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معاون سازمان صمت استان
خبر داد:

معاونهماهنگیاموراقتصادی
استانداری خبرداد:

آغاز توزیع  150تن گوشت قرمز منجمد
طرح تنظیم بازار در استان

شنبه،تصمیمگیرینهایی
برای«پدیده»

خانهمنسوببه
فردوسی در روستای
پاژمرمتمیشود
صفحه5

دادستانعمومیوانقالب
خلیلآبادخبرداد:

بازپرسقالبی
درخلیلآباد
دستگیرشد
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نشان،آخرینخبر
و دانشگاه فردوسی
در زمره برترینهای
جشنواره وبو موبایل

دوشنبه  29 /بهمن  12 / 1397جمادی الثانی ١٤40
8صفحه/شماره  / 4070قیمت 300 :تومان

خلفوعدهبهاسمعیدی
باوجودوعدههایقبلی،بازپیراییوبهرهبرداریکاملازمیدانراهآهنمشهدبهپایانامسالموکولشد

صفحه5

ناگفتههاینوروزیان
از حوادث دی ماه۹۶

صفحه4

صفحه3

صفحه7

گزارشیازپیامدهایمحل
نامناسبتوقفکارگران
ساختمانیدرمیدان 15خرداد

دبیرکمیسیونمبارزهبا
قاچاق کاال و ارز استان با اشاره
بهآمار ۱۰ماههخبرداد:

کشف 253میلیارد
کاالیمظنونبهقاچاق
صفحه3

یادداشت

داوود زارعیان

مدیر گروه ارتباطات دانشکده خبر

با دسترسی جامعه به منابع مختلف در فضای
مجازی ،عضویت آنان در شبکه  ...صفحه8

افتتاح اولین کارگاه پرورش
جلبککشوردرمشهد
در راســتای تفاهم نامه جهاددانشــگاهی خراســان
رضوی و اداره کل آمــوزش فنی و حرفهای اســتان،
فاز آزمایشی تولید ریزجلبک اســپیرولینا در مشهد
آغــاز بــه کار کــرد .بــه گــزارش ایســنا ،دکتــر مریم
عامری ،مدیر گروه پژوهشــی بیوتکنولوژی صنعتی
میکروارگانیســمهای جهاددانشــگاهی خراســان
رضوی در حاشیه این مراسم گفت :تولید ریزجلبک
عالوه بر ایــن که رشــتهای نوپا در کشــور محســوب
میشــود ،میتوانــد بــه اشــتغال زایــی و همچنیــن
ایجاد درآمد نیز کمک کند .به گفتــه وی ،بازارهای
هــدف تولیــد جلبک در کشــور تنــوع باالیــی دارد و
جهاددانشــگاهی از این توانایی برخوردار اســت که
در زمینه معرفی بازارهــای هدف متقاضیان را یاری
کند .علیرضــا داوودی رئیــس مرکز آمــوزش فنی و
حرفه ای شماره یک کشور نیز در این باره اظهار کرد:
این کارگاه به عنــوان اولین کارگاه پــرورش جلبک
در کشور در نوع خود بی نظیر اســت .وی ادامه داد:
کشور ما تا کنون به عنوان وارد کننده جلبک مطرح
بوده اســت که با آغــاز این نــوع از آموزش هــا در این
کارگاه می توان امیدوار بود که کار پرورش و در نهایت
تولیــد داخلی جلبک ها در داخل کشــور در مشــهد
کلید بخورد و توسعه یابد .داوودی خاطر نشان کرد:
با توجه به کاربرد فراوان جلبک ها در صنایع دارویی،
آرایشــی و بهداشــتی ،تغذیــه دام و آبزیــان و تولیــد
رنگ های غذایــی می توان امیدوار بــود که با تربیت
نیروهای متخصص در حــوزه تولید و پرورش جلبک
شاهد ایجاد اشتغال قابل توجه در این زمینه باشیم.

پرسپولیس -پدیده در مرحله
یک چهارم نهایی جام حذفی

سومین
جدالسرخ

تیم هــای فوتبــال پرســپولیس و پدیده شــهر
خودرو از ســاعت  17:15امــروز در چارچوب
مرحلــه یــک چهــارم نهایــی جــام حذفــی در
ورزشگاه آزادی به مصاف هم خواهند رفت .به
نوعی این مسابقه  ،سومین بازی از نبرد سهگانه
برانکو و گلمحمدی طی امسال است که باید
دید "یحیی تایم" به مهمترین برد این فصل خود
صفحه6
دست پیدا میکند... .

گزارش«سرزده»
ازشرایطادارهثبت
اسنادوامالکاستان

طرح :رسول نکوئی

الزاموجودنهادمتولی
بهمنظورارتقایآموزش
سوادرسانهای

توقفکارگران
ساختمانیاولینتصویر
برخیزائرانازمشهد
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دوشنبهها با

سرزده

آشفتگی
درثبت
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صفحه2

