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www.Hamedanpayam.comرايگان

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.

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

نصب  آنتن (فورى)
آنـــالوگ - ديجيتــــال

09187046546

اقساط بيمه ثالث و بدنه 
بازار خودرو ، روبروي بانك 

صادرات شركت رايان خودرو 
سايت اتومبيل نورمحمديان
4224444-4222494

4222495

هركـادر
صفحه آخر
2000 تومان

حراج انواع شارژر
 و قطعات لپ تاپ 

2524071        09188120576
مهندس حسن رحيمي ثنا 

فــروش
 فــوري

دو سهم جداگانه زمين 
آپارتماني درتعاوني خزر سبز
گيالن – رشت
با وام مسكن مهر
09188119137

نماينـدگي هاي 
 پذيـرش آگهي 

در استـان 
همـدان

 همدان
 پيامگير 0811-8264400

8280767-0811 (فكس)
 مالير

08512252200
09187508940

 نهاوند
0852-3246533
09185000067 

 تويسركان  
08524221249
09364921225

 كبودراهنگ 
0812- 5220770

09183193498
 بهار  

08124229321
09189044432

 اسدآباد 
08123246896
09186071782

 اللجين 
08124525555
09189085514

 فامنين
0812- 7226440

09188133739
  رزن 

08126226904
09183167010

 گل تپه 
09186735712

 شيرين سو 
08125363681
 09189134090

 برزول 
0852-3483826
 09187101861

 صالح آباد 
0812-4424224

09183191442

خريـدار 
شــركتيضايعات آهن 

09183193745

خريدارخريدار
انواع ضايعات فلزي :انواع ضايعات فلزي :

 آهن آالت ، مس ، چدن 
آلومينيوم، لوازم ماشين و ...

 با باالترين قيمت 
برادران قره باغي

 09188135129

4235297            4227494     
اول ميدان بار، ابتداي بلوار آيت ا...نجفي

تميـز         فـوري         ارزان

در تابستان و زمستان
 قالي شـويي بحـري 
در خدمت شماست 

نگران خشك شدن فرش هايتان نباشيد !
حتي در سردترين فصول سال با دستگاه هاي تمام اتوماتيك 

فرش هاي شما خشك خواهد شد 

قالي شويي بحـري

وع
من
ي م
غات
بلي
س ت

تما

تدريس خصـــوصي
 مديريت مـــالي 

09183169140

كالس هاي تقويتي 
كنكوري 
براي تمامى دروس

 و تمامى مقاطع تحصيلي
راهنمايي و دبيرستان

آموزشگاه علمي آزاد ماكان كنكور 
رياضي، فيزيك، شيمي
 زبان، عربي،زيست

نشاني: خيابان ميرزاده 
عشقي، پايين تر از قنادي 
گلبرگ جنب گل فروشي

 8251202
ت 09354148458

 وق
رع

راس
 د

ت 
 وق

رع
راس

ل د
ـوي

تح
يل

ـو
تح تعميرات مبلمان رضايي

ر منزل 
ازديد د

ب

 رايگان 
ل و نقل

با حم

09189135214
09379327071

انواع بــافت
در طرح هاي مختلف

پيراهن مردانه     5500   تومان
شلوار كتان         13000تومان

شلوار لي          18000تومان 

توليــدي 
پوشـــــاك
 دانشجـو

همدان ، ميدان امام حسين 
ابتداي 10متري رضوان ،پالك  86

2678581

 دنج كافي نت
باالترين سرعت را 
با ما تجربه كنيد

انواع خدمات دانشجويي
آدرس: 

خيابان تختي، باالتر از 
حسينيه امامزاده يحيي 

2517036

لوازم شكـارشـاه ويسى

همدان خيابان بوعلي كوچه ذوالرياستين، باالتر از مهستان، جنب اداره پست 
09189127543-2530010

(RENGER)
تعميرات اسلحه

 

شماره تماس     2640006-7 با ارائه اين برگه از تخفيف ويژه برخوردار شويد

به اطالع ميرساند
 مركز مكانيزه معاينه فني خودروهاي سبك

 از بلوار فرودگاه به آدرس بلوار ملت (پل هوائي) بعد از راهنمائي و رانندگي 
نرسيده به ورزشگاه 6 هزارنفري انقالب نبش مهمانسراي مخابرات 

مركز معاينه فني پارس انتقال يافت

توجهتوجه

خدمات آموزشي خود را به دانش آموزان، معلمان
 و مديران مدارس ارائه مي دهد 

1-آزمون آزمايشي نشانه مبتكران در دوره هاي ابتدايي ، راهنمايي 
و متوسطه 

2-آزمون آمادگي المپياد رياضي دوره راهنمايي در پايه هاي اول 
تا سوم راهنمايي

3-آزمون آمادگي المپياد دبيرستان در پايه اول تا سوم دبيرستان 
4-آزمون تشريحي مفيد مبتكران از اول راهنمايي تا سوم دبيرستان 

5-ارائه مشاوره تحصيلي 
6-آزمون ويژه تيزهوشان در پايه هاي چهارم و پنجم ابتدايي 

و دوم و سوم راهنمايي

آدرس:
چهار راه شريعتي،  ابتداي بلوار كاشـاني، كوچه شهيدان ثمري 
 جنب مسجد ميرزا لطف اله       2514177       2514166 

    مبتكران
نمايندگي شركت

استان همدان

شركت   كالستوفوم عدالت همـدان 

ســـاعت تمـــاس : همه روزه به جز جمعه ها   8  الي 14
0812-5353922             09188111936

آمــــاده همكاري با مهندسـان و مسكن مهر، عـامالن فروش
 و نمايندگي هاي فروش يونوليت در استان

توليدكننده انواع بلوك هاي سقفي و ورقي 
در ابعاد مختلف 

قيمت منـاسب
با كيفيت عـالي

تحويل در محـل 

 09126073190            09189032005          09189032001

ميدان دانشگاه ، خيابان طالقاني ، پايين تر از بيمارستان اكباتان 
نرسيده به چهارراه فرهنگ ، دكو شيك 

طراحي و اجرا سفارشي 
دكوراسيون اتاق خواب 

سرويس عروس، نوجوان 
نوزاد، كابينت آشپزخانه

 MDF معمولي
 و هاي گالس 

و طرح كوبيسم
با گارانتي و خدمات پس از فروش 

نياز ضروري هر آپارتمان

 (تخت ديواري تاشو)

تعاوني مسكن خانه كارگر استان همدان
ثبت نام مسكن پروژه فاز يك شهرك بهشتي

 با شـــرايط ويــژه
 آغاز شد

آدرس: چهارراه اميركبير، 20متري شيرسنگي
 خانه كارگر استان همدان

با بيش از 
35 سال

 تجربه  

مجري طرح
 آموزش مهارت رانندگي

 ب 1 
ب2 و 

آدرس: بلوار جانبازان، باالتر از انتقال خون، 18 متري ابوذر  (پشت باغ حكمتي) 
4232035          4239394             4239393

مژده

در خدمت همشهريان عزيز مي باشد

چــاپ روزانــه
توزيع در سراسر استان

 پيـام رسـانهچــاپخانه

چاپ انواع :
كتاب 
مجله 
پوستر

بروشور 
تقويم 

سررسيد 
كارت ويزيت

 فاكتور 
 سربرگ

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

چاپخانه
 پيـام رســانه

10,000 نسخه در ساعت

زمان 
شماستدر دست 

جـديـد

1000010000 نسخه نسخه
درساعتدرساعت

جلد اختصاصى
 چهار صفحه مقدمه گالسه رنگى 
تمام صفحات داخلى

تيپ سهتيپ دوتيپ يك

فقط جلد اختصاصى 
 جلد اختصاصى

 و
چهار صفحه مقدمه گالسه رنگى

* مبلغ به ازاى هر نسخه مى باشد
56000 ريال42000 ريال 51000 ريال
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به تعدادي
 چرخكــــار 
و پادو خانم و آقا
 جهت كار در تريكو نيازمنديم

بزم آرا    09367689730 
2517202

به يك
 فروشنده خانم

 مجرب با حقوق باال 
نيازمنديم

پاساژ اميركبير طبقه همكف 
مغازه توانا 

09183159762

خريدار 
 SD 206 پژو
سالم

09185477929

فروش 
خودرو سمند

 چپي ، مدل 85
با 5 سال تخفيف بيمه   

رنگ نقره اي 
09189114228

به دو نفر
 نماينده علمي
 جهت كار در

 شركت سريتا 
نيازمنديم

حقوق طبق قانون كار 
+ بيمه 

   09186711618
021-44801593

يك شـــركت صنعتي
 براي تكميل كـــادر خود

 به افــــراد ذيــــل 
نيازمند است :

1- مدير توليد باسابقه كار 
در امور صنعتي 

2- يك نفر آقا با مدرك 
فوق ديپلم ترجيحاً با سابقه 

كار در محيط صنعتي
3-2نفر كارگر با سابقه فني

4-2نفر كارگر ساده 
ترجيحاً آشنا به امور فني
0811-4383409

وع
من
ي م
غات
بلي
س ت

تما

فروشي
سرقفلي يكباب
 مغازه تجاري

واقع در 
بهترين جاي سرگذر 

09188113174

اجاره 
يك بـــــاب
 منزل مسكوني
 به متـــراژ50 متر

واقع در 30متري فرهنگ 
باالتر از داروخانه فرهنگ

راه جـــدا 
مناسب جهت دفاتر و مطب 

09371929368

به دو نفر 
نماينده علمي 
جهت كار در 
شركت سريتا
نيازمنديم

حقوق طبق قانون كار 
+ بيمه 

09186711618
021-44801593

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.

همشهريان عزيز براى 
كسب اطالعات بيشتر 

مى توانند با شماره 
تلفن هاى 8264400

 و يا واحد بازرگانى روزنامه
 تماس حاصل نمايند.

اطالعيه 

به يك تراشكار و جوشكار ماهر
 براي كار يا شراكت در كارگاه نيازمنديم

09353932299

وع
من
ي م
غات
بلي
س ت

تما

فروش فوري
آپارتمــان 
با تمام امكانات از قبيل 

آسانسور، پكيج، رادياتور، آيفون 
تصويري، كابينت ، پاركينگ، 
انباري به متراژ 65 مترمربع 

واقع در طبقه دوم
 بلوك 7 واحدي 

با وام 12ميليوني ، سند آزاد 
قيمت هر مترمربع 
670/000 تومان 
بهار، شهرك فرهنگيان
 بهارستان 6 بلوك سپهر
09188120018   غفاري

كار در خــانه
 ويژه بــانوان
با درآمد عالي همراه با بيمه 

2530668

با روزي
650 تومان

 صاحب
 200 الي 500
ميليـــون تومــــان 

به صورت يكجا 
يا دريافت حقوق مستمري شويد

4 2 2 8 9 6 4
4 2 2 4 9 5 6

به دو نفر خانم جهت كار در مغازه 
فتوكپي در شهرستان بهار ترجيحاً 

ساكن بهار نيازمنديم
09181115914

يك ساختمــان 
داراي يك مغازه 250متر زمين 
شهرك مدني فاز 1 بر خيابان 
09382185221      09185407216

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

فروش امتياز يك واحد آپارتمان از تعاوني 
مسكن پرستاري صابر وابسته به دانشگاه 
علوم پزشكي همدان واقع در بلـوار بعثت

09189094727

صدور انواع بيمه نامه 
حتي روزهـاي تعطيل
آدرس: بازار خودرو 

4236810
09187009027

بيمه دانـــا 

فروش نـوت بـوك 
             بـه قيمت  تهــران 

            (اول مقـايسه بعد خـريد)
آدرس: ميدان امام، ابتداي خيابان بوعلي، پرسا رايانه 

2518800                2518900

دوخت كت و شلوار شخصي
در اسرع وقت      با نازلترين قيمت 

2528950        09188139378

فروش
 آپارتمان 67متري
 واقع در بلوار كاشاني

طبقه سوم 
با تمامي امكانات مجزا

8323144

آدرس دفتر مركزي: همدان، ميدان آرامگاه بوعلي
ابتداي بلوار خواجه  رشيد، پاساژ بوعلي، طبقه سوم 

تلفن: 2524595          09353957979

مشاوره رايگاننقد و اقساط بدون عوارض
جديـدترين متـد روز فـرانسه

وع
من
ي م
غات
بلي
س ت

تما

شـــركت
 كارگـزاري رسمـي بيمــه 
 آتي رويـــان نصــر

شماره ثبت : 9245 كد كارگزاري: 560

تلفن: 8372048               تلفكس: 8372049 

(سهامي خاص)

رويه كوبي 
مبل خسروي 
انواع سفارشات پذيرفته مي شود 

09187148155

فروش انواع
كيف ، كفش، صندل 

كيف 5000 تومان
صندل 2000تومان 

صندل (روفرشي)   فقط 1500تومان 
مظفريه، جنب اميركبير، مجتمع درياي نور 

طبقه 2، فروشگاه كارينو

تماس تبليغاتي ممنوع

خشكشــويي 
اركيــــده

شستشوي مبلمان ، موكت با دستگاه 
خشك كن در منزل ، سرويس رايگان

مرتضــــايي
09187060435     4241672

فروش آپارتمان
57متري نقاشي شده
 داراي پاركينگ ، انباري، كابينت 
موكت و چهارده ميليون وام

 واقع در شهرك مدني فاز 2 مجتمع 
سينا ،21 ميليون نقد

09183130012   صادقي

بيمه توسعه
بيمه شخص ثالث

اتومبيل و بدنه 
نقــد و اقســاط

09195109121
4286306

شهرك مدنى ، باالتر از ايستگاه 
آتش نشانى، شماره5، زمين شهرى

امانت فروشي 110
خريد و فروش انواع لوازم منزل

با قيمت مناسب
خريد و فروش مبلمان  

انتهاي بلوار جانبازان، ايستگاه تاكسي
قربـــــان پور 

09188174614    4226818
تماس تبليغاتي ممنوع

وع
ممن

ي 
غات
بلي
س ت

تما

 اكباتان در
قمريان   09187110525     0811-4264516

آدرس : ميدان كربال روبروي مبل خليج فارس

ُ
توليدكننده  انواع كـركـره هاى 

برقى  پـاركينگي و تجارى
حفـاظ هاى آكـاردئوني جهت 
واحـدهاي مسكــوني و تجــاري

فكس 4262599

دعـوت به همكـارى
يك شركت پخش دارويى براى تكميل كادر پرسنلى 

خود به افراد ذيل نيازمند است
1- حسابدار حداقل فوق ديپلم حسابدارى

2- انبار دار حداقل ديپلم
3- توزيع كننده

آدرس : ابتداى بهار ، روبروى نيروى انتظامى ، انبار صادراتى قائم
0812-4228886

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 452 

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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حل جدول شماره 451
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سؤاالت افقي:

ــه  ــوده - كني ــخنان بيه 1- س
اميرالمومنين(ع)2- طناب - الياف 
مصنوعي - كرگدن3- دويار هم 
ــت - آواز -  ــم و ناراس قد - خ
انسان بودن4- به وجود آوردن - 
از گل هاي زيبا5- پادشاه افشاري 
- ذهب - كاريز - پاره كردن6- 
ــراب -  ــان - مي ــگ چهارپاي زن
ــيه7- بخار دهان  رودي در روس
ــيريني كرمانشاهي - پارچه  - ش
ــهر كردنشين - رفيق  زري8- ش
ــتگاه نمايش فيلم -  تركي9- دس
سود حرام - حرف نگفتني10- 
ــبخت - مرطوب  ــور خوش كش
ــي11- چاي  ــروف يونان - از ح
انگليسي - حمام بخار - درخت 
جدول - جفتك12- سودمند - 
ــتاني13- راه و  نوعي لباس زمس
ــاز  ــت يونان - س روش - پايتخ
ضربي - قيمت بازاري14- شهيد 
ــاغ افالطون -  ــالم - ب صدر اس
ــز - پايتخت  ــن15- پرده مغ آيي

قزاقستان

سؤاالت عمودي:

ــته - شراب  ــيوا - آهس ــخن ش 1- ولو - ماده مقوي خوراكي ها2- س
ــا آوردن - كلمه اي در مقام تنبيه - وقت و  ــش عرب3- بدن - به ج - آت
زمان چيزي4- الحاد - فنجان - توصيه5- قفس - نماد كريسمس6- نت 
ششم - خار سر ديوار - در اداره كار مي كند - مادر عرب7- خداي طوفان 
و آسمان هندوان - خدمتكار پير - دايه تركي8- رنگ و فام - آش - حرف 
فاصله - از حروف يوناني9- از اثرهاي معروف سياوش كسرائي - نوعي 
زردآلو - كشوري در قاره سياه10- پايتخت ريشه اي - فيلمي با بازي قريبان 
و عنايت بخشي - جنس به ظاهر قوي - صابون خياطي11- فتل - سفره 
چرمي12- شعبده باز - باال پوش بلند - بيني13- مكار - كلمه احترام براي 
ــيمي كربن - بيماري14- بيسواد - آتمسفر زمين - دكمه ابزار  مردان - ش

برقي - اندازه15- دنيا ديده - فيلمي از عباس رافعي

يك قطعه

 طال
 در حوالي

 آرامگاه بوعلي 
و جاده مزدقينه 

گم شده 
  09384171463

* .* .* .* .*
كارت پايان خدمت 

به نام 
علي رضا گشاده 

دست 
09189104871

گم شده
* .* .* .* .*
شناسنامه

 به نام صابر احمدي 
فرزند اسداهللا 
احمدي گم شده

2511003 

آموزش خصوصي رزمي 
سبك كيك بوكسينگ كاراته 

زير نظر نماينده استان همدان
 آموزش دفاع شخصي و حركات آكروباتيك
كاپوئرا و اعطاي كمربند و حكم رزمي

از عالقه مندان دعوت به عمل مي آيد و نيز
 از شهرستانها نمايندگي پذيرفته مي شود 
آدرس: باشگاه فردوسي، جنب پارك كودك طبقه زيرين

روزهاي فرد       ساعت 7/5 – 9 
شهرك فرهنگيان ، باشگاه برنا
روزهاي زوج ساعت 9-7/5
زيرنظر استاد احمد رمضاني 

شماره تماس    09185425244

استخدام 
شركت پخش معتبر محصوالت غذايي از افراد ذيل 

دعوت به همكاري مي نمايد
از پذيرفتن دانشجو معذوريم

حسابدار مسلط به نرم افزار هلو                        5نفر
منشي مسلط به اكسل + وورد                          5نفر 
راننده پخش همراه با ماشين وانت اتاق دار       2نفر
بازارياب با سابقه كاري                                     10نفر 

آدرس دفتر مركزي بازار علويان باالتر از بانك رفاه ساختمان 
رضاپور طبقه دوم 

09398516984      09357491821

فروش 
دو باب مغازه
 100مترمربع

واقع در 
روبروي مهمانسراي ارتش

09181073722
09183073291

فروش آپارتمان
74متري، با نور عالي

 10سال ساخت 
قيمت 70ميليون

واقع در ميدان شيرسنگي
09361365556

نيــازمند 
دو نفـــر 

كارگر ســاده 
جهت كــار در 
پمپ بنــزين
 جهــان نفت

2 6 6 3 3 3 0

تخريب
 ساختمان 
و خريد تيرآهن
و ضايعات آهن
 مس،چدن و ...

09188139415
09189108561  جوانمرد

تــوجه
يك سري كامل وسايل ورزشي 
باشگاه بدنسازي زير قيمت

 به فروش مي رسد
08114236891
وع09188170163

من
ي م
غات
بلي
س ت

تما

فروش
يا معــاوضه 
گــالري طال 

به متراژ 13متر 
و تغيير كاربري شده 

براي 12شغل 
معاوضه با آپارتمان 
فروش فوري (نقدي) 

09187011194
09183153449

ر پنجشنبه
ه

ر پنجشنبه
ه

8264400 پيامگير24ساعته

قابل توجه
كانون هاي تبليغاتي

ارت  ويزيت
ك

ارت  ويزيت
چاپ چاپ فرم فرم ك

 مى دانيد ؟!آيا

آيا ميدانيد كالغ 
و دراكوب و 
عقاب باهوش 
ترين پرندگان 
هستند ؟!

مسكـن آوا

09188191681        09188140482          4286636

فروش
 واحد36 مترى
واقع در مجتمع امام خمينى 

 12 ميليون وام
12 ميليون نقد 

فروش
 واحد 44 مترى

 واقع در مجتمع امام خمينى 
 14 ميليون وام
13 ميليون نقد

رهن يا اجاره 
يك باب زيرزمين تجارى

به مسـاحت 17 متر مــربع
 واقع  در شهرك مدنى ، محــوطه تجارى مجتمع 
امام خمينى (ره) ، رهن و اجاره داده مى شود

رهن كامل 4 ميليون
 يا يك ميليون رهن ، 100 هزار اجاره
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پـانل اكباتـان
توليد كننده انواع تردي پانل هاي ديواري و بلوكهاي سقفي 
به ابعاد هاي مختلف از يونوليت ضد حريق و ورق هاي ديواري و غيره 
بـا مديريت  بيـاتبا دانسيته 12 طبق استانداردهاي كشور به قيمت مناسب 

آدرس : جاده كرمانشاه ، 1 كيلومتربعد از پليس راه 
 جنب الوند زنجير شركت تعاوني آذر كنترل اطمينان اكباتان 

 تلفن كارخانه :
 09181076680        09181116680       0812-4224546

تريدي پنل اكباتان
وع
من
ي م
غات
بلي
س ت

تما

مبل ايـران
 

برادران صاحب الزماني 
آدرس: ميدان عاشورا، جنب سينا كاشي نرسيده به نمايشگاه بين المللي
09183144837      09188120903     09187133550

تعمير رنگ 
و تعـويض پـارچه

از توليد به مصرف 

انواع مبلمان
 استيل
 و راحتي

دعوت به همكارى و غذاخوري 
به يك نفر نــــاظر چـــــاپ
با تجـربه مفيد بـراى شيفت شب 
و يك نفر مسلط به صحافى نيازمنديم

وع8264433
من
ي م
غات
بلي
س ت

تما

دعوت به همكـارى
به يك نفر ليتوگـراف

 مسلط به فتوشاپ و اينترنت نيازمنديم
ساعت كار : 8 شب الي 6 صبح هر شب

وع09183136066
من
ي م
غات
بلي
س ت

تما

وع
من
ي م
غات
بلي
س ت

تما

نيــــــازمند
 مجوز دفتـــر 
خدمـــات پستي

4246131
09187074717

فروش
 خط هاي تبليغاتي هوشمند

 اپــــراتور سوم
 آغاز شد

ويژه شركت يا ارگانهاى 
خصوصي و دولتي 

(بيمه،پست،كارخانجات،فروشگاهها)
روش عالي براي تبليغات شما 

09187030060
09189511340 

 09351365213    خزائي

ني ني سيتي سيسموني
فروش فوق العاده
تمامى اجناس اين فروشگاه
اعم از ايراني و خارجي

زير قيمت بازار عرضه مي گردد
با خريد سيسموني كامل

از تخفيفات ويژه برخوردار گرديد
آدرس: بازار مظفريه باالتر از پاساژ 
اميركبير روبروي گالري طال پاساژ 

درياي نور طبقه دوم
2520120

جـراحى ليـزيك و الزك چشم
با پيشرفته ترين تجهيزات روز دنيا

Schwind Amaris 750 S
دكتر كاويانى    09122181410       8281081

براى اوليـن بار
و به زودى در استان همدان

دوره هاي ويـــژه
 آموزش زبان فرانسه

A1-C2 
مركز آموزش و تحقيقات غرب

09187040109

قابل توجه
 فروشگاهها و 
سوپرماركت ها 

اجناس يك مغازه 
بهداشتي  و  موادشوينده 

فروشي
به دليل تغيير شغل 

25درصد زير قيمت حك 
شده بر روي اجناس
 به حراج مي رسد

09187088247

يك باب نانوايي سنگكي 
48متري واقع در شهرك الوند 

فروشي يا معاوضه 
با آپارتمان در تهران (شهرري)

قيمت 105ميليون 
09187066076
09195031355

4251283

توجه            توجه
تعمير و سرويس
 لباسشويي
در منـــزل

آدرس و ساعت مراجعه
 به منزل را پيامك نماييد

 در اسرع وقت انجام مي پذيرد 
همراه پيامك       

09185853248

دعوت به همكارىدعوت به همكارى
به يك نفر طـــراح

 مسلط به فتوشـاپ 
نيــــازمنديم

(پاره وقت) 

آدرس: ابتداي خيابان مهديه ، روبروي دبيرستان 
وعشريعتي ساختمان پيام ، واحد 4 

من
ي م
غات
بلي
س ت

تما

مراجعه فقط حضوري
ساعت 17الى 19 عصر 

سيلوار بتن سيلوار بتن 
همدان، شهرك صنعتي بوعلي همدان، شهرك صنعتي بوعلي 

بلواربلوار22، خيابان ، خيابان 2323
تلفن كارخانه: تلفن كارخانه: 43833824383382 -  - 08110811
تلفن فروش: تلفن فروش: 43834624383462 -  - 08110811

وع0912154260509121542605
من
ي م
غات
بلي
س ت

تما

پيمانكار
 تخريب و خاكبردار

با كـــادر مجرب 
نازلترين قيمت
كمترين زمان 

خريد تمامي مصالح ساختماني
از قبيل تيرآهن، آجر

 درب و پنجره 
با قيمت مناسب 

وع09188113174
من
ي م
غات
بلي
س ت

تما

پيامگير شبانه روزى
8 2 6 4 4 0 0

؟

تماس تبليغاتي ممنوع

شركت سينا غرب هما از شهرستانهاي استان همدان 
در زمينه فروش كاالهاي ساختماني نمايندگي فعال مي پذيرد 

09181113463

خريد و فروش 
انــواع وام 

در اسرع وقت 
09189003700

در سايييييييييتتتتتتتتتتت ااااااااييييييييينننننننننتتتتتتتتتتررررررررررننننننننتىىىىىىىىى بببببببببباااااااا چچچچچچچچچاپ در نيازمنديهاااااااااىىىىىىىىىى استان همدان

wwwwww..hamedanpayamhamedanpayam..comcom

ايميل سرويس هاى روزنامه
info@hamedanpayam.com

 modir@hamedanpayam.com
 sardabir@hamedanpayam.com
 varzesh@hamedanpayam.com
 madestan@hamedanpayam.com
 mardomi@hamedanpayam.com
 farhang@hamedanpayam.com
 siasat@hamedanpayam.com
 agahi@hamedanpayam.com
 khabar@hamedanpayam.com
 gonagon@hamedanpayam.com
 gozaresh@hamedanpayam.com
 gardesh@hamedanpayam.com
 adab@hamedanpayam.com
 ejtemaei@hamedanpayam.com
 eghtesad@hamedanpayam.com
 niaz@hamedanpayam.com
 chap@hamedanpayam.com
 eshterak@hamedanpayam.com
 gallery@hamedanpayam.com
 shenide@hamedanpayam.com
kar@hamedanpayam.com

ارتباط با روزنامه
مديرمسئول

سردبير
سرويس ورزش

سرويس شهرستان
سرويس پيام مردمى

سرويس فرهنگ و هنر
سرويس سياسى
سرويس آگهى
سرويس خبر

سرويس گوناگون
سرويس گزارش

سرويس گردشگرى
سرويس ادب

سرويس اجتماعى
سرويس اقتصاد

سرويس نيازمندى
سرويس چاپخانه
سرويس اشتراك

سرويس عكس و فيلم و صوت
سرويس شنيده ها

استخدام

تلفن پذيرش آگهى 8264400

 ميـرزاييچلوكبابي

شماره تماس
8279816          09183144039

آدرس فلكه پاسداران اول خيابان بهادربيگي 
وعبا مديريت ميرزايي

من
ي م
غات
بلي
س ت

تما

سفارشات
انواع 

هت اداره ها و شركتها 
 ج

رفته مي شود
رن مجيدپذي

رنگ آميزي ســـاختمان ، كابينت 
يخچال ، درب و پنجــــره و ...

با چك كارمندي     
 نقد و اقسـاط

خيابان شهدا ميدان پروانه ها جنب 
بانك قرض الحسنه مهر ايران

0811-2641746            09189039973

وع
من
ي م
غات
بلي
س ت

تما
اداره اطالع رسانى معاونت اجتماعى 
فرماندهى انتظامى استان همدان

توصيه هاى ايمنى پليس راهنمايى و رانندگى

مصرف داروهايي كه باعث كاهش سطح هوشياري راننده مي گردد ، منشا بسياري از حوادث رانندگي است . 

فروشگاه رفاه

آيا مي دانيد هدف فروشگاه رفاه يك گام جلوتر از ارزانترين ها مي باشد؟ 

توجه           توجه
شماره هاي

 خشك و دائمي رند 
فقط 320 هزارتومان 

09188199002
09188199003
09188199004
09188199005
09188199007
09188199008
09188198600

09188198700
09188199700

 
سكه

 
شركت ساختماني 

 P.V.C نمايندگي انحصـــاري ديوارپوش و سقف كـــاذب
پتروپالست خيام 

مجري كليه پروژه هاي ساختماني 
طراحي و اجراي دكوراسيون داخلي 

طراحي نماهاي خارجي 
پذيرش عامليت فروش در شهرستانها

آدرس: همدان خيابان پاسداران خيابان شهيدزماني جنب فضاي سبز
تلفن 8275410-0811      فكس : 8275075       همراه 09188159155  مراديان 

مجهزترين سايت طراحي و اجراي دكوراسيون داخلي 

وع
من
ي م
غات
بلي
س ت

تما

متنوع ترين
PVC ديوارپوش هاي 

در بيش از

 140 طرح و رنگ 
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نمايندگي انحصاري ايكو دياگ و تبديل Ecu  در غرب كشور
نمايندگي انحصاري فروش عيب ياب رايان صنعت

پرشين دياگ
نمايندگي شركت مهندسي 

موتور آزماي ثمين  در استان همدان

جديدترين دياگ ايران به بازار آمد 
جديدترين دستگاه تبديل انواع Ecu به بازار آمد 
جديدترين ورژن كيلومتر به بازار آمد

شنبه هر هفته از نيازمنديهاى  همدان پيام
منتظر خبرهاي جديد از ما باشيد آدرس : همدان فلكه چاپارخانه خيابان خضريان ، پرشين دياگ

نوري   09189054032        09389330500
 براى كسب اطالعات بيشتر با دفتر نمايندگى تماس حاصل نماييد

فروش تمامى تجهيزات تعميرگاهي
تخصصى ترين مركز فروش تجهيزات تعميرگاهى در غرب كشور

انواع عيب يابى خودروهاى انژكتورى ، باطرى سازى، جلوبندى سازى، تعويض روغنى و كارواش

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

آدرس :
همدان ، ابتداى خيابان مهديه

روبروى دبيرستان شريعتى ، ساختمان پيام

طبيعت گرمى و سردى غذاها 
يكى از مهم ترين بحث ها در ارتباط با طب سنتى كه مى توان به نوعى آن را در طب چينى و ملل مختلف نيز 

يافت، سيستم گرمى و سردى غذاهاست.
در اين مبحث براى هر ماده غذايى طبعى در نظر گرفته شده است. در واقع مفهوم گرمى و سردى غذا آن است 
كه آن غذا، گرم تر يا سردتر از بدن انسان است و بسته به مزاج مصرف كننده، تأثيراتى را در بدن فرد ايجاد مى كند. 
ــت، دريافت غذاهاى سرد و گرم بايد متناسب با مزاج افراد  ــالمتى اس از آنجايى كه حفظ تعادل مزاج ضامن س
صورت گيرد، به عنوان مثال مزاج سرد با دريافت غذاهاى گرم به تعادل خود نزديك مى شود. قبل از وارد شدن 

به اين بحث الزم است مختصرى راجع به مزاج هاى چندگانه افراد صحبت كنيم:

 مزاج هاى چندگانه افراد
طبق نظر رازى اگر مقدارى خون را در ظرفى شيشه اى بريزيم و آن را به حال خود بگذاريم، بعد از مدتى چهار 

اليه در آن قابل تشخيص است:
الف -  اليه اول (پايين ظرف) تيره ترين بخش است و از گلبول هاى قرمز رسوب يافته تشكيل شده است.

ب -  اليه دوم حالتى شبيه به سفيده تخم مرغ دارد و از تجمع گلبول هاى سفيد و پالكت ها حاصل شده است.
ج -  اليه سوم رنگ قرمز دارد و محل تجمع هموگلوبين است.

د  - اليه آخر (باالى ظرف) به رنگ زرد بوده و حالت كف دارد.
حكماى قديم اليه اول (سنگين ترين) را سودا، اليه دوم را بلغم و سومى را خون و اليه آخر را صفرا ناميده اند. 
ــت كه هر يك از اين اليه ها با يكى از چهار عنصر  ــمندان طب قديم بر اين بوده اس ــترك همه دانش نظر مش
اصلى موجود در طبيعت هم خوانى داشته و خاصيت آن را دارا مى باشد. چنانچه مى توان آن ها را به صورت زير 

دسته بندى كرد:
آتش ~ صفرا. خصوصيات: گرم و خشك

هوا ~ خون. خصوصيات: گرم و تر
آب ~ بلغم. خصوصيات: سرد و تر

خاك ~ سودا. خصوصيات: سرد و خشك
اهميت گرمى و سردى غذاها

در واقع اخالط چهارگانه شامل سودا، بلغم، خون و صفرا هستند و خصوصيات آن ها مزاج افراد را مى سازد. 
ــكى و ترى  ــردى در آن ها غالب و دو صفت ديگر يعنى خش چهار مزاج مركب داريم كه دو صفت گرمى و س
مغلوب است، اما در كل 9 نوع مزاج داريم ( 4 مزاج ساده شامل گرمى، سردى، خشكى، ترى، و 4 مزاج مركب 
كه ذكر شد). اگر اخالط چهارگانه به تعادل در بدن وجود داشته باشد و هيچ كدام بر ديگرى غلبه نكند مزاج نهم 
يعنى مزاج معتدل حاصل خواهد شد. اهميت گرمى و سردى غذا در اينجا مشخص مى شود كه مى توان با هماهنگ 

نمودن گرمى و سردى غذا به طور معكوس با مزاج افراد، تعادل را براى رسيدن به مزاج معتدل برقرار نمود.
ــتند. اغلب آن ها سفيدپوست هستند و در هواى سرد به راحتى گرم  ــرد برخوردار هس اكثريت افراد از طبع س
نمى شوند و سرما تا مدت زيادى در بدن آن ها باقى مى ماند. ميل زيادى به خواب داشته و عموماً ُسست هستند

سعدى در بيتى اين مطلب را به صورتى زيبا بيان نموده است:
چهار طبع مخالف سركش                                     چند روزى بودند با هم خوش

چون يكى از اين چهار شد غالب                            جان شيرين برآيد از قالب
دو خلط اصلى يعنى بلغم و سودا خاصيت اسيدى داشته و افرادى كه اين دو خلط در آن ها غالب باشد طبع 
سرد دارند، ولى دوتاى ديگر يعنى خون و صفرا حالت قليايى داشته و در اثر وجود آن ها طبع گرم حاصل مى شود.

 طبع سرد
ــتند. اغلب آن ها سفيدپوست هستند و در هواى سرد به راحتى گرم  ــرد برخوردار هس اكثريت افراد از طبع س
نمى شوند و سرما تا مدت زيادى در بدن آن ها باقى مى ماند. ميل زيادى به خواب داشته و عموماً ُسست هستند. 

ــوند. درون گرا هستند و  ــردى بوده و معموالً عصبى نمى ش افراد خونس
ــات خود را كمتر بروز مى دهند. موى سر آن ها تمايل به ريزش  احساس
ــتم سردى در آن ها فعال است،  ــته و زود سفيد مى شود. چون سيس داش
اسيديته خون آن ها بيشتر مى باشد، در نتيجه ابتال به بيمارى هاى اتوايميون 
ــون در آن ها شايع تر است. سستى، ناتوانى، كمبود  نظير MS و پاركينس
ــايع است. نبض آن ها آرام بوده و رگ ها  انرژى و ضعف در اين افراد ش

باريك است. 
 طبع گرم

ــورد و خوش روتر  ــتند، خوش برخ ــه داراى طبع گرم هس افرادى ك
هستند، اما زود عصبى مى شوند. هميشه احساس گرما مى كنند و زود داغ 
مى شوند. در صورت زياده روى در مصرف شيرينى جات دچار جوش و 
خارش بدن مى شوند و تمايل به مصرف آب در آن ها بيشتر است. تعداد 
اين افراد از دسته اول كمتر است. بدن آن ها در هواى سرد به راحتى گرم 
مى شود، اما خنك شدن آن ها در هواى گرم به راحتى قابل انجام نيست. 
اين افراد پرانرژى، برونگرا و فعال هستند و احساسات خود را سريع بروز 
مى دهند. امروز از لحاظ علمى ثابت شده است غذاهاى گرم بر سيستم 
اعصاب سمپاتيك تأثير گذاشته و غذاهاى سرد سيستم پاراسمپاتيك را 
فعال مى كنند. همان طور كه مى دانيد سيستم سمپاتيك همراه با افزايش 
ــوده و خاصيت تحريك كننده و  ــدن اندام ها ب ضربان قلب و پرخون ش

فعال كننده بر اغلب اندام ها دارد.
 غذاهاى گرم

ــت بوقلمون، گوشت مرغ  ــل، گوشت گوسفند، گوش نان گندم، عس
خانگى، گوشت مرغابى و اردك، گوشت شتر، گوشت كبوتر، خورشت 
قورمه سبزى، آبگوشت به، انجير، انگور، بادام، تخم خربزه، انواع توت، 
ــان، اغلب ادويه جات،  ــياه، خردل، خرما، خرمالو، ريح خربزه، چاى س

نخود، عدس، لوبيا و تخم مرغ.

 غذاهاى سرد
نان جو، ماش، باقال، گوشت مرغ، ماهى، انواع لبنيات (شير، پنير، دوغ و ماست)، گوشت گاو، برنج، كدو، اسفناج، 

ريواس، قارچ، اغلب ميوه ها، خرفه، تخم كدو، ذرت، كشك، مرغ ماشينى، تمبر هندى و زرشك. 
 غذاهاى معتدل 

ــير، ماست  ــت) قرار مى گيرند. به عنوان مثال در بعضى متون، ش غذاهايى نيز ما بين اين دو طبع (كه معتدل اس
گوسفند و نان گندم را جزو غذاهاى معتدل آورده اند.

عالمت هاى ديگر طبيعت هاى مختلف
الف ) دماى پوست: گرمى و سردى پوست، نشانه گرمى و سردى مزاج است. رطوبت و زبرى پوست نشان دهنده 

خشكى و ترى است.
ب) رشد مو: رشد سريع و رنگ سياه نشانه گرمى، و كم پشتى و رنگ سفيد و روشن آن نشانه سردى است. 

مجعد بودن نشانه خشكى و صاف بودن نشانه رطوبت است.
ج)  رنگ بدن: اغلب افراد سرد مزاج، سفيدپوست هستند و گرمى و سرخى پوست نشانه گرمى است.

د) خواب: پرخوابى عالمت سردى و ترى، كم خوابى نشانه گرمى يا خشكى مزاج است.
ه)  انجام كارها: افراد گرم، كارها را به سرعت انجام مى دهند، اما افراد سردمزاج به كندى كار مى كنند.

 گرمى و سردى از نظر ائمه و متخصصان
ــب براى افراد گرم مزاج، استفاده از مقادير  ــنتى)، غذاهاى مناس طبق نظر دكتر رضايى زاده (متخصص طب س
مساوى ميوه جات يا سبزيجات و گوشت است. غذاهاى دريايى نيز براى آن ها مفيد است. همچنين اين افراد بايد 
ــته باشند. افراد سردمزاج بايد تا حد امكان روزانه  ــتفاده كنند تا اجابت مزاج طبيعى داش از غذاهاى با فيبر باال اس
2 وعده غذا ميل كنند، زيرا توانايى دستگاه گوارش آن ها كم است و الزم است حدود 10 ساعت بين دو وعده 
غذايى شان فاصله بيفتد. اگر در بين وعده هاى غذايى احساس گرسنگى كردند مقدار كمى ميوه مثل سيب، گالبى 
و يا ساالد همراه روغن زيتون و پودر آويشن ميل كنند. در زمستان و شب ها بايد از مصرف غذاهاى سردى بخش 

خوددارى كنند.
افرادى كه داراى طبع گرم هستند، خوش برخورد و خوش روتر هستند، اما زود 

ــاده روى در مصرف  ــوند. در صورت زي ــاس گرما مى كنند و زود داغ مى ش ــه احس ــوند. هميش عصبى مى ش
شيرينى جات دچار جوش و خارش بدن مى شوند و تمايل به مصرف آب در آن ها بيشتر است

البته وى معتقد است براى توصيه يا پرهيز دادن از خوراكى ها عوامل زيادى نظير مزاج شخصى، محل زندگى، 
سن، جنس، شغل و ... همگى بايد در نظر گرفته شوند و خصوصاً زمانى كه مشكلى براى فرد پيش نيامده، افراط 

در مصرف يا سخت گيرى غيرمنطقى در پرهيز از خوراكى ها اشتباه است. 
امام صادق (ع) در كتاب توحيد مفضل، هنگام رسيدن ميوه ها را با زمان احتياج بدن هماهنگ دانسته و خوردن 
ــرد و گرم دارند (بهار و تابستان: گرم، پاييز و  ــال نيز طبع س ميوه هاى غير فصلى را مضر مى داند، چون فصول س
زمستان: سرد). اين مطلب و هزاران حديث ديگر از امامان در كتاب هايى نظير طب الرضا و طب الصادق به رابطه 
بين بدن انسان و خوراكى ها داللت دارد كه متأسفانه تشخيص طبع و مزاج افراد، امروزه در نظر گرفته نمى شود و 
براى افراد مختلف يك داروى خاص تجويز مى گردد كه نتيجه آن در برخى مثبت و در برخى بى فايده است. براى 

اينكه ابتدا بايد راز درون هر فرد (طبع) را شناسايى و سپس نسخه تجويز نماييم.
ــت، به طورى كه غذاهايى مانند آش رشته، حليم، شله زرد و كشك  ــته اس ــنتى در باور ما نيز نقش بس طب س
بادمجان با افزودنى هايى نظير دارچين و نعنا ميل مى شوند، يا اينكه مى گويند كله پاچه از كافور هم سردتر است و 
با دارچين سرو مى گردد و يا هنگام مصرف هندوانه، گوجه سبز، باقال و يا ماست كه با سوءهاضمه همراه شوند 

مصرف چاى زنجفيل يا عرق نعنا و نبات توصيه مى گردد.
 حديثى از امام صادق(ع) 

در خاتمه به حديثى از امام صادق (ع) اشاره مى كنيم كه مى فرمايند: «ما سردى (اسيد) را به گرمى (باز) و گرمى 
را به سردى و ترى را با خشكى و خشكى را با ترى درمان مى كنيم و كار را يكسره به خدا واگذار مى كنيم».

تبيان
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