احتمال انتقال کروناویروس از زنان باردار به نوزادان آنها وجود
ندارد️ .همچنین به گفته محققان دانشکده پزشکی هاروارد،

 وقتی غمگین هستید بستنی بخورید!
طبق مطالعات علمی ،بستنی اثر نشاطبخش
بر اعصاب مرکزیدارد و همان بخشی رادر مغز
شدن پول یا گوش
فعال میکند که هنگام برنده ِ
دادن به موزیک شاد فعال میشود.

توصیههای وزارت

احتمال انتقال آنتیبادی کروناویروس به نوزادان کمتر از حد
انتظار است.

بهداشت به زنان باردار

 گوشت بوقلمون چه خواصیدارد؟
️گوشت بوقلمون سرشار از ویتامینهای گروه  ،Bفسفر،
پتاسیم ،آهن و زینک است که مواد مغذی

در روزهای کرونایی !

مهمی به شمار میآیند.
همچنین سرشار از آنتیاکسیدان
سلنیوم نیز هست که برای تیروئید،
ضروری است.
 ابتال به کرونا و افزایش احتمال
سکته قلبی !️

سکته قلبی ناشی از کرونا مربوط به سن خاصی
نیست

و احتمال این عارضه بر اثر ابتال به کرونا در هر سنی

وجود دارد.
 مواد مغذی موجود در تخممرغ را بشناسید !

 ﺍﺯ ﻋﻮﺍﻃﻒ ﺍﻧﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ اندامهای ﺑﺪﻥ ﺭﺍ ﺿﻌﯿﻒ میکند:
غم و اندوه و خشم و استرس ،باعث اثر بر روی ﮐﺒﺪ ،ششها ،ﻣﻌﺪﻩ،
ﻗﻠﺐ ﻭ ﻣﻐﺰ و  کلیهها میشود.
ﺟﻠﻮﮔﯿﺮﯼ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﻋﻮﺍﻃﻒ ﻣﻨﻔﯽ میتواند ﺑﺎﻋﺚ ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺷﻤﺎ ﮔﺮﺩﺩ.
ﭘﺲ ﺧﻮﻧﺴﺮﺩ ﺑﺎﺷﯿﺪ ،ﺧﻮﺏ ﻧﮕﺎﻩ ﮐﻨﯿﺪ ،ﺧﻮﺏ ﺍﺣﺴﺎﺱ ﮐﻨﯿﺪ و ﺧﻮﺏ 
ﻋﻤﻞ ﮐﻨﯿﺪ.

تاریخ انتشار نوبت دوم 1399/10/22:

علیرضا حاج محمدی -سرپرست ثبت اسناد و امالک شهرستان نیریز

تاریخ انتشارنوبت اول1399/10/07:
تاریخ انتشار نوبت دوم 1399/10/21:

علیرضا حاج محمدی سرپرست ثبت
35135

اسناد و امالک شهرستان نیریز

ش  -1627مورخ 1399/10/01

هیأت 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 آقای اصغر
مقن یزاده   فرزند رمضان به شماره
شناسنامه  228صادره از ن یریز در دو
دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه
به مساحت  138متر مربع پالک فرعی
از   3384اصلی  واقع در  نی ریز بخش
 22فارس خریداری از مالک رسمی آقای
فاضل ش بخیز  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 راضیداشته
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.

ب رابر رأی شماره  13996031100500623هیأت 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 آقای عزیز برزگر فرزند
محمود به شماره شناسنامه  436صادره از ن یریز در ششدانگ یک باب خانه به
مساحت  303.84متر مربع پالک  3فرعی از   7503اصلی مفروز و مج زا شده از 7503
اصلی  واقع در ن یریزبخش  22فارس انتقالی قسمتی از سهام مشاعی متقاضی
عزیز برزگر 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 راضیداشته باشند ،م یتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی  به مدتدو
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 استدر
صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعت راض طبق مقررات سند مالکیت صادر
خواهد شد.
تاریخ انتشارنوبت اول1399/10/21:
تاریخ انتشار نوبت دوم 1399/11/06:
35182

محسن زواران حسینی
سرپرست ثبت اسناد و امالک شهرستان نیریز
نشانی پیج جدید نی ریزان فارس در اینستاگرام:

@ neyrizan.fars

با توجه به هک شدن پیج قبلی نیریزان فارس خواهشمندیم شما هم
ضمن فالو(دنبال) کردن پیج تا جای ممکن این نشانی را در گروهها و
صفحات خودتان مختلف نشر دهید...
پشت گرم به یاری شما همراهان همیشگی هستیم

ب رابر رأی شماره  139960311005000395هیأت اول موضوع  قانون تعیین
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقردر  واحد
ثبتی حوزه ثبت ملک ن یریز تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای حسین
جمالی فرزند رضا به شماره شناسنامه  1297صادره از بختگان در چهاردانگ
مشاع از ششدانگ یک باب خانه به مساحت  234.96متر مربع پالک  43فرعی
از   3559اصلی مفروز و مجزا شده از پالک  5فرعی از  3559اصلی  واقعدر ن یریز
بخش  22فارس خریداری از مالک رسمی آقای محمد حسین نج فزاده احدی
از وارث قاسم نج فزاده  محرز گردیده است .لذا به منظور اطالع عموم م راتبدر
دو نوبت به فاصله  15روز آگهی م یشود.در صورتی که اشخاص نسبت به صدور
سند مالکیت متقاضی اعت راضیداشته باشند ،م یتوانند از تاریخ انتشار اولین
آگهی  به مدتدو ماه اعت راض خود را به ایناداره 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 استدر صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعت راض طبق
مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشارنوبت اول1399/10/21:
تاریخ انتشار نوبت دوم 1399/11/06:
محسن زواران حسینی
سرپرست ثبت اسناد و امالک شهرستان نیریز

ب رابر رأی شماره  139960311005000624هیأت اول موضوع  قانون تعیین
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقردر  واحد
ثبتی حوزه ثبت ملک ن یریز تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای سامان
کشاورز فرزند بابا جان به شماره شناسنامه  5560010030صادره از اسالمشهردر
ششدانگ یک باب خانه به مساحت  168.51متر مربع پالک  13فرعی از   3473
اصلی مفروز و مجزا شده از پالک 1فرعی از  3473اصلی  واقع در ن یریزبخش
 22فارس خریداری از مالک رسمی خانم سکینه شیخائی  محرز گردیده است.
لذا به منظور اطالع عموم م راتبدردو 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 مدتدو 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 اول1399/10/21:
تاریخ انتشار نوبت دوم 1399/11/06:
محسن زواران حسینی
سرپرست ثبت اسناد و امالک شهرستان نیریز

35203

آگهی موضوع ماده  3قانون وماده  13آئیننامه قانون تعیین تکلیف
وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

ب رابر رأی شماره  1399603110050003605هیأت اول موضوع قانون تعیین
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقردر  واحد
ثبتی حوزه ثبت ملک ن یریز تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی رضادهقان
فرزندعلی باز به شماره شناسنامه  2550097025صادره از ن یریز در ششدانگ
یک باب خانه به مساحت  169.18متر مربع پالک  12فرعی از   4373اصلی
مفروز و مجزا شده از پالک 1فرعی از  3473اصلی  واقع در ن یریزبخش 22
فارس خریداری از مالک رسمی آقای عل یآقا شیخائی  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 اول1399/10/21:
تاریخ انتشار نوبت دوم 1399/11/06:
محسن زواران حسینی
سرپرست ثبت اسناد و امالک شهرستان نیریز

35052

35186

ب رابر رأی شماره  139960311005000333هیأت 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 آقای ابوالفضل
سجادی فرزند غالمحسین به شماره ملی  2550229551صادره از مشکان در سه
دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه به مساحت  121.5متر مربع پالک  1فرعی
از   742اصلی  مفروز و مجزا شده از پالک  742اصلی واقعدر ن یریز بخش  22فارس
خریداری از مالک رسمی از سهام مجهول میرزا محمد حاج مال محمد که نسبت
به  2.5دانگ مشاع از ششدانگ پالک رای به تنظیم اظهار نامه حاوی تحدید
صادر می گردد .لذا به منظور اطالع عموم م راتبدردو 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 مدتدو 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 استدر صورت انقضای
مدت مذکور و عدم وصول اعت راض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت دوم 1399/10/22:

علیرضا حاج محمدی
سرپرست ثبت اسناد و امالک شهرستان نیریز

35106

لوازم خانگی خدمات گستر نیازمندیم.

خیابان طالقانی نبش خیابان فجر

م یتواندداشته باشد.

مراجعه حضوری 09176864221 /

به دو خانم و دو نفر آقا جهت کار
در فروشگاه نیازمندیم

09177326562

سوپر مارکت نای ذی واقع در خیابان طالقانی روبهروی
دبستان شهید طاهری با بیش از 30سال سابقه فعالیت اجاره داده

می شود .اجاره مغازه منوط به خرید تمامی اجناس فروشگاه اعم
از یخچال ،فریزر ،قفسه ،دوربین مداربسته و اجناس غذایی و
بهداشتی به قیمت کارشناسی میباشد.

شمارههای تماس  ۰۹۱۷۵۳۱۸۰۵۶و ۵۳۸۳۸۸۵۴

2/35210

تأسیس شرکت سهامی خاص حسابداری پارسه حساب میثم
درتاریخ  1397/02/31به شماره ثبت  1441به شناسه ملی 14007604149
ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهی میگردد.
موضوع فعالیت :انجام کلیه امور حسابداری ،خدمات مالی ،و حسابداری مالی و مالیاتی و ثبتدفتر قانونی
بجز حسابرسی ً
کال پس از اخذ مجوزات الزم برابر قوانین و مقررات جاری کشور درصورت لزوم پس از اخذ
مجوزهای الزم از مراجع ذیربط.
مدت فعالیت :از تاریخ ثبت به مدت نامحدود.
مرکز اصلی :استان فارس  -شهرستان نی ریز -بخش مرکزی -شهر نیریز -گردان کمیل -کوچه «سالن»-
کوچه«صداقت» -پالک  -0طبقه همکف -کدپستی 7491763575
سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ  1000000ریال نقدی منقسم به  100سهم  10000ریالی
تعداد  100سهم آن با نام عادی مبلغ  350000ریال توسط مؤسسین طی گواهی بانکی شماره 41491192
مورخ  1396/11/25نزد بانک ملت شعبه نی ریز با کد  41491پرداخت گردیده است والباقی در تعهد
صاحبان سهام می باشد.
اعضاء هیئت مدیره :خانم سمانه صادقی به شماره ملی  2550086619و به سمت رئیس هیئت مدیره
به مدت  2سال خانم زهرا بیگم محمدی به شماره ملی 2559712830و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره
به مدت  2سال آقای میثم شیخعلی به شماره ملی 2559959501و به سمت مدیرعامل به مدت  2سال و به
سمت عضو هیئت مدیره به مدت  2سال
دارندگان حق امضاء :کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ،سفته ،بروات ،قراردادها
عقود اسالمی و همچنین کلیه نامههای عادی و اداری با امضاء میثم شیخعلی همراه با مهر شرکت معتبر
میباشد.
اختیارات مدیرعامل :طبق اساسنامه بازرسان آقای مهدی شیخعلی به شماره ملی  2559385708به
سمت بازرس علیالبدل به مدت یک سال مالی آقای سجاد نگهداری به شماره ملی  2559961490به
سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی روزنامه کثیراالنتشار نیریزان فارس جهتدرج آگهیهای شرکت
تعیین گردید.
ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان فارس

مرجع ثبت شرکت ها و مؤسسات غیرتجاری نی ریز

نشانی جدید ما در اینستاگرام

Neyrizan.Fars

افقیD :
 -1عمو  -روزنامه امیرکبیر  -نیم صدای گوسفند
 -2هوای متحرک ُ -مجرم  -نوعی زبان فارسی -3
نام ترکی  -از اقوام غیور کشورمان  -مهمانی -
واحد پول ژاپن  -4فلز گران قیمت  -انسان مرده
را گویند  -زمین پهناور  -5خانواده  -در آسمان
بجویید  -امید داشتن به خدا  -6از وسایل حمام
 همان سیب است  -کمانگیر باستانی  -از اجزاءپا و دست  -7حرف انتخاب  -تکه پارچهای که به
کفش بدوزند  -وقت و مدت  -فرض سر بریده! -8
ندامتگاه  -خرس چینی  -9ترمز چهارپا!  -داستان
بلند  -پستانداری از رده گوشتخواران  -عالمت
جمع عربی  -10گیاهی که از آن نوعی چسب
تهیه میکنند  -پسوند شباهت  -رفیق شفیق -
حشره چسبنده!   -11آمریکا را در قدیم این گونه
میخواندند  -دلیل  -بسیار دردناک  -12چرک بدن
 آب ویرانگر  -رنگ و فام  -13مایه حیات  -فلزسنگین  -آبدیده  -ویتامین جدولی  -14صومعه -
خاندان پیامبر اسالم  -دیدنی در ارتش!  -15نفس
خسته  -اثری از آگاتاکریستی  -ساز چوپان

ارسال تصاویر و متن
برای شهروند خبرنگار

0917
731
5146

دستور جلسه :اف زایش سرمای ه                           اعضای هیئت مدیره

دعوت به همکاری

جدول شماره 317

آگهی موضوع ماده  3قانون وماده  13آئیننامه قانون تعیین تکلیف
وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

تاریخ انتشارنوبت اول1399/10/07:

09170916896

1073030

و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
ب رابر رأی شماره 139960311005000579

آگهی موضوع ماده  3قانون وماده  13آئیننامه قانون تعیین تکلیف
وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

جلسه مجمع عمومی فوقالعاده شرکت تعاونی تولیدی و توزیعی  نگین سبز
دهمورد بختگان در ساعت  9:00صبح روز دوشنبه مورخ  99/11/6در محل
شهرستان بختگان روستای دهمورد مدرسه امام سجاد(ع) تشکیل م یگردد  
از عموم اعضا شرکت بدین وسیله دعوت می شود که در ساعت مقرر در محل
مذکور  حضور به هم رسانند و یادر صورتی که حضور عضویدر مجمع عمومی
به عللی میسر نباشد حق رأی م یتواند به موجب وکالت نامه به عضودیگری یا
نمایندهنام االختیار خود واگذار نماید کهدر این صورت هر عضوی می توانند بر
رأی خویش  3رأی یا وکالتداشته باشد و هر شخص غیر عضو تنها یک وکالت

شناسه آگهی:

آگهی موضوع ماده  3قانون وماده 13

آئیننامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی

35106

ش  -1631مورخ 1399/10/08

تاریخ انتشارنوبت اول1399/10/07:

ش  -1625مورخ 1399/09/26

ب رابر رأی شماره  139960311005000331هیأت اول موضوع  قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
مستقردر  واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ن یریز تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای غالمحسین سجادی فرزند علی به شماره شناسنامه
 9صادره از مشکاندر سهدانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه به مساحت  121.5متر مربع پالک  1فرعی از   742اصلی  مفروز و مجزا شده از
پالک  742اصلی واقعدر ن یریز بخش  22فارس انتقالی از سهام مجهول میرزا محمد حاج مال محمد که نسبت به 2.5دانگ مشاع از ششدانگ
رای به تنظیم اظهار نامه حاوی تحدید حدود می باشد  محرز گردیده است .لذا به منظور اطالع عموم م راتبدردو نوبت به فاصله  15روز آگهی
م یشود.در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعت راضیداشته باشند ،م یتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی  به مدتدو
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 استدر صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعت راض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.

آگهی موضوع ماده  3قانون وماده  13آئیننامه قانون تعیین تکلیف
وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

آگهی موضوع ماده  3قانون وماده  13آئیننامه قانون تعیین تکلیف
وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

0917 926 0971

1/35221

تولیدی و توزیعی نگین سبز دهمورد بختگان

به یک شاگرد نوجوان جهت کار در تعمیر گاه

2/35189

واقع در پشت ترمینال

آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده شرکت تعاونی

دعوت به همکاری

 شطرنج عمر انسان را  ۸سال افزایش میدهد !
مطالعات محققان استرالیایی نشان داده ،هر چه فرد در
ورزشهای فکری فعالتر باشد ،بیشتر زندگی میکند.

آگهی موضوع ماده  3قانون وماده  13آئیننامه قانون تعیین تکلیف
وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

2/35201

به یک منشی خانم با فن بیان باال آشنا به کامپیوتر

2/35213

به متراژ  400متر

« 0917 731 5146جاللی» 071 5383 0903 -

دعوت به همکاری

اجاره سوپر مارکت

️پروتئین :منعطف کردن ماهیچه و کاهنده وزن

ش  -1633مورخ 1399/10/13

️کلسیم :ضد سرطان و سالمت مغز
️ویتامین  :B6آرامشبخش وداشتن خواب منظم

ش  -1634مورخ 1399/10/15

️کولین:دشمن سرطان سینه و کاهنده وزن

09174158826

2/35219

 انگشتکردندر بینیدردوران کرونا خطرناک است !
️دانشمندان اعالم کردند ،انگشتکردن در بینی میتواند
خطر ابتال به کرونا را افزایش دهد .ویروس کرونا در مخاط
تنفسی جای میگیرد؛ بنابراین اگر شما جزو مبتالیان
بدون عالمت باشید ،میتوانید محیط اطراف را آلودهکنید و
شانس ابتالیدیگران به کرونا را افزایشدهید.
️همین اتفاق میتواند برعکس رخ دهد؛ یعنی محیط آلوده
باشد و شما از طریق انگشت ویروس را وارد بینیتان کنید و
دچار بیماری شوید .البته این موضوعدرباره سایر ویروسها
مانند آنفلوآنزا و سرماخوردگی هم صدق میکند.

️سخنگوی وزارت بهداشت :طبق تحقیقات تاکنون شواهدی
مبنی بر احتمال بیشتر ابتال به کرونا در خانمهای باردار
نسبت به سایرین وجود ندارد؛ ولی با توجه به تغییر سیستم
ایمنی بدن در دوران بارداری ،لزوم خود مراقبتی زنان باردار
در این ایام از اهمیت خاصی برخوردار است.
️توصیه میشود خانمهای باردار تا حد امکان از منزل خارج
نشوند و از حضور در مکانهای پرتردد و شلوغ به ویژه
فضاهای سربسته فاقد تهویه مناسب خودداری کنند .خرید
و تهیه مایحتاج منزل را به سایر افراد خانواده واگذار کنند
و در صورت ضرورت برای خروج از منزل ،از لحظه خروج
تا زمان بازگشت به خانه حتماً از ماسک استفاده کنند و از
تماسدست بادهان ،بینی و چشم خودداری کنند.

بیمه تا شهریور 1400

جهت کار در یک باشگاه ورزشی نیازمندیم

 ترف (قرهقروت) رادست کم نگیرید!
ترف (قرهقروت) حاوی ویتامین  Dاست؛ لذا سبب
جذب کلسیم میشود و از ابتال به سرطان روده بزرگ
جلوگیری میکند .همچنین دستگاه ایمنی بدن را تقویت
کرده و از ابتال به بیماریهای عفونی و آنفلوانزا جلوگیری
میکند.
کسانی که دارای مشکل الغری هستند ،برای چاق شدن
میتوانند قرهقروت مصرف کنند .به طور کلی میتوان گفت
کالری آن همچون نان بوده و سبب چاق شدن میشود .دقت
کنید که قرهقروت حتماً کم نمک و بهداشتی باشد.

متابولیسم و تقویت سیستم ایمنی

فروشی

 احتمال انتقال کرونا از زنان باردار به نوزادان وجود ندارد !
️نتایج بررسی محققان دانشکده پزشکی هاروارد نشان میدهد:

ش  -1626مورخ 1399/09/26

موجب نابودی آنها میشوند.

ش  -1632مورخ 1399/09/10

و ترک در دندانها و سپس با رشد باکتریها در داخل دندانها

35216

مایعات داغ با تأثیر بر روی دندانهای سرد ،ابتدا باعث ایجاد درز

سالمندان باید در طول روز از منابع
ویتامین  Cشامل انواع میوهها و
سبزیها در رژیم غذایی خود استفاده
و از مصرف سوسیس ،کالباس و سایر
فستفودها اجتناب کنند .به دلیل

کاهش جذب کلسیم و ویتامین  Dدر
بدن سالمندان ،توصیه میشود روزانه
حداقل  ۲لیوان شیر و یا معادل آن
لبنیات مصرف کنند.
️سالمندان از نوشیدن چای  ۱ساعت

قبل تا  ۲ساعت بعد از غذا به دلیل
تأثیر آن در کاهش جذب آهن ،و از
مصرف موادقندی و شیرین ،غذاهای
چرب ،سرخ شده و پرنمک بهطور جد
خودداری کنند.

با ما تماس بگیرید:

آگهی دعوت مجمع عمومی انجمن صنفی کارگری رانندگان حمل و نقل
کاالی عمومی شهرستان بختگان (نوبت اول)

آگهی موضوع ماده  3قانون وماده  13آئیننامه قانون تعیین تکلیف
وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
ب رابر رأی شماره  139960311005000503هیأت اول موضوع  قانون تعیین تکلیف
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقردر  واحد ثبتی
حوزه ثبت ملک ن یریز تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم طاهره امجدی
فرزند صالح به شماره شناسنامه  91صادره از ن یریزدر ششدانگ یک قطعه زمین
زراعی به مساحت90000متر مربع پالک  5فرعی از   4229اصلی  مفروز و مجزا
شده از پالک  4229اصلی انتقالی از سهام مشاعی طاهره امجدی نسبت 10.5
سهم و مالکین رسمی بهنام زردشت نسبت به ده سهم و زه را و زینب هرکدام
نسبت سه و یک سهم جمع اً به میزان هفت سهم یک ششم سهم مشاع از 80
سهم سهام ششدانگ که نسبت به  19.5سهم مشاع از ششدانگ رای به تنظیم
اظهار نامه حاوی تحدید حدود صادر م یگردد واقع در ن یریز بخش  22فارس
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 راضیداشته
باشند ،م یتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی  به مدتدو 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 انتشار نوبت دوم 1399/10/22:

تاریخ انتشارنوبت اول1399/10/07:

علیرضا حاج محمدی -سرپرست ثبت اسناد و امالک شهرستان نیریز

35100

اولین مجمع عمومی انجمن صنفی در شرف تأسیس مذکور روز پنج شنبه مورخ 1399/11/16
رأس ساعت  9صبحدر محل سالن شهرداری آباده به آدرس خیابان امام خمینی برگ زار م یگردد  .از
کلیه کارگ ران عزیز عضو و شاغلدر صنف م ربوطهدعوت می شوددر مجمع مذکور شرکت نمایند .
دستور جلسه -1 :تصویب اساسنامه  -2انتخاب اعضای اصلی و علی البدل هیأت مدیره و بازرس  
 -3انتخاب روزنامه کثیر االنتشار  جهتدرجدر آگه یهای انجمن  
توجه  :اف رادی که قصد کاندیداتوری هیأت مدیره و بازرسدارند مدارک م ربوطه  را یک هفته قبل از
تاریخ مجمع تحویل هیئت مؤسس فرمایند.
هیات موسس -1 :ک رامت میرشکاری  -2جلیلی راستگو  -3محمد جواددارایی

آگهی مزایده

آگهی موضوع ماده  3قانون وماده  13آئیننامه قانون تعیین تکلیف
وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
ب رابر رأی شماره  139960311005000395هیأت 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 خدیجه مظفری فرزند عل یبخش به شماره
شناسنامه  459صادره از ن یریزدردودانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه به مساحت
 234.96متر مربع پالک  43فرعی از   3559اصلی مفروز و مجزا شده از پالک  5فرعی از
 3559اصلی  واقعدر ن یریزبخش  22فارس خریداری از مالک رسمی آقای محمد حسین
نج فزاده احدی از وارث قاسم نج فزاده  محرز گردیده است .لذا به منظور اطالع عموم
م راتبدردو نوبت به فاصله  15روز آگهی م یشود.در صورتی که اشخاص نسبت به صدور
سند مالکیت متقاضی اعت راضیداشته 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 استدر
صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعت راض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد
35203
شد.
تاریخ انتشار نوبت دوم 1399/11/06:

تاریخ انتشارنوبت اول1399/10/21:

محسن زواران حسینی  -سرپرست ثبت اسناد و امالک شهرستان نیریز

طراح :فاطمه زردشتی نیریزی
عمودیM :
 -1از شهدای شهرمان که در استهبان به
دست منافقان به شهادت رسید  -2از اقوام
اولیه  -رشته کوهی در چین  -نگاه کن! -3
سمت و جانب  -از احشاء بدن  -4اسلحه
کمری  -سال گذشته  -حرف سکوت! -5
از شهرهای بزرگ هند  -هنر هفتم  -از
خوردنیهای صبحانه  -6زیرک و باهوش
  حرف نوروزی  -حیوان نجیب  -خودرویگران قیمت  -7عدد فوتبالی  -سیماب -
کال  -پیشرو اعداد  -8پایتخت تبت  -جار
و جنجال  -9آرواره  -بلند  -بسیار روان  -از
نهاد پر درد بر آید! -10مردم  -حجم هندسی
 اسباب خانه  -نرم نیست  -11متضاد خروج از اسامی مردانه  -از مرکبات  -12مرکزاستان گیالن  -آتش  -گرگ عرب -13
شهری تاریخی در استان خراسان رضوی  -از
بزرگترین شهرهای آلمان  -14پاک از گناه -
دورهای از آموزش عالی  -معدن  -15حکیم  ،
نویسنده ،شاعر و فقیه ایرانی بود

1
1

2

3

4

5

6

7

نوبت اول 99/10/21
نوبت دوم 99/10/28

شهرداری مشکاندر نظردارددر راستای وظایف مندرجدر شهرداریها و قوانین و مقررات م ربوطه
نسبت به اجاره جایگاه سوخت بر اساس ش رایط مندرج  در اسناد م زایده به بخش خصوصی اقدام
نماید ،لذا از کلیه متقاضیان واجد الش رایط دعوت به عمل م یآید در صورت تمایل به شرکت در
م زایده به شهرداری م راجعه و ضمن اخذ اسناد م زایده پیشنهاد خود را حداکثر تا تاریخ 99/11/7در
پاکت سر بسته تحویل واحددبیرخانه شهرداری نمایند.
شرایط :
 -1شهرداریدر رد یا قبول پیشنهادات مختار است.
 -2متقاضیان م یبایست مبلغ سپردهای که در اسناد م زایده درج گردیده به حساب سیبا
 0105645534004به نام شهرداری نزد بانک ملی شعبه مشکان واریز و اصل رسید را به هم راه سایر
اسناددر پاکت م ربوطه ودر موعد مقرر تحویل نمایند .
 -3به پیشنهاد های مخدوش ،ناخوانا ،فاقد سپرده و ارسال پس از مهلت مقرر ترتیب اثر داده
نم یشود.
 -4در صورتی که ب رندگان اول ،دوم ،سوم به ترتیب با اعالم کتبی شهرداری حاضر به انجام تعهد
نشوند سپرده شرکتدر م زایده به نفع شهرداری ضبط می گردد.
 -5هزینهدرج کلیه آگهی ها  به عهده ب رنده م زایده می باشد.
 -6سایر ش رایطدر اسناد م زایدهدرج گردیده است.
شماره تماس 071-53863500

ش  -1635مورخ 1399/10/15

 در فصل سرد مایعاتداغ نخورید !️

ش  -1624مورخ 1399/09/26

سالمندان در روز آب فراوان بنوشند

 بهترین ساعت خوردن وعدههای غذایی:
صبحانه  :قبل 8
ميانوعده 10:30 :
ناهار  :قبل از 14
ميانوعده  15:30 :و 18
شام :قبل 21
ميانوعده بافاصله  2-3ساعت بعد يا قبل از وعده غذايی
خورده شود.

مدل  / 86دوگانه سفید  11 /سال تخفیف بیمه /

اشتراک یکساله نیریزان فارس

فروش قطعه زمینی

6/35215

چند خط سالمتی

چند خط سالمتی

یک ماشین پراید به فروش میرسد

فروش زمین

3521710

زیر نظر :دکترحسنعلی پیشاهنگ پزشک عمومی و محدثه نیکمنش کارشناس ارشد تغذیه

نیازمندیها

6/35215

تندرستی

neyrizanfars.com
info@ neyrizanfars.ir
@ neyrizanfars
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شهرداری مشکان
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