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بهترین زمان برای آموزش آداب
اجتماعی به کودکان

تبیان :بهترین مکان برای آغاز آموزش آداب اجتماعی به کودکان ،ســر
سفره غذا (یا میز غذا) می باشد .زمانی که اعضای خانواده برای خوردن غذا
دور هم جمع می شــوند این موقعیت می تواند یک تجربه آموزشی خوب
برای کودکان باشد.
برای تربیت فرزندان یک سری اصول وجود دارد که در پنج مرحله آنها
را برای شما توضیح می دهم .فراموش نکنید که تربیت فرزندان و آموزش
مسئولیت پذیری و ...از همان نخستین سال های تولد شروع می شود:
رفتارهای درست را از همان ابتدا به فرزندتان آموزش دهید
تقریب ًا بعد از سه سالگی است که روابط اجتماعی کودکان آغاز می شود.
لذا آموزش رفتارهای مناســب و مثبت نیز باید از همین دوران آغاز گردد.
برای مثــال والدین می توانند بــرای آموزش رفتار مثبــت به کودکان از
مدل سازی استفاده کنند .یکی از مهم ترین این الگوها خود والدین هستند.
به این معنا که والدین باید به رفتارهای خود در هنگام خشم و عصبانیت و
ناراحتی و یا به طور کلی در ارتباطات خود با اطرافیان ،توجه کنند .کودکان
به طور پیوســته شــاهد و ناظر رفتار والدین بوده و رفتــار آنها را الگو قرار
می دهند .این یکی از بهترین روش هــا برای آموزش دادن رفتار مثبت به
کودکان است.
ثبات و پایداری یک کلید راهگشاست
هماهنگی و ثبات والدین در امر تربیت کودکان یک امر بسیار ظریف و
قابل تأمل است .بدین مفهوم که حتی االمکان باید شیوه تربیتی والدین با
یکدیگر هماهنگی داشــته باشد تا هم اثر بیشتری بر روی کودک بگذارد و
هم مانع از ایجاد تضاد و استیصال در کودکان گردد.
برای مثال اگر شما به عنوان مادر قصد دارید فرهنگ تشکر و قدردانی را
به فرزندتان بیاموزید ،مسلم ًا در موقعیت های مختلف به او گوشزد می کنید
که در برابر لطف و محبت اطرافیان تشــکر کند .اما در صورتی که در این
جریان شما تنها تالش کرده و پدر و یا سایر اعضای خانواده مانند پدربزرگ
و مادربزرگ و ...در این زمینه تالشــی نکرده و کودک را به حال خود رها
کنند و او را بیش از حد راحت بگذارند ،احتما ًال شــما به نتیجه مطلوب خود
نخواهید رســید .در اینجاست که اصطالح « چند دستی در تربیت» به کار
برده می شــود .یعنی زمانی که شــیوه های تربیتی ارایه شــده به کودک
همگونی و ثبات الزم را نداشته باشد.

از طــرف دیگر در ارایه برنامه های تربیتی باید صبر و حوصله داشــته
باشید .هیچگاه تصور نکنید که اگر یک مسأله یا اصول را به کودکتان دو یا
ســه بار توضیح دادید کافی است .بچه ها ،بازیگوش و فراموشکارند و البته

تدریجی و آرام شما مانع از فراموشی آنها می گردد.
نشان دادن عالمتی برای رفتار مطلوب
نشــان دادن عالمت برای انجام رفتار مطلوب یكی از روشهایی است
كه كارایی بسیار باالیی دارد .به وسیله این روش جهت یادآوری به كودک
قبل از اینكه رفتاری را انجام دهد ،عالمتی را نشان میدهیم .بدین ترتیب
دیگــر از گفتار برای تأكید به كودک جهت انجام رفتار مورد نظر اســتفاده
نمیكنیم .مزیت این روش بر گفتار این است كه اگر از گفتار استفاده كنیم
حالتی مانند غر زدن پیش خواهد آمد و در مواردی كودک آزرده خواهد شد،
درصورتی كه استفاده از عالیم از آنجایی كه حالتی مانند بازی دارد ،كودک
را مشتاق به انجام رفتار مورد نظر مینماید.
برای مثال كودكی را در نظر بگیرید كه قبل از غذا خوردن دســت های
خود را نمیشوید .قبال به او آموختهایم كه قبل از خوردن غذا باید دست های
خود را بشــوید ،اما گاه ًا كودک این رفتار را فراموش میكند .در این هنگام
هر روز در كنار ظرف غذای او برچسبی به نشانه شستن دست میچسبانیم
تا كودک به محض دیدن آن به یاد شستن دست هایش بیافتد.
برای تربیت کودکان از روش های عینی و ملموس استفاده کنید.
شاید بتوان ادعا کرد که بهترین مکان برای آغاز آموزش آداب اجتماعی
به کودکان ،ســر سفره غذا (یا میز غذا) می باشد .زمانی که اعضای خانواده
برای خوردن غذا دور هم جمع می شوند این موقعیت می تواند یک تجربه
آموزشــی خوب برای کودکان باشد .سعی کنید به کودکتان بیاموزید که به
همراه سایر اعضای خانواده بر سر سفره غذا حاضر شود و غذایش را با سایر
اعضای خانواده به پایان برساند.
کودکان را تشــویق کنید کــه در برخورد بــا افرادی که
می شناسند ادب را رعایت کنند.
یک نکته قابل تامل برای آموزش کودکان این است که بسیاری از این
آداب معاشــرت در طی بازی کردن و یا کتاب خواندن به آنها آموزش داده
شــود .زمانی که کودکان در حال بازی با سایر کودکان هستند سعی کنید
اصول و رفتارهای مهم را به آنها گوشزد کنید.
در ضمن کتاب های آموزشــی خوبی برای تربیت و آموزش کودکان در
بازار وجــود دارد .تهیه و خواندن این کتاب ها برای آموزش آداب اجتماعی
به کودکان بسیار مهم و تاثیر گذار است.

این امر نشان دهنده سیر تحول رشد طبیعی آنهاست و بنابراین الزم است
که یک مسأله بارها و بارها به آنها توضیح داده شود .یعنی آنها گاهی اوقات
یک مســأله را به خاطر می آورند و گاهی نه ،فراموش می کنند .یادآوری
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لشکری بزرگ داشت -مرگ
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عرفانی برای مرگ

ثبتی و دادگستری
هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و
ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آییننامه قانون
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد
سند رسمی
برابر رأی شماره  139760311035001435مورخ 97/3/10
هیأت اول /دوم موضوع قانــون تعیین تکلیف وضعیت
ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد سند رسمی مستقر
در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شیراز ناحیه سه تصرفات
مالکانــه بالمعارض متقاضی علیرضــا چوبداری فرزند
رحیم به شــماره شناســنامه  1050صادره از شیراز کد
ملی  2298180520نســبت به ششدانگ یکباب خانه به
مســاحت  173/12مترمربع که با توجه به نامه شماره
 96/1123434مورخ  96/11/19اداره اوقاف ناحیه  4شیراز
موازی  26/45مترمربع مشــاع از عرصه مذکور وقفی
شیخ زینالعابدین میباشــد به پالک  16/1610مفروز و
مجزی شــده از پالک  16/754واقع در شهرک جوادیه
یاسین  32بعد از سه راهی ســمت راست درب سوم
خریداری از مالک رســمی عزیز محبی محرز گردیده
اســت .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت
به فاصله  15روز آگهی میشود در صورتی که اشخاص
نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته
باشند میتوانند از تاریخ انتشــار اولین آگهی به مدت
دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ
رســید ،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض،
دادخواســت خود را به مراجع قضایــی تقدیم نمایند.
بدیهی اســت در صورت انقضای مدت مذکور و عدم
وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد
شد.
تاریخ انتشار نوبت اول97/4/16 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 97/4/30 :
/8200م الف
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه سه شیراز
شاپور زارع شیبانی

آگهی ابالغ دادنامه
در خصوص دادخواســت تقدیمی طاهره مرادی فرزند علی
به طرفیت رضا ســعیدی فرزند رضا به خواســته رسیدگی
و صــدور حکم طالق به دلیل عســر و حــرج و ترک نفقه و
مجهولالمکان بــودن زوج دادگاه با عنایت به مودای گواهی
گواهان و استعالم صورت گرفته از دفتر اجرای احکام کیفری
دادســرای عمومی و انقالب داراب به شماره  951487مورخ
 97/3/29مبنی بر متواری بودن زوج ،عســر و حرج زوجه را
محرز تشخیص و مســتندا ً به ماده  1130قانون مدنی حکم به
الزام زوج به حضور در یکی از دفاتر اســناد رســمی طالق و
ســپس اجرا و ثبت صیغه طالق زوجه (خواهان) پس از اجرای
تشــریفات شرعی و قانونی را صادر و اعالم مینماید .دادگاه
به ســردفتر طالق نمایندگی اعطا مینمایــد تا در صورت
عدم حضور یا عدم اقدام زوج نســبت به اجرا و ثبت صیغه
طالق زوجه اقدام نماید .بدیهی اســت رعایت کلیه شرایط
شــرعی و قانونی طالق از جمله اخذ گواهی عدم وجود جنین
از زوجه و مراعات مواد  1134الی  1141قانون مدنی بر عهدهی
سردفتر طالق میباشــد .نوع طالق بائن مدخوله میباشد.
دادگاه در راســتای تکلیف ماده  29قانــون حمایت خانواده
بدین شــرح تعیین تکلیف مینماید -1 :حسب اعالم زوجه در
جلسه رسیدگی ایشان در خصوص مهریه ،نفقه ،اجرتالمثل و
جهیزیه جداگانه اقدام و طرح دعوی خواهد نمود -2 .زفاف
انجام شده است و زوجین دارای یک فرزند مشترک (پسر)
به نام امیررضا  13ســاله میباشند که حضانت وی با توجه به
متواری و مجهولالمکان بودن زوج ،به عهده مادر میباشــد.
مدت اعتبار این حکم شــش ماه از تاریــخ ابالغ رأی فرجامی
یا انقضا مهلت فرجام خواهی میباشــد رأی اصداری غیابی
و ظرف مهلت بیســت روز قابل واخواهــی در این مرجع و
ظرف مهلت بیســت روز قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم
تجدیدنظر استان فارس میباشد.
 /248م الف
منشی شعبه چهارم دادگاه حقوقی دادگستری شهرستان
داراب
حمید حیدری

آگهی موضوع ماده  3قانون و  13آیین نامه قانون تعیین
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
نظر به اینکه هیــات موضوع تعییــن تکلیف وضعیت
ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند رسمی مستقر
در اداره ثبت اســناد و امالک فســا به شــرح رای
 139760311007000232مــورخ  97/3/21تصرفــات
مفروزی مالکانه حســن قاسمی شیری فرزند کریم به
شماره شناســنامه  5921صادره از فسا دارای کد ملی
 2570568554نسبت به ششــدانگ یکباب خانه یک
قسمت مفروز از پالک  3159اصلی واقع در بخش دهم
فارس شهرستان فسا اراضی مشهور به خیرآباد محله
طالقانی خریداری مســتقیم از مالکین رســمی وارثین
مرحوم محمدباقر مساح به مساحت  233/50مترمربع
را به منظور صدور سند مالکیت تایید نموده است که
جهت آن پالک  436فرعی از  3159اصلی منظور شده
اســت علیهذا در اجرای ماده  3قانون و  13آیین نامه
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای
فاقد سند رسمی در دو نوبت به فاصله  15روز جهت
اطالع عموم مالکین مشــاعی و سایر صاحبان حقوق در
یکی از روزنامههــای کثیراالنتشــار و محلی همزمان
چاپ شیراز و فسا آگهی میشود و معترضان میتوانند
ظرف مدت دو ماه از تاریخ انتشار اولین آگهی نسبت
به تنظیم دادخواســت اعتراض به مرجع قضایی و اخذ
گواهی الزم بــه اداره ثبت محل ارائــه نمایند بدیهی
اســت در غیر این صورت پس از انقضای مهلت مقرر
اداره ثبت برابر مقررات نسبت به صدور سند مالکیت
اقــدام خواهد نمود در هر حال صدور ســند مالکیت
جدید مانع مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول97/4/16 :
تاریخ انتشار نوبت دوم97/4/31 :
 /398م الف
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان فسا
محسن مرتضوی نیا

هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و
ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آیین نامه قانون
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند
رسمی
برابــر رأی شــماره  139760311015000197مــورخ
 97/3/31هیــأت اول /دوم موضــوع قانــون تعیین
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد سند
رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ارسنجان
تصرفات مالکانه بالمعــارض متقاضی علیاکبر رحیمی
فرزند علیمحمد به شــماره شناسنامه  78صادره از
ارسنجان در ششدانگ یکباب خانه به مساحت 271/25
مترمربع پالک  6329فرعی از  10اصلی مفروز و مجزی
شــده از پالک  595فرعی از  10اصلی قطعه یک بخش
 5فارس واقع در حوزه ثبت ملک ارســنجان به موجب
اسناد رسمی شــماره  41151مورخ  89/8/8و 46605
مورخ  92/5/6دفتر  28ارسنجان انتقالی از علیمحمد
رحیمی ،صغری حقیقــت ،بهجت رحیمی و جهان رحیمی
مالکین رســمی محرز گردیده اســت .لذا به منظور
اطالع عمــوم مراتب در دو نوبت بــه فاصله  15روز
آگهی میشود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور
سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند میتوانند
از تاریخ انتشــار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض
خود را به این اداره تســلیم و پس از اخذ رسید ظرف
مدت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض ،دادخواست
خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند بدیهی است در
صورت انقضای مدت مذکــور و عدم وصول اعتراض
طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول97/4/16 :
تاریخ انتشار نوبت دوم97/5/1 :
 /4340م الف
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان ارسنجان
محمدعلی زارعی

هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی
و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آیین
نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و
ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابــر رأی شــماره  139760311015000187مورخ
 97/3/29هیأت اول /دوم موضــوع قانون تعیین
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد
سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک
ارسنجان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی زهرا
نعمتالهی فرزند محمد به شماره شناسنامه 25
صادره از ارسنجان در سه دانگ مشاع ششدانگ
یکباب خانه به مســاحت  323/17مترمربع پالک
 6333فرعی از  10اصلی مفروز و مجزی شــده از
پــاک  1240فرعی از  10اصلــی قطعه یک بخش 5
فارس واقع در حوزه ثبت ملک ارسنجان خریداری
معالواسطه از وراث حســن و کریم نعمتی مالکین
رســمی محرز گردیده است .لذا به منظور اطالع
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی
میشــود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور
ســند مالکیت متقاضی اعتراضی داشــته باشند
میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو
ماه اعتراض خود را به این اداره تســلیم و پس از
اخذ رســید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم
اعتراض ،دادخواســت خود را بــه مراجع قضایی
تقدیم نمایند بدیهی اســت در صــورت انقضای
مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات
سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول97/4/16 :
تاریخ انتشار نوبت دوم97/5/1 :
 /4343م الف
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان
ارسنجان
محمدعلی زارعی
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