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زیر نظر :دکترابراهیم رضایی پزشک عمومی و محدثه نیکمنش کارشناس ارشد تغذیه

مخاطرات استفاده از شویندهها در خانه تکانی
ترکیب مواد شوینده یا پاککنندهها با مواد سفیدکننده
در فضای کوچکی مانند حمام یا دستشویی خطرناک
است ،زیرا از فعل و انفعاالت شیمیایی ترکیب این مواد
گازکلرآزاد میشود که با رطوبت مخاط دهان اسید
کلریدریک ایجاد میکند که بسیار قوی و سوزاننده است
و استنشاق آندر فضاهای کوچک عالئم شدید تنفسی
ایجاد میکند.در آستانه سالنو و همزمان با سنت خانه
تکانیدر کشورمان توجه به اصول ایمنیدر مصرف مواد
شوینده برای حفظ سالمت امری ضروری است.
بنابر اعالم روابط عمومی معاونت بهداشت وزارت
بهداشت ،بدترین شکل استفاده از مواد پاککننده و

مصرفویتامینc

بهکاهشقندخون
کمکمیکند

شوینده آن است که آنها را با آب گرم مخلوط کنند و
یا از آنها در محیطهای بستهای که بخار آب وجود
دارد ،استفاده کنند .پیشنهاد میشود از مواد شوینده
و پاککنندههایی استفاده شود که آسیب کمتری
میرساندً ،
مثال استفاده از پودرهای شوینده که آنزیم
هم دارند ،بسیار ایمنتر از استفاده ازمواد سفیدکنندهای
است که بخار دارد.ضرورت دارد هنگام خانه تکانی از
پاککننده استاندارد استفاده کنید .از مصرف مواد
شوینده و پاک کنندهها در فضاهای بسته خودداری
کنید .بخار متصاعد شده از ترکیب جوهرنمک و
بسیار برای چشم ،پوست و ریه
و ا یتکس
خطرناک است و باید از ترکیب
این دو ماده جدا پرهیز کرد.
هنگام شستوشوی حمام
و دستشویی از ماسکهای
محافظ استفاده کنید،
پنجرهها را باز و تهویه را
روشن کنید تا جریان هوا
برقرار شود.
عبور مواد شوینده از
ماسکها
توجه کنید بسیاری از مواد
ضد عفونیکننده بهراحتی
از ماسکهای کاغذی
عبور میکنند و میتوانند
موجب آسیب به ریه شوند.

محققان عنوان میکنند مصرف
ویتامین  Cبه کاهش قندخون کمک
کرده و برای افراد مبتال به دیابت مفید
است.
تحقیقات نشان میدهد مکمل ویتامین
 Cمیتواند با کاهش قندخون در طول
روز برای افراد دیابتی مفید باشد.
همچنین ویتامین  Cبرای سالمت قلب

چند خط سالمتی
 ریحان آرامشدهنده اعصاب است و
برای درمان سردردهای عصبی بسیار
مؤثر است.

 سرطان معده و روده در کمین افراد
عصبی
عصبانیت با تداخل در میزان ترشح
اسید معده خطر ابتال به بیماریهای

 مواد غذایی ممنوعه برای افرادی
که زخم معدهدارند:
 پیاز خام فلفلدلمه ای خام گوشت های پر چرب انواع فست فودپرتقال ترش نوشیدنی هایی مثل قهوه و چایی تلخزنان  3برابر بیشتر مبتال به میگرن
میشوند و نصف مردان نمیدانند
میگرندارند.

معده و روده راافزایش داده و تداوم آن
میتواند منجر به ابتال به سرطان شود
عوارض نوشیدن چای بعد از غذا:
 ناراحتی قلبی و کلیوی یبوست کمخونی خار پاشنه ریزش مو چربی خونساییدگی استخوان و آرتروز -این عوارض بعلت از بین رفتن جذب

 -عالئم میگرن:

آهن غذا است.

 -مور مور شدن

کیوی پادزهر سیگار است .این

 خواب نا آرامدرد ضرباندار خمیازه طوالنی تهوع و استفراغهفتهای  2بار صبحانه میوه بخورید،

میوه مواد سمی و رادیکالهای
آزاد دود سیگار را از بین میبرد.
سیگاریها باید  40درصد بیشتر
ویتامین  Cمصرف کنند که این مقدار
با خوردندو عدد کیویدر روز تأمین

زیرا بهترين روش برای کوچک کردن

میشود.

_خوردن میوهها بخصوص میوههای

بهترین پاک کننده کبد:

شکم و پهلو است !
کم قند و کم چرب بدلیلداشتن فیبر
باعث کاهش چربی و کاهش وزن
میشود.
_ یک عدد سیب به همراه دو عدد
خیارسبز
علت تعریق زیاد بدن !
_افت قند خون بدن
_نیاز به سدیم بیشتر بدن
_بارداری یا یائسگی
_استرس و فشار عصبی
_مبارزه با یک بیماری
_عوارض جانبی برخیداروها

اگر کبد شما چرب است؛ هر روز صبح
نصف لیوان آب سیب و آب کرفس
را با نصف لیموترش تازه مخلوط و
میل نمایید ،زیرا این ترکیب یکی از
بهترین پاک کنندههای کبد میباشد.
برای اینکه سرما نخوریم چی
بخوریم:
 پرتقال انواع توت فلفلدلمه ای -تخم مرغ

بنابراین تهویه مناسب محل ،روشن کردن هواکش و
بازکردن پنجرهها ،استفاده نکردن از محلولهای غلیظ
و بستن دستمال ضخیم مرطوب بر روی دهان و بینی
میتواند تا حد زیادی از بروز آلرژیها و پیشگیری از این
مشکالت کمک کند.
پوشیدندستکش و ماسک هنگام استفاده از محصوالت
سوزاننده ضروری است.
استفاده از مواد شوینده شیمیایی ممکن است باعث
تشدید بیماریهای قلب ،عروقی و ریوی شود.
موادشوینده شیمیایی روی زنان باردار ،افراد مسن و
کودکان بیشتر آسیبرسان است .به این نکات بهصورت
ویژه توجه کنید :مطمئن شوید که استفاده ،نگهداری و
دفع موادشیمیایی ،مطابق بادستورالعمل سازنده است.
مواد خطرناک باید در مکانی دور از دسترس بچهها
نگهداری شوند.در محصوالت شیمیایی و پاککنندهها
را محکم ببندید.
در صورت جابهجا کردن مواد ،بقیه ماده را در ظرف
اصلی بازگردانید .فرآوردههای حاوی موادشیمیایی
پرخطر رادر ظروف ویژه نگهداری کنید.
هرگز برچسب روی ظروف موادشیمیایی را برندارید،
اگر برچسب روی ظروف دچار پوسیدگی شده مجددا
روی آن برچسب بزنید.
اقدام ضروری در مسمومیتهای ریوی
اولین و بهترین اقدام برای مسمومان ریوی ،خروج سریع
فرد از محل سربسته و استفاده از هوای آزاد و قرار گرفتن
در معرض جریان هواست؛ چرا که استنشاق هوای تازه،

هم مفید است«.گلن وادلی» ،عضو تیم
تحقیق ،در اینباره میگوید« :افزایش
قندخون از فاکتورهای پرخطر بیماری
قلبیوعروقی در افراد مبتال به دیابت
است».
مطالعات نشان میدهد کپسولهای
ویتامین  Cموجب کاهش میزان
فشارخون سیستولیک و دیاستولیک

(ماکسیمم و مینیمم) میشود.
مطالعات قبلی نشان دادهاند که
ویتامین  Cبرای افراد مبتال به سندرم
متابولیک(مجموعه بیماریهایی که
سطح سوخت و ساز را تحت تأثیر قرار
میدهد ).بیماریهای مفید است.
همچنین مصرف  ۵تا  ۱۰وعده میوه
و سبزیجات در روز به تأمین فیبر و

معرفی چند
ماده غذایی
غیر استاندارد

تنفس را تسهیل میکند و باعث ایجاد آرامش میشود.
استفاده از بخور ،بهخصوص بخور سرد بسیار کارآمد
است .خودداری از صحبت کردن ،مفید است .ارجاع
هرچه سریعتر به پزشک یا تماس با اورژانس ضروری
است.
آسیب ناشی از مواد شوینده بر چشم
انواع مواد شیمیایی میتوانند به چشم آسیب برسانند.
مواد شوینده و رنگبر ازجمله خطرناکترین مواد
برای چشم بهشمار میروند و در صورت تماس با چشم
به سرعت قرنیه را زخم کرده و حتی در موارد شدیدتر
میتوانند به سوراخ شدن کره چشم منجر شوند.
مواد شوینده همچنین میتوانند موجب ایجاد زخمهای
شدید در پلک شده و چسبندگیهای کره چشم و پلک
را بههمراهداشته باشند.
آسیب ناشی از این مواد ممکن است آن قدر جدی باشد
که بینایی بهطور کامل از بین برود .استفاده از عینک
حفاظتی جهت کاهش آسیب چشمها توصیه میشود.
خطرمسمومیت کودکان با مواد شوینده
کودکان بهعلت کنجکاوی ممکن است درتماس با این
مواد قرار بگیرند.بیدقتی و سهلانگاری در استفاده،
نگهداری یا جابهجا کردن مواد پاککننده و سفیدکننده
کودکان را در معرض خطر قرار میدهد.
مصرف اتفاقی این مواد منجر به التهاب و سوختگی
دستگاه گوارش میشود و عمل بلع را با مشکل مواجه
میکند.محصوالت شیمیایی و شوینده را همیشه در
ظرف اصلی آن نگهداری کنید.

ویتامین  Cموردنیاز بدن کمک میکند
و در حفظ سالمت رودهها هم مفید
است .به گفته محققان در صورت وجود
مشکل در عملکرد روده ،مواد سمی
وارد جریان خون شده و در نهایت
منجر به کمبود ویتامین  Cو ویتامین E
موردنیاز برای عملکرد مناسب بدن
میشود.

قاب تندرستی

حقایقی از این قبیل که میوه یکی از
سالمترین گزینههای غذایی است،
میان وعدهای مناسب و حاوی
آنتیاکسیدانها و ویتامینهای
ضروری است ،اگرچه صحت دارد
اما به گفته کارشناسان تغذیه
زیادهروی در مصرف همین گزینه
سالم هم خالی از خطر نیست.
درادامه نشانههایی که به شما
هشدار میدهند روزانه بیش
از اندازه نیازتان میوه دریافت
میکنید ،معرفی شدهاند:
احساس نفخ مداوم
میوه یک ماشه کالسیک برای
ابتال به نفخ است .میوهها غنی از
یک نوع قند به نام فروکتوز هستند
که متأسفانه بسیاری از ما قادر به
جذب و هضم موثر مقادیر زیادی
از فروکتوز نیستیم .محققان بر این
باورند که  40درصد از مردم از یک
بیماری به نام سوءجذب فروکتوز
در روده کوچک رنج میبرند .عدم
جذب فروکتوز با عالئمی مانند
ایجاد گاز و نفخدردستگاه گوارش
همراه است.دریافت فروکتوز بیش
از حد با واکنشهای التهابی در
بدن نیز همراه است.
ابتال به اسهال
سوءجذب فروکتوز موجود در
میوه منجر به نفخ ،گرفتگی

تأثیر فیبر خوراکی در اثربخشی درمانهای سرطان
بررسیها نشان میدهد مصرف میزان قابل توجهی از
فیبر خوراکی به روند اثربخشیدرمانهای سرطان کمک
میکند.محققان بر این باورند نوع مواد خوراکی مصرفی
میتواند بر چگونگی اثربخشی روشهای درمانی سرطان
تاثیرگذار باشند.
رژیمهای غذایی سرشار از فیبر میکروبهای روده را تغییر
داده و موجب میشوند روشهای درمانی مورد استفاده

تأثیر بیشتری داشته باشند .هرچند ،پروبیوتیکها
این تاثیر مثبت را با خود بههمراه ندارند .در این بررسی
محققان به مطالعه روی تعدادی بیمار مبتال به سرطان
پوست پرداختند که نوعی ایمن درمانی موسوم به ۱-PD
رادریافت کردهاند.
محققان مشاهده کردند در افرادی با رژیم غذایی سرشار از
فیبر ،احتمال اینکه رشد تومورهای سرطانی متوقف شود

عضالت شکم،درد و اسهال و حتی
گاهی سردرد نیز میشود .عالوه بر
این ،بسیاری از میوهها مانند سیب
سرشار از پکتین هستند؛ یک نوع
فیبر که مبتالیان به سندرم روده
تحریکپذیر یا ایبیاس ،برای
شکستن کامل آن مشکلدارند.
احساس ضعف و گرسنگی
فروکتوز نه تنها جلوی گرسنگی
را نمیگیرد بلکه برعکس میل به
مصرف مواد غذایی پرکالری را
افزایش میدهد.
محققان پس از زیر نظر
گرفتن  24داوطلب که گروهی
نوشیدنیهای حاوی گلوکز
و برخی نوشیدنیهای حاوی
فروکتوز مصرف میکردند اعالم
نمودند ،وقتی داوطلب نوشیدنی
حاوی فروکتوز میخورد احساس
گرسنگی بیشتری دارد و میل
به مصرف مواد غذایی پرکالری
مثل موز و بیسکویت بیشتر
میشود .متخصصان میگویند،
گرچه فروکتوز قند میوه است اما
بههرحال قند ساده تلقی میشود
و عامل ذخیره چربیدر بدن است.
گرچه این قند سبب مقاومت به
انسولین نمیشود اما برای حفظ
تناسب اندام باید مراقب مصرف
متعادل آندر طول روز باشید.

کاهش ریسک ابتال
به سرطان روده با
مصرف سیر و پیاز

به گفته محققان ،مصرف
سبزیجات خانواده آلیوم که
شامل پیاز ،سیر ،ترهفرنگی و
موسیر هستند ،با کاهش ریسک
ابتال به سرطان روده بزرگ مرتبط
محققان
هستند.تحقیقات
دانشگاه پزشکی چین نشان
میدهد مصرف میزان باالی
سبزیجات آلیومی ریسک ابتال به
سرطان روده بزرگ را تا ۷۹درصد
کاهش میدهد.
«ژی لی» ،عضو تیم تحقیق ،در
این باره میگوید« :نکته حائز
اهمیت در این تحقیق این است
که هر قدر مصرف سبزیجات
آلیومی بیشتر باشد ،میزان
حفاظت در مقابل سرطان روده
بزرگ بیشتر خواهد بود».
وی در ادامه میافزاید:
«بهطورکلی یافتههای فعلی
نشان میدهد که چقدر
پیشگیری اولیه از ابتال به سرطان
روده بزرگ از طریق تغییر در
سبک زندگی مهم است».در
این مطالعه ۸۳۳ ،بیمار مبتال به
سرطان روده بزرگ با  ۸۳۳بیمار

در شماره  221نام یک سری مواد غذایی
که از سوی وزارت بهداشت و درمان غیر
استاندارد معرفی شده بودند را خواندید
این شماره تعدادی دیگر را به شما معرفی
میکنیم.
 -1عرقیات گیاهی یزدک
 -2گالب و عرقیات عطارکده
 -3نمک دریا
 -4شربت میوهای vimto
 -5نوشیدنی میوهای mogo mogo
 -6عسل سایین سبالن
 -7آلوچه و ولواشک ترشک طالیی و دلپسند
 -8زعفران برلیان
 -9آلوچه ساحل و دردانه
 -10زردچوبه سیگل و زرین
خوانندگان محترم در صورت مشاهده این
محصوالت در سطح عرضه مراتب را با شماره
تلفن  ۱۹۰واحد ارتباطات مردمی وزارت
بهداشت و یا با واحد بهداشت محیط شبکه
بهداشت و درمان ( )۵۳۸۳۰۶۳۹در میان
گذارند.
واحد بهداشت محیط شبکه
بهداشت و درمان شهرستان نیریز

گزارش میدانی نیریزان فارس

در مصرف میوه،
زیادهروی نکنید

یا سرعت آن کاهش پیدا کند ،پنج برابر بیشتر از افرادی
بوده که رژیم غذایی آنان حاوی میزان پایینی از فیبر
خوراکی است.
محققان آمریکایی اظهارداشتند :رژیمهای غذایی سرشار
از فیبر به رشد انواع مختلفی از میکروبهای روده کمک
میکند که در نتیجه آن اثربخشی ایمن درمانی ۱-PD
بیشتر خواهد بود.

فاقد این بیماری مقایسه شدند.
طبق اعالم سازمان بهداشت
جهانی ،سرطان روده بزرگ
یکی از شایعترین سرطان ها در
سراسر جهان است بهطوریکه
در سال ۱.۸۰ ،۲۰۱۸میلیون
مورد ابتال به این سرطان و
۸۶۲هزار مرگ ناشی از این
سرطان در جهان وجود داشته
است.
به گفته محققان سبزیجاتی که
در خانواده آلیومها قرار دارند،
میتوانند خطر ابتال به سرطان
معده و روده را کاهشدهند.
مزایای این سبزیجات بهدلیل
وجود ترکیبات سولفوری است.
اگرچه مکانیسم دقیق این
ترکیبات هنوز مشخص نیست اما
فرضیهها بر این اصل استوار است
که پیاز دارای موادی است که از
رشد تومورها جلوگیری میکند.
این سبزی پرخاصیت منبع
خوبی از آنتیاکسیدان و ویتامین
 Cاست که باعث میشود بدن
افراد با رادیکالهای آزاد مقابله
کند.

دانستنیهای فناوری

عید با رنگ و بوی گرانی
فاطمه زردشتی نیریزی
گروه گزارش

ما که نه بودهایم و نه دیدهایم آن سالهای
خیلی دور را ،اما آنطور که بزرگترها
میگویند عید هم عیدهای قدیم ...گردو
بازی پسران در کوچه ،عطر نان شیرین
زنان در خانه ،اسکناسهای تانخوردهی
الی قرآن ودید و بازدیدهای تمامنشدنی...
مهمتر از همهی اینها اما ِ
دل خوش آدمها
بود که این روزها دیگر کمتر اثری از آن
دیده میشود...
در اینکه این سالهای اخیر ،عید آن رنگ

و بوی قدیم را ندارد هیچ تردیدی نیست،
اما عید امسال به گونهای دیگر است.
قیمتهای سرسامآور اجناس و خوراکیها
باعث شده تا عید امسال ،هرچه بیشتر و
بیشتر رنگ و بوی سالهای پیش خود را از
دست بدهد...
در همین مورد بد ندیدیم با چند تا از
همشهریان گپوگفتیداشته باشیم.
قیمتها خیلی باالست
خانم مختاری  50ساله است.
او میگوید :با وجود اینکه تا عید چیز
زیادی نمانده اما تابه حال هیچ خریدی
انجام ندادهام .قیمتها خیلی باالست
و فکر میکنم حتی نصف سال قبل هم
نتوانم خرید کنم.
عیدِ ،
دل خوش میخواهد!
حسین نهاوندی  83ساله از کسان دیگری
است که از قیمت اجناس خیلی شاکی
است.
میگوید :عید کجا بود؟ عید ِ
دل خوش
میخواهد .پول میخواهد .االن وضعیت
مملکت را آن طور خراب کردهاند که
هیچکس دل و دماغی برای عید ندارد.
چند روز پیش گفتند گوشت آمده و ارزان
میشود اما کو؟ از همان قدیم هم گفتهاند
هر چه از حد بگذرد سر به رسوایی زند،
االن شده وضعیت مملکت ما!
مجبوریم دو دستی بزنیم توی
سرمان!
رسول احمدزاده  63ساله از اهالی
آبادهطشک است و کنار ماشینش
ایستاده.
از خرید عید که میپرسم با ناراحتی
میگوید :گران است ،گران .چند ساعت
پیش بچهها را آوردهام شهر و برای خرید
پیادهاشان کردهام اما همین االن زنگ
زدهاند و میگویند جنسها آنقدر گران
است که با پولمان چیز خاصی نمیتوانیم
بخریم .ما هم که کاری از دستمان
برنمیآید بجز اینکه دو دستی بزنیم

مردم در نان شبشان ماندهاند!
جمیله  25ساله از قیمت گوشت و مرغ
خیلی شاکی است.
از عید که میپرسم میگوید :مردم در نان
شبشان ماندهاند چه برسد به خرید عید!
االن هر کیلو گوشت قرمز نزدیک به 100
هزار تومان است .قیمت جنسها هم که
نسبت به سال گذشته ِ
دست کم دو سه
برابر شده.
مردم را به خاک سیاه نشاندهاند!
«خدا از سر کسانی که باعث این مسائل
شدهاند و مردم را به خاک سیاه نشاندهاند،
نگذرد!»

درست و حسابی انجامدهد.
خانم کریمی در مورد خرید عید میگوید:
االن بسیاری از اجناس تقریبًا سه برابر
شدهاند .اگر پارسال قیمت یک مانتو
 100هزار تومان بود ،االن  300هزار تومان
شده است .به نظر من که اکثر مردم ثلث
پارسال هم نمیتوانند خرید کنند.

خیلی از خریدهایشان را میزنند اما
رودربایستیاشان رادرست میکنند.
پناه بر خدا!
«پناه برخدا! میوه کیلویی  7-8هزار تومان
و تخمه کیلویی  40هزار تومان شده! چه
بالیی دارد ِ
سر مردم میآید؟»
اینها را زهرا علیمردانی  41ساله میگوید.

اینها را جلیل  54ساله میگوید.
او که ً
اصال از این وضعیت راضی نیست
میگویدً :
شب عیدِ ،
مثال ِ
شب جشن و
شادی است اما کاری کردهاند که خیلی از
خانوادهها شب عید غمباد بگیرند و از عید
بیزار شوند .واقعًا چرا من و خیلی از پدر و
مادرهایدیگر باید شب عید شرمنده زن و
بچههایمان باشیم؟
من نمیدانم مسئولین حال ما را درک
میکنند یا نه؟! میدانند نداری یعنی چه؟
میدانند شرمندگی یعنی چه؟ میدانند
ناراحتی اعصاب یعنی چه؟ در خانههای
گرم و نرمشان نشستهاند و میگویند
قناعت کنید! باید پولی باشد که بشود با
قناعت زندگی کرد یا نه؟ کدام عید؟ کدام
شا دی؟ دست به دل هر کس بگذارید
خون است!
یک سال است و یک شب عید!
به خانمی برمیخورم که چند کیسه خرید
دردستدارد و آنطور که میگوید نیمی از
خرید عید را انجامداده.
میگوید :با وجود گرانی جنسها،
نمیشود خرید نکرد .یک سال است
و یک شب عید! به ِ
نظر من ،مردم حتی
اگر قرض هم کنند ،خرید عید را انجام
میدهند .چون بچهها این حرفها سرشان
نمیشود .همین امسال دختر کوچکم با
توجه به گرانی 700-800 ،هزار تومان
برای عید خرید کرده .نمیشود و ندارم
هم سرش نمیشود .شاید هم تقصیر از
خودمان باشد که بچههایمان را بد تربیت
کردهایم!
دوست داریم بخریم اما نمیشود
زینب شبانی  48ساله از کسان دیگری
است که از گرانیها بسیار شاکی است.
از خرید عید که میپرسم میگوید :خودم و
شوهرم مریضیم .پولدوا ودکتر نداریم چه
برسد به خرید عید.دوستداریم بخریم اما
وقتی نمیشود ،چه باید کرد؟ کف دستی
که مو ندارد را مگر می شود کند؟

 /اکثر افراد قید خیلی از خریدهایشان را میزنند و فقط
رودربایستیاشان را درست میکنند
 /نمیدانم مسئولین حال ما را درک میکنند یا نه؟!
عید رنگ و بویی ندارد!
خانم ل .م  42ساله ناراحتی اعصاب اکثر
مردم را از بیپولی و بیکاری میداند.
او میگوید :مردم هر چه تالش میکنند
دخل و خرجشان با هم نمیخواند؛ عید
هم که به جای شادی ،برای مردم غم و
غصه و شرمندگی میآورد .االن من ندارم
حتی برای دخترم که دانشجوست یک

او که از قیمت زیاد اجناس واقعًا شاکی
است ،ادامه میدهد:دو سه ماه پیش لباس
بچهها را خریدیم ،گفتیم بلکه بتوانیم
خوراکیهای عید را راحتتر بخریم اما
االن هرچه حساب میکنیم باز هم کم
میآوریم .من فکر میکنم امسال مردم
ً
اصال نتوانند آنطور که باید و شاید خرید
کنند.

آگهی موضوع ماده  3قانون وماده  13آئیننامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
ب رابــر رأی شــماره  139760311005000599هیئــت اول

از پالک  1فرعــی از  3873اصلی واقــع در ن یریز بخش 22

اداره تسلیم و پس از اخذ رســید ،ظرف مدت یک ماه از تاریخ

موضوع قانــون تعیین تکلیــف وضعیت ثبتــی اراضی و

فارس خریداری از مالک رســمی آقایان عل یاصغر آزاد و علی

تسلیم اعت راض،دادخواست خود را به م راجع قضایی تقدیم

ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقردر واحد ثبتی حوزه

خوشبخت محرز گردیده است.

نمایند .بدیهی اســتدر صورت انقضاء مــدت مذکور و عدم

ثبت ملک ن یریز تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای

لذا به منظور اطالع عموم م راتبدردو نوبت به فاصله  15روز

وصول اعت راض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.

عادل روشــن فرزند جلیل به شماره شناســنامه  0صا دره از

آگهی م یشود.در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند

ن یریز در ششــدانگ ی کبــاب مغازه به مســاحت 36/71

مالکیت متقاضی اعت راضیداشته باشند م یتوانند از تاریخ

مترمربع پالک  17فرعی از  3873اصلی مفروز و مجزا شــده

انتشــار اولین آگهی به مدتدو ماه اعت راض خــود را به این

تاریخ انتشارنوبت اول /12/05

تاریخ انتشار نوبت دوم 1397/12/20

مصطفی علیخانی  -رئیس ثبت اسناد و امالک نیریز

یافتههای جدید

چرا نباید گوشی داغ شده رو شارژ کرد ؟

توی سر خودمان! من یک بازنشسته
تأمیناجتماعی هستم .شما بگویید با
حقوق یک میلیون و دویست هزار تومان
در ماه و خرج و مخارج امروزی ،عیال و
بچههایم چطور باید خرید کنند؟ باور
کنید به همان نان خالی هم نمیرسانیم
چه برسد به خرید عید .مجبوریم نخریم.
قیمت اجناس سه بر ابر شده!
زهرا کریمی  48ساله هنوز هیچ یک
از کارهای عید را انجام نداده .او با وجود
اینکه بسیار به تمیزی اهمیت میدهد و
هر روز جارو میکند و میشوید ،اما باید
 10روز مانده به عید ،یک خانهتکانی

 /مردم هر چه تالش میکنند دخل و خرجشان با هم نمیخواند

زیر نظر سجاد صمیمیپور

آموزش

کیف و کفش بخرم و شرمندهاش میشوم.
خیلی از مردم با این قیمتها نمیتوانند
میوه و شیرینی جلوی مهمانشان بگذارند
و شرمنده میشوند .به نظر من عید امسال
رنگ و بویی برای مردم ندارد.
نمیشود خرید نکرد...
بهزاد رنجبر  50ساله از اهالی روستای
خواجهجمالی است و عقیده دارد با وجود
گرانی اجناس ،نمیشود خرید نکرد.
میگوید :خرید جنسها سخت است و
واقعًا به آدم فشار وارد میکند اما چارهای
نیست .مگر میشود جلوی مهمان،
چیزی نگذاشت؟ االن اکثر افراد قید

 /چند ساعت پیش بچهها را آوردهام شهر اما همین االن زنگ
زدهاند و میگویند جنسها آنقدر گران است که با پولمان چیز
خاصی نمیتوانیم بخریم
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کار کردن با گوشی شارژش رو کم
میکنه .اینو همه میدونن اما چندتا کار
هست که اگه با گوشی انجام بدید ،شارژ
باتری گوشی زودتر خالی میشه و همین
مسئله باعث میشه گوشی داغ بشه .بازی
کردن ،وبگردی ،چرخیدن تو شبکههای
اجتماعی مثل تلگرام و اینستاگرام و
دیدن فیلم با صفحه نمایش خیلی روشن،
کارهایی هستن که باعث میشن گوشی
داغ بشه.
دلیل
داغ
شدن
گوشی
اینه
که
مواد
داخل
باتری با تمام توان فعل و انفعال شیمیایی
انجام میدن چون باید توان زیادی به
گوشی برسونن.
موقعی که
شما
دارید
با
گوشی
یا
ل
پتاپ
کار میکنید ،حواستون نیست و
همینجوری از شارژ باتری کم میشه و
دستگاه گرمتر و گرمتر میشه تا میرسه
به مث ً
ال  10یا 15درصد شارژ .تو این مرحله
گوشی خیلی داغ شده و اشتباهی که شما
انجام میدین اینه که گوشی رو همون
لحظه که داغه به شارژر وصل میکنید تا
گوشی شارژ بشه .تا جایی که میتونید این
کار رو نکنید .اگه کار واجبی ندارید و نیازی
نیست که همون لحظه با گوشی یا لپتاپ
یا تبلت کار کنید ،چند دقیقه صبر کنید
بذارید گوشی خنک بشه بعدش بزنیدش
به شارژ .چون باتری از قبل داغ شده،
شارژ کردن هم خودش باتری رو بیشتر
داغ میکنه .همین مسئله باعث میشه که
باتری شما به مرور زمان خراب بشه.
یه نکته رو هم یادتون باشه ،االن دیگه
خیلی از گوشیها و تبلتها و لپتاپها،
باتری داخلی دارن یعنی اگه بالیی سر
باتری بیاد هم باید پول باتری بدین و هم
باید یه پولی بدید که گوشی یا لپتاپ رو باز
کنن و باتری رو واستون تعویض کنن .این
نکتهدر مورد تمامدستگاههای الکترونیکی
صدق میکنه .تبلت ،گوشی ،لپتاپ،
دوربین دیجیتال ،دسته بازی و ک ً
ال هر
چیزی که با باتری کار میکنه.

درمان معلولیت جسمی با استفاده از امواج مغزی

محققان یک مرد معلول جسمی را که ناتوان در حرکت پاهایش بود ،با استفاده
از تغییر امواج مغزی به اندامها و دور زدن قسمت آسیب دیده نخاع ،درمان
کردند .در این روش از هیچگونه ایمپلنت مغزی و اسکلت خارجی استفاده

نشده است.
بیمار مورد آزمایش یک فرد  ۲۶ساله بود که هیچ جنبشی در اندام تحتانی خود
بهدلیل آسیبدیدن ستون فقراتشدر پنج سال گذشته نداشته است .او تنها

قادر به حس نیاز به تخلیه مثانه بوده است.
هدف محققان این بود که به بیمار اجازه دهند با استفاده از امواج مغزی خود و
بدون استفاده از جراحی بتواند کنترل ارادی روی پاهای خود داشته باشد .برای
رسیدن به این امر پژوهشگران یک رابط مغز-کامپیوتر توسعهدادند که از کاله
الکتروانسفالوگرام ( )EEGجهت خوانش الگوهای فعالیت مغزی در هنگام
تفکر بیمار به راه رفتن ،استفاده کردند.
به بیمار آموزش داده شد که چگونه میتواند یک آواتار را در محیط واقعیت
مجازی از طریق مغزش به حرکتدرآورد .سپس الکترودهاییدر اطراف زانوها
قرار داده شد که با دریافت سیگنالها از مغز (با استفاده از کاله  )EEGو دور
زدن قسمت آسیبدیده نخاع ،موجب تحریک عضالت پا میشد.
در بیستمین جلسه تمرین و بعد از  ۱۹هفته ،بیمار با استفاده از سیستمی که از
افتادن او به کمک طنابها جلوگیری میکرد؛ توانست بر روی زمین ۳.۶۶متر
راه برود.

تهیه آب آشامیدنی در چند ثانیه

تعداد زیادی از افراد جهان دسترسی به آب آشامیدنی تمیز ندارند و ساالنه افراد
زیادی در اثر نوشیدن آب ناسالم جان خود را از دست میدهند .شاید فیلترهای

تصفیه آب قابل حمل چاره این مشکل باشند.
مایکل پریچارد راهحلی برای این موضوع اندیشیده است .او یک فیلتر تصفیه
آب قابل حمل ساخته که میتوانددر چند ثانیه آلودهترین آب را به تمیزترین
آب تبدیل کند .کافی است بطری را با یک منبع آب شیرین پر کنید تا بعد از
چند بار پمپ زدن آب سالم و بهداشتی داشته باید .نام این دستگاه بطری

[ Lifesaverنجاتدهنده زندگی] است.
آب قابل حمل تنها توانایی فیلتر
پیش از  ،Lifesaverبهترین فیلترهای ِ
نمودن اجرام بزرگتر از  ۲۰۰نانومتر راداشتند.در حالی که کوچکترین باکتری
حدوداً  ۲۰۰نانومتر قطردارد .پس یک باکتری با قطر  ۲۰۰نانومتر میتوانست
از یک سوراخ  ۲۰۰نانومتری عبور کند .از طرفی دیگر ،اندازهی کوچکترین
ویروس ،حدود  ۲۵نانومتر است .بنابراین ویروس هم میتواند از سوراخهای
 ۲۰۰نانومتری عبور کند .اما قطر سوراخهای  Lifesaverفقط  ۱۵نانومتر
است .ایندستگاه میتواند اجسامی به کوچکی  15نانومتر را فیلتر کند .پس به
جز آب هیچ عامل بیماری زایی توانایی عبور از این فیلتر را ندارد.
 Lifesaverقادر است  ۶۰۰۰لیتر آب را تصفیه کند ودرصورت فرسوده شدن
فیلتر ،یک سیستم خود تخریبی دارد که دیگر اجازه تصفیه آب را به کاربر
نمیدهد .با تعویض فیلتر آندوباره میتوان  ۶۰۰۰لیتردیگر را تصفیه کرد.
با وجود پیشرفته بودن این فناوری قیمت آن نیز بسیار اندک است که
دسترسی کشورهای فقیر و توسعه نیافته را نیز به بطری  Lifesaverممکن
میسازد.

دانستنیهای خودرو

نکاتفنیوکاربردیبرایرانندگان
 /سیاه شدن روغن به معنای عدم
کیفیت آن و معیار تعویض روغن نیست.
 /گریس روی قطبهای باتری مانع
سولفاته شدن سر کابل باتری نمیشود
و با نشستن گرد و خاک روی آن ،گریس
خشک و بد منظره میشود .پیشنهاد
میگردد یک حبه قند کوچک را خیس
نموده و روی قطبهای باطری گذاشته و
با انگشت آن را له کنید تا تمام مساحت
قطبهای باطری و بست را بپوشاند .با این
کار باطری شوره نمیزند.
 /درجا کار کردن موتور خودرو در
فصل سرما روش مناسبی برای گرم
کردن خودرو نیست .خودرو را در حال
حرکت گرم کنید.
 /از ساسات فقط برای روشن کردن
خودرو در هوای سرد استفاده کنید.
البتهدر خودروهای امروزی و هوشمند،
ساسات کردن بهصورت اتوماتیک انجام
میشود.
 /ترموستات خودرو را هرگز باز نکنید.
 /برای توقف بیش از 2دقیقه خودرو را
خاموش کنید.
 /سرعت زیاد و ترمزهای ناگهانی،
مصرف سوخت را تا  50درصد افزایش
میدهد.

به کوشش بخش مکانیک خودرو هنرستان شهیددکتر باهنر نیریز

 /افزایش سرعت ،مصرف سوخت را
به طور تصاعدی باال میبرد .در سرعت
 125کیلومتر مصرف سوخت تقریباً دو
برابر سرعت  80است.
 /برای روشن کردن خودرو از فشار
دادن مستمر پدال گاز خودداری کنید.

 /در شروع باران ،لغزندگی سطح
معابر چند برابر میشود.
 /در برابر هر  10کیلومتر سرعت در
ساعت در شب ،معادل  6متر از عمق
بینایی کاسته میشود.
 /در شب  16کیلومتر کمتر از سرعت
خوددر روز حرکت کنید.
 /ضدیخ فقط برای زمستان و فصل
سرما نیست .چرا که ضدیخ دارای
خاصیت ضدجوش و ضد خوردگی نیز
هست.
 /وجود کپسول آتشنشانی با حجم
مناسب در خودرو  100درصد الزامی
است.
 /اگر تایر خودرو در سرعت 80
کیلومتر در ساعت  100درصد کارکرد
داشته باشد در سرعت  130کیلومتر
در ساعت  40درصد سایش زودرس
خواهدداشت.

 70 /درصد تلفات جانی در تصادفات
رانندگیدر اثر ضربه مغزی رخ میدهد.
با بستن کمربند از آن جلوگیری کنیم.
استفاده از کمربند ایمنی ،صدمات
وارده به ناحیه سر رادر بزرگساالن بیش
از  50درصد و در کودکان تا  25درصد
کاهش میدهد.
 /خطرناکترین زمان رانندگی در
روز بین ساعت  2تا  4بعد از ظهر و  6تا
 8صبح است .در این زمان بدن انسان
به طور طبیعی دچار کاهش انرژی
میشود.
 /هنگام روشن کردن کولر حتماً
توقف نموده و یا کالچ را بگیرید .در
سرباالییهای طوالنی و توقف زیاد کولر
را خاموش کنید.
 /سوراخ کردن فیلتر هوای نو
هنگام تعویض سبب وارد شدن ذرات
گرد و غبار به موتور شده و صدمات
جبرانناپذیریدارد.

 /اثرات خواب آلودگی بر رانندگی:
 -۱کاهش تمرکز
 -۲کاهشدقتدید
 -۳کاهش سرعت واکنش
 -۴سستیدر اندامها
پس در هنگام خواب آلودگی ،هرگز
رانندگی نکنید.

