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تنها متولی حوزه حمل ونقل مسافر و بار 
درون شهری شهرداری است

به گزارش روابط عمومی اداره کل تبلیغات اسالمی استان فارس، همزمان با 
ایام ماه مبارک رمضان حجت االسالم والمسلمین دژکام نماینده ولی فقیه در 
استان و امام جمعه شیراز با جامعه قرآنی در مجتمع والیت شیراز دیدار کرد.  
و  خوانی  ترتیل  مراسم  با  شد  برگزار   ۱۸ ساعت  از  که  نورانی  محفل  این 
جزءخوانی قرآن کریم همراه بود و در ادامه سخنرانی حجت االسالم والمسلمین 
دژکام و بیان نکات بسیار ریز و فنی درباره نقش بانوان قرآنی در عرصه 
مدیریت  نحوه  همچنین  و  قرآنی  زندگی  سبک  ترویج  راهکارهای  جامعه، 
جلسات قرآنی و لزوم ارتقای تالوت های تقلیدی و غیره از دیگر برنامه های 

این محفل بود.
حجت االسالم مهرابی مدیرکل تبلیغات اسالمی فارس ضمن خوشامدگویی به 
تمام قرآنیان جهت حضور در این محفل نورانی که با همکاری اداره امور 

داشتن  با  اسالمی  تبلیغات  سازمان  برگزار شد، گفت:  اداره کل  این  قرآنی 
از  اعم  قرآنی  پایگاه  هزار  مذهبی، یک  مراکز  و  هزار مسجد و حسینیه   ۵
مؤسسات و خانه های قرآن شهری و روستایی، ۲۰۰ روحانی مستقر در نقاط 
افتخار  اسالمی و غیره  معارف  دانش آموز  استان، یک هزار و ۴۰۰  مختلف 
دارد که در کنار نماینده ولی فقیه در استان منویات مقام معظم رهبری را برای 
گسترش فرهنگ قرآنی در جامعه عملیاتی کند و آمادگی مجموعه تحت 
استان و  نماینده جدید ولی فقیه در  با  مدیریتش را جهت هرگونه همکاری 
امام جمعه شیراز اعالم کرد. همچنین در این مراسم از دو قاری قرآن نوجوان 
توسط حجت االسالم مهرابی مدیرکل تبلیغات اسالمی فارس تجلیل و تقدیر 
به عمل آمد. پایان بخش این مراسم اقامه نماز مغرب و عشا همراه با مداحی 

حضرت اباعبداهلل الحسین)ع( و ضیافت افطار بود.

مراسم تودیع و معارفه مدیرعامل انجمن خیرین مسکن ساز استان فارس با 
حضور اعضای هیئت مدیره این انجمن و سلگی مدیرعامل کشوری انجمن 

خیرین مسکن ساز برگزار شد.
مدیرکل  سلگی  فارس،  استان  مسکن  بنیاد  عمومی  روابط  گزارش  به 
خیرین  انجمن  مدیرعامل  و  کشور  مسکن  بنیاد  مردمی  مشارکت های 
واحد مسکونی  هزار  داشت: 16  اظهار  مراسم  این  در  مسکن ساز کشور 
ویژه خانوارهای دارای دو عضو معلول با مشارکت خیرین مسکن ساز در 
کشور در حال احداث است و 3 هزار و 300 واحد آن آماده واگذاری 

است.
به گزارش روابط عمومی اداره کل اوقاف و امور خیریه فارس مدیرکل 
مسکن  تأمین  داشت:  اظهار  کشور  مسکن  بنیاد  مردمی  مشارکت های 
خانوارهای دارای دو عضو معلول کار بزرگی است و می تواند بخشی از 
درد و رنج معلولیت داری را بکاهد، تأمین مسکن نیازمندان و محرومین 
و خانوارهای دارای دو عضو معلول که اکنون 50 درصد پیشرفت داشته، 
از آرمان های اصلی انقالب و حساب 100 امام راحل است که با مدیریت 

جهادی و عزم و اراده جدی در حال انجام است.  
به گفته وی طرح احداث مسکن ویژه خانوارهای دارای دو عضو معلول 

سازمان  شهرسازی،  و  راه  مسکن،  بنیاد  مستضعفان،  بنیاد  مشارکت  با 
ویژه  تسهیالت  و  می شود  اجرا  مسکن ساز  خیرین  انجمن  و  بهزیستی 

کم بهره و تسهیالت بالعوض در این طرح دیده  شده است.
زمانی مدیرکل بنیاد مسکن استان فارس نیز در این نشست بر لزوم جلب 
مشارکت همه افرادی که انگیزه های خیرخواهانه در ایجاد سرپناه برای 
از  استفاده  برای  بیان داشت: ظرفیت های جدیدی  نیازمندان دارند شد و 
توان خیرین و احداث سرپناه برای نیازمندان شناسایی شده است که باید 

به کار گرفته شود.
به گزارش روابط عمومی بنیاد مسکن استان فارس، زمانی در آیین تودیع 
و معارفه مدیرعامل انجمن خیرین مسکن ساز استان فارس اضافه کرد: این 
افرادی که ممکن است  از  ظرفیت ها شامل کمک های جزئی است که 
خودشان هم چندان تمکن مالی باالیی نداشته باشند جمع آوری می شود، 
بخواهند یک  که  شود  افرادی  شامل  نباید صرفًا  مسکن ساز  خیر  عنوان 
واحد مسکونی کامل برای نیازمندان بسازند، مشارکت در احداث بخشی 
از نیازهای مسکونی یک خانواده نیازمند نیز شامل فعالیت خیرین می شود.
در ادامه حسن ممتحن رئیس هیئت مدیره انجمن خیرین مسکن ساز استان 
فارس بابیان اینکه انجمن خیرین مسکن ساز استان فارس در کشور الگو 
بوده است گفت: کار بزرگ احداث سرپناه برای نیازمندان و خانواده های 
بی سرپرست و معلوالن تعطیل بردار نیست و موانع و مشکالت پیش رو 
نباید خللی در عزم و اراده خیرین برای تداوم این کار ارزشمند ایجاد کند.
وی اعالم آمادگی کرد که انجمن خیرین مسکن ساز استان فارس عملیات 
اجرایی 2 هزار واحد مسکونی را در صورت تأمین زمین مناسب در شهر 

صدرای شیراز آغاز کند.
همچنین خدا خواست شهبازی عضو هیئت مدیره انجمن خیرین مسکن ساز 
استان فارس در این نشست تأکید کرد: انجمن خیرین مسکن ساز وجهه 
تأمین مسکن یکی  برای آن حفظ شود،  این وجهه  باید  و  دارد  مردمی 
با  پایین است که جز  با سطوح درآمدی  اساسی خانوارهای  نیازهای  از 
نظرات  از کسانی که  باید  نیست،  امکان پذیر  مشارکت خیرین و مردم 

اصالحی دارند در این عرصه استفاده شود تا مسائل و مشکالت پیش رو 
برای توسعه فعالیت های خیرخواهانه در احداث مسکن نیازمندان رفع شود.
خیرین  انجمن  هیئت مدیره  عضو  دیگر  خاتمی  گل ریز  محمدحسین 
مسکن ساز استان فارس نیز بابیان اینکه احداث یک هزار و 200 واحد 
مسکونی از سوی خیرین برای نیازمندان کار بزرگ و ارزشمندی است 
گفت: این انجمن آمادگی داد تا در همه شهرستان های استان فارس در 

عرصه تأمین مسکن نیازمندان ورود کند.
انجمن  هیئت مدیره  عضو  و  شیراز  دانشگاه  معاون  ستایش  محمدحسین 
از  را یکی  اقتصادی  مالی و  انضباط  فارس هم  استان  خیرین مسکن ساز 
برای  الگوی  را  آن  و  دانست  خیرین  انجمن  قابل اعتنای  کارکردهای 
در  تنوع بخشی  داشت:  بیان  و  برشمرد  انبوه سازی  و  جمعی  فعالیت های 
منابع مالی و اقتصادی یک یاز نیازهای انجمن خیرین است که باید به 

آن پرداخت.
خیرین  انجمن  هیئت مدیره  عضو  و  پیشین  مدیرعامل  ارجمندی  شمس 
مسکن ساز استان فارس نیز با ارائه گزارشی از فعالیت های انجام شده گفت: 
احداث یک هزار و 200 واحد مسکونی برای نیازمندان کار بزرگی است 

که باهمت خیرین مسکن ساز در استان فارس انجام  شده است.
ارجمندی به موضوع تأمین زمین مناسب برای احداث پروژه های مسکونی 
اشاره کرد و گفت: در این زمینه مدیران استان فارس و مسئوالن ارشد 
زمینه  این  در  شده  داده  وعده های  امیدواریم  همچنان  ما  و  داده اند  قول 
خیرین  انجمن  جدید  مدیرعامل  خالقداری  عباس  همچنین  شود.  محقق 
برای  خود  تجربه  و  توان  همه  از  اینکه  بابیان  فارس  استان  مسکن ساز 
ارزشمندی  کار  خیرین  کار  گفت:  می برد  بهره  انجمن  فعالیت  پیشبرد 
است که با عزم و اراده و همت واالی نیکوکاران کلید خورد است و 
امید است با اجرایی شدن همه نیات خیرین در این عرصه شاهد شکوفایی 

بیش ازپیش فعالیت های انجمن باشیم.
خالقداری  عباس  و  تقدیر  ارجمندی  شمس  خدمات  از  مراسم  این  در 

به عنوان مدیرعامل جدید انجمن خیرین مسکن ساز فارس معرفی شد.

رئیس اداره اوقاف و امور خیریه ناحیه یک شیراز از اجرای طرح اطعام 
یک هزار نفر از مددجویان کمیته امداد امام خمینی )ره( از محل موقوفه 

صاحبدیوانی خبر داد.
فارس،  خیریه  امور  و  اوقاف  کل  اداره  عمومی  روابط  گزارش  به 
اینکه  به  توجه  با  کرد:  عنوان  صمدانی  نورالدین  سید  حجت االسالم 

در  افطاری  توزیع  صاحبدیوانی  پناه  مرحمت  موقوفه  نیات  از  یکی 
در  موقوفه  این  محل  از  است،  رمضان  مبارک  ماه  جمعه  شب های 
ضیافت  ویژه برنامه  اجرای  و  رمضان  مبارک  ماه  جمعه  شب  دومین 
اطعام  خمینی)ره(  امام  امداد  کمیته  مددجویان  از  نفر   1000 تعداد   الهی 

می شوند.

رمضان  مبارک  ماه  جمعه  نخستین  از  طرح  این  اینکه  به  اشاره  با  وی 
اجرای آن آغازشده است، افزود: این مراسم در پنج شنبه  شب 3 خردادماه 
بعد از اقامه نماز مغرب و عشا در محل مسجد امام حسن مجتبی)ع( واقع 
در خیابان آزادگان برگزار می شود و مدد جویان میهمان سفره افطاری 

موقوفه صاحبدیوانی می باشند.

اهدای حکم عضویت حجت االسالم والمسلمین دژکام 
در هیئت امنای آستان مقدس حضرت شاهچراغ)ع( 

توسط آیت اهلل سید علی اصغر دستغیب
علیه السالم، حکم  شاهچراغ  الکاظم  موسی  احمدبن  مقدس حضرت  آستان  هیئت امنای  جلسه  در 
امام جمعه  و  فارس  استان  در  ولی فقیه  نماینده  دژکام  عضویت حضرت حجت االسالم والمسلمین 
جدید شیراز، در هیئت امنای آستان مقدس توسط حضرت آیت اهلل سید علی اصغر دستغیب تولیت 
معظم این بارگاه منور به وی اهدا گردید. در پایان این جلسه جمعی از اعضای هیئت امنای آستان 

مقدس از طرح توسعه حرم مطهر بازدید کردند.

قانون   31 و   32 ماده  اساس  بر 
رانندگی،  تخلفات  به  رسیدگی 
به  مربوط  فعالیت های  متولی  تنها 
داخل  در  بار  و  مسافر  حمل ونقل 

شهرها، شهرداری ها هستند.
رئیس سازمان مدیریت حمل ونقل 
بار درون شهری با اعالم این مطلب 
فعالیت های  تمام  ساماندهی  گفت: 
بار  کاال،  حمل ونقل  به  مربوط 
و  شهرها  محدوده  در  مسافر  و 
 نظارت بر آنها بر عهده شهرداری

است. 
حوزه  در  مجوز  هرگونه  ازاین رو 
شهرداری ها  توسط  باید  حمل ونقل 
حاضر  حال  در  اما  شود؛  صادر 
هیچ کدام از شرکت های حمل ونقل 
از  مجازی  درون شهری  بار 
نکرده اند  دریافت  مجوز  شهرداری 
و تنها از سازمان تنظیم مقررات و 
تجارت الکترونیک، پروانه فعالیت 

دارند.
اطالع رسانی  پایگاه  گزارش  به 
جوانی  حدیقه  شیراز،  شهرداری 
از هر  اینکه در حال حاضر  بابیان 
بار  حمل ونقل  راننده  و  ناوگان 
دریافت  سفته  تومان  میلیون   25
ضمانت  این  افزود:  می کنیم، 
برای  را  خاطر  امنیت  و  مصونیت 
در  و  می کند  تأمین  کاال  صاحب 
بار،  برای  مشکل  ایجاد  صورت 
عدم  یا  جابه جایی  حین  در  آسیب 
اقدامات  با  می توان  برگشت کاال، 
جبران  را  وارده  خسارت  قانونی 

کرد.
شرکت های  نمود:  تصریح  وی 
این  که  مجازی  بار  حمل ونقل 
روزها فعالیتشان را آغاز کرده اند، 
سازمان  از  مجوزی  هیچ گونه 

شهرداری  بار  حمل ونقل  مدیریت 
یا  تخلف  صورت  در  ندارند. 
نیست که  ایجاد خسارت مشخص 
چگونه منافع صاحب کاال تأمین و 

خسارت وی جبران می شود.
برای  شد:  یادآور  جوانی  حدیقه 
مذکور  شرکت های  فعالیت 
تصویب  شورا  در  دستورالعملی 
که  است  ابالغ  مرحله  در  و   شده 
بار  و  تمام شرکت های حمل ونقل 
تبعیت دستورالعمل  این  از   باید 

کنند. 
مرحله  در  دستورالعمل  این  طبق 
اول تمام خودروهای حمل ونقل بار 
باید مجوزهای خود را از شهرداری 
دوم  مرحله  در  و  کنند  دریافت 
سطح  در  که  اطالعاتی  تمام 
موجود  بار  حمل ونقل  برای  شهر 
قرار شهرداری  اختیار  در   است، 

می گیرد.
وی هدف از تدوین این دستورالعمل 
را بهره مندی از توانمندی اشخاص 
تصدی گری  کاهش  برای  حقوقی 
و ارائه خدمات مطلوب و مدیریت 
بار  حمل ونقل  حوزه  در   شده 
گفت:  و  دانست  درون شهری 
فناوری  مزایای  از  بهره گیری 
حمل ونقل،  صنعت  در  اطالعات 
کاال،  و  بار  جابه جایی  تسهیل 
سوخت،  مصرف  در  صرفه جویی 
شهری،  معابر  در  ترافیک  کاهش 
کاهش آلودگی هوا و هزینه سفر، 
افزایش درآمد و جذابیت در بخش 
خدمات حمل ونقل و تأمین امنیت 
رانندگان  از  استفاده  با  کاال  و  بار 
صالحیتشان  که  نقلیه ای  وسایل  و 
تأیید شده از اهداف و دستاوردهای 

این دستورالعمل است.

دیدار نماینده ولی فقیه در استان فارس و امام جمعه شیراز با جامعه قرآنی

تودیع و معارفه مدیرعامل انجمن خیرین مسکن ساز استان فارس
حرکت شتابناک خیرین مسکن ساز برای احداث سرپناه نیازمندان

اطعام یک هزار نفر از مددجویان کمیته امداد از محل موقوفه صاحبدیوانی

آگهي مناقصه عمومی
نوبت اول: مورخ 1397/3/5

- مناقصه گزار: دهياري روستاي چاه کوه  عالمرودشت
- موضوع مناقصه: قيرپاشي و آسفالت معابر

- شرح مختصر کار: قيرپاشي و آسفالت معابر درون روستاي 
تحت نظارت بنياد مسکن

- محل اجراي پروژه: روستاي چاه کور- بخش عالمرودشت- 
شهرستان المرد 

- مبلغ و نوع تضمين شرکت در مناقصه 
ارائه ضمانت نامه بانکي به مبلغ 5 درصد مبلغ پيشنهادي به نام 

دهياري روستاي روستاي چاه کوه  
- زمان فروش اسناد و محل دريافت اسناد مناقصه: از تاريخ 

1397/3/5 لغايت 1397/3/10 – بخشداری عالمرودشت
- نحوه خريد اسناد: واريز وجه نقد به مبلغ 100/000 ريال به 
شماره حساب 0107571499005 بانک ملي به نام دهياري 

روستاي چاه کوه  
وقت  پايان  تا  حداکثر  پيشنهادات:  تحويل  محل  و  مهلت   -

اداري روز 1397/3/10 بخشداری عالمرودشت 
پاکات: ساعت 11 روز  بازگشايي  - زمان تشکيل کميسيون 

شنبه مورخ 97/3/12 
مراجع  از  راهسازي   5 رتبه  حداقل  داشتن  مناقصه:  شرايط 

ذيصالح 
قرارداد  انعقاد  به  حاضر  هرگاه  سوم  و  دوم  و  اول  نفرات 

نشدند سپرده آنها ضبط و وصول خواهد شد.
برنده مناقصه ملزم به ارائه ضمانت بانکي به ميزان 10 درصد 

کل مبلغ قرارداد مي باشد.
ارائه فيش واريزي جهت دريافت اوراق مناقصه الزامي است.

هزينه درج آگهي به عهده برنده مناقصه مي باشد.
دهياري در رد يا قبول پيشنهادات مختار است. 

احمدعالی شماره تماس: 09173819468  
26936

آگهي مناقصه عمومی
نوبت اول: مورخ 1397/3/5

- مناقصه گزار: دهياري روستاي چاه گزی  عالمرودشت
- موضوع مناقصه: قيرپاشي و آسفالت معابر

- شرح مختصر کار: قيرپاشي و آسفالت معابر درون روستاي 
تحت نظارت بنياد مسکن

- محل اجراي پروژه: روستاي چاه گزی- بخش عالمرودشت- 
شهرستان المرد 

- مبلغ و نوع تضمين شرکت در مناقصه 
ارائه ضمانت نامه بانکي به مبلغ 5 درصد مبلغ پيشنهادي به نام 

دهياري روستاي روستاي چاه کوه  
- زمان فروش اسناد و محل دريافت اسناد مناقصه: از تاريخ 

1397/3/5 لغایت 1397/3/10 – بخشداری عالمرودشت
- نحوه خريد اسناد: واريز وجه نقد به مبلغ 100/000 ريال به 
شماره حساب 0107681240009 بانک ملي به نام دهياري 

روستاي چاه گزی  
وقت  پايان  تا  حداکثر  پيشنهادات:  تحويل  محل  و  مهلت   -

اداري روز 1397/3/10 بخشداری عالمرودشت 
پاکات: ساعت 11 روز  بازگشايي  - زمان تشکيل کميسيون 

شنبه مورخ 97/3/12 
مراجع  از  راهسازي   5 رتبه  حداقل  داشتن  مناقصه:  شرايط 

ذيصالح 
قرارداد  انعقاد  به  حاضر  هرگاه  سوم  و  دوم  و  اول  نفرات 

نشدند سپرده آنها ضبط و وصول خواهد شد.
برنده مناقصه ملزم به ارائه ضمانت بانکي به ميزان 10 درصد 

کل مبلغ قرارداد مي باشد.
ارائه فيش واريزي جهت دريافت اوراق مناقصه الزامي است.

هزينه درج آگهي به عهده برنده مناقصه مي باشد.
دهياري در رد يا قبول پيشنهادات مختار است. 

عبدالرضا محمدی شماره تماس: 09173826973  
26937

عالئم هشداردهنده اوتیسم که والدین باید بدانند
والدین از اوتیسم می ترسند و حق هم دارند. اختالل ذهنی عجیب غریبی که 
باعث نابودی توانایی صحبت کردن و اختالل های دیگری می شود. معمواًل 
از  اما بعضی  بیماری تشخیص داده نمی شود  این  تا قبل دوسالگی بچه ها، 
بچه ها چند عالمت هشداردهنده اوتیسم را قبل از دوسالگی به خوبی نشان 

می دهند.
آیا بچه شما هم خطر ابتال به اوتیسم را دارد؟ در اینجا نه خط قرمزی که 
دکتر ربکا الندا مدیر مرکز اوتیسم و بیماری های مربوطه در موسسه کندی 

کریجر بالتیمور که باید مراقبش باشید را نشان می دهد.
هیچ ارتباطی برقرار نمی کند

خیلی  بچه های  اما  هستند؛  کوچک  خیلی  زدن  حرف  برای  آن ها  اگر 
کوچک نرمال هر کاری می کنند تا توجه والدینشان را جلب کنند. آن ها 
و  بازوها  و  می کنند  تولید  نامفهوم  صداهای  خودشان  از  می زنند  لبخند 
پاهایشان را هم تکان می دهند. بچه ای که هیچ تالشی نمی کند تا با دیگران 

ارتباط بگیرد ممکن است درخطر ابتال به اوتیسم باشد.
ارتباط چشمی ضعیفی دارد

ارتباط  باید  هم  دوماهه  کوچک  بچه های  حتی 
یا دوسالگی اگر  تا سن یک  برقرار کنند.  چشمی 

نوزاد شما هنوز هم به نظر می رسد که بیشتر از 
اشیا دیگر  به  به چشمان شما خیره شود  اینکه 
را  آن  می شود  خیره  شما(  دهان  )به خصوص 

خط قرمزی در نظر بگیرید.
لغات کجا هستند؟

بلکه  است؛  بامزه  نه تنها  بچه ها  گفتن  گاگا  گوگو 
راهی است که شما بدانید که مهارت های زبانی آن ها 

از  ماهگی  تا ۶  بچه ای  اگر  است.  بهتر شدن  در حال 
است  قرار  وقتی که  یا  درنیاورد  صدایی  هیچ  خودش 

کامل صحبت کند فقط اصواتی از دهانش بیرون 
بیاید احتمااًل اوتیسم یا مشکل مشابهی دارد.

نشناختن اسم خودش
وقتی  باید  بچه  ماهگی   ۶ تا 

صدایش  شخصی 
خیلی  می زند 
واکنش  سریع 

نشان دهد و نگاه کند. آیا وقتی صدایش می زنید واکنش نشان نمی دهد؟ 
یا خیلی دیرتر به شما نگاه می کند؟ این خط قرمزی است که مراقب باشید.

نشان ندادن لبخند
به بچه تان لبخند بزنید او هم باید به روی شما لبخند بزند. یا حداقل بعضی 
وقت ها این کار را بکند. بچه های دوماهه به بعد معمواًل این طور هستند. 
توجه داشته باشید که اگر بچه ای به لبخند یا خنده دیگران واکنش نشان 

ندهد این می تواند خط قرمزی برای او باشد.
مرتب کردن اسباب بازی ها

اسباب بازی هایشان می کنند؛  با  اوتیسمی معمواًل کارهای عجیبی  بچه های 
به صف  و  به جایی  اسباب بازی  کوبیدن  چرخاندن  شامل  می تواند  این  که 
کشیدن آن ها باشد. آن ها معمواًل این کارها را بدون هیچ هدف مشخصی 

انجام می دهند.
بازوی آویزان

بازوی آویزان یک مدرک خوب به عنوان خط قرمز برای اوتیسم است؛ 
اما حرکات عجیب دیگر بدن و ژست های مختلف می تواند نشانه مشکل 
دیگری باشد. آیا بچه شما دائمًا بازوها و پاهایش را سفت نگه می دارد؟ یا 

کمرش را پیچ وتاب می دهد؟
تکرار کلمات

آیا بچه شما انعکاس  دهنده شخصی صدای شماست و بخشی 
از صحبت های شما را به صورت عادت تکرار می کند؟ 
بچه ها  از  بعضی  است.  نگران کننده  موضوع  این 
حرف  از  بیشتر  را  تبلیغات  و  تلویزیونی  برنامه های 

زدن با دیگران طوطی وار تکرار می کنند.
تقلید، تقلید

این هستند که  بچه های زیر چهار سال عاشق  نوزادان و 
این طوری است  تقلید و تکرار کنند.  رفتارهای دیگران را 
که یاد می گیرند بخندند بخورند و بازی کنند اما بچه هایی که 
نشانه های اوتیسم دارند همیشه رفتار دیگران را تکرار می کنند.
تقلید  و  دیگران  مشاهده  با  را  خودشان  آن ها  عوض  در 

رفتارشان خشنود می سازند. 
هم چنین وقتی بچه ای اوتیسم دارد و دیگران 
عالقه ای  می کند  تقلید  را 
به بازی های اجتماعی هم 

ندارد.

۹ عالمت هشدار دهنده اوتیسم


