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با تغییر فصل و کوتاه شدن روزها، بسیاری 
از افراد گرفتار افسردگی پاییزی می شوند.

 به گــزارش خبرگزاری فارس از شــیراز، 
افســردگی فصلی در افراد معموال ســالی 
یک بار بروز پیــدا می کند و می تواند در هر 
تغییر فصلی ایجاد شود اما عمده ترین حالت 
افسردگی فصلی در فصل پاییز نمود می کند. 
این حالت می تواند چندان جدی نباشــد و 
در مدت کوتاهی رفع شود و یا اینکه تداوم 
داشته باشد و به بررســی و درمان نیاز پیدا 

کند.
کمبود نور

بررسی ها نشــان می دهد یکی از علل بروز 
افسردگی پاییزی، میزان دریافت نور خورشید 
در طول روز اســت چرا که کاهش دریافت 
نــور آفتاب آن هم در فصلی که طول روزها 
کوتاهتر اســت، باعث کاهــش مالتونین و 
سروتونین در بدن شده و می تواند بر ساعت 

زیستی بدن تاثیر منفی بجای بگذارد.
عالئم پاییزی

در افســردگی فصلی و بــه ویژه در فصل 
پاییز، فرد مبتال شــده، احساس غم و اندوه 
طوالنی مدت دارد و دائم خســته است. در 
موارد پیشرفته تر اما احساس ناامیدی، مشکل 
در خواب، حس بی ارزش بودن، تغییر وزن، 
کاهش یا افزایش اشــتها، سنگینی در پاها یا 

بازوها و ... نیز دیده می شود.
زنان در معرض خطر

یک روانپزشــک با اشاره به اینکه زنان بیش 
از مردان در معرض افســردگی فصلی قرار 
دارند به خبرنگار فــارس می گوید: احتمال 
بروز این نوع از افســردگی در زنان بیش از 

مردان است.
احسان موســوی ادامه می دهد: وراثت نیز 
در بروز افســردگی پاییزی نقش دارد و این 
افراد به مراتب عالئم و عوارض بیشــتری را 

در فصلی همچون پاییز دارند و تغییر خلق و 
خوی جدی تری را تجربه می کنند.

وی اضافه می کند: اگر با تغییر فصل، دچار 
این حاالت می شــوید بهتر است با مراجعه 
به پزشــک متخصص، ضمــن معاینه بدنی، 

آزمایشاتی را نیز انجام دهید.
موسوی با اشاره به روش های متعدد درمانی 
برای افسردگی فصلی عنوان می کند: بسته به 
وضعیت و نیاز بیمــار، از دارو، نوردرمانی، 

روان درمانی و ... استفاده می شود.

مقابله با اضطراب پاییزی
یک روانشــناس بالینی نیز با ذکر روش های 
بالینی و ساده برای مقابله با افسردگی پاییزی 
بیان می کنــد: اســتفاده از عبارت هایی که 
موجب افزایش اعتماد به نفس شما می شوند، 

نقش موثری دارند.
به  نیلوفر خالقــی می افزاید: بــرای غلبه   
احســاس اضطرابی که در پاییز به سراغتان 
می آید با صدای بلند به خود بگویید: من قوی 
هستم، من با این احساس مقابله می کنم، پاییز 

می تواند فصل خوبی باشد و...
وی اضافه می کند: دلخوشی های زندگی را 
با خود مرور کنید، مادر یا پدر بودن خود و 
اینکه فرزندانتان تا چه اندازه از شــما الگو 
می گیرند را مورد نظــر قرار دهید و فرصت 
شاد بودن و دور هم بودن با جمع خانواده را 

بیش از پیش فراهم کنید.
تغذیه  از  برخورداری  می کند:  تاکید  خالقی 

و خواب مناسب و کافی نباید فراموش شود 
و با نوشــیدن آب کافی می توان استرس و 
اضطراب را به میزان قابل توجهی کاهش داد.

این روانشناس بالینی با اشاره به راهکارهای 
ســاده ای که عوارض ناشــی از افسردگی 
پاییزی را کاهش می دهــد، تصریح می کند: 
اگر با تغییر فصل، احســاس غــم و اندوه 
زیادی دارید، تجربه و احســاس خود را با 
دوســتان و نزدیکان در میان بگذارید، سعی 
کنید کمی در این روزها انتظارات و توقعات 
را از خودتان کاهش دهید و با کارهای بیش 

از حد خود را خسته نکنید.
خالقی می افزاید: در ساعاتی از روز که نور 
خورشید بیشــتری وجود دارد از خانه بیرون 
بزنیــد، در هوای آزاد پیاده روی کنید و برای 
روزها و به خصوص بعد از ظهرها که زودتر 
غروب می شــود برنامه ریــزی کنید تا حس 
اضطراب گونه را از خود دور و دورتر کنید.

وقتی پــدر یا مادر می شــوید، اولویت های 
زندگی شما تغییری اساسی می کند.

وقتی پــدر یا مادر می شــوید، اولویت های 
زندگی شما تغییری اساســی می کند. اگر تا 
پیش از این، دغدغه مســائل مربوط به خود 
را داشــتید، پس از تولد فرزند، دغدغه ها ی 
اصلی تان پیرامون مسائل مربوط به او خواهد 
بود. تالش می کنید شرایطی امن و ایده آل برای 
فرزندتان فراهم کنید، اما گاهی از رفتار خود 
و تاثیراتش بر فرزندتان آگاهی ندارید. والدین 
خودشیفته از رفتار و اثرات رفتاری خود کامال 

بی خبر هستند.
خودشیفتگی نوعی عارضه رفتاری است که 
در آن فــرد بیش از اندازه به خود عالقه دارد، 
اما با این وجود، عــزت نفس پایینی دارد. او 
همیشه خود را تحسین می کند و تمام فکرش 
به خودش مشغول است. به عبارت دیگر، فرد 

خود شیفته بزرگ ترین هوادار خودش است.
در دنیای پزشکی، خودشیفتگی نوعی اختالل 
روانی شــناخته می شود که در آن فرد بیش از 
واقعیت برای خودش اهمیت قائل است. این 

فرد اجازه نمی دهد هیچکس در محیط اطرافش، 
حتی فرزندانش، بر تصویر او از خودش تاثیر 
بگذارد. برخالف تصور، ایــن افراد در برابر 

کوچک ترین انتقاد بسیار آسیب پذیر هستند.
هشت نشانه والدین خودشیفته

۱. دغدغه دائم با خود و مسائل مربوط به 
خود

یکی از نخستین نشانه های اختالل شخصیت 
خودشیفته این است که چنین افرادی همواره 
نگران خودشان هستند. فرقی ندارد روز آن ها 
پر مشغله باشد یا خیر، در هر صورت، دغدغه 
اصلی این افراد مســائل مربوط به خودشان 
اســت. آن ها مدام درباره نحوه نگاه دیگران 
به خود، نوع پوشــش، نحوه صحبت کردن و 

قضاوت افراد درباره آن ها نگران هستند.
٢. احساس غرور نسبت به عقاید شخصی

افراد خودشیفته نه تنها احساس برتری دارند، 
بلکه معتقدند بهترین فــرد بین اطرافیان خود 
هســتند. این افراد اطمینان دارند در اطرافشان 
هیچ فــردی با توانایی های برتر از آن ها وجود 

ندارد.

۳. ناتوانی در ارتباط با اطرافیان
احساس برتری نســبت به اطرافیان، از جمله 
فرزندان، باعث می شود افراد خودشیفته نتوانند 
ارتباط مناسبی با دیگران برقرار کنند. این افراد 
نمی توانند درباره دیگری بپرسند یا با او گفتگو 
کنند، زیرا تمام فکرشان مشغول مسائل مربوط 

به خودشان است.
۴. نیاز مدام به تحسین و توجه

افراد خودشیفته همواره به دنبال جلب تحسین 
و توجه دیگران هستند. این افراد با تمجید شدن 

حس برتری خود را تایید و تقویت می کنند.
۵. حق به جانب بودن

این افراد معتقدند الیق رســیدن به بهترین ها 
هســتند، اما به جای تالش برای این جایگاه، 
انتظار دارند دیگــران آن را بی هیچ زحمتی 
تقدیمشــان کنند و وقتی خــالف آن اتفاق 

می افتد، افسرده و غمگین می شوند.
۶. کنترل گری

خانواده، دوســتان و آشنایان افراد خودشیفته 
ممکن است رفتارهای آن ها را کنترل گرانه تلقی 
کنند. اهمیتی نــدارد این افراد واقعا کنترل گر 

باشــند یا نــه، زیرا شــخصیت واقعی آن ها 
پشت نقاب خودشــیفتگی پنهان می شود. این 
افراد ممکن اســت، بدون اینکه متوجه شوند، 

کنترل گر، خودخواه یا بی ادب باشند.
۷. تحمیل عقاید به فرزندان

افراد خودشــیفته مدام عقاید و جاه طلبی های 
خــود را به فرزندانشــان تحمیل می کنند. در 
عین حال، از این موضوع آگاه نیســتند که تا 
حــد تصورناپذیری خانــواده را تحت تاثیر 
رفتارهای خود قرار می دهند. افراد خودشیفته، 
به دلیل احساس برتری بر دیگران، توقع دارند 
فرزندانشــان گوش به فرمان و دنباله رو آن ها 
باشند که این کار باعث دور شدن فرزندان و 

اختالل در رشد عاطفی آن ها می شود.
۸. حسادت

از آنجا که افراد خودشــیفته خود را برتر از 
همــه می دانند، به افرادی که بیشــتر از آن ها 
مورد تحسین و توجه قرار می گیرند حسادت 

می کنند.
تاثیرات خودشیفتگی والدین بر کودکان

اثرات روانی  خودشــیفتگی ممکن اســت 

طوالنی مدتی بر فرزندان داشته باشد. از آنجا 
که فرزندان این افراد مجبورند رؤیاهای آن ها را 
دنبال کنند، ممکن است دچار برخی مشکالت 
رفتاری شوند. در ادامه، به مرور تعدادی از این 

مشکالت پرداخته می شود.
۱. عزت نفس پایین

عزت نفــس پایین فرزنــدان از بدیهی ترین 
نتایج خودشــیفتگی والدین اســت، زیرا این 
فرزندان هرگز متوجه نتایج مثبت عملکرد خود 
نمی شوند. آن ها نقاط قوت خود را نمی دانند 
و مدام تصور می کنند اقداماتشان به شکست 

منجر می شود.
٢. تالش مداوم برای راضی نگه داشــتن 

دیگران
فرزندان افراد خودشــیفته تــالش می کنند 
دیگران را تحت تاثیــر قرار دهند، زیرا با این 
تفکر بزرگ شده اند و تمام زندگی شان مشغول 
راضی نگه داشتن والد خودشیفته خود بوده اند. 
تالش مداوم برای راضی نگه داشــتن دیگران 
برای آن ها به نوعی عادت رفتاری تبدیل شده 

است.

۳. ناتوانی در نه گفتن
این فرزندان توانایــی مخالفت با دیگران و 
نه گفتن به خواســته های آن ها را ندارند. این 
مشکل آن ها را در شرایط سختی قرار می دهد، 
زیرا ممکن اســت دیگران از این روحیه آن ها 

سوءاستفاده کنند.
۴. نداشتن نظرات مستقل

فرزندان افراد خودشــیفته نمی توانند مستقل 
فکر کنند، زیرا همیشه کسی بوده تا نظراتش را 
به آن ها تحمیل کند. این افراد بزرگ می شوند 
و به کسانی تبدیل می شوند که دائم دیگران را 
تایید می کنند، اما نمی توانند هنگام نیاز نظرات 

و ایده های خود را بیان کنند.
۵. اضطراب

تحت فشار بودن برای انجام کارها و دستیابی 
به اهداف والدین باعث می شود این کودکان به 
افرادی مضطرب تبدیل شوند. در نتیجه، هر بار 
که بخواهند در امتحان یا مصاحبه ای شــرکت 
کنند، نگران نتیجه آن  هســتند و اگر عملکرد 
مناسبی نداشته باشند و نتوانند به نتیجه مثبتی 

دست پیدا کنند، دچار افسردگی می شوند.

افسردگی به شرط پاییز
 چگونه از افسردگی فصلی در امان بمانیم

اختالالت شخصیت والدین، چه تاثیری بر کودکان دارد؟

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین و تکلیف وضعیت ثبتی و 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 

برابـر رای شـماره 139860311017000063 هیـات اول/دوم موضـوع قانـون تعییـن و تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مسـتقر 
در واحـد ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک خرامه  تصرفـات مالکانه بال معارض متقاضـی آقای/خانم ابوالقاسلم  زارع قشلاقی    فرزند اکبر  بشـماره شناسـنامه 162صادره 
از خرامـه   در ششـدانگ یـک قطعـه زمیـن مزروعـی بـه مسـاحت 66525  متـر مربـع تحـت  پالک شـماره 71 فرعـی از 89 اصلـی   مفروز و مجزا شـده  از 
پـالک 89 اصلـی واقـع در قطعـه یـک  بخـش5 فـارس  حـوزه ثبت ملـک خرامه  خریـداری  بموجـب سـند بشـماره 4519 - 85/11/12 تنظیمـی دفتر 162 
خرامـه  از مالـک رسـمی  آقـای هدایـت الـه خسـروی عبدالیوسـفی  فرزنـد مـراد محـرز گردیده اسـت. لـذا به منظـور اطـالع عمـوم مراتـب در دو نوبت به 
فاصلـه 15 روز آگهـی مـی شـود در صورتـی کـه اشـخاص نسـبت بـه صدور سـند مالکیـت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند مـی تواننـد از تاریخ انتشـار اولین 
آگهـی بـه مـدت دو مـاه اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید، ظرف مـدت یک مـاه از تاریخ تسـلیم اعتراض ، داد خواسـت خـود را به 
مراجـع قضایـی تقدیـم نماینـد. بدیهـی اسـت در صـورت انقضـای مدت مذکـور و عدم وصـول اعتراض طبـق مقررات سـند مالکیت صـادر خواهد شـد. در هر 

حـال صـدور مالکیـت مانع مراجعـه متضـرر بـه دادگاه نخواهد بود.  
تاریخ انتشار نوبت اول: 98/6/23               تاریخ انتشار نوبت دوم: 98/7/8

رضا حقانی نیا - رئیس ثبت اسناد و امالک خرامه

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین و تکلیف وضعیت ثبتی و 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 

برابـر رای شـماره 139860311017000052 هیـات اول / دوم موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتی اراضی و سـاختمتن های 
فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی حـوزه ثبت ملـک خرامـه تصرفـات مالکانه بامعـارض متقاضـی آقای اشـکان احمـدی جابری 
فرزنـد نـادر بشـماره شناسـنامه 5480072242 صـادره از خرامـه در ششـدانگ یـک بـاب دامـداری بـه مسـاحت 194/54 متـر مربع 
تحـت پـاک شـماره 2233 فرعـی از 216 اصلـی مفـروز و مجزا شـده از پـاک شـماره 4 فرعی از 216 اصلـی واقع در قطعـه یک بخش 
5 فـارس حـوزه ثبـت ملـک خرامـه خریـداری از مالک رسـمی آقـای اسـماعیل محمـدی فرزند عزیـزاهلل به شـماره شناسـنامه 25 محرز 
گردیـده اسـت . لـذا بـه منظـور اطـاع عموم مراتـب در دو نوبت انتشـار اولین آگهی ب مـدت دو ماه اعتراض خـود را به این اداره تسـلیم 
و پـس از اخـذ رسـید ظـرف مـدت یک مـاه از تاریخ تسـلیم اعتراض دادخواسـت خـود را به مراجـع قضایی تقدیـم نمایند . بدیهی اسـت 
در صـورت انقضـای مـدت مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض طبق مقررات سـند مالکیـت صادر خواهد شـد . در حـال صدور سـند مالکیت 

مانـع مراجعـه متضرر بـه دادگاه نخواهـد بود . 
تاریخ انتشار نوبت اول : 98/07/08       تاریخ انتشار نوبت دوم : 98/07/24

رضا حقانی نیا رئیس ثبت اسناد و امالک خرامه

آگهی تحدید حدود اختصاصی 
چـون بـه موجـب رای شـماره 139460311029003586 مورخـه 94/11/14 هیـات قانـون تعیین تکلیـف اراضی و سـاختمان های 
فاقـد سـند رسـمی ششـدانگ یـک قطعـه زمیـن مزروعـی تحـت پـاک 1225/162 مفـروزی از پـاک 1225/77 اصلی به مسـاحت 
107813 متـر مربـع واقـع در فراشـبند بخـش 8 فـارس در مالکیـت آقای ملـت قهرمانی فرزنـد هدایت به شـماره شناسـنامه 342 قرار 
گرفتـه اسـت و مطابـق سـوابق ثبتـی تحدیـد حـدود پـاک اصلـی پـس از انتشـار آگهـی تحدید حـدود بعمـل نیامده اسـت لذا حسـب 
تقاضـای مالـک و برابـر دسـتور تبصـره ماده 13 قانـون تعییـن تکلیف اراضی و سـاختمان هتی فاقد سـند رسـمی عملیـات تحدید حدود 
پـاک موصـوف روز پنـج شـنبه مورخـه 98/08/02 سـاعت 9 صبـح در محل وقـوع ملک شـروع و انجام خواهـد گرفت . لذا به وسـیله 
ایـن آگهـی از کلیـه صاحبـان امـاک مجـاور دعـوت می گردد کـه در وقت مقـرر در محل وقـوع ملک حضـور یافته و چنانچه نسـبت به 
حـدود و حقـوق ارتفاقـی پـاک مذکـور ادعایـی دارنـد طبق مـاده 20 قانون ثبـت اعتراض خـود را کتبـا از تاریخ تنظیم  صـورت مجلس 

تحدیـد حـدود بـه مـدت 30 روز به اداره ثبت اسـناد و اماک شهرسـتان فراشـبند تسـلیم و رسـید دریافـت دارند . 
تاریخ انتشار آگهی : 1398/07/08      تاریخ تحدید حدود : 1398/08/02  

امید حسینی  رئیس اداره ثبت اسناد و امالک فراشبند

آگهی احضاریه 
احترامـا بدینوسـیله بـه اسـتحضار می رسـاند نظر بـه اینکه پرونده کاسـه 98/39 آقـای غامی فرزند محمد سـاکن در شـهر خوزی به 
وکالـت خانـم پاسـاالری بـه طرفیـت آقـای علی فتحی فرزند حسـنعلی سـاکن در شـهر خـوزی با موضـوع مطالبه طلـب به مبلـغ چهارده 
میلیـون و یکصدوپنجـاه و هشـت هـزار و دویسـت و هفتـاد و دو تومـان به انضمـام هزینه دادرسـی و خسـارت تاخیر تادیه و حـق الوکاله 
وکیـل در ایـن شـورا تحـت بررسـی اسـت بـا عنایت بـه این کـه خوانده مجهول المکان اسـت خواهشـمند اسـت یـک نوبـت در روزنامه 

آگهـی و نتیجـه را بـه این شـورا ارسـال نمایید . اسـتدعا می شـود اقدامـات الزم مبـذول فرمایید . 
حسین خشنودی نسب 
رییس شورای حل اختالف شهر خوزی

آگهی مجمع عمومی 
تعاونـی مسـکن بسـیجیان شهرسـتان مهـر در تاریـخ 98/07/10 مجمـع عمومـی برگزار مـی نماید و از 

عمـوم اعضـا جهـت شـرکت و تصمیـم گیـری در خصوص مسـایل ذیـل دعوت مـی نماید :
انتخاب یک نفر جدید از اعضای هیات مدیره و دونفر علی البدل 

2- گزارش بازرس در خصوص مسایل مالی و تراز 
3- دریافت حق خدمات از اعضا 

4- فروش زمین های بر روی اتوبان و ساختمان های مازاد 
5- حقوق مدیر عامل و کارکنان  

6- پرداخت حق انشعاب به اداره ی برق و هزینه ی آب شهرک به اداره ی آب
هیات مدیره تعاونی مسکن بسیجیان شهرستان مهر 

آگهی ثبتی
تاسـیس شـرکت با مسـئولیت محدود سـامت گسـتر بعثـت فارس درتاریـخ 1398/06/23 به شـماره ثبـت 51133 به شناسـه ملی 

14008611832 ثبـت و امضـا ذیـل دفاترتکمیـل گردیـده کـه خاصه آن به شـرح زیر جهت اطـاع عموم آگهـی میگردد. 
موضـوع فعالیـت :تاسـیس کلینیـک فیزیـو تراپی در شـیراز درصـورت لزوم پس از اخـذ مجوزهـای الزم از مراجع ذیربط مـدت فعالیت 
: از تاریـخ ثبـت بـه مـدت نامحـدود مرکـز اصلـی : اسـتان فـارس ، شهرسـتان شـیراز ، بخـش مرکـزی ، شـهر شـیراز، محله آسـتانه ، 
کوچـه 4/7حسـینی ، کوچـه 2/7حسـینی ، پـاک 0 ، طبقـه اول کدپسـتی 7138958798 سـرمایه شـخصیت حقوقی عبارت اسـت از 
مبلـغ 1000000 ریـال نقـدی میزان سـهم الشـرکه هر یک از شـرکا آقـای مرتضـی قیطانچی به شـماره ملـی 2297609973 دارنده 
500000 ریـال سـهم الشـرکه خانـم مرضیـه محمدیـان به شـماره ملـی 4721672098 دارنـده 500000 ریال سـهم الشـرکه اعضا 
هیئـت مدیـره آقـای مرتضـی قیطانچـی بـه شـماره ملـی 2297609973و بـه سـمت مدیرعامل به مـدت نامحـدود و به سـمت رئیس 
هیئـت مدیـره بـه مـدت نامحـدود خانـم مرضیـه محمدیان بـه شـماره ملـی 4721672098و به سـمت نایب رئیـس هیئـت مدیره به 
مـدت نامحـدود دارنـدگان حـق امضـا : کلیه اوراق و اسـناد بهـادار و تعهد آور شـرکت از قبیل چک ، سـفته ، بـروات ، قراردادها، عقود 
اسـامی و همچنیـن کلیـه نامـه هـای عـادی و اداری باامضـاء مرتضـی قیطانچـی مدیرعامل و رئیـس هیات مدیـره یا مرضیـه محمدیان 
نائـب رئیـس هیـات مدیـره همراه با مهر شـرکت معتبـر می باشـد اختیارات مدیـر عامل : طبـق اساسـنامه روزنامه کثیر االنتشـار طلوع 
المـرد و مهـر جهـت درج آگهـی هـای شـرکت تعییـن گردید. ثبت موضـوع فعالیـت مذکور به منزلـه اخذ و صـدور پروانـه فعالیت نمی 

باشد. 
شناسه آگهی: 609304    31641

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان فارس اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شیراز 


