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دعوت به همکاری
به یک خانم مسلط به کامپیوتر جهت وارد کردن سیستم 

بیمه ای به صورت پاره وقت با حقوق و مزایای کافی در 

دندانپزشکی دکتر نیلوفر صداقتیان نیازمندیم.

کوچه بهداری/ کنار آزمایشگاه دیانتی / طبقه اول

2/38808

دعوت به همکاری
به یک نیروی مرد ترجیحًادارای گواهینامه پایه 2 جهت کار در 

کارگاه لوازم کشاورزی نیازمندیم.
مراجعه حضوری هر عصر از ساعت 5تا 7

نشانی: بلوار ولی عصر، لوازم کشاورزی خادمی
53823101 -  09171319040

2/38808

آگهی فقدان سند مالکیت 
بخش 22 فارس نی ریز

چون آقای محمدابراهیم حقیقی  فرزندحســین علی با تسلیم 

دو برگ استشــهادیه که در دفترخانه اســناد رســمی شماره 
422 نی ریز تنظیم گردیده اســت مدعی هستند که تعداد یک 
جلد  ســند مالکیت  کاداستری  مربوط شــش دانگ یک قطعه 
زمین به مســاحت 830.53   تحت پــاک 3331.3442  واقع 
در نی ریز بخش 22 فارس که به نام ایشــان  ثبت و سند مالکیت 
به شماره چاپی 096485 ب 99 صادر و تسلیم گردیده است به 
علت جابجایی منزل مفقود شده است و نامبرده تقاضای صدور 
سندالمثنی نموده است. مراتب طبق دستور ماده 120 اصاحی 
آیین نامه قانون ثبت آگهی می شــود که هر کس نسبت به ملک 
مورد آگهی معامله ای کرده و یا مدعی وجود ســند مالکیت نزد 
خود می باشد تا ده روز پس از انتشار آگهی به ثبت محل مراجعه 
و اعتراض خود را ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا خاصه معامله 
تســلیم نماید و اگرظرف مدت مقرر اعتراضی نرســیده و یا در 
صورت اعتراض اصل ســند ارائه نشــود اداره ثبت سند مالکیت 

المثنی را طبق مقررات صادر و به متقاضی تسلیم خواهد کرد.  

تاریخ انتشار: 1401/09/06 

محسن زواران حسینی

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک نی ریز
1401/08/3

خ 0
- مور

3
ش 08

آگهی فقدان سند مالکیت بخش 22 فارس نی ریز
چون آقای قاسم منفرد   فرزند اصغر  با تسلیم دو برگ استشهادیه که در دفترخانه اسناد 
رسمی شــماره 347 قطرویه نی ریز تنظیم گردیده است مدعی هســتند که تعداد یک 
جلد  سند مالکیت دفترچه ای مربوط به ســه دانگ خانه   به مساحت 232.29 متر مربع    
تحت پاک 7355.553  واقع در نی ریز بخــش 22 فارس که در ذیل ثبت 12463 دفتر 
241 صحفه 415 به نام ایشان ثبت و سند مالکیت به شــماره چاپی 986418  الف 91 
صادر و تسلیم گردیده اســت به علت جابجایی منزل مفقود شده است و نامبرده تقاضای 
صدور سندالمثنی نموده است. مراتب طبق دســتور ماده 120 اصاحی 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 سند مالکیت یا خاصه معامله تسلیم نماید و اگرظرف 
مدت مقرر اعتراضی نرسیده و یا در صورت اعتراض اصل سند ارائه نشود اداره ثبت سند 

مالکیت المثنی را طبق مقررات صادر و به متقاضی تسلیم خواهد کرد.  

تاریخ انتشار: 1401/09/06 
محسن زواران حسینی

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک نی ریز

خ 1401/09/02
- مور

3
ش 11

آگهی فقدان سند مالکیت بخش 22 فارس نی ریز
چون آقای قاسم منفرد   فرزند اصغر  با تسلیم دو برگ استشهادیه که در دفترخانه اسناد 
رسمی شماره 347 قطرویه نی ریز تنظیم گردیده است مدعی هستند که تعداد یک جلد  
سند مالکیت دفترچه ای مربوط به شــش دانگ یک باب مغازه   به مساحت 39.74 متر 
مربع    تحت پاک 7355.481  واقع در نی ریز بخش 22 فارس که در ذیل ثبت 12463 
دفتر 241 صحفه 463 به نام ایشان ثبت و ســند مالکیت به شماره چاپی 986417  الف 
91 صادر و تســلیم گردیده اســت به علت جابجایی منزل مفقود شــده است و نامبرده 
تقاضای صدور سندالمثنی نموده است. مراتب طبق دستور ماده 120 اصاحی 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 خاصه 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: 1401/09/06 
محسن زواران حسینی

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک نی ریز

خ 1401/09/02
- مور

3
ش 10

آگهی فقدان سند مالکیت بخش 22 فارس نی ریز
چون شــهرداری محترم نی ریز    با تســلیم دو برگ استشــهادیه که در دفترخانه اسناد 
رسمی شــماره 82  نی ریز تنظیم گردیده است مدعی هســتند که تعداد یک جلد  سند 
مالکیت دفترچه ای مربوط به شــش دانگ یک قطعه زمین   به مســاحت 374 متر مربع    
تحت پاک 2720.3  واقع در نی ریز بخش 22 فارس کــه در ذیل ثبت 597  دفتر 206 
صحفه 64 به نام ایشان ثبت و سند مالکیت به شماره چاپی 0668524  الف 87  صادر و 
تسلیم گردیده است به علت جابجایی منزل مفقود شــده است و نامبرده تقاضای صدور 
سندالمثنی نموده است. مراتب طبق دســتور ماده 120 اصاحی آیین نامه قانون ثبت 
آگهی می شود که هر کس نســبت 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 خاصه معامله تسلیم نماید و اگرظرف 
مدت مقرر اعتراضی نرسیده و یا در صورت اعتراض اصل سند ارائه نشود اداره ثبت سند 

مالکیت المثنی را طبق مقررات صادر و به متقاضی تسلیم خواهد کرد.  

تاریخ انتشار: 1401/09/06 
محسن زواران حسینی 

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک نی ریز

خ 1401/09/01
- مور

3
ش 09

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 
اسامی 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 
مزایده،  اسناد  اخذ  و ضمن  مراجعه  به شهرداری  زیر  شرایط 
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 به نام 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 اعام 
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

خریدار لوازم کشاورزی

37353/2

هنگامه نیایش

طلوع اذان صبحمهشیدیخورشیدی
غروب اذان ظهرخورشید

نیمه شب اذان مغربخورشید
شرعی

20352764111551615170023 جمادی االول6 آذریک شنبه

30452764111551615170023 جمادی االول7 آذردوشنبه

40552864211551615170023 جمادی االول8 آذرسه شنبه

50552964211551615170023 جمادی االول9 آذرچهار شنبه 

60653064211551615170123 جمادی االول10 آذرپنج شنبه

70753164311551615170123 جمادی االول11 آذرجمعه 

80753164311551615170123 جمادی االول12 آذرشنبه

941

7581

382

457

172

9625

384

9463

692

جدول هفته گذشتهجدول سودوکو شماره   411

123456789101112131415

ییافشنیدلافرش1

خوسارنایکلام2

شرولاهیبنهلی3

اویهروتیرسیل4

یسقرتراکسیرا5

اودسانیمهیاد6

رعراشکالدبنع7

الجلاکنارغسب8

عونتعلخکباچا9

تراپراماارند10

مکاخنیمارموی11

انرتاناتمایپ12

داممحرنومادو13

یسرممشقسارتر14

ازیپردییانشور15

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده نوبت )اول( 

انجمن صنفی کارفرمایی سنگبریهای شهرستان نی ریز

به شماره ثبت: 342 - 2/3 - 1۶ و شناسه ملی: 14004911300

جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده 

سنگبریهای  کارفرمایی  صنفی  انجمن 

روز  صبح   11 ساعت  ریز  نی  شهرستان 

سالن  محل  در   1401/09/23 چهارشنبه 

اجتماعات انجمن واقع در شهرک صنعتی 

قاسم  حاج  سپهبد  شهید  سردار  سنگ 

سلیمانی با دستور کار زیر تشکیل می گردد 

لذا از کلیه اعضاء دعوت می شود در این جلسه 

حضور به هم رسانند.

دستور جلسه:

1 - تفویض اختیار تغییر میزان ورودیه و حق 

عضویت اعضاء به هیئت مدیره.

فروشی
یک عدد یخچال الکترواستیل موتور ایتالیایی و یک عدد بخاری 
گازی آدنیس در حد نو به فروش می رسد. 09171322207

دعوت به همکاری

به یک منشی خانم با 
فن بیان باال جهت کار در 

تاالر کسری نیازمندیم
09171337452

2/38808

اشتراک یک ساله نی ریزان فارس
تماس بگیرید:5146 731 0917 »جاللی«

دعوت به همکاری

به یک منشی جهت کار در دفتر وکالت  
نیازمندیم.

09171328920

2/38808
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زیر نظر: دکترحسنعلی پیشاهنگ پزشک عمومی و  محدثه نیک منش کارشناس ارشد تغذیه

بیماری دیابت یا قند، اختال در تنظیم 
خودکار قند خون توسط متابولیسم بدن 
انسولین در  تولید  میزان  واقع  است. در 
بیماران مبتا به دیابت، منجر به کاهش یا 
افزایش مفرط گلوکز در خون می شود. در 
صورت افزایش غیرمعمول میزان گلوکز 
در خون، ممکن است بیمار به کما رفته و 

یا فوت کند.
بروز  برای  مشخصی  علت  امروز  به  تا 
اما  است.  نشده  شناخته  دیابت  بیماری 
محققان عوامل ژنتیک و محیطی را در بروز 

این بیماری دخیل می دانند.
باید  هستید،  دیابت  به  مبتا  شما  اگر 
بدانید بدنتان احتمااًل در تولید یا به کار 
انسولین  دارد.  مشکل  انسولین  گرفتن 
در لوزالمعده تولید می شود. غذاهایی که 
می خورید، در بدن به قندی به نام گلوکز 
تبدیل می شوند. کار انسولین، تبدیل این 
قند، به انرژی مورد نیاز بدن است که برای 

ُرشد و انجام فعالیتهای روزانه  نیاز دارید.
دیابت نوع یک:

در این نوع از دیابت، گلبولهای سفید که 
کارشان محافظت از بدن در برابر ویروسها 
اشتباه  به  بیماری زاست،  باکتریهای  و 
قرار  خود  حمات  هدف  را  لوزالمعده 
می دهند؛ جایی که کارش تولید انسولین 
مورد نیاز بدن است. در چنین شرایطی، 
لوزالمعده مجبور به کاهش یا توقف تولید 
خون  در  گلوکز  میزان  و  شده  انسولین 

افزایش می یابد.
عائم این نوع دیابت عبارتند از:

ادرار،  دفعات  افزایش  مفرط،  تشنگی 
کاهش غیرمعمول وزن، خستگی مفرط، 

تار بینی.
افراد مبتا به دیابت نوع یک، باید رژیم 
غذایی مخصوص داشته باشند و تمرینات 
منظم ورزشی و همچنین تزریق انسولین 

نیز از اعمال روزانه آنها خواهد بود.
دیابت نوع دو :

مبتایان  درصد   95 تا   90 به  نزدیک 
هستند.  دو  نوع  دیابت  دچار  دیابت،  به 
بدن مبتایان به دیابت نوع دو، نسبت به 
انسولین تولیدی خود مقاوم می شود و با 
این که انسولین مورد نیاز در بدن موجود 
افزایش  با  داشت.  نخواهد  کارایی  است، 
سطح انسولین، بدن تولید این هورمون را 
به صورت خودکار کم کرده و این موضوع 
نیز افزایش میزان گلوکز در خون را تشدید 

می کند.
افراد کهنسال، چاق یا کم تحرک، بیشتر 
از سایرین در معرض خطر بروز این نوع 
دیابت  نشانه های  دارند.  قرار  دیابت  از 
نوع دو، بسیار به نوع یک شبیه است. اما 
این نشانه ها به تدریج و طی بازه زمانی 
عبارتند  و  می شوند  ظاهر  طوالنی تری 
از: خستگی مفرط، افزایش دفعات ادرار، 
وزن،  کاهش  گرسنگی،  مفرط،  تشنگی 
و  زخمها  بهبود  زمان  افزایش  تاربینی، 

عفونتهای سطحی.
تمرینهای  و  غذایی  رژیم  با  افراد  برخی 
منظم ورزشی، توانایی خود را در مقابله با 
این نوع از دیابت نشان داده اند. در برخی 
بهبود  کلی  طور  به  بیماران  نیز،  موارد 
می یابند. البته برخی از مبتایان به این نوع 
دیابت مجبور به مصرف انسولین می شوند و 
برای کنترل میزان گلوکز خون، باید تحت 

مراقبتهای پزشکی قرار گیرند.
دیابت حاملگی:

تقریبًا 3 تا 8 درصد از زنان ممکن است 
در دوران حاملگی به این نوع دیابت مبتا 
شوند. مشخص شده که تغییرات هورمونی 
و کمبود انسولین در زمان حاملگی، عامل 
بروز این نوع از دیابت است. نوزادان مادران 
مبتا به دیابت حاملگی، ممکن است با 
وزن  غیرمعمول  افزایش  مانند  عوارضی 
متولد شده و یا پس از تولد به مشکات 
تنفسی دچار شوند. در حالی که در اغلب 

موارد، دیابت حاملگی پس از تولد نوزاد 
در مادران کشف می شود، 40 تا 60 درصد 
مادران مبتا به این نوع دیابت، پس از تولد 
نوزادشان، مستعد توسعه بیماری و ابتا به 
دیابت نوع دو هستند. اما تمرینات ورزشی 
و وزن نرمال می تواند خطر تبدیل دیابت 
کاهش  را  دیابت  انواع  سایر  به  حاملگی 
دهد. درمان دیابت حاملگی نیز با رژیمهای 
خاص غذایی، تمرینات ورزشی و در بعضی 

موارد تزریق موقتی انسولین، عملی است.
*****

توجه  عدم  در صورت  دیابت  انواع  تمام 
مستمر و مراقبتهای پزشکی و شخصی، 
سامت  برای  جدی  مشکات  می توانند 
که  صورتی  در  کنند.  ایجاد  مبتا  افراد 
بیمار نتواند دیابت خود را تحت کنترل در 
آورد، گسترش بیماری و خطرات بعدی، 

اجتناب ناپذیر خواهد بود.
ادامه دارد

در  آنفلوآنزا  بروز همه گیری  با  روزها  این 
سراسر دنیا و از جمله کشور ما، بحث درباره 
آن همه جا داغ است؛ خصوصًا در مراجعات 
به پزشک کودکان. هر روز چندین بیمار 
من  به  نگران  پدرهای  و   مادر  با  آنفلوآنزا 
مراجعه می کنند. خوب است واقعیاتی را 
درباره آنفلوآنزا مرور کنیم تا بدانیم باید از 

آنفلوآنزا بترسیم یا نترسیم؟
در  است که  ویروسی ای  بیماری  آنفلوآنزا 
فصل سرد سال در بین ماه های مهر تا آبان 
در سراسر دنیا آغاز می شود و در نیمه های 
آذر تا نیمه دی ماه به اوج همه گیری خود در 
سراسر دنیا می رسد. همه گیری این بیماری 
تا پایان فروردین ماه کم کم فروکش می کند 

و در نیمه اردیبهشت به پایان می رسد.
عائم بیماری با تب شدید و ناگهانی شروع 
می شود، سپس بی حالی، بدن درد، خستگی 

درد،  شکم  سردرد،  اشتهایی،  بی  مفرط، 
گلودرد و سرفه به تدریج طی روزهای سوم 
تا پنجم آغاز می شود. با فروکش کردن تب 
طی سه تا پنج روز اول، سایر عائم ادامه 
می یابند و بیماری طی هفت تا چهارده روز 

از بدن خارج می شود.

چرا باید از آنفلوآنزا بترسیم؟
بیماری آنفلوآنزا همه ساله در سراسر جهان 
شایع می شود و میلیونها نفر را مبتا می کند. 
از این میان، هزاران نفر بستری می شوند و 
دست  از  را  خود  جان  تعدادی  متأسفانه 
پیشگیری،  اهمیت  رو  این  از  می دهند. 
تشخیص به موقع، تعیین نیاز به بستری و 
درمان کافی در حفظ جان بیماران بسیار 
برابر  در  آسیب پذیر  گروه  است.  مهم 
افراد  سال،  شش  زیر  کودکان  آنفلوآنزا، 

باالی 65 سال، مادران باردار، افراد دارای 
بیماری زمینه ای )قلبی و تنفسی و کلیوی 
و ...(، مبتایان دیابت، کارکنان درمانی و 
و  کودکان  نگهداری  مراکز  و  مهدکودکها 
سالمندان هستند که اکثر مرگ و میر در اثر 
آنفلوآنزا در این افراد رخ می دهد. این افراد 
بهتر است در آغاز فصل آنفلوآنزا )نیمه دوم 
شهریور(، با دریافت واکسن از بروز بیماری 
پیشگیری کنند تا تلفات و عوارض بیماری 
را که بیشتر در این گروه ها رخ می دهد، 

کمتر شاهد باشیم. 
البته تا پایان فصل آنفلوآنزا و در صورت عدم 
ابتا به بیماری، بهتر است در اسرع وقت 
برای این افراد واکسن تجویز گردد. واضح 
است کسانی که این گروه های در معرض 
خطر را در خانواده خود دارند، بهتر است 
واکسینه شوند تا امکان انتقال به این گروه 

پرخطر به حداقل برسد. 

چرا نباید از آنفلوآنزا بترسیم؟
آنفلوآنزا بیماری شایعی در میان بیماریهای 

ویروسی است. بروز همه گیری آنفلوآنزا در 
جهان و همچنین کشور ما اتفاق جدیدی 

نیست. 
مردم باید با اطاع به موقع از روش مناسب 
و  آنفلوآنزا(  )واکسیناسیون  پیشگیری 
سپس در صورت بروز عائم، با مراجعه به 
موقع و درمان صحیح، از بروز عوارض در 
بیماران خود بکاهند. عمده درمان بیماران 
به صورت سرپایی و در منزل امکان پذیر 
است و با مصرف کافی مایعات و داروهای 
ویروسی  بیماری  استراحت،  و  تب بر 
دوره خود را طی می کند و از بدن خارج 
می شود. توجه به عدم مصرف خودسرانه 
نکته  )چرک خشک کن ها(  آنتی بیوتیکها 
مهم دیگری است که نباید از خاطر ببریم. 
آنتی بیوتیک  مصرف  صورت  در  که  چرا 
در طی دوره بیماری ویروسی، طول دوره 
بیماری افزایش می یابد. همچنین مصرف 
کورتون ها در این بیماری نه تنها کمکی 
را  بیماری  سیر  می تواند  بلکه  نمی کند، 

وخیمتر کند.

همه چیز درباره دیابت و روشهای پیشگیری از آنهمه چیز درباره دیابت و روشهای پیشگیری از آن
بخش نخست

  محدثه نیک منش، کارشناس ارشد تغذیه شبکه بهداشت و درمان نی ریز

از آنفلوآنزا بترسیم یا نه؟از آنفلوآنزا بترسیم یا نه؟

/  کلسیم موجود در لبنیات و اختال در جذب آهن:
از مصرف همزمان شیر و فرآورده های لبنی و قرص آهن 
خودداری کنید. زیرا کلسیم موجود در لبنیات در جذب 

آهن بدن اختال ایجاد می کند.

/ خوراکی هایی که از نظر طب سنتی، باعث زودانزالی 
می شوند، یا آن را تشدید می کنند :
ماست، دوغ، ترشی، مرغ، آب یخ.

/ برای کاهش آکنه و جوش، از روغن آرگان استفاده 
کنید.

در طول روز دو بار از روغن آرگان برای ماساژ روی صورت 
تمیز استفاده کنید.

بسیاری از محصوالت ضد آکنه که در بازار موجود هستند،  
باعث خشکی پوست می شوند. اما روغن آرگان سرشار از 
ویتامین E و آنتی اکسیدان است که عاوه بر خواص ضد 
التهابی، باعث کاهش جوش و درخشش پوست نیز خواهد 

شد.

/ چگونه پوستی صاف و درخشان داشته باشیم؟
صورتتان را ُبخور دهید و بعد 7 دقیقه با روغن زیتون ماساژ 
دهید . 4 تا 5 روز تکرار کنید تا تأثیر فوق العاده اش را روی 

پوست ببینید.

/ نعنا و سرکوب میل جنسی
انسان به خصوص  نعنا به طرز شگفت آوری میل جنسی 
مردان را سرکوب می کند. جوهر نعنا، اثر مستقیمی بر کاهش 

تستسترون و به دنبال آن کمتر شدن میل جنسی دارد.

/ بستن سوتین  بیشتر از12 ساعت ممنوع
بسیاری از زنان جامعه ما نمی دانند که بستن سوتین به 
مدت طوالنی، ارمغانی به جز سرطان برای آنها ندارد. بستن 

سوتینهای تنگ ورزشی و طوالنی مدت ممنوع.

/ زوجینی که هنگام خواب بیشتر به هم نزدیک هستند 
بهتری  روابط  و  بوده  شادتر  می خوابند،  هم  کنار  در  و 
دارند. درست برعکس زوجینی که در جهت مخالف هم 

می خوابند، روابط سردتری دارند.

/ معیارهای همسر خوب
قدرت همسرتان را ستایش کنید. توجه داشته باشید اگر 
همسرتان را به خاطر قدرتش ستایش کنید، او احساس 

قدرت و برتری می کند.
آنها دوست دارند همیشه قوی به نظر برسند. بنابراین زنان 
باید از قدرت همسران خود تعریف و تمجید کنند؛ زیرا 

مردان به توجه همسرشان نیاز دارند.

/ عوامل ضعف سیستم ایمنی بدن:
مصرف زیاد شیرینی، اضافه وزن ، کمبود آب بدن، استرس، 
مصرف غذاهای چرب، آلودگی هوا، استعمال دخانیات، 

کمبود روی.

/ یک مادر نمونه در رفتارش، محبت توأم با قاطعیت دارد.
به موقع کودک خود را درآغوش گرفته و می بوسد و در زمان 
نیاز به تذکر، با آرامش ولی قاطع جلوی کودک می ایستد و 

کودک را به مسیر درست هدایت می کند.

/ قوز کردن، جریان خون به مغز را کم می کند.
چون در صورت کاهش جریان خون به مغز، گلوکز کمتری 
به مغز می رسد، ولع خوردن شما به مواد قندی بیشتر 

می شود و چاق می شوید!

/ خواص آب سیب سبز:
کاهش وزن، ضد سرطان، تقویت چشم ، تقویت سیستم 
ایمنی، پیشگیری از زوال عقل، پاکسازی وتقویت پوست، 
گوارش  دستگاه  سم زدای  زودرس،  پیری  از  جلوگیری 

وکلیه.

/ مواد غذایی کاهنده هوش 
نیکوتین،  مواد غذایی شور، پروتئین های فرآوری شده، 
شیرین کننده های مصنوعی، چربی های ترانس، الکل، مواد 

غذایی غنی از قند، غذای سرخ شده، غذاهای منجمد شده.

/ در هفته یک بار ُاملت بخوریم؛ زیرا مغز را تقویت و از 
پوکی استخوان جلوگیری می کند و ضخامت مو را افزایش 

می دهد.

چند خط سالمتی
/ غذای تند باعث:
طول عمر می  شود.

به کاهش وزن کمک می کند.
باعث تمیز کردن سینوس ها می شود.

 برای قلب سودمند است.
 از زخم معده جلوگیری می کند.

/ مصرف گوشت گاو باعث غلظت خون و امراض واریس، 
تیرگی پوست، افسردگی و وسواس می شود.

طبع گوشت گاو سرد و خشک است.

/ 7 ماده غذایی مؤثردر پیشگیری ویروس آنفلوآنزا :
 سیر،  ماستهای پروبیوتیک،  چای سبز، چای ترش،  شکات 

تیره،   فلفل قرمز،  آجیل، ماهی قزل آال.

/ ناخن گرفتن در شب ممنوع!
کلسیم اضافه بدن شبها در ناخن جمع شده و در ساعات 
آغازین روز به گردش خون برمی گردد. پس گرفتن ناخن در 

شب باعث از بین رفتن کلسیم ذخیره می شود.

/ علت گرفتگی عضله پا، کمبود پتاسیم و کلسیم است.
با مصرف روزی حدود یک پیمانه آب گوجه فرنگی که سرشار 
از پتاسیم است، خطر بروز گرفتگی های دردناک عضله در 

عرض ده روز کاهش می یابد.

/ اگر حافظه قوی می خواهید، گل کلم مصرف کنید. 
کولین جزئی از ویتامین های گروه B است که در گل کلم 

یافت می شود.
این ترکیب به بهبود خواب، حافظه، حرکات ماهیچه ها و 

افزایش قدرت یادگیری کمک می کند.

/ خطرات نگه داشتن ادرار
مثانه فقط حجم معینی از ادرار را در خود نگه می دارد و زمانی 
که بیش از حد پر  شود، به مغز عامت نیاز به دفع ادرار را 
ارسال می کند. در صورت دفع نکردن به موقع ادرار، شرایط 
رشد باکتری ها فراهم می شود و در نتیجه باعث موارد زیر 

می شود:
 تب، سنگ کلیه، کیست کلیه، عفونت معده، پریشانی ذهن، 
عفونت ادراری، درد هنگام دفع، بی اختیاری ادرار، بزرگ 

شدن مثانه، درد در قسمت زیرین شکم.

/ خواص شوید خشک با ماست
شوید خشک با ماست را می توانید در روز حداقل یکبار 
مصرف کنید. این ترکیب تأثیر بسیار عالی در کاهش چربی 
خون دارد. همچنین وجود کمی سیر در آن، باعث کاهش 
فشار خون نیز می شود که به بیماران دیابتی توصیه می کنیم.

/ سماق با باکتری سالمونا مبارزه می کند.
ضد عفونی کننده است

اسهال کودکان را از بین می برد
باعث سمزدایی از کبد می شود

به درمان کبد چرب کمک می کند
اگر به آجیلها حساسیت دارید، سماق مصرف نکنید.

/ گزگز پاها را جدی بگیرید !
برخی بر این باورند که گزگز و مورمور شدن کف پاها امری 
طبیعی است و نسبت به آن بی تفاوت هستند. اما به گفته 
متخصصان مغز و اعصاب، بی توجهی به این عائم و درمان 
نکردن به موقع، می تواند در کمتر از 6 هفته فرد را به طور 

کامل فلج کند و گاه منجر به مرگ شود!

/ پیاز همانند سیر جزء خوراکی های مفید برای مقابله با 
بیماری ها از جمله عفونتهای گوش و حلق و بینی است. البته 
پیاز سرشار از آنتی اکسیدان  است، نقش محافظ در برابر 
کلسترول بد خون را دارد و به بهبود جریان خون  و دفع مواد 

زائد و سمی کمک می کند.

/ گلپر خاصیت آنتی اکسیدانی و ضد نفخ باالیی دارد و 
معمواًل همراه با مواد غذایی نفاخ مثل باقا استفاده می شود. 
و  دارد  معده هم  تقویت کنندگی  گلپر خاصیت  دانه های 
هضم کننده خوبی است. افرادی که معده ضعیف یا تنبلی 
دارند، می توانند از پودر گلپر به عنوان ادویه در غذا استفاده 

کنند.

چند خط سالمتی

اصالحیه فراخوان 
عمومی جذب 
سرمایه گذار 

طرح  اجرای  برون سپاری  موضوع 
در  و  مبدأ  از  عادی  پسماند  تفکیک 

مقصد )شهرداری نی ریز(
بدین وسیله پیرو دو آگهی مورخ 22 و 
29 آبان ماه 1401، تاریخ بند 4 آگهی 

به 1401/09/13 اصاح می گردد.

سایر مفاد آگهی 
به قوت خود باقیست

شهرداری نی ریز


