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برابر رأی شماره 140160311005000455مورخ1401/05/24 هیات اول موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد 
ثبتی حوزه ثبت ملک نی ریز تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی محمد جهانگیر 
در  استهبان  از  صادره   2520031395 شماره شناسنامه  به  کمال  فرزند  نوبندگانی 
ششدانگ یک باب خانه به مساحت 180.89 مترمربع پالک 18 فرعی از 3569  اصلی 
مفروز و مجزا شده از پالک 3569 اصلی  واقع در نی ریز بخش 22 استان فارس خریداری 
از مالک رسمی ورثه آقای ابوالقاسم کاشانه 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:1401/06/13       تاریخ انتشار نوبت دوم :1401/06/28

محسن زواران حسینی
رئیس اداره 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

- مورخ 1401/06/02
ش 278

36172

برابر رأی شماره 140160311005000458مورخ1401/05/25 هیات اول موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد 
ثبتی حوزه ثبت ملک نی ریز تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای مجید طاطی 
فرزند علی به شماره شناسنامه 215 صادره از مرکزی در سه دانگ مشاع از ششدانگ 
یک باب خانه به مساحت 223.10 مترمربع پالک 50 فرعی از 4186  اصلی مفروز و مجزا 
شده از پالک 13فرعی 4186 اصلی  واقع در نی ریز بخش 22 استان فارس خریداری از 
مالک رسمی آقای سید احمد طباطبایی  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:1401/06/13 

 تاریخ انتشار نوبت دوم :1401/06/28

محسن زواران حسینی - رئیس اداره 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

- مورخ 1401/06/01
ش 275

36172

اصالحیه  رأی  و   1401/05/25 140160311005000459مورخ  شماره  رأی  برابر 
140160311005000479 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 
و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک نی ریز تصرفات 
مالکانه بالمعارض متقاضی آقای رسول قاسمی فرزند خدایار به شماره شناسنامه 17 
صادره از نی ریز سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه به مساحت 223.10 مترمربع 
پالک 50 فرعی از 4186  اصلی مفروز و مجزا شده از پالک 13فرعی 4186 اصلی  واقع در 
نی ریز بخش 22 استان فارس خریداری از مالک رسمی آقای سید احمد طباطبایی  
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:1401/06/13 

 تاریخ انتشار نوبت دوم :1401/06/28

محسن زواران حسینی - رئیس اداره 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

- مورخ 1401/06/01
ش 276

36172

اصالحیه  رأی  و   1401/04/20 مورخ   140160311005000224 شماره  رأی  برابر 
140160311005000432 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 
و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک نی ریز تصرفات 
مالکانه بالمعارض متقاضی خانم مهین جامی فرزند محمد به شماره شناسنامه 19783 
صادره از استهبان در ششدانگ یک باب خانه به مساحت 184.45 مترمربع پالک  فرعی 
از 978  اصلی  واقع در نی ریز بخش 22 استان فارس خریداری از مالک رسمی ورثه رمضان 
رونده  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:1401/06/13 

 تاریخ انتشار نوبت دوم :1401/06/28

محسن زواران حسینی - رئیس اداره 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

- مورخ 1401/05/06
ش 279

36172

برابر رأی شماره 140160311005000481 مورخ 1401/06/02 هیات اول موضوع قانون 

تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد 
ثبتی حوزه ثبت ملک نی ریز تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای مجید زاهد 
فرزند عبد الرضا به شماره شناسنامه 638 صادره از شیراز در ششدانگ یک باب خانه 
به مساحت 363.11 مترمربع پالک 3530 فرعی از 3331  اصلی مفروض و مجزا شده 
از پالک 5 فرعی از 3331 اصلی واقع در نی ریز بخش 22 استان فارس خریداری از مالک 
رسمی آقای هدایت اله ذوالقدر  ورثه نجف نی ریز و نصرت نیریزی 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:1401/06/27   تاریخ انتشار نوبت دوم :1401/07/11

محسن زواران حسینی - رئیس اداره 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

- مورخ 1401/06/14
ش 281

36172

 آگهی موضوع ماده 3 قانون 
وماده 13 آئین نامه قانون تعیین 
تکلیف  وضعیت ثبتی و اراضی و 
ساختمان های فاقد سند رسمی
شماره  رأی  برابر 
مورخ   140160311005000484
1401/06/03 هیات اول موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 
رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای  و 
مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک 
بالمعارض  مالکانه  تصرفات  نی ریز 
متقاضی شرکت گروه  فاتح بین الملل 
شماره شناسنامه  به  فرزند   کیمیا 
صادره از  در ششدانگ یک درب باغ 
پالک  مترمربع   90563 مساحت  به 
51 فرعی از 4867  اصلی مفروض و 
مجزی شده از پالک 4867 فرعی از 
اصلی واقع در نی ریز بخش 22 استان 
رسمی  مالک  از  خریداری  فارس 
فاتح  گروه   شرکت  از  الواسطه     مع 
بین الملل کیمیا 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 
اعتراضی  متقاضی  مالکیت  سند 
داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار 
اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض 
خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ 
تاریخ  از  رسید، ظرف مدت یک ماه 
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: 1401/06/27 

 تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/07/11

محسن زواران حسینی
رئیس اداره ثبت اسناد 

و امالک نی ریز

- مورخ 1401/06/15
ش 282

36172

قانون  اول موضوع  - 1401/05/30 هیأت  رأی شماره 140160311023000113  برابر 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در 
واحد ثبتی حوزه ثبت ملک زرین  دشت تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای 
امیر محمد رستگار فرزند رمضان به شماره شناسنامه 2480088162 صادره از داراب 
در یک باب ساختمان تجاری مسکونی  به مساحت 144.55  متر مربع پالک 10 فرعی 
از 7673 اصلی مفروز و مجزی شده از پالک 7673 قطعه 8 بخش 12 فارس واقع در 
حاجی آباد شهرستان زرین دشت  خریداری مع الواسطه از مالک رسمی آقای یداله بریزی 
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:1400/06/13       تاریخ انتشار نوبت دوم :1400/06/27

خلیلمرادخواه-رئیسثبتاسنادوامالکزریندشت

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

- مورخ 1400/06/05
ش 2904

36172

هنگامه نیایش

طلوع اذان صبحمهشیدیخورشیدی
غروب اذان ظهرخورشید

نیمه شب اذان مغربخورشید
شرعی

212053964712551813190800 صفر27 شهریوریک شنبه

222054064712541812190800 صفر28 شهریوردوشنبه

232154064712531811190700 صفر29 شهریورسه شنبه

242254164612521810190700 صفر30 شهریورچهار شنبه 

252244154611501709180723 صفر31 شهریورپنج شنبه

262344254611491707180623 صفر1 مهرجمعه 

272344254511481706180623 صفر2 مهرشنبه

آگهی فقدان سند مالکیت بخش 22 فارس نی ریز
چون خانم راضیه بیگی فرزند یوســف با تســلیم دو  برگ استشــهادیه که در دفترخانه 
اسناد رسمی شماره 23 نی ریز تنظیم گردیده است مدعی هســتند که تعداد یک جلد 
سند مالکیت  کاداستری مربوط به  سه دانگ مشاع از ششدانگ  یک باب خانه به مساحت 
268 متر مربع تحت پــالک 3331.3088 واقع در نی ریز بخــش 22 فارس که  در  ذیل 
ثبت دفتر الکترونیکی 139820311005004944 به نام ایشــان ثبت و سند مالکیت 
به شماره چاپی 887596 ب98 صادر و تســلیم گردیده است طی سند رهنی 83485-

1398/12/04 دفترخانه 23 نی ریز در قبال مبلــغ1253389344 ریال به مدت 144 
ماه در رهن بانک مسکن شعبه نی ریز 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 باشــد 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 نرســیده 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: 1401/06/27

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

خ 1401/06/19
- مور

ش 285

مغازه 4 دهنه سر نبش به مساحت 300مترمربع  از 
17 متر مناسب همه مشاغل موقعیت عالی

امتیازات: برق 3 فاز، آب، برق، گاز، تلفن واقع 
در بلوار جمشید زردشت زیر قیمت کارشناسی 

به فروش می رسد.
مشتری واقعی تماس بگیرد.

 09368560536

فروش مغازه 
37353/2

دعوت به همکاری 
به 3 نیروی کار خانم جهت مهمانداری در 

تاالر کسری نیازمندیم.
 09171337452

2/37325

دعوت به همکاری
فروشگاه سراسری سورنا 

به چند نيروی مرد با حقوق و مزايای عالی جهت كار در 

فروشگاه نيازمند است      نشانی: میدان 15 خرداد                     
        09128848480

2/37325

دعوت به همکاری

به دو راننده ماهر و با سابقه کار 
 نیازمندیم.

شماره تماس:09011804141

2/37325

دعوت به همکاری

به یک گرافیست  مسلط به نرم افراز 

 فتوشاپ نیازمندیم.
092151 شماره تماس:15814

2/37325
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جدول هفته گذشتهجدول سودوکو شماره   401
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آیا به نظرتان می توان از پودر هسته خرما 
به عنوان قهوه استفاده کرد؟ اگر به شدت 
طرفدار قهوه هستید و چندین فنجان در 
روز می نوشید، این مقاله مخصوص شما 

است. 
نه فقط قهوه، نوشیدنی هایی مانند چای، 
نوشابه های گازدار و نوشیدنی های انرژی زا 
نیز سرشار از کافئین هستند. با توجه به 
این موضوع، می توان از قهوه هسته خرما 
یک  برای  مناسب  جایگزینی  عنوان  به 
فنجان قهوه استفاده کرد. نوشتنی است 
که دانه های معمولی قهوه حاوی 20 الی 

40 درصد کافئین هستند.
با وجود آن که مقادیر کم کافئین برای 
راستای  در  می تواند  و  است  مفید  بدن 
اختالل  کاهش  فیزیکی،  عملکرد  بهبود 
شناختی، کاهش درد و ریسک بیماریهای 
عروقی در قلب و مغز اثر گذار باشد، مصرف 
زیاد از حد ترکیبات حاوی آن منجر به 
جمله  از  تندرستی  مختلف  مشکالت 
فشار خون باال به خصوص میان جوانان، 
مهار  و  نازایی  هضم،  اختالل  بی خوابی، 
تولید کالژن در پوست می شود. در نتیجه 
کافئین یک ترکیب اعتیاد آور است که باید 

مصرف آن محدود شود.
بر پایه مطالعه ای که توسط مجله آسیایی 
تحقیقات در علوم اجتماعی و انسانی چاپ 
علمی  اجتماعی  از طریق شبکه  و  شده 
ریسرچ گیت قابل دسترسی است، قهوه 

هسته خرما فاقد هرگونه کافئین است.

قهوه هسته خرما چیست؟
قهوه هسته خرما چیز جدیدی نیست و 
سالها است که مصرف می شود. اما در حال 
گرفته  قرار  بیشتری  توجه  مورد  حاضر 
و در فضای مجازی بسیار محبوب شده 
است. شمار زیادی از مردم این محصول 
را تبدیل به جایگزین بدون کافئین برای 

فنجان های قهوه روزانه خود کرده اند.
در  که  مزیتی  ترین  اصلی  و  مهمترین 
شده،  ذکر  خرما  هسته  قهوه  خصوص 
کاهش خطر ابتال به دیابت است. در واقع 
این محصول به منظور تنظیم قند خون 
یاری رسان  بسیار  طبیعی،  طور  به  بدن 

محسوب می شود. موارد دیگری از جمله 
کمک به سیستم گوارشی بدن، رماتیسم، 
تقویت ریشه های مو و جلوگیری از ریزش 
آن، ایجاد آرامش و تقویت سیستم ایمنی 
پروستات،  به  ابتال  ریسک  کاهش  بدن، 
افزایش شیر مادر و دفع سنگ کلیه و مثانه 

نیز از مزایای قهوه هسته خرما هستند.
همان طور که از نام آن پیدا است، قهوه 
تهیه  خرما  از  استفاده  با  خرما  هسته 
برشته  خوبی  به  هسته ها  ابتدا  می شود. 
می شوند تا ترد شده و عطری عالی به خود 
خرمای  هسته های  این  سپس  بگیرند. 
برشته شده آسیاب خواهند شد تا پودر 
درشتی به دست آید. پودر هسته خرما از 
نظر ظاهری و همچنین طعم بسیار شبیه به 
قهوه است و به راحتی می توان از آن برای 

تهیه قهوه استفاده کرد.

آیا قهوه هسته خرما فاقد کافئین است؟
مصرف پودر هسته خرما کاماًل بی خطر 
و در عین حال سالم است. هسته خرما 
نظیر  مهمی  ترکیبات  حاوی  همچنین 
و  منیزیم، کلسیم  پتاسیم،  فسفر، روی، 

حتی آهن است.
پودر قهوه هسته خرما بدون کافئین است 
که آن را برای کسانی که سعی در محدود 
کردن مصرف قهوه خود دارند، تبدیل به 
محصول  این  می سازد.  ایده آل  گزینه ای 
غیر اسیدی، فاقد گلوتن و بدون کافئین 
می بخشد؛  انرژی  شما  به  سریع  و  است 

درست مانند قهوه!

طرز تهیه قهوه هسته خرما در خانه:
- مواد الزم: 20 عدد خرما

از خرما جدا کنید.  را  - روش: هسته ها 
پالپ را در یک کاسه و هسته ها را در ظرف 
تفاله  از  می توانید  کنید.  جمع  دیگری 
خرما در تهیه اسموتی ها و یا انواع دسرها 
استفاده کنید. سپس یک سینی فر بردارید 
و روی آن را با کاغذ روغنی بپوشانید. تمام 
هسته ها را روی سینی بچینید و آن را داخل 
فر قرار دهید. به همین ترتیب هسته ها 
را حداقل 30 دقیقه و حداکثر 40 دقیقه 
اجازه دهید کمی  برشته کنید.  رست و 

خنک شوند و بعد آنها را داخل مخلوط کن 
بریزید تا مخلوط درشتی به دست آید.

استفاده  آماده  اکنون  شما  قهوه  پودر 
است. پودر 20 عدد خرما به راحتی حدود 

4 فنجان قهوه، آن هم از نوع بدون کافئین 
به ما می دهد. می توان قهوه را به روش دم 
کردن پودر آماده کرد؛ اما قبل از نوشیدن، 

یک مرتبه آن را صاف کنید.

قهوه بخورید کامال بدون کافئین!قهوه بخورید کامال بدون کافئین! / قرار دادن موبایل داخل جیب، اسپرم مردان را 
کاهش می دهد.

تلفن  است  بهتر  آقایان  که  شنیده اید  خیلی  حتمًا 
همراهشان را روی کمرشان و نزدیک اندام تناسلی قرار 

ندهند. 
بدانید مطالعه ای نشان داد مردانی که  جالب است 
بیشترین استفاده را از تلفن همراه داشتند، )بیش از 
4 ساعت در روز( تعداد اسپرم در آنها به شدت کاهش 
داشت. ضمن آن که نرخ تحرک اسپرم و شکل طبیعی 

آن هم تحت تأثیر قرار می گرفت. 
در  قرارگیری  کردن  محدود  برای  پزشکان  توصیه 
معرض تابش اشعه این است که تلفن همراه را در کیف 

حمل کنند.

/ عالئم مهم و اولیه بیماری ام اس کدامند؟
 سرگیجه: این بیماران معمواًل در مستقیم حرکت کردن 
مشکل دارند. در واقع این عدم تعادل در کنترل حرکات، 
معمواًل با پیشرفت تخریب پوشش سلول های عصبی 

فرد را تحت تأثیر قرار می دهد. 
به همین خاطر است که بسیاری از مبتالیان به ام اس 

برای راه رفتن نیاز به عصا دارند.
 کاهش حافظه از عالئم بیماری ام اس: 

ناتوانی در تمرکز، صحبت  کاهش و ضعف حافظه، 
کردن و مشکالت زبانی، از اختالالت رایج در نتیجه 
پیشرفت ام اس است، که البته خیلی وقت ها می تواند از 

عالئم آغاز این بیماری باشد.

/ صبح  زود بهترین زمان برای نوشیدن آبمیوه است !
 به خصوص اگر از آب سیب، گالبی یا انگور استفاده 
کنید؛ چرا که باعث عملکرد بهتر دستگاه گوارش، 

جذب مواد مغذی و شادابی می شود.
آب سیب دارای مقدار قابل توجهی از ویتامین C است 
که جزء کلیدی سیستم ایمنی بدن به شمار می رود. 
ویتامین C نه تنها سیستم ایمنی را تحریک می کند، 
بلکه به عنوان یک ترکیب آنتی اکسیدانی عمل می کند 

که می تواند استرس را کاهش دهد و التهاب را کم کند.

/ با احساس اختالل دید که معمواًل اولین عالمت 
بخورید؛یعنی  زنجبیل  است،  میگرن  حمله  شروع 
حدود 500 تا 600 میلی گرم که حدود یک سوم قاشق 
مرباخوری است، پودر زنجبیل را در آب ساده بریزید و 

بخورید.

به  است  ممکن  الکترونیکی  / مصرف سیگارهای 
التهاب روده منجر  شود !

پژوهشگران آمریکایی در بررسی جدیدی دریافته اند، 
به بروز  الکترونیکی می تواند  که مصرف سیگارهای 
التهاب روده منجر شود؛ بنابراین کشیدن آن باید زیر 

نظر پزشک باشد.

/ هنگام خرید غذاهای کنسروی حتمًا به این نکات 
دقت کنید:

 زنگ زدگی،  تاریخ مصرف، هرگونه سوراخ یا تغییر رنگ 

در قسمت لعابی
در صورت داشتن هرکدام از این نشانه ها، از خرید آن 
خودداری کنید. ضربه خوردگی هم می تواند محتوای 

کنسرو را فاسد کند.

/ اگر سیر نمی خورید، به جای آن مرزه بخورید !
خواص  که  است  قوی  کننده  ضدعفونی  یک  مرزه 
ضدالتهابی و ضددرد دارد و در کاهش وزن و درمان 

اسهال نیز مؤثر است.

/ بهترین صبحانه برای معده های سرد و گرم !
 معده های سرد: مربای بالنگ، مربای به، مربای هویج و 

مربای پوست پسته.
 معده های گرم: عسل، شیربرنج با دارچین، مربای آلبالو 

و شیره انگور

/ دویدن به عقب، اندام را زیبا می کند !
وقتی به عقب راه می روید، خود به خود و به طور غریزی 
پشتتان را صاف می کنید. این ورزش کمردردی را که بر 

اثر خمیده راه رفتن ایجاد شده، کاهش می دهد.

/ علت قوز شدن کمر چیست؟
التهاب  پوکی استخوان،  چاقی،  نادرست،  نشستن 
دیسک کمر، کیفوز )قوز( ستون مهره ها، لغزش مهره 

به دالیل مختلف

چند خط سالمتی
/  خوابیدن با دهان باز، دندان هایتان را خراب می کند !

 وقتی از دهان نفس می کشیم، جریان هوا باعث خشکی 

لب ها و کل دهان از جمله لثه ها شده و اثر محافظتی بزاق در 
کشتن باکتری ها را از بین می برد. این امر می تواند موجب 

پوسیدگی دندان ها و بروز مشکالتی در لثه ها شود.
باز  دهان  با  که  افرادی  در  دندان  پوسیدگی  وضعیت 

می خوابند، اغلب در دندان های عقبی بدتر است.

/ عوامل افزایش دهنده خطر دیابت در  بارداری !
 افزایش قابل توجه وزن 

 سابقه خانوادگی قند خون 

 سابقه مرگ بدون توجیه جنین یا مرده زایی 

 سابقه دیابت حاملگی در بارداریهای پیشین

 سابقه تولد نوزادی که بزرگتر از حد طبیعی برای سنش 

بوده است
شبیه  دارند،  شکمی  چاقی  که  زنانی   چاقی»خصوصا 

سیب«.
- تشخیص بر مبنای آزمایش قندخون بین هفته های 24-

28 حاملگی در خانم هایی که قباًل سابقه دیابت نداشته اند، 
صورت می گیرد.

/ علل افزایش رعشه دست چیست !؟
 استرس و اضطراب،  خستگی و فعالیت فیزیکی شدید،  

مصرف الکل،  پرکاری غده تیروئید، مصرف کافئین و سایر 
محرک ها.

/ خانمهایی که دچار افسردگی و وسواس شده اند، برای 
درمان از میوه ها کمک بگیرند. 

و  می برد  بین  از  را  وسواس  و  افسردگی  میوه  خوردن 
نشاط آور نیز هست.

/ چای گل سرخ )گل محمدی( بنوشید.
حاوی   ،Cویتامین از  سرشار  بدن،  سم زدای 
آنتی اکسیدان)کاتچین(، تسکین درد قاعدگی و آرامش 
اعصاب و روان است. این دمنوش به صورت تازه فوق العاده 

است.

/ چرا شستن صورت با آب خنک  باعث آرامش می شود؟
 چون مغز تصور می کند درآب سرد شیرجه زده است و 
بدن با احساس کمبود اکسیژن سعی  می کند نفس  عمیق  

بکشد.
 در نتیجه احساس آرامش پیدا می کنید.

/ تأثیر غذای تند بر سالمتی
اگر مرتب غذاهای تند بخورید، شانس ابتال به بیماریهای 

خطرناک کاهش می یابد.
فلفل قرمز، خطر مواجهه با بیماریهای تنفسی و ابتال به 

سرطانها را کاهش می دهد.

/ در حالت عصبانیت نخوابید.
خوابیدن در حالت عصبانیت باعث استرس زیاد و ماندگار 
فرد  و عصبی شدن  انسان  در ذهن  بد  شدن خاطرات 

می شود.
  بهتر است ذهن خود را قبل از خواب آرام کنید.

/ با خوردن ساالد، مغزخود را جوانتر نگه دارید.
تقویت  برای  خوبی  منبع  سبزیجات،  سبز  برگهای 
حافظه انسان به شمار می روند و افرادی که هر روز ساالد 

می خورند، نسبت به همساالن خود مغز جوانتری دارند.

/ قرار گرفتن در معرض آفتاب قد را بلند می کند.
سنتز ویتامین D در بدن، تحت تأثیر نور آفتاب اتفاق 
افزایش جذب  نوبه خود سبب  به   D ویتامین می  افتد. 

کلسیم می شود. 
کلسیم ماده اولیه ساخت استخوان و یکی از مهمترین 
عوامل رشد قد است. زمانی که در معرض آفتاب قرار 
می گیرید، تولید ویتامین D و جذب کلسیم در بدن افزایش 

می  یابد و این عامل می تواند به رشد کمک کند.

/ برای رفع بوی بد دهان، ماست بخورید.
محققان ژاپنی معتقدند مصرف روزانه 2 لیوان)معادل 170 
گرم( ماست بدون شیرین کننده به مدت 6 هفته، باعث 

افزایش باکتریهای مفید در دهان و رفع بوی بد آن می شود.

/ بخندید و خونتان را رقیق کنید! 
هنگام خندیدن، مغز ماده ای به نام اندرفین در رگها ترشح 
می کند که باعث روان شدن جریان خون می شود و این یک 

ضد غلظت خون طبیعی است.

/ درمان چروک دور چشم !
آب پرتقال برای کاهش خطوط و چین و چروک مناسب 
است. یک تکه پنبه را در محلول آب پرتقال بزنید و دو بار در 

روز یک بار صبح و یک بار شب دور چشمتان بمالید.

چند خط سالمتی

آگهی مناقصه سیمان سفید
شماره06-1401/م ن)نوبت دوم(

نی ریز«   سفید  سیمان  »شرکت 

در نظر دارد انجام عملیات تسطیح، 

مواد  جابجایی  و  بارگیری  دپوسازی، 

کلینکر،  گچ،  سنگ  آهک،  )سنگ 

 )R3( سنگ  پودر  فلورین،  کائولن، 

نخاله های ساختمانی، ضایعات نسوز 

کاری، کوتینگ و...( در محدوده سایت 

کارخانه سیمان سفید نی ریز بوسیله 

یک دستگاه لودر L120 )یا معادل آن 

را به شرح مندرج در اسناد مناقصه 

از طریق مناقصه  به مدت یک سال 

شرایط  واجد  پیمانکار  به  عمومی 

و  افراد حقیقی  از  لذا  نماید.  واگذار 

حقوقی دارای تأیید صالحیت وزارت 

دعوت  اجتماعی  رفاه  و  کار  تعاون، 

متقاضیان  ضمنَا  می آید.  بعمل 

اسناد  دریافت  جهت  می توانند 

مناقصه به سایت

WWW.NEYRIZCEMENT.COM 

محل  در  شرکت  بازرگانی  امور  یا 

آخرین  نمایند.  مراجعه  کارخانه 

پیشنهادات  تحویل  مهلت 

مورخ  شنبه  روز  اداری  وقت  پایان 

شرایط  سایر  1401/07/02می باشد. 

در اسناد مناقصه درج گردیده است 

و در صورت نیاز به اطالعات بیشتر 

-53830006-8 های  تلفن  شماره  با 

071 داخلی های 237 و 296 تماس 

حاصل فرمایید .

شرکت سیمان سفید نی ریز 
)سهامی عام(

 آگهی موضوع ماده 3 قانون 
وماده 13 آئین نامه قانون تعیین 
تکلیف  وضعیت ثبتی و اراضی و 
ساختمان های فاقد سند رسمی
برابر رأی شماره 140160311023000114 

هیأت اول موضوع قانون تعیین تکلیف 

وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های 

واحد  در  مستقر  رسمی  سند  فاقد 

زرین  دشت  ملک  ثبت  حوزه  ثبتی 

متقاضی  بالمعارض  مالکانه  تصرفات 

آقای  مهدی شایان فرزند  رمضان به 

شماره شناسنامه 68  صادره از زرین 

مساحت  به  خانه  باب  یک  در  دشت 

از  فرعی5  پالک  متر مربع    474.49

از  شده  مجزی  و  اصلی7351مفروز 

پالک 7351 اصلی واقع در حاجی آباد 

شهرستان  زرین دشت  قطعه 8 بخش 

12 فارس خریداری مع الواسطه از مالک 

رسمی آقایان علیرضا و غالمرضا بریزی 

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 

از  می توانند  باشند،  داشته  اعتراضی 

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 

بدیهی  نمایند.  تقدیم  قضایی  مراجع 

است در صورت انقضای مدت مذکور و 

عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالکیت صادر خواهد شد. 

تاریخ انتشارنوبت اول:1400/06/27 
 تاریخ انتشار نوبت دوم :1400/07/10

خلیلمرادخواه-رئیسثبت

اسنادوامالکزریندشت

- مورخ 1400/06/12
ش 2909
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