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جامعه

پيامك300099004806 :

 نجمه محمودآبادی
پسر در یکی از پارکهای شهر مسئول
یک وسیله بازی است .او هم ناشنوا است و
هم نمیتواند حرف بزند .تنها پل ارتباطی بین
پسر و مشتریهایش انگشتان پسر هستند که
اول عدد دو را نشان میدهند و بعد عدد پنج
ی هستند
را .مشتریهایش اغلب پدر و مادران 
که آمدهاند فرزندشان از وسیله بازی استفاده
کنند .و افراد حدس میزنند که منظور پسر دو
و هزار پانصد تومان است .پسر پول را از پدر و
مادرها میگیرد و در را برای بچههایشان باز
میکند .میخواهم با پسر حرف بزنم اما هیچ پل
ارتباطی میان من و او نیست .روی نیمکت پارک
مینشینم و کار و کاسبی پسر را تماشا میکنم.
مادری که حدود  10دقیقه کودکش از وسیله
بازی استفاده کرده است و حاال دیگر نمیخواهد
بازی کند با پسر حرف میزند و میخواهد پولش
را پس بگیرد .مرتب به پسر اشاره میکند که دو
هزار و پانصد تومان را پس بده و پسر نمیفهمد
چرا زن پولش را پس میخواهد .اشاره میکند به
کودک و بعد به ساعتش اما زن همچنان اصرار
داردکه پول را پس بگیرد و پسر کالفه است از
دست زن و زن هم عصبی است و داد و قال
میکند اگر چه پسر نمیشنود اما از حاالت
صورت زن در مییابد که زن عصبانی است .پسر
از زن دور میشود و روی صندلیاش پشت به زن
و دنیا مینشیند و سرش را پایین میاندازد .زن
هم فحش میدهد و دست کودکش را میکشد
تابرود.مردمایستادهاندوتماشامیکنند.بعضیها
هم سرشان را به نشانه تاسف تکان میدهند.
فرشته کم شنواست .چند سال پیش با
پسرخالهاش ازدواج کرده است که فرد عادی
بوده است .فرشته میگوید« :دو سال بود مادر و
خالهام با هم قهر بودند .خالهام ساکن تهران بود و
یک عید نوروز که آمدند سیرجان ،سر خاک پدر
و مادرشان همدیگر را میبینند و همان جا هم را
بغل میکنند و آشتی میکنند .آن شب خالهام و
بچههاش و شوهرش برای شام به خانه ما آمدند.
پسرخاله همهاش به من نگاه میکرد .یک هفته
نگذشت که خالهام اگر چه موافق نبود اما آمد
خواستگاریم».
فرشتهزیباست .صورت معصومیدارد« :فکر
کنم پسر خالهام احساساتی شده بود .خالصه ما
هم از خدا خواسته قبول کردیم و خیلی زود
ازدواج کردیم .اوایل ازدواجمان خیلی با صبر
و حوصله با من حرف میزد .از تکرار کردن
حرفهایش خسته نمیشد و شمرده شمرده

به مناسبت روز جهانی شنوایی پاسارگاد گزارش میدهد

سکوتیسرشارازحرفهاینگفته

حرفمیزدتامنبفهممچهمیگوید.اماباالخره
یک روز خسته شد و به من گفت کر».
حاالاشکدرچشمانفرشتهحلقهزدهاست:
«کر را بلند گفت و بعد هم طالق گرفتیم .بعد
از طالق از پسر خالهام افراد ناشنوای زیادی به
خواستگاریمآمدنداماوقتیمیدیدندمنیکبار
ازدواجکردهامپاپسمیکشیدند.خیلیپشیمانم
کاش با او ازدواج نمیکردم».
 13اسفندروزجهانیشنواییاست،اینروزبا
هدف باال بردن آگاهی و ترویج مراقبت از گوش و
شنواییدرسراسرجهانتوسطسازمانبهداشت
جهانی نامگذاری شد .سازمان بهداشت جهانی
گزارش داده است که افت شنوایی درمان نشده
سالیانه  750میلیارد دالر در کل جهان هزینه
دارد .این هزینهها شامل سیستمهای مراقبت
سالمتی ،هزینههای اجتماعی ،هزینههای
پیشبینینشدهوهزینههایپشتیبانیآموزشی
اضافی برای حمایت از کودکان کمشنوا است.
مهمترینعلتافتشنواییقرارگرفتندرمعرض
صداهایبلندوناهنجاراست.
 عفونت گوش میانی شایعترین
دلیلکاهششنوایی

دکتر فت حاله باستانی مشاور ژنتیک و
متخصص کودکان و نوزادان عمدهترین دالیل
از دست دادن شنوایی را بیماریهای ژنتیکی
یداند و میگوید« :ناشنوایی و کمشنوایی
م
در بچهها به سه دلیل اتفاق میافتد و شاید
مهمترینشبیماریهایژنتیکیباشد.دلیلدوم
بیماریهایی هستند که ربطی به ژن ندارند اما
قبل از تولد بنابه دالیلی مثل؛ عفونت مادر یا ابتال
به بیماری سرخچه به وجود میآید .دلیل سوم
استفاده مادر از داروهایی است که خودسرانه در
دوران حاملگی مصرف میکند» .دکتر باستانی
در ادامه میافزاید« :بعد از تولد هم امکان ابتالی
کودک به ناشنوایی و کمشنوایی وجود دارد.
عمدهترین دلیل آن عفونتها هستند ،مثل
بیماری اوریون و همچنین ابتالی کودک به
عفونتهایپیدرپیگوشبهویژهعفونتگوش
میانی .ابتالی کودک به بیماری زردی خیلی
شدید و عدم درمان کودک ایجاد ناشنوایی
میکند .در بعضی موارد هم ابتالی کودک به
نارساییهایریهوبستریشدنطوالنیمدتدر
بخشمراقبتهایویژهنوزادانریسکناشنوایی
درکودکانراباالمیبرد.امادرمجموعشایعترین

دلیلکاهششنواییعفونتگوشمیانیاست».
 اهمیتمشاورهژنتیک
به گفته این مشاور ژنتیک ناشنواییها به
همهیاشکالژنتیکیبهارثمیرسندومشاوره
ژنتیکدراینجاخیلیکمککنندهاست«:قبلاز
ازدواجبایدمشاورهژنتیکانجامگیرد.بایدبررسی
شود که در طایفه زوج کسانی بودهاند که کاهش
شنوایی داشتهاند یا نه .معموال کسانی که از ابتدا
ناشنوابودند،نمیتوانندخوبصحبتکنند».
وی درباره احتمال ابتالی ناشنوایی
درکودکانی که از پدر و مادر ناشنوا مبتال
میشوندگفت« :امکان باالیی داردفرزندشان
ناشنوا شود اما امکان اینکه سالم هم باشد وجود
دارد .اگر دلیل ناشنوایی والدین ژنتیکی نباشد و
به دالیل دیگر ناشنوا شده باشند البته فرزندشان
سالم به دنیا میآید و ازدواج بین این دو نفر هیچ
منعی ندارد ،به شرطی که علت ناشنوایی والدین
بررسیشود.اینافرادحتمابایدبهمشاورهژنتیک
مراجعهکنند».
دکتر باستانی در ادامه میگوید« :میتوان از
ابتال به ناشنوایی و کم شنوایی تا حدود بسیار
باالیی پیشگیری کرد اما در بعضی موارد هم

پیشگیری غیرممکن است مثال ممکن است دو
نفر ژن مغلوب داشته باشند و یا یک ژن نادری
داشته باشند و ازدواج کنند ،بچهشان مبتال
میشود».به بیان این متخصص کودکان برای
پیشگیری از ناشنوایی و کمشنوایی اول افراد باید
مشاوره ژنتیک انجام دهند .دوم مادر در دوران
حاملگیمراقبباشدمبتالبهبیماریهایعفونی
نشود.سوم اینکه هر دارویی را از پیش خودش
مصرف نکند .وی میافزاید«:بچهها بعد از به دنیا
آمدن اگر شنواییسنجی شوند و بچههایی که
از نظر شنوایی دچار مشکل هستند ،شناسایی
شوند از همان اول برایشان کاشت حلزون انجام
شود این افراد کر و الل نمیشوند .خوشبختانه
درکشورماغربالگریشنواییسنجیگذاشتهاند.
تمام بچههایی که به دنیا میآیند در همان یکی
دو هفته اول تولد ،غربالگری میشوند و با تست
شنواییسنجی بررسی میشوند ».این پزشک
اطفال توصیه میکند« :پدر و مادرها دقت کنند
وقتی فرزندشان دچار عفونت گوش میشود
حتما به پزشک مراجعه کنند و درمان را تا
بهبودیکاملادامهدهند».
دکترباستانیدربارهزمانطالییبرایدرمان
ناشنوایی میگوید« :بهتر است از اول تولد تست
شنواییسنجی انجام شود و در شش ماهگی
حداقل تشخیص داده شود .بعد از سه سالگی
کودکدرمانخیلیسختمیشود».
 مهمتریـن فـردی کـه
میتواندکمشـنوایی کـودک را
تشـخیص دهـد مادراسـت
این متخصص اطفال درباره اهمیت نقش
مادر در تشخیص ناشنوایی و کمشنوایی کودک
میگوید«:مهمترینفردیکهمیتواندکمشنوایی
کودک را تشخیص دهد مادراست .کودکانی که
دچارکمشنواییوناشنواییهستندعالمتهایی
دارند .مثال وقتی مادر در حال حرف زدن با کودک
است کودک به سمت صدا برمیگردد و مادر را
نگاه میکند و جهت صدا را تشخیص میدهد اگر
کودکی در ماههای اول چنین کارهایی نمیدهد
یک زنگ خطر کوچکی به صدا در آمده است.
نوزادهای چهار و پنج ماهه وقتی با آنها صحبت
میشود باید بخندند و یا کودک در حدود یک
سالگیبایدبتواندچندکلمهصحبتکند.کودکانی
کهدچارکاهششنواییهستندعمومابداخالقو
بدعنق هستند ،توجه نمیکنند ،داد و فریادشان
زیاد است .مادر به دلیل اینکه مرتب با کودک در
ارتباطاستاینعالیمرامیتواندتشخیصدهدو
پزشک را در جریان قرار دهد».

باید مردم را
محرم نظام
بدانیم

ایسنا :ا ستاندار کرمان گفت :تامین امنیت داخل دانشگاه وظیفه مسئوالن دانشگاهی
است و ما این اطمینان را خواهیم داد که در این دولت و در استان کرمان هیچگاه در حوزه امنیتی
به داخل دانشگاه ورود پیدا نکرده و نخواهیم کرد.علیرضا رزمحسینی با اشاره به آمادگی و حمایت
دولت از هرگونه جلسه و نشست فرهنگی مجوزدار از هیات نظارت ،اظهار کرد :در این دولت و در
استان کرمان 300میتینگ سیاسی بدون هیچ گونه مشکلی برگزار شد و به جرات می توان گفت
اقداماتخردمندانهدراستانکرمانسببشدهایناستانهیچگونهخوراکخبریبرایرسانههای
خارجی و معاند ایجاد نکند .استاندار کرمان با تاکید بر اینکه اگر با مردم شفاف بوده و پاسخگوی
مشکالت باشیم و آنها را محرم نظام بدانیم ،مردم نیز با ما همکاری خواهند کرد.

خبر

لزوم پاکسازی معابر شهری در ایام نوروز
 پاسارگاد
معاونت خدمات شهری شهرداری سیرجان با
بیان این که عملیات تسطیح ،نخالهبرداری ،جمعآوری
کفیهای رها شده و الستیکها در دو ورودی شهر (بلوار
شاهد و بلوار امام رضا(ع)) که در ایام نوروز محل تردد
بسیاری از هموطنان خواهد بود ،در حال پیگیری و انجام
است ،گفت :در راستای نظافت معابر و پاکیزگی محیط
شهری و جلب رضایت شهروندان نسبت به رفت و روب
معابرسطحشهر،هماکنوندرحالعقدقراردادباشرکت
پیمانکارهستیم.
 زبالههایعفونیجمعآوریمیشوند
حسین افشار با اشاره به جمعآوری زبالههای عفونی
گفت :طی نشستی که با دکتر ابنا رییس بیمارستان
غرضی برگزار شد ،اقدامات الزم در خصوص استریلیزه
و بیاثرسازی زبالههای عفونی از طریق دستگاه اتوکالو و
جمعآوری آنها انجام شده است.
 زمینسایتجدیدزبالهخریداریشدهاست
معاونت خدمات شهری شهرداری سیرجان در
خصوص وضعیت سایت زباله با بیان اینکه تفکیک زباله
کار بسیار با اهمیتی بوده و زباله جزو سرمایههای مهم

کشوراستبیانکرد:زمینسایتجدیدزبالهبهمساحت
550هکتار در کیلومتر  20جاده بندرعباس خریداری
شده و پس از عقد قرارداد با پیمانکار ،نسبت به ساماندهی
و تفکیک زباله در مقصد اقدام خواهد شد.
 جمعآورینخالههایساختمانیبایدتوسط
مالکساختمانانجامشود
حسین افشار همچنین به الیروبی مسیر آبگرفتگی
برخی معابر سطح شهر اشاره کرد و یادآور شد :در پی
آبگرفتگی معابر ناشی از بارش شدید باران در روزهای
اخیر ،معاونت خدمات شهری شهرداری سیرجان در
آمادهباش کامل قرار داشت و به منظور رفع مشکل
شهروندان،فعالیتهایگستردهایدراینرابطهانجامشد.
وی در رابطه با وضعیت نخالههای ساختمانی رها شده
توسط برخی شهروندان ،مشارکت مردم در پاکسازی
معابر را مهم برشمرد و اظهار داشت :رهاسازی نخالههای
ساختمانیبایدتوسطمالکساختمانانجامشودودرغیر
این صورت ،پس از ارایه اخطاریه به مالک ،در صورت عدم
جمعآوری ،معاونت خدمات شهری نسبت به جمعآوری
نخالههای ساختمانی رها شده در سطح شهر اقدام خواهد
کرد و جریمه آن در پرونده ساختمانی وی درج میشود.

واگذاری رسمی زمین سایت زباله به شهرداری
 پاسارگاد
طی آیینی در دفتر شهردار سیرجان ،زمین سایت
زباله به طور رسمی به شهرداری سیرجان واگذار شد.
صبح دیروز (یکشنبه) رییس و معاون اداره منابع
طبیعی و آبخیزداری شهرستان سیرجان با حضور در
دفتر شهردار سیرجان ،با وی دیدار و موضوع سایت
زباله را مورد بحث و بررسی قرار دادند و زمین مورد نیاز
سایتزبالهرسمابهمتولیانحوزهپسماندواگذارکردند.
به گزارش واحد خبر ارتباطات شهرداری سیرجان،
معاون اجرایی سازمان مدیریت پسماند ضمن تقدیر از
همکاریهای اداره منابع طبیعی با سازمان مدیریت
پسماند در خصوص واگذاری زمین گفت :پس از2سال
ی و با اخذ استعالم از ادارات شهرستان و استان،
پیگیر 
زمینیبهمساحت 558هکتاربهسایتزبالهاختصاص
یافت.
علیرضاییادامهداد:اینزمیندرکیلومتر20جاده

سیرجان-بندرعباسواقعشدهاست.
وی با اشاره به اهمیت مدیریت پسماند در راستای
جلوگیری از آسیبهای بهداشتی و زیست محیطی
ناشی از پراکنده شدن زبالهها گفت :در فاز اول بازیافت
و پردازش و در فاز دوم مراحل کمپوست انجام خواهد
شد.
معاون اجرایی سازمان مدیریت پسماند شهرداری
سیرجان از همه نهادها و ادارات شهرستان خواست
نسبت به فرهنگسازی در مورد تفکیک زباله از مبدا
اهتمامجدیداشتهباشند.
علی رضایی با انتقاد از رهاسازی زبالهها در معابر و
مسیرهایبرونشهریسیرجانگفت:پسماندبخشی
از زندگی انسانهاست و جمعآوری و دفن صحیح زباله
باید برای همه قشرهای جامعه دارای اهمیت ویژهای
باشد و هر شهروند مسئول زبالههای خود باشد تا
آسیبهایبهداشتیوزیستمحیطیایجادنشود.

