

قیمت زیر فی کارشناسی 
بعدازروستامحمدآبادیک 
4650مت��ر  ب��اغ  قطع��ه 
سندآس��تانه ب��ا کارب��ری 
دارای  دوردی��وار  باغ��ی 
اس��تخر 3باب اتاق کارگر 
دارای آب برق وسیس��تم 
قط��ره ای ک��ه جم��ع ش��د 
باش��د  انبارم��ی  ودر 
روس��تای  :بی��ن  آدرس 
ی  س��تا و ر و د با آ محمد
م��دارک  هم��ه  دهش��ک 
واسنادآماده جهت گلخانه 
دامپ��روری ...زمین روبه 
رشد09151140772

ج
/1
40
04
61

ش����اندیز
خرید وفروش
زمین ،باغ ویال

09151116733 اکرمی

ط
/1
40
16
80

تاژقالیشویی و مبل شویی
شستشو به روش 100% اسالمی

38924418 
32715374
38471584
37255454

حمل و نقل کاال
و اثاثیه

کرایه خودرو

خودروهای فرسوده

رهن و اجاره
آپارتمان

خرید و فروش
خانه و ویال

خرید و فروش
باغ و زمین

قالی شویی

نقاشی و کاغذ دیواری

دزدگیر/ سیستم های
حفاظتی و ایمنی

درهای اتوماتیک

در و پنجره

داربست

ایزوگام و عایق کاری

تخریب ساختمان

آسانسور

گازرسانی

ط
/1
40
09
71

عدالتیان
واحد نمونه سال88و89

تحت پوشش بیمه ایران، سرویس دهی در تمام نقاط شهر

هیچ شعبه دیگری ندارد

رفوگری

33442201-33680841-32731892
ایام تعطیل 09155156953

38825747-38595136-37329859

32424971-32135948-9 مدیریت :سید علی 

عدالتیان

قالی شوئی

عضو درجه یک اتحادیه
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حتی یک متر
09365265704 شرافتی

ط
/1
40
50
41
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مشاورین امالک



نام نویسی قطعی 
یک میلیون 
دانش آموز 

خراسان رضوی 
قاسمعلی خدابنده، 
مدیرکل آموزش و 
پرورش خراسان 

رضوی گفت: 
نام نویسی یک 

میلیون و ۴۰ هزار 
دانش آموز استان در 

سامانه ملی سناد 
برای سال تحصیلی 

۱۴۰۱-۱۴۰۰ قطعی 
شده است. پیش بینی 

می شود بیش از یک 
میلیون و ۳۶۰ هزار 
دانش آموز در استان 

داشته باشیم.

خبرخبر
ویژهویژه

ــأمــیــن آب شــرب  مــعــضــل ت
همچنان برخی روستاییان 
ــوی را  ــان رضـ ــراسـ ــوب خـ جــن
اذیــت می کند ایــن در حالی 
اســت کــه ریــشــه اصــلــی این 
مشکل را می توان در کمبود 

اعتبارات ردیابی کرد.
ــزارش تــســنــیــم، یــکــی از ایـــن روســتــاهــا  ــ بـــه گـ
روستای »زیبد« در 20 کیلومتری جنوب غرب 
شهرستان گناباد است که با جمعیتی افزون بر 
500 خانوار یکی از بزرگ ترین روستاهای بخش 

کاخک محسوب می شود.
این روستا به واسطه تعداد شهید و جانبازی 
که دارد یکی از روستاهای شاخص کشوری 
محسوب می شود و کمتر خــانــواده ای در این 
روستا وجود دارد که شهید و یا جانباز نداشته 

باشد.
ــی روســتــای »زیــبــد« گناباد  ــا اهــال ــ ایـــن روزه
ــن مشکل  بــا کمبود آب مــواجــه هستند و ای
بــرای روستایی که بیشتر اهالی آن در دوران 
میانسالی به سر می برند و توانایی جسمی 
چندانی ندارند یک معضل به حساب می آید.

عــجــم، یکی از اهــالــی روســتــای زیــبــد در این 
خــصــوص اظـــهـــار مــی کــنــد: در گــذشــتــه ایــن 
ــا امــســال وضعیت  مشکل را نــداشــتــه ایــم ام
آب بسیار خراب است. آب یا قطع می شود یا 
آن قــدر فشار آب پایین است که اهالی روستا 
بــرای برداشت آب آشامیدنی مــورد نیازشان 
با معضل مواجه اند، بماند که با این کمبود و 
فشار کم آب برای استفاده از آب درخصوص 
مصارف بهداشتی مشکالت متعددی را شاهد 

هستیم. 
وی با اشــاره به ایــن مطلب که جمعیت قابل 

توجهی از اهالی روستای زیبد سن و سال باال 
و توانایی جسمی کمی دارند، بیان کرد: بیشتر 
اهالی روستا سالخورده هستند و توانایی این را 
ندارند با ظرف از نقاط تعیین شده آب برداشت 
کنند و نبود آب سختی هایی را بــرای آن هــا به 

همراه دارد.
خانم مسنی از اهالی همین روستا گفت: روستا 
به دلیل اینکه شیب دارد قسمتی از آن را آب 

می گیرد و به آن ها آب می رسد، اما در قسمت 
باالیی روستا قطره ای آب وجود نــدارد و حتی 

برای جزئی ترین چیزها به مشکل می خوریم.

 قول فرماندارگناباد  ◾
برای رفع مشکل کم آبی زیبد

حامد قربانی، فرماندار گناباد در ایــن زمینه 
اظهار کــرد: روســتــای زیبد از روستاهای ویژه 

ماست و همیشه تالش کرده ایم حق خود را به 
مردم این روستا ادا کنیم.

وی ادامـــه داد: مشکالت کمبود آب در این 
روستا را به جد پیگیری می کنیم و در چند هفته 
اخیر نیز دو بار از این روستا بازدید داشته ایم و 

در جریان مشکالت آن ها قرار گرفته ایم.
فرماندار گناباد خاطرنشان کــرد: اداره آب و 
فاضالب گناباد مکلف شده آب این روستا را 
تأمین کند که در این مرحله با تخلیه تانکر آب 
در منبع روستا سعی کرده ایم به صورت موقت 

مشکل آب را حل کنیم.
وی تصریح کرد: موضوع پمپاژ آب این روستا را 
در دستور کار داریم و به زودی پمپ انتقال آب 
را تغییر خواهیم داد تا آب شرب مورد نیاز با 

میزان خروجی بیشتر پمپاژ شود.

باز هم پای اعتبارات در میان است ◾
ــاالری، مــدیــر اداره آب و فــاضــالب  ــ ــواد سـ جــ
شهرستان گناباد نیز درباره برنامه های این اداره 
برای کاهش مشکل کمبود آب در این منطقه 
اظهار کرد: اصالح خطوط انتقال آب، مهندسی 
ــاره و احیای منابع آبی موجود در دستور  دوب
کــار آبفا قــرار دارد که در همین راستا تاکنون 
پمپ چاه اصلی مجتمع و پمپ ایستگاه پمپاژ 
ــاره شــده و با  بین راهی رضــویــه مهندسی دوبـ
پمپ بهتر جایگزین شده است و این روند تا 
حصول نتیجه بهتر برای افزایش توان تولید 

آب ادامه خواهد داشت.
وی در خصوص بهره برداری از منابع جدید نیز 
عنوان کــرد: اسناد مناقصه عملیات اجرایی 
بهره برداری از چاه سوم این مجتمع آماده است 
و در صــورت تأمین اعتبار الزم، ایــن مناقصه 

برای واگذاری به پیمانکار انجام خواهد شد.

روستاییان جنوب خراسان رضوی و معضل کمبود آب 

تشنگی زیبنده »زیبد« نیست

این روزها اهالی روستای »زیبد« گناباد با کمبود آب مواجه هستند و این 
مشکل برای روستایی که بیشتر اهالی آن در دوران میانسالی به سر می برند 

و توانایی جسمی چندانی ندارند یک معضل به حساب می آید.
گزیدهگزیده

خبر
ابالغ نخستین بخش از 

مجموعه طرح های تفصیلی 
هفت گانه مشهد 

دادستان عمومی و انقالب مرکز استان خراسان 
رضـــوی از ابـــالغ طــرح تفصیلی جــنــوب غربی 
مشهد به عنوان نخستین بخش از مجموعه 

طرح های تفصیلی هفت گانه مشهد خبر داد.
محمدحسین درودی اظهار کــرد: با توجه به 
گذشت زمــان طــوالنــی از شــروع فرایند تهیه 
طــرح هــای تفصیلی هفت گانه مشهد، این 
مــوضــوع از اواخـــر ســال ١٣٩٩ در دســتــور کار 
شورای حفظ حقوق بیت المال در امور اراضی 
و منابع طبیعی خــراســان رضــوی قــرار گرفت 
و بر تسریع و ایفای نقش مسئوالنه و فعال 
دستگاه های متولی ازجمله راه و شهرسازی 
و شــهــرداری مشهد بــرای به ثمر رســانــدن آن 

تأکید شد. 
وی با تأکید بر اینکه تسریع در تصویب سایر 
طــرح هــای تفصیلی باید ادامـــه یــابــد، عنوان 
ــرداد ســـال جـــاری شـــورای  ــ کـــرد: در جلسه م
ــمــال در امــــور اراضـــی  ــیــت ال حــفــظ حــقــوق ب
ــوی، ضمن  ــ ــان رضـ ــراسـ و مــنــابــع طــبــیــعــی خـ
تأکید بر برخورد با افــرادی که در ایــن پروسه 
سهل انگاری می کنند و ضرورت الزام کارفرما به 
تعیین تکلیف مشاورینی که به تکالیف خود 
عمل نمی کنند و همچنین ضــرورت برخورد 
کــیــفــری بــا متولیانی کــه طــرح هــا را بــه عللی 
معطل نگاه داشته اند، مقرر شد تصویب سایر 
طرح های تفصیلی نیز با فوریت پیگیری شود؛ 
به نحوی که تا پایان ســال شاهد ابــالغ سایر 

طرح های تفصیلی باشیم.

در شهر3
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افزایش حجم جوجه ریزی در مرغداری های خراسان رضوی 
مدیر دفتر طیور، زنبورعسل و کرم ابریشم در سازمان 
جهاد کــشــاورزی خــراســان رضـــوی از افــزایــش بیش از 
۳0درصــدی جوجه ریزی در واحدهای پــرورش مرغ این 

استان نسبت به مدت مشابه پارسال خبر داد.
محمدمهدی یعقوب زاده در گفت وگو با ایرنا افزود: میزان 
جوجه ریزی از ابتدای امسال تا پایان مرداد، ۴۴ میلیون و 

۶۱5 هزار و ۳۴0 قطعه بوده است که این میزان در مقایسه 
با مدت مشابه سال گذشته بیش از ۳0 درصد افزایش 

دارد.
وی ادامه داد: در مدت مشابه پارسال میزان جوجه ریزی 

۳۴ میلیون و 2۴2 هزار و 2۶ قطعه بوده است.
مدیر دفتر طیور، زنبورعسل و کرم ابریشم در سازمان 

جهاد کشاورزی خراسان رضوی گفت: رشد جوجه ریزی 
در واحدهای مرغداری این استان با هدف افزایش تولید 

مرغ گوشتی صورت گرفته است.
یعقوب زاده با اشاره به اینکه میزان جوجه ریزی واحدهای 
مرغداری خراسان رضوی در شهریورماه جاری تاکنون یک 
میلیون و ۷00 هزار قطعه بوده بدون اشاره به آمار بیشتر 

افزود: گرچه این میزان نسبت به مرداد ماه گذشته کمتر 
است اما فرصت افزایش همچنان وجود دارد.

وی ادامــه داد: همچنین با وجود تالش ها، تأمین نهاده 
مورد نیاز مرغداران خراسان رضوی به خاطر مشکل حمل 
آن از بنادر جنوبی کشور به این استان در تنگنا قرار دارد و 

همچنان حمل نهاده دچار اختالل است. 

خبر خوش
    افتتاح کتابخانه سیار »پیک دانایی« 

در چناران 
آیین افتتاح کتابخانه سیار پیک دانایی)5( خواجه 

نصیرالدین طوسی شهرستان چناران با حضور 
نماینده مردم چناران، گلبهار و طرقبه شاندیز در 

مجلس شورای اسالمی، مدیرکل کتابخانه های 
عمومی و جمعی از مسئوالن و مقامات شهرستان 

برگزار شد. مدیرکل کتابخانه های عمومی خراسان 
رضوی در این مراسم با اشاره به افتتاح چند 

کتابخانه سیار در دیگر شهرستان های استان، گفت: 

عدالت فرهنگی مبنای نظر برای ایجاد پیک دانایی 
و کتابخانه سیار است، هدف ما دسترسی آسان 

افراد به کتابخانه و خدمات کتابخانه ای در مناطق 
کم برخوردار برای تمامی اقشار جامعه به ویژه 

عمده مخاطبان کتابخانه ها کودک، نوجوان و بانوان 

خانه دار است. گفتنی است این کتابخانه سیار در 
روستاهای رادکان، نوبهار، سیدآباد و محدوده 
خیابان جالل آل احمد در فاصله ۱۰کیلومتری 

شهرستان به ارائه خدمات کتابخانه ای در قالب 
پیشخوان کتابخانه می پردازد. 
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سـیدقالیشوئی
100% اسالمی

سرویس دهی به تمام نقاط شهر
گری
رفو

32777893
32568525
37341130
33490848
32141797
38847159
36010976

ایام تعطیل09155291598
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قالیشویی 
تهـــران

36047576
38453887
32243239

09157007410
قالیشویی مدرن با ضمانت
رنگ ندادن و پاره نشدن 

به روش کاماًل اسالمی 
با سرویس رایگان
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 میالدقالیشویی
3731460037649518 37339600

شستشوی اسالمی
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قالیشویی و مبلشویی 

قدس
آبکشی اسالمی با ضمانت بیمه

 38421086-38716277
37242125-37659429
36098693-36099035
32121288-32794264
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قالیشویی

غزال
عضو درجه یک اتحادیه

رفوگری، شستشو با اصول مذهبی 
تحت پوشش بیمه ایران

3 8 1 1 2 0 3 0
37286050
36222223
3 3 6 6 1 1 1 5
33670976
09153212034

مدیریت روحبخش

ط
/1

40
09

47

ط
/1

40
09

48

قالی شوئی نیما
بهترین کیفیت را با ما تجربه کنید

100% اسالمی با ضمانت
پاره نشدن و رنگ ندادن

تخصص در شستشوی فرشهای کرم، دست باف و ماشینی تراکم باال

خرید و فروش
کارکرده

38465423-37236135
38819211-37413197-32793502

09155099472 
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قالیشویی استان
شستشوی انواع فرشهای نفیس و فرشهای کرم و تراکم باال، شستشوی 

فرش های 1000 و 1200 شانه با ضمانت و تضمین کیفیت
100% اسالمیبدون چین و چروک و خدمات بعد از شستشو

کیفیت را تضمینی از ما بخواهید سرویس دهی تمام شهر مشهد

09155171502 برادران ایازی
 36011612-36011613-32792526
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ستاره شرققالیشوئی

100% اسالمی
سرویس دهی

گری به تمام نقاط شهر
رفو

32716830
32511320

33446882
37416619
36031285
38461494
32131128

ایام تعطیل09155086122
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تخلیه چاه سعید 
در تمام نقاط شهرمشهد 
بنز ده چرخ و بنز ده تن 

09153012080
09332929495
www.khadamatsaeed.ir
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لوله بازکنی 
مشهدالرضا

 وصل اگو
 تشخیص ترکیدگی 
ونم زدگی بادستگاه 
ترمیم کف سرویس بامصالح

پیروزی 38764467 
 38764468 ســجاد 
فردوسی 38825264 
کوهسنگی 38825264 
مطهــری 37285670
 38764467 معلــم 
وکیل آباد 38764467

 37285670 عبــادی 
هاشمیه 38825264 
هفت تیر 38764467
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دکترمبل
مبلمــان  ارتقــاع  درراســتای 
مشــهدوحومه تعمیرات انواع 
وتخــت  ونهارخــوری  مبلمــان 
میشــود  و...پذیرفته  خــواب 
وتمامی مبلمان شما رابابهترین 
طراحــان  توســط  کیفیــت 
وبــه  تغییــرداده  ای  حرفــه 
روزترین شــکل ممکن تقدیم 
شــماعزیزان میگردانداگربــه 
دنبال جای مطمئن برای تعمیر 
مبل خود می گردید بابهترین 
و... ازابرتاپارچــه  اجنــاس 

دربازاربرای  جنــس  بابهترین 
وازیــک  تعمیرکــرده  شــما 
ســال تا5ســال ضمانت کتبی 
درصورت بروزهرنوع مشــکل 
در مبل شما به صورت رایگان 
تعمیر ودوباره تقدیم شما می 

09035885878گرداند
شغل مناسب

 با کمترین هزینه
دوره تعمیرات تخصصی موبایل

و تبلت کامال کاربردی دوره 
سیستمهای ایمنی حفاظتی 

)دزدگیر،دوربین مداربسته،اعالم 
حریق،آیفون تصویری،دربهای 
اتوماتیک(،تعمیر لوازم خانگی، 
 ،PLC دوره های برق صنعتی و
برق ساختمان،دوره مونتاژ 

کامپیوتر و تعمیرات تخصصی 
سخت افزار،دوره های 

ICDL،اتو کد،فتوشاپ و ..
دوره های حسابداری + 

نرم افزار،مهارت های دیپلم 
ویژه بازماندگان از تحصیل

آموزشگاه شهریار 
با گواهینامه فنی و حرفه ای 

37285662 مطهری جنوبی13
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اجناس کرایه
 مصطفی 

صفارنجیب 
صندلی،مبل،میز،ظروف  لوکس

 فرش ،Lcd ، رقص نور، باند و....
رضاشهر 

38765120  - 09157775600
مطهری شمالی 

 37323700 - 09151103700

واز
پر

نا 
ری

آت

37604809 تضمین پایین ترین نرخ تور
کیش
قشم

ط
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40
14
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ج
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40
37

34

خریدارکتاب،کاغذ
وروزنامه باطله،باقیمت باال

09158012802

ط
/9

91
23

22

خرید ضایعات
آهن، آلومینیوم، 

مس، برنج
کارتن، الک و غیره
09035480162

ج
/1

40
49

89

خریدضایعات
 خاوری 

آهن آالت تخریبی 
دروپنجره  

   لوازم انباری شیرآالت  
  باالترین قیمت

09159829884

ج
/1

40
37

77

نعیمی
در،پنجره وکابینت
09354604745خورده ریز وغیره

ج
/1

40
49

92

تخلیه چاه
لوله بازکنی و رفع نم

آموزشگاه های
تخصصی

کرایه چی

خرید و فروش
ضایعات

متفرقه

پرده و مبلمان

ط
/1

40
09

72

قالی و مبل شوئی
نمونه

37490231-37329705-37336060
36612586-38822500
32765551-32135956

تحت پوشش

بیمه ایران

رفوگری

ایام تعطیل 09155092518
شستشو 100% اسالمی

قالی و مبل شوئی

عدالتیان
37490284-36612764
35130473-32762877
32298080-35024040

تحت پوشش بیمه ایران

رفوگریسرویس سراسر شهر

قالی شویی

38705347 - 32701313
33851235 - 32426635
09155004693 - 09025004693 ایام تعطیل

ممـتاز ایران
سرویس دهی

 تمام نقاط شهر

ج
/1

40
17

95

قابل توجه همشهریان گرامی
بــه اطالع می رســاند آقــای کاظــم حامــد وفادار 
مسئول دفتر مشــاور امالک به شماره عضویت 

13207
 به نشانی: شاهنامه 67

مشارالیه درخواست کناره گیری از شغل خود 
را دارن��د لذا از کلی��ه متعاملینی که در دفتر 
مش��ارالیه مدارکی دارند خواهش��مند است 
جهت تسویه حس��اب حداکثر ظرف مدت 30 
روز از تاریخ نش��ر آگهی به مح��ل فوق الذکر 

مراجع��ه و م��دارک خود را تحویل بگیرند. الزم به توضیح اس��ت در 
ص��ورت عدم مراجع��ه در زمان فوق ی��ا عدم اعالم ش��کایت خود از 
مشارالیه، اتحادیه هیچ گونه مسؤولیتی در قبال مشکالت و ادعاهای 

 احتمالی بعدی نخواهد داشت.
تلفن تماس دفتر مشاور امالک: 09123972260

روابط عمومی اتحادیه صنف مشاورین معامالت امالک مشهد

1,ر
40

50
35



در  حاشيه

جانم فدای 
وطنم

سجاد زنگنه، فرمانده 
پاسگاه تپه سنجدی 
هم که چندین 
شبانه روز مانند دیگر 
همکارانش از خانواده 
دور بود از عالقه به 
کارش می گوید و ادامه 
می دهد: دور بودن از 
خانواده برای هر کسی 
سخت است، اما باید 
دید این دوری را با چه 
چیزی معامله می کند، 
من و همکارانم خدمت 
در این نقطه صفر 
مرزی را به عنوان یک 
شغل نگاه نمی کنیم و 
با آن زندگی می کنیم. 
همه باعشق و عالقه به 
وطن شبانه روز بیداری 
می کشند تا مردم عزیز 
در آرامش باشند. 
گاهی چند روز در کمین 
و بیابان می مانیم و 
شاید در 24ساعت، 
چهار ساعت هم 
خواب نداشته باشیم 
که همه این ها فدای 
خاک و وطنمان ایران.
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حل جدول شماره قبل

zadehalireza@gmail.com
طراح جدول: محمدرضا علی زاده

سرهنگ چراغ،   
فرمانده هنگ 
مرزی درجه یک 
 تایباد  :
شک نکنید هیچ 
کسی نمی تواند 
به مرزهای ایران 
اسالمی قدرتمند 
نگاه چپ داشته 
باشد، اما در مسائل 
پیش پا افتاده مانند 
اینکه افراد حد و 
حدود مرزی را 
ندانند گاهی مواردی 
وجود دارد. اما اگر 
گروهی هم به عمد 
بخواهند تعدی به 
مرز داشته باشند با 
قدرت پاسخ آن ها 
داده خواهد شد.

گزارش میدانی خبرنگار و عکاس قدس از امنیت مرز دوغارون در همسایگی افغانستان

آرامش در نقطه صفر مرزی

فرماندهفرمانده

»مرزبانان« طالیه داران امنیت کشور 
سردار شجاع، فرمانده مرزبانی خراسان رضوی به خبرنگار 
قدس گفت: سربازان ایران اسالمی در لباس مقدس مرزبانی 
با پیروی از والیت فقیه برای حفاظت از مرز و بوم کشور جان 
خود را به خطر انداخته تا یک وجب از خاک میهن به دست 
دشمنان نیفتد. مرزبانان با حفاظت و صیانت از مرزهای 
کشور در شرایط سخت جوی و با وجود خطرات طبیعی و 

غیرطبیعی در مرزها از ورود بیگانگان به صورت غیرقانونی 
و نیز قاچاق هرگونه موادمخدر، کاال و سوخت جلوگیری 

می کنند.
فرمانده مرزبانی استان ادامه داد: ما براین امر واقف هستیم 
که امنیت کشور در گرو امنیت مرزهای آن است، از این رو از 
ساعتی که به خدمت مقدس مرزبانی درآمده ایم و این لباس 

را برتن کرده ایم با شهدای وطن عهد بسته ایم که برای دفاع 
از خون به ناحق ریخته آن ها توسط دشمنان قسم خورده 

ایران، از مرزهای کشور محافظت خواهیم کرد.
وی خاطرنشان کرد: مرزبانان، مــردان بی ادعایی هستند 
از جنس خــاک که امنیت کشور را در اولویت خــود قرار 
داده و برای محقق شدن این امر مهم، جان خود را به خطر 

انداخته تا در هر شرایطی برای حفاظت از مرزهای کشور 
آماده باشند.

سردار شجاع افزود: امروز افتخار می کنم در لباس مرزبانی 
و در مرزهایی که متعلق به آقا علی بن موسی الرضا)ع( است 
در کنار سایر همرزمانم از مرزهای خراسان رضوی حراست 

و پاسداری می کنم.

گزارش ویژه
یک روز با مرزبانان

   عقیل رحمانی  با موافقت سردار شجاع، 
فرمانده مرزبانی خراسان رضوی تیم خبری 

روزنامه قدس برای یک روز و مانند یک مرزبان 
همراه با جان برکفان مرزبانی استان از نقطه 

صفر مرزی و نحوه حضور طالبان در منطقه و 

ورود و خروج افراد بازدید کرد و این گونه شد که 
از نزدیک امنیت پایدار در نقطه صفر مزری را با 

گوشت و جان درک و سعی کردیم گوشه ای از آنچه 
مشاهده شد را در این گزارش به تصویر بکشیم.

بارها شنیده بودم نیروهای مرزبانی زندگیشان 

با دیگران فرق دارد، گفته بودند آن ها شب و روز 
ندارند و شاید مدت های طوالنی بسته به نوع 

مأموریت و رخداد های مرزی و بین المللی، 
همسر و فرزندان خود را نبینند. برایم 

تعریف کرده بودند که آن ها شیارها و پستی 

و بلندی های نقطه صفر مرزی را از کوچه و 
خیابان های شهرشان دقیق تر می شناسند تا 
امنیت و سربلندی را برای سرزمین عزیزمان 

به ارمغان بیاورند و آب در دل شهروندان و 
هموطنان تکان نخورد...
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 ساعت ها در حفره های کمین، روی سنگالخ های 
زجرآور تحرکات مشکوک افراد متجاوز و اشرار را 
رصد می کنند و سینه تک تک آن ها سپر بالی 

مردم می شود.
گاهی گمنام شهید و بی صدا آب می شوند تا 
درخت امنیت با خون آن ها ریشه در خاک محکم 

کند و نگاه های چپ از ذره ذره خاک وطن دور بماند. 
تمامی این اوصاف را شنیده بودم اما تا پیش از این گزارش عمق و ابعاد 
ماجرا را درک و لمس نکرده بودم. حاال که تغییراتی در کشور افغانستان 
رخ داده است و هجمه اخبار منفی چند برابر همیشه رسانه ها و ذهن 
مردم را درگیر خودش کرده که طالبان مرزهای ایران را با خطر رو به رو کرده 
و مرزبانان هر چند ساعت یک بار عملیات و درگیری با متجاوزان مرزی 
و حتی نیروهای طالبان دارند، بهترین موقع است که خودمان از نزدیک 

همه چیز را مشاهده کنیم.
تا به امروز وصف ارتباط صمیمانه سردار شجاع، فرمانده مرزبانی 
خراسان رضوی با خبرنگاران و رسانه ها را شنیده بودم، همین نکته 
ویژه سبب شد تا درخواست بازدید از مرز را برای معاونت اجتماعی 

مرزبانی ارسال کنیم.
باورکردنی نبود، کمتر از یک روز همه چیز هماهنگ شد و شخص 
سردار، فرماندهی مرزبانی، سرگرد »بیهقی« را مأمور می کند ما را در این 
بازدید میدانی همراهی کند. مطلع می شویم هیچ محدودیتی برای ما 
در نظر گرفته نشده و سفارش شده بود هر کجای مرز را که می خواهیم با 

نیروهای تأمین امنیت )اسکورت در صورت نیاز( بازدید کنیم.
قرارمان برای صبح روز یکشنبه هفتم شهریور )پنج روز پیش( تنظیم 
می شود، عکاس ساعت 5صبح و من هم ساعت حدود 5:30 سوار 
خودرو مرزبانی شدیم. پیش از بسته شدن برنامه باخودم می گفتم 
چطور خودمان را به تایباد برسانیم و به فرماندهی مرزبانی معرفی 
کنیم، انتظار نداشتیم با خودرو مرزبانی خراسان رضوی راهی منطقه 

صفر مرزی شویم.
شهر مشهد را به سمت تایباد و مرز دوغارون که همان منطقه 
صفرمرزی گفته می شود ترک می کنیم. باید حدود 300 کیلومتر را طی 
می کردیم تا به شهر تایباد برسیم، تصمیم می گیرم تا آن زمان بیشتر 
فکر کنم چه موضوعاتی برای مردم و هم استانی هایم اهمیت دارد و 
دوست دارند در مورد آن اطالعاتی کسب کنند. بی تردید نخستین 
سؤال به حضور نیروهای طالبان در مرز برمی گشت و اینکه مرزبانان 
برای تأمین امنیت در منطقه چه می کنند؟ در پاسگاه های مرزبانی و 
خط صفر مرزی چه خبر است؟ آیا متجاوز مرزی)ورود غیرقانونی به 
کشور( هم وجود دارد وچه برخوردی با آن ها می شود؟ و... سپس تمامی 

این موضوعات را در دفتریاداشتم می نویسم.
پس از عبور از شهرهای فریمان و تربت جام وارد تایباد می شویم که در 
آنجا ستاد فرماندهی هنگ مرزی درجه یک تایباد قرار داشت. پیش 
از آن هم با توضیحات مسئول معاونت اجتماعی فرماندهی مرزبانی 
خراسان رضوی متوجه شدم در مرز قوانین جالب و خاصی نظیر اینکه 
اگر هر کس از دوطرف )ما و یا کشور همسایه( موردی برایش ایجاد شده 
باشد که باید با مرزبان طرف مقابل صحبت کند، با برافراشتن پرچمی 
خاص در منطقه ای مشخص از آن ها درخواست می کند که به سالن 
مالقات بیایند و هر طرفی که پرچم را باال بکشد طرف مقابل باید داخل 
سالن مالقات آن ها شود، یا اینکه تا حدود 25 کیلومتری، مرزبان های 

هر دو کشور می توانند وارد عمق خاک دیگری شوند.
درحال جمع بندی این موضوعات بودیم که به ستاد فرماندهی 
مرزی درجه یک تایباد می رسیم، هماهنگی ها صورت می گیرد  هنگ 
و برای چند دقیقه ای با سرهنگ »چراغ« فرمانده هنگ مرزی این 
شهرستان صحبت می کنیم. دم و بازدم هایش سخت بود، دلیل آن 
هم این است که این فرمانده تا چند روز پیش درگیر بیماری کرونا بود، 
اما با همان ضعف بدنی باز هم به استقبالمان می آید، شرمنده اش 
می شوم، رفتارش را زیرچشمی رصد می کردم، عجیب بود، به گونه ای با 
زیردستی ها برخورد می کرد که گویی فرماندهی در کار نیست و دوستی 

پدر و فرزندی جای همه چیز را گرفته است.
مصاحبه را آغاز می کنم و در ابتدا فرمانده هنگ مرزی درجه یک تایباد 
می گوید: به استحضار شما و مردم عزیز می رسانم که هنگ مرزی 
ناجا در تایباد از دهانه ذوالفقار که آنجا میل سه جانبه ای با کشور های 
ترکمنستان، افغانستان و جمهوری اسالمی ایران وجود دارد، آغاز 

می شود.
فرمانده هنگ مرزی درجه یک تایباد تصریح می کند: از سوی دیگر 
 مرز مشترکی که ما با کشور افغانستان داریم طول آن در حدود

 

297 کیلومتر است. در این 297 کیلومتر هم چهار شهرستان به نام های 
صالح آباد، تربت جام، تایباد و خواف قرار دارند که در آن مناطق چهار 

حوزه فرمانداری مشترک داریم.

مرزبانی درجه یک یعنی چه؟ ◾
وی در تشریح مفهوم عنوان هنگ مرزی درجه یک هم بیان می کند: 
براساس قرارداد سال 1335 که بین کشور ایران و افغانستان منعقد 
شده، باتوجه به مسائل و مشکالتی که در حاشیه مرز این دو کشور 
وجود داشت و ضروری بود اتفاقات احتمالی حل شود تصمیم گرفته 
شد مرزبان های دو کشور در محل بنشینند و موضوعات را حل کنند.

از همین رو در سه حوزه مرزبانی هردو کشور روبه روی هم قرار گرفته اند، 
این حوزه های مرزبانی »زاهدان«، »گزیک« و »تایباد« نام دارند که دو 
کشور در آنجا مرزبانی درجه یک ایجاد کرده اند. مرزبان درجه یک هم 
یک شرح وظایفی دارد. اصلی ترین وظیفه مرزبانان درجه یک هم 

استیفای حقوق مرزنشینان است.
سرهنگ چراغ بیان کرد: از سوی دیگر با رشد تکنولوژی و علم، حوزه 
کاری مرزبانان گسترده تر شده است. مرزبان درجه یک استوارنامه ای 
از وزارت امورخارجه دارد که به امضای شخص وزیر رسیده است. 
این استوارنامه یکی از ملزومات قرارداد مذکور است که طی آن 
مرزبان درجه یک در حد یک فرد دیپلمات و نماینده کشور شناخته 
می شود. اختیارات مرزبان درجه یک هم تعریف شده است. یکی از 
مأموریت های اصلی مرزبان درجه یک حل کردن لحظه ای مشکالت 
است که اصلی ترین آن ترانزیت کاالست. باتوجه به موضوعات 
امنیتی، حضور مرزبان درجه یک در مرز و کسب تکلیف از وی یک 
رویه با اهمیت است.وی درمورد کنترل مرزها هم گفت: باتوجه به اینکه 
مرز ایران و افغانستان از حساسیت های ویژه ای برخوردار است، به  ویژه 
در موضوعات امنیتی، به همین خاطر ما از هرآنچه در تمامی دنیا برای 
کنترل مرزها استفاده می شود مانند امکانات اپتیکی و الکترونیکی نیز 

بهره می بریم. به این واسطه تمامی مرزهای ما تحت کنترل دقیق قرار 
دارد. از سوی دیگر باید توجه داشت که نمی توان گفت تمامی مرز باید 
با دوربین یا رادار کنترل شود؛ در جایی بهترین روش حضور فیزیکی 
نیرو است و جایی هم باید با رادار و دوربین های ویژه که بیشتر آن ها 
ساخت داخل کشور است رصد شود. نوع کنترل ها را عوارض زمین 

مشخص می کند.

به سوی پاسگاه مرزی دوغارون ◾
فرمانده هنگ مرزی درجه یک تایباد در مورد حضور طالبان در 
مرز هم بیان کرد: برای جمهوری اسالمی ایران و مجموعه نظام 
بااهمیت ترین موضوع، مردم عزیز افغانستان بوده و هستند، ما هم 
سرباز نظام هستیم و طبق همین روال حرکت می کنیم. چه در گذشته 
با دولت قبلی افغانستان و چه در حال حاضر با طالبان، مرزبانان 
مشکلی در این خصوص نداشتند. اگر موضوعاتی در زمینه اقتصادی 
و تعامل مرزنشینان ایجاد شود روال عادی بوده و در تمامی موارد انجام 

وظیفه دقیق صورت گرفته است.
پس از مصاحبه مفصل با فرمانده هنگ مرزی درجه یک تایباد راهی 
پاسگاه مرزی دوغارون می شویم، در مسیر از پست ایست و بازرسی 17 
شهریور عبور می کنیم. برای لحظاتی از دوستان مرزبانی می خواهم در 
محل توقف کوتاهی داشته باشند. این پست بازرسی که در فاصله کمی 
از مرز دوغارون قرار دارد محلی برای بازرسی خودروهای ورودی به مرز و 
خروجی از مرز بود. بیشتر خودروهای عبوری ترانزیت و تاکسی با پالک 
کشور افغانستان بودند. یک راننده تاکسی مسیر مشهد -هرات در 
مورد اوضاع کشورش افغانستان می گوید: رفت و آمد ما مشکلی ندارد 
و طالبان هم ممنوعیتی برای فعالیت ما ایجاد نکرده است. مرزبانی 

ایران هم که همیشه رفتار برادرانه ای با ما داشته اند.
در گوشه ای از این ایست و بازرسی چند نفر از اتباع با دستان 
دستبند زده نگهداری می شدند که مشخص می شود به صورت 

غیرقانونی و قاچاق وارد کشور شده اند.

مرزبان طالب برایمان دست تکان داد! ◾
لحظاتی بعد به سمت پاسگاه مرزی دوغارون که چند متری نقطه صفر 
مرزی قرار دارد راهی می شویم. نیروهای پاسگاه به استقبال ما می آیند، 
حس عجیبی بود که تا امروز تجربه نکرده بودم، صمیمیت و رفتار گرم 
آن ها به گونه ای بود که احساس نمی کردی حدود 300 کیلومتر از شهر 
خودت دور هستی، تعدادی از نیروهای مرزبانی در نزدیکی پاسگاه 
دوغارون در حال چک کردن مدارک و بازرسی خودروهای ترانزیتی و 
سواری ها بودند. حدود 100متر آن طرف تر نقطه صفر مرزی بود، پرچم 

ایران در یک سو و چند متر دورتر پرچم طالبان برافراشته شده بود.
از نیروهای مرزبانی می خواهم ما را به نقطه صفر مرزی ببرند. 
هماهنگی ها انجام می شود و با تدابیر ویژه ای به محل می رویم، جایی 
قرار می گیریم که نیروهای مرزبانی ایران با اقتدار تمامی منطقه را 
تحت کنترل داشتند و در 2 متری آن ها نیروهای طالبان قرار داشتند. 
رفتار یک نیروی طالبان را که با لباس قرمز کنار آخرین کانکس خروجی 
کشورش قرار داشت را زیر نظر می گیرم، او هم متوجه حضور ما 
می شود و برای لحظاتی چشم در چشم هم می شویم و برای ما دست 

تکان می دهد!
آنچه مشخص بود این فرد مسئول چک کردن گذرنامه اتباع 
افغانستانی بود، آرامش در منطقه حاکم بود و چشمان همیشه بیدار 
مرزبانان همه چیز را تحت کنترل داشت. افرادی که از مرز افغانستان 
خارج و وارد خاک ایران می شدند گذرنامه های خود را باید نشان 
نیروهای مرزبانی ایران می دادند و دیگر مراحل بازرسی آن ها صورت 
می گرفت. کنجکاو می شوم که صفحه درج مهر خروجی یک گذرنامه 
را ببینم، یک راننده سواری گذرنامه اش را به ما نشان می دهد که مهر 
قرمز طالبان با عنوان »امارت اسالمی افغانستان« روی آن درج شده 
بود. حدود یک ساعت در کنار غیورمردان مرزبانی ایران ایستاده بودم و 
رفتار نیروهای طالبان را نظاره می کردم. اقتدار ایران اسالمی حس غرور 
و لذتی وصف ناشدنی داشت. نیروی تحت امر طالبان هرچند لحظه 
یک بار به سمت نیروهای مرزبانی ایران می آمد و با آن ها صحبت 
می کرد، قامت یک مرزبان و اقتدار این سربازان وطن دیدن داشت که 

به تصور کشیدن آن در یک جمله نمی گنجد.

لحظاتی در پاسگاه تپه سنجدی ◾
از تیم مرزبانی همراه درخواست می کنم ما را به یکی از پاسگاه های نقطه 
صفر مرزی ببرند که راه دسترسی به آن به آسانی میسر نباشد. این 
خواسته هم اجابت می شود و حدود ساعت 12 ظهر به سمت پاسگاه 
»تپه سنجدی« حرکت می کنیم. باید در مجاورت نوار مرزی که با سیم 
خاردار از نقطه صفر مرزی جدا شده بود حرکت می کردیم. روستا های 
کشور افغانستان از جایی که ما بودیم به راحتی دیده می شد. پیش 
از آن با بیسیم از یک تیم اسکورت خواسته می شود ما را تا محل 
همراهی کنند. لحظاتی بعد یک خودرو مسلح مرزبانی به ما ملحق 
می شود. او جلو حرکت می کند و ما هم پشت سر خودرو، دو نیروی 
مسلح پشت وانت حضور دارند. یکی از آن ها انگشتش روی ماشه 
تیربارگرینف قرار داشت و به دقت اطراف را رصد می کرد. در یک لحظه 
خودرو آن ها متوقف می شود، دوردست ها را مورد رصد قرار می دهند و 
به هم چیز های می گویند. ماهم متوجه می شویم که چند فرد در نقطه 
صفر مرزی در حال تردد هستند. حضور مرزبانان در آنجا این اخطار را 
به آن ها می دهد که هرچه سریع ترمحل را ترک کنید و وارد خاک خود 
شوید. انگار آن ها هم متوجه ماجرا شده بودند که به اشتباه وارد منطقه 

شده اند و از محل دور می شوند. 
حدود 18 کیلومتر را طی می کنیم، خودرو در دامنه کوهی قرار می گیرد 
که دژ محکم پاسگاه تپه سنجدی باالی آن قرار داشت، راه سخت گذر 
و سنگالخ ها را هر طور شده طی می کنیم و وارد پاسگاه می شویم. باز 
هم استقبال گرم سربازان و نیروهای کادر مرزبانی ما را سرحال می آورد. 
باالی دژ پاسگاه می رویم، منطقه زیر پای ما قراردارد، دستگاه های 
پیچیده راداری و دوربین های پیشرفته همه و همه از تسلط ویژه 
مرزبانان بر زمین و آسمان حکایت داشت. سرعت باد آن قدر باالست 
که اگر دست به دیوار نمی گرفتم بی شک پرت شدنم به گوشه ای حتمی 
بود.در پایان گزارش میدانی یک روز با مرزبانان ایران زمین با همان 
اسکورت به مرز دوغارون برمی گردیم، دفتر یادداشت را می بندم، اما 
هرگز امنیت و آرامشی را که در منطقه مشاهده کردم از یاد نخواهم برد 
و فراموش نخواهم کرد که اگر در شهر ها و روستا ها مردم برای زندگی 
روزانه خود برنامه ریزی دارند؛ بدون تأمین امنیت هیچ چیز نصیب ما 
نخواهد شد جز آوارگی و جنگ، پس به پاس احترام بر دستان مرزبانان 

ایران زمین بوسه می زنم.
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افقی ◾
ــوعــی هـــواگـــرد بــالــگــردان در دسته   1. ن
چندپروانه ها با چهار پــروانــه- ظــرف آب 
کوچک دربدار 2. سالن انتظار هتل – ساقه 
زیرزمینی گیاهان - آخرین پادشاه عراق 
که با کودتای عبدالکریم قاسم برکنار شد 
و به قتل رسید 3. مخترع تلفن – سود و 
فایده – واکسن ایرانی کرونا – صوت ندا 
4. دشمنی – غله استراتژیک - بشریت 
5. پسوند تکرار - آدمیان – گــروه شغلی 
6. انــگــور نـــارس - فــوق ســتــاره آرژانتینی 
ــون و فام  پــاریــس ســن ژرمــن- برشته 7. ل
– شدنی – پــرده داری خانه کعبه 8. ورقه 
ــوج دار سیمانی – آرام گــرفــتــن 9. مهر  ــ م
معروف – نــوار پــارچــه ای باریک و بلند – 
از شیخ نشین های حاشیه خلیج فارس 
10. الیــه درونـــی لباس -  ســوره 113 قــرآن 
کریم - کاغذ پوستی 11. فوری – صبرزرد 

– بیماری مسری جــنــوب شــرق آسیا که 
بعد از شیوع کرونا به فراموشی سپرده شد 
12. بخشی  از دستگاه گـــوارش – محل 
عــبــور - ارجـــح 13. مــایــه حــیــات – اجــرای 
حرکات نمایشی در کاراته – جمله ای که 
قابلیت راستی آزمایی دارد  - الستیک 
مرتجع 14. فیلسوف انگلیسی قرن 18 و 19 
میالدی - اعتراف کردن - شیشه 15. اسب 
موردعالقه خسروپرویز – منجم دانمارکی 

و از دستیاران کپلر

عمودی ◾
 1. خانه کوچک – تاوان – موسیقی نظامی 
ــزار  2. پــارچــه شــنــاور در اقــیــانــوس هــا – اب
هندسی رسم زاویه قائمه - پرورنده 3. مایه 
حیات – اصلی ترین عامل تبدیل شدن یک 
فیلم نامه به یک فیلم سینمایی یا فیلم 
تلویزیونی است- آب بند 4. بسیار قدیمی 

– کفش چرمی پاشنه دار – مقابل جزئی 
5. پول خرد آمیتاباچان – خودخواهی – 
ضمیر اتحاد 6. بــرج کبوتر – زنده کننده 
- امتداد 7. بافت چرب و سفیدرنگ بدن 
انسان و حیوانات- پوشیده - شایستگی 
8. مــوضــوع رســالــه – آرایـــش سینمای – 
کثرت – زادگاه رازی 9. ماسک – الیه به الیه 
- تربت 10. دریچه چشم – حدفاصل مچ 
تا زانــو – کمان صــورت 11. انــدک – مقابل 
بازکردن - میهمانی 12. مجانی – راستگو 
– قطر درونــی لوله تفنگ 13. از مبطالت 
روزه -  کرایه کاالی به انبارسپرده شده - نت 
منفی14. همزمان – شهری در فلسطین 
اشــغــالــی – مظهر صــالبــت 15. سوخت 
مــوشــک – دســتــگــاه بین المللی یکاها 
-هریک از جانوران بندپا با سر ، سینه ، 

شکم ، و معموالً بال و شاخک
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   نقطه صفر مرزی -دوغارون س  

   اسکورت تیم خبری تا پاسگاه تپه پشته س  
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15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 
 

 1 ق ی چ ی ب ر گ ر د ا ن   ا س ب
 2 ا   ک و ز ه   ه ا   ق ر ق ی  
 3 ب ش   م م   پ ر ر و   ج ا ن ب
 4 ل ی پ ی   ف ت و س ن ت ز   و ل
 5 م   ک و ا ل ا   ی و ن   ت س و
 6 ه ش   ر س ا ن ه   س ب ا ک   ب
 7   ک و ی   خ س ر و   ا ی ث ا ر
 8 س ر ا   ا ن ی م ی ش ن   ی ک ی
 9 ف ی گ و ر   ل ا ر و   ک ر ب  
 10 ا   ر ی و س   ن ا س ز ا   ر س
 11 ر ب ا   ن ب ا   ن ت و ر ک   و
 12 ش و   ت د و ی ن گ ر   ی ا ر د
 13 ی ر ن ا   س ا ح ر   د ز   ش و
 14   د ی ت ا   د ا   ق و م س   ک
 15 ب ا ل   ک ر ی س ر و ن ا ل د و
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