
شنبه ١١ دى ١٣٩٥ ، شماره ١٩٤٣٦
١٣

دوربين مداربسته
دزدگير اما3ن  

٣٢٢٨٣١٤٤
٩٥٢٩٠٩٩٤/ ق

٩٥٠٦٢٣٧١/ ف

پخش دوربين 
مدار بسته 

پک ۴ کانال AHD فقط ٣٩٠ تومان
٠٩١٥٩١٥٠١١٣-٣٢٢٣٢٠٩٠

ا�گورن 
انواع دوربين هاى مداربسته

(AHD- IP -آنالوگ) 
نسل جدید دوربين هاى سيمکارتی

 ردیاب (خودرو - شخصی)
تصویرى  آیفون  اماکن-  دزدگير   
گيت هاى ضد سرقت فروشگاهی 
فروش ویژه (همکار، مصرف کننده)

نصب، اجرا، تعميرات تخصصی 
٠٩١٥٤٧٦٨٠٠٤-٣٦٠٤٨٤٤٨

٩٥١٨٢٤١٨/ ق

مر3ز پخش دوربين  مداربسته
فروش، نصب پشتيبانی، تعميرات  

٠٩١٥٤٥١٤١٣٤
٩٥١٩٨٣٧٩/ ف٢-٣٦٠١٤١٧١

    از آخر با ما 
 تماس بگير�د

دنياى دزدگير ،دوربين مداربسته

NVN  
خيابان سعدى 

    ١٠ خط    - ٣٢٢٢٧٨٦٠  
پدیدار  ٠٩١٥٤٥٠٠٨٠٠ 

٩٥١٥٢٨٨٠/ ف

٩٥٢١٢٩٣٥/ پ

tدزدگيرپوشا
NTS ثامن 

توليد کننده و تامين کننده
تک وگيت فروشگاهی

ده هاسال سابقه،وگارانتی معتبر
کارشناسی وتک رایگان
١-٣٧٥٣٣٤٢٠

٠٩١٥١١٠٤٦٤٢ 

دوربين مداربسته 
دزدگير 
حضور و غياب

(کارت،اثرانگشت ،چهره )
نصب و راه اندازى،انتقال تصویر

شرایط ویژه تسویه ۴ ماهه
شرکت آریان شبکه هيراد

٣٦٥١٥٤٥٦
٠٩١٥٠٠٢٠٢١٢
٩٥٢٩٢٣٠٩/ ق

دوربين مدار بسته
قيمت استثنا��

نقد و اقساط
٠٩١٥٢٠٢٠٠٣٤
٠٩١٢٠٣٥٦٠١٢

٣٦٦٢٤٢٥٢
٩٥٢٧١٣٩٠/ م

دوربين مداربسته 
 قيمت استثنایی  

٠٩١٢٠٣٥٦٠١٢ نقد و اقساط
٩٥٢٦٠١٨٤/ ف٠٩١٥٢٠٢٠٠٣٤ 

 نقد و اقساط 
دوربين مدار بسته
قيمت تهران

انتقال تصویر رایگان
بازدید و مشاوره رایگان

 ٠٩١٢٠٣٥٦٠١٢ دزدگير اماکن
٩٥٢٦٠١٨١/ ف٠٩١٥٢٠٢٠٠٣٤

 دزدگير تابش
اولين عضو اتحادیه الکترونيک 

۴دوربين و DVR ۴٩٠ تومان
٠٩١٥٣١٤٠٨٨٠-٣٨٨٤٢٧٦٠

٩٥٢٦٣٢٧٢/ ل

٩٥٢٣٧١٣٧/ ف

دوربين مداربسته (IP- آنالوگ)

 پارس سيستم 
نصب و راه اندازى، 

تعميرات، انتقال تصویر، 
تعویض 

(شبکه، سانترال، دزدگير) 

٣٨٧٠٤٨٨٨
٠٩١٥١٠٥٨٠٥٤

٩٥١٨٠٧٦٧/ ف

شر3ت روبات 
با  درخشان  سابقه  سال   ٢٠

بيش از ٣ هزار پروژه موفق در نصب 
سيستمهاى  جزئی  و  کلی  فروش  و 
جدید  هاى  دوربين  حفاظتی- 
پيشرفته،  دزدگيرهاى  مداربسته، 
اعالن و اطفاء حریق، راهبند، جک هاى 

هيدروليک و تلفن هاى سانترال 
٣٢٢٢٤٢٤٢-٠٩١٥٢١٥٧٢٤٢

٠٩١٥١٢٠٠٧٤٧

نقد و اقساط 
انواع دوربين مداربسته

 دزدگير اماکن و پوشاک
 انتقال تصویر رایگان

گروه فنی مهندسی زوم
 ٠٩٣٦٠٧٧٥٦٩٨
٠٩١٥٢١٥٢٠٥٦

٩٥٢٤٩٩٤٠/ ف

مقا�سه 3نيد 
3يفيت برتر ، قيمت 3متر 

فروش ویژه همکار
مرکز پخش دوربين 

مداربسته و دزدگير
 سعدى: ٣٢٢٥٦٧٨٦ 

٠٩١٥٤٦٠٠٠٤٥

 

٩٥٢٧٤٧٣٨/ ف

٩٥١٩٩٣٩٢/ پ

فروش،نصب و تعميرات
انواع دوربين و دزدگير  زیر قيمت
اقساط  ٠٩١٥٨٠٢٧٨٦٨

٠٩٣٥١٣٤٣٥٣٢

پيشنهاد و�ژه!
پک دوربين١٠٨٠ HD  و دزدگير

شرایط پرداخت استثنایی
شرکت نيان کنترل ٣٦٢٣٨٠٩٠

٩٥١٨٤٠٣٦/ ف

شر3ت مهندس� 
سحر

١٠ سال سابقه در نصب ، فروش 
و مشاور سيستم هاى حفاظتی 
مدیریتی و دوربين مداربسته 

با بيش از ١٠٠٠ پروژه
٠٩١٥٩١١٠٣٧٧

٩٥٢٨٦٤٤٢/ ف٣٢٢٥٧٦٥٦

٩٥٢٤٧٣٩٢/ پ

tدزدگيرپوشا
ایمن موج سماء-مشاوره،تگ رایگان

٣-٣٧٥٧١٥٣٠
٠٩١٥١٥٢١٤٠٠

٩٥٠٥٦٥٦٤/ ف

شر3ت پيشگامان
نصب دوربين 

مداربسته،دزدگير 
قيمت استثنایی 

بازدید و مشاوره رایگان 
نقدو اقساط

٠٩١٥١٥٨٣٦٢٦ 
      ٣٢٢١٦٥٥٣

3يفيت تخصص ماست 
دوربين ودزدگير ، بازدید و مشاوره  

رایگان    ٠٩٣٠٩٩٥٣٤٦١
٠٩١٥٧٠٤٥٧٩٢

٩٥١٠٥٥٤٨/ ف

گازرسان� 
نيلگون شعله شرق

در  کارى  خرده  تجارى  مسکونی، 
اسرع وقت ٠٩١٥٥٥٩٦٨٧٩

٩٥٢٨٤٠١٧/ ف

گازرسان�
(تجار� ، مسLون�) 
خرده کارى ، تفکيک کنتور

٩٥٢٦٠٠١٠/ ل٠٩٣٦٠٧٧٤٠٩٨

اول تا�يد بعد تسو�ه
گازرسانی،خرده کارى
 ٠٩٣٥٧٢٣٣٥٣٥

دولتشاهی٠٩١٥٧٠٨٩٤٠١
٩٥١٦٠١٢١/ خ

�ارزان فور
جابجایی لوله گاز و کنتور (لوله کشی آب )

٠٩٣٥٩٦٠٥٥٤٥
٩٥٢٣٦٠٧٩/ ف

  �خرده 3ار
تعميرات و جابه جا��

 

٩٥٢٦٠١١٣/ ل٠٩٣٠٣٠١٧٩١٦

� فقط خرده 3ار
 گاز آب نرده جابه جایی کنتور 

با ارزان ترین قيمت 
سام      ٠٩٣٧٩٠١١٠١٥ 

٩٥٢٧٧٦١٩/ م

� فور� فور
 فقط جابه جایی وتعميرات لوله گاز

ارزان - استاندارد
٠٩٣٨١٨٦٢٢٩٤ 

٩٥٢٦١٩٢٧/ ق

٩٥١٦٧٣٢٢/ ف

فن� مهندس� هوراد

٠٩١٥١٠١٠٣٧٤
فقط خرده کارى

٩٥١٩٥٥٤٣/ ق

گازرسان� 
تفکيک کنتور گاز 

تعميرات نرده- نقد و اقساط 
سميعی    ٠٩١٥٣٠٨٨١٥٥

گازرسان� 
تفLي<- قيمت مناسب 

نرده- نقد و اقساط 
٩٥٢٩٥١٢٨/ م٠٩١٥٣١١٣١٥٣

گازرسان� فرزانه
تفکيک کنتور گاز و 

تعميرات با قيمت مناسب
٩٥٢٨٧٧١٢/ ف٠٩١٥٣١٣١٠٢٩

٩٥١٣٢٨٦٨/ پ

اقساط شش ماهه
تفکيک کنتور، مسکونی،صنایع

٠٩١٥٥٢٠٩٥٦٧-٣٧٦٢٩٢٨٠

�گازرسان� ونرده لوله ا
قوط� با مجوز نظام مهندسی

نقد و اقساط - سيد علی عمادى
٣٥٠١٩٥٥٥-٠٩١٥١١١٠٢٣٦

٩٥٠٤٤٨٤٥/ ل

گازرسان� 
تفکيک کنتور، نرده ساده 

فرفورژه ، نقد اقساط 
٩٥٢٠٠٦١٤/ پ٠٩١٥١١٧٤٧٧٠ رهنما

تعميرات و
جابجائ� لوله گاز

 

٩٥٠٨٨٧٧٣/ ل٠٩٣٣٧٨٠٦١١٤

شر3ت ا�مان 
لوله کشی گاز، روکار و توکار 

تفکيک کنتور
٠٩١٥٦٠٠٢٩٠٨- ٣٦٦٢١٤٧٨ 

٩٥٢٠٠٧٧٨/ ف

٩٥٢٨٧٤٩١/ ف

�گازرسان� حيدر
لوله کشی-تفکيک کنتور

تعميرات نرده
٠٩١٥٤٢٤٢٩٧٦-٣٧٣١١٩٣٥

جابجا�� و 
خرده 3ار� لوله گاز

 

٩٥٢٢٠٨١٧/ ل٠٩٠٣٧٥٤٩٥٤٦

٩٥٠٣١٩٥٨/ پ

فقط تعميرات
فورى - جابجایی لوله گاز 

٠٩١٥٢٠٠٤٠٤١

اقساط ٦ ماهه 
گازرسانی - تفکيک کنتور 

٠٩١٥٣١٥٢٧٤٧
٣٨٦٤٤٥١٩-٣٧٦١٢٩٦٤

٩٥٢٤٥٦٤٦/ پ

 شر3ت 3او�ان
 گازرسانی مسکونی، تجارى، صنعتی، نرده
و تفکيک کنتور ٠٩١٥٥١٦٢٤٢٦                 

٩٥١٩٨٩٥٣/ ق      ٠٩١٥٧٠٥٢٤٢٦    

٩٥٢٨٥٩٠٩/ ف

لوله 3ش� گاز
مسکونی و تجارى با تایيدیه فورى 

مناسب قيمت  و  نرده  و  کارى  خرده 
٠٩١٥٩٢٢٢٢٩١

گازرسان� و تعميرات لوله گاز 
نرده لوله ا� تفLي<  

٠٩١٥١٠٤٠٥٧٩
٩٥٢٣٦١٤٧/ ف

گازرسان�
تفکيک کنتور گاز،تعميرات، نرده 

نقد واقساط
٠٩١٥٥٥٩٧٦١٨ -٣٧٥٣٦٧٥٣

٩٥١٨٥٠٢٥/ ط

گازرسان�
نرده لوله اى تعميرات

 تفکيک کنتور در کمترین زمان
٣٧٦٣٢٨٨٣-٠٩١٥٨١٢٦١٣٥

٩٥١٩١٤١٢/ ف

٩٥٢٥٢٧٧٤/ ق

لوله 3ش� گاز و تفLي< 
3نتور و تعميرات

٠٩١٥٦٨٣٣٠٦٤

�خرده 3ار
ارزان                                   فورى

گاز - نرده
٩٥٢٦٥٦٦٤/ ف٠٩١٥٠٤٠٨٥٤٢

٩٥٢٦١٦٢٨/ ف

 �انجام 3ليه پروژه ها
�گازرسان� و خرده 3ار

مدیریت رهنما ٠٩١٥٨٥٧٧٠٩١ 
٠٩٢١٥٢٠٢٨٩٢

گازرسان� آتشفشان گاز 
تفکيک کنتور و نرده

٠٩١٥٥١٨١٧١٥     
ظریفيان       ٣٥٣١٠٥٠١

٩٥١٩٧٥٨٩/ ق

لوله باز3ن� 
شهروند 

تضمينی
ارزان و فورى

رفع نم و بو
تشخيص با دستگاه
شبانه روزى

 فقط در ١۵ دقيقه 
سجاد      ٣٧٦٣٠٦٧٩
احمدآباد   ٣٨٤٥٩٦٥١ 

هاشميه  ٣٨٨٤٣٩٩٥

قاسم آباد ٣٦٦٣٠٦٧٥

پيروزى  ٣٨٦٨٨٠٠٤

وکيل آباد  ٣٥٠١٥١٥٢

فرامرز    ٣٦٠٦١٦١٤
عدل خمينی ٣٨٥٤٢٢٩٦

دانشجو ٣٨٩٢١٣٧٠

معلم ٣٦٠٣٤٢١٦

عبادى    ٣٦٦٣٠٦٧٥
٩٥١٧٠٦٥٥/ ف

 لوله باز3ن� 
وصل اگو

 ۵٠% تخفيف 
تشخيص، رفع نم و بو 

فرامرز، سجاد، خيام 

٣٦٩٠٩٢٨٠
هاشميه، هفت تير، دانشجو

٣٧٦٧٨٠٧٦
معلم، آموزگار، فرهنگ 

٣٦٩١١٤١٢
فلسطين، احمدآباد،ملک آباد 

٣٨٩٠٢٤١٤
عبادى، مطهرى، ابوطالب

٣٦٩٠٩٢٨٠
اکيپ سيار

٠٩١٥١٠٢٣٨٣١
٩٥١٧١٩٧٨/ ب

لوله باز3ن� با فنر
نصB قيمت

رحيمی   ٠٩١٥٧٠٨١٦٤٤
٩٥١٩٠٠٤٦/ ل

٩٥٢٧٤٠٩٤/ ف

     لوله باز3ن� 
و لوله 3ش� نو�ن
رفع بو و نم کف حمام

 با مصالح ارزان
 ضمانتی- شبانه روزى 

٠٩٣٦٨٢٠٦٤٤٧
 ٣٦٥٧١٢٩٠

٣٦٥٧١٢٩١

لوله باز3ن� بافنر

نصف قيمت
٠٩١٥٢٤١١٠٩١

٩٥٢٠٨١٩٩/ ل

٩٥١٢٩٠٩٢/ پ

مقن�
  وصل  اگو

٠٩١٥٢٠٢٠٣٢٩

 لوله باز3ن�

مطمئن
عضو اتحادیه٧۶۶

شبانه روزى 
بدون اسيد 

تشخيص با دستگاه 
لوله کشی وصل اگو

ترميم سرویس و بازسازى
احمدآباد ٣٨٤٥٣٤٦٠

سجاد   ٣٧٦٤١٢٠٩
هاشميه ٣٨٨٣١٥١٥
وکيل آباد ٣٥٠٢٤٤٠٠

سرافرازان  ٣٨٢١٥٠٦٠  

آزادشهر ٣٦٠٩٨١١٠

کالهدوز  ٣٧٦٤١٢٠٩

فرامرز  ٣٦٠٩٩٠٨٧
قاسم آباد ٣٦٦٢١٧٥٧

دانشجو  ٣٨٦٤٧٩٧٥
سيار ٠٩١٥٥٢٢٤١٢٩
مدیریت: خاکشور

  ٠٩١٥٣١٥٤٤١٨
٩٥٠٤٣٦٤٥/ ل

لوله باز3ن� عادالنه
با فنر نصف قيمت

٩٥٢٦٨٧٨٣/ ل٠٩١٥٢٤١١٠٩١

٩٥٢٠٨٤٣٣/ ب

لوله باز3ن�
وصل اگو

 تشخيص نم زدگی 
 و رفع نم و بو 

ترميم کف سرویسها 
با مصالح و بنایی 

هاشميه - پيروزى - وکيل آباد

٣٨٢٢١٨١٣
عبدالمطلب- عبادى - مطهرى 

٣٧٢٨٥٦٧٠
فرامرز - سجاد - بلوارتوس 

٣٨٧٦٤٤٦٧
قاسم آباد - معلم - دانشجو

٣٦٢٢٥٧٤٦
آبکوه - سناباد - کالهدوز 

٣٧٢٨٥٦٧٠

 لوله باز3ن�

مشهدسير
ارزان ، شبانه روزى ، فورى
تشخيص ترکيدگی رفع نم و بو
بادستگاه بدون خرابی با نانو

لوله کشی وصل اگو ترميم کف
سرویسها و همه نوع بنایی

هاشميه ، ٧ تير ، دانشجو

٣٨٦٤٠٠٢٤  
سجاد ، فردوسی ، خيام   

٣٧٦٤٣٢١٣
پيروزى ، رضاشهر ، رضوى

 ٣٨٧٨٣٠٥١  
احمدآباد ، کوهسنگی ، دکتر بهشتی

 ٣٨٤٥٦٥٣٨ 
ملک آباد ، فلسطين ، دستغيب 

 ٣٦٠٤٢٣٧٣
وکيل آباد ، آب و برق ، صياد 

٣٥٠٢٦٧٩٩
قاسم آباد ، فالحی ، شاهد 

٣٦٠٨٤٦١٥
عدل خمينی ، امام رضا ، دانشگاه

 ٣٨٥١٢٠٤٤ 
شاندیز، شهرک صنعتی ، طرقبه    

٠٩٣٥٣٠٣٨٨٧٥
   سيار   ٠٩١٥٣١٠٨٠٤٥

 

٩٥٢٦٩٦٥٥/ ل

لوله باز3ن�
�شبانه روز

ریختن
اسيد
و مواد

ممنوع است
 رضاشهر      ٣٨٧٦٥٨٦٠
هاشميه   ٣٨٨٢٤٤٤٠
 آزادشهر      ٣٦٠٤٢٠٦٨
٣٨٧٦٥٨٧٠ پيروزى 
 سجاد         ٣٧٦٧٤٢١١
قاسم آباد      ٣٦٢٣٥٤٣٤
 معلم        ٣٨٩٢٩٢١٤
 الهيه       ٣٥٢٣٨٩٠٠
 صياد      ٣٨٦٥١٣١٠
 احمدآباد     ٣٨٤٦٦٩٥٢
 هفت تير        ٣٨٩٢٩٢١٥
 ميثاق        ٣٥٢٣٨٩٠١
فکورى  ٣٨٨٣٢١٤٧
وکيل آباد       ٣٥٠٢٠٥٨٠
 کوثر         ٣٨٨٣٢١٤٨

٩٥٢٨٧٢٩٦/ ق

لوله باز3ن� 
سعادت

تشخيص با دستگاه
هاشميه ٣٨٨٤٣٢٨٢
فرامرز ٣٦٠٣٩٧٨٣
پيروزى  ٣٨٦٨٥٠٥٩
احمدآباد٣٨٤٦٤٧٧٥
معلم      ٣٦٠٣٩٩٣٨
عدل خمينی٣٨٥٣٤٢٥٩

سجاد       ٣٧٦٦٥٠٦٩ 
٩٥٢٥٦١٧٣/ ل

لوله باز3ن�  

١٠
دقيقه اى ، تمام نقاط
(ارزان ، فورى ، شبانه روزى)
پيروزى ٣٨٧٦٠٨٢٠ 

 ٣٨٨١٤٠١٣ هاشميه 

وکيل آباد ٣٥٠١٧٦٨٤ 

 ٣٧٦٦١٩٥٧ سجاد 
احمدآباد ٣٨٤٦٣٩٠٦ 

کوهسنگی ٣٨٥٢٨١٣٣ 

قاسم آباد ٣٦٦٢٩٣٢٠ 

 ٣٨٩١٢١٥٦ معلم 
امامت ٣٦٠٥٦١٤٣  
سرافرازان ٣٨٧٦٠٨٢٠ 

تمام نقاط ٣٦١٤٥٨٣٨
٩٥٢٨٤٩٧٧/ ل

لوله باز3ن�
ارزان و عال�

رفع نم شبانه روزى
تشخيص با دستگاه ١٠٠% لوله 

کشی وصل اگو رفع بو ترميم لوله ها 
و کف سرویسها ضمانتی

پيروزى ٣٨٨٣٦٧٤٢
٣٦٠١٧٨٦٤ امامت 
احمدآباد ٣٨٤١٦٦٣٥
قاسم آباد   ٣٦٢٣٣٧٤٢ 
 ٣٧٦٧٨٢٢٠ سجاد 
ملک آباد    ٣٧٦٠٣٢٨٩
٣٦٢٣٤٦٩١ فالحی 
کوهسنگی  ٣٨٨٣٠٤٨٤
٣٨٦٥٣٦٨٣ صارمی 
٣٨٧٦٨٧٨٤ رضاشهر 
آزادشهر ٣٦٠٩٢٤٠٥
٣٨٧٠٤٠٥٦ هاشميه 
وکيل آباد    ٣٥٠١١٤٠٩
٣٥٢٤٦٨١٥ ميثاق 
اقبال  ٣٥٠١١٤٠٨

شهرک صنعتی
٠٩٣٣٧٤٣٤٩٩٧

٩٥٢٨٨٤٦٩/ ق

لوله باز3ن�

 درجه ١
پارسه (شبانه روزى)

 فورى تضمينی
پيروزى ٣٨٧٦٠٨٢٠

وکيل آباد ٣٥٠١٧٦٨٤

قاسم آباد ٣٦٦٢٩٣٢٠

سجاد ٣٧٦٦١٩٥٧

احمدآباد ٣٨٤٦٣٩٠٦

هاشميه ٣٨٨١٤٠١٣

کوهسنگی ٣٨٥٢٨١٣٣

رضاشهر ٣٨٧٦٠٨٢٠

امامت ٣٦٠٥٦١٤٣

 معلم ٣٦٠٧١٤٣٩

عدل خمينی ٣٨٥٢٨١٣٣
٩٥٢٨٤٩٧١/ ل

لوله باز3ن�
لوله 3ش�(عارف)

   تشخيص بادستگاه
رفع نم  بدون خرابی با نانو

١٠٠% تضمينی-فورى
نشجو ا د - ضی ر سيد - شهر د ا ز آ

٣٦١٤٦٩٩٥
هاشميه  -هفت تير- فکورى

٣٨٩٣٩٨٢١
فرامرز - جانباز- مهدى

٣٦١٤٦٩٩٤ 
دکتربهشتی- کوهسنگی- رضا

 ٣٨٩٣٩٨٢٣
قاسم آباد -اماميه- الهيه

٣٦١٤٦٩٩٣
سيدى-عدل خمينی - امام رضا 

٣٨٩٣٩٨٢١
٩٥٢٨٢٠٨٥/ ل

لوله باز3ن� سيد 
با فنرنصB قيمت

 

٩٥٢٥٢٠٢٣/ ل٠٩١٥٢٤١١٠٩١

لوله باز3ن� 
نصB قيمت

دوستی    ٠٩٣٧٤٤٤٢٧٦٥
٩٥٢٤٣٦١٧/ ل

رفع نم 
تخصص� 

با مصالح کامل بنایی ارزان 
فورى و تضمينی 

٠٩١٥١٢٤٩٠٦٢
٩٥٢٧١٣٧٩/ م

لوله باز3ن� لوله 3ش�
رفع نم و بو،وصل اگو نصب

شيرآالت و فرنگی ٣٧٦٦٠٩٩٨
٩٥٢٠٣٦٥٣/ ل٠٩١٥٥٧٩٦٣٠٦

لوله باز3ن� و رفع نم

گازرسان�


