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خانوادههایی که بچه معلول دارند از مشکالت آموزشی در روزهای کرونا میگویند

نجمهمحمودآبادی

پسرنشسته روبهروی مادرو مادرش بیحوصله
است و گرفتار آموزش به پسری که دچار ناتوانی
ذهنی است« .پسرم فقط ناتوانی ذهنی ندارد ،دچار
بیماری زمینهای هم هست و من نمیتوانم در این
روزهای کرونایی او را به مدرسه بفرستم .ترس از
کرونا حتی باعث شده نتوانم ازخانه بیرون ببرمش
تا هوایی بخورد ».بتول ادامه میدهد« :نمیتوانم
دایم بهش بگویم به درو دیواردست نزن .یا اینکه
دستهایت را بشور .یا اینکه به ماسکت دست
نزن .هر دو عصبی و خسته شدهایم .حتی جرات
نمیکنم ببرمش پیش کسی که درسها را با امید
کارکند ».چشمان بتول خستهاند و پلکهایش پف
کردهاند« :از قیافهام معلوم است چقدر خسته و
عصبی هستم .بیشتر از اینکه به امید کمک کنم
تا آموزش ببیند ،دعوایش میکنم .گاهی شوهرم
میگوید دست از سر این بچه بردار .میدانم حق
با شوهرم هست .اما چکار کنم؟  6 ،5بار باید
صدایش بزنم تا توجه کند .چقدر صبر و حوصله
باشد .آن هم با این زندگیهای سخت».
دخترریحانه دچارآسیب ناشنوایی است« :این
قدر که این کرونا باعث ستم به بچههای ما شد
فکرنکنم به بچههای عادی ضرررساند .آموزش به
بچههایی امثالدخترمنخیلیسختتراست.باید
معلم داشته باشد .من نمیتوانم به دخترم آموزش
بدهم .اصالسوادیندارم .اصالبلدنیستمبا اینترنت
کار کنم ».ریحانه ادامه میدهد« :معلم دخترم
خیلی زحمتش را میکشد ولی بنده خدا معجزه که
نمیتواند بکند .سر کالس دخترم شاگرد ضعیف
کالس بود حاال که دیگرآموزش مجازی شده دیگه
نور علی نور ».اینها تنها مشکالت ریحانه نیست:

دردسرهای آموزش مجازی دانشآموزان معلول

«فقط این نیست .صفحهی گوشی موبایلم کوچک
است .گوشی کهنه و قدیمی است .اینترنت هم
دائم قطع و وصل میشود .هزینهی خرید بستههای
اینترنتی هم ازعهده من و پدرش خارج است».
پسر فاطمه اوتیسم دارد« :بچههای اوتیسمی
بیشتر از بقیه بچهها در فشار و ناراحتی هستند.
همان طورکه میدانید اوتیسم نوعی بیماری است
که فرد مبتال نمیتواند با مردم ارتباط برقرار کند و
گوشهگیرو منزوی هستند .این بچهام درمرکزهم
رشد چندانی نداشت .حاال درخانه با من ،بدون مربی
و بدون وسایل کمک آموزشی چطور رشد کند؟»
فاطمه ادامه میدهد« :پسرم نمیتواند مسایل
بهداشتی را رعایت کند .نمیتواند ماسک بزند.
نمیتواند به وسایل بیرون ،به ماشینها ،به دیوارها
دست نزند .مدام به دهن و چشمهایش دست
م یزند .باید در خانه نگهش دارم .نگهداری در خانه
همخیلیسخت است.بچه گناهیهمندارد.چقدر
درخانه بهش بگم بشین .بکن .نکن ».فاطمه ادامه
میدهد« :در این شرایط کرونایی ما بیشتر از بقیه
نیازبه حمایت و کمک داریم .مشکالت ما بیشتر
است .آموزش به بچههای ما سختتراست .ما هم
چندان کاری ازمان برنمیآید .کالس حضوری برای
این بچهها بهتر و موثرتر است .اما با این شرایط
نمیتوان کاری کرد .کاشزودترکروناتماممیشد».
 نداشتن گوشی هوشمند توسط والدین
یکی ازمشکالتما است

 ایسنا
سرپرست دفتر نظارت و پایش مصرف
فرآوردههای سالمت سازمان غذا و دارو ضمن
هشدار نسبت به مصرف خودسرانه آنتی بیوتیکها ،در
عین حال پرمصرفترین آنتی بیوتیکهای خوراکی و
تزریقی در کشور را تشریح کرد.
دکترنوشین محمدحسینی درنشست ویدیوکنفرانسی
با خبرنگاران ،با اشاره به هفته اطالع رسانی داروهای آنتی
میکروبیال ،گفت :آنتیبیوتیکها یکی از موثرترین و
مهمترین داروهایی هستند که میتوانند در حیات بشری
نقش داشته باشند .تنها بیماریهای عفونی به آنتیبیوتیک
وابسته نیستند ،بلکه انواع شیمی درمانیها ،جراحیها
و بسیاری از فرایندهای پزشکی به وجود آنتی بیوتکیها
و تاثیر آنها وابسته است .از طرفی متاسفانه مقاومت
میکروبها به آنتیبیوتیکها باعث این ترس شده که به

مهدیمحمدیمدیرمدرسهدانشدربارهتدریس
و آموزش مجازی برای دانشآموزان کمتوانذهنی
گفت« :تدریس درمدرسه دانش مثل مدارس عادی
است و توسط برنامه شاد و درسنامه و با ساختن
محتوای آموزشی صورت میپذیرد .محمدی در
ادامه درباره معضالت و مشکالت آموزش مجازی

تولید میشود ».به گفتهی محمدی؛ بیشتروالدین
همکاری الزم را با مدرسه دارند مگر والدینی که از
سواد کافی برخوردار نیستند و یا گوشی هوشمند
ندارند.ویمیافزاید«:متاسفانهباپیگیریهایمجدد
درمورد یکی دو تا ازدانشآموزان و عدم هیچگونه
همکاری ازسوی این خانوادهها بهعلت نبود گوشی

میگوید« :کمبود گوشی هوشمند برای بعضی از
خانوادههای کمبضاعت ،همکاری نکردن بعضی
والدین با همکاران و همچنین والدینی که سواد
کافیندارند ».اینمدیرمدرسهمیافزاید«:با استفاده
از وسایل کمک آموزشی و نرمافزارهای ایکس
رکوردرو این شات محتوای درسی برای دانشآموزان

معضل مصرف بیرویه آنتی بیوتیکها دردوران کرونا

آنتی بیوتیکها روی ویروسها موثرنیستند
روزی بازگردیم که هنوز آنتی بیوتیک کشف نشده بود.
وی ادامه داد :بر همین اساس دنیا یک هفته را برای
حفاظت از آنتیبیوتیکهای باقی مانده گذاشته تا توجه را
به بحث مقاومت میکروبی جلب کند .امسال با توجه به
شیوع کرونا این مشکل چندین برابر هم شده است .هر
ساله در این موقع از سال به دلیل شیوع آنفلوآنزا ،شاهد
مصرف بیرویه و نادرست و خودسرانه آنتیبیوتیکها
بودیم ،اکنون هم با توجه به شیوع کرونا میبینیم که
مشکالت در این حوزه چندین برابر شده است .از طرفی
تا سال گذشته هفته جهانی آنتی بیوتیکها را داشتیم

اما امسال نام آن به هفته داروهای آنتی میکروبیال
تغییر کرده است .بر این اساس تا سال قبل فقط نگران
آنتیبیوتیکها بودند ،اما امسال نگرانی به داروهای ضد
انگل ،ضد ویروس و ضد قارچ هم گسترش پیدا کرده
است و متاسفانه درمقابل این داروها هم مقاومت ایجاد
شده است.
 رتبه ایران در دنیا از نظر مصرف خودسرانه آنتی
بیوتیکها
وی گفت :البته در هیچ کجای دنیا آمار دقیقی از
مصرف خودسرانه آنتیبیوتیکها وجود ندارد ،اما آمار

احتمالی وجود دارد .زیرا از روی فروش آنتیبیوتیکها
و اختالف میان تجویز و فروش آنتیبیوتیک میتوانید
حدس بزنید که مصرف خودسرانه و غیرمنطقی چقدر
است .متاسفانه این میزان در کشور ما باالست .مقام
ایران در بین  ۶۵کشور جهان از نظر مصرف خودسرانه
آنتی بیوتیکها ،کشوردوم یا سوم است و بعد ازما ترکیه
و سودان قرار دارند.
 پرمصرفترین آنتیبیوتیکها درکشور
محمدحسینی در پاسخ به سوال دیگر ایسنا،
درباره پرمصرفترین آنتیبیوتیکها در کشور ،گفت:

«آگهی مناقصه عمومی انجام كارهاي خردهكاري

شــرکت مجتمــع جهانفــوالد ســیرجان در نظــر دارد نســبت بــه
«انجــام كارهــاي خــردهكاري خدمــات فني(عمــران ،بــرق ،تاسيسات)ســايت احيــاء» خــود
اقــدام نمایــد؛ لــذا از کلیــه شــرکتهای بومــی واجــد صالحیــت کــه دارای حداقــل دو
ســال ســابقه کار مرتبــط میباشــند ،دعــوت بــه عمــل م ـیآورد تــا ظــرف مــدت حداکثــر
هفــت روز از تاریــخ چــاپ ایــن آگهــی ،تمایــل خــود را بــه صــورت مکتــوب همــراه بــا
تصویــر اســناد و مــدارک ذیــل بــه آدرس ایمیــل SJS.TENDER1400 @gmail.com
ارســال نماینــد.
اسناد و مدارک:
 -1درخواســت رســمی بــا ذکــر شــماره و موضــوع مناقصه(اعــام آدرس ایمیــل ،شــماره
تمــاس تلفــن ثابــت و همــراه الزامــی اســت).
 -2اساســنامه و مــدارک ثبتــی( .شــماره ثبــت ،کــد اقتصــادی و شناســه ملــی ،گواهــی
ثبــت ،گواهــی آخریــن تغییــرات و )...
 -3رزومــه ،ســوابق اجــرا و نمونــه قراردادهــا و توافقنامههــای انجــام شــده مرتبــط
بــا موضــوع مناقصه(.قــرارداد و رزومــه ارســالی بایــد مربــوط بــه ســال  95تــا کنــون و
مرتبــط بــا موضــوع مناقصــه باشــد).
 -4مدارک و مستندات توان مالی با اسناد و مدارک مثبته.
 -5گواهــی اعــام رضایــت کارفرمایــان قبلــی در خصــوص خدمــات مذکــور در موضــوع
مناقصه.
شرایط:
 -1محــل اجــرا؛ ســایت شــرکت مجتمــع جهانفــوالد ســیرجان واقــع در شهرســتان
ســیرجان ،کیلومتــر  50جــاده ســیرجان -شــیراز ،کیلومتــر  3جــاده اختصاصــی گلگهــر
میباشــد.
 -2ارائه اسناد و مستندات مذکور هیچگونه حقی برای متقاضیان ایجاد نمیکند.
 -3شــرکت مجتمــع جهانفــوالد ســیرجان در قبــول یــا رد هــر یــک از پیشــنهادات مختار
میباشــد.
 -4جهــت کســب اطالعــات بیشــتر بــا شــماره  09139964877تمــاس حاصــل نماییــد.
(پاســخگویی در ســاعات اداری)
 -5هزینه چاپ آگهی ،بر عهده برنده مناقصه میباشد.

واحد خرید خدمات مجتمع جهانفوالد سیرجان

بیشترین میزان مصرف در آنتیبیوتیکهای خوراکی به
ترتیب مترونیدازول که در صف اول قرار دارد ،سپس
آموکسیسیلین ،کواموکسیکالو ،سفالکسین ،سیپرو
فلوکساسین ،سفکسیم و آزیترومایسین قرار دارند که
اینها آنتی بیوتیکهای خوراکی پرمصرف ما هستند .در
حوزه آنتی بیوتیکهای تزریقی باالترین میزان مصرف را
پنیسیلینها دارند .به خصوص پنیسیلین شش سه سه
که در صف اول قرار دارد و بعد از آن هم جنتامایسین،
سفازولین و سفتریاکسون قرار میگیرد .این داروها در
صف اول تجویز و مصرف در کشور قرار دارند.
وی تاکید کرد :خواهشم این است که با شنیدن نام این
آنتی بیوتیکها آنها را مصرف نکنید ،مصرف آنتی بیوتیک
به ویژه دربیماریهای ویروسی نه تنها کمکی نمیکند ،بلکه
با از بین بردن میکروبهای خوب داخل روده که به جذب
غذا کمک کرده و سیستم ایمنی را تقویت میکنند ،ما را

در مقابل ویروسها بیسالحتر میکنند .اجازه دهید که
پزشک نوع آنتی بیوتیک و زمان مصرف آن را تعیین کند
و بعد دست به مصرف آنتی بیوتیک بزنید .محمدحسینی
درباره وضعیت مصرف آنتی بیوتیک دردوران کرونا و تاثیر
مصرف آنتی بیوتیک در کرونا ،گفت :همه ما میدانیم که
کرونا یک ویروس است .یکی ازمهمترین مسائلی که مردم
باید بدانند این است که آنتی بیوتیکها به هیچ عنوان روی
ویروسها موثر نیستند و اساسا قابلیت شناسایی و پیدا
کردن ویروس را ندارند که بتوانند روی آن تاثیرگذار باشند.
متاسفانه با شیوع کرونا و شایعاتی که وجود دارد ،گروه
زیادی به مصرف آنتی بیوتیکها و حتی با تصورپیشگیری،
روی آوردند که بسیار خطرناک است .زیرا مصرف بیرویه
آنتی بیوتیکها سیستم ایمنی را تضعیف میکند .درحالی
که تنها سالح دربرابرویروس سیستم ایمنی است که باید
ویروس را از بین ببرد.

«آگهی مناقصه عمومی اجرای عملیات خاکبرداری ،خاکریزی،

خدمات فني(عمران ،برق ،تاسيسات)سايت احياء شرکت مجتمع
جهانفوالد سیرجان» ( دو مرحله ای ) «شماره -99-39خ»

هوشمند و اینترنت از مشکالت مدرسه با والدین
است».
 هرچهشیوع کرونادرشهریبیشترباشد،
تعدادخدمتگیرندگانحاضرکمتراست
سمیهمحمدیمدیرمرکزتوانبخشیمهرکدرباره
برگزاری کالسهای حضوری در این مرکزمیگوید:
«به جزاین دو هفته ،بهزیستی بسته به شرایط کرونا
در هر شهر و میزان شیوع آن ،دستورالعملهایی
برای تعداد حضور پرسنل و مددجویان دارد که
متناسب با شرایط ما موظف به اجرای آنها
هستیم ».وی درباره تدریس به دانشآموزان طیف
اوتیسم میگوید« :در حالت کلی آموزش به
کودکان اوتیسم قواعد و متدهای خاص خود را
دارد ،که ازبین آنها میتوان به روشهای ،ABA
تعامل همهجانبه ،تیچ و ...اشاره کرد .که بسته به
مشکالت و سطح فرد میتوان از هر کدام از این
روشها استفاده کرد ».این کارشناس کاردرمانی در
مورد دشواریهای آموزش به اوتیسمیها درشرایط
کرونا گفت« :با توجه به شرایط کرونا بهزیستی برای
حضور افراد در مرکز و با توجه به شرایط هر شهر
دستورالعملخاصیدارد کهبراساس آنتعداد افراد
خدمت گیرنده متغیر است هرچه شیوع کرونا در
شهری بیشترباشد ،تعداد خدمتگیرندگان حاضر
کمتراست،لذاجدا ازمشکالتیمثلعدمدسترسی
به گوشی هوشمند و اینترنت ،عدم حضورهرروز
درمرکزو استفاده ازخدمات حضوری یکی دیگر از

مشکالت این دوران است .چون به دلیل مشکالت
خاص و زیاد در اوتیسم ،این گروه نیاز به آموزش
حضوریتوسطمتخصصینبهصورتهرروزهدارند
وهمچنیننیازبهپیگیریبیشتر».به گفتهمحمدی
خانواده ایندانشآموزاننیزمانندبقیهدانشآموزان
ممکن است امکان دسترسی به گوشی هوشمند
و اینترنت جهت تداوم آموزشها نداشته باشند،
در کنار اینکه به خاطر شرایط و مشکالت خاصی
که دارند آموزش به این افراد دارای مشکالت
بیشتری هم هست .معموال در خانوادههایی که
یک دانشآموز دیگر نیز دارند خودبهخود رسیدگی
و آموزش به این گروه کمترمیشود.
محمدی در ادامه افزود« :یکی از ارکان مهم
آموزش به این گروه ،خانوادهها و میزان همکاری
آنهاست .چون درزمان آموزش آنالین حتما نیاز
به همکاری مداوم از سوی خانواده هست و در
واقع میشود گفت مهمترین قسمت آموزش به
دلیل حضور کمتر در مراکز برعهده خانواده است
و مراکزنقش راهنما را برای خانوادهها ایفا میکنند».
وی میگوید« :میزان پیشرفت کودکان مبتال به
اوتیسم در این دوران رابطه مستقیم با همکاری
خانوادهها دارد .در این دوران تعدادی از خانوادهها
همکاری خیلی خوبی داشتند و بچهها نیزمتناسب
با آن پیشرفت کردهاند .ولی مواردی نیز هست
که خانوادهها همکاری نداشتهاند لذا پیشرفتی
هم حاصل نشده است .از طرفی با گذشت زمان
تعدادی از خانوادهها که قبال همکاری نداشتند،
اکنون همکاری بیشتری دارند چون به این نگرش
رسیدهاند کهشرایطفعلیبهترین کسی کهمیتواند
در آموزش کودکشان به آنها کمک کند خودشان
هستند».

تسطیح و تراکم محل احداث کارخانه احیاء مستقیم شماره (»)2
(یک مرحلهای) «شماره -99-42خ»

شــرکت مجتمــع جهانفــوالد ســیرجان در نظــر دارد نســبت بــه اجــرای
عملیــات خاکبــرداری ،خاکریــزی ،تســطیح و تراکــم محــل احــداث کارخانــه احیــاء
مســتقیم شــماره ( )2خــود از طریــق ایــن آگهــی اقــدام نمایــد .لــذا از کلیــه پیمانــکاران معتبــر که
دارای توانایــی مناســب و ســوابق و تجــارب مــورد قبــول میباشــند ،دعــوت بــه عمــل میآیــد تــا
حداکثــر ظــرف مــدت هفــت روز کاری از تاریــخ چــاپ آگهــی ،پــاکات خــود را بــه ایــن آدرس تحویل
نماینــد :شهرســتان ســیرجان ،کیلومتــر  50جــاده ســیرجان -شــیراز ،کیلومتــر 2جــاده اختصاصــی
گلگهــر ،مجتمــع جهانفــوالد ســیرجان ،واحــد خریــد خدمــات
ردیف
1

شرح

عملیات خاکبرداری ،خاکریزی،
تسطیح و تراکم محل احداث

کارخانه احیاء مستقیم شماره 2

آدرس کارخانه
مجتمع جهان فوالد سیرجان ،واقع در استان کرمان ،شهرستان سیرجان،
کیلومتر  05جاده سیرجان -شیراز ،کیلومتر 2جاده اختصاصی گلگهر
(کارخانه احیا مستقیم شماره )2

شرکتهای متقاضی میتوانند شرایط و اسناد موضوع مناقصه را ازطریق مراجعه به آدرس اینترنتی
 WWW.SJSCO.IRقسمت مناقصهها و مزایدهها دریافت نمایند.

اسناد و مدارک:
 -1درخواست رسمی (ذکر شماره تماس تلفن ثابت ،تلفن همراه و آدرس ایمیل الزامی است).
 -2اساســنامه و مــدارک ثبتــی( .شــماره ثبــت ،کــد اقتصــادی و شناســه ملــی ،گواهــی ثبــت ،گواهــی
آخریــن تغییــرات و )...
 -3رزومــه ،ســوابق انجــام خدمــات و نمونــه قراردادهــا و توافقنامههــای انجــام شــده مطابــق یــا
مشــابه بــا موضــوع مناقصه(.قــرارداد و رزومــه ارســالی بایــد مربــوط بــه ســال  95تــا کنــون و مرتبــط
بــا موضــوع مناقصــه باشــد).
 -4مدارک و مستندات توان مالی و لیست ماشینآالت در اختیار با اسناد و مدارک مثبته.
 -5گواهی اعالم رضایت کارفرمایان قبلی در خصوص خدمات مذکور در موضوع مناقصه.
شرایط:
 -1ضمانــت شــرکت در مناقصــه ،ضمانتنامــه بانکی بــه مبلــغ  1.000.000.000ریــال (یک میلیارد
ریــال) در وجــه شــرکت مجتمــع جهانفــوالد ســیرجان بــا اعتبــار ســه ماهــه بــه نفــع کارفرمــا ،بــدون
قیــد و شــرط میباشــد.
 -2ارائه اسناد و مستندات مذکور هیچگونه حقی برای متقاضیان ایجاد نمیکند.
 -3شرکت مجتمع جهانفوالد سیرجان در قبول یا رد هر یک از پیشنهادات مختار میباشد.
 -4جهــت کســب اطالعــات بیشــتر بــا شــماره  09139964877تمــاس حاصــل نماییــد( .پاســخگویی
در ســاعات اداری)
 -5هزینه چاپ آگهی ،بر عهده برنده مناقصه میباشد.

واحد خرید خدمات مجتمع جهانفوالد سیرجان

