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برابر رأی شماره 140160311023000284 - مورخ 1401/07/27 هیأت اول موضوع قانون 
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 
علی حسنی فرزند بیگلر به شماره شناسنامه 395 صادره از حاجی آباد در یک قطعه 
زمین مزروعی به مساحت 100000 متر مربع پالک 4 فرعی از 7829 اصلی مفروز و 
مجزی شده از پالک 7829 اصلی واقع درحاجی آباد قطعه 8 بخش 12 فارس شهرستان 
زرین  دشت خریداری مع الواسطه از مالک رسمی آقای عوض وثوق و آهن دورافکن و 
قربان نقی زاده و ابوالقاسم وثوق و بیگ محمد خسروپور و نوروز دژم و علی آقا نقی زاده 
و الیاس میرزایی و احمدعلی محرابی و علی محرابی 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:1401/08/15                             تاریخ انتشار نوبت دوم :29 /1401/08

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 1401/08/04
23

ش 08

36172

برابر رأی شماره 140160311023000178 - مورخ 1401/07/06 هیأت اول موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در 
واحد ثبتی حوزه ثبت ملک زرین  دشت تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم 
مریم محمدپور فرزند محمد به شماره شناسنامه 11040 صادره از زرین دشت در یک 
باب خانه به مساحت 256.34 متر مربع پالک 1782 فرعی از 7286 اصلی مفروز و مجزی 
شده از پالک 7286 اصلی  قطعه 8 بخش 12 فارس شهرستان زرین  دشت 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:1401/08/15                     

        تاریخ انتشار نوبت دوم :29 /1401/08

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 1401/08/04
23

ش 04

فراخوان عمومی جذب سرمایه گذار
موضوع برون سپاری اجرای طرح تفکیک پسماند عادی از مبدأ 

و در مقصد )شهرداری نی ریز(
نوبت اول 1401/08/22 
نوبت دوم 1401/08/29

شهرداری نی ریز تصمیم دارد با بهره مندی از مفاد شیوه نامه 
سرمایه گذاری شهرداری ها و مطابق طرح تفکیک پسماند عادی 
تهیه شده، امر تفکیک زباله در مبدأ و در مقصد )سایت پسماند 
شهرداری( را اجرا نماید، عالقه مندان می توانند اسناد مربوط 
به شرکت در این فراخوان را از واحد انتشارات شهرداری نی ریز یا 
www.shafafiat. آدرس  به  نی ریز  سامانه شفافیت شهرداری 

neyriz.ir  دریافت نمایند.
نکات حائز اهمیت در این آگهی:

1- برگزار کننده این فراخوان شهرداری نی ریز به آدرس، استان 
فارس، شهر نی ریز با کد پستی 14344-74916 می باشد.

2- تفکیک پسماند عادی از پسماند تولیدی اماکن سطح شهر 
نی ریز )مبدأ( و پسماندهای دپو شده در سایت پسماند شهرداری 

واقع در کیلومتر 5 جاده نی ریز بختگان )مقصد(
3- پیشنهاد دهندگان می بایست مبلغ سپرده شرکت در فراخوان 
سرمایه گذاری را به صورت ضمانت نامه بانکی معتبر در فرم های 

قابل قبول در وجه شهرداری نی ریز با اعتبار حداقل 3 ماهه و 
قابل تمدید و یا فیش واریزی به حساب 01056922620004 بانک 
ملی ایران شعبه احمد نی ریزی به نام سپرده شهرداری نی ریز را به 

همراه اسناد فراخوان به شهرداری ارائه نماید.
4- پیشنهادات واصله 2 هفته پس از اولین تاریخ درج آگهی در 
مورخ 1401/09/06 ساعت 9 صبح در شهرداری نی ریز بازگشایی 

می گردد.
5- متقاضایان می بایست پیشنهادات خود را که در قالب اسناد 
فراخوان تهیه نموده اند تا پایان وقت اداری روز شنبه 1401/09/12 
در پاکت مهرموم به آدرس فوق الذکر واحد دبیرخانه شهرداری 

تحویل نمایند.
6- سایر موارد در اسناد فراخوان ذکر گردیده است که تبعیت از آن 

ضروری است.
7- شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار است.

دبیرخانه هیئت عالی سرمایه گذاری شهرداری نی ریز

دعوت به همکاری

به چند نیرو ی مرد 
جوان جهت کار در 

فروشگاه مواد غذایی 
با حقوق و مزایای عالی 

نیازمندیم.
عالقه مندان جهت 
همکاری با شماره :

09171334003
تماس حاصل فرمایند.

برابر رأی شماره 140160311005000558 مورخ 1401/07/09 هیأت اول / دوم موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر 
در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک نی ریز تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم 
نزهت کیخسرو  فرزند حسن به شماره شناسنامه 201 صادره از نی ریز در ششدانگ 
یک باب خانه به مساحت 295.20 متر مربع پالک 140 فرعی از 130 اصلی مفروز و مجزی 
شده از پالک 7 فرعی 130 اصلی واقع در نی ریز بخش 22 فارس  خریداری از مالک رسمی 
آقای اسماعیل نصیری 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:1401/08/29    
تاریخ انتشار نوبت دوم :1401/09/14

محسنزوارانحسینی-رئیسثبتاسنادوامالکنیریز

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

- مورخ 1401/08/18
3

ش 01

برابر رأی شماره 140160311005000589 مورخ 1401/08/08 هیأت اول  موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در 
واحد ثبتی حوزه ثبت ملک نی ریز تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای مهرداد 
بیات فرزنداکبر  به شماره شناسنامه 2550021290 صادره از نی ریز در ششدانگ یک 
باب خانه به مساحت 221.43 متر مربع پالک 425 فرعی از 3789  اصلی مفروز و مجزی 
شده از پالک فرعی 341  از 3789  اصلی واقع در نی ریز بخش 22 فارس  خریداری از مالک 
رسمی سهام مشاعی متقاضی  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:1401/08/29                     تاریخ انتشار نوبت دوم :1401/09/14

محسنزوارانحسینی-رئیسثبتاسنادوامالکنیریز

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

- مورخ 1401/08/24
3

ش 07

برابر رأی شماره 140160311005000556 مورخ 1401/07/09 هیأت اول  موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در 
واحد ثبتی حوزه ثبت ملک نی ریز تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم نزهت 
کیخسرو  فرزند حسن به شماره شناسنامه 201 صادره از نی ریز در ششدانگ یک باب 
مغازه  به مساحت 37.66 متر مربع پالک 142 فرعی از 130 اصلی مفروز و مجزی شده از 
پالک 7 فرعی 130 اصلی واقع در نی ریز بخش 22 فارس  خریداری از مالک رسمی آقای 
اسماعیل نصیری 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:1401/08/29    
تاریخ انتشار نوبت دوم :1401/09/14

محسنزوارانحسینی

رئیسثبتاسنادوامالکنیریز

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

- مورخ 1401/08/18
3

03
ش 

برابر رأی شماره 140160311005000535 مورخ 1401/06/20 هیأت اول  موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در 
واحد ثبتی حوزه ثبت ملک نی ریز تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای محسن 
فتحی  فرزند حسین به شماره شناسنامه 46 صادره از داراب در ششدانگ یک باب 
خانه  به مساحت 247.83 متر مربع پالک فرعی 5 از 3568 اصلی مفروز و مجزی شده از 
پالک فرعی از 3568 اصلی واقع در نی ریز بخش 22 فارس  خریداری از مالک رسمی خانم 
نرگس عفیفی 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:1401/08/29    
تاریخ انتشار نوبت دوم :1401/09/14

محسنزوارانحسینی

رئیسثبتاسنادوامالکنیریز

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

1401/08/23
- مورخ 

3
ش 05

آگهی فقدان سند مالکیت بخش 22 فارس نی ریز
چون آقای هادی محمد حسنی  فرزند رضا  با تسلیم دو برگ استشهادیه که در دفترخانه 
اسناد رسمی شماره 11 نی ریز تنظیم گردیده است مدعی هســتند که تعداد یک جلد  
سند مالکیت    مربوط موازی 472967 سهم مشــاع  از 543082 سهم سهام ششدانگ   
تحت پــالک 292  واقع در نی ریز بخــش 22 فارس کــه در دفتر امــالک الکترونیک  
140120311005001909 به نام  هادی محمدحســنی فرزند  رضا ثبت و سند تک 
برگ به شماره ســریال 937353 صادر و تسلیم گردیده اســت 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: 1401/08/29
محسن زواران حسینی

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک نی ریز

1401/08/23
خ 

- مور
3

ش 06

آگهی تجدید  مزایده زمین شهرداری  مشکان
نوبت اول :1401/08/29
نوبت دوم :1401/09/06

شهرداری مشکان در نظر دارد به استناد مجوز شورای محترم 
اسالمی شهر و با توجه به قوانین و مقررات جاری و آئین نامه مالی 
شهرداریها نسبت به فروش یک قطعه زمین مسکونی  مشروحه 
ذیل از طریق آگهی مزایده اقدام نماید. لذا از کلیه متقاضیان 
دعوت به عمل می آید با در نظر گرفتن قیمت کارشناسی و شرایط 
زیر به شهرداری مراجعه و ضمن اخذ اسناد مزایده پیشنهاد خود 
را در پاکت سر بسته از تاریخ درج آگهی تا تاریخ 1401/09/15 به 

دبیرخانه شهرداری تحویل نمایند.
شرایط : 

1-متقاضیان می بایست مبلغ 10 درصد بابت سپرده شرکت در 
مزایده به حساب 0105645534004 بنام شهرداری نزد بانک ملی 
شعبه مشکان واریز و اصل رسید را در پاکت مربوطه و در موعد 

مقرر تحویل نمایند.
2-به پیشنهاد های مخدوش ، ناخوانا ، فاقد سپرده و ارسال پس از 

مهلت مقرر ترتیب اثر داده نمی شود .
3-در صورتی که نفرات اول، دوم و سوم مزایده به ترتیب با اعالم 
کتبی شهرداری حاضر به انجام تعهدات نشوند ، سپرده شرکت در 

مزایده به نفع شهرداری ضبط می گردد .
4-شهرداری در رد یا قبول پیشنهادها مختار است.

5-هزینه کارشناسی و هزینه درج کلیه آگهی ها بر عهده برنده 
مزایده می باشد.

6- سایر شرایط در اسناد مزایده درج گردیده است.
  شماره تماس :  07153863500

شهرداری مشکان

انواع موتورآالت کشاورزی، 
ژنراتور، لوازم کشاورزی و 
آهن آالت  شما را خریداریم
09171319040 خادمی

خریداری لوازم کشاورزی

37353/2

 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   140160311005000557
موضوع  اول   هیأت   1401/07/09
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
سند  فاقد  ساختمان های  و  اراضی 
رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه 
مالکانه  تصرفات  نی ریز  ملک  ثبت 
نزهت  خانم  متقاضی  بالمعارض 
شماره  به  حسن  فرزند  کیخسرو  
در  نی ریز  از  صادره   201 شناسنامه 
به  مغازه  خانه  باب  یک  ششدانگ 
مساحت 68.30 متر مربع پالک 141 
و مجزی  مفروز  اصلی  از 130  فرعی 
شده از پالک 7 فرعی 130 اصلی واقع 
در نی ریز بخش 22 فارس  خریداری از 
مالک رسمی آقای اسماعیل نصیری 
منظور  به  لذا  است.  گردیده  محرز 
به  نوبت  دو  در  مراتب  عموم  اطالع 
در  می شود.  آگهی  روز   15 فاصله 
صورتی که اشخاص نسبت به صدور 
اعتراضی  متقاضی  مالکیت  سند 
تاریخ  از  می توانند  باشند،  داشته 
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 
طبق  اعتراض  وصول  عدم  و  مذکور 
خواهد  صادر  مالکیت  سند  مقررات 

شد. 

تاریخ انتشارنوبت اول:1401/08/29    
تاریخ انتشار نوبت دوم :1401/09/14

محسنزوارانحسینی
رئیسثبتاسنادوامالک

نیریز

- مورخ 1401/08/18
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رختخواب  از  آمدن  بیرون  روزها  بعضی 
کاری عذاب آور است. بنابراین بسیاری از 
افراد به طور طبیعی وسوسه می شوند که 
دکمه چرت زدن )snooze( ساعت خود را 
فشار دهند تا بتوانند تنها 10 دقیقه بیشتر 
بخوابند. به گفته محققان، اگرچه این کار 
ممکن است لذت بخش باشد، اما در واقع 
می تواند عواقب بدی برای سالمتی شما به 

همراه داشته باشد.
به گزارش ایسنا، اگر شما هم صبح ها زمانی 
که ساعتتان شروع به زنگ زدن می کند 
می فشارید،  را  آن  زدن«  »چرت  دکمه 
باید بدانید که تنها نیستید و یک مطالعه 
جدید نشان می دهد که 57 درصد از افراد 
بزرگسال به طور معمول تا دومین، سومین 
یا چهارمین بار، بیدار شدن را به تعویق 

می اندازند.
تمامی  در  تقریبًا  که  دکمه  این 
ساعتهای  و  ساعت  اپلیکیشن های 
محبوبیت  از  می شود،  دیده  زنگ دار 
خاصی برخوردار است و این محبوبیت با 
بر  مبنی  کارشناسان  فراوان  هشدارهای 

مضر بودن آن، در تضاد است.
 دانشمندان علوم خواب استدالل می کنند 
می تواند  تئوری  نظر  از  ساعت  زنگ  که 
چرخه خواب ما را مختل و بیدار شدن ما به 
صورت خودکار را دشوارتر کند. زمانی که 
در حالت نیمه هوشیار هستید، هیچ چیز به 
اندازه این دکمه نمی تواند وسوسه برانگیز 
باشد؛ اما خاموش کردن زنگ ساعت تنها 
برای چند دقیقه، بدن را وارد چرخه خواب 
بعدی می کند. چرخه ای که تنها پس از 

چند دقیقه بار دیگر مختل خواهد شد.
با وجود این انتقادات نسبت به چرت  زدن، 
آن  تأثیرهای  مورد  در  واقعی  داده های 
کمیاب هستند. به طوری که هر آنچه ما 
در این مورد می دانیم، از مطالعات انجام 
شده در مورد رفتارهای مرتبط با خواب یا 

استرس به دست آمده است.
بزرگسال  فرد   450 مطالعه  این  در 
حضور داشتند و داده های ثبت شده در 
نظرسنجی های روزانه و همچنین داده های 
مربوط به دستگاه های پوشیدنی آنها نشان 
داد که زنان 50 درصد بیشتر از مردان 
دکمه چرت زدن را می فشارند. عالوه بر آن، 
الگوهای خواب افرادی که بیدار شدن را به 
تعویق می انداختند، نشانه های بیشتری از 

اختالل خواب را نشان می داد.
شب زنده داران بیشتر از این دکمه استفاده 
می کردند و به طور کلی گزارش شد که این 
دسته از افراد خسته تر هستند. استفاده از 

این دکمه در افراد جوان نیز بیشتر بود.
هیچ کدام از این موارد به معنای وجود یک 
رابطه عّلی مستقیم میان فشردن دکمه 
چرت زدن و تا دیر وقت بیدار ماندن و 
تحرک کمتر در طول روز نیست؛ بلکه نشان 
می دهد در حالی که فشردن دکمه چرت 
زدن برای یک نفر می تواند احساس خوبی 

به همراه داشته باشد، ممکن است برای 
دیگری خوب نباشد.

تعجب آور نیست دسته ای که بیدار شدن 
خود را به تعویق می انداختند، جنبه های 
مثبت آن از جمله خلق و خوی بهتر را 
می دیدند. در حالی که آن دسته ای که به 
آن تمایل نداشتند، با این فواید مخالف 

بودند.
مهمترین دالیلی که افراد برای استفاده 
از این دکمه مطرح کردند شامل مواردی 
چون: من نمی توانم با اولین زنگ ساعت 
از رختخواب بیرون بیایم و در رختخواب 
محققان  بود.  می کنم،  راحتی  احساس 
می گویند که از هر سه نفر در ایاالت متحده 

آمریکا، یک نفر خواب کافی ندارد.
محققان این مطالعه از پاسخ به این سؤال 
که فشردن دکمه چرت  زدن ساعت برای 
افراد خوب یا بد است، خودداری و تأکید 
کردند که نیاز به هرگونه زنگ برای بیدار 
شدن ممکن است برای سالمت ما مناسب 
نباشد. به عبارت دیگر، راه حل مبارزه با 
کم خوابی، خواب بیشتر است؛ نه فشردن 
چندباره دکمه چرت زدن ساعت. فرد باید 
خوابی با طول مناسب با برنامه منظم و تا 
حد امکان آرام و بدون مزاحمت داشته 

باشد.

-  از قانون، دو گاز،  استفاده کنید.
ناسالم  غذای  یک  گرفتید  تصمیم  اگر 
بخورید، ابتدا فقط یک گاز بزنید یا یک لقمه 
بخورید. بعد یک لیوان آب بخورید و بعد از 
آن نیز یک لقمه یا گاز دیگر از غذای ناسالم 
مورد نظر. با افزودن یک لیوان آب بین دو 
لقمه، حس سیری خیلی زود به سراغتان 

می  آید.
با  را  از بشقاب خود  نیمی  از  بیش   -

سبزیجات پر فیبر پر کنید.
- از قانون 10 دقیقه استفاده کنید.

این قانون برای هر عادت مفیدی کاربرد 
رختخواب  به  زود  می خواهید  اگر  دارد. 
بروید، 10 دقیقه زودتر از آن چه که قباًل 
برنامه ریزی کردید به رختخواب بروید. این 
قانون ساده نقش مهمی در حفظ تناسب 

اندام شما دارد.
- روز خود را با پروتئین آغاز کنید.

پروتئین، میزان هورمون گرلین را که به 
هورمون گرسنگی مشهور است، در بدن 

کاهش می دهد.
- هر ساعت دو دقیقه راه بروید.

 3 به  را  خود  مصرفی  شکر  مقدار   -
قاشق کاهش دهید.

- میزتان را به پنجره نزدیکتر کنید.
فراوان  مقادیر  که  داده  نشان  تحقیقات 
نور خورشید نقش مهمی در دو چیز دارد: 

کیفیت خواب و توان تولید و فعالیت روزانه.
- نوشیدنی های گرم بنوشید.

چرت زدن پس از زنگ صبحگاهی ساعت مضر استچرت زدن پس از زنگ صبحگاهی ساعت مضر است
زنگ ساعت می تواند چرخه خواب ما را مختل کند

چند عادت غذایی ساده برای تناسب اندامچند عادت غذایی ساده برای تناسب اندام

/ غذا نخوردن،  تأثیر منفی در الغری دارد.
به بدن خود گرسنگی می دهید؛ بدن یک دوره  سخِت کم  
غذایی  را طی  می کند و به ذخیره انرژی  می پردازد  و به 

جای این که چربی بسوزاند، عضالت را می سوزاند.

/  جادوی آب یخ در درمان پا درد
اگر مدت طوالنی سرپا بوده اید یا راه رفته و از ناحیه پا 
احساس درد می کنید، سه چهارم بطری را پر از آب کنید و 
بگذارید یخ بزند. بعد زیر پا قرار دهید و غلطتش بدهید تا با 

سردی بطری، التهاب ودرد پا ازبین برود.

/  سفید کردن زیر بغل با روش خانگی
مواد مورد نیاز:
مقداری آب 

سه قاشق غذاخوری نشاسته
یک قاشق چای خوری آب لیمو

یک قاشق چای خوری جوش شیرین
ترکیب مواد به صورتی باشد که یک خمیر نرم تشکیل 
شود و برای حدود نیم ساعت روی پوست باقی بماند. بعد 
از نیم ساعت با آب ولرم پوست را ماساژ دهید. این کار را در 
طی روز یک بار شب قبل از خواب یا عصر به مدت یک ماه 

انجام دهید.

/  آموزش ماسک ضد جوش
آناناس را با آب لیمو ترش مخلوط کنید تا یکدست شود و 

آن را روی پوست صورت قرار دهید. 
اسیدهای موجود در آناناس، جای جوشها را از بین می برد.

/  قرص آهن را از دسترس کودکان دور نگه دارید!
شود،  خورده  کودک  توسط  اتفاقی  طور  به  اگر  چون 
عوارض خطرناکی روی بدنش خواهد داشت و در کمتر از 

یک ساعت باعث می شود کودک خون باال بیاورد ! 

/  والدین باید ارتباطی مؤثر و فعال با فرزند خود داشته 
باشند.

کودکانی که از بودن با پدر و مادرشان احساس صمیمیت 
و نزدیکی می کنند، نسبت به کودکانی که این احساس 
را ندارند، تمایل بیشتری برای هماهنگ کردن خود با 

ارزش ها و باورهای والدینشان دارند.

/  جلوی خمیازه کشیدن را نگیرید.
خمیازه کشیدن باعث پایین آمدن حرارت مغز می شود. 
باال رفتن دمای مغز سبب مرگ سلول های مغز شده و 
این باعث آسیب به سایر بخش های بدن و مرگ زودرس 

می شود.

بارداری  دردوران  مادر  سیگارکشیدن  عوارض   /
برسالمت جنین:

مشکالت تنفسی 
کاهش رشد ریه

زایمان زودرس وحتی مرگ نوزاد
اختالالت یادگیری 
بیش فعالی وچاقی

/  »عسل« بهتر از شربت سینه، سرفه  را درمان می کند.
طبق مطالعات محققان، افرادی که قبل از خواب یک 
و خواب  قاشق عسل خورده اند، کمتر سرفه می کنند 
راحت تری دارند.عسل سرشار از آنتی اکسیدان  و مواد 
ضدمیکروب است و به همین دلیل می تواند سرفه را 

درمان کند.

/  مردها از وابستگی بیش از حد بیزارند!
مردها دوست دارند مکمل زندگی شما باشند، نه این که 

مرکز دنیای شما.
درست است که مردها دوست دارند همسرشان به آنها 
تکیه کند و تا حدودی وابسته باشد تا آنها احساس ارزش 
کنند؛ اما از زنانی که وابستگی احساسی بیش از حد دارند 

و هر لحظه به آنها می چسبند بسیار بیزارند.

/  کنجد سیاه از بدن در برابر بیماریها محافظت می کند.
آنتی اکسیدانها و فیتو شیمیایی که در این دانه ها وجود 
دارد، از بدن در برابر بیماریهای خاص مانند بیماریهای 

روده بزرگ محافظت می کند.
دانه های کنجد سیاه همچنین حاوی سوزامین هستند 
که از کبد در برابر اثرات مضر رادیکالهای آزاد محافظت 
می کند. داشتن کبد سالم بدن را قادر به سم زدایی و 

مبارزه با بیماریها می کند.
یک مطالعه منتشر شده نشان می دهد که دانه های کنجد 

سیاه اثرات ضد بیماری بر روی بدن دارند.
فیلواستئول ها با استفاده از تقویت سیستم ایمنی بدن، 

خطر ابتال به بیماریها را پایین می آورد.

چند خط سالمتی
/ پرهیز از مصرف آنتی بیوتیک در شروع آنفلوآنزا

رئیس مرکز مدیریت بیماری های واگیر وزارت بهداشت:
پرهیز از مصرف آنتی بیوتیک در شروع بیماری های ویروسی 
یک اصل است، اما بعد از هفته اول بیماری در صورت بروز 

عوارض میکروبی ممکن است با نظر پزشک تجویز شود. 
آزیترومایسین و سایر آنتی بیوتیکها نه تنها بر روی آنفلوآنزا 
و کرونا اثر درمانی ندارند، بلکه می توانند با عوارض جسمی 

ناخواسته نیز همراه باشند.
از ابتدای امسال تاکنون، موارد مرگ ناشی از آنفلوآنزا بین 30 
تا 40 نفر در کشور بوده است و در گروه سنی زیر پنج سال نیز 
تنها یک مورد فوتی گزارش شده؛ این در حالی است که در 

سال 1396، شمار جانباختگان 21 نفر بود.  

/ فواید قارچ
لینولئیک،  اسید  و  بتاگلوکان  داشتن  دلیل  به  قارچ ها 
منبع غذایی خوبی برای پیشگیری از بروز سرطان سینه و 

پروستات هستند.

/ خواص گل محمدی 
ملین و ضد یبوست

تقویت کننده مغز و حافظه
ضد افسردگی

از پودر گل محمدی روی ماست و یا در غذاها استفاده کنید.

/خواب نامنظم به کلیه هایتان آسیب می زند !
خواب نامنظم با تأثیر بر هیپوتاالموس و هیپوفیز، بر روی 
بسیاری از هورمونها اثر نامطلوب گذاشته و اختالل این 

هورمونها، به کلیه آسیب می زند.

/ فوائد ادویه ها:
-  زعفران: مسکن، ضدسرفه و افزا یش اشتها 
- زردچوبه: ضدسرطان، ضداستخوان درد 

- زنجبیل: تقویت معده، افزا یش سوخت و سازبدن 
- دارچین: ضدتب، ضدسرفه و کاهش قندخون

/ اگر کم خون هستید، آب پرتقال خونی بنوشید !
اگر پرتقال قرمز یا به اصطالح خونی است، به میزان قابل  

مالحظه ای بتاکاروتن یا پیش ساز ویتامین A نیز دارد.
 پس برای تقویت سیستم دفاعی بدنتان، گاهی آب پرتقال 
و اگر کم خون هستید، آب پرتقال خونی را که به جذب آهن 

دریافتی از سایر مواد غذایی کمک می کند، بنوشید.

/ اگر استرس دارید، پسته بخورید.
پسته سرشار از روی است که ویتامین B6 را به فرم فعال آن 

تبدیل می کند.
فرم فعال ویتامین B6 موجب ترشح هورمون سروتونین 

)شادی آور( و در نتیجه باعث کاهش استرس می شود.

/  گیاهان ضددرد:
نعنا فلفلی: آفت ها

اسطوخدوس: تسکین سوختگی
غرغره با مریم گلی: تسکین گلودرد

بابونه: تسکین دردهای گوارشی
 پودر شیرین بیان: ورم گوش
سرو کوهی: مشکالت کلیوی

/  درمان بی خوابی با کاهو
کاهو دارا ی ماده آرام بخش الکتوکاریوم است که به خواب 

راحت کمک می کند.
افرادی که مشکل خواب دارند، نیم ساعت قبل از خواب کاهو  

مصرف کنند.

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

- دفع ادرار دردناک
- احساس سوزن سوزن شدن

- سرگیجه بی دلیل
- ناتوانی دراحساس تغییرات دما

- افسردگی و بی حالی
- کاهش سطح حافظه

/ کمبود ویتامینهای ضروری بدن باعث موارد زیر می شود:
ویتامین A : مشکل بینایی و کاهش عملکرد سیستم ایمنی

ویتامین C: بی حالی، درد عضالنی، این افراد به سادگی کبود 
می شوند و از لثه هایشان خون می آید.

ویتامین D: می تواند سرعت ابتال به نرمی استخوان را افزیش 
دهد.

ویتامین E : کم خونی و آسیب رسیدن به سلولهای عصبی
پتاسیم : گرفتگی عضالت، ضعف و آریتمی قلبی

آهن : کم خونی و ریزش مو
کلسیم : بی قراری، پریدن چشم و آریتمی

 سدیم : ضعف، گرفتگی، گیجی منتهی به کما

چند خط سالمتی

- خوردن مارچوبه دید چشم را تقویت می کند.
- مارچوبه برای تقویت نیروی جنسی مفید است.

- مارچوبه ضعف مثانه را برطرف می کند.
- برای تقویت قلب مفید است.

- مارچوبه ملین است و یبوست را برطرف می کند.
- مارچوبه تب بر است.

- مارچوبه به علت داشتن کلروفیل خونساز است 
و کسانی که کم خون هستند، باید از آن استفاده 

کنند.
- به ساختن گلبولهای قرمز خون کمک می کند.

درد  کاهش  و  افسردگی، خستگی  با  مبارزه  به   -
قاعدگی کمک می کند.

- مارچوبه برای زنان باردار مفید است.
- با مارچوبه می توان روماتیسم مفصلی را درمان 

کرد.
- برای رفع سندرم پیش از قاعدگی مفید است.

- برای مهار دیابت می توان از مارچوبه استفاده کرد.
- به درمان صرع کمک می کند.

- باعث کاهش فشارخون می شود.
- لکه های پوستی مانند آثار آکنه، جوشها و عالئم 

دیگر را کاهش می دهد.
باعث  از پرخوری،  اشتها و جلوگیری  با کاهش   -

الغری و کاهش وزن افراد می شود.
- برای پیشگیری و درمان انواع سرطان مفید است.

- خطر ابتال به پوکی استخوان را کاهش دهد.

از مهمترین خواص 
مارچوبه


