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 نجمه محمودآبادی
سمیه زاهدی مدیر مرکز تربیت شنیداری مانا
است .این مرکز که در شهرک سمنگان واقع شده
است تالش میکند به کودکان کمشنوا و ناشنوای
شهرکمک کند تا پس ازدریافت سمعک و یا عمل
کاشت حلزون با آموزشها الزم در گفتاردرمانی و
تربیت شنیداری بتوانند وارد مدارس عادی شوند.
این مرکزدرشهریورسال  88تاسیس شد و حدود
 11سال است که به مردم سیرجان خدمات ارائه
میکند.به دیدار ایشان رفتیم و این گزارش حاصل
گفتوگو با ایشان است.
 زمان طالیی برای شنیدن و حرف زدن
سمیه زاهدی درباره مرکز مانا میگوید« :ما
در این مرکز با بچههای کمشنوا و ناشنوا کار
میکنیم .بچههای کمشنوا و ناشنوا وقتی به دنیا
میآیند باید تشخیص داده شوند .برای تشخیص
در بیمارستان و کلینیکهای خصوصی تست
شنوایی انجام میشود .که تا شش ماهگی این
تست تکرار میشود و در شش ماهگی مشخص
میشود که بچه واقعا کمشنوا هست یا نیست.
به بچههای کمشنوا سمعک میدهند که با
استفاده ازسمعک بتوانند شنواییشان را به دست
بیاورند و بچههای ناشنوا هم برای بدست آوردن
شنواییشان ارجاع میشوند به مراکز کاشت
حلزون که در چند استان ایران این عمل انجام
میشود .بچههایی که سمعک یا پروتز کاشت
حلزون استفاده میکنند شنواییشان تقریبا نرمال
میشود .اما برای حرف زدن طبیعی یک شنوایی
نرمال نیاز است .تا وقتی شنوایی نرمال نباشد
صبحت کردن بچه هم به مشکل برمیخورد».
وی ادامه میدهد«:وقتی کودک سمعک میگذارد
یا پروتز کاشت حلزون روی گوشش میگذارد
مسئله شنیدن طبیعی میشود بعد میرسیم به
مسئله صحبت کردن .مسئله صحبت کردن فقط
از طریق کالسهای گفتاردرمانی و تربیت شنوایی
و یکسری آموزشهایی که این بچهها الزم دارند
انجام میشود ،باید با آنها آموزشهای قبل از
دبستان را کار کرد که وقتی این بچهها به سن
مدرسه میرسند مثل بچههای دیگر وارد مدارس
عادی شوند .چون واقعا بچه کمشنوا و ناشنوا
مشکلذهنیندارد کهبخواهدبهمدرسه استثنایی
رود و واقعا حیف است .وقتی تا سن شش سالگی
صحبت کردنش هم طبیعی شد میتواند مثل
بچههای دیگربه مدارسعادی برود و درس بخواند.
این پروسه شنیدن و صحبت کردن یک زمان
طالیی دارد یعنی بچه باید تا سه سالگی سمعک را
دریافت کرده باشد یا پروتزکاشت حلزون را انجام

مدیر مرکز آموزش شنیداری مانا:

سن طالیی برای شنیدن تا سه سالگی است
داده باشد و کالسهایش شروع
شده باشد چون اگر سنش باالتر رود
ساختههای عصبی توی مغزتشکیل
شدهاند و بچه نمیتواند دیگرصحبت
کردن نرمال را انجام دهد .قبال در
سیرجان بچهها سمعک میگرفتند و
عمل کاشت حلزون را انجام میدادند
ولی کالس گفتاردرمانی برایشان
نبود و تعدادی کالس گفتاردرمانی
خصوصی در شهر بود که هزینههای
زیادی دارند».
تربیتشنوایی
این کارشناس شنوایی سنجی
میگوید« :درمورد تربیت شنوایی باید
بگویم دربهترین حالت اگرتشخیص
به موقع درشش ماهگی برای کودک
داده شود و عمل کاشت حلزون در
یک سال و نیم صورت گرفته باشد
چون همان طور که میدانید این
عمل زیر یک سال انجام نمیشود،
کودک یک سال و نیم بعد از تولد و
چند ماه درشکم مادرحدود دو سال
ازنعمت شنوایی محروم بوده است.
وقتی عمل کاشت حلزون انجام سمیه زاهدی ،مدیر مرکز تربیت شنیداری مانا  /عکس :امین ارجمند | پاسارگاد
میشود یک پروتزروی گوشش است
که صداها را میشنود ولی هیچ واکنشی به صداها وقتی کودک آن را نشنیده نمیداند صدای چیست؟ میآید شروع به صحبت کردن میکند».
گفتاردرمانی
نشان نمیدهد .ما درکالس تربیت شنوایی گوش تک تک صداها را با بچه کار میکنیم .بعد از آن
زاهدی ادامه میدهد« :منتها صحبت کردن
دادن را به بچه یاد میدهیم .یعنی انواع صداها صداهای گفتاری را تمرین میکنیم و از حروف
را برایش ایجاد میکنیم تا بتواند واکنش نشان شروع میکنیم ،بعد میرسیم به کلمات.کودک کودک طوری است که هم خیلی اشکال در آن
دهد .ما به این صورت عصب شنوایی را با صداها وقتی میشنود و به صدا واکنش نشان میدهد وجود دارد و هم عقب مانده است ،کالس گفتار
تحریک میکنیم .به طور مثال همین صدای در و محیط پیرامونش را میشناسد کمکم به حرف درمانی برای این است این تاخیر را جبران کند و

سریعتربچه را به بچههای همسن خودش برساند
و حرف زدن و تلفظش را اصالح کند .چون یک
بچهی عادی که به دنیا میآید اولین کلمه را در
یک سالگی میگوید یعنی این بچه یک سال غیر
از چندماهی که در شکم مادرش بوده است فقط
میشنود و هیچ حرفی نم یزند بعد از یک سالگی

یک دفعه اولین کلمه را ادا میکند.
پس برای یک کلمه گفتن یک سال
این کودک شنیده است .حاال کودکی
که کاشت حلزون میشود عین
کودکی است که تازه متولد شده
است باید هلش دهیم تا این تاخیر
جبران شود .اگر دو سالگی کاشت
انجام گرفته باشد دو سال عقب
مانده است .ما در این کالسها باید
آنقدربه بچه آموزش بدهیم که برسد
به بچههای هم سطح خودش و در
سنجش مدارس به مشکل برنخورد
و بتواند وارد مدارس عادی شود ».به
گفته وی خیلی از بچههای کمشنوا و
ناشنوا هستند که دارای ضریب هوشی
باالییاند .پس کودک تا قبل از سن
سه سالگی باید سمعک یا کاشت
حلزون را انجام داده باشد و تا سن
 5سالگی هم زبان آموزیاش صورت
گرفتهباشد.
 نقش پدر و مادرها در
زبانآموزیکودکانکمشنواوناشنوا
این کارشناس شنوایی سنجی
میگوید« :پدر و مادرها در زبانآموزی
کودکان کمشنواوناشنوانقشبسزایی
دارند .نقش پدر ومادرها  70درصد است یعنی
هر چه قدر در این مراکز با بچهها کار شود ولی
خانوادهای با بچهشان کار نکنند هیچ فایده ندارد.
چون آموزشهایی که اینجا داده میشود وارد
حافظهکوتاه مدت کودک میشود و اگرخانواده با
کودک کارنکنند راحت فراموش میشود .ما خیلی

ف و صیقلی بیشتر است
ماندگاری ویروس کرونا بر روی سطوح صا 
 ایسنا :کارشناس ستاد مقابله با کرونا
دانشگاه علوم پزشکی کرمان بیان کرد :هر چه
سطوح صافترو صیقلیترباشد میزان ماندگاری
ویروس بیشتر است و تجربه نشان داده است که
ویروس کرونا روی سطوح زبرکمترماندگاری دارد
اما درمجموع این ویروس برروی سطوح استیل
تا  ۱۰روز ،بر روی سطح آینه ای تا یک هفته ،بر

روی پارچه تا  ۲روز ،برروی سطوح سکه و ظروف
آشپرخانه تا یک روز ،بر روی کاغذ ،روزنامه،
اسکناس ،طال ،جواهرات و سرامیک تا  ۵روز ،بر
روی مقوا تا یک روز و بر روی سطوح پالستیکی
مثل بطریها  ۲تا  ۳روزباقی خواهد ماند.
دکتر "سعید صحبتی" با اشاره به وضعیت
شیوع ویروس کرونا در استان کرمان گفت:

متاسفانه کماکان استان کرمان دروضعیت قرمز
کرونایی است ضمن آنکه باید به این موضوع نیز
توجه داشت که کل کشورهم اکنون دروضعیت
قرمز به سر می برند .وی با اشاره به فصل سرما و
همزمانی ویروس آنفلوآنزا و کرونا اظهار کرد :با
شروع فصل پاییز و آغاز سرما و همچنین بسته
شدنپنجرهها،شرایطقطعابحرانیترخواهدشدو

فراخوان مناقصه عمومی یک مرحلهای
خرید سرچراغیهای  240 ،150و  60وات (نوبت اول)

سـازمان سـیما ،منظـر و فضـای سـبز شـهری سـیرجان در نظـر دارد مناقصـه عمومـی
خدمـات (شـرح مختصـر :خریـد سـرچراغیهای  240 ،150و  60وات) بـه شـماره
 2099090549000005را از طریـق سـامانه تـدارکات الکترونیکـی دولـت برگـزار نمایـد .کلیـه مراحـل
برگـزاری مناقصـه از دریافـت اسـناد مناقصـه تـا ارائـه پیشـنهاد مناقصهگـران و بازگشـایی پاکتهـا از طریق
درگاه سـامانه تـدارکات الکترونیکـی دولت(سـتاد) بـه آدرس www.setadiran.ir :انجـام خواهد شـد و الزم
اسـت مناقصهگران در صورت عدم عضویت قبلی ،مراحل ثبتنام در سـایت مذکور و دریافت گواهی امضای
الکترونیکـی را جهـت شـرکت در مناقصـه محقـق سـازند.
تاریخ انتشار اسناد مناقصه در سامانه  1399/07/14میباشد.
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت :ساعت  12:00روز پنجشنبه تاریخ 1399/07/24
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد :ساعت  12:00روز دوشنبه تاریخ 1399/08/05
زمان بازگشایی پاکتها :ساعت  9:00روز چهارشنبه تاریخ 1399/08/07
اطالعات تماس دستگاه مناقصهگزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارایه پاکتها
الف :آدرس :سیرجان -بلوار شهید زندینیا -مجتمع سازمانی شهرداری تلفن034 - 41325077 :
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه :مرکز تماس 021 -41934
دفتر ثبتنام  88969737و 85193768

مدیریت ارتباطات شهرداری سیرجان

فراخوان تجدید مناقصه عمومی یک مرحلهای
خرید یک دستگاه فینیشر چرخ الستیکی (نوبت اول)

شـهرداری سـیرجان در نظر دارد مناقصه عمومی خدمات(شـرح مختصر:خرید یک دستگاه
خ السـتیکی) به شـماره  2099005674000072را از طریق سامانه تدارکات
فینیشـر چر 
الکترونیکی دولت برگزار نماید .کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارایه پیشنهاد
مناقصهگـران و بازگشـایی پاکتها از طریق درگاه سـامانه تدارکات الکترونیکی دولت(سـتاد) بـه آدرس:
 www.setadiran.irانجام خواهد شـد و الزم اسـت مناقصهگران در صورت عدم عضویت قبلی ،مراحل
ثبتنام در سـایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شـرکت در مناقصه محقق سـازند.
تاریخ انتشار اسناد مناقصه در سامانه مورخ  1399/07/14میباشد.
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت :از تاریخ انتشار اسناد مناقصه تا ساعت  18:00روز چهارشنبه
تاریخ 1399/07/23
مهلت زمانی ارایه پیشنهاد :از تاریخ دریافت اسناد مناقصه تا ساعت  19:00روز شنبه تاریخ 1399/08/03
زمان بازگشایی پاکتها :ساعت  17:00روز دوشنبه تاریخ 1399/08/05
اطالعات تماس دستگاه مناقصهگزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارایه پاکتها
الف :آدرس :سیرجان -میدان انقالب -شهرداری مرکزی -امور قراردادها .تلفن034 - 41325077 :
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه :مرکز تماس 021 -41934
دفتر ثبتنام  88969737و 85193768

مدیریت ارتباطات شهرداری سیرجان

می توان عنوان کرد که تقریبا درشرایط جنگی قرار
داریم و متاسفانه روزانه شاهد جان باختن تعدادی
از هم استانیهایمان در اثر ابتال به ویروس کرونا
هستیم و هم اکنون نیزحدود  ۱۸۰بیمارکرونایی
دربیمارستانهایشهرکرمانبستریهستند.
وی با بیان اینکه ویروس کرونا قابلیت
ماندگاری درهوا به مدت یک ساعت درفضاهای

بسته و کوچک را دارد تصریح کرد :در اماکن
عمومی و بزرگ از طریق لمس سطوح آلوده و
ترشحات مستقیم به داخل مخاط بینی و دهان
احتمال انتقال ویروس و بیماری وجود دارد
بنابراین عالوه بر استفاده از ماسک باید شست
و شوی مرتب دست ها و رعایت فاصلهگذاری
فیزیکی را باید درنظرگرفت.

این پزشک اظهار کرد :ماسک فقط از دهان
و بینی محافظت میکند ولی در برخی اوقات
ویروس از طریق دستهایی که در تماس با
سطوح آلوده بوده و فردی ممکن است این
دستهای آلوده را به چشم ،دهان و یا بینی بزند،
منتقل میشود بنابرانی ماسک به تنهایی نمیتواند
ما را ازبیماری کووید  ۱۹مصون کند.

ازبچهها را داریم که دو سه هفته به مرکزنیامدهاند
آنچه به آنهایاد دادهایم ،یادشان رفته است .پس
خانوادهها در پیشرفت بچهها کمشنوا و ناشنوا
خیلی تاثیردارند».
وی میافزاید« :هر چه قدر سیستم عصبی
شنواییتحریکشودبچههابهترصحبتمیکنند.
پس هرچه قدرپدرو مادربا او حرف بزنند سیستم
عصبی فرزندشان بیشتر تحریک میشود .در این
یک سالی که کودک صداها را نشنیده است
هزاران کلمهای که در این مدتی که نشنیدهاند باید
جبران شود .در حال حاضر به خاطر بیماری کرونا
آموزشهای ما اختیاری است و ما ازطریق آنالین
هم برنامه آموزشی داریم و خانوادههایی هم که
مایلند میتوانند بچههایشان را حضوری بفرستند.
چند تا خانواده هم داریم که ساکن روستا هستند
و امکانات آموزش مجازی را ندارند و ما از طریق
تلفن با آنها درتماس هستیم».
 حدود 33کودک تحت پوشش این مرکز
قراردارند
زاهدی گفت« :مرکز ما دارای درآمد زیادی
نیست و ما با مشکل جا برای مرکز روبرو بودیم و
نمیتونستیم ازپس کرایه مکان مرکزبربیاییم چند
سال پیش حتی تا مرز تعطیلی هم پیش رفتیم
و با کمک یک خیر بزرگوار خانم ایلپور مشکل
جا حل و این مکان را در اختیار ما قرار دادند که
این مرکزتعطیل نشود فعال از این مکان استفاده
میکنیم .ایشان این مکان را به یاد دخترشان مانا
ارجمند تاسیس کردند و ما هم اسم مرکزمان را به
یاد ایشان مانا تغییردادیم».
به گفته وی درحال حاضربه طورفعال حدود
 33کودک تحت پوشش این مرکز قرار دارند.
بچهها باید ماهیانه شهریهای را به مرکز بپردازند
ولی تقریبا  10درصد بچهها توانایی پرداخت
هزینههای آموزشی مرکز را دارا میباشند .برای
مخارج مرکزاعم ازحقوق کارمندان و بیمه آنها و
غیره یک درصدی را خود بهزیستی کشوربه عنوان
یارانه به ازای هر بچه به مرکز پرداخت میکند و
یک هزینهای گذاشته شده است به عهده خود
خانوادهها ولی مرکز با خانوادههایی روبرو هست
که توانایی پرداخت این هزینه را ندارند.
وی ادامه میدهد« :ما برای تجهیزات مرکز به
کمک خیرین نیازمندیم .مثال مرکز حیاط بزرگی
دارد و هیچ وسیلهی بازی در آن قرار ندارد .این
حیاط میتوانست محیط شادی را برای بچههای
مرکزفراهم کنید .یا درهرکالسی به یک کامپیوتر
نیازداریم،خیلی از آموزشها به کامپیوترنیازدارند
و تنها مرکز ،یک کامپیوتردارد».

فراخوان تجدید مناقصه عمومی یک مرحلهای
تهیه مصالح و اجرای پروژه ترمیم نوارهای حفاری سطح شهر سال ( 1399نوبت اول)

شـهرداری سـیرجان در نظر دارد مناقصه عمومی خدمات(شـرح مختصر :تهیه مصالح و اجرای
پـروژه ترمیـم نوارهای حفاری سـطح شـهر سـال  )1399بـه شـماره 2099005674000071
را از طریـق سـامانه تـدارکات الکترونیکـی دولت برگزار نمایـد .کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسـناد
مناقصـه تـا ارایـه پیشـنهاد مناقصهگـران و بازگشـایی پاکتهـا از طریـق درگاه سـامانه تـدارکات الکترونیکـی
دولت(سـتاد) بـه آدرس www.setadiran.ir :انجـام خواهـد شـد و الزم اسـت مناقصهگـران در صـورت عـدم
عضویـت قبلـی ،مراحـل ثبتنـام در سـایت مذکـور و دریافـت گواهـی امضـای الکترونیکـی را جهـت شـرکت در
مناقصه محقق سـازند.
تاریخ انتشار اسناد مناقصه در سامانه مورخ  1399/07/14میباشد.
مهلت زمانی دریافت اسـناد مناقصه از سـایت :از تاریخ انتشـار اسـناد مناقصه تا سـاعت  18:00روز پنجشـنبه
تاریخ 1399/07/24
مهلت زمانی ارایه پیشنهاد :از تاریخ دریافت اسناد مناقصه تا ساعت  19:00روز دوشنبه تاریخ 1399/08/05
زمان بازگشایی پاکتها :ساعت 17:00روز سهشنبه تاریخ 1399/08/06
اطالعات تماس دستگاه مناقصهگزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارایه پاکتها
الف :آدرس :سیرجان -میدان انقالب -شهرداری مرکزی -امور قراردادها .تلفن034 - 41325077 :
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه :مرکز تماس 021 -41934
دفتر ثبتنام  88969737و 85193768

مدیریت ارتباطات شهرداری سیرجان

فراخوان تجدید مناقصه عمومی یک مرحلهای
حمل قیر از پاالیشگاه به مقصد کارخانه آسفالت شهرداری سیرجان (نوبت اول)

شـهرداری سـیرجان در نظـر دارد مناقصه عمومـی خدمات(شـرح مختصـر :حمـل قیـر از
پاالیشگاه به مقصد کارخانه آسفالت شهرداری سیرجان) به شماره 2099005674000070
را از طریـق سـامانه تـدارکات الکترونیکـی دولـت برگـزار نماید .کلیه مراحـل برگزاری مناقصه از دریافت اسـناد
مناقصـه تـا ارایـه پیشـنهاد مناقصهگـران و بازگشـایی پاکتهـا از طریـق درگاه سـامانه تـدارکات الکترونیکـی
دولت(سـتاد) بـه آدرس www.setadiran.ir :انجـام خواهـد شـد و الزم اسـت مناقصهگـران در صـورت عـدم
عضویـت قبلـی ،مراحـل ثبتنـام در سـایت مذکـور و دریافـت گواهـی امضـای الکترونیکـی را جهـت شـرکت در
مناقصـه محقق سـازند.
تاریخ انتشار اسناد مناقصه در سامانه مورخ  1399/07/14میباشد.
مهلـت زمانـی دریافـت اسـناد مناقصه از سـایت :از تاریخ انتشـار اسـناد مناقصه تا سـاعت  18:00روز پنجشـنبه
تاریـخ 1399/07/24
مهلت زمانی ارایه پیشنهاد :از تاریخ دریافت اسناد مناقصه تا ساعت  19:00روز دوشنبه تاریخ 1399/08/05
زمان بازگشایی پاکتها :ساعت  16:30سهشنبه تاریخ 1399/08/06
اطالعات تماس دستگاه مناقصهگزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارایه پاکتها
الف :آدرس :سیرجان -میدان انقالب -شهرداری مرکزی -امور قراردادها .تلفن034 - 41325077 :
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه :مرکز تماس 021 -41934
دفتر ثبتنام  88969737و 85193768

مدیریت ارتباطات شهرداری سیرجان

