
يكشنبه ١٢ دى ١٣٩٥ ، شماره ١٩٤٣٧
٥

آموزشگاه سينما��
 سيما

داراى مجوز رسمی
 از وزارت ارشاد 
ارائه مهارت هاى 

دیپلم کار و دانش 
عکاسی ، تصویربردارى، 
ميکس، فتوشاپ، تایپ 

 بين معلم ٣۴ و ٣۶ پالک ٩٣٢

 ٣٨٩٣٠١٠٤
٠٩٣٥٦٣٦٣٠٥٦

٩٥٢١٧٣٧٥/ ف

٩٥١٨٩٠١٥/ ف

خر�د ضا�عات 
 �فلز  

٠٩١٥٢١٥١٥٥٧

ضا�عات 
�آهنتخر�ب فور
و آهن آالت مستعمل ساختمانی 

به قيمت کارخانه کلی و جزئی
٩٥٢١٤٥٨٤/ ق٠٩٣٦٥٢٥٩٩١٨

ضا�عات
 خين عرب

آهن،آلومينيوم، مس، برنج، 
چدن، شيرآالت، شوفاژ و 
موتورخانه درب و پنجره 

کابينت تيرآهن ميلگرد و 
ضایعات کارخانجات و لوازم 

انبارى به قيمت باال
 خرید از 

ارگان هاى دولتی
٠٩٠١٣١١٧٩٠٠

٩٥٢٨٥٦٩٥/ ق

خر�د ضا�عات آهن 
 �برادران بيرجند

آلومينيوم ، مس ، چدن ، 
شيرآالت، موتورخانه ، کابينت ، 

خرده ریز انبارى 
به قيمت باال 

  ٣٣٧٢٥٥١٩
٠٩٠١٤٦٨٣٤٠٠

٩٥٢٠١٤٥٨/ ف

�ضا�عات فلز
خرید نقدى به باالترین قيمت

  ٠٩١٥٢٤١١٠٧٥        
٩٥٢٦٣٥٩٦/ ف

٩٥٢٩٦٥٢١/ پ

ضا�عات 
خداشناس
آهن، آلومينيوم، مس، برنج 

چدن، شيرآالت ،شوفاژ 
موتورخانه، درب و پنجره، کابينت 

تيرآهن، ميلگرد ،کلی و جزئی
 و خرده ریز انبارى به قيمت باال
٠٩١٥٨٠٧٦٨٥٠

٩٥٢٥٩١٤٧/ ف

    خر�دانواع فلزات 
آهن ،  مس ، برنج،آلومينيوم  و...

حمل رایگان ٠٩١٥١٠٠٢٨٢٦
 صادقيان ٠٩٣٩٢٠٠٢٨٢٦

خر�د
 ضا�عات

آهن آالت ،آلومينيوم،مس 
برنج، درب و پنجره، پکيج 

شوفاژ و موتورخانه،کابينت 
تيرآهن و ميلگرد و خرده ریز

انبارى   (به قيمت باال) 
تخریب ساختمان

 و شرکت در مزایده
٠٩١٥٩٨٨٣١٦٠ 

٩٥٢٧٩٥٧٧/ دصادقی

٩٥١٩٦٤٤٢/ خ

خر�د نقد� ضا�عات
هزینه حمل رایگان

٠٩١٥٧٠٠٢٣٧٣

ضا�عات 
صداقت

آهن، چدن، مس، آلومينيوم، 
پکيج موتورخانه و شوفاژ تيرآهن 

ميلگرد و خرده ریز انبارى 
به قيمت باال

 (حمل رایگان )
٠٩١٥٨٢٥٧٢٨٢

٩٥٢٨٥٩٥٨/ ق

درب و پنجره و خر�د 
ضا�عات در محل نقد 
٠٩١٥٣١٣٩٢٧٩

٩٥٢٣٨٥٩٧/ ق

٩٥٢٦٧٦٩٦/ م

خر�دضا�عات آهن و آلومينيوم 
مس، برنج، آهن مستعمل، پLيج

حمل و نقل رایگان 
٠٩٣٥٥٤٨٥٧٥٠

٩٥٢٥٦٤٨٥/ پ

خر�د ضا�عات
آهن ، چدن ،آلومينيوم 

مس برنج وغيره درب وپنجره 
شيرآالت موتورخانه 

شوفاژ پکيج وخرده ریز انبارى 
به قيمت باال

٠٩١٥٥٢٣٧٦٠٣  
 قاسمی

 خر�د ضا�عات

٠٩١٥٩١٥٢٤٤٥
٩٥٢٧١٨١٣/ ق

٩٥٢٨٧٩٨٣/ ف

خر�د 3ارتن
آهن، آلومينيوم، مس، برنج، 

کاغذ و ...   ٠٩٣٠٦٦٧١٥١٣

خر�د ضا�عات آهن
مس و آلومينيوم 

قيمت باال -پل فهميده 
مجتمع آهن رضا 

ميالن دوم
قاینی ٠٩١٥٤٠٧٩٣٩٠

 ٠٩٣٠٦٦٢٣٣٥٧
٩٥١٨٤٣٦٨/ م

٩٥١٩٦٤١٥/ خ

خر�د نقد� ضا�عات
فلزى ،حمل باررایگان

٠٩١٥١٠٢٣٣٧٣

خر�د نقد� ضا�عات
٠٩١١٥٣٥٣٤٠٠ ربانی 

٠٩١٥٩٠٥٤٥٩٤
٩٥١٢٨٠١٢/ خ

٩٥٢٥٥٣٨٤/ م

خر�د 
�ضا�عات نقد

آهن،چدن،مس،آلومينيوم
پکيج موتورخانه و شوفاژ

تيرآهن،ميلگرد و خرده ریز انبارى
(به قيمت باال) حمل رایگان

٠٩١٢٠٨٨٢٢٠٦

٩٥٢٩٦٤٧٠/ پ

ضا�عات 
حق شناس
آهن، آلومينيوم، مس، برنج 

چدن، شيرآالت ،شوفاژ 
موتورخانه، درب و پنجره، کابينت 

تيرآهن، ميلگرد ،کلی و جزئی
 و خرده ریز انبارى به قيمت باال
٠٩١٥٣٥٨٥٣٦٦

خر�دضا�عات
 تفت�

آهن، درب وپنجره ،مس 
 آلومينيوم و...تخریب

ساختمان -شرکت درمزایده 
 ٠٩١٥٥٨٢٥٥٩٨
٩٥٢٩٣٢٤٠/ پ٠٩١٥٧١٣٧٤٩٩

خر�د ضا�عات در محل 
آهن مس برنج آاومينيوم و... ميدان 

امام حسين نرسيده به چراغچی ١
٣٧٣٤٦٠٤٥-٠٩١٥٣١٩٣٤٤٧

٩٥٢٨٠٨٩٥/ پ

خر�د ضا�عات در محل 
آلومينيوم، آهن و مس و ... 

٣٧٤٢٩٨٦٠-٠٩١٥٤٣٥٣٢٠٠
٩٥٢٩٠٧٠٨/ ق

٩٥١٩٦٤٣٩/ خ

خر�د نقد� ضا�عات
هزینه حمل رایگان

٠٩١٥٦٠٠٩٥٨٤

خر�د ضا�عات 
�گناباد

آهن ، چدن ، مس ، آلومينيوم
شير آالت،درب و پنجره، کابينت

پکيج،شوفاژو موتورخانه
خرده ریز انبارى و...(به قيمت باال)

٠٩١٥١٢٠٥٧٢٤
٩٥١٧٨٥١٠/ پ

خر�د ضا�عات و 
ماشين آالت 

در محل نقد 
٩٥٢٣٨٠٢٥/ ق٠٩١٥٦٠٠٠٩٨٠

خر�د ضا�عات
�نوروز

آهن آالت، آلومينيوم، مس، برنج، 
شيرآالت، موتورخانه، پکيج، 

شوفاژ، کابينت، آبگرمکن، تيرآهن 
و ميلگرد و خرده ریز انبارى

(به قيمت باال)حمل و بازدید رایگان
٠٩١٥١٦٧٢٥٩٤

٩٥٢٨٢٤٩٢/ م

٩٥٢٦٤٤٨٩/ ط

خر�د ضا�عات 
رهنما

آهن،آلومينيوم،مس،برنج، چدن، 
شيرآالت ، شوفاژ، موتورخانه، درب 
و پنجره، کابينت، تير آهن،ميلگرد  

کلی و جزیی . خرده ریزانبارى به 
قيمت باال

٠٩٣٦٣٦٢٩٧٧٨

خر�دو فروش
 انواع آهن آالت 

 کلی و جزئی
٩٥٠٨٤٨٣٦/ ب٠٩١٥١٠٢١٦٥٢ 

 � خر�د ضا�عات فلز
مس برنج  

٠٩١٥٨٩٢٦٨٢٧
٩٥١٨٤٣٩١/ م٠٩٣٦١٠٧٤٣٣٣ 

٩٥٢٧١٣٥٦/ م

خر�د ضا�عات و آهن آالت  
(مس، آلومينيوم) خرده ریز مغازه
و قفسه    ٠٩٠١٦٣٤١٢٦٧

٠٩١٥١٢٠٣٠٦٦

 خر�د ضا�عات
 آهن، مس، چدن، آلومينيوم
پکيج، موتورخانه، شيرآالت

درب و پنجره، کابينت 
تيرآهن، ميلگرد و خرده ریز انبارى 

به قيمت باال
حسين زاده

٠٩١٥١٢٠٥٧٢٤ 
٩٥١٧١٩٩٧/ م

 �خر�د نقد� ضا�عات فلز
محمدزاده و خرید پليسه، آهن و 

چدن به صورت تمام وقت 
٠٩٣٧٥٨٠٠٩٧٠

٩٥٢٨٩٢٨٥/ ف

ضا�عات 
آهن

خرید از ما
 رضایت از شما 

٠٩١٥٣٢٣٠٢٩٣
٩٥٢٣٦٩٤٦/ پ

٩٥٢٠٠٦٢٨/ ط

خر�د ضا�عات 
سعادتمند

آهن،آلومينيوم،مس،برنج، چدن
 شيرآالت ، شوفاژ، موتورخانه، درب و 
پنجره، کابينت، تير آهن،ميلگرد  کلی 
و جزیی . خرده ریزانبارى به قيمت باال

٠٩١٥١٢٠٥٣٧١

٩٥١٦٩٢٢٢/ پ

خر�د ضا�عات
آهن ،چدن ،مس ،آلومينيوم 

پکيج ،موتورخانه و شوفاژ 
شيرآالت ،درب و پنجره 

کابينت ،آبگرمکن، تيرآهن
 و ميلگرد کلی و جزئی
 و خرده ریزانبارى

(به قيمت باال)
٠٩١٥١٦٧١١٩٨

�خر�د ضا�عات فلز
آهن،مس،چدن وغيره...

٠٩٩٠٦٢٤٦٠٧٥
٩٥٢٦٠٥٩٣/ م

خر�د ضا�عات 
 «�«بيرجند

ضایعات آهن- آلومينيوم
 مس- برنج- شيرآالت

 چدن- موتورخانه- پکيج
 شوفاژ- کابينت- آبگرمکن

تيرآهن- ميلگرد
 کلی و جزئی و خرده ریز انبارى

 «به قيمت باال» خریداریم 
حمل و بازدید رایگان 

و خرید از ارگان هاى دولتی 
٠٩١٥٩٠٢٠٩٠٦

٩٥٢٦٣٠٨٥/ م

 خر�د ضا�عات 
«رضا��»

 آهن، آلومينيوم، چدن، 
موتورخانه و شوفاژ، شيرآالت

درب و پنجره، آبگرمکن، تيرآهن 
و ميلگرد، کلی و جزئی و خرده ریز 

انبارى «به قيمت باال»
 ٠٩١٥٩٠٨٤٩١٠

٩٥٢٨٣٢٢١/ م

٩٥٢٧٠٦٤٦/ م

ضا�عات و آهن آالت 
حسين� 

آهن، چدن، مس، آلومينيوم پکيج 
موتورخانه و شوفاژ،شيرآالت درب 
و پنجره، کابينت، تيرآهن وميلگرد، 

خرده ریز انبارى و... 
کلی و جزئی ( به قيمت باال)

٠٩١٥٤٠٥٠٩٣٢

خر�د نقد� ضا�عات 
 به صورت تمام وقت 

پليسه،آهن و چدن خریداریم
٠٩١٥٨١٢٠٤٤١

٩٥٠٥٢٣٧٤/ ف

٩٥٢٨٨٥٥٩/ م

خر�د ضا�عات 

 �موسو
آهن آالت درب و پنجره کابينت 

ميلگرد لوله قوطی آلومينيوم 
مس برنج چدن شيرآالت شوفاژ 

و موتورخانه لوازم منزل به 
باالترین قيمت با حمل رایگان 
٠٩١٥٣٢٠٤٨٠٨

خر�د ضا�عات
آهن آالت و فلزات رنگی 

مس- برنج- آلومينيوم
 پکيج -موتورخانه شوفاژ 

ميلگرد و کليه خرده ریزهاى 
انبارى به قيمت باال
٠٩١٥١٠٨٥٢٣٩

حسن پور ٠٩٣٥١٣٤١٩٨٩
٩٥٢٨٢٨٢٤/ ق

مجر� سقB ها� 3روميت 
فروش پل� استا�رن و ميلگرد

آژند ٠٩١٥١٠٤٠٩٨٢
٩٥٢٩٤٥٧٥/ ف

 tمتال د
کامپوزیت، کروميت 

دیوار برش، فونداسيون 
سازه فلزى، سازه بتنی 

نقد و اقساط 
٠٩١٥٣٢٩٢٩٥٠
قنبرى ٣٨٩١٨٧٢١

٩٥٢٨٠١٤٤/ ب

٩٥٢٨١٣٨١/ پ

�قالب بند
دیواربرشی -سقفهاى کامپوزیت 

کروميت- حتی شهرستان
٠٩١٥٥٠٤١٣٢٤

٩٥١٦٩٥٥٤/ م

  مجر� 3امل 3روميت
  t3امپوز�ت، متال د 

 ٠٩١٥٣١١٩٢٣٧  
٣٦٠٣٩٢١٩

  tمتال د
3روميت- 3امپوز�ت

 اجراى سازه بتنی
 فونداسيون ،اسکلت فلزى

 دیواربرشی، استخر  
اميرى ٠٩١٥١٠٩٣٥٠٨

٣٦٠٩٠٧١٥
٩٥٢٩٣٩٤١/ م

اجرا� اسLلت بتن� 
 متال دt -3امپوز�ت

٠٩١٥٨٠٠٧٦٨٧-٣٨٢١٦٧٤١
٩٥٢٨٤٤٤٩/ ف

٩٥٠٥٨٣٨٥/ ف

نقدواقساط 
نما�ندگ� پخش و نصب 
کرکره هاى رنگی و  گالوانيزه 

طراحی و اجراى سقف هاى آردواز 
سفال ، پرچين  و طرح سفال ،پلی 

کربنات ، پوشش انواع سالن 
اجراى سقف هاى کناف و تایل 

  بازدید و مشاوره رایگان 
 ( ٧ سال ضمانت ) ٣٧٣١٠٧١٧

٠٩١٥٣٠٠٢٨٩١

٩٥٢٨٥٦٨٧/ ط

Bپوشش سق

خراسان  
اجراى انواع سقف شيب دار 
آالچيق،سردرب و انواع خانه 

باغهاى ویالیی 
٠٩١٥٢٦٢٩٠٠٧
٠٩١٥٢٦٢٩٠٠٨

ضد 
آفتاب 

اجراى کليه سقف هاى 
شيب دار، آالچيق، سوله 
سفال، سر درب، سایبان 
پارکينگ هاى بدون پایه  

UPVC -خدمات جوشکارى 
بازدید رایگان

 قيمت به دلخواه مشترى
٠٩٣٦٣٣٠٥٠٠٢

٩٥٢٢٤٨١٥/ ق

٩٥١٥٩٢٤٢/ خ

     Bپوشش  سق
پارسيان

طراحی و اجراى  انواع سقف هاى 
شيب دار،آالچيق،سردرب

پارکينگ،پرچين،طرح سفال
UPVC، سفال،پلی کربنات

سریع  و ارزان،بازدیدرایگان
٠٩١٥٣٥٩٥٥٩٤

٠٩١٥٣٧٧٥٥٩٤

پوشش سقB شيبدار 
(آشيانه) 

 ورق،پرچين ساخت سوله 
با خر پا،سفال طبرستان 

کار بصورت مترى هم 
پذیرفته می شود

 لوازم از شما کار از ما
٠٩١٥٣٥٩٥٧٩٦ 

٩٥٢٧٥٥١٤/ ق٠٩١٥٢١٩٩٩٢٦

سقB و سا�ه 
3وروش 

فروش و اجراى انواع 
سقفهاى شيبدار: سوله

 سفال بام، آالچيق، سردرب

upvc پارکينگ تک پایه

سقف کاذب: رابيتس

 pvc، ۶٠×۶کناف، تایل ٠ 

٠٩١٥١١٠٠٠٢١
١-٣٦٦٧٦٦٤٠

٩٥١٩٦٢٤٢/ ق

٩٥١٩٦٤٤٨/ ق

 سا�ه 
گستران

 مشاوره، طراحی
 و اجراى کليه سقف هاى 

شيب دار، سوله
سردرب انواع آالچيق
(چينی،اروپایی و...)
انواع پارکينگ هاى

(باپایه و بدون پایه)
ارزان تر از همه جا

بارزومه عالی
www.sayehgostaran.ir

شعبه دیگرى ندارد
٠٩١٥١١٨٣٤١٠ 
٠٩١٥٣٢٠٧٢٥٦

٣٦٥١٦٧٥١
مقدم

اجرا و نصب انواع سقB شيبدار
ورق کرکره رنگی،گالوانيزه،ایرانيت،

نصب آبرو و آب بندى(خرپا)
٠٩١٥٨١٣١٢١٧

٩٥٢٧٥٦٤٨/ خ

پوشش سقB 3وثر
طراحی و اجراى سقفهاى شيبدار 

 pvc اجراى پارکينگ سردرب آالچيق
٠٩٣٨٣٣٤٢٥٨٥ تنهایی

٩٥١٩٣٤٧٤/ ف

 آردواز 
 اجراى انواع سقفهاى شيب دار

٠٩١٥٥١٠٨٣٤٢ 
٩٥١٨١٩٥٩/ ب٠٩٣٠٧٩٣١٨٩٢

نما�ندگ� مشهد پرميت 
خر�د و فروش ا�رانيت و پروفيل 

دست ٢ 
طراح و مجرى انواع سقفهاى شيبدار 

(بازدید رایگان) 
telegram.me/mashhad_

permit
نادریان   ٠٩١٥٥٢٤٠٠١٦

٩٥٢٧٦٥٢٤/ ق

سا�ه سازان
طراحی و اجراى سقفهاى شيبدار 

سقف، پارکينگ، سردرب، آالچيق... 
با ضمانت رنگ(نقد و اقساط) 

٠٩١٥١١١٠٢٩١
٠٩٣٧٧٨٠٢٢٠٠

٣٦٠٧٠٥٢٥ (کسرائی) 
بازدیدرایگان

٩٥٢٦٣٩١٧/ م

آردوازسفال ورق 
ساندو�چ پنل

٠٩١٥٥١٤٨٩٦١  
٩٥٢٤٠٤٩١/ ل٣٨٨٢٤٧٧١

شيبدار   Bسق  �اجرا و  طراح� 
پروفيل  گالوانيزه،  سفال،  طرح 

بازدید رایگان ٣٧٣٣٩٤٠٥
٠٩١٥٥١١٢٠٨٥

٩٥٢٠٠٨٨٧/ ف

٩٥٢٠٢٥٨٨/ خ

سا�ه گستران
شرق

طراحی و اجراى  انواع سقف هاى 
شيب دار،آالچيق،سردرب

پارکينگ،پرچين،طرح سفال
UPVC، سفال،پلی کربنات
سریع  و ارزان،نقد واقساط

٠٩١٥٤٧٥٢٣٦٥
٠٩١٥٦١٣٧٩٨١

٩٥٢٤٤٥٨٩/ ف

 �فور
بهينه ساز شرق سقف کاذب 
۶٠×PVC ۶٠ دیوار پوش  

٠٩١٥٦٥٧٠٥٧٦

٩٥١٦٣٨٠٩/ م

٦٠×٦٠Bسق
 3ناف ساده،د3وراتيو

٠٩١٥٦٤٦٤٥٦٦

٩٥٢٧٦٥٧٨/ ف

سقB 3ناف 
نازلتر�ن قيمت 

ضمانت بدون قيد و شرط 
تحویل تأیيدیه از بازرس رسمی 

کناف ایران 
(مشاوره و طراحی ٣ بعدى رایگان) 

پيمانکار: پروژه ٢٨٠ واحدى 
سرافرازان، هتل ميثاق، بيمارستان 
جواد االئمه، هتل الماس هتل کيانا، 

مسکن مهر گلبهار 

 ٣٨٨٢٢٦٢٧
٠٩١٥٤٧٤٠٣٠٠

خانه رو�ا�� خود را با ما بساز�د 
اجراى انواع سقف کاذب
با نازلترین قيمت (تهاتر ) 

٩٥١٩٦١٥٨/ ف٠٩١٥٩٧٩١٩٩٢

٩٥٢٤٠٤٩٠/ ل

 P.V.C ،تا�ل، دامپا
3ناف، ساندو�چ پانل
پارکت    ٠٩١٥٥١٤٨٩٦١

        ٣٨٨٢٤٧٧١      

خدمات ساختمان�

آهن آالت و ضا�عات

اجرا� سقB ــ بتن�

اجرا� سقB ــ 3اذب

اجرا� سقB ــ شيبدار


