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آگهیفقدانسندمالکیتبخش22فارسنیریز
آقای حســین علی پور فرزند علی با تسلیم دو برگ استشــهادیه که در دفترخانه اسناد 
رسمی شــماره 347 قطرویه نی ریز تنظیم گردیده است مدعی هســتند که تعداد یک  
جلد سند مالکیت دفترچه ای مربوط به ششــدانگ  یک باب خانه به مساحت 600   متر 
مربع تحت پالک 4886.598 واقــع در نی ریز بخش 22 فارس کــه ذیل ثبت 14219 
صفحه 249 دفتر 178  به نام ایشــان ثبت و ســند مالکیت به شــماره چاپی 784082  
الف 83 صادر و تسلیم گردیده است وبه موجب ســند رهنی 5518-1390/08/7 دفتر 
خانه351 نی ریز در قبال مبلغ یکصدو چهل میلیون ریال به مدت 10 سال در رهن بانک 
ملت شعبه سجادیه نی ریز قرار گرفته است و  به علت جابجایی منزل مفقود شده است و 
نامبرده تقاضای صدور سندالمثنی نموده است. مراتب طبق دستور ماده 120 اصالحی 
آیین نامه قانون ثبت آگهی می شــود که هر کس نســبت به ملک مورد آگهی معامله ای 
کرده و یا مدعی وجود سند مالکیت نزد خود می باشد تا ده روز پس از انتشار آگهی به ثبت 
محل مراجعه و اعتراض خود را ضمن ارائه اصل ســند مالکیت یا خالصه معامله تسلیم 
نماید و اگرظرف مدت مقرر اعتراضی نرسیده و یا در صورت اعتراض اصل سند ارائه نشود 

اداره ثبت سند مالکیت المثنی را طبق مقررات صادر و به متقاضی تسلیم خواهد کرد.  
تاریخ انتشار: 1401/11/09 

محسن زواران حسینی - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک نی ریز
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آگهیفقدانسندمالکیتبخش22فارسنیریز
آقــای  منوچهــر آزاد  احــدی از ورثه خانــم فاطمه آزاد )طبــق انحصــار وراثت 50-

1390/2/11 شعبه اول شورای حل اختالف نی ریز ( با تسلیم دو برگ استشهادیه که در 
دفترخانه اسناد رسمی شماره 11 نی ریز تنظیم گردیده است مدعی است که تعداد یک  
جلد سند مالکیت دفترچه ای مربوط به ششدانگ  یک باب کاروانسر بدون قید مساحت 
و طول و ابعــاد  تحت پالک23 الی 31 که در جریان اســتانداری بــه موجب بخش نامه 
سازمان ثبت اســناد و امالک کشور به پالک 31.1 استاندارد شــده است واقع در نی ریز 
بخش 22 فارس که ذیل ثبت 904 صفحه 182 دفتر 7  به نام مورث ایشان)خانم فاطمه 
آزاد( ثبت و سند مالکیت صادر و تسلیم گردیده اســت و  به علت جابجایی منزل مفقود 
شده است و نامبرده تقاضای صدور سندالمثنی نموده اســت. مراتب طبق دستور ماده 
120 اصالحی آیین نامه قانون ثبت آگهی می شود که هر کس نسبت به ملک مورد آگهی 
معامله ای کرده و یا مدعی وجود سند مالکیت نزد خود می باشــد تا ده روز پس از انتشار 
آگهی به ثبت محل مراجعــه و اعتراض خود را ضمن ارائه اصل ســند مالکیت یا خالصه 
معامله تســلیم نماید و اگرظرف مدت مقرر اعتراضی نرســیده و یــا در صورت اعتراض 
اصل سند ارائه نشود اداره ثبت ســند مالکیت المثنی را طبق مقررات صادر و به متقاضی 

تسلیم خواهد کرد.  
تاریخ انتشار: 1401/11/09 

محسن زواران حسینی - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک نی ریز
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آگهیفقدانسندمالکیتبخش22فارسنیریز
آقای  سعید ادیب خواه  احدی از ورثه خانم شــوکت خانم هنر مند )طبق انحصار وراثت 
990997889200671-1399/12/23 شــعبه اول شــورای حل اختــالف نی ریز ( 
با تسلیم دو برگ استشــهادیه که در دفترخانه اسناد رسمی شــماره 11 نی ریز تنظیم 
گردیده اســت مدعی اســت که تعداد یک  جلد ســند مالکیت دفترچــه ای مربوط به 
ششدانگ  یک باب خانه  که ســند بدون قید مســاحت و طول و ابعاد  تحت پالک580 
واقع در نی ریز بخــش 22 فارس کــه ذیل ثبــت 1342 صفحه 151 دفتــر 10  به نام  
غالمرضا هنرمند فرزند حســن ثبت و سند مالکیت  برگی به شــماره چاپی 406445 
صادر و تسلیم گردیده اســت و به موجب دادنامه573-1379/12/17شعبه اول دادگاه 
نی ریز غالمرضا هنرمند فوت و خانم شوکت خانم هنرمند احدی از ورثه ایشان می باشد 
به علت جابجایی منزل مفقود شــده اســت و نامبرده تقاضای صدور سندالمثنی نموده 
است. مراتب طبق دستور ماده 120 اصالحی آیین نامه قانون ثبت آگهی می شود که هر 
کس نســبت به ملک مورد آگهی معامله ای کرده و یا مدعی وجود سند مالکیت نزد خود 
می باشد تا ده روز پس از انتشــار آگهی به ثبت محل مراجعه و اعتراض خود را ضمن ارائه 
اصل سند مالکیت یا خالصه معامله تسلیم نماید و اگرظرف مدت مقرر اعتراضی نرسیده 
و یا در صورت اعتراض اصل ســند ارائه نشــود اداره ثبت ســند مالکیت المثنی را طبق 

مقررات صادر و به متقاضی تسلیم خواهد کرد.  
تاریخ انتشار: یکشنبه  1401/11/09 

محسن زواران حسینی - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک نی ریز
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هنگامه نیایش

طلوع اذان صبحمهشیدیخورشیدی
غروب اذان ظهرخورشید

نیمه شب اذان مغربخورشید
شرعی

72354460612281747172523 رجب9 بهمنیک شنبه
82254460612291748172523 رجب10 بهمندوشنبه

2254360712301749172623 9 رجب11 بهمنسه شنبه

102154360712301750172623 رجب12 بهمنچهار شنبه 

112154260712311750172623 رجب13 بهمنپنج شنبه

122154260712321751172623 رجب14 بهمنجمعه 

132054160712331752172623 رجب15 بهمنشنبه

آگهیتجدیدمناقصهعمومیاموراتخدماتیشهردارینیریز
نوبت اول:1401/11/02   
نوبت دوم :1401/11/09

شهردار ی نی ر یز در نظر دارد مستند به بند 1 مصوبه شماره 
63 شورای اسالمی شهر نی ریز و براساس قوانین و مقررات 
کشور به ویژه آئین نامه مالی شهردار ی ها و مقررات مرتبط با 
آن کلیه امور مرتبط با امور خدماتی شهرداری به شرح جدول 
زیر را به اشخاص حقوقی واجد صالحیت از تار یخ 1401/11/01 
لغا یت1402/10/30 و به مدت یکسال شمسی و با توجه به 
از کلیه شرکتها ی  لذا  نما ید.  واگذار  مناقصه  شرا یط سند 
واجد صالحیت که اساسنامه آنها مرتبط با موضوع مناقصه 
می باشد دعوت بعمل می آ ید جهت در یافت اسناد مناقصه در 
مهلت مقرر و قبل از اتمام مهلت تحو یل پیشنهادات که تار یخ 
1401/11/19می باشد به واحد مالی شهردار ی نی ر یز به آدرس: 
خیابان آ یت الله طالقانی مراجعه و  یا جهت کسب اطالعات 
بیشتر با شماره تلفن ها ی 53835320 داخلی 307 یا 306 
تماس حاصل نما یند، یا به سامانه شفافیت شهرداری نی ریز به 

آدرسshafafiat.neyriz.ir مراجعه نمایند.
شرا یط عمومی مناقصه

1- شهردار ی در رد  یا قبول پیشنهادات مختار می باشد.
2- به پیشنهادات مخدوش، ناخوانا و ارسال پس از مهلت مقرر 

ترتیب اثر داده نمی شود.

3- به پیشنهادات مشروط و خارج از اسناد مناقصه ترتیب اثر 
داده نمی شود.

زیر  جدول  در  مندرج  مبلغ  می با یست  متقاضیان   -4
شماره  سپرده  حساب  به  مناقصه  در  شرکت  سپرده  بابت 
را  آن  رسید  اصل  و  وار یز  شهرداری  بنام   0105692262004
آن  معادل  یا  نما یند،  تحو یل  و  گذارده  مربوطه  پاکت  در 
ضمانتنامه بانکی در وجه شهرداری نی ریز با سررسید 3 ماهه 

ارائه نماید. 
5- در صورت عدم واریز مبلغ سپرده، پاکت پیشنهاد قیمت 

بازگشایی نمی گردد.
تاریخ  تا  6- مهلت تحویل پاکت های پیشنهادی حداکثر 
1401/11/19 و تا پایان وقت اداری می باشد و پس از آن پاکتی 

تحویل گرفته نمی شود.

7- زمان بازگشایی پاکت ها و جلسه کمیسیون عالی معامالت 
در تاریخ 1401/11/20 و در ساعت 11 صبح می باشد، شرکت 
برای کلیه پیشنهاد دهندگان در جلسه کمیسیون با ارائه 
معرفی نامه مجاز می باشد و دعوت دیگری از متقاضیان به 

عمل نخواهد آمد.
8- در صورتیکه براساس شرایط خصوصی مناقصه و شرایط 
عمومی نفرات اول، دوم، سوم مناقصه با اعالم کتبی شهردار ی 
حاضر به انجام معامله با شهرداری نشوند سپرده شرکت در 

مناقصه آنان به ترتیب به نفع شهردار ی ضبط می گردد. 

امورمالیشهردارینیریز

برابر رأی شماره 140160311006000379 -1401/10/26 هیأت موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی 
حوزه ثبت ملک استهبان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای عبدالعظیم 
از استهبان نسبت به  سلیمی فرزند علی کرم به شماره شناسنامه 2721 صادره 
ششدانگ یک باب دامداری به مساحت 9889 متر مربع پالک 42  فرعی از 2290  اصلی 
مفروز و مجزی شده از پالک2290 اصلی واقع در استهبان رونیزعلیا مزرعه تاج آباد 
خریداری شده مع الواسطه  از  مالک رسمی آقای ابوالقاسم توکلی و حسین حشمتی 
محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی 
می شود. در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته 
باشند، می توانند از تاریخ انتشار 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 است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم 

وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 
تاریخ انتشارنوبت اول:1401/11/09                              

تاریخ انتشار نوبت دوم :1401/11/25

قاسم برخورداری- رئیس ثبت اسناد و امالک استهبان

آگهیموضوعماده3قانونوماده13آئیننامهقانونتعیینتکلیف
وضعیتثبتیواراضیوساختمانهایفاقدسندرسمی

39322

برابر رأی شماره 140160311006000376 - 1401/10/25 هیأت موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی 
حوزه ثبت ملک استهبان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم زهرا اسمعیلی 
نظام آبادی فرزند قاسم به شماره شناسنامه 2520137886 صادره از استهبان نسبت 
به ششدانگ یک باب خانه به مساحت 231 متر مربع پالک 34  فرعی از 4456  اصلی 
مفروز و مجزی شده از پالک 1 فرعی از پالک 4456 اصلی واقع در استهبان  خیابان باب 
الرضوان کوچه فردوس 4 خریداری شده مع الواسطه  از  مالک رسمی آقای محمد نبی 
احرام پوش محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 
15 روز آگهی می شود. در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی 
اعتراضی داشته باشند، می توانند از تاریخ انتشار 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 است در صورت انقضای مدت 

مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 
تاریخ انتشارنوبت اول:1401/11/09                              

تاریخ انتشار نوبت دوم :1401/11/25

قاسم برخورداری- رئیس ثبت اسناد و امالک استهبان

آگهیموضوعماده3قانونوماده13آئیننامهقانونتعیینتکلیف
وضعیتثبتیواراضیوساختمانهایفاقدسندرسمی

39319

درمان  و  بهداشت  شبکه 

شهرستان نی ریز در نظر دارد 

مقداری آهن آالت و انواع میلگرد 

به  را  مختلف  سایزهای  در 

از  پیشنهادی  قیمت  باالترین 

طریق مزایده به فروش برساند. 

لذا از کلیه اشخاص حقیقی و 

دعوت  الشرایط  واجد  حقوقی 

به عمل می آید جهت دریافت 

اسناد مزایده از تاریخ 1401/11/08 

ساعات   در  لغایت 1401/11/16 

قراردادهای  امور  واحد  به  اداری 

شبکه  مراجعه نمایند.

شبکهبهداشتودرمان
شهرستاننیریز

آگهیمزایدهآهنآالتومیلگرد
شبکهبهداشتودرمانشهرستاننیریز

4/37207

 D :افقی
 1- فرهنگ لغت فرانسوی - نوعی بیماری پوستی 

پسوند   - جادو   - پرنده  نوعی   - دهان  اطراف   -2

شباهت 3- سبزی نقلی - فرشته محبوب حضرت 

حق - فهم و ادراک 4- کاشف الکل - گروهی که 

امپراطوری  دست  از  چوسان  مردم  نجات  برای 

قلعه  دیوار   - کردند  تالش  بسیار  هان  پرقدرت 

5- خورشید - قوم آتیال 6- نیم تنه مردانه و زنانه 

حرف   - لحظه ای   - امروزی  خانه های  نشیمن   -

اتریش  کشور  پایتخت   - اولیه  قوم   -7 همراهی 

نامی  - سردار  پرمصرف  فلز  و کوچک 8-  ُخرد   -

 - معدن  در  یافتنی   -9 جنگی  ِکشتی   - اشکانی 

شهر خروس جنگی - مزاح و شوخی 10- چوب 

خوشبو - آماس - فاصله ی بین دو کوه - کجاست؟ 

11- ظلم و جور - غذای تزریقی 12- کدر و مات 

 -13 یونان  کوه  بلندترین   - شده  الفت گرفته   -

بخشندگی - شربت مخصوص کاهو - آینده 14 - 

درخت انگور - طالع - اقبال - نی میان تهی - تکیه 

دادن 15- از ماه های میالدی - اسباب خانه

 M :عمودی
 1- فاصله بین دو پرده نمایش - کالبدشناسی 2- 

گناه  و  جرم   -3 خودمانی  یکباره   - بزرگ  خانه 

 - اساس  و  پایه   -4 سنگین  فلز   - محبت  ماه   -

 - فوتبال 5  - دفاع  نامی ترین حافظ شناس غرب 

اهلی - جوانمرد و سخی - حجم هندسی - دشوار 

و مشکل 6- سیاهرگ - مدرسه قدیمی 7- شغل و 

پیشه - حرکت کرم گونه - درجه کاراته 8- اختیار 
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زیر نظر: دکترحسنعلی پیشاهنگ پزشک عمومی و  محدثه نیک منش کارشناس ارشد تغذیه

چاقی چیست؟
تجمع  با  که  است  بیماری  نوعی  چاقی 
بیش از حد یا غیر طبیعی چربی، می تواند 
تندرستی بدن را را مختل کند. بر پایه 
اعالم سازمان بهداشت جهانی، چاقی به 
عنوان یک بیماری همه گیر جهانی مطرح 
است و بیش از 650 میلیون نفر در سراسر 

جهان به آن مبتال هستند. 
چاقی اختاللی است که به عوامل متعددی 
بستگی داشته و اغلب با بیماریهای دیگر 
از جمله دیابت، پرفشاری خون، اختالالت 
قلبی،  بیماریهای  عضالنی،  اسکلتی 
برخی  و  افسردگی  زنان،  در  ناباروری 
می توان  را  چاقی  است.  همراه  سرطانها 
سندرم دنیای نو دانست که شیوع آن در 

تمام گروه های سنی رو به افزایش است. 
پیشینیان ما چاقی را »ام االمراض« یا مادر 
با پیشرفت  امروزه  بیماریها می دانستند. 
دانش به ویژه در زمینه پزشکی و با تقدم 
یافتن پیشگیری بر درمان، مسئله چاقی 

بیشتر مورد توجه قرار گرفته است. 

عالئم چاقی :
عالئم اصلی چاقی، مقدار بیش از حد یا 
غیر طبیعی چربی بدن است. داشتن وزن 
اضافه همچنین می تواند منجر به عالئم و 

نگرانیهای دیگری از جمله:
1- افزایش عرق کردن

2- خستگی روزانه
3- کمردرد و درد مفاصل

4- اعتماد به نفس پایین و عزت نفس کم
5- افسردگی و اضطراب

6- اختالل عملکرد جنسی شود.
عالوه بر این ، چاقی می تواند منجر به سایر 
مشکالت تندرستی از جمله فشار خون 
باال، کلسترول باال، دیابت نوع 2 و سکته 

مغزی شود.

علل چاقی : 
بین  انرژی  تعادل  عدم  از  ناشی  چاقی 
کالری خورده شده و کالری مصرف شده 
است؛ گرچه برخی از افراد نسبت به سایر 

افراد مستعد چاقی هستند.
به چاقی  عمده ترین عوامل محیطی که 

کمک می کنند، عبارتند از:
1- سبک زندگی بی تحرک
2- مصرف قندهای اضافه

3- زیاد غذا خوردن 
4- نداشتن خواب کافی  

چاقی بعضی مواقع به دلیل یک بیماری 
بیماری  مانند  پزشکی  وضعیت  یک  یا 
ایجاد  و...  هورمونی  شرایط  تیروئید، 
جمله  از  روانشناختی،  عوامل  می شود. 
استرس و اختالالت خوردن نیز می توانند 
در چاقی نقش داشته باشند. بسیاری از 
داروها از جمله داروهای ضد افسردگی، 

درد  ضد  داروهای  هورمونی،  داروهای 
)مانند مواد مخدر( و آنتی هیستامینها هم 
با کند شدن متابولیسم یا افزایش اشتها 
داشته  نقش  وزن  افزایش  در  می توانند 

باشند.

درمان اضافه وزن و چاقی
چاقی  درمان  اصلی  هدف  وزن  کاهش 
است. تحقیقات نشان می دهد در صورت 
اضافه وزن یا چاق بودن ، اگر فقط 5 تا 10 
درصد از وزن بدن خود را کاهش دهید، 
می توانید یک تغییر شگرف در سالمت 
خود ایجاد کرده و خطر ابتال به بیماریهای 
را کاهش   2 نوع  دیابت  و  عروقی  قلبی 

دهید.
اولین خط درمان چاقی، رژیمهای غذایی 

منظم و اصولی همراه با ورزش است.
برداشتن قدمهای هر چند کوچک به سمت 
یک سبک زندگی سالمتر؛ مانند پخت و 
پز سالم، خوردن سبزیجات بیشتر و انجام 
پیاده روی، می تواند تأثیر زیادی در کاهش 

وزن داشته باشد. 

پیشگیری از چاقی
مانند بسیاری از بیماریهای مزمن، )دیابت 
و بیماریهای قلبی عروقی(، چاقی نیز با یک 

شیوه زندگی سالم قابل پیشگیری است. 
پیروی از یک رژیم غذایی متعادل و کنترل 
شده، تالش برای تحرک بیشتر، پیدا کردن 
و  استرس  کاهش  برای  سالم  روشهای 
خواب کافی، می تواند تغییرات زیادی در 

کنترل وزن ایجاد کند.

همـه چیـز دربـاره چـاقـی
بهنوشسبحانی،کارشناسارشدتغذیهورژیمدرمانی،مسئولواحدبهبودتغذیهمرکزبهداشتنیریز

/ راه هایی برای تقویت نعوظ )برانگیختگی(
یا  پیرادندانی  بیماریهای  به  که  مردانی  بزنید:  مسواک   
بیماری های لثه که باعث ایجاد پالک می شود مبتال هستند، 
نسبت به مردانی که لثه های سالمتری دارند، حدود دو برابر 

بیشتر دچار اختالل نعوظ می شوند.
بهداشت ضعیف دهان و دندان با افزایش التهاب در بدن و خطر 
ابتال به بیماریهای قلبی عروقی مرتبط است. به این دلیل که 
التهاب مزمن می تواند به سلولهای ظریف داخل رگهای خونی 
شما آسیب برساند که سالمتشان برای عملکرد مناسب نعوظ 

حیاتی است. 
 استرس خود را تخلیه کنید: استرس، قاتل رابطه جنسی 
است. نه تنها به خاطر هورمونهای استرس مثل کورتیزول 
که توانایی بدنتان برای نعوظ را مهار می کند، بلکه استرس، 
صمیمیت را نابودمی کند؛ یعنی بخش مهمی از داشتن یک 

رابطه جنسی موفقیت آمیز. 
مطالعات نشان می دهد مردان هر چه سطح کورتیزول باالتری 
داشته باشند، عملکرد جنسیشان که شامل میزان اعتماد به 

نفس شان برای رسیدن به نعوظ است،کاهش پیدا می کند.
همچنین بیماری دیابت و برخی داروها، میزان نعوظ را کم 

می کند.

/ بادام به دلیل سرشار بودن از ویتامین E، خاصیت ضد 
ایجاد چین و چروک پوست جلوگیری  از  و  پیری داشته 

می کند.

اما خوردن  نمی ماند؛  باقی  برای همیشه جوان  هیچ کس 
غذاهای درست و صحیح، روند پیری را کند می کند. غذاهای 

خاصی وجود دارند که باعث کاهش روند پیرى می شوند.
در میان آجیل هایی که مصرف می کنید، بادام، حاوی باالترین 
مقدار پروتئین است. این آجیل، سرشار از مس، بیوتین و 
ویتامین E است که از مو، ناخنها و پوست شما در برابر پیری 

محافظت می کند.

/ یک پژوهش نشان داده که خواب ناپیوسته ممکن است 
به بیماری قلب و عروق منجر شود و افراد، بویژه زنان را با خطر 

مرگ زودهنگام روبرو کند.
 این پژوهشگران، داده های خواب را در بیش از 8 هزار زن و مرد 
بررسی کردند. در این پژوهش علمی، شرکت کنندگان بین 
سنین 64 تا 83 سال، برای یک دوره 6 تا 11ساله مورد بررسی 

قرار گرفتند.
 پژوهشگران دریافتند زنانی که دچار اختالل خواب یا خواب 
ناپیوسته بودند، در مقایسه با بقیه زنان، بیشتر از بیماریهای 
قلبی عروقی رنج می بردند و بیش از دیگران با خطر مرگ 

مواجه هستند.

/ مصرف بی رویه استامینوفن باعث نارسایی کبد و کلیه 
می شود.

 استامینوفن داروی بدون نسخه ای است که همه مردم با 
آن آشنا هستند. مردم با آغاز یک سردرد ساده حتی اگر به 
پزشک هم مراجعه نکنند، به سرعت نسبت به مصرف آن 
اقدام می کنند. اعتقاد مردم بر این است که دارویی بی خطر و 
نوش داروی همه دردها است؛ غافل از آن که این دارو هم مشابه 
همه داروهای دیگر، دارای ترکیب شیمیایی است و قطعًا 

عوارض جانبی خاص خود را دارد.
 استامینوفن یکی از شایع ترین داروهایی است که به نارسایی 
کبد و کلیه منجر می شود و مصرف بی رویه و خودسرانه  این 
دارو بیشتر از 10 روز می تواند عوارض جدی به  دنبال داشته 
باشد. این دارو برای افراد بزرگسال بیشتر از 10 روز و در 

خردساالن بیشتر از 5 روز تجویز نمی شود.

/ حتمًا بعد از شام پیاده روی کوتاهی داشته باشید.
چون  باعث هضم بهتر غذا،  سوزاندن کالری، کنترل بهتر قند 
خون و تری گلیسرید، بهبود عملکرد دستگاه گوارش،  خواب 

راحت و کاهش استرس می شود.

/ »جعفری « بخورید.
چون خطر ابتال به سکته مغزی را کاهش می دهد و بوی بد 

دهان را از بین می برد.
عمل  طبیعی  خلط آور  یا  اکسپکتورانت  مانند  همچنین 
می کند. برای کاهش سرفه، آن را 5 دقیقه دم کرده و میل 

کنید.

/ آب هویج تازه، استرس و خستگی مفرط را برطرف 
می کند و مانع بروز ناراحتیهای چشمی مانند آب مروارید 

وپیری چشم می شود.

چند خط سالمتی
/ »پفک« چه بالیی سر بچه ها می آورد؟

»عباسی« کارشناس تغذیه:

مصرف پفک تحت هر شرایطی برای کودکان زیر دو سال 

ممنوع است و برای کودکان در سنین باالتر هم باید با 

محدودیت همراه باشد.

مصرف هفتگی یا 10 روز یکبار یک بسته پفک شاید بتواند 

محدودیت مناسبی برای کودکان باشد.

مضرات پفک فقط به کالری باال و بی اشتها کردن کودکان 

محدود نمی شود و چربی و کربوهیدرات ناسالم موجود در 

آن است که برای کودکان مضر است.

/ نگذارید کودکانتان زیاد از تلفن همراه استفاده کنند.

کودکان به دلیل سیستم عصبی در حال رشد و جذب انرژی 

بیشتر از ناحیه سر، بیشتر در معرض خطر امواج تلفن همراه 

هستند.

/ اگر پاهایتان گزگز می کند، احتمااًل چربی خونتان باال 

رفته است.

 اگر پاهایتان مدام به خواب می رود و دچار سرگیجگی و 

تعریق زیاد شده اید، این امکان وجود دارد که چربی خون 

شما باال رفته باشد. بیماری چربی  خون عبارت است از باال 

رفتن کلسترول و یا تری گلیسرید در خون.

/ مصرف چای   قبل از صبحانه باعث سوء هاضمه،   داغ و 

سوزان باعث سرطان مری،  بسیار غلیظ باعث کم خونی، و 

نوشیدن چای  سرد باعث سنگ کلیه می شود.

/ خانمها آب نارگیل بخورند.

و  ضدباکتری  لوریک،  اسید  داشتن  با  نارگیل  آب 

ضدمیکروب است و می تواند به درمان عفونت ادراری که 

یکی از عفونتهای شایع در خانمها است، کمک کند.

/ بعد از خوراک نخوابید. 

بدون این که فعالیتی برای هضم خوراک انجام دهید، هرگز 

به خواب نروید؛ چرا که این اشتباه زخم معده و تورم معده و 

گاهی سکته قلبی به بار می آورد.

/ اگر شکم تخت و صاف می خواهید، بهتر است بعد از 

هر وعده غذایی نصف قاشق چای خوری سماق به همراه آب 

بخورید. این کار باعث گرفته شدن چربی غذا شده و باعث 

می شود که شکمی تخت و صاف داشته باشید.

/ بیماری هایی که افراد عصبی دچارش می شوند:

 ریزش مو و ابرو،  کاهش استحکام پوست،  ابتال به برخی 

بیماریهای  افزایش  خواب،  در  آرامش  سرطانها،  عدم 

گوارشی به خصوص درد معده.

/ سرطان رحم چهارمین سرطان کشنده در زنان

 سرطان رحم )زهدان( چهارمین سرطان کشنده در زنان 

بعد از سرطانهای ریه، سینه )پستان( و روده بزرگ است. 

حدود 3٪ از زنان در طول زندگی خود دچار این بیماری 

می شوند.

 هر علتی که باعث افزایش بیش از اندازه هورمون استروژن و 

در نتیجه آن افزایش فعالیت استروژن در بدن شود، می تواند 

ابتال به سرطان رحم را به وجود آورد. چاقی و مصرف 

داروهای حاوی استروژن به مدت طوالنی نیز عامل افزایش 

احتمال ابتال به سرطان رحم است.

/ دستگاه تنفسی سالم با خوردن شاهی 

 شاهی یک سبزی بسیار عالی برای درمان کم خونی است؛ 

چرا که حاوی مقدار زیادی ویتامین C است و البته میزان 

زیادی نیز آهن و همچنین اسید سولفیک در آن وجود دارد.

 میزان قابل توجه ویتامین A که در این سبزی وجود دارد، 

باعث شده است که شاهی به یک سبزی مبارز در مقابل آسم 

تبدیل شود. این سبزی می تواند از دستگاه تنفسی شما به 

خوبی محافظت کند.

خوردن سبزی در کنار غذا همیشه توصیه شده است و برای 

هضم غذا و دستگاه گوارش بسیار مفید است.

/ چه افرادی بایدمیو ه های قرمز بخورند؟

خانمها : کاهش کم خونی

کودکان : تقویت هوش وافزایش انرژی

افراد غمگین :افزایش شادی

/ میوه های مناسب برای بیماران مبتال به دیابت :

زرد آلو،  هلو،  گیالس،  زغال اخته،  توت فرنگی،   شاه توت، 

آلبالو، سیب ، بلوبری، پرتقال

/ خوردن کرفس شما را از دردهای معده، فشار خون باال، 

بوی بد دهان، یبوست، ناراحتیهای اعصاب، عفونت مجاری 

ادراری، آرتروز و روماتیسم نجات می دهد.

چند خط سالمتی

با مصرف این گیاهان، با باال بردن سوخت  و ساز بدنتان از 
چربی هایی که دور شکم و پهلویتان خانه کرده ، خالص 

شوید.
 

 پونه کوهی
 پونه کوهی هم از بدنتان سم زدایی می کند و هم میزان 
متابولیسمتان را باال می برد. این گیاه سیستم دفع بدنتان 
را هم تنظیم می کند و حتمًا خوب می دانید که وقتی 
اضافه  وزن  گرفتار  کمتر  کند،  کار  درست  روده هایتان 

می شوید.

 نعنا
یکی دیگر از گیاه هایی که سوخت وساز بدنتان را باال می برد، 

نعنا است. شما با نوشیدن چای نعنا یا چاشنی کردن این 
سبزی در وعده های غذاییتان، می توانید چاقی را دور بزنید 

و بیشتر کالری بسوزانید.
 مریم گلی

یکی دیگر از گیاه های چربی سوز، مریم گلی است. اگر 
تحرک زیادی ندارید و حتی با خوردن غذای کم، مدام وزن 

اضافه می کنید، دم نوش مریم گلی میل کنید.
انباشت  از  باال می برد و   این گیاه میزان متابولیسم را 

چربی های اضافه در بدنتان جلوگیری می کند.

با مصرف این گیاهان سوخت و ساز خود را افزایش دهید

گمشده
کارت دانشجویی به 
شماره ۹۱۱۰۵۰۳۰۶ به 
نام »صدیقه جعفری« 

گمشده از یابنده 
تقاضا می شود با این 
شماره تماس بگیرید 

۰۹۱۷۵۶۴۸۹۶۸

دفترنیریزانفارس
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