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تریبون

 17پایگاه اوقات فراغت در بیرجند
 17پایگاه اوقات فراغت در بیرجند فعال است.معاون
پرورشی و تربیتبدنی آموزش و پرورش بیرجند از
ثبت نام بیش از هزار و  250دانش آموز در این پایگاه
ها خبر داد و به خبرنگار ما گفت :از  17پایگاه دو مورد
زیر پوشش سازمان دانش آموزی و به طور تخصصی تر
با رویکرد مهارتی و تشکیالتی فعال است.
«بستانی» با اشاره به فعالیت این پایگاه ها با مرکزیت
چهار دارالقرآن و کانون دخترانه و پسرانه افزود:
امسال یک پایگاه روستایی در میریک نیز راه اندازی
شد.به گفته وی ،انجام فعالیت های ورزشی ،علمی و
هنری در این پایگاه ها پیش بینی شده است.

 40مددجوی کمیته امداد نهبندان
خودکفا شدند

زهرا خسروی 40-مددجوی زیر پوشش کمیته امداد
امام خمینی(ره) نهبندان از سال گذشته تاکنون
خودکفا شدند .رئیس کمیته امداد امام خمینی(ره)
نهبندان با اشاره به اجرای طرح های اشتغال زایی،
اعتبار ابالغی اجرای این طرح ها در سال  97را حدود
پنج تا شش میلیارد تومان اعالم کرد و به «خراسان
جنوبی» گفت :این اعتبار در قالب تسهیالت و با توجه
به طرح های پیشنهادی به متقاضیان واگذار می
شود« .هاشمی» استقبال از تسهیالت برای اجرای
طرح های اشتغال زا با توجه به خشکسالی ها و شرایط
منطقه در این شهرستان را چندان مطلوب ندانست و
افزود :این موضوع نیاز به تامین زیرساخت ها مانند
احداث و راه اندازی کارخانه شیر ،کشتارگاه ،فعالیت
معادن و ...دارد تا شاهد رونقی در بازار دام و حمل
و نقل باشیم .به گفته وی ،این ذهنیت که در صورت
اعطای تسهیالت اشتغال زایی پرونده مددجویان
بسته می شود ،واقعیت ندارد.

 ۲۴پایگاه فعال ویژه دانش آموزان
عضو پیشتازان

 ۲۴پایگاه ویژه دانش آموزان عضو پیشتازان سازمان
دانش آموزی در استان فعال است.
رئیس اداره فرهنگی اداره کل آموزش و پرورش با
بیان این مطلب به خبرنگار گفت :در هر شهرستان دو
پایگاه ویژه دختران و پسران فعال است و دانش آموزان
مهارت های اجتماعی و تشکیالتی شامل مخابرات،
جهت یابی ،امداد و نجات ،کمک های اولیه ،مدیریت
بحران و ...را در این پایگاه ها فرا می گیرند.
«نورمحمدی»اعزام رایگان  330دانش آموز
محروم مناطق روستایی مقطع متوسطه اول به
اردوی بنیاد علوی ،اعزام  48دانش آموز دختر و پسر
مقطع متوسطه دوم شهرستان های مرزی سربیشه،
نهبندان ،زیرکوه و درمیان به تهران و نیشابور و ...را از
دیگر برنامه های این نهاد در تابستان برشمرد.

روزنامه سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی

حرف مردم

معاون اداره کل بهزیستی خبر داد

ژنتیک،عاملبروزبیماریپوستیدربرخی
روستاهای درمیان

زهرا خسروی -دلیل اصلی بروز بیماری پوستی
در روستاهای درمیان که چندی پیش از آن ها در
رسانه ها سخن به میان آمد ژنتیکی است هر چند
برخی عوامل محیطی می تواند از عوامل تشدید
کننده بیماری به شمار آید.
این مطلب را معاون امور توسعه پیشگیری اداره
کل بهزیستی به «خراسان جنوبی» گفت و با اشاره
به این که مدتی قبل رسانه ها به نقل از پزشکان
عوامل محیطی شامل آفتاب و گرد و خاک را علت
اصلی رخداد بیماری پوستی در برخی روستاهای
درمیان از جمله «ذکری» و «گل نی» مطرح کرده
بودند ،تاکید کرد :بر اساس پژوهش تیم تحقیقات
ژنتیک اداره کل بهزیستی ،این موضوع مربوط به
عوامل ژنتیکی است.
«احمدی شادمهری» اظهار نظر در مورد سبب
شناسی بیماری تنها با عوامل محیطی را خالف
واقع و نتایج تحقیقات این تیم پژوهشی دانست و
تاکید کرد :دلیل اصلی این بیماری ژنتیکی است
هر چند برخی عوامل محیطی می تواند از عوامل
تشدید کننده بیماری به شمار آید چرا که اگر علت
این بیماری محیطی باشد باید تمام افراد آن منطقه
مبتال به آن باشند.
به گفته وی ،بر این اساس می توان گفت ژن
شناسایی شده در سیستم ترمیمی دخالت دارد و
بیماران پس از قرار گرفتن در معرض نور خورشید،
دچار حساسیت پوستی می شوند و برخی از عوامل

محیطی تشدید کننده است نه عامل مسبب.
بنا بر اطالعات وی ،نتایج بررسی های عمیق و
دقیق توسط تیم تحقیقاتی این اداره کل در سال
های گذشته روی این جمعیت درون آمیز نشان
می دهد که علت این بیماری پوستی ژنتیکی
است و پس از تالش های فراوان ،ژن عامل بیماری
شناسایی شد و مطالعات تکمیلی و غربالگری
ژنتیکی در دستور کار قرار دارد.

وی با اشاره به این که ازدواج های خویشاوندی در
ایران از فراوانی باالیی برخوردار است ،افزود :در
برخی جوامع با افزایش ازدواج های فامیلی و درون
جمعیتی ،فراوانی بیماری های ژنتیکی از نوع
اتوزومال مغلوب از فراوانی باالیی برخوردار است.
به گفته وی ،به عنوان نمونه بررسی های اولیه در
منطقه ماخونیک خراسان جنوبی نشان داده که
جمعیت ماخونیکی ها به تعداد چهار هزار و 500

▪

نفر از نظر اجتماعی ،فرهنگی و مذهبی جمعیتی
ایزوله است که دارای ازدواج های فامیلی و زاد
و ولدهای درون جمعیتی است که خود از تعداد
معدودی از اجداد اولیه مشتق شده اند.
وی اضافه کرد :بررسی های اخیر توسط تیم
تحقیقاتی بهزیستی استان نشان داده که در
این جمعیت بیماری پوستی به همراه اسکار و
پیگمانتاسیون در نواحی در معرض آفتاب و اشعه
 ،UVکوتاهی قد و عقب ماندگی ذهنی متوسط
تا شدید شایع است و مطالعات اولیه انتقال ارثی
بودن این بیماری (به صورت اتوزومی مغلوب) را
نشان داده است.
وی ادامه داد :حدود  15نفر از مردم منطقه
ماخونیک شامل روستاهای چاپنسر ،سفال بند،
سوالبست ،لجونک (سفلی و علیا) ،کالته بلوچ،
میش نو (گل نی) ،جالران و ذکری مبتال به این
بیماری پوستی هستند و پس از ترسیم شجره
نامه مشخص شده که اجداد این بیماران یکی
بوده است.
به گزارش «خراسان جنوبی» چندی پیش در پی
رسانه ای شدن بیماری پوستی جمعی از کودکان
برخی روستاهای شهرستان درمیان از جمله
«ذکری» و «گل نی» تعدادی از پزشکان به این
منطقه سفر کردند که در این بررسی ها و انجام
اقدامات درمانی ،علت تامه بیماری پوستی ،شرایط
آب و هوایی منطقه اعالم شده بود.

افتتاح  27آموزشگاه آزاد فنی و حرفه ای در هفته مهارت
زهرا خسروی -هفته ملی مهارت  27آموزشگاه
آزاد فنی و حرفه ای به طور همزمان در استان افتتاح
می شود.
این مطلب را مدیر کل فنی و حرفه ای در نشست
خبری روز گذشته اعالم کرد و با اشاره به پنج پروژه
عمرانی در حال اجرا با میانگین پیشرفت 47
درصدیگفت:تاکنونحدوددومیلیاردتومانبرای
اجرای این طرح ها هزینه شده است.
«خوشایند» این طرح ها را شامل توسعه مرکز
برادران بیرجند ،تکمیل سوله کارگاهی مرکز
فردوس ،احداث مرکز آموزش فنی و حرفه ای

خواهران قاین ،طبس و زیرکوه برشمرد و اعتبار
مصوب امسال در کمیته برنامه ریزی شهرستان
ها برای این پروژه ها را یک میلیارد و  115میلیون
تومان اعالم کرد و افزود :چنان چه این اعتبارات
تخصیص یابد به یک میلیارد و  500میلیون تومان
دیگر نیاز است تا این طرح ها به بهره برداری برسد.
به گفته وی ،در صورت تخصیص  100درصدی
اعتبارات مصوب امسال ،مرکز فنی و حرفه ای
خواهرانقاینوتوسعهمرکزبرادرانبیرجندتاپایان
سالبهاتماممیرسد.ویبهروزرسانیکارگاههای
فنی و حرفه ای از سال گذشته با هزینه کرد حدود

یک میلیارد و  100میلیون تومان از محل اعتبارات
ملی ،استانی و منابع دیگر را از برنامه های این نهاد
برشمرد و ادامه داد :تجهیزات  93کارگاه آموزشی
شامل اتوماتیک برق ،چوب ،تراش سنگ های
قیمتی و نیمه قیمتی و تعمیر لوازم خانگی به طور
عمده به روز شد .وی با اشاره به اجرای  165برنامه
در سال  ،97ارائه آموزش در مراکز ثابت با بیش
از یک میلیون و  505هزار نفر ساعت ،آموزش در
مناطق روستایی ،عشایری ،مرزی و محروم با 465
هزار نفر ساعت ،آموزش در زندان ها و ندامتگاه
ها با  235هزار نفر ساعت ،آموزش در بنگاه های
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اقتصادی با  87هزار نفر ساعت و ...را از مهم ترین
برنامه های این اداره در زمینه اشتغال در استان
برشمرد .روز گذشته نمایشگاه مهارت و اشتغال با
هدف نمایش دستاوردهای مهارتآموزان فنیو
حرفهای در بیرجند گشایش یافت.

▪

▪پــرواز روز چهارشنبه گذشته در مسیر بیرجند
–تهران ،شرکت هواپیمایی آتا در حالی لغو شد
که پرواز روز دوشنبه بعدازظهر ایران ایر هم لغو
و قبل از ظهر پیامک کنسلی آن برایم ارسال شد
و به ناچار برای پرواز چهارشنبه صبح شرکت آتا
با قیمت باال بلیت تهیه کردم اما با وجود حضور
در فرودگاه و انتظار بــرای پــرواز ،بــدون اطالع
رسانی قبلی پرواز روز چهارشنبه نیز لغو شد و
حتی نماینده شرکت ها هم برای پاسخگویی در
فرودگاه حضور نداشت و هزینه ای برای خسارت
کنسل و تاخیر پرداخت نشد.
▪با ایــن که روزبـــازار چــهــارراه غفاری بیرجند تا
پاسی از شب به مــردم خدمات می دهــد امــا از
نظر بهداشتی شرایط چندان مناسبی به ویژه در
بعدازظهرها ندارد .از سویی محوطه هم در برخی
نقاط خاکی است و نیاز به آسفالت دارد.
▪آنتن دهی همراه اول و ایرانسل در روستای آواز با
جمعیت باالی دو هزار نفر مطلوب نیست و برای
یک مکالمه معمولی باید به مکان هایی با ارتفاع
باال برویم تا موفق به تماس شویم.
▪جمعیت ساکن روستای نوغاب بخش مرکزی از
برخی شهرهای درمیان بیشتر است و هر روز بر
تراکم جمعیت آن افــزوده می شود بنابراین راه
اندازی کالنتری یا پاسگاه انتظامی در این نقطه
پرجمعیت ضروری به نظر می رسد .از فرماندهی
انتظامی درمیان تقاضا داریم در شورای تامین
این شهرستان تدبیری در این زمینه بیندیشد.
▪باید تاسف خورد به حال مسئوالن مرکز استان
کــه از بــرگــزاری یــک مــراســم ســاده در سالگرد
درگذشت دکتر گنجی هم دریغ کردند .در شب
درگذشت و ی آرامگاه وی سوت و کور بود.
▪در مورد برگزاری کالس های آموزشی در اسدیه
اطالع رسانی ها ضعیف است و بیشتر کالس ها
در «شهرک» برگزار می شود که رفت و آمد فقط
برای ساکنان «شهرک» راحت است و برای بقیه
نقاط اتوبوس یا خودروی خطی با هزینه مناسب
برای رفت و آمد به آن وجود ندارد.
▪ضمن تشکر از اقــدامــات عمرانی شــهــرداری
بیرجند خواهشمندیم بروضعیت مدیریتی برخی
ســازمــان هــای تحت امــر هــم نــظــارت بیشتری
انجام شود .ضرر وضعیت موجود در سازمان ...
شهرداری بیرجند متوجه شهروندان خواهد بود.
▪چندروز پیش برای چند سوال و جواب به یکی
از همین ســازمــان ها مراجعه کــردم که شاهد
برخورد خوبی از مدیریت و کارشناسان نبودم.
شهرداری طرح تکریم ارباب رجوع را بیشتر برای
زیرمجموعه ها اجرا کند.
▪آسفالت میدان ولی عصر(عج) بیرجند بسیار
نامطلوب و ناهموار است ،چرا شهرداری برای
آسفالت آن اقدام نمی کند؟

