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نوبت اول: 1401/02/25 )افسانه - نی ریزان فارس(
نوبت دوم: 1401/03/01 )افسانه - نی ریزان فارس(

نظر به اینکه شهرداری نی ریز قصد دارد باستناد ماده 13 
آئین نامه مالی شهرداری ها و در راستای اجرای بودجه سال 
1401 و بند یک مصوبه شماره 33 مورخ 1401/01/25 شورای 
اسالمی شهر نی ریز و به استناد تبصره 2 ماده 10 قانون زمین 
شهری و آیین نامه مالی شهرداری ها نسبت به فروش امالک 
مشروحه ذیل از طریق آگهی مزایده عمومی اقدام نماید و 
عواید آن را جهت طرح های عمرانی و نیازمندی های عمومی 
بعمل  دعوت  متقاضیان  کلیه  از  لذا  نماید،   هزینه  شهر 
می آید با در نظر گرفتن اسناد و شرایط ذیل پیشنهادات 
خود را حداکثر تا تاریخ  1401/03/11 در پاکت سربسته و الک 
مهر شده به دبیرخانه ی محرمانه شهرداری واقع در خیابان 
طالقانی تحویل و رسید اخذ نمایند. ضمنًا جهت اطالع 
بیشتر با شماره تلفن  5320 داخلی 306 و 307 یا به سامانه 
 Shafafiat.neyriz.irآدرس به  نی¬ریز  شهرداری  شفافیت 

مراجعه فرمایید.
شرایط :

1- کلیه شرکت کنندگان در مزایده می بایست مبلغ سپرده 
شرکت در مزایده را نقداً به حساب 0105692262004 سپرده 
شهرداری نزد بانک ملی شعبه احمد نی ریزی واریز و فیش 

مربوطه را ضمیمه پیشنهاد نمایند. 
و  سپرده  فاقد  و  ناخوانا  مخدوش،  پیشنهادات  2-به 
پیشنهاداتی که خارج از موعد مقرر به دبیرخانه محرمانه 

شهرداری رسیده باشد ترتیب اثر داده نمی شود.
3-شهرداری در رد یا قبول پیشنهادها مختار می باشد .

4-برندگان مزایده می بایست ظرف مدت یک هفته نسبت به 
واریز بهای زمین خریداری شده به صورت نقدی اقدام نمایند، 
عدم واریز وجه در مهلت یک هفته به منزله انصراف شخص 
برنده مزایده می باشد. بدیهی است در صورت عدم اقدام الزم از 

ناحیه خریدار سپرده آنها به نفع شهرداری ضبط خواهد شد .
5-چنانچه نفرات اول، دوم و سوم مزایده حاضر به انعقاد 
قرارداد نشوند، سپرده آنها به ترتیب به نفع شهرداری ضبط 

خواهد شد.
6-سند رسمی مالکیت صرفًا به نام شخص برنده مزایده 

انتقال داده خواهد شد و الغیر.
7- امالک با وضعیت و اوصاف موجود با اطالعات مندرج در 
آگهی مزایده به فروش می رسد و شهرداری در رابطه با آبرسانی 
و برق رسانی به قطعات و اخذ و هزینه انشعاب آب، برق و گاز و 

... هیچگونه مسئولیتی ندارد.
گردد  ایجاد  تغییراتی  زمین ها  اندازه  در  صورتیکه  در   -8

براساس قیمت برنده مزایده محاسبه و اخذ می گردد.
9- کلیه هزینه های نقل و انتقال و درج آگهی و کارشناسی 

بعهده برنده می باشد.
دولت  کارکنان  مداخله  منع  قانون  مشمول  مزایده   -10

می باشد.
11- بازدید از ملک یا امالک با هماهنگی شهرداری مقدور 
می باشد و ارائه پیشنهاد شرکت در مزایده به منزله بازدید از 

ملک توسط شرکت کننده می باشد.
12- کمیسیون عالی معامالت رأس ساعت 9 صبح پنج شنبه 
جلسه  در  شرکت  و  می گردد  برگزار   1401/03/12 مورخ 
کمیسیون برای پیشنهاد دهندگان آزاد می باشد و هیچگونه 

دعوت دیگری از شرکت کنندگان به عمل نخواهد آمد.
13- برندگان مزایده می بایست حداکثر هفت روز پس از اعالم 
نظر کمیسیون عالی معامالت نسبت به تسویه حساب وجه 
مربوطه به امالک به صورت نقدی اقدام نمایند، در غیر این 

صورت سپـــرده آنان به نفع شـهرداری  ضبط می گردد.
14- شرکت کنندگان  می بایست جهت خرید اسناد مزایده 
مبلغ 500/000 ریال به حساب0110317436000 نزد بانک 
ملی شعبه احمد نی ریزی واریز و فیش مربوطه را جهت 
تحویل و خرید اسناد مهر شده به امور مالی شهرداری تحویل 

نمایند. 
15- ترتیب قرار دادن اسناد و مدارک توسط شرکت کنندگان 

در مزایده به شرح زیر است. 
1-15 پاکت تضمین: اصل فیش واریزی سپرده شرکت در 
مزایده و به همراه اسناد و مدارک مزایده و نقشه تفکیکی ملک 
مورد نظر که به صورت هاشور و رنگی به امضاء و اثر انگشت 

شرکت کننده رسیده باشد. در پاکت )الف( 
2-15 : برگ پیشنهاد قیمت به طور صحیح و بدون قید و 
شرط و با درج رقم پیشنهادی به عدد و به حروف. در پاکت )ب(

پاکتهای )الف( و )ب( پلمب شده در پاکت )ج( قرار می گیرد 
و به صورت الک و مهر شده در مهلت مقرر به دبیرخانه ی 

محرمانه شهرداری تحویل می گردد.
درج هرگونه عبارت به غیر از نام و نام خانوادگی و شماره 
تماس شرکت کننده بر روی پاکت )ج( موجب ابطال و رد 

درخواست شرکت کننده خواهد شد.

امورشهردارینیریز

آگهيمزایدهعمومیامالکشهردارينيریز
35808

دعوت به همکاری

 فست فود بيز
 در سمت های زير

 ١-باريستا)كافه من(
 2- صندوق دار خانم

3- كمک آشپز ترجيحًا خانم 
 )همراه با آموزش(

4- ظرف شور و نظافتچی 
 ترجيحًا خانم

 با حقوق و مزايای عالی
مراجعه فقط حضوری

تلفن تماس جهت هماهنگ 
 ٠٩١٧١٣٢٢٤٨٣ساعات تماس 

 صبح ٩تا١٣
عصر ١٨ تا23

 SPR آگهیمناقصهعمومیاجرایفازدومبوستان
4/37192د

نوبت دوم :1401/03/01 نوبت اول:1401/02/25 

شهرداری نی ریز در نظر دارد باستناد مجوزهای ماخوذه 

پروژه ی تامین مصالح اجرای فاز دوم بوستان SPR را از 

طریق مناقصه عمومی به متقاضیان )حقیقی و حقوقی( 

واجد شرایط واگذار نماید . لذا از کلیه متقاضیان دعوت 

به عمل می آید از تاریخ نشر آگهی جهت دریافت اسناد 

مناقصه و اطالعات تکمیلی به شهرداری نی ریز مراجعه 

نمایند یا با شماره تلفن چهار رقمی 0715320 داخلی 

307 و 501 تماس حاصل نموده یا به سامانه شفافیت 

http://shafafiat.neyriz. آدرس  به  نی ریز  شهرداری 

سپرده  مبلغ  می بایست  متقاضیان  نمایند.  مراجعه   ir

شرکت در مناقصه را به صورت ضمانتنامه بانکی معتبر 

در فرمهای قابل قبول در وجه شهرداری نی ریز با اعتبار 

حداقل سه ماهه و قابل تمدید و یا فیش واریزی به حساب 

0105692262004 بانک ملی شعبه احمد نی ریزی بنام 

شهرداری نی ریز به همراه اسناد مناقصه  شهرداری ارائه 

نماید. متقاضیان می بایست کلیه اسناد را تا پایان وقت 

اداری مورخ 1401/03/11 در پاکت الک و مهر شده به 

آدرس فارس، نی ریز خیابان آیت ا... طالقانی شهرداری 

جلسه  نمایند.  تحویل  محرمانه  دبیرخانه  واحد  نی ریز 

کمیسیون مناقصه در ساعت 12 مورخ 1401/03/12 در 

محل شهرداری برگزار خواهد شد. حضور متقاضیان یا یک 

نفر به نمایندگی از طرف آنها با ارائه معرفی نامه رسمی در 

جلسه کمیسیون مجاز بوده و دعوت دیگری از متقاضیان 

به عمل نخواهد آمد. کلیه هزینه های نشر آگهی به عهده 

برنده مناقصه می باشد. پرداخت کلیه کسورات قانونی به 

عهده برنده مناقصه خواهد بود. شرکت در مناقصه و دادن 

پیشنهادات به منزله قبول شرایط و تکالیف شهرداری 

می باشد. به پیشنهادات فاقد سپرده ، مخدوش مشروط و 

پیشنهاداتی که بعد از مهلت مقرر واصل شود ترتیب اثر 

داده نخواهد شد . شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات 

مختار می باشد. برابر مقررات نباید هیچکدام از اعضای 

قانون منع مداخله  البدل شرکت مشمول  اصلی وعلی 

کارکنان دولت باشد. در صورتیکه برندگان اول، دوم و سوم 

حاضر به انعقاد قرارداد نگردند سپرده¬ی آنها به ترتیب به 

نفع شهرداری ضبط خواهد شد. شهرداری در قبول یا رد 

پیشنهادات مختار است. سایر جزئیات وشرایط در اسناد 

مناقصه درج گردیده است. 

شهردارینیریز

مبلغ برآورد اولیه عنوان و محل پروژهردیف
)ریال(

مبلغ سپرده )ریال(

1
تأمین مصالح و اجرای فاز 
دوم بوستان SPR مطابق 

اسناد مناقصه
10.000.000.000500.000.000

دعوت به همکاری
 شرکت سبز اندیشان بختگان 

 مجری خدمات شهری شهرداری نی ریز
 جهت تکمیل کادر خود به 10 نیروی کار )جهت 

 جمع آوری و حمل پسماند، پاکبان( نیازمند است.
09173303847 / حقوق طبق اداره کار + بیمه تأمین اجتماعی

2/37325

یک قطعه ملک انجیری واقع در 
پلنگان با سند تک برگ

به فروش می رسد

09333600310

فروش ملک

2/37178

1/5 هکتار زمین ، 13هزار مترمربع پسته ثمری 30 ساله ، 

2000مترمربع زمین خالی  با نیم دانگ تلمبه آب شیرین

واقع در روستای جعفر آباد  / 09309465908

فروش باغ پسته

2/37178

احترامًا به اطالع کلیه سهامداران شرکت حمل و نقل میعاد بار نی ریز 

به شماره ثبت 208 می رساند که جلسه مجمع عمومی عادی به طور 

فوق العاده رأس ساعت 4 عصر روز یکشنبه 1401/3/8در محل قانونی 

شرکت واقع در نی ریز بلوار امام رضا )ع(پایانه بار نی ریز برگزار می گردد 

لذا از کلیه اعضای محترم و وکالی سهامدارن دعوت به عمل می آید.

دستور جلسه :
الف: قرائت گزارش هیئت مدیره و بازرسی

ب: بررسی و تصویب صورت های مالی منتهی به سال مالی 1400

ج: انتخاب اعضای هیئت مدیره و بازرسین و اهداف آتی شرکت

د: تعیین روزنامه کثیر االنتشار شرکت

هیئتمدیرهشرکتحملونقلمیعادبارنیریز

دعوتبهمجمععمومیعادی
شرکتمیعادبارنیریز

4/37192د

یکقطعهزمینمسکونیسنددارواقع

درخیابانشهاببهفروشمیرسد

09173173797 ی
وش

فر
ن
زمی

2/37191

آگهیتبصره5ماده120اصالحیآییننامهقانونثبت

چون خانم ها معصومه و نرجس و فاطمه شهرت هر سه منفرد نی ریزی از جمله وراث مرحوم 

سبز علی منفرد نی ریزی طبق انحصار وراثت 9609978898201113-1396/12/20 
شعبه اول شورای حل اختالف نی ریز با تسلیم یک جلد سند مالکیت اعالم نموده است 
که سند مالکیت ششدانگ یک قطعه زمین بدون قید مساحت و طول و ابعاد تحت پالک 
2844 واقع در نی ریز بخش 22 فارس که ذیل ثبت2002 صفحه 55 دفتر 20 بنام  مورث 
ایشان آقای سبز علی منفرد نی ریزی  ثبت و سند مالکیت به شماره چاپی 787837  
صادر و تسلیم گردیده است به  موجب دادنامه حصر وراثت 9609978898201113-

1396/12/20 شعبه اول شورای حل اختالف نی ریز نامبرده فوت و طی سند انتقال اجرایی 
شماره 6645-1398/08/13 دفتر خانه 63نی ریز سهم االرث علی رمضان منفرد نی ریزی 
احدی از ورثه به دیگری انتقال قطعی یافته است به علت پاره شدن و از بین رفتن قسمتی 
از سند، سند مالکیت مخدوش شده است و نامبردگان تقاضای تعویض سند مالکیت 
نموده اند مراتب طبق تبصره 5  ماده 120 اصالحی آیین نامه قانون ثبت آگهی می شود هر 
کس نسبت به ملک مورد آگهی معامله ای کرده تا ده روز پس از انتشار آگهی به ثبت محل 
مراجعه و اعتراض خود را ضمن ارائه اصل خالصه معامله تسلیم نماید و اگرظرف مدت مقرر 
اعتراضی نرسیده و یا در صورت اعتراض اصل خالصه معامله ارائه نشود اداره ثبت سند 

مالکیت المثنی را طبق مقررات صادر و به متقاضی تسلیم خواهد کرد.  
تاریخ انتشار: 1401/03/01 

محسن زواران حسینی
 رئیس اداره ثبت اسناد و امالک نی ریز

37373

14
خ01/02/22

-مور
207

ش

نی ریزان فارس 
را به صورت مجازی مطالعه کنید:

www.NeyrizanFars.ir
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زیر نظر: دکترحسنعلی پیشاهنگ پزشک عمومی و  محدثه نیک منش کارشناس ارشد تغذیه

/ برای رشد موها، ژل )ماده لزج( گیاه آلوئه ورا را بر 
روی قسمتهای کم مو یا فاقد مو بمالید. برای جلوگیری از 

موخوره، آن را به انتهای موها بمالید.

/  بدترین اشتباهات در کاهش وزن :
ورزش با شکم خالی

حذف وعده ها به ویژه صبحانه
امتناع از خوردن گوشت قرمز

نخوردن پروتئین
حذف کربوهیدرات 

نخوردن چربیهای مفید

/ در وعده صبحانه از گردو بیشتر استفاده کنید.  مغز 
این  است.  اسیدفولیک  و   B ویتامین  از  سرشار  گردو 
ترکیبات باعث تقویت اعصاب، قلب و عروق می شود. گردو 
سریع الهضم و چاق کننده است. با مصرف روزانه 3 عدد 
گردو می توان فراموشی، خستگی و ضعف بنیه را جبران 

کرد.

/ درمان نفخ با آبلیموی طبیعی 
 نوشیدن یک لیوان آب حاوی آب لیموی تازه 30 دقیقه پس 
از یک وعده غذایی، می تواند گوارش را بهبود بخشیده و نفخ 

را کاهش دهد.
لیمو به بهبود و سم زدایی طبیعی بدن کمک می کند و 

همانند یک ملین و ادرارآور خفیف است.

/  این افراد سمت قهوه نروند !
 افراد کم خون

زنان باردار وشیرده
افرادی که استرس دارند

کسانی که تپش قلب دارند
افراد در معرض پوکی استخوان
افرادی که سوزش سر دل دارند.

/ جعفری 3 برابر پرتقال ویتامین ث دارد!
جعفری 3 برابر پرتقال ویتامین ث و 2 برابر اسفناج آهن 
دارد. به همین دلیل مانع ریزش مو می شود. همچنین آهن 

بدن را نیز تأمین می کند و برای زنان خیلی مفید است.

/ فوت مربی ورزشی پس از نوشیدن کافئین به میزان 
200 فنجان قهوه!

 توماس منسفیلد مربی 29 ساله یک بسته 100 گرمی پودر 
کافئین را برای نوشیدنی مکمل سفارش داده بود. اما به طور 
تصادفی مخلوطی حاوی هفت برابر بیش از دوز توصیه شده 
را درست کرد.  مقدار توصیه شده پودر مصرفی 60 تا 300 
میلی گرم در روز بود، اما ترازوی دیجیتال منسفیلد میزانی 
اشتباه را نشان داده بود. معاینه پس از مرگ او نشان داد 
که 392 میلی گرم کافئین در هر لیتر خون منسفیلد وجود 

داشته که معادل 200 فنجان قهوه است.

/ با خوردن صبحانه، از لخته شدن خون جلوگیری کنید !
 خوردن صبحانه و حذف نکردن آن، به  مقدار قابل توجهی 
و چسبندگی  لخته شدن خون  احتمال  موجب کاهش 

پالکت ها می شود.

/ چه عاملی باعث سفیدی زودرس موها می شود؟
یکی از دالیل سفید شدن مو، کاهش مس در بدن است. قارچ 
یکی از بهترین منابع حاوی مس است که سیستم ایمنی بدن را 

بسیار تقویت می کند.

چند خط سالمتی
/ وقتی عصبانی هستید، نخوابید !

خاطرات  با  خوابیدن  میگویند  پکن  دانشگاه  پژوهشگران 
و  می شود  انسان  مغز  داخل  در  آن  انتشار  باعث  غم انگیز، 

فراموش کردن آن را دشوار می کند.

/ انواع دیابت:
به طور کلی دو نوع دیابت وجود دارد: دیابت نوع یک و دیابت 
نوع دو.  در دیابت نوع یک که به آن دیابت وابسته به انسولین نیز 
گفته می شود و شیوع کمتری دارد، دالیل ژنتیکی و محیطی 
علت آغاز بیماری است که هنوز به طور کامل هم شناسایی 
نشده  است. افراد در هر سنی ممکن است که به دیابت نوع یک 
مبتال شوند؛ اگرچه این نوع دیابت در کودکان و جوانان شایع تر 

است.
دیابت نوع دو که از آن به عنوان دیابت غیر وابسته به انسولین 
نیز یاد می شود، شایع ترین نوع دیابت در جهان است که معمواًل 
به دلیل مقاومت سلول های بدن نسبت به انسولین رخ می دهد. 
دیابت نوع دو در بزرگساالن بیشتر دیده می شود؛ ولی به دلیل 
اضافه وزن، کاهش تحرک و تغذیه  نامناسب، شیوع آن در 

جوانان و نوجوانان هم رو به افزایش است.
گاهی ممکن است دیابت در گروه خاصی مانند زنان رخ دهد 
که به آن دیابت بارداری گفته می شود. در دیابت بارداری، فرد 
باردار برای اولین بار با افزایش قند خون روبرو می شود. هرچند 
عالئم و نشانه های دیابت بارداری معمواًل پس از زایمان از بین 
می رود، اما این زنان در آینده مستعد ابتال به دیابت نوع دو 

خواهند بود.

/ قرمه سبزی یک سالح قوی در برابر کم خونی !
سلنیوم،  روی،  آهن،  مانند  ترکیباتی  حاوی  سبزی   قرمه 
 D منیزیم، کلسیم، فوالت، فسفر، گوگرد و انواع ویتامین های

C، و گروه ویتامین های B می باشد.
متخصصان معتقدند که قرمه سبزی به علت داشتن آهن و 

فوالت، یک سالح قوی در برابر کم خونی است.

/ رازیانه باعث پیشگیری از سرطان 
درمان  و  رحم  دهانه  و  رحم 

بیماری سرد مزاج جنسی در 
زنان می شود.

/ برای سالم ماندن کلیه ها از 
مصرف زیاد نمک خودداری کنید.

تأثیر  انسان  سالمتی  روی  بر  مختلف  روشهای  از  نمک 
می گذارد. در برخی افراد مصرف زیاد نمک می تواند سبب 
افزایش میزان پروتئین دفع شده در ادرار شود. مصرف زیاد 
نمک می تواند برای کلیه ها مضر بوده و یا اگر در حال حاضر 
به بیماری کلیوی مبتال هستید، سبب تشدید عالئم بیماری 

شود.
اگر بیش از حد نمک استفاده کنید، شانس ابتالی شما به 
فشارخون باال و سنگ های کلیوی افزایش می یابد. فشارخون 
ابتال به  از عوامل مهمی است که می تواند سبب  باال یکی 
بیماری های کلیوی شود. تشکیل سنگ در کلیه ها نیز می تواند 

به کلیه ها آسیب وارد کند.

/ آیا تزریق ویتامین ب 12 باعث افزایش انرژی می شود؟
 اگر دچار کمبود ویتامین ب 12 باشیم، تزریق این ویتامین 
کمک کننده است و باعث بهبود ُخلق و کمک به کنترل اشتها و 
کاهش وزن می شود. اما اگر سطح ویتامین ب 12 خون مناسب 

باشد، این تزریق هیچ فایده بیشتری ندارد.
 افراد زیر بیش از دیگران در معرض کمبود ویتامین ب 12 

هستند:
- افراد باالی 65 سال سن

- مبتالیان به مشکالت معده و روده 
- گیاهخوارانی که بسیار افراطی عمل می کنند.

- کسانی که عمل جراحی باریاتریک معده )الغری( انجام 
داده اند.

چند خط سالمتی

در حال حاضر مصرف نمک در کشور ما دو تا 
سه برابر بیشتر از مقدار توصیه شده سازمان 
و  نمک  زیاد  است. مصرف  بهداشت جهانی 
غذاهای شور سبب ابتال به بسیاری از بیماریها 
از جمله فشار خون باال، بروز بیماریهای قلبی 
و  معده  استخوان، سرطان  پوکی  عروقی،  و 
نارسایی کلیه می شود. یکی از دالیل اصلی 
مصرف زیاد نمک، عادت کردن ذائقه افراد به 
غذای پر نمک است. عادتهای غذایی در دوران 
کودکی شکل می  گیرد و تا سالها پایدار خواهد 
ماند. بنابراین عادات غذایی سالم را باید از 
دوران کودکی پایه ریزی کنیم. با کم کردن 
مقدار نمک مصرفی کودک به روشهای مختلف 
می  توان او را به طعم کم نمک عادت داد. با 

کاهش مصرف نمک، ذائقه کودک به غذای 
کم  نمک عادت می کند و در بزرگسالی شانس 
ابتال به بسیاری از بیماریها در او کاهش می یابد.

مهمترین منابع دریافت نمک 
در رژیم غذایی

- نمک آشپزخانه و سفره که زمان طبخ یا 
سرسفره به غذا افزوده می شود.

- انواع غذاهای آماده مانند سوسیس، کالباس 
و همبرگر.

و  خورشتها  کنسرو  مانند  کنسروها  انواع   -
کنسرو سبزیها.

- انواع تنقالت شور مانند چیپس و چوب شور.
- لبنیات شور مانند پنیر، دوغ و کشک شور.

شور،  کلم  خیارشور،  مانند  شوریها  انواع   -

ترشیها و زیتون.
- آجیل و مغزهای شور.

کاهش مصرف نمک در کودکان 
با ذائقه سازی

- برای این که ذائقه کودک به شوری عادت 
نباید  نکند، در سال نخست زندگی کودک 

نمک به غذای کمکی افزوده شود.
- بعد از یک سالگی غذای کودک با کمترین 

میزان نمک ممکن تهیه شود.
- بر مبنای ذائقه خود به غذای کودک نمک 

اضافه نکنیم.
غذا  میز  یا  در سفره  نمکدان  گذاشتن  از   -

خودداری کنیم.
- مصرف غذاهای کنسرو شده و آماده در برنامه 

غذای کودک محدود شود.
- برای بهبود طعم غذای کودک، به جای نمک، 
از سبزیهای تازه و معطر و لیموترش استفاده 

شود.
- محدود کردن استفاده از غذاهای شور مثل 

آجیل شور، خیارشور و کلم شور برای کودک.
- به جای تنقالت شور و پر نمک، می توان از 
انواع میوه های خشک مثل خرما، توت و انجیر 

به عنوان میان وعده برای کودک استفاده کرد.
- در برنامه غذایی روزانه کودک، از پنیر کم 

نمک و دوغ کم نمک استفاده شود.
- برای حفظ ید، مقدار اندک نمک را در انتهای 

پخت به غذای کودک اضافه کنیم.

بدن آنچه را که باید بدانید به شما می گوید و نسبت به بروز مشکل 
هشدار می دهد. در ادامه با چند نشانه هشدار دهنده که مردان 

نباید هرگز نادیده بگیرند، بیشتر آشنا می شویم.
احساس دائمی سرما

تیروئید  کم کاری  از  نشانه ای  می تواند  سرما  دائمی  احساس 
باشد. در شرایطی که بسیاری از مردان فکر می کنند که زنان 
بیشتر به کم کاری تیروئید مبتال می شوند و آن را یک بیماری 
زنانه می دانند، اما این شرایط در مردان نیز شایع است و یکی از 
روشن ترین عالئم آن، عدم تحمل سرما است. از دیگر نشانه های 

کم کاری تیروئید می توان به موارد زیر اشاره کرد:
خستگی، افزایش وزن، بی اشتهایی،  افسردگی، یبوست

مردان مبتال به کم کاری تیروئید می توانند کاهش میل جنسی و 
اختالل نعوظ را نیز تجربه کنند. همچنین، کمبود هورمون های 

تیروئید می تواند دلیل ریزش موی آنها باشد.
اگر فکر می کنید با عالئم مرتبط با تیروئید مواجه هستید، بهترین 
گزینه مراجعه به پزشک برای بررسی سطوح هورمون های این 

غده است.
کاهش وزن ناخواسته

اگر بدون دلیلی مشخص کاهش وزن را تجربه می کنید، این 

می تواند نشانه ای از بروز مشکل باشد.
دیابت، پرکاری تیروئید، سرطان و بیماری کبد همگی از جمله 
مواردی هستند که می توانند به کاهش وزن ناخواسته منجر 

شوند.
کاهش میل جنسی و اختالل نعوظ

اگر مشکالت تیروئید دلیل کاهش میل جنسی و اختالل نعوظ 
شما نیست، همچنان شرایط دیگری وجود دارند که باید مد نظر 
قرار بگیرند. مشکالت قلبی و گردش خون از جمله کلسترول و 
قند باال یا مشکلی در تولید گشادکننده رگهای خونی بدن به نام 
نیتریک اکسید می تواند جریان خون به آلت تناسلی مردان را 
کاهش دهد. اگر با مشکالت جنسی مواجه هستید، بررسی قلب و 

گردش خون و آزمایش قند و چربی خود را فراموش نکنید.
تغییر در شکل بدن

اگر میل جنسی کم، افزایش چربی اطراف قسمت میانی بدن و 
از دست دادن توده عضالنی را تجربه می کنید، آن را نباید تنها 
با افزایش سن مرتبط بدانید. این احتمال وجود دارد که سطوح 

پایین تستوسترون دلیل بروز این شرایط باشد.
می توانید  شما  تستوسترون،  پایین  سطوح  تشخیص  از  پس 
اقداماتی را در راستای افزایش تولید این هورمون مد نظر قرار 

دهید که از آن جمله می توان به موارد زیر اشاره کرد:
کار با وزنه و تمرینات قدرتی محرک خوبی برای افزایش تولید 

تستوسترون در بدن هستند.
مصرف پروتئین بیشتر و اسیدهای آمینه موجود در پروتئین، 
برای تولید تستوسترون ضروری است. مصرف چربی های مناسب 
و چربی های اشباع موجود در زرده تخم مرغ و گوشت قرمز حاوی 
کلسترول هستند که یک پیش ساز مهم برای تولید تستوسترون 

است.
تنگی نفس

تنگی نفس پس از انجام ورزش، می تواند شرایطی کاماًل عادی 
باشد؛ اما همانند کاهش وزن ناخواسته، اگر دلیل مشخصی برای 
تنگی نفس وجود ندارد، باید برای بررسی دقیق شرایط به پزشک 

مراجعه کنید.
از جمله دالیل تنگی نفس می توان به موارد زیر اشاره کرد:

بیماری مزمن انسدادی ریه، مشکالت قلبی، چاقی، سرطان ریه
همچنین، یک عفونت ویروسی یا باکتریایی مانند برونشیت، 
آسم یا سینه پهلو نیز می تواند موجب تنگی نفس شود. با توجه 
به احتمال درگیری با بیماری کووید-19 نیز باید هرچه بیشتر به 

تنگی نفس خود توجه داشته باشید.
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 D :افقی
1-عالمت جمع عربی - سلسله ای از ترکمانان که بر ایران 
فرمان می بردند - دهان 2- از القاب اروپایی - فیلسوف 
بزرگ یونانی - مجلس بزرگان 3-پیشرو اعداد - ملتها و 
قبایل - حدت و بسیاری - دندانه سوهان 4- نوعی خواهر 
 -5 تهی  میان  نی  است-  مثلث  هندی  اسم   - برادر  و 
رب النوع یونانی مظهر اندیشه - سخن ناسزا - پرنده ای از 
تیره گنجشکان 6- انگور عرب - سالح انفجاری - ظرف 
فلزی یا پالستیکی بزرگ - نظر 7- خدای دروغین - از 
تقسیمات پنج گانه جهان - مهربان - چیز 8- روزگار و 
دهر - اسم کردی به معنای روشنایی 9- واحد سطح - 
شلنگ آب - از توابع یزد - تکیه دادن 10- شب عرب 
ابزار ماهیگیری  - شادمان گردیدن - گودال و مغاک - 
11- پشت سر هم - تارها و رشته هایی که از گیاهان به 
دست می آید - از دین برگشته 12- لباس جنگی - سال 
یادگرفتنی   - کامل 13- سرمای شدید  اختیار   - ترکی 
دانش آموزی - خوش شانسش معروف است! - درخت رز 
14- جایی که ورود آن را ممنوع کنند - مادر دریا - غار 
پیامبر  15- تصدیق انگلیسی - شاعر، نویسنده و ناشر 

معروف سوری - نوعی خودرو 

 M :عمودی
از   -2 تلویزیون  و  تئاتر  سینما،  خانم  بازیگر   -1
عفونی  ضد  برای  که  محلولی   - ایرانی  طوایف 
روی زخم می مالند - الفبای تلگراف 3- کوچک 
و بزرگ جزائر ایرانی - لغزنده 4- محلی در مکه 
مقابل   - »قیل«  همیشگی  همنشین   - معظمه 
برای  جنگی  عملیات  تمرین   - فرش   -5 زوج 
 -6 شمال  معروف  جاده   - نیرو ها  آماده سازی 
کلیدان - صومعه - رودی در روسیه - آب دهنده 
7- آزاد از بند - کارد برنده و نوک تیز - ستاره 
دنباله دار - مساوی و برابر 8- دوستان - سردسیر 
9- بانگ کردن - چاقوی موکت بری - ماه نو - از 
آن طرف پیداست! 10- گوارا بادا - رفتار و روش 
- دهی در حومه شهرستان تربت حیدریه - پرچم 
11- پایتخت انگلستان - زادگاه افراسیاب - اسب 
آغوز   - درگذشتن   - زبان  فارسی   -12 سرکش 
 -14 تحصیلی  واحد   - چکیده  ماست   -13 فله 
نیستی - عنبر ماهی - خراسان قدیم 15- کتابی 

از ارنست همنیگوی نویسنده معروف آمریکایی 
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