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رايگان

سازمان نيازمندي هاي روزنامه همدان پيام در سراسر استان تلفني آگهي مي پذيرد   8264400 - 0811

8264400

همشهري گرامي
سازمان نيازمندي هاي همدان پيامسازمان نيازمندي هاي همدان پيام

به منظور رفع نيازهاي روزمره شما هر روز صدها آگهي در نيازمندي هاي روزنامه همدان پيام چاپ مي شود.همهم
از آنجايي كه وظيفه اين رسانه اطالع رساني به منظور سهولت در دادوستد و يا خدمات مي باشد لذا مسئوليتي درباره محتواي آگهي ندارد.

از همكاري همه عزيزاني كه قصدشان رعايت حقوق مشتريان و همشهريان گرامي مي باشد سپاسگزاريم.

خريدار يك باب واحد مسكوني 
به قيمت تقريبي 130 ميليون 

حوالي ميرزاده عشقي 
09187048015

نيــازمند
حسـابدار

يك شركت پيمانكاري 
جهت تكميل كادر خود
 به تعدادي نيرو

 آشنا به حسابدارى 
نيازمند است

09188123585
09185913585 

هركـادر
صفحه اول
3000 تومان

فروش زميـن
يك قطعه زميــــن

 به مساحت تقريبي 25000متـــر
(مـــــزروعي و بيشه) 

داراي سند مــــالكيت و آب زراعي 
اول جـــــاده حيـــدره 

به صورت سه دانگ مشاع يا شش دانگ كامل
 به فروش مي رسد

09121277445      09183174754

آدرس دفتر مركزي نيازمندي هاي همدان پيام: همدان، ابتداي خيابان مهديه، روبروي دبيرستان شريعتي، ساختمان پيام           تلفن : 8264400

لوازم كاظمي 
موتور، گيربوكس، سرسيلندر
 بدنه، پژو پرايد، 206، زانتيا
خريدار اتومبيل هاي چپي

همدان چراغ قرمز ، نرسيده به ترمينال ميني بوس ها
جنب فروشگاه پيلتن 

وع4222096       09126439828
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نماينـدگي هاي 
 پذيـرش آگهي 

در استـان 
همـدان

 همدان
 پيامگير 0811-8264400

8280767-0811 (فكس)
 مالير

08512252200
09187508940

 نهاوند
0852-3246533
 09187050490 

 تويسركان  
08524221249
09364921225

 كبودراهنگ 
0812- 5220770

09183193498
 بهار  

09189044432
08124229321

 اسدآباد 
09186071782
08123246896

 اللجين 
09189085514
08124525555

 فامنين
0812- 7226440

09188133739
  رزن 

09183167010
08126226904

 گل تپه 
09186735712

 شيرين سو 
08125363681
 09189134090

 برزول 
0852-3483826
 09187101861

 صالح آباد 
0812-4424224

09183191442

w w w. H a m e d a n p aya m . c o mw w w. H a m e d a n p aya m . c o m

به يك منشي خانم آشنا به امور 
اداري جهت كار در هيئت فوتبال 

در كبودراهنگ نيازمنديم
09122714073

CNG CNG
CNG              فروش              CNG

در اقساط 3ماهه فقط با چك كارمندي   
فروش فوق العاده كيت و مخزن كره اي 

با بيمه و برچسب و ضمانت يكساله قطعات
خيابان اراك روبروي ايران خودرو           2672218     09187088247

500هزارتومان12 كيلوئيپرايد و پيكان
550 هزارتومان18كيلوئيسمند و پژو
700هزارتومان25كيلوئينيسان

مسابقات انتخابي
كيك بوكسينگ
استان همدان90/9/11

 و استاژ داوري 90/9/3 
محل برگـــزاري :

 خانه بوكس همدان 
نيك ســــرشت

09181118390

فروش 
يك واحد مسكوني

از مجتمع امام خميني
همدان شهرك مدني

به متراژ 44متر 
با 14ميليون وام

 سه سال پرداخت 
4/5 ميليون رهن                     

10ميليون نقدي
09194159956

پيش فـــروش آپارتمانهــاي 6واحــدي
 در متراژهاي مختلف                             توسط انبوه سازان مسكن

 در همه نقاط شهرك مدني                  با شرايط وام مهر
09183191420               09183184031

شهرك مدني ، فاز 2 ، بلوار توحيد ، روبروي پارك ، مسكن اميد

سامانه ارسال
و دريافت پيام كوتاه

فقط 35/000 تومان (دائمى)
0811-2643700
09189101892

SMS فروش استثنائي  
شركت داده پرداز زيتون

دفتر مركزى: همدان، خيابان مهديه، روبروى دبيرستان شريعتى، ساختمان پيام       تلفن: 8264433 - 0811

چاپخانهچاپخانه
 پيـام رســانه پيـام رســانه

چاپ انواع:     
       كتاب، مجله، پوستر

           بروشور، تقويم
      سررسيد، كارت ويزيت

فاكتور، سربرگ و ...  

 نسخه در ساعت

10,000 نسخه در ساعت
10,000

زمان زمان 
شماستشماستدر دست در دست 

مجهزترين چاپخانه غرب كشور

جـديـدجـديـد

شما هم در ارتباطات خود مشكل داريد؟ همه ما در بين اعضاى خانواده، دوستان و آشنايان، 
ــانى را داريم كه معتقديم بهتر از ديگران عمل مى كنند، در موقعيت هاى خاص مى توانند به  كس
درستى تصميم بگيرند و به بهترين شكل اقدام كنند، كمتر دچار اشتباه مى شوند، در ارتباط برقرار 
كردن با ديگران موفقند و حتى مشاور و راهنماى خوبى براى ديگران هستند يا به قول معروف، 

ديگران هميشه روى آن ها حساب ويژه اى باز مى كنند.
 مسلما همه ما به نوعى دوست داريم؛ مانند اين افراد در ارتباط با ديگران موفق باشيم. اين افراد 

خصوصياتى دارند كه مى توانند به جنبه هاى مختلف مسائل توجه كنند.
قبل از آن كه خصوصيات اين افراد را بيان كنيم، شما با يك پرسشنامه، اعمال و باورهاى خود 
ــنجيد تا بتوانيد به ميزان توانايى و اعتقاد خود در ارتباط بر قرار  را در مورد ارتباط با ديگران بس
كردن با ديگران پى ببريد. اين پرسشنامه شامل 20 جمله تعيين كننده است؛ از بين «بله» يا «خير» 
يكى را انتخاب كنيد و تا حد امكان صادق باشيد! آنچه را باور داريد و در مورد خودتان درست 

مى دانيد، عالمت بزنيد، نه آنچه را كه فكر مى كنيد بهتر است!
پيشنهاد براى يك ارتباط موفق

ــات، راهكارها و رفتارهاى  ــا ديگران موفقند، خصوصي ــد افرادى كه در ارتباط ب ــان باش يادت
شايسته اى دارند.

پذيرش مسئوليت
افراد موفق در ارتباط با ديگران هميشه به اين نكته توجه دارند كه نيمى از هر مسأله، متعلق به 
خودشان و نيمى متوجه فرد ديگر است بنابراين در مى يابند كه بررسى رفتارهاى خودشان براى 
مالحظه اين كه چگونه اين رفتارها به ايجاد مسأله منجر شده، كار آسانى است. اين افراد پيش 
بينى مى كنند براى ايجاد تغيير در رفتار ديگران، به ناچار بايد رفتار خود را تعديل و اصالح كنند. 
برعكس، افرادى كه در حل مسائل با ديگران ضعيفند، تصور مى كنند رفتار آن ها ناب و خالص 

است و تقصير متوجه ديگران است.
صراحت داشته باشيد

بسيارى از افراد دچار اين اشتباه مى شوند كه مسائلشان ديگران را نزد خود نگه مى دارند. اين 
كار بدين معنى است كه براى اين افراد، پذيرش مسأله داشتن با ديگران دشوار است و از اين رو، 
تمايل دارند آن را مخفى نگه دارند. افراد موفق در حل مسائل بين فردى- هم در مواجه شدن با 

مسأله و هم دريافتن راه حل ها- بسيار صريح عمل مى كنند.
كوشش كنيد 2 كار انجام دهيد: اول، فردى را پيدا كنيد كه مى توانيد در مورد مسائلتان با ديگران 
با او صحبت كنيد. از اين فرد به عنوان يك مشاور استفاده كنيد، نه اينكه انتظار داشته باشيد جواب 
مسأله را براى شما فراهم كند. دوم، فردى را كه رفتارش براى شما مسأله ايجاد كرده، با خبر كنيد؛ 

با سكوت كردن، خودتان را عذاب ندهيد. ديگران را در يافتن راه حل درگير كنيد.
جمله هاى مورد نظر

1. وقتى با كسى مسأله پيدا مى كنم، سعى مى كنم ريشه آن را در رفتارم پيدا كنم.
2. وقتى براى مشكلم دنبال راه حل هستم، غالبا از افراد ديگر كمك مى خواهم.

3. چون هميشه انتظار وقوع بدترين اتفاق ممكن را دارم، به راحتى ريسك مى كنم.
4. از اين كه ديگران بدانند با كسى دچار مشكل هستم، اكراه ندارم.

5. براى رفع مسائل، از روش هاى خودم كوتاه نمى آيم، حتى اگر گاهى به تأخير بيفتد.
6. وقتى رفتار ديگران مرا مايوس مى كند، سعى مى كنم علت رفتارشان را پيدا كنم.
7. وقتى با ديگران مسأله اى پيدا مى كنم، دوست دارم عاقالنه به آن مسأله بينديشم.

8. هر چه مسأله بزرگتر باشد، بيشتر تالش مى كنم آن را تجزيه و تحليل كنم.
9. ترجيح مى دهم فردى را كه با او مشكل دارم، در جستن راه حل مشكل، درگير كنم.

10. وقتى به دنبال راه حل هستم، سعى مى كنم مطمئن شوم كه طرفين سود مى برند.
11. به نظرم داشتن يك نقشه خردمندانه، به من كمك مى كند با ثبات و منطقى باشم.

12. سعى مى كنم واقع بين باشم و امكان پذير بودن راه حل را بررسى كنم.
13. غالبا با گفتن جمالتى نظير «مى فهمم چه احساسى داريد» همدلى خود را ابراز مى كنم.

14. من دائما مراقب اثرات رفتارم روى ديگران هستم.
15. مراقبم رفتارم را طورى تنظيم و اصالح كنم كه مناسب اطرافيانم باشد.

16. وقتى راه حلى پيدا مى كنم، عالقه دارم طرح و نقشه خود را براى سايرين بيان كنم.
17. وقتى اشتباهى رخ مى دهد، مسئوليت آن را مى پذيرم.

18. سعى مى كنم مسأله و مشكلم را با ديگران به صورت مختصر تشريح كنم.
19. وقتى باكسى مسأله اى پيدا مى كنم، به احتمال زياد به او خواهم گفت.

20. اگر مسأله اى با ديگران پيدا كنم، روى فهم مسأله تاكيد دارم.
كليد پاسخ ها

ــما 20  ــخ «خير» امتيازى ندهيد؛ حداكثر نمره ش ــخ «بله» يك امتياز بدهيد و به پاس به هر پاس
خواهد بود.

نمره باالى 15: بسيار خب شما فرد شايسته اى براى حل مسائل تان با ديگران هستيد. اگر كل 
ــد عباراتى را كه در آن ها نمره  ــت آورده ايد كه هيچ! در غيراين صورت مى تواني ــره را به دس نم

نگرفته ايد، دوباره مورد بررسى قرار دهيد؛ حتى ممكن است شايسته تر شويد!

نمره بين 10 - 15: باورهاى شما اين شايستگى را به شما مى دهد كه در حل مسائل با ديگران 
ممتاز باشيد، آنچه نياز داريد بهبود بعضى از تكنيك هاست. به عبارت هايى كه نمره نگرفته ايد، بار 

ديگر نگاهى بيندازيد، شايد ايده هايى براى بهتر شدن پيدا كنيد.

نمره زير 10: در بسيارى از موارد نياز به بهبود داريد. كارتان را با انتخاب 3 تكنيك و 3 باور 
ــب نكرده ايد آغاز كنيد. روى اين باورها و تكنيك ها، به عنوان حوزه هاى  كه از آنها نمره اى كس

آغازين براى بهبود، تمركز كنيد.
چند خصوصيت دوست داشتنى

آدم هايى كه در ارتباط شان با ديگران موفق هستند، چند خصوصيت ديگر هم دارند كه خوب 
است فراموش نكنيم:

واقع بين بودن: افراد موفق در ارتباط با ديگران، افرادى خوش بين و البته واقع بين هستند.اين 
افراد قبول دارند كه گهگاه مسأله اى بين آنها با ديگران به ناچار پيش مى آيد و عقيده دارند هميشه 
مى توان كارى براى بهبود اوضاع انجام داد. اين افراد اجازه نمى دهند مسأله، آنها را از پا در آورد.

ــائل با افراد را مى توان تا حد زيادى به تاخير  ــائل: حل و فصل كردن مس ــدن با مس مواجه ش
ــه عذرهاى زيادى براى خوش خيالى و سر زير برف كردن وجود دارد كه غالبا  انداخت. هميش
به دليل ترس از بدتر شدن اوضاع، از اين راه ها استفاده مى شود اما انسان هاى موفق در ارتباط با 
ديگران، نگران مواجه شدن با مسأله نيستند، براى بهبود وضعيت پيش قدم مى شوند، حتى اگر 

شهرت و محبوبيت خود را در اين كار هزينه كنند.
ــات: تأكيد روى رفتار ظاهرى به معنى ناديده گرفتن عواطف و  ــميت شناختن احساس به رس
ــت. افراد موفق در ارتباط با ديگران، احساسات و عواطف  ــات خودمان يا ديگران نيس احساس
خود را مديريت كرده و با احساسات ديگران همدلى مى كنند. سعى كنيد خود را جاى فرد مسأله 
ساز قرار دهيد، به مسأله از چشم طرف مقابل نگاه كنيد و مكررا نشان دهيد كه مى فهميد او چه 

احساسى دارد.
استوار و ثابت قدم بودن: افراد موفق در ارتباط با ديگران، به راه حل هاى جادويى و يك شبه 
ــتند كه اصالح و تعديل مسائل بين فردى، يك فرآيند  اعتقاد ندارند! اين افراد كامال متوجه هس
ــده جواب نداد، به عقب برگشته و از اول  ــت و حاضرند اگر راه حل پيش بينى ش تدريجى اس
شروع كنند. عالوه بر اين، افراد موفق سرسختانه و با سماجت، روش هايى را كه براى بهبود مسأله 

طراحى كرده اند، پيگيرى مى كنند.
منبع: برترين ها

شما هم در ارتباطات خود مشكل داريد؟
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به يك
 شـــاگرد (آقا) 
نيازمنديم

ساعت كاري 16 الي 23
09183118481

نيازمند
 پيك موتوري

با مدارك كامل 
09189114023

رهن و اجاره 
يك باب مغازه حدوداً 10 متر 

بر بلوار فاطميه 
جهت دفتر بيمه يا شركت 

رهن 7 ميليون ، اجاره 250 ميليون
8245115

يك دستگاه آپارتمان شيك
طبقه دوم ، به مساحت 72متر

يك خوابه
با پاركينگ و انباري

رهن كامل 22 ميليون تومان 
واقع در ميدان بيمه، ايستگاه فدك

8245115
09187122774

رهن و اجاره 
مغـــــازه ايي تجــــاري

 به متراژ 60 متر ، دو بر 
داراي سرويس بهداشتي 

 آب، برق و تلفن 
واقع در ابتداي جانبازان 

سمت چپ 
6 ميليون پيش

 با 500هزار اجاره 
09183158339

يك واحد
 آپارتمــان نوسـاز 

به متراژ 80 متر
14ميليون وام

 با تمامى امكانات و چشم انداز 
 MDF عالي ، كابينت

واقع در روبروي بيمارستان 
فاطميه 18 متري گلستان 

قيمت توافقي      
09183147785

فروش فوري
 يك واحد آپــارتمان
 به متــراژ 78متر
طبقه سوم، داراي پاركينگ
 و انباري  فاقد آسانسور
واقع در 30 متري عمار

قيمت متري 1ميليون تومان 
ميدان سپاه، ابتداي بلوار سيدجمال 

الدين اسدآبادي، لوازم اتومبيل 
فروشي و تعميرگاه ناظمي
09185078474

دعوت به همكارى
به يك حسابدار خانم 

به صورت تمام وقت نيازمنديم
09187014008

نيـازمند منشى
به يك منشى خــــــانم با روابط عمومى باال
 آشنا به كامپيوتر جهت كــــار در كلينيك 

ساختمـــــانى امين نيـــازمنديم 
آدرس : خيابان نواب (شهناز) روبروى مسجد اعظم 

مراجعه فقط حضورى   16  الى  20 

نيـازمند بازاريـاب
به چند بازارياب (حضورى) 

آقـــا يا خــــانم 
جهت كار در كلينيك ساختمانى امين

 نيازمنديم 
با پورسانت عالى

8280161             09188190194

فروش يا معاوضه 
گــــالري طال 

به متراژ 13 متر و تغيير كاربري شده براي 12 شغل
معاوضه با آپارتمان 
فروش فوري (نقدي)

09187011194      09183153449

كارت دانشجويي
 به شماره 

8412273023
مفقود گرديده 

به نام آقاي 
علي غالمي 

09194111604

* .* .* .* .*

يك عدد
 كيف زنانه

 با مدارك دانشجويي
 پيدا شده 

09360035449

* .* .* .* .*

مقداري پول
 پيدا شده 
در حوالي 

چهارراه خواجه رشيد 

09186760485

فروش 
مغـازه

بـــا ملكيت 
به متراژ 19مترمربع 
واقع در خيابان بوعلي

 پاساژ محمـــدي 
طبقه زيــــرين 

قيمت 
متري17/500/000تومان 
قيمت فوق از تاريخ درج آگهي

 به مدت 2 ماه مي باشد 
2523089

استخدام
فروشگاه حميد
 براى تكميل 
كادر فروشي خود

 به تعدادي 
فروشنده خانم
 نيازمند است 
(ترجيحاً محجبه)
2517951

آدرس:
ابتداي خيابان بوعلي، فروشگاه 

حميد(مراجعه صبح ها)

به يك نفر

 مسئـــول
 حســـابداري 

با پنج سال 
سابقه كار 
نيازمنديم

09181116353

سودوكو 287

اعداد 1 تا 9 را طوري در خانه هاي سفيد قرار دهيد كه هر رقم در سطرها، ستون ها و مربع هاي 
كوچك 3*3 يكبار ديده شده و حاصل جمع هر سطر و ستون با هم يكي باشد

سودوكو 431 

اعداد 1 تا 9 را طوري در خانه هاي سفيد قرار دهيد كه هر رقم در سطرها، ستون ها و مربع هاي 
كوچك 3  3 يكبار ديده شده و حاصل جمع هر سطر و ستون با هم يكي باشد
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سؤاالت افقي:

ــروف احمد  ــاي مع 1- از اثره
ــل2- پيش  ــاملو - برخالف مي ش
ــك - باران  ــان كوچ ــس - زب نوي
اندك3- دويار هم قد - شكاف و 
ــاده و سهل - سرپيچي  رخنه - س
ــبزي - از  ــت س كردن4- آبگوش
ــان  ابوريح ــروف  مع ــاي  اثره
ــدس آلمان -  ــي5- رود مق بيرون
ــتي و  ــدان - زيانكار6- دوس ديگ
عالقه - نامرد - فلز چهره7- پايبند 
ــاده و فراهم - بخار  ــه عهد - آم ب
ــه زنبور  ــوراخهاي الن دهان8- س
ــدن9- حرف تعجب -  - نابود ش
بحر - دانشگاه معروف فرانسه10- 
ــدال - لحظه  ــه - جنگ و ج تلمب
كوتاه11- آتش باستاني - نان خرد 
شده در آبگوشت - سالن هتل12- 
ــر و آدمي13- دومين  توشه - بش
ــي خواندن و  مهره گردن - تواناي
ــتن - مرزبان - باب روز14-  نوش
ــر  ــباهت - النگو - س ــوند ش پس
انگستان15- پايتخت آلباني - شقي

سؤاالت عمودي:

1- رسوا - تازه راه افتاده - از افعال ربطي2- مقابل - ناگوار بودن اوضاع - از 
حروف يوناني3- كرب - فيلمي از اصغر نعيمي - غالف فلزي فشنگ4- تاييد 
شده - از حروف يوناني - حرف آخر5- هجوم - ستون خيمه - زبان6- ابزار 
احتياطي - پرستو - فرياد شادي7- عدد منفي - مزدور - بيدار شدن8- حيوان 
ــزي - با10- علوفه فروش -  ــت - ديگر و باقي چي ــش - ملخ9- راه راس بارك
سوغات و ارمغان - گياه گوني11- آشيانه - حالل رنگ - نشانه ها12- خار سر 
ديوار - آب بسته - بخشي از اسكندر نامه گنجوي13- احصائيه - گياه رنگرزي 
- عضو صورت14- از جهات اصلي - سوغات قم - باالي خانه15- حكومت 

ارسطويي - پايتخت عربستان - از اثرهاي معروف عليمحمد افغاني

قالي شويي 

هگمتانه
تماس از شما

مسئوليت از ما 

4246716    4229694
09183164460

نامي آشنـا

(سرويس رايگان) 
تماس شما پايان يك معامله نيست

 آغاز يك تعهد است

نيازمند
 كارشناسي ارشد 

خاك و پي 
داراي 

ليسانس عمران 
جهت رتبه بندي

وع09183189586
من
ي م
غات
بلي
س ت

تما

دوخـت 
پيــراهن مبــل

 در اســرع وقت 
09185411063
09188111369

صنـــايع غذايي
هــــراتي 

به تعدادي نيروي كار خانم براي كار در 
كارخانه كيك و كلوچه نيازمنديم

ســــاعت كار 7/30 الي 17/30 بعدازظهر
به همــــراه سرويس رفت و برگشت 

آدرس: همدان جاده كرمانشاه ، جنب پليس راه همدان بهار، 
دور ميدان ، صنايع غذايي هراتي

0812-4486018           0812-4542121

فروش پـــرايد
 مــدل 84

سفيدرنگ
بيمه كامل ، بنزين سوز

فني سالم 
قيمت 4/800/000 تومان 

09185078474

امانت فروشي سعيـد 

(پناهي)
آدرس: جانبازان، پشت كشك سابي 

امــانت فـروشي سعيـد
09188150893

خودروهاى فرسوده 
از مدل 55 تا 65

صفرى
09183192156
09183181004

بهترين خريدار 

استخـدام
به يك نفر كارگر ساده آقا جهت 
كار در رستوران نيازمنديم
ساعت تماس 9 تا 3 بعدازظهر

5 تا 11 شب 
09377791906

استخـدام 
به 2نفر پيك موتوري جهت 
كار در رستوران نيازمنديم
ساعت تماس 9 تا 3 بعدازظهر

5 تا 11 شب 
09377791906

استخدام 
به يك كارگر ساده خانم جهت 
كار در رستوران نيازمنديم
ساعت تماس 9 تا 3بعدازظهر

5/30 تا 11 شب 
 8352700

P4 خريدار سيستم
فقــط 

به صورت پيـــامكى
0 9 1 8 3 1 3 6 0 6 6

كـدام نوشيـدنى بهتـر است؟
آب ، دوغ، مـاءالشعير يا نـوشابه گـازدار؟

نوشيدن مايعات با غذا يكى از عادت هاى رايج مردم دنياست. مردم هر شهر و كشورى، بنا به عادات و عرف و 
آيينى كه دارند، به نوشيدنى يا نوشيدنى هاى خاصى عالقه بيشترى نشان مى دهند.

و  گازدار  نوشابه هاى  اخير  دهه هاى  در  و  بوده  رايج  باز  دير  از  دوغ  و  آب  مثل  نوشيدنى هايى  هم  ما  كشور  در 
به دليل عالقه اى كه به  ماءالشعير نيز به جمع شان افزوده شده اند. خيلى ها بدون توجه به ارزش غذايى  و صرفاً 
برخى نوشيدنى ها دارند از آن ها استفاده مى كنند، در حالى كه با دانستن ويژگى هاى تغذيه اى  اين نوشيدنى ها 
مى توانند انتخاب بهترى داشته باشند. درباره چهار نوشيدنى اصلى كه ايرانى ها همراه غذا ميل مى كنند (آب، 

دوغ، نوشابه ها و ماءالشعير) صحبت مي كنيم.

آب
آب هنوز هم يكى از گواراترين نوشيدنى هاى دنيا محسوب مى شود و به عقيده بسيارى از افراد، تنها آب است كه 

مى تواند در اوج تشنگى، عطش را فرو بنشاند.
 يك متخصص تغذيه و رژيم درمانى و مدير گروه تغذيه و بيوشيمى  دانشگاه علوم پزشكى تهران، آب سالم و گوارا 
را بهترين نوشيدنى مى داند. سيد على كشاورز، مي گويد: در بعضى از شهرهاى بزرگ و صنعتى، آلوده شدن آب 
سازمان  مقامات  گفته  به  اگرچه  و  شده  شهرى  آب  با  نيترات  مقاديرى  شدن  مخلوط  باعث  فاضالب  با  آشاميدنى 
آب، اين نيترات هنوز به حد غيرمجاز نرسيده، اما بايد اقدامات احتياطى را انجام داد و قبل از نوشيدن آب هر شهر 
و منطقه از سالم بودن آن مطمئن شد. وى در ادامه مى افزايد: در شرايطى كه آب آشاميدنى سالم نباشد، بهترين 

گزينه استفاده از آب معدنى است، البته آب معدنى مطمئنى كه توسط شركت هاى معتبر بسته بندى شده باشد.
پس هنوز هم آب رتبه اول را بين نوشيدنى ها به خود اختصاص داده است، اما چون ذائقه بشر تنوع طلب بوده و 

دوست دارد مايعاتى با طعم هاى مختلف بنوشد، توليد نوشيدنى هاى متنوع رونق گرفته است.
دوغ

دوغ يكى ديگر از نوشيدنى هاى سنتى ما ايرانى هاست كه بعد از آب، سالم ترين نوشيدنى محسوب مى شود.
 كشاورز مى گويد: چون دوغ از ماست تهيه شده است از نظر ارزش تغذيه اى با ماست فرقى ندارد. اين نوشيدنى، 
عالوه بر تأمين مقدارى از آب مورد نياز بدن، مقدارى كلسيم، پروتئين، ويتامين هاى گروه B مثل B2 و همچنين 

ويتامين D را به بدن مى رساند.
وي البته بر مصرف دوغ سالم تأكيد مى كند و توضيح مى دهد كه مقصود از دوغ سالم، دوغى است كه نمك 
به آن اضافه نشده باشد. دوغ هاى تجارى و صنعتى معموالً داراى نمك هستند و اين نمك براى كسانى كه دچار 

فشار خون باال يا نارسايى كليوى يا  قلبى هستند، مضر است.
مسن  افراد  است  بهتر  همچنان  ولى  آمده،  ميان  به  تجارى  دوغ هاى  از  نمك  حذف  از  صحبت  تازگى  به  گرچه   
به جاى دوغ هاى تجارى از دوغ هاى خانگى استفاده كنند.به دوغ هاى صنعتى و تجارى عالوه بر نمك، اسانس 
نعنا هم اضافه مى كنند، چون نعنا خاصيت ضد نفخ دارد، به عالوه اين اسانس به خوش طعم تر شدن دوغ نيز كمك 

مى كند. گرچه بهتر است به جاى اسانس از خود نعنا به صورت خشك استفاده شود.
كشاورز، مصرف دوغ را به عنوان يك نوشيدنى مفيد و بى ضرر به همه گروه هاى سنى حتى كودكان يك سال به 

باال توصيه مى كند.

ماءالشعير
جديدى كه چند سالى است به سبد غذايى خانواده هاى ايرانى اضافه شده و در همين مدت  نوشيدنى نسبتاً 
كوتاه هم طرفدارانى پيدا كرده، ماءالشعير است.ماءالشعير اوايل ورودش به بازار ايران چندان با ذائقه مردم سازگار 
نبود، اما تبليغاتى كه درباره تأثيرات مفيد اين نوشيدنى از جمله زياد كردن شير مادران و كمك به دفع سنگ كليه انجام 

گرفت، باعث رواج مصرف آن شد. 
البته اين روزها طعم هاى مختلف ماءالشعير توسط شركت هاى تجارى متعدد به بازار آمده كه ذائقه هاى سخت گير 

و مشكل پسند را هم راضى كرده است.
تغذيه اى  را از نظر ارزش  مي گويد: ماءالشعير  بدانيم.كشاورز  بايد بيشتر  نوشيدنى  غذايى اين   اما درباره ارزش  
نمى توان با دوغ مقايسه كرد اما از آنجا كه اين نوشيدنى از تخمير جو به  دست مى آيد مملو از ويتامين هاى گروه 
B است.وى معتقد است كه اين نوشيدنى به مقدار كم، مفيد است زيرا افزودنى هاى مضرش به اندازه نوشابه هاى 

گازدار نيست اما مصرف زياده از حدش، به خاطر ميزان قابل توجه انرژى، چاق  كننده است.
 اين متخصص تغذيه به خانواده ها توصيه مى كند كه در مصرف ماءالشعير حد اعتدال را رعايت كنند، به خصوص 

در مورد بچه ها، چون ممكن است به خاطر استفاده بى رويه از اين نوشيدنى، دچار اضافه وزن و چاقى شوند.
هشدار  باالست،  خو نشان  اسيداوريك  و  هستند  نقرس  بيمارى  به  مبتال  كه  افرادى  به  متخصص  اين  همچنين   

مى دهد كه در مصرف ماءالشعير افراط نكنند، چون مى تواند موجب تشديد مشكلشان شود.

نوشابه هاى گازدار
و اما آخرين گروه از نوشيدنى هاى پرطرفدار، نوشابه هاى گازدار هستند. اين نوشيدنى ها را معموالً هيچ متخصص 
اسيد  بلكه  نيست،  بودنشان   گازدار  نوشابه ها  اين  بودن  مضر  علت  مى گويد:  كشاورز  نمى كند.  توصيه  تغذيه اى 

فسفريكي است كه به آن ها اضافه مى كنند.
اسيدفسفريك،  مثل  نگه دارنده اى  مواد  آن ها  به  نوشابه ها  اين  فساد  از  جلوگيرى  منظور  به  توليد،  هنگام  در 
اسيدبنزوئيك و بنزوات سديم اضافه مى كنند. اين افزودنى ها در مقدار كم  ضررى ندارند، اما اگر مصرفشان ادامه 

يابد، نگران كننده خواهند شد. 
به هر حال، اين ها مواد شيميايى هستند (به خصوص اسيدفسفريك) كه مانع جذب كلسيم، آهن و روى مى شود.
كشاورز به دو دسته از افراد درباره مصرف نوشابه هاى گازدار هشدار جدى مى دهد؛ يكى كودكان، به اين دليل كه 

نوشابه باعث اختالل در جذب مواد مغذى و در نتيجه كندى رشدشان مى شود و دوم خانم ها. 
وي اضافه مى كند: خانمى  كه روزى يك ليوان نوشابه مى نوشد، خطر پوكى استخوان در وى بعد از 35 سالگى 

سه برابر مى شود.
جالب است بدانيد كه ايرانى ها سرانه مصرف لبنياتشان بسيار پايين است و80 درصد بانوان ما به طور معمول بعد 
از سى  سالگى دچار مشكالت استخوانى مثل دردهاى آرتروز و پوكى استخوان مى شوند. از اين رو، كشاورز به همه 

گروه هاى سنى سالم يا بيمار توصيه مى كند كه از مصرف نوشابه هاى گازدار اجتناب كنند.
خالصه اينكه؛
آب؛ گوارا ترين

دوغ؛ پر پروتئين ترين 
ماءالشعير؛ پر ويتامين ترين 

و نوشابه ى گازدار؛ زيان بار ترين نوشيدنى ها هستند.
تبيان

همدان پيام اقدام به 
انتشار ليست اموال پيدا 
شده توسط هم استانى ها

 در ستونى ويژه 
در نيازمندى هاى روزانه 
روزنامه و به صورت

 رايگـان 
كرده است

لذا همشهريانى كه اشياء 
يا وسايلى را پيدا و يا گم 
كرده اند مى توانند ضمن 

تماس با شماره تلفن 
 8264400

به صورت شبانه روزى 
و يا درج شماره خود در 

نيازمندى ها پيگير وسايل 
خود باشند. 

اطالعيه 

خيابان شريعتي ، داخل كبابيان ، روبروي ذوالرياستين

انواع باطري 

خدمات تعمير و فروش
انواع تلفن بي سيم

 و فكس آلماني 
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2- ايميــل   

niaz@hamedanpa
yam.com

8 2 6 4 4 0 ـــانه روزى0
يـــامگير شب

1- پ

3- پيـــامك 

09183136066

روشهاى پذيرش آگهى

در نيـازمنديهاى همدان پيـام

(مباركه سابق)

تلفن : 8276718    8276719

ته چين رايگان

هر 10 پرس 
1 پرس رايگان

با سرويس
 رايگـان

چلوكباب برگ ممتاز (گوسفندي) 
چلوجوجه سلطاني 
چلوكباب سلطاني
چلوكباب برگ مخصوص 
جوجه حلزوني با پلو
چلوجوجه مخصوص
چلوجوجه معمولي
چلوكباب ميكس
چلوكباب بختياري
چلوكباب قفقازي 
چلوكباب اسكندري 
چلوكباب چنجه
چلوكباب لقمه دورو
چلوكوبيده مخصوص
زرشك پلو با مرغ سرخ كرده 
چلو خورشت روز

(قيمه بادمجان، قورمه سبزي،قيمه سيب زميني) 

كباب خالي (150گرمي) 
چلوكره
ديزي سنگي مخصوص 

سرويس چاي با قوري
نوشابه
دلستر
دوغ

ماست موسير
ماست خيار

زيتون پرورده

استيك دانماركي
شنسل مرغ
جوجه چيني
رولت مرغ
رولت گوشت

ماهي قزل آال با برنج 

كباب ميكس

مرغ سرخ شده

جوجه حلزوني 

لقمه وزيري

كباب اسكندري

كباب قفقازي

ماهي قزل آال 

سه كـاج مركز پخش فرآورده هاي چوبي 

آدرس: ميدان امام حسين(ع)، بلوار الغدير، روبه روي مدرسه 
عالقه بنديان ، فروشگاه سه كاج 

2747805              09185402531

پخش انواع ورق هاي MDF، لترون
صفحه كابينت و ورق هاي هاي گالس

در طرح ها و رنگ هاي مختلف 

آژانس وانت  بار تلفني گل
حمل و نقل كاال به تمام نقاط ايران تحت پوشش بيمه كامل 

حمل و جابه جايي اثاث منزل با كارگر مجرب
با ده سال سابقه كاري 

09183147128     0811-4239375     4220794

شماره ثبت 5690

تماس از شما      مسئوليت از ما

قابل توجه كشاورزان و مالكان چاهاي عميق
براي اولين بار در ايران 
شيـــار زدن در چــــاهاي عميق
 تــــا عمق 150 متـــر

آدرس دفتر: ابتداي بلوار مدني، مجتمع سينا، واحد 2
09183077610

قاليشويي درخشـان
شست و شوي انواع فرش نفيس دستباف و ماشيني

 و انواع موكت ،پتو و ...
آدرس: چهارراه باغ بهشت، پشت چلوكبابي بابك، داخل كوچه درب سوم ، قاليشويي درخشان

09183140280          2743343

شست و شوي مبل در منازل شما

تحويل
قابل توجه 48 ساعته 

كانون هاي تبليغـاتي
چـاپ چـاپ فرم كارت  ويزيتفرم كارت  ويزيت

ر پنجشنبـه
ه

8264400 پيامگير شبانه روزى

تهيه نقشـه پـــروانه
نقشه كشي معماري و سازه 
طراحي دكوراسيون داخلي فروشي

 و نصب ديوارپوش هاي
MDF و PVC 

كف پوش هاي لمبينت و پاركت

 سقف كاذب تايل  60 × 60 

 فرازسازهدفتـر فني مهندسي

09183162028

نشــاني :
بلوار بعثت
مابين تقاطع 
هنرستان و شكريه
سمت راست
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آدرس: اللجين ، بلوار آيت اهللا خامنه اي روبروي تاالر سينا

رجبـيكــــــــاشي و ســــراميك
سنگ گـــرانيت و كـــاشي ســراميك

08124523913           08124524375         09183136558

شركت مهر چـوب همدان
نمــايندگي فروشگـاه تهـران

دفتـــر فـــروش           2516234
شوكتى 09187004676        اميدى  09185226855

آدرس: همدان بازار مظفريه ، جنب مسجد قلعه، روبروي كابينت سازي پارسيان

قبول انواع سفارشات  توليد و عرضه مصنوعات چوبي و فلزي 
اداري مبلمان 

سيسموني كودك
سرويس عروس
سرويس خواب

 بوفه 
 (LCD) ميز ال سي دي 

 پيراهن مبل

www.hamedanpayam.com
تلفن پذيرش آگهى 8264400

 تبليغ رايگان آگهى
با چاپ در نيازمنديهاى صبح استان


	MiniForm 01
	MiniForm 02
	MiniForm 03
	MiniForm 04

