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خبر
تاکنون از  ۱۰۰۰نفر
در همایش های موقوفه البرز
تجلیلشدهاست

انتقاد و بیان ضعف ها در رفع
دغدغه های جامعه نقش دارد
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بی مهری به گلستان باعث محرومیت
بخش هایی از استان شده است
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09112739733

کورساسبدوانیگنبد
به ایستگاه آخر رسید
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لطفا زیارت را نابود نکنید

خبر
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حضور  2۰هزار ناوگان
حمل محصوات کشاورزی در
آستانه فصل برداشت غات

پایان خوش فصل !
حس��ین حاجیبزرگی در پنجاه و شش��مین
همایش اعطاء جایزه موقوفه البرز ،اظهار کرد:
در س��ال  ،۱۳۴۲فردی به نام حسینعلی البرز
ام��وال خود را صرف وق��ف در زمینه علمی
ک��رد.وی با بی��ان این که الب��رز حتی منزل
مسکونی خود را هم وقف کرده بود ،گفت:
م��وارد وقف وی ،اهداء جایزه به مخترعان،
مبتکران و نخبگان علمی ،اهداء جایزه دانش
آموزان ونوباوگان ،اهداء جایزه به سپاهیان و
اهداء جایزه به دانشمندان و پژوهندگان بود.
حاجی بزرگی گف��ت :اهداف مرحوم البرز
از وقف ،عزت و س��ربلندی جامعه ایرانی
و تس��کین آام بشری بود.وی تصریح کرد:
همای��ش موقوفه البرز در دو س��طح ملی و
اس��تانی برگزار میش��ود که در سطح ملی،
دانشجویان و دانشمندان و نخبگان علمی و
در سطح استانی از دانشآموزان نخبه تجلیل
میشود.مدیرعامل بنیاد فرهنگی البرز اظهار
کرد :تاکنون س��ه همایش در س��طح ملی و
هشت همایش در سطح استانی برگزار شده
و حداقل به هزار نفر جایزه حسن تحصیل
ک��ه مبلغ آن در مجموع س��ه میلیارد تومان
است ،اعطا شده است.

در روزهایی که حجم باای اخبار رسانه های ورزشی
روس��ی به ستاره گنبدی فوتبال ایران اختصاص داشت
پای��ان لیگ فوتبال این کش��ور در روز گلزنی او مانع از
آخرین باخت «کازان»ی ها شد تا این فصل فوتبال روسیه
پایان خوشی برای «روبین»ی ها و «سردار» ِ فوتبالیست
های ایران باش��د .حجم باایی از اخب��ار ،گزارش ها و
تحلیل های رس��انه های ورزشی روسی ،ایرانی و حتی
اروپایی به بازیکن  ۲۳س��اله فوتبال ایران بر س�� ِر رفتن
یا نرفتن او از فوتبال روس��یه آنقدر نقش او را به عنوان
بازیکن موثر در فوتبال این کش��ور برجسته کرد که در
صعود فوتبال ایران نیز درخش��ش و حماسه سازی او
بیشتر به چش��م آمد .در روزهایی که همچنان شایعات
و اخبار ضدونقیض درخصوص پیش��نهادات تیمهای
اروپایی به او همچنان س��وژه ی رس��انه های ایرانی و
روس��ی است «سردار آزمون» باری دیگر با گلزنی خود
در حال��ی ک��ه از آخرین باخت روبی��ن کازان در پایان
فصل فوتبال روسیه جلوگیری کرد در چشم رسانه های
ورزشی این کشور درخشید تا موضوع عاقه تیم های
اروپایی بویژه باشگاه های انگلیسی به این مهاجم جوان
بر سر زبان ها بیاید.ملیپوش گنبدی روبین کازان روسیه
با ضربه سر تماشایی برای تیمش گلزنی کرد تا «روبین»ی
ها این فصل را با شکست مقابل کراسنودار به پایان نبرند.
در این بازی که از هفته س��یاُم و پایانی فصل لیگ برتر
فوتبال روسیه برگزار شد روبین کازان با استفاده از «سردار
آزمون» در خط حمله مهمان کراسنودار بود... .
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آمادگی گلستان برای برداشت با کیفیتترین گندم کشور
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مدیر کل راه��داری و حمل و نقل جادهای
گلس��تان از حضور  ۲0ه��زار ناوگان حمل
محص��وات کش��اورزی در آس��تانه فصل
برداش��ت غات در اس��تان خبر داد .مهدی
میقانی صبح امروز در جمع خبرنگاران استان
اظهار کرد:حمل و نقل یکی از بحثهای مهم
در فصل برداشت غات به خصوص گندم،
کلزا و جو محسوب میش��ود.وی تصریح
کرد :در ح��ال حاضر  8هزار و  500ناوگان
حمل بار محصوات کش��اورزی در استان
وجود دارد که با فراخوان دادن به استانهای
دیگر ش��اهد حضور  ۲0هزار ناوگان حمل
محصوات کشاورزی در استان خواهیم بود.
مدیرکل راهداری و حم��ل و نقل جادهای
گلس��تان یکی از دغدغههای مهم این اداره
در فصل برداش��ت غات را تخلیه س��ریع،
ایجاد نشدن صف و توقفهای طوانی در
مراکز خرید عنوان کرد و افزود :با توجه به
بازگشایی هم زمان مراکز خرید و راهاندازی
س��امانه برای اطاع رس��انی به کشاورزان
ب��رای مراجعه ب��ه نزدیکترین مرکز خرید
ب��ه مزرعه بخش زی��ادی از دغدغههای ما
کاهش پیدا خواهد کرد.

