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برای سالمت قلبتان

عوارض مصرف زیاد

شاهدانه بخورید

چای پررنگ و قهوه

شاهدانه سرشار از اسیدهای چرب امگا۳
و امگا ۶میباشد که برای حفظ سالمت
پوست و مو ضروری است.
حاوی فیتواسترول است که کلسترول خون
را پایین میآورد .اگر به سالمت قلبتان
اهمیت میدهید ،شاهدانه را دریابید.

مصرف زیاد قهوه و چای پر رنگ که حاوی
کافئین هستند ،میتواند باعث ایجاد سنگ
کلیه در افراد شود؛ زیرا کافئین سبب کاهش
آب بدن میشود و این امر فشار زیادی به
کلیهها وارد میکند و از عوامل ایجاد سنگ
کلیهدر بدن است.

 25ﺗﺮﻓﻨﺪ ﺑﺮﺍﯼ داشتن ﺷﮑﻤﯽ
ﺻﺎﻑ و بدون چربی

 .1ﯾﮏ ﻟﯿﻮﺍﻥ ﺁﺏ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﻏﺬﺍ ﺑﻨﻮﺷﯿﺪ.
 .2پنج ﻭﻋﺪﻩ ﮐﻮﭼﮏ ﻏﺬﺍ ﺩﺭ ﺭﻭﺯ ﺑﺨﻮﺭﯾﺪ .
 .3آهسته ﻏﺬﺍ ﺑﺨﻮﺭﯾﺪ .
 .4بیست ﺩﻗﯿﻘﻪ ﺗﻤﺮﯾﻨﺎﺕ هوﺍﺯﯼ 5 ،ﺑﺎﺭ ﺩﺭ هفته
ﺍﻧﺠﺎﻡدهید .
 .5ﺑﻪ ﮐﺎﻟﺮﯼ ﻭ ﺳﺎﯾﺰ ﻏﺬﺍﯼ ﺧﻮﺩ ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﯿﺪ.
 .6ﺣﺎﻟﺖ ﺑﺪﻥ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺗﺼﺤﯿﺢ ﮐﻨﯿﺪ؛ ﺍﯾﻦ ﮐﺎﺭ
ﺑﺎﻋﺚ ﮐﺸﯿﺪﻩ ﺷﺪﻥ ﻋﻀﻼﺕ ﺷﮑﻢ میشود .
 .7ﺷﻨﺎ ﮐﻨﯿﺪ .
 .8ﺷﯿﺮﯾﻨﯽ ﺧﻮﺭﺩﻥ ﺭﺍ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﮐﻨﯿﺪ .
 .9ﺣﺮﮐﺖ ﺷﻨﺎ(push up) ﺭﺍ به صورت ﺻﺤﯿﺢ
ﺍﻧﺠﺎﻡدهید .
 .10هرگز ﺍﺯ ﺻﺒﺤﺎﻧﻪ ﻧﮕﺬﺭﯾﺪ .
 .11هر ﺭﻭﺯ ﻣﻘﺪﺍﺭ ﺯﯾﺎﺩﯼ ﺁﺏ ﺑﻨﻮﺷﯿﺪ .
 .12هفت ﺳﺎﻋﺖ ﺧﻮﺍﺏ ﺷﺒﺎﻧﻪ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ.
 .13ﻣﺼﺮﻑ ﺍﻟﮑﻞ ﺭﺍ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﮐﻨﯿﺪ .
 .14ﻣﺼﺮﻑ ﻧﻤﮏ ﺭﺍ کاهشدهید .
 .15ﺍﺯ ﺍﺳﺘﺮﺱ پرهیز ﮐﻨﯿﺪ .

 .16ﺑﺸﻘﺎﺏ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺭﻧﮕﯿﻦ ﮐﻨﯿﺪ .
 .17ﻣﺼﺮﻑ ﻓﺴﺖ ﻓﻮﺩها ﺭﺍ ﮐﻨﺎﺭ ﺑﮕﺬﺍﺭﯾﺪ.
 .18ﻣﺼﺮﻑ ﻧﻮﺷﺎﺑﻪ ﺭﺍ ﻓﺮﺍﻣﻮﺵ ﮐﻨﯿﺪ .
 .19ﮔﺮﺳﻨﮕﯽ نکشید.
 .20ﺷﮑﻢ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﭘﻨﻬﺎﻥ ﻧﮑﻨﯿﺪ .
 .21پنج ﺑﺎﺭ ﺩﺭ ﺭﻭﺯ ﻣﯿﻮﻩ ﻭ ﺳﺒﺰﯾﺠﺎﺕ ﺗﺎﺯﻩ ﻣﺼﺮﻑ
ﮐﻨﯿﺪ .
 .22ﻏﺬﺍﯼ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﺎ ﻓﯿﺒﺮها ﻏﻨﯽ ﮐﻨﯿﺪ.
 .23ﺣﺮﮐﺎﺕ ﻣﺨﺼﻮﺹ ﺷﮑﻢ ﺍﻧﺠﺎﻡدهید.
 .24ﺣﺮﮐﺎﺕ ﺑﻠﻨﺪ ﮐﺮﺩﻥ ﭘﺎ ﺭﺍ ﺍﻧﺠﺎﻡدهید.
 .25ﺍﺯ ﭘﻠﻪ ﺑﺎﻻ بروید؛ ولی نه آنقدر که به
زانوهایتان فشار وارد شود.

راههایی برای جبران کاهش وزن
کودک هنگام دندان در آوردن

تخم شربتی را به این دالیل دریابید

 8نوشیـدنی زیانآور
همه ما از اهمیت غذای سالم در
پیشگیری از سرطان اطالع داریم؛
اما آنچه کمتر در مورد آن صحبت
میشود ،نقش نوشیدنیها است.
برخی نوشیدنیها خطر سرطان
را افزایش میدهند و بهتر است از
خوردن آنهادوری کنیم.
از شنیدن برخی از آنها
شگفتزده خواهید شد:
آب بطری
مضرترین عنصر آب بطری
مانده ،خود بطری است .نه تنها
پالستیکی که از هر بطری دور
میاندازیم یک فاجعه زیست
محیطی است ،بلکه مواد شیمیایی
خطرناک را به شما منتقل
میکند.
یک نمونه قابل توجه  BPAیا
بیسفنول  Aاست .این ماده
شیمیاییدر بسیاری از بطریهای
پالستیکی آب استفاده میشود
و خطر ابتال به سرطان پروستات
و پستان و همچنین اختالالت
متابولیکی را افزایش میدهد.
همچنین از یخ زدن و گرم کردن
آن نیز باید پرهیز شود.

را برای سرطان باز کند .شکر
غذای مورد عالقه سرطان است
و نوشیدنیهای انرژیزا مقدار
زیادی از آن را برای تغذیه
سلولهای سرطانی فراهم
میکنند.
نوشیدنیهای گازدار
حتی
معمولی نیز هیچ ارزش سالمتی
ندارد.
نوشیدنیهای ورزشی ممکن
است به صورت مستقیم باعث
سرطان نشوند؛ اما پله پله شما را به
آن سو میبرند.
نوشیدنیهای ورزشی دارای قند
و کربوهیدرات هستند .مگر این
که تمام روز را کار کنید ،وگرنه
خوردن آنها کام ً
ال غیرضروری
است .کالری اضافی نوشیدنیهای
ورزشی میتواند منجر به چاقی و
دیابت نوع  ۲شود و هردو با افزایش
خطر ابتال به سرطان رابطهدارند.

نوشیدنیهای انرژیزا و
گازدار
نوشیدنیهای انرژیزا شما را در
چند ساعت قوی و شکستناپذیر
میکنند؛ اما آنها آسیبهای
مستمری در بدن شما ایجاد
میکنند .در درجه اول قند،
کافئین و رنگهای مصنوعی
آنها ،میتواند فشار خون و قند
خون شما را افزایشدهد.
هر چیزی که سیستم بدن شما
را تضعیف کند ،میتواند در

نوشیدنیهای گازدار رژیمی
سودای رژیمی قند بسیار کمی

مصرف آب کافی
با از دست دادن اشتها ،کودک دچار
کمبود آب میشود .بنابراین تا حد
امکان میزان مصرف آب را به کودک
افزایشدهید.

نوشیدنیهایی با کالری باال
خوراندن نوشیدنیها و غذاهای
دارای کالری زیاد به مقدار کم به
نوزاد بیقرار ،باعث میشود تا او
گرسنه نماند.

دارند؛ اما در عوض جایگزین
قند مانند ساکارالوز ،ساکارین یا
آسپارتامدارد.
این قندهای جعلی در فرآیند
متابولیکی بدن شما اختالل
ایجاد میکند و باعث ذخیره
چربی و در نهایت منجر به دیابت
و بیماریهای قلبی میشود.
همچنین تحقیقات نشان دادهاند
خوردن آنها با سرطان مثانه و
مجاری ادراریدر رابطه هستند.
نوشیدنیهای بسیار داغ
نوشیدنیهای بسیار داغ میتوانند
موجب سرطان گلو شوند.
نوشیدنی باید حداکثر  49درجه
فارنهایت باشد .برای خوردن
نوشیدنی خود صبور باشید.
نوشیدنیهای قهوه فانتزی
قهوهها سرشار از مواد مغذی و
آنتیاکسیدان هستند و از ابتال به
سرطان پیشگیری میکنند .برخی
از نوشیدنیهایی که حاوی قهوه

غذای سرد
ماست یا میوه سرد ،میتواند
ناراحتی دندان درآوردن را کاهش
دهد .ماست یا میوه رادر یخچال قرار
دهید تا خنک شود.

هستند ،خامه و قند بسیار زیادی
دارند .افزودن شربت،
شکالت ،کارامل ،کرم فندوق و...
مزایای نوشیدن قهوه را از بین
میبرد.
آب میوههای صنعتی
تصور میکنید آب میوه چیز
سالمی است و ویتامینها و مواد
معدنی زیادی به ما میدهد .اما
باید توجه داشته باشیم که برخی
از آبمیوها قند بسیار باالییدارند.
اسموتیهای (نرمنوشهای)
بیرون از خانه
(نرمنوشها)
اسموتیها
انتخابهای بهتری نسبت به
آبمیوهها هستند و فیبر باالیی را
در خود حفظ میکنند .اما همیشه
اسموتیها رادر خانهدرست کنید.
بیرون از خانه برای صاف و غلیظ
شدن اسموتیها ممکن است
موادی اضافه کنند که چربی و قند
آن را باال ببرد.

غذای نرم
غذاهای نرم که به راحتی جویده
میشود به کودک بدهید و قبل از آن،
پالستیک مخصوص دندان درآوردن
به او بدهید تا با فشردن آن ،از درد
دندان خود بکاهد.

چند خط سالمتی

 حمله ویروس کرونا به «مغز» ثابت شد
مجتبی زارعی ،فوق تخصص مغز و اعصاب و
استاد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
درباره «اثرات کرونا بر سیستم مغزی»،
اظهار داشت :گزارشهایی به دست آمده که
ویروس کرونا میتواند باعث صدمه به جداره
رگها شده و خون لخته و سکته مغزی ایجاد
شود.
البته این به معنای آن نیست که هرکس
سکته مغزی میکند الزاما مبتال به کرونا
شده ،بلکه یکی از گرفتاریهایی که کرونا
میتواند ایجاد کند همین موضوع است.
ثابت شده است که یکی از قسمتهایی که
مورد تهاجم ویروس کرونا قرار میگیرد
مغز است؛ به شکلی که این ویروس میتواند
داخل بافت مغز و عروق شود.
️  جدیدترین تحقیقات میگوید :زمانی
كه برای غذا خوردن انتخاب میكنید ،باعث
اضافه وزن میشود؛ نه مقدار كالری.
اگر سنگینترین وعده غذایی شما شام باشد،
اضافه وزن حتمی است.
بهترین زمان برای خوردن قرص

آهن ،شبها قبل از خواب است .همچنین
باید از خوردن همزمان آن با چای ،شیر و
فرآوردههای لبنی خودداری کرد.
 مثلث دورهمی ،عروسی و ختم ،عوامل
فزایندهدر ابتال به کرونادر فارس
استان فارس در اسفند سال گذشته و
فروردین و اردیبهشت امسال با شرایطی
نسبتاً مناسب در رعایت فاصلهگذاری
اجتماعی و با اقدامات بهنگام در تعطیلی
سامانههای حمل و نقل قطار شهری و
اتوبوس و تعطیلی اصناف و مشاغل مراحل
حاد ابتال به کرونا را پشت سر گذاشت؛
اما از ابتدای خرداد ماه تا کنون مراسم
دورهمیها ،عروسیها و ختمها این استان را
به روزهای پر تالطم افزایش شمار مبتالیان
به کرونا بازگرداند.
 هر روز صبح ناشتا  3قاشق مرباخوری
پودر سنجد شامل پوست ،گوشت و هسته را
در یک لیوان شیر ریخته و بخورید...
خوردن آن بیماری آرتروز ،روماتيسم و
پوكیاستخوان را شفا میدهد.
 یکی از عالئم کمتر شایع کرونا «گرفتگی
صدا» است.
گاهی التهابات حنجره میتواند از عوامل
ویروسی یا باکتریایی باشد که کرونا ویروس
هم میتواند این التهاب را ایجاد و خشونت
صدا حاصل کند.
 دمنوشهای تند ،خاصیت ضدباکتریایی
و ضدقارچی دارند ،ترشحات را رقیق و نرم
کرده و ضدگلودرد هستند.
مانند:دارچین ،زنجبیل ،سیر و میخک
همچنین برای از بین بردن چربیهای پهلو
توصیه میکنیمدمنوش زنجبیل بنوشید.
 روی شکم نخوابید.
️باعث بیتحرک ماندن بدن و رسوب سنگدر
کلیه ،تضعیف عضالت شکم ،قوز کمر و آسیب
به گردن و ستون فقرات میشود.
بهترین حالت بدندر هنگام خواب ،خوابیدن
به سمت راست است.
 هل سوخت و ساز و توانایی بدن را باال برده
و در سوزاندن چربیها کمک میکند و یک
الغرکننده عالی محسوب میشود.

تخم شربتی سرفه را رفع و روده را تنظیم
میکند .بزرگساالن را الغر و کودکان را چاق
میکند!
ویتامین  Cتخم شربتی  7برابر ویتامین C
پرتقال بوده و ضدسرطان وسرماخوردگی
است!
آهن تخم شربتی 2تا  3برابر آهن اسفناج است
که کمخونی ناشی از فقر آهن را از بین میبرد!
امگا  3تخم شربتی 7برابر امگا  3ماهی است که
هوش کودک را زیاد میکند!
تخم شربتی  5برابر لوبیا پروتئین دارد که بنیه

بدنی کودک را تقویت میکند!
کلسیم تخم شربتی  5برابر کلسیم شیر است
که به رشد قد کودک کمک میکند!
پتاسیم تخم شربتی  2برابر پتاسیم موز است
که به استخوان ودندان کودک کمک میکند!
تخم شربتی  8برابر بروکلی منیزیم دارد که
ریههای کودکان را از آلودگی هوا پاک میکند و
استخوان ساز است!
تخم شربتی  3برابر بذر کتان سلنیوم دارد که
قدرت باروری مادران را زیاد و از بیماریهای
قلبی و عروقیدر کودکان پیشگیری میکند!

 خوردن خیار در شب بیشتر میتواند از
ابتال به کبد چرب پیشگیری کند؛ زیرا اثرات
منفی غذاهای مصرف شده در طول روز را
کاهش میدهد.
اگر روزانه یک خیار بخورید،در زمستان سرما
نخواهید خورد.
 در موارد زیر آب نیاشامید:
بعد از مصرف شیر ،در زمان افت فشارخون،
در بین غذا خوردن ،بعد از مصرف یک وعده
غذایی سنگین
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گزارش نیریزان فارس از معطل ماندن مردم پشت درِ بانک ملت نیریز

سرگردانی ملت در بانک ملت
عابد نعمتی
ساعت  7صبح است .با
گزارش
گروه
وجودی که پشت د ِر بانک
ملت روی کاغذی نوشتهاند ساعت کاری بانک  8الی
 ،13:30اما  4نفر پرونده بهدست روی سکو و پلههای
جلو بانک نشستهاند و چشمانتظارند تا ساعت  8فرا
برسد.
از چند وقت پیش فوج انتقادات از وضعیت نوبتدهی
بانک ملت و نحوه رسیدگی به کار ارباب رجوع به طرق
مختلف بهدفتر هفتهنامه میرسید .بر همین اساس بر
آن شدیم تا گزارشیدر این زمینه تهیه کنیم.

و بدون عجله کارشان را انجام میدهند .اما بانک
ملی و دیگر بانکها کارشان را با شتاب بیشتری انجام
میدهند .حاال هم آمدهام اینجا نشستهام که اگر
نفر اولی نباشم ،حداقل نفر دهمی باشم .هر چند تا
ساعت  8که در باز میشود ،بیش از  50نفر پشت در
جمع میشوند و هر کس زرنگتر باشد ،زودتر میتواند
داخل برود و نوبت بگیرد .آنجا هم خیلیها نیم ساعت
میایستند؛ اما خسته میشوند و میروند».
کشاورز میگوید« :به نظر من تعداد کارمندانشان
کامل است .ولی نمیدانم اشکال کجا است .از

میگوید« :کل نیریز هست و همین یک شعبه .اگر
آن شعبه بود ،این مشکالت وجود نداشت .ساختمان
 2میلیاردی آنجا دارد خاک میخورد .تا زمانی که
آن شعبه بود ،بانک ملت در نیریز مشکلی نداشت.
حاال اما تا قبل از ساعت  ۸که بانک باز شود ،تا نزدیک
درختان سر خیابان آدم جمع میشود .اگر آن شعبه
را راه میانداختند ،نیمی از مشتریان بانک آن جا
میرفتند».
علیپور فکر میکند شاید اینجا وام بیشتری میدهند
و به خاطر همین مشتری بیشتریدارد.

همیشه شلوغ است
ساعت  7صبح به آنجا میرویم .یکی از کسانی که روی
سکوهای جلو بانک نشسته ،اکبر طاطی  53ساله است
که از روستای جعفرآباد آمده.
میگوید« :بانک ملت همیشه شلوغ است .دیروز
ساعت هشت و نیم آمدم که کارهای وام را انجام
دهم؛ ولی نوبتم نشد .حاال زودتر آمدهام تا بلکه نوبتم
شود .وقتی هم که در باز شود ،شانسی است؛ هر که
زودتر نوبت بگیرد ،زودتر کارش راه میافتد .هیچ
بانکی مثل بانک ملت اینقدر شلوغ نیست .بانک
کشاورزی با وجودی که ارباب رجوع زیادی دارد،
هر کاری داشته باشیم و هر وامی بخواهیم بگیریم،
کارمان سریع راه میافتد».
کارمندان را افزایش دهند
محمد لطفی  40ساله هم که کنارش نشسته ادامه
میدهد« :تازه وقتی که نوبتت میشود و پشت باجه
میروی ،کارمندی نیست که جوابت را بدهد .همان
موقع هم معطلیداریم .بانک ملت فقط اینترنت بانک
و همراه بانکش خوب جواب میدهد».
او که حسابدار یک شرکت و بیشترین کارش با این
بانک است ،ادامه میدهد« :آمدهام تا پیامکهایم
را فعال کنم .میخواهم زودتر نوبتم شود و به بقیه
کارهایم برسم .اما برای این کار یا عوض کردن یک رمز
کارت و گرفتن رمز اینترنتی که نباید کسی به اندازه
کار  30نفردر نوبت بایستد».
معتقد است اگر تعداد کارمندان را افزایشدهند ،تا 70
درصد مشکل حل میشود .اما میگوید« :البته آن هم
بر میگردد به خود کارمندان که سعی کنند پشت باجه
بمانند یا نه ،نوبت را رعایت کنند یا پارتی بازی کنند».

سیستم است یا نه .چون خیلی وقتها میگویند قطع
است .صبح ساعت  8که میآیند ،باید همه صبحانه
را در خانه خورده باشند؛ اما بعضی وقتها پشت باجه
نیستند و میگویند فالنی رفته صبحانه بخورد و
برگردد».

خیلی خونسردند
هادی کشاورز  40ساله نیز در ادامه میگوید« :ای
کاش صبحها زودتر بانک را باز میکردند .بهانهشان
را کردهاند ساعت اوج مصرف؛ در حالی که ساعت
اوج مصرف از ساعت  11تا  ۳بعد از ظهر است .تازه
هر چه زودتر بانک را باز کنند ،کمتر به اوج مصرف
میخورند».
اضافه میکند« :کارمندانشان هم خیلی خونسردند

نیریز هست و همین یک شعبه
حبیب علیپور  52ساله اما معتقد است کارمندان
گناهی ندارند .میگوید« :سرشان شلوغ است و وقتی
همزمان تعداد زیادی روی سرشان بریزند ،گیج
میشوند .کاش حداقل تعداد کارمندان را بخصوص
در قسمت وام اضافه میکردند .یک نفر واقعاً جوابگو
نیست».
راهکار او راهاندازی دوباره شعبه کوی سجاد است.

حمید اسماعیلی که از دیر باز کردن بانک تعجب کرده،
اهل مشکان است .میگوید تا حاال زیاد به بانک ملت
نیامده بوده و حاال هم میخواهد زودتر نوبتش شود و به
بقیه کارهایش برسد.
باید فکر شعبه کمکی باشند
حسین خسروی کارمند کارخانه سیمان سفید است.
او که از ساعت  7:25آمده میگوید« :چون کارمند
شرکت هستم ،کارم را راه میاندازند؛ ولی مردم زیاد
معطل میشوند و این بانک به نسبت بانکهای دیگر
بیشتر شلوغ میشود .بانک ملی هم شلوغ است؛ ولی
خیلی بهتر از اینجا کار راه میاندازند».
کمکم تعداد مردمی که پشت د ِر بسته بانک تجمع
کردهاند ،بیشتر و بیشتر میشود.

شهرداری نیریز در نظر دارد حق
بهرهبرداری هایپر مارکت «مارکت
استار» و فروشگاه سیسمونی «لباس
کودک» خود واقع در بلوار سپهبد شهید
قاسم سلیمانی (بازار روز شهرداری) را با
مشخصات زیر از طریق مزایده عمومی به
مدت یک سال به بخش خصوصی واگذار
نماید .لذا از کلیه متقاضیان دعوت به
عمل میآید جهت دریافت اسناد مزایده
و اطالعات تکمیلی به شهرداری نیز
مراجعه نمایند یا با شماره تلفن چهار
رقمی  0715320داخلی 307و ۵۰۱
تماس حاصل نموده یا به سامانه شفافیت
شهرداری نیریز به آدرس:
 http://shafafiat.neyriz.irمراجعه
ردیف
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متراژ

یکی از پزشکان نیریز که نمیخواهد نامش در
گزارش درج شود ،میگوید« :دیروز ساعت  12آمدم
و نوبت گرفتم .روی برگه نوبتم شماره  347درج شده
بود و  97نفر جلویم بودند .اما آنقدر معطلیداشت که
نوبتم نشد و مجبور شدم بروم و حاالدوباره برگردم».
ادامه میدهد« :برای بعضی کارها مردم اجباراً به بانک
ملت میآیند .باید فکر شعبه کمکی باشند تا این قدر
وقت مردم گرفته نشود .البته شعبه کمکی باید در
مرکز شهر باشد؛ نهدر خیابانهای فرعی».
دو خانم میانسال کمی آن طرفتر ایستادهاند و با هم
صحبت میکنند .یکی از آنها میگوید« :جدیداً
حقوقمان از طریق بانک ملت پرداخت میشود .اما
چون اعتبار کارتم تمام شده بود ،آمدم تا آن رادرست
کنم .اما نمیدانستم بانک ساعت  8باز میشود».
دیگری ادامه میدهد« :من قب ً
ال از این بانک وام
گرفتم و راضی بودم .اما چون واقعاً شلوغ است ،کمی
دیر کارمان انجام میشود .کاش دستگاه نوبتدهی را
بیرون بانک میگذاشتند تا هر کس زودتر آمد بتواند
نوبت بگیرد و حقش ضایع نشود».
مردم غیرعادی که کارت ویژه دارند
یک مرد میانسال هم که نمیخواهد خودش را معرفی
کند ،حرفهای جالبی دارد .میگوید« :من  20سال
کاسب بودم .مثل من زیاد است که هر روز کار دارد و
اینجا حساب دارد .مطمئناً این افراد مثل من در صف
نمیروند .واقعیت را میگویم .یک حساب دارند ویژه
مشتریان یا این که طرف کارت ویژه مشتری دارد.
کسی معطل میشود که جزو مردم عادی است؛ وگرنه
مغازهدارها که مشکلی ندارند و آنها باجه مخصوص
مشتریان خودشان را دارند .اص ً
ال هم اهمیت نمیدهند
که مردم عادی باید چه کنند .همه بانکها همینطور
است و کارت ویژه مشتریان بانک را به افراد خاصی
میدهند .اگر صد نفر هم در نوبت باشند ،بدون نوبت
کارشان میشود و میروند .این را خیلی از مردم
نمیدانند».
وی ادامه میدهد« :اکثر مردم در بانک ملت حساب
دارند و برای همین شلوغ است .اما اگر شعبه سجادیه
باز شود ،هجوم مردم نصف میشود .باید صدای مردم
به فرمانداری و سرپرستی استان این بانک برسد.
رئیس اینجا هم که تابع استان است».
هنوزدر حال صحبت است که رأس ساعت 8د ِر بانک
به روی مردم گشوده میشود .همزمان هجوم مردم
برای ورود به بانک و گرفتن نوبت ،صحنه کمتر دیده
شدهای را آن هم در این وضعیت شیوع بیماری کرونا
رقم میزند.
تعداد زیادی همزمان وارد بانک میشوند و طبیعتاً
خیلیهایشان باید مدت زیادی معطل بمانند.
به سراغ رئیس بانک میروم .موضوع گزارش و گالیه
مردم را میگویم .اما باهر طبیبی میگوید که از طرف
حراستسرپرستیاستاناجازهمصاحبهندارد.

دانستنیها

تازههای هفتــه

هوواوی بزرگترین سازنده
گوشی هوشمند جهان
به گزارش مؤسسه ،Counterpoint Research
هواوی توانست با گذر از سامسونگ ،بزرگترین سازنده
گوشی هوشمند جهان در ماه آوریل ( ۱۳فروردین-
۱۱اردیبهشت) شود.
در مجموعدر این ماه ۶۹.۳۷ ،میلیون گوشی هوشمند
در سرتاسر جهان به فروش رسید که افت ساالنه ۴۱
درصدی را نشان میدهد .البته این کاهش فروش تا حد
زیادی به خاطر شیوع ویروس کرونا بوده.

ابداع پوست مصنوعی
دارای حس المسه
نوعی پوست انسانی مصنوعی که نسبت به فشردن،
سیخونک زدن و خاراندن واکنش نشان میدهد ابداع
شده است.
شاید این ابداع مقدمهای باشد بر انتقال حس المسه
از طریق نت!

آمارهای جدید و جالب
درباره اینستاگرام
بنا بر اعالم وبسایت :blog.hootsuite
بالغ بر  ۱میلیارد نفر کاربر هر ماه از اینستاگرام استفاده
میکنند.
بالغ بر  ۵۰۰میلیون کاربر هر روزه از قابلیت استوری
اینستاگرام استفاده می کنند.
 ۸۹درصد از کاربران اینستاگرام به خارج از ایاالت
متحده آمریکا تعلقدارند.
کاربران زن بیشتر از مردان به اینستاگرام عالقهدارند.

کشف دکمه خاموشسازی ژن سرطان
پستان توسط محقق ایرانی
در پژوهشی در دانشگاه  Tulaneدر نیواورلئان
آمریکا زیرنظر دکتر رضا ایزدپناه محقق ایرانی ،ژن
مرتبط با شدیدترین شکل سرطان پستان کشف شده و
همچنین راهی برای «خاموش کردن» این ژن و توقف
پیشروی سرطان پیدا کرده اند.
با خاموش کردن ژن  ،TRAF3IP2به مدت یک
سال از آغاز درمان دیگر متاستاز سرطان پستان در
بدن بیماران رخ نمیدهد( .منظور گسترش سلولهای
سرطانیدردیگر نواحی بدن است)
محققان همچنین دریافتند که با محدود کردن این ژن
رشد تومور نیز متوقف شده و تومور تا سطحی کهدیگر
قابل تشخیص نباشد کوچک میشود.

همان تصویر پروفایل کاربر می باشد.

موبایل ارزان می شود

رئیس اتحادیه فروشندگان دستگاههای صوتی،
تصویری ،گوشی همراه و لوازم جانبی و نماینده وزیر
صمت در اصناف کشور  ،با اشاره به افزایش قیمت
موبایل گفت :به دلیل اینکه واردات موبایل بیش از ۲
ماه است روند کندی را پشت سر گذاشته است ،این امر
در افزایش قیمت موبایل مؤثر است.
ابراهیم درستی با اشاره به علت های افزایش قیمت
موبایل ،بیان کرد :عرضه و تقاضادر بازار باعث نوسانات
قیمت موبایل میشود که اکنون تقاضا برای خرید
موبایل زیاد است به همین دلیل قیمت تلفن همراه
روند صعودی را دارد.
ویدرخصوص کاهش قیمت تلفن همراهدر هفتههای
آینده ،تشریح کرد :پیشبینی میشود قیمت تلفن
همراه در هفتههای آینده کاهش داشته باشد چرا که
روند فعالیت کسبه به حالت قبل باز می گردد و از این
حالت التهابی خارج خواهد شد.

ساخت کوچکترین تلفن
همراه جهان
یکی از عجیبترین دستگاههای ساخته شده در
جهان گوشی  Zanco Tiny T1است که به آن
لقب کوچکترین تلفن همراه ساخته شده را دادهاند.
این دستگاه تنها  ۱۳گرم وزن دارد و اندازه آن  ۴۷در
۲۱در  ۱۲میلیمتر است.
شاید فکر کنید نمیتوان کار زیادی با این دستگاه
کرد ،اما باید بگوییم که شما در این گوشی به یک
صفحهکلید کامل و صفحهنمایش اولد بسیار کوچک
دسترسی دارید که میتوانید با کمی تالش در آن
پیامک ارسال کرده و به مخاطبان خود زنگ بزنید.
جالب است بدانید که این گوشی را میتوان با یک
بار شارژ تا سه روز روشن نگه داشت و  ۱۸۰دقیقه به
طور مداوم به وسیله آن مکالمهداشت .این میزان عمر
باتری برای چنیندستگاهی واقعاً خوب است.

جستوجو بر اساس تاریخ به
واتساپ میآید
بر اساس اطالعات منتشر شده برنامه واتساپدر حال
آزمایش یکسری قابلیت جدید است که سعیدارد به
زودی رسماً آنها را منتشر کند.
طبق اطالعات جدید پیامرسان واتساپ سعی دارد
قابلیت پشتیبانی استفاده همزمان در چند دستگاه را
در کنار ویژگیهایی مانند توسعه قسمت جستوجو،
گفتگو و همچنین حذف پیامها فراهم سازد.

توئیت صوتی به توئیتر اضافه شد

آیفون منعطف از راه می رسد

توییتر از اضافه شدن توییت صوتی به این پلتفرم خبر
داده است .کاربران از این پس می توانند از این قابلیت
جدید استفاده کنند.
توییتر فع ً
ال این امکان را برای  iOSفعال کرده و
احتماالًدر آینده نزدیکدردسترس تمام کاربران قرار
خواهد گرفت.
طبق آنچه توییتر منتشر کرده ،توییت صوتی بعد از
انتشار شبیه یک ویدئو دیده خواهد شد که تصویرش

آیفون انعطافپذیر به نظر میرسد پروژه بزرگ بعدی
اپل باشد .حاال بایددید تیم کوک و همکارانش ،کاری را
که استیو جابز با معرفی آیفون انجامداد میتوانند یک
باردیگردر بازار گوشیهای تاشو تکرار کنند یا خیر.
گوشی تاشو اید ه بزرگی است که به عقیده بسیاری از
کارشناسان میتواند آینده بازار موبایل را تشکیلدهد
و حاال مشخص شده که اپل آیفون قابلانعطاف خود را
دردست توسعهدارد.
آگهی موضوع ماده  3قانون وماده 13

آگـهـی تجدید مـزایـده عـمـومـی
نمایند متقاضیان می بایست مبلغ سپرده
شرکتدر مزایده را به صورت ضمانت نامه
بانکی معتبردر فرمهای قابل قبولدر وجه
شهرداری نیریز با اعتبار حداقل  ۳ماه و
قابل تمدید و یا فیش واریزی به حساب
 0105692262004بانک ملی شعبه
احمد نیریزی به نام شهرداری نیریز به
همراه اسناد مزایده شهرداری ارائه نمایند
متقاضیان می بایست کلیه اسناد را تا
پایان وقت اداری مورخ  1399/4/25در
پاکت الک و مهر به آدرس فارس نیریز
خیابان طالقانی شهرداری نیریز واحد
دبیرخانه محرمانه تحویل نمایند .جلسه
کمیسیون مزایده در ساعت  ۹صبح
مورخ 1399/4/26در شهرداری برگزار

جامعه

آئیننامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و

خواهد شد حضور متقاضیان یا یک نفر
به نمایندگی از طرف آنها با ارائه معرفی
نامه رسمی در جلسه کمیسیون مجاز
بوده ودعوتدیگری از متقاضیان به عمل
نخواهد آمد کلیه هزینههای نشر آگهی
بر عهده برنده مزایده می باشد .پرداخت
کلیه کسورات قانونی برعهده برنده مزایده
خواهد بود .در صورتی که برندگان اول،
دوم و سوم حاضر به انعقاد قرارداد نگردند
سپرده آنها به ترتیب به نفع شهرداری
ضبط خواهد شد .شهرداری در قبول یا
رد پیشنهادات مختار است سایر جزئیات
و شرایط در اسناد مزایده درج گردیده
است.
روابط عمومی شهرداری نیریز

اجاره ماهیانه (ريال)

50/000/000

مبلغ سپرده

16/000/000

9/600/000

30/000/000

نوبت اول  1399/4/8نوبت دوم 1399/4/15

اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
ب رابر رأی شماره  139960311005000094هیأت
اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر
در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ن یریز تصرفات
مالکانه بالمعارض متقاضی خانم صدیقه
یوسفی فرزند حاجی به شماره شناسنامه 242
صادره از ن یریز درسه دانگ مشاع از ششدانگ
یک باب خانه به مساحت  453/5متر مربع پالک
 3فرعی از  4746اصلی مفروز و مجزا شده از پالک
2فرعی از  4746اصلی واقعدر نی ریز بخش 22
فارس خریداری از مالک رسمی آقای محمد
کشمشی محرز گردیده است .لذا به منظور
اطالع عموم م راتب در دو نوبت به فاصله  15روز
آگهی م یشود.در صورتی که اشخاص نسبت به
صدور سند مالکیت متقاضی اعت راضی داشته
باشند ،م یتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به
مدت دو ماه اعت راض خود را به این اداره تسلیم
و پس از اخذ رسید ،ظرف مدت یک ماه از تاریخ
تسلیم اعت راض ،دادخواست خود را به م راجع
قضایی تقدیم نمایند .بدیهی است در صورت
انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعت راض طبق
مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشارنوبت اول1399/04/08:
تاریخ انتشار نوبت دوم 1399/04/23:

مصطفی علیخانی  -رئیس ثبت اسناد و
امالک شهرستان نی ریز
34077

ش  -1536مورخ 1399/03/21

neyrizanfars.com
info@neyrizanfars.ir
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