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رايگان يكشنبه 6  آذرماه سال 1390 
شماره 911  ضميمه رايگان شماره 1380 روزنامه همدان پيام

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

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.

تعميرات مبلمان راحتي 
09379327079    09189135214

به يك سوله در شهر 
همدان يا اطراف 

همدان جهت اجاره 
نيازمنديم

اهللا ياري 09185060207

بيمــه
ســـامان   

10 تخفيف 
بيمه  شخص ثالث
40 تا 60  

تخفيف ويژه بيمه بدنه اتومبيل
بيمه شخص ثالث 

موتور سيكلت مدل 90 
70هزارتومان 

پيشاهنگي ، جنب مسجد 
قدس، ابتداي خيابان بهار 

09185403103

فروشفروش
تمامى وسايل
و امكانات

يك سوپرماركت 
اعم از يخچال

 و استند فلزي 
و ساير اجناس
 به فروش مي رسد
09183174588

قيمتها 
ارزان تر از بازار تهران

فروشگـاه
 جهــــان

عرضه كننده 
انواع لوازم خــانگي
 به صورت نقد و اقساط
در خدمت همشهريان عزيز

نشاني: خيابان اكباتان پاساژ بزرگ 
اكباتان ، طبقه همكف ، پالك 18-1 

2 5 1 7 5 6 5

فروش گلخانه
 9000متر ديواركشي
حدوداً 5000متر
 سوله گلخانه اي
 2خانه كارگري
لوله كشي آب 
ترانس برق

در شهرستان اسدآباد
قيمت توافقي 
و تعويض با ملك

09185434766

نمـايندگي انواع
 عرقيات گيــاهي 
اشــراق
با بروشورخواص
 و طريقه مصرف

توليد به روش سنتي 
با مجوز بهداشت

29/7/13478/پ 
اول خيابان شهدا 

كوچه شاهزاده حسين 
با مديريت اشكان بوجار
2528163

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

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  

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

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

سامانه ارسال
و دريافت پيام كوتاه

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

SMS فروش استثنائي  
شركت داده پرداز زيتون

شركت بيمه كارآفرين (سهامي عام) 
مديريت استان همدان

 در نظر دارد از بين واجدين شرايط در همدان
 و شهرستانهاي تابعه نماينده حقيقي جذب نمايد. 

متقاضيان مي توانند تا پايان ساعت اداري 90/9/10 
درخواست خود را حضوراً

 به آدرس همدان 30متري شكريه ، پالك 137 ارائه نمايند. 

(شركت سهامى عام)

فراخوان اعطاي نمايندگي

آگهـى جـذب مدرس
 زبان انگليسى وفرانسه

طريقه ثبت نـــام :
به آدرس :

سعيديه (پائين)–كوچه كامبيز پالك 22
8231325      8232281     8231951

ارسال درخواست به آدرس پست الكترونيك: 
mirdamad.hamedan@gmail.com

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

با نيـازمندى هاى همـدان پيـام

پيـامگير شبـانه روزى 8264400

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

طراحي و دكوراسيون داخلي

با تخفيف ويــژه 
كاغذ ديواري

 پاركت
 كفپوش

ديوارپوش

همدان ، بلوار شاه حسيني 
نرسيده به فلكه مدرس 

جنب مسجد صاحب الزمان 
09189154017      زارعي

09195129011    حجاريان 

كلبه
موكت
لودراپه
 كركره
مرواريد

سنگ هاي تزئيني

تبليغات جاده اي
 ايران زمين
مدارس ، شركت ها و جاده اي 
تاثيرگذار، مـــاندگار ، منــاسب 

پرويز زارعي          09183126228

آيا ايران زمين را دوست داريد؟ 



تلفن پذيرش آگهي: 8264400 - 20811
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به يك
 پرستـــار خانم 

براي نگهداري از 
بيمار ضايع نخاعي آقا
 به صورت شبانه روزي

 نيازمنديم
09185044528      4290046

فروش 
دستگــاه نجاري
فروش يك دستگاه 4كاره 

نجاري  گندگي دار
09189022708

به يك راننــــده
 با اتومبيل مزدا 2كابين 
با حقوق و مزاياي عالي 

نيازمنديم
09189106378

اجــــــاره
دوره جـــــديد
فروشگاه و بازارچه سينا 
سوپرماركت، مرغ و گوشت  
ميوه و تره بار سردخانه 4 تني 

با سهميه مرغ دولتي 
و ميوه عيد 

شهرك مدني 
09189491542
09363259442

فروشي 
واحـــــد اداري 
48متري و 84 متري
واقع در ابتـــــداي
 بلـوار خواجه رشيد
 به فروش مي رسد
09358445059

فـــروش
زميــــن

 واقع در بلوار كاشاني 
18متري جاللي 
مساحت 200متر

09358445059

فروش
يك واحد اداري 

60 متــــري 
واقع در شهرك مدني
 ميـــدان كبــــوتر
به فروش مي رسد
09358445059

فروشي
يك قطعه 
زميـــــن

به مساحت 500 متر
 واقع در بلوار بعثت

09358445059

فروش سرقفلي
 مغازه 17متري 

واقع در اول شريعتي از سمت ميدان امام
داراي بالكن 6متري   قانوني ضد زلزله ، ضد حريق

داراي امتيازات آب، برق، گاز، تلفن  دهنه مغازه 3/5 متر
كف و ديوار سراميك

ارتفاع مغازه 4متر - قيمت توافقي 
09188113821

فــروش 
يك واحد مسكوني 
واقع در ميدان بيمه سي متري عمـــار

بر خيابان با تمامي امكانـــات
 و چشم انداز زيبـــا 

101 متري - داراي امتياز قيمت توافقي 
8220151

استخدام
به يك نفر

فروشنده خانم 
و يك حسابدار خانم 

نيازمنديم
مركز خريد مهستان

وع09188113420
من
ي م
غات
بلي
س ت

تما

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

رهن و اجاره 
آپارتمان 65مترى
1خوابه، كف سراميك

 دو برنور، ترانس، پاركينگ 
طبقه 3 بدون آسانسور
 اعتماديه بلوار بهارستان

 رهن 5 ميليون 
اجاره 200 هزار تومان

بنگاه آالچيق 
8238666

09188117643

نيازمند يك خانم 
جهت انجام

 كارهاي منزل 
يك زوج سالمند 

با حقوق 150هزار 
ساعت كاري:

30 : 7  الي  17
محل كار:

ابتداي خيابان جواديه 
09189096820

نيــازمند
ســـالن
به يك ســـالن
با مســـاحت

 بــــاالي 250متر 
نيـــازمنديم

09358122198

فروش يا رهن
يك واحد آپارتمان 

123متري
بدون نمره 

3 واحدي طبقه فوقاني 
شوفاژ و روشن
كف سراميك

 تازه بازسازي شده
2برنور واقع در گلزار

رهن كامل 25ميليون تومان 
فروش متري 720هزار تومان 

09188127178

فــروش 
كــارخانه
با تمـــــامي 
امكــــانات
به متراژ 2000متر
واقع در سه راه قهاوند

 شهرك صنعتي كوريجان 
09189010994
09189012344

به يك
منشي خـــانم
مسلط به كــامپيوتر

 با روابط عمومي باال 
نيـــــازمنديم

حقوق: 150/000تومان
ساعت كاري :  9 الي 13

و 16 الي 18/30
تلفـــن تماس

08112521064

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 

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 433 

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 432
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حل: 157

سؤاالت افقي:

ــوره  ــب س ــال - لق 1- روم
فاتحه2- روز عرفه - ترموستات 
- پهلوان - طايفه غرب ايران3- 
زمخت - سالم - سنگ انداز4- 
ــاي مهم  ــاه - از كوه ه دوازده م
ــور - تاج خروس5- اشاره  كش
ــت چين -  ــه نزديك - پايتخ ب
ــه6- آش عدس  ــت تركي پايتخ
- لحظه كوتاه - بيماري پوستي 
- پايان نامه7- حرف ندا - چاي 
ــوب8- جزيره  قند پهلو - مرط
ــاهنامه  ــده - صفرا9- ديو ش پرن
ــداد - عدد نفس كش10-  - اج
ــبو - نيم  ــاده خوش ــنام - م دش
ــان خواب - بيماري  صداي انس
قندي11- خانه - مقابل حاشيه 
- دريغ از12- سرزمين بلقيس - 
بدرقه - علف خشك13- قنداق 
- خاك - جگر سياه14- دست 
ــتگي الستيك -  عرب - برجس
ــوب خمير صاف كن - عبور  چ
ــدن - صفت  ــي15- تم از جاي

سيب زميني

سؤاالت عمودي:

1- ماهي - عين الناس، قطشه - فرآيند ساييدن2- پوستين - واحد مايعات 
- بريان3- ژله - پرنده تنها - قوچ4- گرفتني از هوا - بي آبرويي - معدن5- 
باب - تابلوي گران قيمت رنوار - مهره شيشه اي6- گاز - صدمه و آسيب 
ــي8-  ــاد - معبد يهودان7- غده فوق كليوي - برادر حضرت موس - شمش
نمايش همراه با ساز و آواز - اثر رطوبت - آب بسته - كمك كردن9- پشت 
سر - لقب كشور تايلند10- يك ششم - بي پرده - عيد ويتنامي ها - الفباي 
موسيقي11- شلوار جين - جنباندن - كوچك12- ضد عفوني كننده - نژاد 
كشور اتريش - كباب بي آب13- ماه نهم سال شمسي - خرس آسماني - 
حريت14- پايتخت قزاقستان - شك و گمان - عالم قبل15- خط نابينايان 

- گبر - ذئب

دعوت به همكارى
يك شركت معتبر جهت تكميل كادر خود نيازمند 

1- حسابدار با تحصيالت ليسانس يا فوق ديپلم 
2- راننده 
3- آشپز 

هرسه آقا و داراي حداقل دو سال سابقه كار 
مراجعه: برج پاستور ، طبقه 9، واحد 6 

ساعت مراجعه : 15 -13

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

رويه كــوبي
 مبل

خســــــروي
انواع سفارشات
 پذيرفته مي شود
تعويض مبلهاي نو با كهنه 

09187148155

به تعدادي
سرمايه گذار با سرمايه 
باالي 20ميليون تومان 

نيازمنديم
2516214-15

تكثير انبــــوه
 CD و DVD مجاز
جهت همكاري با شركتهاي 
تبليغاتي، ويدئو كلوپ ها و ...

با نــــازلترين قيمت 
09185042490   محمودي

كامواي بنفشه
بورس انواع كامواي 
ايــــراني و خــــارجي

تمامي سفـــــارشات بـــــافت 
پذيرفته مي شود 
تلفن    2515541

وعهمراه  09363466673
من
ي م
غات
بلي
س ت

تما

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

فروشگاه دنيـاي نـور و تصـوير
وابسته به صدا و سيماي جمهوري اسالمي ايران 

نمايندگي پخش انواع گيرنده ديجيتال
داراي تاييديه فني شركت تكتا

همدان خيابان تختي پايين تر از كوچه تعزيرات فروشگاه دنياي نور و تصوير 

2518935
09189010983

تخفيف ويژه به مناسبت عيد

كار در خــانه
 ويژه بــانوان
با درآمد عالي همراه با بيمه 

2530668

به چند نفر
 MDF كـــار 

ماهر
 و وردست 
براي كار در

 كـــارگاه نجاري 
با حقوق و مزاياي 
عالي نيازمنديم

آدرس: پليس راه بهار 
09188136490

وع
من
ي م
غات
بلي
س ت

تما

عيه
طال

ا قابل توجه توليد كنندگان بخش كشــاورزى

روابط عمومى سازمان جهاد كشاورزى استان همدان
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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. 

توجه توجه

قابل توجه
كانون هاي تبليغـاتي

چـاپ چـاپ فرم كارت  ويزيتفرم كارت  ويزيت
ر پنجشنبـه

ه
8264400 پيامگير شبانه روزى

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
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مديريت حج و زيارت استان همدان

و  مراحل  با  كامل  آشنائى  براى  به 
است  خواهشمند  نام  ثبت  روش 
حتما موارد ذيل را مطالعه و سپس 
نسبت به انجام پيش ثبت نام اقدام 

نمائيد.
متقاضيان مى توانند به يكى از دو 
روش ذيل نسبت به پيش ثبت نام 

عتبات عاليات اقدام نمايند.
از 1   ، گروهى  نام  ثبت  پيش   ( الف 
روش  اين  در  نام  ثبت   ) نفره   7 تا 
حداقل 1 و حداكثر 7 نفره ميباشد)

فقط   ، گروهى  نام  ثبت  پيش  ب  ) 
35 نفره ( ثبت نام در اين روش مى 

بايست حتما 35 نفر كامل باشد)
مبادرت  كه  افرادى   : مهم  توجه   *
در  مينمايند  نفره   35 نام  ثبت  به 
صورتيكه تعدادى از آنها منصرف يا 
از گروه خارج شوند (گروه جديدى 
به  گروه  عدد  و  دهند)  تشكيل 
گروه   ، يابد  تقليل  نفر  از 25  كمتر 
قرعه  در  و  شده  حذف  باقيمانده 

كشى شركت داده نخواهند شد.

ظرفيت  درصد   15 فقط   : توجه   *
گروهى  هاى  اعزام  مختص  اعزام 
لذا   ، ميباشد  35نفره)  (گروههاى 
از  آنكه  براى  ميشود  پيشنهاد 
بهره  تشرف  براى  بيشترى  امكان 
مند شويد در گروههاى حداكثر 7 

نفره ثبت نام فرمائيد.
■  تذكرات مهم

1- هرگروه از يك سرگروه و افراد 
تشكيل  (همراهان)   وى  گروه  زير 
مشخصات  است  الزم  كه  ميشود 
اوليه  اطالعات  و  سرگروه  كامل 
نام  و  (كدملى،نام  همراهان 
خانوادگى،شماره شناسنامه و تاريخ 
فرم  در  صحيح  صورت  به  تولد)  

پيش ثبت نام سايت درج گردد.
2- هرنفر فقط يكبار و در يك گروه 
همراه)   يا  سرگروه  (بعنوان  ميتواند 
پيش ثبت نام نمايد و چنانچه به هر 
دليلى هريك از افراد پيش ثبت نام 
پس  همراهان)   يا  (سرگروه  شده 
رهگيرى  كد  دريافت  و  نام  ثبت  از 
گروه جديد يا  خواستار ثبت نام با 
باشد  خود  گروه  اسامى  جابجائى 
مجدد  نام  ثبت  به  نسبت  ميتوانند 
اقدام و كد رهگيرى جديد دريافت 
اطالعات  صورت  اين  در  كه  نمايد 

حذف  قبلى  گروه  در  نامى  ثبت 
خواهد شد.

كلى  مشخصات  و  ملى  كد   -3
اطالعات  با  تشرف  متقاضيان 
در  و  تطبيق  احوال  ثبت  سازمان 
موجود  اطالعات   ، مغايرت  صورت 
در پايگاه ثبت احوال كشور مبناى 
كد  ثبت  در  لذا  بود.  خواهد  عمل 

ملى دقت مضاعف بعمل آوريد.
4- پس از اتمام مهلت پيش ثبت نام 
(جمعه 90/09/18)  امكان تغيير نام 

و مشخصات افراد ميسر نمى باشد.
5- آدرس و كد پستى ده رقمى را 
به صورت كامل و صحيح در سيستم 

ثبت نمائيد.
افراد  اسامى  اعالم  به  باتوجه   -6
در  نام  ثبت  جهت  شده  پذيرفته 
ارسال  سيستم  طريق  از  كاروانها 
پيام كوتاه ثبت شماره تلفن همراه 
وى)   نزديكان  از  يكى  (يا  سرگروه 

در فرم پيش ثبت نام الزامى است.
پيش  افراد  تعداد  درصورتيكه   -7
در  اعزام  ظرفيت  از  شده  نام  ثبت 
استانهاى  در  شده  اعالم  ماههاى 
اولويت   ، باشد  بيشتر  مختلف 
قرعه  اساس  بر  گروهها  تشرف 
به  سايت  همين  طريق  از  و  تعيين 
آنها اعالم ميگردد و افراد مازاد بر 

ظرفيت حذف خواهند شد.
افراد  اعزام  و  كشى  قرعه   -8
محل  استان  از  شده  پذيرفته 
در  شده  (قيد  سرگروه  سكونت 
سيستم) صورت خواهد گرفت لذا 
با  را  سكونت  محل  شهر  و  استان 

دقت از فهرست انتخاب نمائيد. 

اساس  بر  كاشان  و  كرج  ضمنا 
زيارت  و  حج  سازمان  تقسيمات 

مستقل در نظر گرفته ميشوند.
بصورت  بايد  افراد  تولد  تاريخ   -9
(بصورت  سال   ، ماه   ، روز  كامل 

چهاررقمى)  در فرم درج شود.
بوده و  افراد 10 رقمى  كد ملى   -10
سمت  صفرهاى   ) ارقام  كليه  بايد 

چپ)  آن بطور كامل ثبت شود.
آن  ثبت  و  فرم  تكميل  از  پس   -11
كنترل  جهت  دريافتى  اطالعات 
اطالعات  ميشود.  داده  نمايش 
نمايش داده شده را به دقت كنترل 
را  تائيد  گزينه  صحت  صورت  در  و 
نمودن  قطعى  به  نسبت  و  انتخاب 
نمائيد.  اقدام  خود  نام  ثبت  پيش 
چنانچه اطالعات نمايش داده شده 
گزينه  انتخاب  با  نيست  صحيح 
به  نسبت  مجدد  اصالح  و  بازگشت 

رفع مغايرتها اقدام نمائيد.
پيش  نمودن  قطعى  از  پس   -12
شماره  يك  سيستم   ، نام  ثبت 
ميدهد  تخصيص  گروه  به  رهگيرى 
كه اين شماره را يادداشت نموده و 
خود  نزد  بعدى  هاى  پيگيرى  براى 

نگهدارى نمائيد.
اعتبار  با  گذرنامه  داشتن   -13
حداقل 6 ماه از تاريخ اعزام ضرورى 
است. ضمناً فرزندان باالى 17 سال 

نياز به گذرنامه مستقل دارند.
در  شده  پذيرفته  افراد  فقط   -14
اعزام  اولويت  داراى  كشى  قرعه 
غير  به  انتقال  يا  جايگزينى  و  بوده 

ميسر نمى باشد.

حق الزحمه براى پيش ثبت نام تا دونفر مبلغ 20هزار ريال و از 3 تا 7 
نفر مبلغ 30هزار ريال و ثبت نام گروهى مبلغ 70هزار ريال مى باشد. 

www. مشخصات دفاتر زيارتى مجاز در سطح استان در پايگاه اينترنتى
hajhamedan.ir موجود مى باشد.

مورخه 90/09/05  شنبه  روز  صبح   8 ساعت  از  نام  ثبت  پيش  شروع 
لغايت ساعت 24 روز جمعه مورخه 90/09/18 خواهد بود. 

نتايج قرعه كشى روز دو شنبه مورخه 90/09/21 بر روى پايگاه اينترنتى 
http://atabat.haj.ir قابل رويت خواهد بود.

لغايت  لغايت   اسفند (1616//1010//9090  و  بهمن  و  دى  ماههاى  در  عاليات  عتبات  به  تشرف  محترم  اسفند (متقاضيان  و  بهمن  و  دى  ماههاى  در  عاليات  عتبات  به  تشرف  محترم  متقاضيان 
1818//1212//9090) ميتوانند با رعايت موارد مشروحه ذيل و با تكميل فرم مربوطه در سايت پيش ثبت ) ميتوانند با رعايت موارد مشروحه ذيل و با تكميل فرم مربوطه در سايت پيش ثبت 
نام نام httphttp://://atabatatabat..hajhaj..irir براى خود و همراهان پيش ثبت نام نمايند يا در صورت تمايل به يكى از  براى خود و همراهان پيش ثبت نام نمايند يا در صورت تمايل به يكى از 

دفاتر و شركتهاى خدمات زيارتى مجاز در سطح استان مراجعه و پيش ثبت نام را انجام دهند. دفاتر و شركتهاى خدمات زيارتى مجاز در سطح استان مراجعه و پيش ثبت نام را انجام دهند. 

اطالعيـه

همــدان: چهارراه ميـــدان بـــار، جنب بيمـــارستان ارتــشهمــدان: چهارراه ميـــدان بـــار، جنب بيمـــارستان ارتــش
4220914    4222755 تلفن: 

Email :  1506@isaco.ir

با هداياى ويژه 20 دستگاه خودروى سوارى با  ارزش 150000000 ريال
و تخفيف اوليه محصوالت به مبلغ 2500000 ريال

شرايط متنوع فروش نقدي و اعتباري و پيش فروش آذر ماه آغاز شد 

1506
(تحويل كليه خودروها همزمان با عقد قرارداد مي باشد)

نمايندگي ممتاز فروش و خدمات پس از فروش

جشنـوار ه فروش
رنگين كمان ايران خودرو

شرايط فوق العاده استثنايي با اقساط شرايط فوق العاده استثنايي با اقساط 11 الي  الي 22 ساله و پيش پرداخت بسيار كم بدون ضامن ساله و پيش پرداخت بسيار كم بدون ضامن
 فقط با چك هاي شخصي فقط با چك هاي شخصي
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