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برابر رأی شماره 140160311005000871 مورخ 1401/11/04 هیأت اول موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی 
بالمعارض  مالکانه  تصرفات  نی ریز  ثبت ملک  ثبتی حوزه  واحد  در  مستقر 
متقاضی آقای حسین باقری فرزند محمد به شماره شناسنامه 16336 صادره از 
نی ریز در سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب مغازه به مساحت 24.26 متر مربع 
پالک 40 فرعی از 683 اصلی مفروز و مجزا شده از پالک 29 فرعی از 683 اصلی 
واقع در نی ریز بخش 22 فارس خریداری با واسطه  از مالک رسمی خانم فاطمه 
افراسیابی 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:1401/12/07 
تاریخ انتشار نوبت دوم :1401/12/23

محسن زواران حسینی 
رئیس ثبت اسناد و امالک نی ریز

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

1401/11/3
- مورخ 0

3
ش 60

3
9459

برابر رأی شماره 140160311005000872 مورخ 1401/11/04 و هیأت اول موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی 
بالمعارض  مالکانه  تصرفات  نی ریز  ثبت ملک  ثبتی حوزه  واحد  در  مستقر 
متقاضی خانم فرشته باقری  فرزند حسن به شماره شناسنامه 2550188081 
صادره از نی ریز در یک و نیم دانگ مشاع از ششدانگ یک باب مغازه به مساحت 
24.26 متر مربع پالک 40 فرعی از 683 اصلی مفروز و مجزا شده از پالک 29 فرعی 
از 683 اصلی واقع در نی ریز بخش 22 فارس خریداری با واسطه  از مالک رسمی 
خانم فاطمه افراسیابی 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:1401/12/07  تاریخ انتشار نوبت دوم :1401/12/23

محسن زواران حسینی رئیس ثبت اسناد و امالک نی ریز

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

1401/11/3
- مورخ 0

3
ش 59

3
9459

برابر رأی شماره 140160311005000870 مورخ 1401/11/04 و هیأت اول موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی 
بالمعارض  مالکانه  تصرفات  نی ریز  ثبت ملک  ثبتی حوزه  واحد  در  مستقر 
متقاضی خانم فاطمه باقری  فرزند حسن به شماره شناسنامه 2550209788 
صادره از نی ریز در یک و نیم دانگ مشاع از ششدانگ یک باب مغازه به مساحت 
24.26 متر مربع پالک 40 فرعی از 683 اصلی مفروز و مجزا شده از پالک 29 فرعی 
از 683 اصلی واقع در نی ریز بخش 22 فارس خریداری  از مالک رسمی خانم 
فاطمه افراسیابی 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 انتشار نوبت دوم :1401/12/23 تاریخ انتشارنوبت اول:1401/12/07  

محسن زواران حسینی رئیس ثبت اسناد و امالک نی ریز

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

1401/11/3
- مورخ 0

3
ش 58

3
9459

برابر رأی شماره 140160311005000875 مورخ 1401/11/04 و هیأت اول موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی 
بالمعارض  مالکانه  تصرفات  نی ریز  ثبت ملک  ثبتی حوزه  واحد  در  مستقر 
متقاضی خانم فاطمه باقری  فرزند حسن به شماره شناسنامه 2550209788 
صادره از نی ریز در یک و نیم دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه به مساحت 
132.98 متر مربع پالک 41 فرعی از 683 اصلی مفروز و مجزا شده از پالک 29 
فرعی از 683 اصلی واقع در نی ریز بخش 22 فارس خریداری  از مالک رسمی 
خانم فاطمه افراسیابی 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:1401/12/07 
تاریخ انتشار نوبت دوم :1401/12/23

محسن زواران حسینی 
رئیس ثبت اسناد و امالک نی ریز

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

1401/11/3
- مورخ 0

3
ش 57

3
9459

برابر رأی شماره 140160311005000874 مورخ 1401/11/04 و هیأت اول موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی 
بالمعارض  مالکانه  تصرفات  نی ریز  ثبت ملک  ثبتی حوزه  واحد  در  مستقر 
متقاضی خانم فرشته باقری  فرزند حسن به شماره شناسنامه 2550188081 
صادره از نی ریز در یک و نیم دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه به مساحت 
132.98 متر مربع پالک 41 فرعی از 683 اصلی مفروز و مجزا شده از پالک 29 
فرعی از 683 اصلی واقع در نی ریز بخش 22 فارس خریداری  از مالک رسمی 
خانم فاطمه افراسیابی 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 انتشار نوبت دوم :1401/12/23 تاریخ انتشارنوبت اول:1401/12/07  

محسن زواران حسینی رئیس ثبت اسناد و امالک نی ریز

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

1401/11/3
- مورخ 0

3
ش 56

3
9459

برابر رأی شماره 140160311005000873 مورخ 1401/11/04 و هیأت اول موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی 
بالمعارض  مالکانه  تصرفات  نی ریز  ثبت ملک  ثبتی حوزه  واحد  در  مستقر 
متقاضی آقای حسین باقری  فرزند محمد به شماره شناسنامه 16336 صادره 
از نی ریز درسه دانگ مشاع از یک باب خانه به مساحت 132.98 متر مربع پالک 
41 فرعی از 683 اصلی مفروز و مجزا شده از پالک 29 فرعی از 683 اصلی واقع در 
نی ریز بخش 22 فارس خریداری  از مالک رسمی خانم فاطمه افراسیابی 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 انتشار نوبت دوم :1401/12/23 تاریخ انتشارنوبت اول:1401/12/07  

محسن زواران حسینی رئیس ثبت اسناد و امالک نی ریز

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

1401/11/3
- مورخ 0

3
ش 56

3
9459

برابر رأی شماره 140160311005000786 مورخ 1401/10/04 و هیأت اول موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی 
بالمعارض  مالکانه  تصرفات  نی ریز  ثبت ملک  ثبتی حوزه  واحد  در  مستقر 
متقاضی خانم شهره آبادزردشتی فرزند علی به شماره شناسنامه 2550044940 
صادره از نی ریز درسه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه به مساحت 179.35 
متر مربع پالک 14 فرعی از 3516 اصلی مفروز و مجزا شده از پالک 3516 اصلی 
واقع در نی ریز بخش 22 فارس خریداری  از مالک رسمی آقای عبدالرسول فخاری 
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 انتشار نوبت دوم :1401/12/23 تاریخ انتشارنوبت اول:1401/12/07  

محسن زواران حسینی رئیس ثبت اسناد و امالک نی ریز

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

1401/12/03
- مورخ 

3
ش 61

3
9462

برابر رأی شماره 140160311005000789 مورخ 1401/10/05 و هیأت اول موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی 
بالمعارض  مالکانه  تصرفات  نی ریز  ثبت ملک  ثبتی حوزه  واحد  در  مستقر 
متقاضی آقای علی شریفی فرزند محمدرضا به شماره شناسنامه 1498 صادره از 
نی ریز درسه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه به مساحت 179.35 متر مربع 
پالک 14 فرعی از 3516 اصلی مفروز و مجزا شده از پالک 3516 اصلی واقع در 
نی ریز بخش 22 فارس خریداری  از مالک رسمی آقای عبدالرسول فخاری 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 انتشار نوبت دوم :1401/12/23 تاریخ انتشارنوبت اول:1401/12/07  

محسن زواران حسینی رئیس ثبت اسناد و امالک نی ریز

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

1401/12/03
- مورخ 

3
ش 62

3
9462

هیأت   1401/12/01  -  140160311006000434 شماره  رأی  برابر 
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 محمد رضا مهرآوران  
از  صادره   2520083387 شماره شناسنامه  به  احمدرضا  فرزند 
استهبان در یک قطعه باغ  به مساحت 6355 متر مربع پالک 1 فرعی 
از 9204 اصلی واقع در استهبان کوه بش معروف به دم گلو  خریداری 
 از مالک رسمی فتحعلی مبهوت 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:1401/12/07   
تاریخ انتشار نوبت دوم :1401/12/23

قاسم برخورداری- رئیس ثبت اسناد و امالک استهبان

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

39458

هیأت   1401/12/02  -  140160311006000435 شماره  رأی  برابر 
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 غالمرضا پیری فرزند 
مصطفی به شماره شناسنامه 239 صادره از استهبان در یک باب 
خانه به مساحت 189 متر مربع پالک 10 فرعی از 5351 اصلی مفروز 
و مجزی شده از پالک 5351  اصلی واقع در استهبان بلوار امام حسین 
)ع(   خریداری  از مالک رسمی )توضیح این که مالک دارای سند رسمی 
از پالک 5351 می باشد(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:1401/12/07   
تاریخ انتشار نوبت دوم :1401/12/23

قاسم برخورداری- رئیس ثبت اسناد و امالک استهبان

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

39457

فست فود بيز
 در سمت هاي زير

١-باريستا)كافه من(
 2- صندوق دار خانم

3- كمك آشپز 
ترجيحاً خانم )همراه 

 باآموزش(
4- ظرف شور و 

 نظافتچي ترجيحاً خانم
با حقوق و مزاياي عالي 
 مراجعه فقط حضوري

تلفن تماس 
جهت هماهنگي 

٠٩١٧١3224٨3 
ساعات تماس صبح 
٩تا١3عصر ١٨ تا 23

دعوت به همکاری

39437/2

فروش ملک 
يك قطعه ملك انجيری واقع 
در پلنگان با سند تك برگ به 

فروش می رسد
٠٩١٧١33434٧
٠٩3336٠٠3١٠

1/3
9460

هنگامه نیایش

طلوع اذان صبحمهشیدیخورشیدی
غروب اذان ظهرخورشید

نیمه شب اذان مغربخورشید
شرعی

1949040860312591717182323 شعبان21 اسفندیک شنبه

2048040660312591718182323 شعبان22 اسفنددوشنبه

2146040560312001818182323 شعبان23 اسفندسه شنبه

2245040460212011819182223 شعبان24 اسفندچهار شنبه 

2344040360212011819182223 شعبان25 اسفندپنج شنبه

2443040260212021820182223 شعبان26 اسفندجمعه 

2542040160112021821182123  شعبان27 اسفندشنبه

2640045950112031821182123 شعبان28 اسفندیک شنبه

2739045850112041822182123 شعبان29 اسفنددوشنبه

283745650012051823182023 شعبان1 فروردینسه شنبه

293655560013051923192000 شعبان2 فروردینچهار شنبه 

13455460013061924191900 رمضان3 فروردینپنج شنبه

23355265912061925191900 رمضان4 فروردینجمعه 

33255165912071925191900 رمضان5 فروردینشنبه

43055065912081926191800 رمضان6 فروردینیک شنبه

52954965812081926191800 رمضان7 فروردیندوشنبه

62854865812091927191800 رمضان8 فروردینسه شنبه

72754665812091928191700 رمضان9 فروردینچهار شنبه 

82554565812101928191700 رمضان10 فروردینپنج شنبه

92454465712101929191700 رمضان11 فروردینجمعه 

102354365712111929191600 رمضان12 فروردینشنبه

112154265712121930191600 رمضان13 فروردینیک شنبه

122054165612121931191600 رمضان14 فروردیندوشنبه

131953965612131931191500 رمضان15 فروردینسه شنبه

141853865612131932191500 رمضان16 فروردینچهار شنبه 

151653765612141932191400 رمضان17 فروردینپنج شنبه

161553665512141933191400 رمضان18 فروردینجمعه 

171453565512151934191400 رمضان19 فروردینشنبه
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زیر نظر: دکترحسنعلی پیشاهنگ پزشک عمومی و  محدثه نیک منش کارشناس ارشد تغذیه

رونمایی از کتاب

شیوه های تدریس خالق، آموزش هدفمند با معلم توانمند

سمیه نظری، نی ریزان فارس:
گرامی  و  کتابخانه گردی  روز  اولین  مناسبت  به 
داشت نوزدهمین سالروز تأسیس کتابخانه عمومی 
شهرستان نی ریز کتاب »شیوه های تدریس خالق، 
آموزش هدفمند با معلم توانمند« به قلم شهال زرپرور 

در این کتابخانه سه شنبه 16 اسفندماه رونمایی شد.
نویسنده این کتاب که سابقه 18 سال تدریس در 
دوره ابتدایی را دارد؛ هدف از نوشتن کتاب را آشنایی 
معلمان با شیوه های تدریس خواند و ادامه داد: یکی 
در  خصوص  به  معلمان  دغدغه های  بزرگترین  از 
مطالب  تفهیم  و  کردن  بیان  چگونه  ابتدایی  دوره 
به دانش آموزان است که من در این کتاب با معرفی 
روش تدریس خالقانه سعی کردم بتوانم به همکاران 
خود روشهای خالق و رویارویی معلم با کالس درس و 
دانش آموز را  بیان کنم تا هم دغدغه آنها کمتر شود و 
هم بتوانند در کمترین زمان بهترین کارآیی را داشته 

باشند.
وی افزود:  در سال 1398 که دفاعیه پایان نامه ام را 
انجام دادم  تصمیم گرفتم مجموعه ای از روشهای 
تدریس را جمع آوری و به صورت کتاب در آورم و این 

کار  حدود 2 سال طول کشید.
دوست داشتم این کتاب زودتر به دست مخاطبان و 
من  پیگیریهای  تمام  وجود  با  اما  برسد  همکارانم 
مدیر  نژاد  عابدین  آقای  جناب  همکاری های  و 
کتاب  ماه   6 از  پس  نهایتًا  عمومی  کتابخانه های 

رونمایی شد.
زرپرور با بیان اینکه مطالب این کتاب مناسب معلمان 
داد: مخاطب  ادامه  است،  تمام دوره های تحصیلی 
اصلی من معلمان دوره ابتدایی و تمامی آموزگارانی 
التحصیل  فارغ  فرهنگیان  دانشگاه  از  که  هستند 
شده اند و تازه وارد  شغل شریف معلمی شده اند، اما 
مطالب به گونه ای است که معلمان دوره های متوسطه 

اول و دوم نیز می توانند از آن استفاده کنند.
عالقه مندان این کتاب را از کتابفروشی کالج واقع در 
طبقه دوم پاساژ زحلی و یا به طور مستقیم طی تماس 
با شماره های 07153821633، 09171074100 و 

09174247143 می توانند، دریافت کنند.
آموزشگاه  آموزگار  که  نویسنده  این  است  نوشتنی 
شهید محمود طاهری می باشد قباًل کتابی با موضوع 
»نماز زیباترین زمزمه عارفانه « به چاپ رسانده و کتاب 
»بررسی هوش عاطفی بر رفتار اخالقی دانش آموزان 
دختر دوره دوم متوسطه شهرستان نی ریز« را در حال 

چاپ دارد.
کتاب حاضر توسط انتشارات »تفکر سازنده« در  122 
صفحه در 1000 جلد چاپ شده و جلد دوم آن نیز در 

حال چاپ است.
در آئین رونمایی از این اثر فرماندار، شهردار و جمعی از 

اصحاب قلم حضور داشتند.

در  مردم  حضور  اینکه  بیان  با  نی ریز  جمعه  امام 
راهپیمایی 22 بهمن حجت را بر همه مسئوالن تمام 
کرد، از مسئوالن خواست که برای حل مشکالت مردم 

پای کار باشند.
حجت االسالم والمسلمین سیدمحمود حسینی در 
خطبه های نماز جمعه 5  اسفند اظهار داشت: »مقام 
معظم رهبری فرمودند حضوری که مردم در 22 بهمن 
در کشور داشتند، حجت را بر همه مسئوالن تمام 
کرد. این که مردم می آیند و کنار هم از نظام حمایت 
می کنند، به این معنا است که مسئوالن باید برای حل 

مشکالت مردم پای کار باشند.«
وی افزود: »نکته بعد که مقام معظم رهبری فرمودند، 
بحث ناامید نشدن است؛ چرا که همه تالش دشمن 
این است که ملت ما را ناامید کند. شعار ما می توانیم 
را باید پررنگ کنیم و همیشه به آینده امیدوار باشیم. 
نباید تسلیم ضعف ها شویم. البته مشکالتی هم داریم 
و دولت آیت ا... رئیسی با مشکالت فراوانی روبرو است. 
دشمن در جنگ ترکیبی شکست خورد و حاال رونق 
بیشتری به جنگ اقتصادی داده است. البته دولت 

تدبیر خوبی اندیشیده که امیدواریم جواب دهد؛ این 
که با بانک های روسی قرارداد بسته و تصمیم به حذف 
دالر بین ایران و چین گرفته است. به هر حال ما در 
جنگیم و باید برای همه مسائل آماده باشیم؛ اما هیچ 

گاه نباید مأیوس شویم.«
خطیب جمعه نی ریز با تبریک روز پاسدار و جانباز 
)ع(  حسین  امام  درباره  )ص(  اکرم  »پیامبر  گفت: 
می فرماید: حسین )ع( چراغ راه هدایت و کشتی نجات 
است که هر کس بر آن کشتی سوار شود، نجات پیدا 
می کند. اگر بخواهیم راه را پیدا کنیم و به مقصد 
برسیم، او چراغ راه است. همچنین صحیفه سجادیه 
مملو از معارف است. نهاد های فرهنگی باید از این 
کتاب و نهج البالغه مسابقات برگزار کنند و تالش 
بیشتری برای توجه به آن بشود. سه قطره است که 
اسالم را حفظ کرده است؛ یکی قطره خون، یکی قطره 
اشک و یکی قطره جوهر. امروز هم همین وضعیت 

برای بقای اسالم الزم است.«
وی در پایان خواستار کمک به بازسازی عتبات عالیات 
شد و از همه خواست که در این کار خیر مشارکت 

کنند. مسئوالن باید برای حل مشکالت مردم پای 
کار باشند.«ان و چین گرفته است. به هر حال ما در 
جنگیم و باید برای همه مسائل آماده باشیم؛ اما هیچ 

گاه نباید مأیوس شویم.«
خطیب جمعه نی ریز با تبریک روز پاسدار و جانباز 
گفت: »پیامبر اکرم)ص( درباره امام حسین)ع( می فرماید: 
حسین)ع( چراغ راه هدایت و کشتی نجات است که هر 
کس بر آن کشتی سوار شود، نجات پیدا می کند. اگر 
بخواهیم راه را پیدا کنیم و به مقصد برسیم، او چراغ 
راه است. همچنین صحیفه سجادیه مملو از معارف 
است. نهاد های فرهنگی باید از این کتاب و نهج البالغه 
مسابقات برگزار کنند و تالش بیشتری برای توجه به 
آن بشود. سه قطره است که اسالم را حفظ کرده است؛ 
یکی قطره خون، یکی قطره اشک و یکی قطره جوهر. 

امروز هم همین وضعیت برای بقای اسالم الزم است.«
وی در پایان خواستار کمک به بازسازی عتبات عالیات 
شد و از همه خواست که در این کار خیر مشارکت 
کنند. مسئوالن باید برای حل مشکالت مردم پای کار 

باشند.«

مرگ  ریسک  روزانه،  ورزش  دقیقه   11
زودهنگام را 23 درصد کاهش می دهد.

بزرگ  تحقیقی  در  می گویند  دانشمندان 
با بررسی اطالعات بالغ بر 30 میلیون نفر 
متوجه شده اند که با تنها 11 دقیقه فعالیت 
ورزشی روزانه که شدت متوسطی داشته 
ریسک  درصد   23 حدود  می توان  باشد، 
مرگ ومیر زودهنگام افراد در سراسر دنیا را 

کاهش داد.
پژوهشگران دانشگاه کمبریج در بزرگترین 
تحقیقی که در نوع خود انجام شده است، 
که  دریافته اند  مطالعه   196 بررسی  با 
و  مرگ  ریسک  با  فیزیکی  فعالیت  میان 
بیماری های خاصی مثل بیماری های قلبی، 
سکته، سرطان خون و سرطان روده بزرگ 
رابطه ای وجود دارد. مطالعاتی که در این 
پژوهش بررسی شده اند، شرکت کنندگان 
خود را به طور میانگین حدود 10 سال دنبال 

کرده بودند.
فعالیت  دقیقه   75 می گویند  محققان 
یا 11 دقیقه ورزش در  فیزیکی در هفته 
روز با کاهش 17  درصد ریسک بیماری های 

قلبی عروقی پیوند دارد. این مقدار فعالیت 
درصدی    7 کاهش  با  همچنین  فیزیکی 
ریسک سرطان مرتبط بوده و تقریبًا نصف 
مقدار توصیه شده توسط اداره بهداشت ملی 
بریتانیا و وزارت بهداشت آمریکا است که هر 
هفته حداقل 150 دقیقه فعالیت فیزیکی را 
به مردم پیشنهاد می کند. محققان می گویند 
اگر سطح ورزش را به این مقدار برسانید، 
ریسک مرگ زودهنگام بیشتر کاهش پیدا 

می کند و 31 درصد کمتر می شود.

قدم های کوچک در راستای ورزش 
اهمیت دارند

»سورن بریج«، محقق دانشگاه کمبریج که 
رهبری این پژوهش را بر عهده داشته است، 
می گوید: »غافل گیرکننده است که اقدامات 
به جای  راه پله  از  استفاده  مثل  کوچکی 
به جای  تا فروشگاه  پیاده روی  یا  آسانسور 
استفاده از اتومبیل، می تواند اثرات بزرگی 

داشته باشد.« 
یا  سریع  پیاده روی  مثل  فعالیت هایی 
دوچرخه سواری می تواند جزئی از این 11 

بریج می گوید  باشد.  روزانه  دقیقه ورزش 
اگر می خواهید ورزش شدید انجام دهید، 
با صرف نصف این زمان می توانید به نتایج 

مشابهی دست پیدا کنید.
تنها  خود،  بررسی های  در  مطالعه  این 
فعالیت های فیزیکی خارج از وظایف شغلی 

می گوید  بریج  است.  داده  قرار  مالک  را 
بخشی از دلیل آن ها برای اتخاذ این تصمیم 
این بوده که اندازه گیری دقیق فعالیت های 
پژوهش  نتایج  نیست.  آسانی  کار  شغلی 
 British Journal of مجله  در  حاضر، 

Sports Medicine منتشر شده است.

کاهش مرگ زودهنگام با 11 دقیقه ورزش
/ بعد از غذا آب سرد نخورید!

 آب سرد با سفت کردن مواد روغنی غذا و کند شدن روند 
هضم، باعث چاقی و بعد از آن سرطان می شود. همچنین آب 
سرد مسبب اسپاسم و گرفتگی رگهای قلب و باال رفتن خطر 

سکته است.
 همچنین آشامیدن آب سرد بعد از غذای گرم و یا شیرینی، 

به دندانها آسیب می رساند.

/ وسواس، خطر سکته مغزی را 3 برابر می کند.
به  مبتال  بزرگساالن  محققان،  جدید  گزارش  اساس   بر 
اختالل وسواس فکری  عملی - یک بیماری شایع روانی 
شناخته  شده تحت عنوان OCD - سه برابر بیشتر از 

دیگران در معرض سکته مغزی هستند.
 بنا بر هشدار محققان، پزشکان باید بیماری عروق مغزی و 
خطرات مربوط به آن را در بیماران مبتال به OCD به طور 

منظم کنترل کنند.

/ مصرف گوشت قرمز و فراورده های گوشتی مانند 
سوسیس از جمله عوامل مهم در بروز بیماریهای مختلف از 

جمله سرطان روده هستند.
 تحقیقات نشان داده  که یک برنامه غذایی غنی از گوشت 
قرمز، ارتباط بسیاری با افزایش خطر ابتال به بیماریهای 

قلبی و سرطان های مرگبار دارد.

چند خط سالمتی
/ رئیس سازمان غذا و دارو: مصرف سرم از زمان پیک کرونا 

فراتر رفته است.
مصرف سرم در پیک پنجم کرونا حداکثر 16 میلیون عدد بود؛ 
اما به دلیل عوامل متعدد این عدد در حال حاضر به ماهانه 

بیش از 20 میلیون رسیده است.

/ لوبیا کم کالری و منبعی غنی از پروتئین و فیبر است 
که به کاهش وزن کمک می کند. هر هفته یک بار به جای 

گوشت، لوبیا درست کنید.

/ خواص بی نظیر بادام زمینی برای تندرستی
خواص بادام زمینی شامل پیشگیری و درمان سنگ کیسه 
صفرا، تقویت قلب، کاهش قند خون، افزایش جذب پروتئین، 
تأمین چربی خوب و عضله سازی، رفع خستگی، ضعف و 
بی حالی است. خوردن بادام زمینی به افرادی که دارای 

حساسیت می باشند، توصیه نمی شود.

/ 7 نشانه خاموش ابتالبه ام اس:
 مشاهده رنگها به شکل غبارآلود

 دفع ادرار دردناک
 احساس سوزن سوزن شدن

 سرگیجه بی دلیل
 ناتوانی در احساس تغییرات دما
 افسردگی/  کاهش سطح حافظه

رئیسستاداسکاننوروزیدرنیریز:

آمادگی پذیرش
 350 مسافر را در 

شبانه روز داریم
با توجه به امکانات موجود در مدارس برای اسکان مسافران 
نوروزی 9 مدرسه، 63 کالس درس و 35 تخت در خانه معلم 
درنظر گرفته شده است و آمادگی پذیرش 350 مسافر را در 

شبانه روز داریم.
مدیر آموزش و پرورش نی ریز در گفتگو با نی ریزان فارس 
گفت: این مدارس در دو گروه »الف« و »ب« تقسیم شده اند 
که 10 نفر عضو ستاد اسکان و 20 نفر عوامل اجرایی وظیفه 

خدمت رسانی به مسافران نوروزی را برعهده دارند.
رضا جمالی ادامه داد: ستاد اسکان فرهنگیان در نوروز 1402 از 

28 اسفند تا 12 فروردین فعال خواهد بود.
ستاد مرکزی پذیرش مسافران نوروزی در آموزش وپرورش 
واقع در بلوار شهید سلیمانی )استقالل( قرار دارد که  در 4 
شیفت کاری آماده پذیرش و راهنمایی مسافران و میهمانان 

نوروزی می باشد.
با شماره  بیشتر می توانند  اطالعات  مسافران جهت کسب 
تلفن 53824310 »ستاد مرکزی« در ارتباط باشند و نظرات 

وپیشنهادات خود را بیان نمایند.
با توجه به مدارس در نظر گرفته شده این توانایی را داریم تا به 

صورت شبانه روز پذیرای 350 مسافر باشیم.
برای  خاطره انگیز  و  خوش  سفری  آرزوی  ضمن  پایان  در 
میهمانان الزم است که به اطالع  مسافران و میهمانان عزیز 
نوروزی برسانم قبل از اسکان در مدارس باید به ستاد مرکزی  
مراجعه و پس از دریافت معرفی نامه مسافران به مدرسه محل 

اسکان بروند.

فرهنگ عمومی 
و 9 برنامه برای سال آینده

روابط عمومی فرهنگ و ارشاد اسالمی:

ششمین و آخرین جلسه شورای فرهنگ عمومی برگزار شد و 9 

برنامه برای سال آینده مشخص گردید.

بناست تا در سال 1402 مسائل مربوط به خانواده، ازدواج و 

سبک زندگی، طالق، فرزندآوری، کودک و نوجوان، تعالی و 

تقویت مساجد، تقویت جبهه فرهنگی انقالب، ترویج هویت و 

اخالق اسالمی و جهاد تبیین مورد بررسی قرار گیرد.

همچنین در این جلسه به ابعاد مختلف استفاده از مشروبات 

الکلی پرداخته شد.

در این جلسه حجه االسالم و المسلمین سید محمود حسینی 

رئیس شورا ضمن تأکید بر اهمیت شورای مشورتی به عنوان 

اتاق فکر شورا بر کیفیت و کارآمدی جلسات در سال آینده 

تأکید و خواستار ارائه موضوعات با محوریت خانه و خانواده شد.

در ادامه مختار یوسفی نائب رئیس شورای فرهنگ عمومی 

با تأکید بر اهمیت ارج نهادن به جوانان گوشزد نمود همه 

فراغت جوانان  اوقات  برای  بایستی  و سازمان ها  دستگاه ها 

برنامه ریزی الزم را داشته باشند.

وی بر اهمیت نقش ورزش و لزوم فراهم نمودن زیرساخت های 

مناسب در حوزه ورزش و جوانان و ایجاد شور و نشاط در جامعه 

با بهره گیری از ظرفیت های ملی، مذهبی، قومی و فرهنگی 

تأکید کرد.

چند خط سالمتی

آگهی فقدان سند مالکیت بخش 22 فارس نی ریز
خانم پروین شاهسوندحســینی  فرزند براتعلی با تســلیم دو برگ استشــهادیه که در 
دفترخانه اسناد رسمی شماره 422  نی ریز تنظیم گردیده است مدعی هستند که تعداد 
یک جلد سند مالکیت مربوط به یک دانگ مشــاع از ششدانگ یک باب خانه تحت پالک 
3080.8 واقع در نی ریز بخش 22 فارس که ذیل ثبــت 7640 دفتر 69 صفحه 422 به 
نام محمدعلی خواجه فرزند عباس ثبت و سند مالکیت به شماره چاپی 174744 پ 71 
صادر و تسلیم گردیده است و طی سند انتقال قطعی 77487- 1383/11/30 دفترخانه 
11 نی ریز به خانم پروین شاهسوندحســینی  منتقل شده است.  به علت جابجایی منزل 
مفقود شده است و نامبرده تقاضای صدور ســندالمثنی نموده است. 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 ســند مالکیت نزد خود می باشــد تا ده روز پس 
از انتشــار آگهی به ثبت محل مراجعه و اعتراض خود را ضمن ارائه اصل ســند مالکیت 
یا خالصه معامله تســلیم نماید و اگرظرف مدت مقرر اعتراضی نرســیده و یا در صورت 
اعتراض اصل سند ارائه نشود اداره ثبت ســند مالکیت المثنی را طبق مقررات صادر و به 

متقاضی تسلیم خواهد کرد. 
               تاریخ انتشار: 1401/12/21 
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آگهی فقدان سند مالکیت بخش 22 فارس نی ریز
آقای عبدالرضا کوهکن  فرزند ابوالقاسم با تســلیم دو برگ استشهادیه که در دفترخانه 
اسناد رسمی شــماره 422  نی ریز تنظیم گردیده است مدعی اســت که تعداد یک جلد 
ســند مالکیت مربوط به ششــدانگ یک باب خانه تحت پالک 119.33 واقع در نی ریز 
بخش 22 فــارس که ذیل ثبت 5849 دفتر 51 صفحه 190 به نام ایشــان ثبت و ســند 
مالکیت به شماره چاپی 559299  صادر و تسلیم گردیده است و  به علت جابجایی منزل 
مفقود شده اســت و نامبرده تقاضای صدور ســندالمثنی نموده است. مراتب طبق 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: 1401/12/21 
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ادامه اخبار شهرستان

//

حضور مردم حجت را بر همه مسئوالن تمام کرد

نرم افزارهای جوان نی ریزی 
در بازار دیجیتال

روابط عمومی فرهنگ و ارشاد اسالمی:

امیرحسین قره چاهی جوان نی ریزی در حوزه تولید محتوای 

دیجیتال چندین نرم افزار تهیه کرده است.

نرم افزار »مشاورینو« با محتوا و مطالبی مفید در حوزه خدمت 

نظام وظیفه اطالعات مفیدی در اختیار مشموالن خدمت قرار 

می دهد. 

اخبار مربوط به نیروهای مسلح، استخدام ها و فراخوان ها و هر 

آنچه که یک جوان مشمول خدمت به آن نیاز دارد، در نرم افزار 

مشاورینو قابل دریافت می باشد. 

مدرک  دارای   1378 سال  متولد  قره چاهی  امیرحسین 

برنامه نویسی اندروید عالوه بر تولید محتوای دیجیتال در حوزه 

شعر، گرافیک، آهنگسازی و ترانه سرایی نیز فعال می باشد.  از 

این جوان نی ریزی نرم افزارهای دیگری از جمله »معراجینو« 

با محتوای مذهبی و چندین نرم افزار دیگر در دست تولید می 

باشد که به زودی در بازار دیجیتال قابل دریافت می باشند.

//


