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قائم مقام تولیت آستان قدس :

فردا در مشهد برگزار می شود

بزرگداشت سردار
شهیدحسینیمحراب

اجتماع 4هزار نفری
دانشآموزان بردسکن
با عنوان من قاسم
سلیمانیام
صفحه۳
حجتاالسالمماندگاری:

مسئولی که حرف از
نا امیدی می زند در
مسیر اراده خدا نیست

توفان اتحاد مردم با غبار
شیطنتهایدشمنآسیبنمیبیند
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درختان قطع شده در
زمینابتدایبولواراخوان
ثالث خشک بودند

شهرخودرو با
سرآسیایی در بوشهر
صفحه۳

هوشیاری شهروند
نیشابوری جان یک
سرنشین خودرو را
صفحه۳
نجات داد
شهرداریمنطقهیک:

درختان قطع شده در زمین
ابتدای بولوار اخوان ثالث
خشکبودند

مســلمی /طی روزهــای گذشــته تصاویری
از قطع درختــان در زمینــی خالــی واقع در
ابتدای بولــوار اخوان ثالث برای «خراســان
رضوی» ارسال شد که نشان از حضور افرادی
در این زمین و اقدام آن ها به درختان داشت.
موضوع را از ضیغمی رئیس اداره فضای سبز
شهرداری منطقه یک پیگیری کردیم که وی
با بیان این کــه قطع درختــان در این منطقه
بــا مجوز کمیســیون مــاده 7صــورت گرفته
اســت ،گفت :قطع این درختان ممکن است
باعث ناراحتی مردم شود اما این درختان به
طور یقین خشک بودند ،همچنین برابر رای
صادر شده از سوی کمیسیون ماده  7صاحب
زمیــن مجاز اســت فقــط درختان خشــک را
قطع کنــد .وی افزود :برابر رای صادر شــده
در کمیســیون مــاده  7صاحــب پــروژه باید
همان تعداد درخت خشکی را که قطع کرده
درخت جدید بکارد.
امیری مدیر روابط عمومی شهرداری منطقه
یک نیز پس از پیگیری هــای ما برای اطالع از
این موضوع در محل حضــور یافت و در تماس
با خبرنگار ما گفت :همه درختان قطع شــده
خشــک بودنــد و محــل درختــان قطع شــده
مربوط به پروژه جهان مال است.

صفحه۲

معدومسازی
 40تنکاالیقاچاق
درمشهد

کمک 24/9میلیاردی به
مددجویان استان از محل زکات
رئیس اداره اجرایی زکات کمیته امداد استان
گفت :در  ۹ماه امسال مودیان نیکوکار و مومن
به پرداخت  ۲۴میلیارد و  ۹۱۱میلیون تومان
زکات واجب و مستحب اقدام کردند که صرف
امور نیازمندان شد.
به گزارش فارس ،حجتاالسالم سیدمحمد
حســینی با بیان این که  ۷۴درصــد از برنامه
پیشبینــی شــده بــرای جــذب زکات محقق
شدهاســت ،اظهــار کرد :امســال جــذب ۳۳
میلیــارد و  ۴۳۸میلیــون تومــان برنامهریزی
شده که در  ۹ماه امســال  ۲۴میلیارد و ۹۱۱
میلیون تومان جمعآوری و هزینه شدهاست.
وی تصریح کرد :چهار میلیارد و  ۲۹۶میلیون
تومان در بخــش زکات واجــب ۱۳ ،میلیارد و
 ۳۱۳میلیون تومان در بخش مستحب ،شش
میلیارد و  ۱۳۱میلیون تومان در بخش فطریه
و یک میلیارد و  ۱۷۰میلیون تومان در بخش
کفاره جمعآوری شده است.
وی ادامه داد :اقــام زکات واجب جمعآوری
شــده در اســتان شــامل  ۱۵۲تن گندم۳۶ ،
تن جــو ۲۰۵ ،کیلوگرم کشــمش و  ۲۶رأس
گوسفند است .حســینی افزود ۸۳ :درصد از
درآمــد زکات در امور محرومــان و  ۱۷درصد
در بخش پروژههای عمرانی محل جمع آوری
زکات هزینه شده است.

دانشگاه علوم پزشکی :تست های استعداد ژنتیک در مشهد مورد تایید وزارت بهداشت نیست
در خصوص این تست ها در جمعیت ایرانی انجام
نشده و تفسیر نتایج آن تفسیر مطمئنی نخواهد
بــود .وی با بیان این که شــاهدی مبنــی بر اینکه
تســت های اســتعداد ژنتیک تایید شــده باشــند
وجود نــدارد ،اظهار کرد :تســت هایی که توســط
یک شــرکت دانش بنیــان در حال انجام اســت بر
پایه ژنتیک مولکولی زیست شناســی است و این
در حالی اســت که این نوع تشــخیص ها در حوزه
ژنتیک پزشکی اســت .دکتر مجرد با بیان این که
مردم عالقه مند هستند که فرزندان آن ها در رشته
تحصیلی یا ورزشی و ســامت جسمی به سمت و
سوییهدایتشوندکهاستعدادواقعیآنهادرآن
باشدوبههمیندلیلبهدنبالتستهایاستعداد
ژنتیک می روند ،تاکید کرد :تحقیقات انجام شده
روی بحث اســتعداد یابی بیشــتر جنبه بازاریابی
دارد و پایه محکم علمی هنوز ندارد.

صفحه۲

کمک 24/9میلیاردی
به مددجویان استان
از محل زکات
صفحه۱
در روز  24دی ،مردم استان
 55میلیون مترمکعب گاز
مصرف کردند

رکوردمصرفگاز
شکست

۲

تستهای
بیاعتبار
استعداد
ژنتیک

روز گذشــته  40تــن کاالی قاچــاق در
مشــهد امحــا و معدوم شــد .به گــزارش
باشگاه خبرنگاران ،معاون سازمان جمع
آوری و فروش اموال تملیکی در این باره
گفت  :کاالهــای قاچاق و تقلبی کشــف
شده در قالب پنج کامیون با وزن تقریبی
٤٠تــن در ســایت دفــن زبالــه کارخانه
شــماره  2بازیافــت در مشــهد معــدوم
شــد .نوایی تصریح کــرد :برنامه معدوم
سازی کاالهای قاچاق و تقلبی همزمان
با سراســر کشــور صورت گرفته اســت و
ایــن محموله شــامل کاالهایــی از جمله
مواد خوراکی و آشامیدنی فاسد ،کیف،
کفــش ،پوشــاک مســتعمل و آرد فاســد
به ارزش چهــار میلیــارد و  600میلیون
ریال بود.

تست های بی اعتبار استعداد ژنتیک
مدیر گــروه ژنتیک پزشــکی و پزشــکی مولکولی
دانشــگاه علــوم پزشــکی مشــهد اظهــار کــرد:
تســتهای اســتعداد ژنتیــک ورزشــی تحصیلی
و تغذیه و بهداشــت بــه لحاظ علمی هنــوز به بلوغ
نرســیده و در مرحله تحقیقات قرار دارد و افرادی
کهاینتستهاراانجاممیدهندموردتاییدوزارت
بهداشت قرار ندارند.
دکتر مجید مجــرد در گفت و گو بــا وب دا تصریح
کرد :موضوع جدیدی که در دنیا و بعد کشــورمان
و هــم اکنــون مشــهد بــه راه افتــاده اســت بحث
تستهای استعداد ژنتیک است که عالقه مندان
زیــادی را به خود جلــب کرده اما نکتــه قابل توجه
این اســت که قبل از این که تســت های استعداد
ژنتیک به جامعه تعمیم داده شود باید بومی سازی
شود این مطالعات هنوز در مرحله ابتدایی است و
به مرحله بلوغ نرسیده است .وی افزود :تحقیقات

مردمحقمطالبه دارند

مشهد-گرگانهماز ریلخارجشد

صفحه۱

فردا اولینبازینماینده
فوتبالاستانپسازجدایی
یحییرقممیخورد

پنج شنبه  2۶ /دی  20 / 1398جمادی االول 1441
 ۴صفحه /شماره  / 432۵قیمت 600 :تومان
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صفحه۲

شهرداریمنطقهیک:

مدیرکلاطالعاتاستان :

دانشگاهعلومپزشکی:
تستهایاستعداد ژنتیک
درمشهدموردتایید وزارت
بهداشتنیست

صفحه۱

تاکید معاون وزیر
آموزش و پرورش بر
تحصیل دانش آموزان
استثنایی در مدارس عادی
رئیــس ســازمان آمــوزش و پــرورش
استثنایی کشــور گفت :ما هر چه بیشتر
باید دانش آموزان اســتثنایی را از حالت
تفکیکی ،ایزوله و مدارس خاص خارج و
به سمت رویکرد تلفیقی و فراگیرسازی
هدایــت کنیم کــه آن ها نیــز در مدارس
عادی تحصیل کنند.
به گزارش فارس ،ســید جواد حســینی
روز گذشته در اجالس مشترک روسای
ادارات آمــوزش و پــرورش اســتثنایی و
معاونان آموزش ابتدایــی که در اردوگاه
امام رضا (ع) مشــهد برگزار شد ،یکی از
اهداف برگزاری این نشست را استفاده
ازظرفیتهایآموزشابتداییدرارتقای
کیفیــت تعلیــم و تربیــت دانــش آموزان
با نیازهای ویــژه بیان کرد .معــاون وزیر
آمــوزش و پــرورش ،اظهار کرد :توســعه
انســان محور موجب دگرگونی میشود
و توسعه همه آرمانهای انسان را درون
خود دارد ،تمام انســانها باید در توسعه
نقش ایفا کننــد و همچنین توســعه باید
تمام انسانها را پوشش دهد.
حســینی تصریح کــرد :بایــد بتوانیم در
ارتقای آموزشی ،توان بخشی و پرورشی
دانش آموزان با نیاز ویژه توفیق بیشتری
پیدا کنیم و کار مشارکتی به صورت برون
سازمانی و درون سازمانی را وجه همت
خود قرار دهیم.
وی افــزود :از همیــن رو تفاهمنامهای را
با معاونت آموزشی آموزش و پرورش که
بیشترین اشــتراک کاری را با این حوزه
داریم منعقد کردیم.
حســینی از ســاخت یــک مجموعــه
بیمارستانی برای درمان و مداوای دانش
آموزان با نیازهای ویژه به ویژه ناشنوایان
خبر داد و گفت :در شهرستان طرقبه به
دلیل محیــط و فضای مناســبی که دارد
قرار اســت این مجموعه بیمارستانی در
آن جا ساخته شــود و یکی از کارآفرینان
موفقومشهورمشهدی،قولساختاین
مجموعه را به ما داده است تا با در اختیار
قــرار دادن زمیــن بــرای ایــن مجموعــه
درمانی از ســمت ما این کارآفرین برای
ساخت آن تامین اعتبار کند.

