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رايگان
رايگان

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

8264400

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

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
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www.Hamedanpayam.com
niaz@hamedanpayam.com  ايميل ارتباط با نيازمنديها

فروش دفتر اداري لوكس
به مســـاحت 35متر     

واقع در پاستور
 روبروي اورژانس 
به فروش مي رسد

8274755
09188118797

خريدارخريدار
انواع ضايعات فلزي :انواع ضايعات فلزي :

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

 با باالترين قيمت 
برادران قره باغي

 09188135129

نيازمند سند براي اخذ 
نمايندگي- با مژدگاني باال

09189103239 SMSSMSSMSSMS
0811-2643700

09189101892

فروش استثنائي سامانه
ارسال و دريافت پيام كوتاه
فقط 35000 تومان (دائمي)

و فروش سامانه هاي ارسال بلوتوث 
(با قيمت استثنايي)

آرامگاه بوعلى ، بلوار خواجه رشيد ، خيابان نجفى (دفتر هواپيمايى)    تلفن : 2531007
نمايندگى انحصارى :               استقبال               آكتونا
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خــــريدار نقــــدي خــــريدار نقــــدي 
كارت سخاي فرهنگيان كارت سخاي فرهنگيان 

0918815579709188155797

آموزش حرفه اي
PLC

كامالً عملي
(مدرك فني و حرفه اي) 

در آموزشگـــاه 
كنترل ولتـــاژ

 AVR ،رباتيك 
ميدان دانشگاه 

ابتداي خيابان طالقاني 
8283243

پذيراي بسته بندي 
كاالي شما در اسرع وقت

09185920166
حراج انواع شارژر

 و قطعات لپ تاپ 
2524071        09188120576

مهندس حسن رحيمي ثنا 

درمان با متادون و بوپرنورفين 
روان درماني ،گروه درماني

 و آموزش خانواده 
آدرس: ميدان دانشگاه
ابتداي خيابان بين النهرين
جنب مسكن زاگرس

8267389

پذيرش : صبحها

تاريخچه چاپ
اختراع فن چاپ درحقيقت به قرن ها پيش از گوتنبرگ، كه نامش 
برمى  است،  رسيده  ثبت  به  تاريخ  در  چاپ  مخترع  عنوان  به 
هايى  خشت  بر  ميالد  از  قبل  سال  هزار  چند  آشوريان  گردد. 
ميان  نيز  انتقال  قابل  حروف  استعمال  مى زدند.  مهر  گل رس  از 
سال  هاى 1051 و 1058 در چين آغاز شد. مخترع اين حروف 
فردى به نام پى شنگ بود و حروف هم از گل  رس ساخته مى شد. 
حروف دستى و حروف قلعى كه پس از آنها به كارآمد، هيچ يك 
اين كه  تا  شد.  متداول  چوبى  حروف  عكس  بر  نيافت،  رواجى 
در سال 1440، گوتنبرگ ظاهرا بدون اطالع از كار چينى ها، 
حروف قابل انتقال را اختراع كرد و براى هر يك از حروف الفبا 
يك حرف جداگانه به كار برد. حروف متحرك را چينى ها اختراع 
مناسب  آلياژ  بود،  زرگرى  اش  حرفه  كه  گوتنبرگ  ولى  كردند، 
براى ريخته گرى حروف را از سرب و آنتى موآن به دست آورد 
و سپس نسبت هر يك از اين دو فلز را به گونه اى انتخاب كرد كه 
حروف بيش از حد سخت و نرم نباشند. وى براى مركب چاپ هم 

فرمول مناسبى يافت و خالصه با رفع موانع و حل مشكالت عمل 
چاپ را ميسر و اجرايى كرد.

در  گوتنبرگ  ى  ها  تالش  نخستين  از  پس  سال   20 تقريبا 
ونيز،  در  برجسته  سطوح  از  استفاده  با  صنعت  اين  چاپ،  امر 
فلورانس، پاريس و ليون در حدى مختصر و محدود رواج يافت. 
اما دستگاه چاپ گوتنبرگ، به علت هزينه ها ى بسيار زياد فقط 
مدت  تا  دليل  همين  به  و  بود  دسترسى  قابل  ثروتمندان  براى 
از  پس  سال  نشد. 300  آن  از  چندانى  استقبال  طوالنى  ى  ها 
اختراع دستگاه چاپ گوتنبرگ، نمايشنامه نويسى آلمانى به نام 
آلوئيس زنه فلدر، چاپ سنگى يا ليتو گرافى را درسال 1796 

ميالدى اختراع كرد.
مى  نقش  آن  روى  روش  اين  با  تصوير  يا  متن  كه  سنگى  هر 
بست ، براى چاپ حدود 750 نسخه عملكرد مطلوب داشت و 

پس از آن نقش روى سنگ قابل چاپ نبود.
متعددى  روايات  ايران  در  سنگى  چاپ  شروع  درباره  چه  اگر 
بار  نخستين  براى  را  سنگى  چاپ  رسد  مى  نظر  به  دارد،  وجود 
ميرزا صالح شيرازى در تبريز راه اندازى كرد. ميرزا صالح كه از 
رفته  اروپا  به  جديد  هنرهاى  فراگيرى  براى  ايران  دولت  سوى 
بود، در بازگشت يك دستگاه چاپ سنگى با خود به تبريز آورد 

كه آن را در سال 1250 قمرى راه انداخت.
چاپ خانه سنگى طى مدت كوتاهى در تهران و بعد اصفهان 
و سپس ساير شهرهاى ايران تاسيس شد و بيش از 50 سال تنها 
روش چاپ در ايران بود و تا اواخر دوره قاجار، هر چه در ايران 
چاپ مى شد، به روش چاپ سنگى بود. البته هشت سال قبل از 
ورود چاپ سنگى به ايران چاپ سربى نيز راه اندازى شده بود، 
ولى به علت هزينه و زحمت زياد آن، پس از ورود چاپ سنگى، 
حروف  دوباره  قاجار  دوره  اواخر  در  بعدها  و  شد  گذاشته  كنار 

سربى و استفاده از آن رايج گرديد.
روى  كاغذ  بود:  اى  ساده  نسبتا  روش  سربى  چاپ  طريقه 
مركب  به  آغشته  و  سربى  برجسته  حروف  از  متشكل  اى  صفحه 
مى  نقش  كاغذ  صفحه  بر  حروف  فشار،  اثر  بر  و  شد  مى  فشرده 
بست. حروف چينى روزنامه نيز نخست به صورت دستى انجام 
معمول  كه  يى  ها  دستگاه  با  كار  اين  بعدها  ولى  گرفت،  مى 
ترين آن ها «الينـــو تــايپ» بــود، صــورت پذيــرفت. دستگـــــاه 
ميالدى   1886 سال  در  الينوتايپ  خودكارى  چينى  حــروف 
ساخته شد. و بدين ترتيب سرعت چاپ به تدريج فزونى يافت. 
پيشرفت فناورى كم كم باعث شد دستگاه حروفچينى سربى از 

دور خارج شود و جاى خود را به دستگاه الكترونيكى بدهد. 
آفتاب

تنهـا نيـازمندي استـان 
وبا انتشــار روزانـه
توزيع در سراسراستان

پيـــامگير شبــــانه روزي

همــدان پيــام

فروشفـورى
آپارتمــان

 180 متـرى شكــريه
بـــا تمــــام امكــــانات

09181111417

فروش فوري
قطعه زميني

 واقع در استان گيالن 
شهرستان رودسر

 با شرايط و قيمت مناسب 
به فروش مي رسد 
 09189084676

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
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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
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شركت      توسعه تجارت ايرانيان اسطورهتوسعه تجارت ايرانيان اسطوره  
فروش انواع خودرو سبك و سنگين به صورت نقدي / چكي/ اقساط بلندمدت با پيش پرداخت محدود

حداقل سود بانكي – تحويل فوري – بيمه بدنه و شخص ثالث 

تحويل خودرواقساطماهپيش پرداختنوع خودرو
سايپا SL 131 (132، 111، 141 هم موجود است)

3/900/00060159/000تا پايان اقساط بيمه بدنه 1 سال شخص ثالث) 
فوري

(شرايط 48، 36، 30 و 24 ماهه هم موجود است) 

سايپا SL131 (132، 111، 141هم موجود است)
(تا پايان اقساط بيمه بدنه 1 سال شخص ثالث)

فوري 5/200/00048133/000
(شرايط چكي هم موجود است)

تيبا        (abs ،ايموباليزر، فرمان هيدروليك، ايربگ)
(تا پايان اقساط بيمه بدنه 1 سال شخص ثالث)

5/400/00048230/000
فوري

(شرايط 60 ، 36 ماهه و چكي
 هم موجود است)

وانت(دوگانه سوز)
(Abs تك سوز-با) وانت 

(تا پايان اقساط بيمه بدنه 1 سال شخص ثالث)

3/000/000
3/400/000

48
48

122/000
20 روز كاري141/000

ويانـــا 
(تا پايان اقساط بيمه بدنه 1 سال شخص ثالث)

30 روز كاري7/200/00048275/000

ABS تك ســــوز با GLX 405 پژو
(پژو GLX دوگانه سوز و Tu5و SLX تك سوز هم موجود است)

20 روز كاري6/000/00048225/000

فورى3/630/00032257/000روآ سال دوگانه سوز (با ترمز ضد قفل)

پژو 206 تيپ 2
(تيپ 5 و 6 هم موجود است)

60 روز كاري6/400/00048239/000

SDV 20  206 پژو
(V8 و V9 هم موجود است)

60روز كاري6/600/00048246/000

پژو پارس سال 
(پارس اتومات و دوگانه سوز با ABS هم موجود است)

20 روز كاري7/800/00048292/000

سمند EF7 پايه گازسوز با ايربگ و سمند LX و سورن و 
SE هم موجود است

20 روز كاري7/300/00048300/000

نيسان تك سوز با ABS (دوگانه سوز و ديزلي هم موجود است)
(تا پايان اقساط بيمه بدنه 1 سال شخص ثالث) 

فوري 3/900/00060270/000

كاميونت ايسوز و با ABS 5/2 تن
فوري 13/000/00060590/000(تا پايان اقساط بيمه بدنه 1 سال ثالث) (6 و 8 تن هم موجود است)

همدان : خيابان پاسداران ، مابين بلوار شهيد زماني و مسجد زينبيه 
مديريت فتاحي              09186106146                 0811-8284978 

كارمزد به نرخ دولتي با 50 درصد تخفيف          پذيرش نمايندگي فعال از  شهرستان ها          واريز وجه به حساب ليزينگ هاي دولتي

با مجوز رسمي فعاليت در امر فروش اقساطي خودرو

سواري مزدا 3
سواري مزدا 2  (جديد) 

25/000/000
18/800/00036800/000

يك ماه600/000

 ABS وانت مزدا   تك كابين با موتور ارتقا يافته و ABS دوكابين با موتور ارتقا يافته و                     
6/800/000
7/600/000

دوگانه سوز هم موجود است
48

260/000
يك ماه290/000

                      دو ديفرانسيـلوانت كاپرا  تك ديفرانسيل
10/600/000
11/900/00048400/000

450/000
يك ماه

SX

  (شماره ثبت 9780 )

انواع كشنده اسكانيا، كمپرسي، ميكسر، به صورت ليزينگي 36 ، 48 ، 60 ماهه موجود مي باشد

انواع خودروي لوكس (هايلوكس، پرادو، لندكروز، اوريون، لگسوس، كمري، كروال، سراتو، سوناتا، آزرا موجود مي باشد) 
تمامى محصوالت ايران خودرو و سايپا فقط با چك ، تحويل فوري موجود است
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تي 
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انواع خودروى MVM موجود مى باشد
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كـادر پايـه

؟

نيازمند يك سوئيت 30 تا 50متري 
جهت اجاره ترجيحاً در مركز شهر

09366042699

نيازمند يك ضامن كارمند 
جهت دريافت وام 5ميليون 

09366042699

فروش فوري
 آپارتمان 68 متري

 بسيار شيك 
مخصوص زوج هاي جوان، 

كاغذ ديواري، پرده، امتيازهاي مجزا
19ميليون وام بانكي 
واقع در خيابان ركني
09183160773

به يك نفر 
فركار ماهر ساندويج 

نيــــازمنديم
مراجعه فقط حضوري

پيتــــزا ِســــِون 
 ميدان امام زاده عبدا...

فروش
 يك واحد تجاري-مسكوني 
طبقه باال ، واحد 50 متـري
طبقه پائين سوپرماركت
واقع در كوي شورين
09366377755

شركت گازرساني مختاري
جداسازي امتياز كنتور گاز

 در اســــرع وقت
بــا مجــــوز رسمي از

 سازمــــان نظام مهندسي
 و شركت گــــاز

09183136709

رهـــن و اجـــاره 
يك واحد درب جدا،50متري 

واقع در 30متري فرهنگ 
باالتر از داروخانه فرهنگ

مناسب جهت دفاتر و مطب 
09371929368

يك باب مغـــازه 
واقع در بازار مظفريه پاساژ 

اميركبير، طبقه دوم 
پالك 67، به متراژ 25متر 

به فروش مي رسد
قيمت توافقي 

2514959      09189050050

تــايپ 
انواع متـون
200 تومــان فقـــط صفحه اي

09187002861

يك سري كــامل وسايل 
آرايشگـــاه زنانه 

به صورت يكجا
 به فروش مي رسد
قيمت توافقي

09186079007

يك دستگاه كپي 
LANIER5235 مدل 
با قيمت توافقي

 به فروش مي رسد
09358111000

به دو نفر منشي دفتر
 يك نفر حسابدار
 3نفر بازارياب 

كارآزموده جهت همكاري 
نيازمنديم

آدرس: خيابان تختي، كوچه 
حسيني ، كوچه امامزاده يحيي 

جنب لواشي  
دفتر پخش

 لوازم پزشكي بوعلي سينا 

يك دستگاه
 آپـــارتمــــــان
 واقع در 18متري شكريه
 كوچه شكــــري پور

ساختمان شهباز، طبقه دوم
 به متراژ 90متر دو خوابه
 پاركينگ ، كولر، كف سراميك
رهن  20/000/000 تومان

اجاره 20/000 تومان 
09189044376

فروش فوري 
زمينـــي 

به مساحت 1400متر
قطعه دوم 

برجاده باختران 
راه يكن آباد ، صنعتي

  09366182656 4424251
فراهاني   

پذيــرش 
آگهــى

پيداشـده 
و 

گمشـده
اشياء شما
8264400

فروش 
استثنايي
دو بـــاب مغــازه تجاري

به متراژ 81متر 
و 26 متر بالكن 
با تمامي امكانات 

هر مغازه با امتياز جداگانه
 آب ، برق، گاز، تلفن
با وسايل آشپزي

09183154858

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

يك عدد
 پالك و زنجير طال

 گم شده 
09189045815

* .* .* .* .*
يك انگشتر

 حوالي ميدان امام مالير 
پيدا شده 

09183530093

* .* .* .* .*
يك سري مدارك 

به نام
 احمد بيات وركش

 گم شده
 در حوالي خيابان تربيت 

معلم – شهيد مقصودي            
09187078605

* .* .* .* .*
يك كيف زنانه 

در حوالي بازار همدان 
پيدا شده 

09183112274
* .* .* .* .*

كارت ملي و گواهينامه
به نام

 فاطمه قراگزلو
در حوالي

 سعيديه و ركني
 گم شده

09189027650
.*.*.*.*.*.*.

يك عددساعت مچي
پيدا شده

 حوالي شهرك فرهنگيان 
 09183132759

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 459 

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:

ــه  ــده - گلول ــارت كنن 1- زي
ــزار دانه2- ميهن  خمير - ميوه ه
ــاهي هندي كه تاج محل  - پادش
ــاب  ب ــن3-  زمي  - ــاخت  س را 
ــرازيري - سفيدي چشم -  - س
ــرار كردن  ــت عرب4- اق خواس
ــا5- تاج و  ــان و موج دري - طوف
ــل - پيه6-  ــاهي - دلي كاله پادش
ــته  چغندر پخته - درخت - فرش
ــوند شباهت  مهر و محبت7- پس
ــمتي از  - مغازه لوازم برقي - قس
پا8- از اثرهاي معروف علي اكبر 
دهخدا - كاال نما9- دهان جنين 
ــتان جالب توجه - او10-  - داس
ــتي و فرومايگي - خانه شعر  پس
- مردم11- سيماب - از شهرهاي 
ــرمه -  ــوي12- س ــان - ثان كرم
ــور - نوعي  ــداي زن بند13- ص
ــره اي - تب  ــارك خودروي ك م
- راست ودرست14- ريسمان - 
كنايه از كار بي اساس - مقصدش 
نظامي -  ــد  واح ــت15-  درياس

نگاشتن - لبخند زدن

سؤاالت عمودي:

1- سريع و فوري - از جزاير بزرگ جهان2- پيرامون - كتاب حضرت 
سليمان - تركيب اكسيژن3- پول ژاپن - انگبين - فرق داشتن - بيماري4- 
ــالروز تولد - وسيله بازي6-  ــي5- از انواع ماهي - س ــاربان - قوم موس س
ــياره زحل7- كلمه شگفتي - آناهيتا - اولين  ــت بد - ميانه بدن - س دوس
ــتني - باران  ــالح كاش ــتيك - دوري و فراق - س ــتگي الس نت8- برجس
اندك9- زير پا مانده - طنز تصويري - كاله انگليسي10- دشت و صحرا 
ــيرين ! -  ــتان11- روايت ش - توقف فيلمبرداري - از رودهاي مهم ازبكس
كلنگ - آسمان12- راهنما - باغ افالطون13- آخرين توان - پايش - جدا 
ــتاني - تحسين فرنگي - شوم و  ــرده گوجه14- كمانگير باس از هم - افش

بداختر15- از نقاشان نامي ايران - گام

فــروشي
يك دستگاه 206

صفر، خشك 
15ميليون و 200هزار تومان

09183139337

مژده             مژده 
يك دستگاه

 هيونداي توسان هيونداي توسان
سفيد ، 2008

10ايربگ، با گرم كن صندلي
 مانيتور ، دوربين دنده عقب
گارد عقب و جلو و ركاب

(تقريباً 3ميليون لوازم اضافه)
به فروش مي رسد 
09183139337

فروشي
CLO  يك دستگـــــاه دوو
مدل 79 ، سفيـــدرنگ 

09187049018

فـــروشي
گوشي موبـــــايل 

تك زنــــانه 
 آينه ايي و گـــــرد

 IPHONE مــــارك
كره اي در حد نو
وع09183139337

من
ي م
غات
بلي
س ت

تما

فروشي 
يك دستگاه

خودروي ريو مدل 89
كاركرد 28هزار 

سفيد ، بدون رنگ 
13 ميليون و 500 هزار تومان

09183139337

فروشي
يك دستگاه

L90 ايران خودرو
خشك

15ميليون و 800 هزار تومان
09183139337

فــــروشي
 207i يك دستگاه پژو
سفيد  مدل 89  كاركرد
36/000، بدون رنگ

بيمه تا برج 5 
 16/800/000
09183139337

فروشي 
GLX يك دستگاه

 EBS همراه با ايربگ و
داخل كرم ، تحويل روز

نقره اي رنگ 
09183139337

اگر بدنبال ترك سيگار هستيد 
يك عدد سيگار الكترونيكي 
بهترين وسيله براي ترك سيگار 

همراه با دود و روشن شدن سرسيگار
 به فروش مي رسد
09183139337

به يك نفر خانم با روابط 
عمومي باال جهت كار در 

دفتر نيازمنديم
خيابان بوعلي سيزده خانه روبروي 

بانك مسكن پاساژ پاسارگاد
طبقه زير واحد 2 

8281382

توليـدكننده انـواع مبلمـان و كانـاپه هاي تخت خوابشـو
يد به مصرفدر طرح هـا و مدل هاي مختلف طبـق سليقه و سفـارش مشتـري
از تول

فروش 7 هكتـار
 زمين كشاورزي 
با چــاه عميق 
برق و يك واحد 
گــاوداري شير

 با تمام وسايل
با 35راس گاو و گوساله 
با قيمت 400ميليون تومان 

09183861538
خـريدار 
انواع فرشهاي كهنه
از قيمت تـوافقي با 20درصد بـاالتر 
آدرس: سرگذر حالج خانه

2528787
09183132985

وع
من
ي م
غات
بلي
س ت

تما

نيازمند يك سوئيت 30 تا 50 
متري جهت اجاره ترجيحاً در 

مراكز شهر  09366042699

صد تخفيف
10در

ز نمايشگاه 
تا 15 روز بعد ا

در طرحهـــا و رنگ هـــاي مختلف 
با نازلترين قيمت و بهترين كيفيت 

(توليدي تهران يافت آباد) 

مبلمان آبنوس

آدرس: شهرك فرهنگيان،ميدان استقالل ، جنب كوچه يازده 
09124966831               2543302

متنوع تــرين
 و شيك تـرين 
مبلمـان و راحتـــي 
چـــرم و پـــارچه 

خريد و فروش
 ضايعـات
آهـــن، مس، چــدن

لوازم اتومبيل و لوازم خانگي
ايمان          09187147246
داريوش     09188132339 ئي

ـز
جــ

ي و 
لــ

ك

ت
قيم

ن 
ـري

التـ
ا با

ب

استخدام
شركت فرآورده هاي گوشتي كاله جهت تكميل كادر خود از 

افراد واجد شرايط زير دعوت به همكاري مي نمايد.

آدرس: همدان خيابان بين النهرين جنب قنادي مسعود
 ساختمان ايرانيـــان، طبقـــه اول 

شمـــاره تلفــــن:   8280710         0811-8275828

مزاياشرايطمدرك تحصيليشغلرديف
فروشنده 1

تلفني خانم

حداقل ديپلم

شرايط سني :
 حداقل 20

 حداكثر 30سال
داشتن 

ضامن معتبر
دارا بودن

 كارت پايان 
خدمت

 براي آقايان

حقوق ثابت
 و بيمه

+
 2 پورسانت عالي

بازارياب 
آقا

استخـــدام
دو پيك موتوري جهت كار در 

رستوران نيازمنديم
ساعت تماس

9 الي 3 و 5 الي 11 شب
وع09377791906

من
ي م
غات
بلي
س ت

تما

استخدام
به يك آشپز پيتزا و ساندويج كار 

در رستوران نيازمنديم
ساعت تماس :

9 الي 3 - 5 الي 11 شب 
وع09377791906

من
ي م
غات
بلي
س ت

تما

استخدام
به دو نفر كارگر ساده آقا جهت كار

 در رستوران نيازمنديم
شرايط سني از 18 تا 25 سال 

ساعت تماس
9الي 3 - 5 الي 11 شب 

وع09377791906
من
ي م
غات
بلي
س ت

تما

فروش فوري
ملكي به مساحت

 حدوداً 120متر(كلنگي) 
داراي سند منگوله دار

با امتيازات 
آب، برق، گاز، تلفن 

واقع در انتهاي بلوار آزادگان 
(جانبازان)

قيمت هر متر 
420/000 تومــان

وع09181115511
من
ي م
غات
بلي
س ت

تما

خريد تيرآهن و درب و پنجره و خاكبرداري 
با تمامي مسئوليت 

زارعي     09188113724       09189147093

بنزين شما را
 به باالترين قيمت 

خريداريم
قرباني

09185085287

تدريس خصوصي 
دروس رياضي - فيزيك

دبيرستان و دانشگاه
09356751043

www.hamedanpayam.com

چــــــــاپ روزانـــــه + تــــوزيع در سراسر استـــــان
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تبليغ رايگــان آگهـى در سايت اينترنتى
 با چاپ در نيازمنديهاى استان همدان

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

wwwwww..hamedanpayamhamedanpayam..comcom

تلفن پذيرش آگهى 8264400

 پيامك 

روشهاى پذيرش آگهى

آدرس :
همدان ، ابتداى خيابان مهديه

روبروى دبيرستان شريعتى ، ساختمان پيام

 ايميل   

 پيامگير شبانه روزى

niaz@hamedanpayam.com

09183136066

8 2 6 4 4 0 0
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آيا مي دانيد با پرداخت به موقع اجاره بها و حق و حقوق موقافات ما را در عمل به نيات واقفين خيرانديش كمك مي كنيد؟

اداره اقاف و امور خيريه

رشد 3/2 درصدى
 شبكه اينتـرنت

اين افزايش بيش از هر چيز ناشى از ثبت دامنه سطح باالى كشورهاى 
مختلف با پسوندهاى كشورى مثل co.co.ir .de , .ir. و غيره است.

ورى ساين كه يكى از مهم ترين ثبت كننده هاى دامنه هاى اينترنتى در دنيا 
است، در آخرين گزارش خود از رشد 2,3 درصدى شبكه جهانى اينترنت 

در سه ماهه سوم سال 2011 خبر داده است.
ــپتامبر بيش از 4/9 ميليون دامنه  ــركت در پايان ماه س به گزارش اين ش

(Domain) به شبكه جهانى اينترنت افزوده شده است.
به گزارش ايتنا از همكاران سيستم بر اساس گزارش ورى ساين در پايان 
سه ماهه سوم سال جارى حدود 220 ميليون دامنه اينترنتى به ثبت رسيده 
ــت كه اين مقدار در مقايسه با دوره مشابه در سال گذشته ميالدى 18  اس

ميليون دامنه يا به عبارتى 8/9 درصد افزايش داشته است.
گزارش شركت ورى ساين نشان مى دهد كه اين افزايش بيش از هر چيز 
ناشى از ثبت دامنه سطح باالى كشورهاى مختلف با پسوندهاى كشورى 

مثل co.uk , .co.ir .de , .ir. و غيره است.
ثبت اين دامنه ها در مقايسه با سه ماهه دوم سال 2/7 درصد و در مقايسه 

با سال گذشته 9/8 درصد رشد داشته است.
ــوندهاى كشورى در سراسر  هم اكنون بيش از86/9 ميليون دامنه با پس

جهان وجود دارد.
پركاربردترين پسوند هاى كشورى از نظر اندازه عبارتند از:
.eu وcom، .de، .net، .uk، .org، .info، .tk، .nl، .ru

هم اكنون در سراسر جهان 240 پسوند كشورى وجود دارد اما همين 10 
پسوند بيش از 60 درصد دامنه هاى اينترنتى را از آن خود كرده اند.

براساس اين يافته ها، .tk كه متعلق به مجمع الجزاير توكلو در نيوزيلند 
است، پركاربردترين پسوند در ميان دامنه هاى ثبت شده به شمار مى رود.

ثبت دامنه با پسوند .tk رايگان است و از همين جهت اين پسوند بسيار 
مورد عالقه فرستندگان اسپم ها و ساير مجرمان اينترنتى است.

كشورهاى بزريل، استراليا و روسيه بيشترين درآمد را از ثبت دامنه هاى 
اينترنتى در سه ماهه سوم سال جارى داشته اند

ــور چين است كمترين كاربرد را در ميان  ــوند .cn كه متعلق به كش پس
دامنه هاى ثبت شده دارد و علت آن هم قوانين محدودكننده كشــور چين 

در باره ثبت دامنه هاى اينترنتى است.
كشورهاى بزريل، استراليا و روسيه بيشترين درآمد را از ثبت دامنه هاى 

اينترنتى در سه ماهه سوم سال جارى داشته اند.
ــئوليت  ــركت بين المللى آيكان (ICANN) كه مس ــت ش گفتنى اس
ــايى و دامنه هاى اينترنتى عمومى  آدرس هاى اينترنتى، پروتكل هاى شناس
ــت در آوريل سال آينده پسوندهاى  ــورى را برعهده دارد، قرار اس و كش
ــطح  ــتم نامگذارى خود كند كه عمدتاً دامنه هاى س جديدى را وارد سيس

باالى عمومى (gTLDs) است.
ــوندها به متقاضيان اجازه مى دهد تا دامنه هايى با حروف الفباى  اين پس
غيرالتين مثل الفباى سيريليك كه امروزه در كشورهاى روسيه، اوكراين و 

بلغارستان رايج است، ثبت كنند.
بخش ارتباطات تبيان

16 توصيه 
براى راننـدگى در شب

رانندگى در شب
ــب سخت  تر از رانندگى در روز است.  براى خيلى از ما رانندگى در ش
ــب تا 6 صبح پُرمخاطره  ترين زمان از نظر تصادف و  معموال بين نيمه  ش
بروز حوادث است. رانندگى ايمن در شب نيازمند آمادگى و توجه بيشتر 

به محيط اطراف است.
واكنش سريع رانندگان با قدرت بينايى آن ها رابطه ى مستقيم دارد و اين 
در حالى است كه در شب قدرت تشخيص رنگ  ها و وسعت ميدان بينايى 
كاهش مى  يابد. از آن جا كه تصادفات منجر به مرگ در شب چند برابر روز 

است، در رانندگى  هاى شبانه  تان به 16 نكته ى زير توجه كنيد:
1- وسيله ى نقليه ى خود را به طور منظم چك كنيد تا مطمئن شويد از 

تجهيزات مناسب نورى برخوردار است.
ــت، راهنما و چراغ پالك را در صورت شكستگى  چراغ  هاى جلو، پش

تعويض كرده و هميشه آن ها را پاك و تميز كنيد.
2- به ياد داشته باشيد كه چراغ  ها به تدريج و در طى زمان نور خود را 
ــت مى  دهند يا تنظيم آن ها به هم مى  خورد. هرچند وقت يك  بار  از دس

چراغ  ها را تنظيم كنيد.
3- هنگام برخورد با اتومبيلى كه از رو به  رو مى  آيد، از نور پايين استفاده 
كنيد. اگر ماشين مقابل با نور باال حركت مى  كند از سرعت خود بكاهيد 
و به منتهى  اليه سمت راست برويد تا از نور شديد او در امان باشيد. چراغ  
هاى جلويى را به موقع و با هدف به كار ببريد تا موجب كاهش ديد ساير 

رانندگان نشود.
4- مشكالت بينايى چشم سبب بدتر شدن وضعيت رانندگى مى  شود 
اما صرف  نظر از سالمت چشم، رانندگى در شب فشار بيشترى به آن وارد 
مى  كند و موجب خستگى بيشتر مى  شود. پس اگر دچار مشكالت بينايى 
هستيد حتما به چشم  پزشك مراجعه كنيد و عينك خود را هميشه همراه 

داشته باشيد. 
ــب رانندگى كنيد از وضعيت خيابان  ها و حتى  5- قبل از اين كه در ش
جاده  ها اطالع حاصل كنيد. به عاليم راهنمايى  رانندگى از جمله تابلوها، 
ــيكلت  ها، دوچرخه  ها، عابرين پياده و همچنين  ــايل نقليه، موتورس وس

حيوانات بيشتر توجه كنيد.
6- رانندگى با سرعت زياد در شب، خطر را چند برابر مى  كند. چرا كه 

شما فقط مى  توانيد محدوده روشن شده توسط چراغ  هاى تان را ببينيد.
ــرعت باال وقتى چيزى جلوى ماشين مى  آيد يا در وضعيت  هاى  در س
خطرناك عكس  العمل شما كندتر است. پس احتمال وقوع حوادث بيشتر 

مى  شود.
7- فاصله ى خود را با خودروهاى عقبى و جلويى حفظ كنيد.

ــت  ــب خيلى دقت كنيد چرا كه ممكن اس ــبقت در ش 8- در مورد س
ــما باشند. اگر شك داريد هرگز  چيزهايى در خارج از محدوده ى ديد ش

اين كار را انجام ندهيد.
9- هنگام رانندگى در شب سيگار نكشيد. نيكوتين سيگار و منوكسيدكربن 

حاصل از سوختن آن، بينايى شما را كاهش مى  دهد.
10- اگر خسته و خواب  آلود هستيد هرگز در شب رانندگى نكنيد. اگر 

مجبور به رانندگى هستيد، قبل از آن كمى استراحت كنيد. چاى يا نوشيدنى 
بنوشيد. كمى نرمش سبك انجام دهيد و سپس اقدام به رانندگى كنيد.

ــيه  ــويد بلكه حاش 11- هرگز به نور باالى خودروهاى مقابل خيره نش
سمت راست يا خط سفيد وسط جاده را نگاه كنيد.

12- با سرعتى بين 15 تا 20 كيلومتر، كمتر از سرعت روز حركت كنيد.
ــته باشيد كه در شب عابرين پياده خطر مسلم هستند و  13- به ياد داش
ــد، تشخيص افراد پياده مشكل است و به   وقتى در خيابان نور كافى نباش
ــد در معرض خطر تصادف  ــيده  ان خصوص آن هايى كه لباس تيره پوش

هستند.
14- به ياد داشته باشيد سرعت كم و هوشيارى مداوم، الزمه ى رانندگى 

بى  خطر در شب هستند.
15- به خاطر داشته باشيد كه هنگام بارندگى سطح خيابان  و جاده بسيار 

لغزنده  تر است.
ــب  هاى زمستان و هنگام بارندگى رانندگى  حال اگر قصد داريد در ش
كنيد، بايد بيشتر دقت كنيد و عالوه بر بستن زنجير چرخ در هنگام برف و 

يخ، با سرعت بسيار كمتر از شب  هاى معمول رانندگى كنيد.
ــنايى روز، به تاريكى مى  رود،  ــود يا روش 16- وقتى كه غروب مى  ش
بدترين زمان براى رانندگى است. در اين زمان نور طبيعى بى  اثر و رفت و 

آمد هم بيشتر از شب است.
رانندگان بايد براى تشخيص به نور چراغ  هاى اتومبيل خود و نور چراغ  

هاى اتومبيل  هاى ديگر و يا چراغ  هاى راه اتكا كنند.
چراغ  هاى باال و پُرنور اتومبيل بايد اجسام را تا 110 مترى و چراغ  هاى 

پايين تا حدود 30 مترى روشن كنند.

تبيان
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

تحويل فورى
 سفــارشات

اداره اطالع رسانى معاونت اجتماعى 
فرماندهى انتظامى استان همدان

توصيه هاى ايمنى پليس راهنمايى و رانندگى
منشا بسياري از تصادفات مرگبار، خستگي بيش از حد يا خواب آلودگي راننده است . 

فروشگاه رفاه

آيا تاكنون به سايت اينترنتي رفاه WWW.refah. ir جهت بازديد مراجعه نموده ايد؟ 
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