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سال بیست و  چهارم شماره 6773

با آدم های فضول چگونه برخورد کنیم؟

بیتوته :برخورد مناســب با اشــخاص فضول آن هم زمانی که ســیلی از
سواالت به طرف شما می آید ،گاه سخت و غیرممکن می شود .شاید شما هم
در نزدیکی خویش کسانی را داشته باشید که دایم از کار ،تحصیالت ،ازدواج،
اهداف تان و ...سواالتی می پرسند که عالقه ای به جواب دادن به آنها ندارید.
برای آن که بتوانید جلوی این سوال ها را بگیرید ،نیازی به عکس العمل منفی
نیســت .مهم ترین چیزی که باید به یاد داشته باشید این است که پاسخ بی
ادبی را با بی ادبی دادن ،به ندرت مشکلی را حل می کند.
درصورتی که عکس العمل شما بی ادبی باشد در واقع خودتان را در سطح
کسی که بی ادبی را شروع نموده ،پائین می آورید .همچنين پاسخ بی ادبی را
با بی ادبی دادن ،شــرایط را بدتر و احساسات بدی را در شما ایجاد می کند و
ســبب می شود شما ،بدتر از کسی که فضولی و بی ادبی نموده ،در نگاه افراد
دیگر جلوه کنید .با این حال ،راهکار چیست؟
شــما می توانید با چند راه حل ســاده از جواب به ســواالت غیر ضروری
بپرهیزید ،ولی اگر علت ســوال های آنها را بدانید می توانید راحت تر ارامش
خویش را حفظ کنید.
تفاوت آدم کنجکاو و فضول
اشــخاص کنجکاو ،معمو ًال در شــخصیت خویش یک روحیه کنجکاو و
جســتجوگر دارند .اشــخاص کنجکاو معمو ًال در مورد مباحث جدید ،طبیعت،
امور مربوط به سیاســت یا هر موضوعی که فکر کنید پرس و جو می کنند و
مدام دوست دارند چیزهای جدیدی یاد بگیرند.
ولی اشخاص فضول تنها از فهمیدن زندگی خصوصی افراد دیگر لذت برده
و معمو ًال اطالعاتی که بدســت می آورند را با سایرین شریک شده و پخش
می کنند ،در حالیکه اشــخاص کنجکاو معمــو ًال اطالعات را نزد خویش نگه
داشته و برای بهبود زندگی و رفتار خویش به کار می برند.
بنابراین با اشــخاص کنجکاو اندکی با مســامحه و آرامش بیشــتر رفتار
کنید.
دلیل فضولی کردن چیست؟
در جوامع شــرقی و سنتی ،معمو ًال اشخاص با همسایه ،بستگان ،همکاران
و ...رابطه دوستانه ای برقرار نموده و زندگی اجتماعی به هم وابسته ای دارند.
ولی در همین جوامع هم با امروزی شــدن زندگی ها و افزایش مشــغله های
مردم ،اهمیت مفهوم خصوصی باال رفته و اغلب اشخاص در صورت مواجهه
شــدن با حجم زيادي از سواالت ازرده می شوند .بعضی از عللی که سایرین
فضولی می کنند:

هدفمند نبودن
زمانی که شخص هدفی فردی در زندگی خویش نداشته باشد ،با کنجکاوی
کردن در زندگی سایرین به دنبال راهی برای رسیدن به خوشبختی می باشد.
احساس بهتر بودن
بعضی از اشــخاص که اعتماد به نفس پایینی دارند ،با فضولی در زندگی
شما ،می خواهند احساس بهتری نسبت بخود داشته باشند .آنها اینگونه حس

هنگامی که با اشــخاصی بر می خورید که فضول هستند ،به جای اینکه
اجــازه دهید با رفتــارش بقیه روزتان را خراب کند با چند شــیوه کامال مؤثر
می توانید از شرشان خالص شوید:
 -1موضوع مورد بحث را سریع عوض کنید هنگامی که با رگبار سؤال های
وی روبرو شــدید با زبردســتی از جواب دادن طفره روید و سریع ًا موضوع را
عوض کنید.
 -2تماس چشمی نداشــته باشید اگر حس کردید کسی با فضولی هایش
دارد ،اعصــاب تان را به هم می ریزد ،نگاه تــان را از وی برگردانید و وانمود
کنید به عنوان مثال داخل کیف تان دنبال چیزی هستید یا مجله یا روزنامه ای
را برداشته و مشغول خواندن شوید.
 -3جواب های پیچیده بدهید مجبور نیســتید به جهت هر سوال ،پاسخی
واضح و روشــن بدهید .به عنوان مثال چنانچه از شــما پرســیدند« :چه قدر
دســتمزد می گیرید؟» بگویید« :مانند هرکس ديگر با شرایطی مشابه من»...
یا «آن قدر هست که اموراتم بگذرد».
 -4نفس عمیقی بکشید و سکوت کنید هیچ کس نمی تواند شما را مجبور
به جواب دادن کند .بگذارید همینطور سؤال بپرسند ،هنگامی که شما به هیچ
کدام از سؤال هایشان جواب ندهید سرانجام درک می کنند که ديگر فایده ای
ندارد و دست از سرتان بر می دارند.
 -5حد و حدودشان را معلوم کنید درصورتی که شخصی به سبب فضولی
وارد منزل تان می شود ،به وی اجازه ندهید به تمام قسمت های منزل سرک
بکشــد و وی را تنها در اتاق مهمانی نگه دارید و تا آن جا که می توانید اجازه
ندهید وی وسایل جدید منزل تان را ببیند.
 -6رابطــه اجتماعی تان با وی را کــم کنید .تا آن جا که می توانید از وی
دوری کنید .به منزل وی آمدوشــد نکرده و هیچوقت در مهمانی هایتان وی
را دعوت نکنید .با این کار شــاید وی بفهمد چنانچه می خواهد با شما رابطه
داشته باشد باید دست از فضولی بردارد!
 -7هنگامی که در خصوص ســایرین خبرچینی می کنند ،عالقه ای نشان
ندهید کســی که در خصوص سایرین نزد شــما حرف می زند مطمئن باشید
مســایل خصوصی شما را هم به ســایرین می گوید .بنابراین با گوش دادن
حرف هایش وی را به این نوع رفتار ترغیب نکنید.
 -8روراست باشید خيلي راحت و بدون رودربایستی به وی بگویید دوست
ندارید در مسایل زندگیتان مداخله کند و سؤال های شخصی بپرسد.

مهــم بودن می کنند .با پیدا کردن ایرادات شــما فکر می کنند زندگیشــان
آنقدرها هم بد نیست.
حسادت
بعضی اشــخاص به جای آن که برای ثابت کردن برتری خویش کوشش
کنند ،بخاطر حســادت شــان در زندگی شــما دخالت نمــوده و در مورد آن
شایعه پراکنی می کنند.
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-1منطقهای وسیع در روســیه -از لیگهای
فوتبال اروپایی
-2پهلو -فــوق -به باالییهــا یارانه تعلق
نمیگیرد
-3استانی در عراق -انگور نارس -شکست
-4چین و چروک صــورت -ناخوبی -زمان-
روشنایی
-5نهی کننده -ضمیر اشــاره به دور -خاک
کوزهگری
-6کنایه از آدم خاکی و بیتکلف -از ماههای
میالدی
-7خبر کوتاه -چهره درهم کشیده -شاذ
-8گنگ -االغ -ابر زمینگیر شده -ننر
-9از واقفان معروف شیرازی -برنجکوب -ماه
انگلیسی
-10وســط -مبادرت به انجــام کار -اثری
پیرامون جنگ تحمیلی
-11درود -قلم انگلیسی -حرص -نفس
-12صدای ســگ -کاله شــاهی -اهمیت و
احترام -ضربه به توپ با پا
-13نفوذ -برده زن -آزاد کردن
-14خارج از زمین بازی -اســب -از غالت
پرمصرف
-15تذکر -آخرین پادشاه غزنوی
عمودی:
-1قانونگذاری -از کارتونهای پرطرفدار
-2برابر -رمضان -خال واژگون
-3کشوری اروپایی -دردها -شیرینپز
-4رهن -همسر حوا -جایگزین دکمه -اطراف
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زمین را فرا گرفته
-5از توابع اســتان زنجان -از اعمال
مجرمانه -درون
-6نگهدارنده سقف -دست نخورده و
نو
-7طغیانگر -آب منجمد -بیگانه
-8آواره -نفرت داشتن -یار دم بریده
-9درختی سایهبخش -سفید ترکی-
شرم
-10تکــرار آن صدای گریه شــدید
است -به کار گرفته شده در برابر پول-
دانهای خوشبو
-11مانع -تصنیف -هواپیمای تندرو
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-12شراره آتش -خانه -ادامهدهنده-
سنگ عرب
-13قبل از دهگان -انبار غله -توضیح
داده شده
-14خوب و مناسب و سرحال -مسیر
حرکت آب و غذا به درخت -او
-15ســتاره -از شــهرهای باستانی
مصر -معزز شمردن

آگهی
حصر وراثت
ســعیده تیموری نســب دارای شناسنامه شماره
 6650010741متولــد  1372/4/29بــه شــرح
دادخواســت به کالسه  51/98ح ف از این دادگاه
درخواســت گواهی حصر وراثت نمــوده و چنین
اشــعار میدارد که شادروان امیرسام شیروانی به
شماره شناســنامه  6650141860در تاریخ 98/8/1
در اقامتگاه دائمی خود بدرود حیات گفته و وراث
حینالفوت آن مرحوم عبارتند از:
 -1ســعیده تیموری نسب به شــماره شناسنامه
 6650010741صادره از حوزه روستایی سعادتآباد
مادر متوفی
 -2مصطفی شــیروانی به شــماره شناسنامه 38
صادره از حوزه  3جهرم پدر متوفی
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور
را برای یک نوبت آگهی مینماید تا چنانچه شخص
یا اشخاصی اعتراضی دارند و یا وصیتنامه از متوفی
نزد آنها است ظرف یک ماه از تاریخ انتشار آگهی
به دادگاه تقدیم نمایند بدیهی است پس از انقضاء
مهلت وفق مقررات اتخاذ تصمیم خواهد شد.
 /2447م الف
رئیس شورای حل اختالف مادرسلیمان حوزه
قضایی پاسارگاد
غالمرضا خلج

در مصرف گاز
صرفه جویی کنیم

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  139860311006000044مورخ
 98/8/8هیــأت موضــوع قانون تعییــن تکلیف
وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند
رســمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک
اســتهبان تصرفات مالکانه بالمعــارض متقاضی
محمدحسن اسماعیلپور فرزند اسماعیل به شماره
شناسنامه  367صادره از استهبان نسبت به هشت
سهم مشاع از شصت و چهار سهم سهام ششدانگ
قطعه باغ به مساحت  17200مترمربع پالک 8729
اصلی واقع در اســتهبان خیابان میثم روبروی اداره
آموزش و پرورش معروف به باغ فتحآباد خریدای
از مالک رسمی وراث اسماعیل اسماعیلپور محرز
گردیده اســت .لذا به منظور اطالع عموم مراتب
در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی میشــود 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 تسلیم 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 اول98/8/26 :
تاریخ انتشار نوبت دوم98/9/11 :
 /427م الف
رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان استهبان
احمد انتظار

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
برابر رأی شــماره  139860311006000040مورخ
 98/8/8هیــأت موضوع قانــون تعیین تکلیف
وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد سند
رسمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک
اســتهبان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی
احمد رضایی نــژاد اصطهباناتی فرزند محمد به
شماره شناســنامه  19151صادره از استهبان در
یکباب خانه به مســاحت  317/8مترمربع پالک
 46فرعی از  3354اصلی مفروز و مجزی شــده
از پــاک  3354اصلی واقع در اســتهبان خیابان
امیرکبیر کوچه  16درب دوم ســمت راســت
خریداری از مالک رســمی هادی تیرانداز محرز
گردیده اســت .لــذا به منظور اطــاع عموم
مراتــب در دو نوبت به فاصلــه  15روز آگهی
میشود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور
ســند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند
میتوانند از تاریخ انتشــار اولین آگهی به مدت
دو مــاه اعتراض خود را به این اداره تســلیم و
پس از اخذ رســید ظرف مدت یک ماه از تاریخ
تسلیم اعتراض ،دادخواســت خود را به مراجع
قضایی تقدیم نمایند بدیهی اســت در صورت
انقضــای مدت مذکور و عــدم وصول اعتراض
طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول98/8/26 :
تاریخ انتشار نوبت دوم98/9/11 :
 /426م الف
رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان استهبان
احمد انتظار

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
برابــر رأی شــماره  139860311036001697مورخ
 98/6/25هیأت اول موضوع قانــون تعیین تکلیف
وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند
رســمی مســتقر در واحد ثبتی حــوزه ثبت ملک
شــیراز ناحیه  4تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی
صدیقه فتوحی فرزند محمد به شــماره شناسنامه
 949صادره از شــیراز در اعیانی سه دانگ مشاع از
ششدانگ یکباب خانه به مساحت  309/05مترمربع
احداثی در یــک قطعه زمین وقفــی پالک 16972
فرعــی از  14اصلی مفروز و مجزی شــده از پالک 1
فرعی از  14اصلی واقع در بخش  3شــیراز که برابر
بــا اجارهنامه اوقافی با حق احــداث اعیان به اجاره
متقاضی برگزار شــده ،محرز گردیده است .لذا به
منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15
روز 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
رسید ،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض،
دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند.
بدیهی اســت در صورت انقضــای مدت مذکور و
عــدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالکیت
صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول98/8/26 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 98/9/11 :
/9171م الف
رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه  4شیراز
شاپور زارع شیبانی

آگهی مزایده اموال غیرمنقول (اسناد رهنی)
آگهی مزایده مال غیرمنقول
به موجب پرونده اجرایی کالسه  9700548ششدانگ پالک سه هزار و سیصد
و ســی و یک فرعی از دو هزار و هشتصد و شــصت و هفت اصلی واقع در
بخش ده فارس فســا که در صفحه  141دفتر  162به نام علی همت مهدیفر
منتقل شده است طبق سند رهنی شماره  54000مورخ  96/10/9تنظیمی دفتر
اسناد رسمی  99فسا در رهن بانک ملت شعبه حافظ فسا قرار گرفته و طبق
نظر مورخ  98/7/15هیأت کارشناسان رسمی به مبلغ یک میلیارد و چهارصد
و پنجاه و چهار میلیون ریال ارزیابی شــده و پالک فوق دارای دویست و نود
مترمربع مســاحت با حدود و مشخصات بدین شرحمیباشد :شما ً
ال به طول
ده متر پی اســت به پی زمین شماره ســه هزار و سیصد و سی فرعی شرق ًا
به طول بیســت و نه متر پی است به پی زمین سه هزار و سیصد و سی و دو
فرعی جنوب ًا به طول ده متر پی اســت به کوچه ده متری غرب ًا به طول بیست
و نه متر پی اســت به پی زمین دو هزار و پانصد و شــصت و هشت فرعی
(شمارههای فرعی از دو هزار و هشتصد و شصت و هفت اصلی است) ملک-
حقوق ارتفاقی ندارد .ملک حســب گزارش ارزیابی ملک واقع در فسا خیابان
مهدیه کوچه  33پالک  85میباشــد با اسکلت بنایی آجری و سقف دال بتنی
دارای انشــعابات آب و برق و گاز و  ...میباشد پالک فوق از ساعت  9الی 12
روز شــنبه مورخ  98/9/16در اداره ثبت اسناد و امالک فسا واقع در خیابان
شــهید منتظری از طریق مزایده به فروش میرسد .مزایده از مبلغ ارزیابی
فوقالذکر شــروع و به باالترین قیمت پیشنهادی نقدا ً فروخته میشود .الزم
به ذکر است پرداخت بدهیهای مربوط به آب ،برق ،گاز اعم از حق انشعاب
و یا حق اشتراک و مصرف در صورتی که مورد مزایده دارای آنها باشد و نیز
بدهیهای مالیاتی و عوارض شــهرداری و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه
رقم قطعی آن معلوم شده یا نشده باشد به عهده برنده مزایده است و نیز
در صورت وجود مازاد ،وجوه پرداختی بابــت هزینههای فوق از محل مازاد
به برنده مزایده مســترد خواهد شد و نیم عشــر و حق مزایده نقدا ً وصول
میگردد ضمن ًا چنانچه روز مزایده تعطیل رســمی گردد مزایده روز اداری
بعد از تعطیلی در همان ســاعت و مکان مقرر برگزار خواهد شد .ضمن ًا مورد
مزایده تا مورخ  99/11/6دارای بیمه میباشد.
 /646م الف
رئیس ثبت اسناد و امالک فسا
یعقوب حق پرست
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