
«وقتى خداوند بعد از پنج سال ماهان را 
به من و پدرش هديه داد، بســـيار خوشحال 
بوديم. فرآيند وزن گيرى و رشد خوبى داشت 
و ماننـــد ديگر كودكان رفتـــار مى كرد، اما 
يـــادم مى آيـــد در دوره كودكى وى، يكى 
از همســـايگانمان از من سؤال كرد كه چرا 
ماهان اين قدر دندان هاى خود را به هم فشار 
مى دهـــد و حـــرص دارد و چرا نگاه ثابتى 
ندارد؟ من كه مادر بى تجربه اى بودم راحت 
از كنار موضوع گذشـــتم، بعدها متوجه شدم 
ماهان با كودكان ديگر كمى متفاوت اســـت. 
بـــه صداى بلند تلويزيون بى توجه بود. يك 
آهنـــگ را بارها بدون اعتراض گوش مى داد. 
نگاه مستقيمى نداشت و حتى زمان تولد از 

شير من تغذيه نكرد. 
ماهان زودتر از موعد صحبت كردن را 
فرا گرفت، اما اين رشـــد دچار توقف شد. 
در سن پنج سالگى يكباره تشنج شديدى كرد 
و چالش هاى زندگى من از همان زمان آغاز 
شـــد. هنوز نمى دانســـتم كه فرزندم اوتيسم 
دارد. دچار تب هاى 40 درجه مى شد و من 
شب هاى بسيارى باالى سر او بيدار مى نشستم. 
خطر را حس نمى كرد و بنابراين روزها هم 
مجبور بودم به اصطالح چهارچشمى مراقب 
او باشـــم. بايد در خانه را قفل مى كردم تا 
از خانه خارج نشـــود. بايد وسايل خطرناك 
را از جلوى چشـــم او دور مى كردم. چون 
درك درســـتى از شرايط نداشت، چندين بار 
از ارتفاع پرت شـــد و يك بار هم با خودرو 
تصادف كرد. نســـبت به درد بى حس بود و 
من مجبور بودم در رفتارهاى او دقيق شـــوم 
تـــا بيمارى اش را تشـــخيص بدهم يا بارها 
زخمى و خونى مى شـــد، اما به بازى خود 
ادامه مى داد. درك درســـتى از وسايل بازى 
نداشـــت. اسباب بازى هايش را يا مى شكست 
يا به گوشه اى پرت مى كرد. هر حرفى را به 
زبان مى آورد. رنگ ها برايش معنا نداشت. بد 
و خوب و باال و پايين و سرد و گرم برايش 
بى معنا بود. اگر كســـى در مترو و تاكســـى 
كنارش مى نشســـت، جيغ مى كشيد. خوراكى 
ديگران را چنگ مى زد. در تابستان لباس گرم 
و در زمســـتان، لباس سرد مى پوشيد. خيلى 
زود آموخته هايش را فراموش مى كرد. مشكل 
بلع داشـــت. مراسم عروسى و عزا را به هم 
مى ريخت و نمى توانست يك جا بنشيند. به 
تدريـــج، خانواده هاى درجه اول ما طردمان 
كردند. فاميل براى مراســـم دورهمى و تولد 
دعوتمـــان نمى كردند يا بهانه مى آوردند تا به 
خانه شان نرويم. با اين كه ماهان جمع را بسيار 
دوست داشت، اما ما به تدريج منزوى شديم. 
به من برچسب مى زدند كه چون شير مادر به 
فرزندم ندادم، دچار مشكل شده است، غافل 
از اين كه نوزاد اوتيسمى اصال بلد نيست از 
شير مادر تغذيه كند يا مرا متهم مى كردند كه 
از فرزندم غافل شده ام، در صورتى كه هيچ 

كدام از اين تحليل ها صحت نداشت. 
من دو احساس را همزمان تجربه كردم. 
تا زمانى كه ماهان وضع نرمالى داشت، مادر 
خوبى بودم و تحسين و تمجيد مى شدم، ولى 
به محض مســـأله دار شدن فرزندم، به عنوان 
يك مادر زير سؤال رفتم و قضاوت شدم. از 
طرف اجتماع هم طرد شدم، چون يك دهه 
قبل، آگاهى افراد از اين بيمارى بسيار كمتر 
بود. زمانى كه دكتر تشـــخيص داد پسرم به 
اوتيسم مبتال شده، فكر مى كردم يك بيمارى 
ســـاده اســـت كه با خوردن دارو بهبود پيدا 
مى كند، اما اين گونه نشد و من از پنج سالگى 

پسرم درگير درمان وى شدم. 

خدا را شكر ماهان اكنون در 15سالگى 
بسيار بهبود يافته است، درسش را در مدرسه 
دولتى مى خواند و نمرات خوبى مى گيرد، ولى 
همچنان تحت نظر اســـت. هزينه هاى درمان 
هـــم براى خانواده كارمندى مثل ما باال بود. 
اگر چيزى الزم داشـــت، بايد حتما برايش 
مى خريـــدم واال داد و بيداد مى كرد. مجبور 
بوديـــم از خيلـــى اولويت هايمان بگذريم تا 

نيازهاى او را برطرف كنيم.»
مليحه، مادر ماهان بعد از تعريف داستان 
زندگى خود و پسرش، اقرار مى كند كه زن 
كم صبرى بوده اما بعد از حضور ماهان، اكنون 
صبر را هجى مى كند و هيچ توقعى از كسى 
ندارد، با اين حال تحمل اين همه درد باعث 
شده است ديگر زن 10 سال قبل نباشد. 

اكنون ماهان در 15ســـالگى با گذراندن 
دوره هـــاى درمانـــى و صبورى والدينش به 
خصـــوص تحمل باالى مادرش و رنج هايى 
كه در اين مسير كشيده، به خوبى با ديگران 
ارتباط برقرار مى كند و مســـير زندگى عادى 
خود را مى گذراند، شايد اگر دوست و فاميل 
و اجتماع او را همراهى مى كردند و دســـت 
حمايتگر خود را بر شانه هايش مى گذاشتند، 
حجم رنج هاى او و مادرش كاهش مى يافت. 
اين همراهى قطعا نيازمند آگاهى است؛ آگاهى 
از اين كه اوتيسم چيست و با اين طيف چه 

برخوردى بايد داشت؟

تشخيص بيمارى
رضايى،  ايمان 
اوتيســـم  درمانگر 
و نويســـنده كتاب 
«در اتاق روانكاوى 
بـــه مراجعينم چه 
مى گويد:  گذشت» 
اين بيمارى، اختاللى است كه رشد و گسترش 
مهارت هاى اجتماعى و ارتباطى فرد را مختل 
مى كند و ناشى از اختالل در رشد مغز است 
كـــه با نقض در رفتارهاى ارتباطى و كالمى 
و وجود الگوهاى غير طبيعى در هر دو زمينه 

مشخص مى شود.
به گفتـــه اين روانكاو تحليلى، اختالل 
خودماندگى يا اوتيسم از موضوع هاى بسيار 
چالش برانگيز اســـت. كودكان درخودمانده، 
فرآيند رشـــد پيچيـــده را طى مى كنند و با 
مجموعه اى از انواع نارســـايى ها و ناتوانى ها 
روبه رو هســـتند كه به آن ها اختالل هاى نافذ 
رشـــد يا اختالل هاى طيف اوتيســـم گفته 
مى شـــود. هرساله مطالعات زيادى در حوزه 
روان شناسى به اوتيسم اختصاص داده مى شود. 
در واقع اوتيسم، يك سندرم مشخص بالينى 
با اختالالتى مشـــخص در رفتار اجتماعى، 
ارتباطـــات كالمى و غير كالمى، فعاليت هاى 
تخيلـــى و وجود دامنه نامحدودى از عاليق 
اســـت. اين اختالل ارتباط فرد را با دنياى 
خارج قطع كرده و توانايى او را درمســـير 
برقـــرارى ارتباط با ديگران ســـلب مى كند. 
كودكان اوتيسمى در ارتباطات اجتماعى، زبان 

و رفتار داراى مشكالت عديده اى هستند.
اين روان درمانگر پويشـــى با اشاره به 
مهم تريـــن ويژگى هاى كودكان اوتيســـتيك 
مى گويد: معموال اين طيف، ميل اضطراب آميز 
بـــراى حفظ يكنواختى و تـــرس از تغيير 
دارند. تماس چشـــمى آنان ضعيف اســـت، 
امـــا حافظه طوطى وار عالى دارند. در ارتباط 
برقرار كردن با ديگران دچار مشكل هستند، 
بنابراين تنهايى مفرط را تجربه مى كنند. تأخير 
يا انحراف رشـــدى همراه با پژواك كالم و 

وارونگـــى ضميرها را تجربه مى كنند؛ يعنى 
معموال به جاى اســـتفاده از ضمير «من» از 
ضمير «تو» بهره مى برند. عالقه غيرمعمول به 
اشيا دارند و شكل بازى آن ها با اين اشيا يا 
اسباب بازى ها متفاوت است. تكرار يكنواخت 
صداها يا بيانات كالمى از ديگر خصوصيات 

آنان محسوب مى شود.
رضايى تأكيد مى كند كه مهم ترين موضوع 
در حوزه كودكان مبتال به اوتيسم اين است 
كه بايد مانند ســـاير معلوالن به رســـميت 
شـــناخته شـــوند و با آنان مانند بيمار رفتار 
شـــود. درك شرايط اين افراد و خانواده هاى 
آن ها از طرف مردم بســـيار ضرورى است. 
كودكان اوتيســـمى رفتارهاى خاصى از خود 
نشان مى دهند كه آگاهانه نيست، بنابراين نبايد 
از دستشـــان عصبانى يا ناراحت شـــد. آن ها 
مهـــارت ارتباط گيـــرى دو طرفه را ندارند و 
نبايد وقتى كسى اذيتشان مى كند، توقع داشت 
كـــه آن ها بتوانند موضوع را مديريت كنند و 
واكنش خشن نشان ندهند. به دليل ضعف هاى 
اين چنينى، افراد جامعه بايد با بيماران اوتيسمى 
مدارا كرده و از خشمگين كردن يا اذيت اين 
افراد خوددارى كنند. بهتر است هموطنان در 
برخورد با كودكان مبتال به اوتيســـم از صبر 

بيشترى برخوردار باشند.
بـــه گفته رضايى، عالئم اين بيمارى در 
اكثر كودكان از دوسالگى قابل تشخيص است 
و اگر عالئم شديدتر باشد، اين اختالل حتى 
زودتر هم مى تواند تشخيص داده شود. آكادمى 
كودكان آمريكا پيشـــنهاد ميكند تمام كودكان 
در 18 و 24 ماهگى توســـط پزشك اوتيسم 
مورد معاينه قرار بگيرند. اگر خطر بروز اين 
اختالل در كودك بيشـــتر باشد، مثال يكى از 

خواهر يا برادرهاى او دچار اوتيســـم باشد، 
پزشك به والدين، معاينه و نظارت دقيق ترى 

را پيشنهاد مى دهد.
ايـــن روانكاو تحليلـــى تأكيد مى كند: 
تشـــخيص زودهنگام عالئم اوتيســـم بسيار 
حياتى است، زيرا به والدين و كودك اجازه 
مى دهد تا به موقع به تراپى و خدمات الزم 
دسترســـى پيدا كنند، همين امر نيز به رشد 
سالم تر كودك يارى مى رساند، زيرا بهره گيرى 
از خدماتى مانند رفتار درمانى مى تواند عالئم 

اوتيسم را به شدت كاهش دهد.

پيشگيرى از اوتيسم
در باب بيمارى ها هميشه گفته مى شود 
«پيشگيرى بهتر از درمان است»، آيا مى توان از 
ابتال به اوتيسم پيشگيرى كرد تا اين همه هزينه 

مالى و روانى براى درمان صرف نشود؟
رضايى، عضو انجمن روان شناسى ايران، 
در واكاوى ايـــن موضـــوع مى گويد: زمانى 
پيشگيرى از يك بيمارى ممكن است كه ما 
علل آن را به طور كامل پيدا كرده باشـــيم. 
تاكنون هيچ كس نفهميده است كه چرا اوتيسم 
اتفاق مى افتد. صرفا درباره عوامل افزايش دهنده 
يا كاهنده ابتال به اوتيسم اطالعاتى به دست 
آمده اســـت كه رعايـــت مواردى در دوران 
بـــاردارى مى تواند خطر ابتال به اين بيمارى 
را تـــا حدودى كمتر كنـــد. يكى از عوامل 
بروز اوتيســـم، اختالل در پيشرفت مغز در 
داخل رحم اســـت. چاقى و ديابت باردارى 
هم مى تواند موجب اســـترس و التهاب شود 
كه هر دو در افزايش خطر ابتال به اوتيســـم 
تأثيرگذار هستند. كمبود آهن بدن زن باردار 

هم در ابتال به اوتيسم مؤثر است.

 فعال مى توانيم بگوييم براى پيشـــگيرى 
از ابتال به اوتيســـم، زن باردار بايد به تغذيه 
خود توجه كند و غذاهاى داراى اسيدفوليك، 
غذاهـــاى يددار، آهـــن و ويتامين D (دى) 
مصرف كند، همچنين در معرض آالينده هاى 

هوا قرار نگيرد.

درمان اوتيسم
اگر عالئم اوتيســـم در كودك مشاهده 
شود، والدين درمان را چگونه و از كجا بايد 
آغاز كنند؟ ايمان رضايى، روان شـــناس بالينى 
در پاســـخ به اين پرسش مى گويد: هم اكنون 
روش هـــاى زيادى براى درمان اختالل طيف 
اوتيسم وجود دارد كه البته تمامى آن ها نسبى 
اســـت و نتيجه قطعى نخواهد داشـــت، اما 
به كارگيرى روش منحصر به فرد و مناسب هر 
مراجعه كننده به شرط درمان بهنگام، مى تواند تا 
90 درصد مشكل يك كودك را برطرف كند. 
به گفته وى، بهترين روش هاى درمان اوتيسم 
شامل كار درمانى، گفتار درمانى، بازى درمانى، 
رفتاردرمانـــى، رژيم درمانـــى، دارو درمانى و 
موســـيقى درمانى مى شود كه مى تواند بسيارى 
از عالمت هـــاى اين اختالل را كاهش دهد. 
انتخـــاب روش درمانى مناســـب هر كودك 
بستگى به نظرات تيم درمان دارد و كار گروهى 
در درمان اين اختالل بسيار تأثير گذار خواهد 
بود. روش هاى ديگرى كه مطرح مى شوند به 
لحاظ علمى اثبات نشده اند، اما گاهى ممكن 
است به دليل برخى تجاربى كه والدين گزارش 

داده اند، مؤثر واقع شده باشند.
رضايى با تأكيد بر اين موضوع كه صبر 
و شـــكيبايى والدين عالوه بر انتخاب روش 
درمانى، در درمان اوتيسم بسيار مؤثر است، 

مى گويد: بايد توجه داشـــت كه درمان هاى 
اختالل اوتيسم كمى زمان بر و مستلزم صرف 
هزينه هاى باالســـت، اما خوشبختانه درمان 

وجود دارد.
وى به صورت كلى، درمان اين بيمارى را 
به چهار دسته رويكردهاى رفتارى و ارتباطى، 
رويكردهاى رژيم غذايى، دارودرمانى و طب 
مكمل و جايگزين تقسيم مى كند و سخنانش 
را اين گونه ادامه مى دهد: درمان اوتيســـم با 
توجه به سطحى كه كودك در آن قرار دارد، 
شروع مى شود و تا رساندن كودك به سطح 
مطلوب، يعنى برقرارى ارتباط و مستقل شدن 

در جامعه ادامه مى يابد. 

روش درمانى نوروتراپى
يكى از روش هاى مهم درمان اوتيســـم، 
نوروتراپى اســـت. نوروتراپى روش درمانى 
است كه براى بهبود اختالالت ذهنى و روانى 
و افزايش كارآيى فرد، مســـتقيم و بى واسطه 
سراغ خود مغز مى رود و با تمرين هاى خاص 
و روشـــمند، مغز را از حالت غير طبيعى به 

حالت عملكرد طبيعى بر مى گرداند.
ظهيرى،  مريم 
ارشد  كارشـــناس 
روان شناســـى بالينى 
كه از ســـال 1391 
انجام  نوروتراپـــى 
مى دهـــد، بر بهبود 
عملكرد مغز كودكان 
استفاده  با  اوتيسمى 
از ايـــن روش، مهر تأييد مى زند و مى گويد: 
پرهام كودك پنج ســـاله مبتال به اوتيسم كه 
توانايى و تحمل انجام تكاليف مدرســـه اش 

را نداشـــت، حتى تحمل نشستن و تماشاى 
كارتون را نداشت، بعد از گذراندن ده جلسه 
نوروتراپى، آستانه تحملش باال رفت و توانايى 
حل مسأله اش افزايش يافت. نگار كه مشكالت 
شديدترى داشت، توانست بازى هاى ابتدايى 
شـــناختى را فرا بگيرد (بازى هاى  شـــناختى 
به بازى هايى اطالق مى شـــود كه يك هدف 
شناختى مانند تقويت مهارت حافظه يا توجه 
را در كنار ســـرگرمى در خود داشته باشد). 
آرشام كه فقط قسمت كوتاهى از يك انيميشن 
خاص را روزى چندبار تماشا مى كرد، توانست 
انيميشن هاى مختلفى را تماشا كند و به ديدن 
كارتون جديد عالقه مند شـــود. ماهان كه به 
انجام هيچ فعاليتى عالقه نشان نمى داد و صرفا 
بازى هاى ســـاده انجام مى داد و حرف هاى 
تكرارى مى زد، به حدى پيشـــرفت كرد كه 
توانست به مدرسه عادى برود و نمرات خوب 
بگيرد. اصالح امواج مغزى زهرا باعث شـــد 
بدغذايى او بهبود قابل توجهى داشته باشد و 
گـــزارش خانواده از كاهش بى قرارى او قابل 
توجـــه بود. اما نوروفيدبك دقيقا چه كارى 
براى بچه هاى اوتيسمى انجام مى دهد و چه 
اثراتى بر عملكردهاى شـــناختى اجتماعى و 

رفتارهاى آنان دارد؟
ظهيرى، نوروتراپيست، پاسخ ما را با بيان 
يك مثال توضيح مى دهد: كارآيى يك راديو 
را در نظر بگيريد. راديو داراى فركانس هاى 
مختلف موج است و بايد دامنه  خاصى داشته 
باشـــد تا بتواند خوب كار كند و به صداى 
واضح و بدون ايراد برسد. نقاط مختلف سر 
نيـــز موج هاى خاصى دارد و بايد دامنه هايى 
در رِنج خاصى داشـــته باشـــد تا به عملكرد 
مطلوبى برسد. بنا به هر دليلى، دامنه  موجى 
در نقطه اى از ســـر، باال يا پايين تر از حد 
طبيعى باشد، مشكلى در عملكرد مغز به وجود 
مى آيد، مثال فرد دچار اضطراب مى شـــود يا 

تمركزش آسيب مى بيند.
مغز كودكان اوتيســـم به خصوص در 
نواحى مركزى و پيشانى داراى امواج خاصى 
اســـت كه نرمال نبودنشان، نشان دهنده وجود 
مشكل است. ميزان مشكل در امواج، بيانگر 
ميزان مشـــكل در طيف اوتيسم است. هرچه 
دامنه  موج به نرمال نزديك تر باشـــد، اوتيسم 
قطعا شـــدت كمتـــرى دارد و فرد عملكرد 
طبيعى ترى از خود نشان مى دهد. ما از طريق 
روش نوروفيدبـــك به مغز آموزش مى دهيم 
كه دامنه  نرمال موج توليد كند، در كنار اين 
روش با تمرين هاى شـــناختى به فرد يارى 
مى رســـانيم تا عملكرد مغز را ارتقا دهد و 
با رفتاردرمانى به بهبود عملكرد رفتارى فرد 

كمك مى كنيم.
وى تأكيـــد مى كنـــد كه اگر دامنه  موج 
اصالح نشود، هر درمانى، موقت، برگشت پذير 
و دشوار است، چون پايه  رفتار كه ريشه در 
امواج مغزى دارد، سر جاى خود باقى است 
و هر آسيبى مثل مشكل در تمركز و حافظه، 
كندى حركتى يا بيش فعالى، افسردگى، استرس 
و مشـــكالت خواب، ريشه در آسيب امواج 
مغـــزى دارد و بـــراى بهبود بايد نوروتراپى 

انجام داد.
ظهيرى، زمان درمان را بسته به سطح و 
تنوع مشكالت، عالقه، ميزان آموزش پذيرى، 
همكارى مراجع و خانواده، تخصص درمانگر 
و ارتباط درمانى متفاوت مى داند و مى گويد: 
اما حداقل تعداد جلسات الزم براى نوروتراپى 
20 جلســـه اســـت كه البته گاهى تغييرات 
ايجادشـــده در طول اين جلسات به وضوح 

ديده مى شود.

اين روان شناس تأكيد مى كند كه برخالف
تصور افراد، نوروتراپى درمان پرخطرى نيست
و درصورتى كه توسط تراپيست ماهرى انجام
شـــود، ســـير درمان را صعودى مى كند. وى
در توضيح ســـخنانش مى گويد: نوروفيدبك،
يك نوع يادگيرى و شرطى ســـازى و ارتقاى
عملكرد مغز است و هيچ وقت آموزش، به
طور مثال آموزش رياضى، خطرى براى مغز

نداشته است.
اين نوروتراپيست به مشكالت خانواده 
افراد اوتيســـم هم اشاره مى كند و مى گويد:
متأسفانه خانواده اين افراد با مسائلى روبه رو
هســـتند كه ممكن اســـت حتى به فكر يك
خانواده معمولى نرســـد. از عادات غذايى و
عملكرد اجتماعى كودك گرفته تا دستشويى
رفتن و بى قرارى شـــبانه، همگى والدين را
درگير مى كند. مشاهده كوچك ترين پيشرفتى
در عملكرد فرد مى تواند باعث خوشـــحالى

خانواده شود.
 خانواده طيف اوتيسم معموال با اختالالت
اضطرابى و افســـردگى مواجه هستند، به اين
دليـــل ما در طول درمان و درصورت لزوم،
خانواده درمانـــى هم انجام مى دهيم. اساســـا
پذيرش داشتن فرزند مشكل دار براى پدر و
مادر و به خصوص مادر، ســـخت و گاهى
غيرممكن اســـت. اغلب مادرها دچار عذاب
وجدان و احساس گناه مى شوند، گاهى خود
را مقصـــر مى دانند و داليل بى منطقى براى
داشتن اين فرزند به خودشان نسبت مى دهند.
اكثرا از درمان كودك نااميد هســـتند و در
مرحله  انكار مشكل باقى مى مانند و از مراجعه
بـــه مراكز درمانى بيم دارند. حتى درصورت
مراجعه، نگران هســـتند كسى متوجه بيمار
بودن فرزندشان شود و به اصطالح خودشان
«آبرويشان برود». كمك كردن به خانواده افراد
اوتيسمى بسيار اهميت دارد، چون فقط يك
پدر و مادر قوى مى تواند به كودكش كمك

كند تا روند درمان را بگذراند.

آمار رو به افزايش اوتيسم
به گفته مديرعامل انجمن اوتيسم ايران،
آمار كودكان طيف اوتيســـم در حال افزايش
است. ســـعيده صالح  غفارى در مصاحبه با
ايســـنا به اين موضوع اشـــاره كرده است كه
در حـــال حاضر همچنين با تعداد بااليى از
افراد طيف اوتيسم روبه رو هستيم كه مراحل
كودكـــى را طى كرده و وارد مراحل بلوغ و
بزرگسالى شده اند و اكنون چالش هاى اساسى
براى خانواده و اجتماع و حتى خودشـــان

ايجاد شده است.
 او خأل اطالعاتى آمار مبتاليان اوتيسم
در كشـــور را مانعى براى سياست گذارى هاى
درست در زمينه درمان اين بيمارى دانسته و
معتقد اســـت وقتى آمارى نباشد، نه نهادهاى
قانون گذار و نه ســـاير سازمان هاى حمايتى،
حمايت كافى از بيماران نخواهند داشت.

مديرعامل انجمن اوتيسم ايران، بر لزوم
حمايت از خانواده افراد طيف اوتيسم تأكيد
كرده است. به گفته وى، خانواده اى كه سال ها
از فرزند اوتيســـم خود مراقبت شبانه روزى
انجام داده، پس از اين مدت دچار آسيب هاى
شديد روحى، روانى و جسمى مى شود و ديگر
تـــوان ادامـــه مراقبت از فرزند خود را ندارد
و خود نيازمند حمايت اســـت. اين موضوع
خارج از مشـــكالت معيشتى و اقتصادى اين
خانواده هاســـت كه متأسفانه شرايط حاكم بر
جامعه براى همه ملت به ويژه اين خانواده ها

ايجاد كرده است.
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دنياى كودكان دنياى كودكان 
درخودماندهدرخودمانده

زهره گردان

«آگهي مزايده فروش محصول ذرت علوفه اي»
شـــركت كشـــت و صنعت فتح و نصر كرمان درنظردارد نسبت به فروش 
حدود 3000 تن ذرت علوفه اي مزرعه رودبار جنوب در ســـال 1402 از 
طريق مزايده عمومي كتبي اقـــدام نمايد. لذا متقاضيان خريد مي توانند 
ضمن اخذ برگ شرايط شركت در مزايده از دفتر مركزي شركت (واقع در 
كرمانـ  بلوار جانبازـ  خيابان ارتش نبش كوچه شماره 12ـ  واحد فروش) 
پيشنهاد كتبي خود را در پاكت سربســـته، تا ساعت 10 روز شنبه مورخ 

1402/3/6 تحويل دبيرخانه شركت نمايند. 
زمان برگزاري جلسه مزايده ساعت 11 همان روز در دفتر مركزي شركت 

خواهد بود.
تلفن تماس 32758006ـ  034

09138416400
شركت كشت و صنعت 
فتح و نصر كرمان

آگهى مناقصه عمومى    (نوبت اول)
شركت پويش معادن ذوب آهن به شناسه ملى 14004274080 در نظر 
دارد مناقصه خريد، ساخت و اجراي  سوله واقع در اشترجان  را از طريق 
انجام مناقصه عمومى اجرا نمايد.كليه واجدين شرايط مى توانند جهت 
دريافت اسناد مناقصه و اطالع از شرايط آن، از تاريخ 1402/03/06 به 
  www.pmzaco.com  سايت شركت پويش معادن ذوب آهن به آدرس 

قسمت مناقصه ها مراجعه نمايند.
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طراح: غالمحسين باغبان
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افقي :
 1 - سگ ماهى - به حركت يا جنبش درآوردن

 2 - ايالتى در آمريكا - سيماب
  3 - عزيــز شــدن - از مــواد آرايشــى -

 از ادعيه معروف - نيم تنه
 4 - آن خودمانــى - حــرف نــدا - آرزو و اميد - 

اشاره
 5 - فاقد آرامش و امنيت - چرمى كه بر زين يا پاالن 

مى دوزند ، رانكى - چاق و فربه
 6 - برتر - مهاجمى كه بيشــتر با ســر گل مى زند - 

صورت شاعرانه
 7 - رنگ بنفش بسيار روشن - اهلى شده

  8 - تكــرار حرف گــرد - فيلمى از على حاتمى -
 ساز چوپان

 9 - پرورش دهنده حيوانات اهلى - جمع هالل
 10 - تيزهوشى - بوزينه - نيك بخت تر

  11 - از مصالح ســاختمانى - نامى براى عنكبوت - 
پنهان شده

 12 - از پادشــاهان اشــكانى - چوب بلند كبوتر پرانى - 
چاشنى ساالد - امر به يافتن

  13 - يار ســوزن - گياه زينتى از خانواده سوسن -
 پسر كوچك فريدون - ميوه مربايى
 14 - آقا و سرور - لباس نو پوشيده

 15 - به خاطر آورنده - قايقى بسيار سبك 
عمودي :

 1 - كيفرخواست - در موتور خودروهاى نو انجام 
مى شود

 2 - زيارت كنندگان - ضربه سر - مزه حرف حق !
  3 - قورباغه درختى - نجات دهنده - پســت تر -

 سليقه
 4 - آتش قرآنى - دادرسى - بليغ

  5 - شــالوده - هــوادار يــك گروه سياســى -
 پراكنده و پريشان

 6 - جنگى - متحرك - سخت آسيب ديده و معيوب
 7 - نهنگ دريايى - لبريز - پايتخت آنگوال

  8 - نصــف نســيم - جلوگيرى كننــده ، مانع - 
زدنى بهانه گير  

 9 - نوعى معرف شيميايى - درون - صدا
  10 - علم نيكو خواندن قرآن مجيد - خرما فروش - 

ظرف پذيرايى
  11 - قســمت سخت افزار رايانه - در هم فشرده -

 دزديده شده
 12 - نخست آنكه - در يك كالس - نيروى زندگى

 13 - پاســخ منفى - ظاهر و باطن يكى - وجود - 
رديف قاليبافى

 14 - مقر و اردوگاه - همسر مرد - درشتى
 15 - از شهر هاى افريقاى جنوبى - دسر تابستانى ايرانى

     دعوتنامه مجمع عمومى عادى بطور فوق العاده 
شركت فرهنگى ورزشى پرسپوليس (سهامى عام) 

به شماره ثبت 453708 
و شناسه ملى 10100305257

بدينوسيله از كليه ســـهامداران، وكيل يا قائم مقام قانونى صاحب سهم 
و همچنيـــن نماينده يا نمايندگان اشـــخاص حقوقى دعوت مى گردد 
تا در جلســـه مجمع عمومى عادى بطور فوق العاده شـــركت فرهنگى 
ورزشى پرســـپوليس (سهامى عام) كه در ساعت 16 روز سه شنبه مورخ  
1402/03/16 در محل تهران، خيابان شـــيخ بهايى شـــمالى، ميدان 
پرســـپوليس، خيابان پرسپوليس ، شركت فرهنگى ورزشى پرسپوليس 

برگزار مى گردد، حضور بهم رسانند. 
دستور جلسه : 

*  انتخاب و ترميم اعضاى هيئت مديره 
*  ساير موارد
توضيحات :

 هماهنگى هاى الزم جهت حضور سهامداران محترم از طريق اداره امور 
سهام باشگاه و سايت رسمى شـــركت فرهنگى ورزشى پرسپوليس به 

آدرس https://fc-perspolis.com صورت مى پذيرد.
   هيات مديره 
شركت فرهنگى ورزشى پرسپوليس (سهامى عام)

آگهى مناقصه  عمومى  
شماره (192)

شـركت كلرپارس (سـهامى عام) در نظر 
داردكلرور باريم بـــه مقدار 300,000 كيلوگرم 
را از طريق برگـــزارى مناقصه عمومى خريدارى 
نمايد. لذا از كليه اشـــخاص حقوقى كه تقاضاى 
شـــركت در مناقصه را دارند، دعوت مى گردد 
نسبت به دريافت اسناد مناقصه، اقدام و تا ساعت 
16 مورخ 1402/03/17پيشنهادات خود را در 
پاكات الك و مهر شده به شركت مناقصه گزار در 
آدرس: « تبريز ،كيلومتر 20 جاده تبريز- تهران ، 
جنب  پليس راه ، ابتداى جاده باسمنج» به واحد 
دبير خانه ، تســـليم و براى اخذ اطالعات بيشتر 
با شـــماره تلفن 2- 36300281-041 داخلى 
دبيرخانه 170 ، امور تداركات 142 تماس حاصل 
نمايند .  پرداخت هزينـــه درج آگهى مناقصه، 

بعهده برنده مناقصه مى باشد .

آگهى مناقصه  عمومى شماره (191)
شـركت كلرپارس (سهامى عام) در نظر داردگونى سود پرك با مشخصات ذيل را از طريق برگزارى 
مناقصه عمومى خريدارى نمايد. لذا از كليه اشـــخاص حقوقى كه تقاضاى شـــركت در مناقصه را دارند، 
دعوت مى گردد نســـبت به دريافت اسناد مناقصه، اقدام و تا ساعت 16 مورخ 1402/03/17پيشنهادات 
 خود را در پاكات الك و مهر شده به شركت مناقصه گزار در آدرس: « تبريز ،كيلومتر 20 جاده تبريز- تهران ، 
جنب  پليس راه ، ابتداى جاده باســـمنج» به واحد دبير خانه ، تسليم و براى اخذ اطالعات بيشتر با شماره 
تلفن 2- 36300281-041 داخلى دبيرخانه 170 ، امور تداركات 142 تماس حاصل نمايند .  پرداخت 

هزينه درج آگهى مناقصه، بعهده برنده مناقصه مى باشد .

واحدمقدارمشخصات فنىشرح كاالرديف

گونى سود 1
پرك چاپى 

51*78 سانتيمتر با پوشش uv– از جنس پلى 
عدد500,000پروپيلن به وزن 68 گرم طبق نمونه

Hereby SALCO invites all interested participants to bid, after going through the details 

on the below mentioned address:

https://en.salcocompany.com/tender/procurement-of-coal-tar-pitch-2/

If you have any questions or require further details

 please send us an email to the following address:

Mirzanezhad@salcocompany.com

INVITATION TO BID

 South Aluminum Corporation (SALCO)
intends to purchase 6,000 +2,000 MT  Coal Tar Pitch (CTP)

آگهي مناقصه عام 
شماره 02/ب/1402

شركت ســـمندريل در نظر دارد نسبت به انتخاب تأمين 
كننده / پيمانـــكار جهت « خريد و تأمين انواع كفش ترمز 
و شمشـــيرك » اقدام نمايد. لذا از كليه متقاضيان دعوت 
مى  شود جهت دريافت اســـناد مناقصه از روز پنجشنبه 
 مورخ 1402/03/04 به ســـايت اين شـــركت به آدرس:

 www.samandrail.ir مراجعه نمايند. 
جهت كسب اطالعات بيشتر با شماره تلفن 44782250 
(داخلى هـــاى 114، 103، 109 و يا 470 و 471) تماس 

حاصل فرمايند.

آگهى مزايده فروش سهام
 شركت پارس بازرگان (سهامى خاص)

شـركت نفت پارس (سـهامى عام) درنظر دارد 49 درصد از كل سهام شركت پارس بازرگان را به 
صورت نقد، با مشخصات و شرايط زير، از طريق مزايده عمومى واگذارنمايد:

1-  نام شركت : پارس بازرگان (سهامى خاص)
2-  سرمايه ثبت و پرداخت شده : 100 ميليارد ريال متشكل از 100 ميليون سهم 1،000 ريالى

3-  فعاليت اصلى شــركت : انجام كليه امور بازرگانى شـــامل خريد، توزيع و فروش، صادرات و 
واردات كليه كاالهاى مجاز بازرگانى و ســـاير فعاليت ها كه مطابق ماده 3 اساســـنامه شركت پارس 

بازرگان تعريف شده است.
4-  تاريخ تاسيس : 1379/03/24

5-  اشـــخاص حقيقـــى و حقوقى كـــه تمايل به شـــركت در مزايـــده را دارند بايســـتى مبلغ 
50،000،000،000 ريال (پنجاه ميليارد ريال) را به عنوان ســـپرده شـــركت در مزايده به حساب 
شـــماره 0100818773600 نزد بانك پارسيان شعبه نفت شمالى كد 5410879  به شماره شباى 
IR 560540108720100818773600 به نام شركت نفت پارس واريز و رسيد آن را داخل پاكت 

مخصوص واريز وجه به شركت نفت پارس ارائه نمايند.
6-  متقاضيان خريد بايد پيشـــنهادهاى خود را به طور كامال روشن و مشخص و بدون هيچ گونه قيد 
و شـــرطى با ذكر نشانى و شـــماره تماس خود در پاكت مخصوص شركت در مزايده الك و مهر شده، 
حداكثرتا ســـاعت 16 روز چهارشنبه مورخ 1402/03/17 به نشانى خيابان دكتر شريعتى - خيابان 
وحيد دســـتگردى (ظفر) - نرســـيده به خيابان دكتر مصدق شمالى – شماره 143 – طبقه پنجم – 

دبيرخانه شركت نفت پارس تحويل و رسيد دريافت نمايند.
7-  به پيشنهادهاي فاقد: امضاء/مهر، مشروط، مبهم و فاقد سپرده و همچنين به درخواست هايى كه 

بعد از مهلت مقرر در بند 6 فوق به شركت واصل گردد ترتيب اثر داده نخواهد شد.
8-  متقاضيان مى توانند جهت اخذ اطالعات مالى و فرم شركت در مزايده و پاكتهاى مخصوص واريز 
وجه، از روز يكشنبه مورخ 1402/03/07 لغايت روز چهارشنبه مورخ 1402/03/10 در ساعات ادارى 

(8 صبح الى 16) به شركت نفت پارس به آدرس مندرج در بند 6 فوق مراجعه نمايند.
9-  پاكتهاى الك و مهر شـــده متقاضيان شـــركت در مزايده، راس ســـاعت 15 روز شنبه مورخ 
1402/03/20 در محل شـــركت نفت پارس باز خواهد شد. حضور پيشنهاد دهندگان در جلسه آزاد 

بوده و نتايج به اطالع شركت كنندگان خواهد رسيد.
10-  سپرده شركت در مزايده حداكثر 15 روز بعد از بازشدن پاكتها و تعيين برنده، به شركت كنندگان 

عودت خواهد شد.
11-  سهام فوق الذكر به پيشنهاددهنده اى كه باالترين قيمت را اعالم نمايد واگذار خواهد شد.

12-  شرايط نحوه پرداخت ثمن معامله و نحوه اخذ مطالبات شركت نفت پارس از خريدار شركت پارس 
بازرگان (سهامى خاص)، در زمان دريافت اسناد شركت در مزايده به اطالع متقاضيان خواهد رسيد.

13-  چنانچه برنده مزايده در مهلت تعيين شده از واريز وجه و عقد قرارداد امتناع ورزد، سپرده او به نفع 
شركت ضبط خواهد شد و شركت نفت پارس نسبت به عقد قرارداد با نفرات بعدى اقدام خواهد نمود.

14-  انجام مزايده مشروط بر حصول شرايط قانوني، بر مبناي اسناد انجام خواهد شد.
15-  شركت نفت پارس در قبول يا رد يك يا كليه پيشنهادها مختار است.

شركت نفت پارس (سهامى عام)


