
راهپيمايى  ســتادبرگزارى  تشــكيل 
روزقدس درزبرخان

دررود- خبرنگارقدس: همزمان با تشكيل ستاد برگزارى 
راهپيمايى روزجهانى قدس درزبرخان، بخشــداراين بخش 
برهماهنگى ادارات ونهادها براى برگزارى هرچه باشكوه تر 

راهپيمايى روزجهانى قدس تأكيد كرد.
على شريفان درجلسه ستاد برگزارى راهپيمايى روزجهانى 
قدس بــا بيان اينكه نامگذارى 
ايــن روزازيادگارهــاى امــام 
راحل اســت، افزود: كمك به 
نهضت فلسطين براى پيروزى 
و  صهيونيســتى  بردشــمن 
انقالب هــاى مردمى درمنطقه 
ضرورت حضورگســترده مردم 

دراين مراسم را بيشترمى كند.
وى افزود: راهپيمايى روزجهانى قدس درقدمگاه ساعت 11صبح 
ازبخشدارى تا بقعه رضوى، دررود11صبح ازمسجدامام حسن 
مجتبى (ع)تا گلزار شهدا، خرو 11/30 صبح ازميدان مصلى تا 
مسجدموسى بن جعفر(ع) واسحاق آباد از ميدان اصلى تا بقعه 

امامزاده برگزارمى شود.

دعوت ائمه جمعه تشيع و تسنن تربت جام 
براى راهپيمايى روز جهانى قدس

تربت جام- خبرنگار قدس: ائمه جمعه تشــيع و تسنن 
و فرمانــدار تربت جام در بيانيه اى از نهادها و مردم شــريف 
اين شهرستان براى شركت در راهپيمايى روز جهانى قدس 

دعوت كردند.
در اين بيانيه آمده است: در آستانه روز جهانى قدس از عموم 
مردم مســلمان و آزاده تربت جام دعوت مى شود با حضور و 
مشاركت در همايش سراسرى روز جهانى قدس به تبعيت 
از فرامين حضرت امام(ره) و رهبر معظم انقالب اســالمى، 
بيزارى و برائت خود را از صهيونيســم، آمريكا و همپيمانان 
آن ها اعالم و عهد خود را با آرمان آزادســازى بالد اسالمى 

بويژه سرزمين قدس و فلسطين تجديد كنند.
گفتنى است اين مراسم در تربت جام جمعه يازدهم تيرماه 
ســاعت 10 صبح از ميدان شــهدا به ســمت ميدان ولى 

عصر(عج) اين شهرستان برگزار خواهد شد.

فرماندار بردسكن: 
روز قدس نمــاد وحدت مردم و بيعت با 

شهدا و رهبرى است
بردسكن- خبرنگار قدس: جلسه  برنامه ريزى  و هماهنگى 
راهپيمايــى روز جهانى قدس با حضور امام جمعه،  فرماندار 
بردسكن، بخشداران مركزى، انابد و شهرآباد و رؤساى ادارات 

سطح شهر در سالن جلسات فرماندارى برگزار شد.
 فرماندار بردسكن در اين جلسه گفت: راهپيمايى روز جهانى 
قدس به خاطر تحوالت جهانى بويژه در ميان امت اســالم 
و منطقــه خاورميانه نقش و اهميت بااليى داشــته و بايد 
راهپيمايى امسال پرشورتر از سال هاى گذشته برگزار شود.

برات على نيا، با بيان اينكه روز با عظمت قدس يادگار امام 
راحل و از بهترين روزهاى جهان اســالم اســت، افزود: روز 
قدس فقط متعلق به ايران اســالمى نيســت، بلكه فرصت 
بسيار ارزشمندى است كه تمام آزادى خواهان جهان براى 

نجات ملت مظلوم و بى دفاع فلسطين و غزه فرياد بزنند.
وى از ســخنرانان اين روز خواست در صحبت ها و سخنان 
خود  مطالبى بيان نكنند كه به نااميدى مردم منجر شود كه 
مى طلبد از هر گونه سياه نمايى پرهيز و حول محور وحدت 

و همدلى و اهميت اين روز صحبت شود.

اتحــاد و همدلى ملت هاى مســلمان، 
مهم ترين دستاورد روز قدس است

جوين - خبرنگارقدس: رئيس شوراى هماهنگى تبليغات 
اسالمى جوين، مسير راهپيمايى روز جهانى قدس را در اين 

شهرستان اعالم كرد.
منجى فر، اظهار داشت: راهپيمايى بزرگ روز قدس در اين 
شهرستان همزمان با سراسر كشور ساعت 11 صبح جمعه 
11 تير ماه از مقابل مزار شــهداى محله ماليجرد آغاز و با 

اقامه نماز جمعه در مسجد جامع نقاب به پايان مى رسد.
وى با اشــاره به اهميت حضور مردم در اين راهپيمايى، افزود: به 
تصوير كشــيدن اتحاد و همدلى ملت هاى مسلمان، خنثى سازى 
توطئه هاى رژيم صهيونيستى، نماياندن چهره واقعى آن به جهانيان 
و نشان دادن مخالفت مســلمانان با اسراييل غاصب از مهم ترين 

دستاوردهاى روز قدس است.
وى  در پايــان  اظهاراميــدوارى كــرد، در جمعه آخر ماه 
مبارك رمضان شاهد حضور با صالبت و باشكوه مردم مؤمن 
و انقالبى در راهپيمايى روز جهانى قدس همچون تشــييع 

مدافعان حرم باشيم.

توزيع 186 بسته غذايى بين نيازمندان 
قوچان

قدس: رئيس اداره اوقاف وامور خيريه قوچان از توزيع 186 
بســته غذايى به ارزش 87 ميليون ريال از محل موقوفات 

مرتبط بين نيازمندان خبر داد.
حجت االسالم حبيب فداكار، دراين باره گفت: به مناسبت 
شــب هاى قدر 186 بسته غذايى به ارزش 87 ميليون ريال 
شــامل برنج، روغن، قند، ماكارونى و رب در بين نيازمندان 
شهرستان توزيع شد. وى با بيان اينكه توزيع اين بسته هاى 
غذايى در بين نيازمندانى بود كه توســط چند نهاد معرفى 
شــده اند، افزود: اين نيازمندان توســط مؤسسات خيريه، 
كميته امداد، بهزيســتى و از ســوى دفتر نماينده مجلس 

شوراى اسالمى شهرستان معرفى شده بودند.   
فداكار تصريح كرد: اين بسته هاى غذايى در راستاى اجراى 
نيت واقفان از محل 8 موقوفه مرتبط تهيه شده است كه از 
مهم ترين اين موقوفات مى توان به موقوفه رضا قلى محمد 

تقى يوسفى، بانو صغرى ارباب اشاره كرد.

دست نوشته طاليى دانش آموز زبرخانى، هفتم استان شد      قدس: معاون آموزش وپرورش منطقه زبرخان گفت: دانش آموز نغمه سادات حسينى كالس اول ابتدايى 
از دبستان شهيد على درودى اين منطقه در مسابقه دست نوشته هاى طاليى دانش آموزان مقطع ابتدايى خراسان رضوى، مقام هفتم را ازآن خود كرد. ميمرى افزود: اين مسابقه 

باهدف آشنايى دانش آموزان اول ابتدايى با خط تحريرى، در سه سطح آموزشگاه، منطقه واستان برگزارشده است.

در ديدار نخبگان با استاندار خراسان رضوى بيان شد

ضرورت استفاده از ظرفيت نخبگان براى استقالل كشور
��ر

قدس: درنشست صميمى استاندار خراسان 
رضــوى با نخبــگان حوزوى، دانشــگاهى و 
استعدادهاى برتر استان، رشيديان اين استان 
را پرچمدار وحدت حوزه و دانشگاه در كشور 
دانســت و تصريح كرد: تقويــت وحدت اين 
دو نهــاد علمى موجب هم افزايى بيشــتر و 
دستيابى به راهكارهاى مناسب تر براى حل 

مشكالت خواهد شد.
 در اين نشســت اســتاندار خراسان رضوى 
گفــت: واى بر ما اگر نتوانيــم از نخبگان به 
عنوان ذخاير كشــور براى توسعه و پيشرفت 

در حوزه هاى مختلف، استفاده كنيم. 
وى افزود: بر ذمه تمام مسؤوالن نظام است تا 
براى بروز و ظهور گوهر علم و دانش نخبگان 
ظرفيت ســازى كنند؛ زيرا امروز بيشتر از هر 

چيز ديگرى به علم و عالم نياز داريم. 
رشيديان با بيان اينكه نياز امروز كشور وجود 
مديراِن مدبِر درد آشناست و به همين دليل 
رهبر معظم انقالب و رئيس جمهور بر تدوين 
نقشه جامع عـــلمى كشور و تــوسعه علوم 
دانش بنيان تأكيد دارند، افزود: علم و دانش 
بايد در شرايط امـــــروزى به كمك بيايد و 
بــراى حل چالش ها، معـــضالت و استقالل 
كشور راهــــكارهاى اجرايى و عالمانه ارايه 

دهد.
وى تشــكيل اتاق هاى فكر براى حل مسايل 
اجتماعــى، فرهنگى و اقتصــادى را ضرورى 
دانســت و تصريح كرد: نخبگان بايد با آينده 
نگرى و آينده پژوهى افزون بر حل مشكالت 
روز، براى آينده نيز از هم اكنون چاره انديشى 

كنند و برنامه ريزى داشته باشند. 

استاندار خراسان رضوى با اشاره به تشكيل 
شبكه جامع بين دانشگاه هاى استان و عقد 
تفاهم نامه همكارى بين مراكز آموزش عالى 
و استاندارى براى حل چالش ها، خاطرنشان 
كرد: بزرگ ترين مسأله امروز، موضوع اقتصاد 
مقاومتى اســت كه بايد براى اجرايى شدن 
آن در حوزه هاى صنعت، معدن، كشاورزى، 
خدمات، دامــدارى، دامپــرورى و ... تالش 

كنيم.   
رشــيديان از راه انــدازى ســامانه دريافت 
پيشــنهادات ايده هاى توليد و اشــتغال در 
پورتال اســتاندارى خبر داد و با دعوت براى 
مشــاركت نخبگان در اين موضــوع، گفت: 
كارشناسان مربوط پس از دريافت موارد ارايه 
شده؛ براى آن دسته كه قابليت اجرايى شدن 

دارد؛ اقدام مى كنند. 

وى با تأكيد بر اينكه گره زدن حل مسايل و 
مشكالت در حوزه هاى مختلف به استفاده از 
منابع بانكى و جذب تسهيالت، صحيح نيست؛ 
گفت: بازنگرى در عملكرد بخش هاى صنعت، 
معــدن، كشــاورزى، خدمــات و... ضرورتى 
اجتناب ناپذير است؛ زيرا برخى اشكاالت در 
نظام مديريتى، بازرگانى، بهره ورى نيروى كار 

و سرمايه است. 
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كاروان سينماگران در مشهد 
ايسنا: شمارى از سينماگران، احياى شب بيست و سوم ماه 

مبارك رمضان را در مشهد برگزار كردند.
بنا به گزارش رسيده، سفر اين كاروان به همت خانه سينما 
و همكارى حوزه  هنرى انجام شده و قرار است پيش از ظهر 

امروز (نهم تير ماه) كاروان سينماگران به تهران بازگردند.
در ابتداى پرواز سينماگران، مهران رجبى به نمايندگى از خانه 
سينما و به درخواست رضا ميركريمى مديرعامل خانه سينما، 
در ســخنانى كوتاه با خيرمقدم به اهالى ســينما از هنرمندان 
درگذشته اى چون رسول مالقلى پور و جواد شريفى راد و رسول 

احدى كه خانواده هايشان در اين سفر حضور دارند، ياد كرد.
در اين سفر كمال تبريزى،  رضا ميركريمى،  محمدحسين لطيفى، 
منوچهر محمدى، محمد مهدى عسگرپور، نرگس آبيار، محمد 
حسين قاسمى، بيژن امكانيان، على سرتيپى،  مريال زارعى،  محمد 
پيرهادى، حبيب احمدزاده،  محمدعلى باشــه  آهنگر،  غالمرضا 
موسوى، شــهريار بحرانى، اكبر حر،  سعيد ابوطالب، اكبر نبوى، 
 احمدرضــا معتمدى و مديرانى چون حيــدرى خليلى،  مؤمنى 
شريف،  حمزه زاده،  حجت االسالم زم،  حبيب ايل بيگى،  محمدرضا 
جعفرى جلوه،  عليرضا رضــا داد،  محمد حيدريان،  محمدمهدى 

طباطبايى  نژاد،  جهان بيگلرى و ... حضور دارند.

دفاتــر پيشــخوان از حداكثر ظرفيت 
وتوانمندى خود استفاده كنند

رشتخوار-خبرنگار قدس: فرماندار رشتخوار با اشاره به 
فعاليت دفاتر پيشــخوان در اين شهرستان بر لزوم استفاده 
حداكثــرى از ظرفيــت و توانمندى هاى موجــود در دفاتر 

پيشخوان خدمات دولت تأكيد كرد.
خالقداد عرب در جلسه كارگروه دفاتر پيشخوان دولت با بيان 
اينكه بهــره گيرى از ظرفيت موجود در اين دفاتر، گامى مهم 
و راهگشا در توسعه دولت الكترونيك است، گفت: اگر در اين 
دستگاه ها تخلفى صورت پذيرد، موجب بدبينى مردم نسبت به 
مجموعه دولت خواهد شــد، بنابراين بايد مسؤوالن اين دفاتر 
به گونه اى عمل كنند كه نحوه خدمات رســانى آن ها مغاير با 

قوانين نباشد و رضايتمندى مردم را در پى داشته باشد.
وى افزود: دفاتر پيشــخوان دولت به عنوان بازوهاى كمكى 
دولت اســت وبايد بســترهاى الزم براى گســترش دولت 

الكترونيك در سطح شهرستان فراهم شود.
گفتنى است، دفاتر پيشخوان خدمات دولت با هدف اجرايى شدن 
اصل 44 قانون اساسى و واگذارى قسمتى از امور دولتى به بخش 
خصوصى ايجاد شــده اند كه در شهرســتان رشتخوار بيش از 6 

دفتر پيشخوان دولت وجود دارد كه 4 دفتر آن غير فعال است.

 امام جمعه شهرستان:
خشكسالى و اشــتغال دغدغه نماينده 

مردم گناباد باشد 
گناباد- خبرنگارقدس: فرماندار گناباد گفت: دفتر ارتباط 
مردمى يك نماينده مى تواند صداى مردم را از دورترين نقاط 

كشور به گوش مسؤوالن كشورى برساند.
نبى پور در مراسم معرفى مسؤول دفتر ارتباط مردمى نماينده 
گناباد با بيان اينكه اگر اين كار در اين شهرستان بخوبى انجام 
شود، مى تواند در حل مشكالت مردم بسيار مؤثر باشد، از اقدام 
سريع و به موقع نماينده گناباد در انتخاب مسؤول دفتر ارتباط 
مردمى قدردانى كرد. حجت االسالم والمسلمين حسن صادقى، 
امام جمعه گناباد نيز در اين مراسم گفت: حل مشكالت عمومى 
شهرستان مانند مشكالت خشكسالى، اليروبى قنات ها، صنايع 
و معادن و موضوع مهم اشــتغال جزو دغدغه هاى بزرگ گناباد 
است و نياز است كه نماينده مردم شهرستان با قدرت مضاعف 

در مجلس شوراى اسالمى از حق اين مردم دفاع كند.

مديركل ثبت اسناد وامالك خراسان رضوى 
نمونه شد

قدس: مديركل سازمان ثبت اسناد وامالك خراسان رضوى 
از ســوى رئيس قــوه قضاييه به عنــوان كارمند نمونه اين 

سازمان در سراسر كشور شناخته شد.
دراين حكم كه توســط آيت اهللا صادق آملــى الريجانى صادر 
وامضا شــده اســت خطاب به غالمرضا رحمتى زاده آمده است: 
جلب خشــنودى خداونــد به همراه احســاس رضايت درونى، 
سرمايه گرانسنگى است كه تمامى انسان هاى واال را از هرگونه 
تشويق وتمجيد بى نياز مى كند، اما به مصداق حديث نبوى«َمن 
» از تالش  َوَجَلّ لَم يَشُكِر الُمنِعَم ِمَن الَمخلوقيَن لَم يَشُكِر اهللاَ َعَزّ
و مجاهدت هاى جناب عالى قدردانى وتشكر مى شود. اميد است 

درپرتو عنايات حق تعالى منشأ خير و خدمت بيشتر باشيد.

قدس: كرايه تاكسى تلفنى ها در مشهد؛ يك بام و دو هواى 
دردسرساز

نيش و نوش: كرايه تاكسى تلفنى هاى مشهد هم مثل بليت 
هواپيما آزاد شده؛ هركى هرچى دلش مى خواد مى گيره!

پيگيرى مشــكالت كتابخانه مركزى مشــهد در  قدس: 
كميسيون اصل90

نيش و نوش: پس از 20 سال يادشون افتاده كه مشكالتى 
هست و بايد پيگيرى كنن!

قدس: ركود؛ بزرگ ترين چالش 40هزار واحد صنفى مشهد
نيش و نوش: واردات بى رويه از چين هم بزرگ ترين چالش 

ركود 40هزار واحد صنفى مشهد!
قدس: برخورد پرايد با پايه پل عابر پياده در بلوار شــاهد 

مشهد
نيش و نوش: از دست اين پرايدهاى پروازى، آدم روى پل 

عابر پياده هم امنيت جانى نداره!
قدس: طرح «قاضى مدرسه» موجب كاهش جرم و جنايت 

شده است
نيش و نوش: بجــاش طرح «هديه به مدرســه» موجب 

افزايش جرم و جنايت شده است!
قدس: اخالق ورزشى در جامعه كم رنگ شده است

نيش و نوش: چون اخالق سياســى قاطى اخالق ورزشى 
شده و كم رنگش كرده!

��ش و �وش
سعيد ترشيزى

ا�بار

نيشابور- خبرنگار قدس: امسال نيز براى دهمين سال پياپى، مردم و مسؤوالن 
نيشابور با تشكيل ستادى منسجم، در دهم تير روز ملى خراسان و سالروز ورود امام 

رضا(ع) برنامه هاى متنوعى اجرا مى كنند.
مســؤول ستاد مردمى بزرگداشت ســالروز ورود امام رضا(ع) به نيشابور در اين باره 
گفت: برنامه هاى امســال عبارتند از: ميزگرد علمى با عنوان «هجرت تمدن ســاز» 
روز چهارشــنبه  9تير 95 پس از افطار، حركت كاروان نمادين سالروز ورود حضرت 
رضا(ع) به نيشــابور چهارشنبه 9 تير ساعت 17 از روســتاى فديشه وادامه آن در 
پنجشنبه10 تير ســاعت 18/30 از ميدان امام نيشــابور به سمت مسجد جامع و 
ادامه اين حركت معنوى جمعه 11تير ساعت 18 از ميدان اسدآباد در شهر قدمگاه 
رضوى تا بقعه قدمگاه رضوى كه با همكارى مســؤوالن محلى  به سرمنزل مقصود 

خواهد رسيد.
ابوالفضل مشــكيان افزود: در اين مراســم  هزاران بســته متبرك بين مردم توزيع  
خواهدشد  وبيش از 4هزار نفر از  محرومان نيشابورى در روز دهم تير با نام مبارك 

امام رضا(ع) روزه خود را افطار خواهند كرد.
 وى همچنين از گشايش نمايشگاه قرآن و عترت «ميهمانى آفتاب»، رونمايى پوستر 
«كاروان آفتاب»، كتابت حديث سلســله الذهب، نخستين دوره مسابقات حفـــظ 
وقرائت قرآن كريم ويژه خانواده تالشگران صنعت نيشابور، شب شعر «بر مدار نور»،  

خبرداد.

گفتنى است، براساس مصوبه 63 شوراى عمومى فرهنگ استان خراسان رضوى، روز 
10 تير، روز «ملى خراســان» نام گرفته است كه اين نامگذارى سالروز ورود حضرت 
رضا (ع) را به مردم خراسان، يادآور مى شود. در اين روز، در سال 200 هجرى، كاروان 
امام رضا(ع)، مورد استقبال و ميزبانى گرم و باشكوه مردم نيشابور قرار گرفت و برگ 

زرين ديگرى در تاريخ تشيع خراسان، ايران و جهان اسالم ثبت شد.

 قيام  تمام قد نيشابور براى برگزارى باشكوه سالروز ورود امام رضا(ع)

ستاره هاى دنباله دار

حميد رضا صدوقى: يكى از يگان هايى كه 
در طــول دوران دفاع مقدس، بســيار خوش 
درخشيد، لشكرويژه شهدا بود، لشكرى كه با 
فرماندهى جوانى پر آوازه به نام محمود كاوه 
توانسته بود لرزه بر اندام ضدانقالب داخلى و 
نيز ارتش بعث عراق بيندازد. اين يگان كه به 
جرأت مى توان آن را سرآمد تيپ و لشكرهاى 
خراسان در دفاع مقدس ناميد، كارنامه اى بس 
درخشان دارد كه تاكنون هزاران ساعت تاريخ 
شفاهى اين لشكر پرافتخار جمع آورى وتدوين 
شده است كه حماسه آزادسازى اسراى گردنه 
قوشــچى در حوالى شــهر اروميه به روايت 

محمد بهشتى خواه يكى از آن هاست.
آن روز عصر، گروهى از نيروهاى ضد انقالب، 
گردنه «قوشچى» را بسته و چند نفر از مردم 
غيرنظامى را به اسارت گرفته بودند. فرصت 
زيادى نداشــتيم. بايد پيش از فرار آن ها به 
آن طــرف مرز، گروگان ها را آزاد مى كرديم. 
با دو  ردان از نيروهاى تيپ فاصله دويست 
كيلومترى پادگان تا گردنه قوشچى را سريع 
طى كرديم. وقتى رسيديم، هوا تاريك شده 
بود. شــبانه و در تاريكــى، روى ارتفاعات 
نزديك روستا مســتقر شديم. آن ها چهل- 
پنجاه نفر بودند و داخل روستا موضع گرفته 
بودند. كاوه دستور داد قبضه هاى خمپاره را 
بيرون روستا كار بگذاريم تا اگر خواستند به 
سمت كوه ها فرار كنند، حسابشان را برسيم.
خيلى آرام و بى سروصدا، با يك گروه رفتيم 
داخل روستا كه نيروهاى ضد انقالب، متوجه 
حضورما شده و شروع  به تيراندازى به طرف 
ما كردند. فاصله ما بــا ضد انقالب، چيزى 

كمتر از بيست تا سى متر بود و از بچه هايى 
كه روى ارتفاعات بودند، كارى ساخته نبود. 
همان اول كار، سه شهيد و يكى، دو مجروح 
داديم. نيروها زمينگير شده و مجروح ها بين 
ما و ضد انقالب مانده بودند. در همين اوضاع 
و احــوال، كاوه خودش را به ما رســاند. تا 

وضع را اين جورى ديد، به يكى از آرپى جى 
زن هاى گردان گفت :«بلند شو بزن!»

آرپى جى زن با حالتى نيم خيز، موشــك را 
داخل لوله آرپى جى گذاشت و بدون ذره اى 
تــرس و دلهره، پا شــد و آرپى جى را روى 

شــانه اش گذاشت. انگشتش روى ماشه بود 
كه يك تير «قناسه» خورد توى پيشانى اش. 
خيز برداشتم تا آرپى جى را بردارم و شليك 
كنم كه زودتر از من كاوه خودش را رسانده 
بود. خودش كنار جنازه شهيد ايستاد و آماده 
شليك شــد. احساس عجيبى به من دست 

داده بود. اگر خداى نكرده كاوه تير مى خورد، 
هيچ وقت خودم را نمى بخشيدم.

مى خواستم آرپى جى را از او بگيرم، كه نداد. 
هر آن احتمال داشت قناسه ضد انقالب ما را 
هدف بگيرد. هيبتش مانع شد كه بيشتر از 

آن اصرار كنم. كنارش ايستادم. اين طورى 
خيلى راحت تر بودم. رگبار مسلسل ها مانع 
از آن بود كه صدايم به گوش كاوه برســد. 
با صداى شــليك آرپى جى همه چشــم به 
كاوه دوخته بودنــد. اين كار محمود، چنان 
نيرويى در بچه ها به وجود آورد كه چند نفر 
با دو، ســه خيز، مجروحان را كشان كشان 
پشــت ديوار آوردند. آرپى جى دوم و ســوم 
كه شــليك شد، همه بچه ها حالت هجومى 
به خود گرفتنــد. اهللا اكبر مى گفتيم و جلو 
مى رفتيم. در عرض چنــد دقيقه، وضعيت 
دگرگون شد. ضد انقالبى كه تا چند لحظه 
پيش بر ما مســلط بود پا به فرار گذاشــت. 
حاال نوبت نيروهاى بيرون از روســتا بود تا 
با شــليك خمپاره، آن ها را شــكار كنند. تا 
روستاى بعدى تعقيبشان كرديم. هر لحظه 
بر شمار تلفات آن ها افزوده مى شد. آن روز تا 
پيش از ظهر، هر دو روستا را پاكسازى و اسرا 

را آزاد كرديم و برگشتيم پادگان.
در شــهر اروميه پيچيده بود كه تيپ كاوه، 
اسراى گردنه «قوشچى» را آزاد كرده است. 
جمعيت زيــادى آمده بودند اســتقبالمان. 
جشــن و ســرورى بر پا شــده بود. آقاى 
حسنى- امام جمعه اروميه- تجهيزات بسته 
و با همان اســلحه كالشينكفى كه از سران 
ضد انقالب غنيمت گرفته بود، اولين كسى 
بود كه آمد جلو. تيراندازى هوايى مى كرد و 
چيزهايى به تركى مى گفت. يكى از بچه ها 
كه تركى مى فهميد، گفت:«مى گه: من فداى 
كاوه و بچه هاى تيپ ويژه شهدا بشم. اين ها 

شاهكار كرده اند، بايد سينه شان را ببوسم».
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آزادى اسراى گردنه قوشچى توسط لشكر ويژه شهدا

طبس- خبرنگار قدس: نخســتين شوراى 
ادارى شهرستان طبس در سال 95 با حضور 
نماينده مردم شهرستان هاى طبس، فردوس، 
بشرويه و ســرايان در سالن شــهيد رجايى 

فرماندارى طبس برگزار شد.
در ايــن جلســه محمدرضا اميرحســنخانى 
نماينده مردم طبس با اشــاره به اينكه طبس 
قطب اصلى زغال سنگ در كشور است، گفت: 

استعدادهاى طبس استعدادهاى خاصى است 
و جا براى كار بسيار زياد است و براى توسعه 
و عمــران منطقه به مديران پيگير و قوى نياز 

داريم.
ايــن نماينــده مجلس بــا بيــان اينكه با 
هماهنگى امام جمعه و فرماندار هر جا مدير 
توانمندترى پيــدا كرديم جايگزين مديران 
ناكارآمــد خواهيم كرد، افــزود: اگر بدون 

هماهنگى اين كار انجام شود، انرژى كه بايد 
صرف توســعه و رونق و ساخت و ساز شود، 
صرف تعارض مديران خواهد شــد كه هيچ 

ارزشى هم ندارد.
در اين جلســه نماينده مردم همچنين گفت: 
قسمت اصلى اشــتغال در شهرستان طبس 
كشــاورزى و دامدارى است كه تهديد جدى 
شده اســت اكنون وضعيت كشاورزى در اين 

شهرستان فوق بحرانى است.
امير حسنخانى با اشاره به اينكه طبس قطب 
اصلى زغال ســنگ كشور است و بيش از 70 
درصد زغال ســنگ كشــور در طبس توليد 
مى شود، خاطرنشــان كرد: ايجاد پژوهشكده 
زغال ســنگ در طبس ســال 86 به تصويب 
رسيده كه متأسفانه تاكنون هيچ كارى در اين 

باره انجام نشده است.

نماينده مردم طبس:    مديران كارآمد و توانمند را منصوب مى كنيم


