
چهارشنبه ٢٢دى ١٣٩٥ ،  شماره ١٩٤٤٥
٥

 مشاوره تحصيل�
 براى کليه مقاطع از سيکل 

تا دانشگاه
٩٥٣٠٠٧٧٣/ م ٣٥٠١٣٨٧٨

٩٥٢٥٢١٩٤/ ف

مهارت 
د�پلم 

 آسان - سریع- ارزان
٠٩٠٣٠٤٥٨٢٨٩

٣٦٠٨٥٦٨٦

اخذد�پلم+3اردان�
 تا ليسانس

سریع ، آسان ، اقساطی 
تخفيف ویژه

ایاب ذهاب + مشاوره رایگان
 استخدام تضمينی +بيمه+مزایا

اماميه ٢ ، پالک ٢١
٠٩١٥١١٧٠٣٣٥

٩٥٢٣٨٦٥٢/ ل

�مهارتها� فن� حرفه ا
عمران معمارى دروس دیپلم 

راهنمایی یک
٣٨٤٧٣٤٣٣-٠٩١٥٣١٤٤١٥٨

٩٥٣٠٣١٥١/ ق

٩٥١١٠٧٧٧/ د

دوره دستياردندانپزش<
قفسه چين دارو -امدادگر حوادث 

فنی حرفه اى وارستگان نوین
٠٩١٥٢٠٠٣٧٧٤-٣٥٠٩٩١٥٥

٩٥٢٠٢٧٩٢/ پ

د�پلم 
معتبر

هنرستان دخترانه بهار فرامرز ٩
 ٠٩١٥١١١٥٢٩٣

٣٦٠٥٤٠٤٧

٩٥٢٦١٧٤٥/ ف

آموزش تخصص� 
�تعمير و نگهدار

پکيج شوفاژ گازى، کولر 
گازى چيلر و ... با ارائه 

گواهی نامه سازمان
 فنی و حرفه اى

 ٠٩١٥٢٠٢٧٣٩٥
٣٧٢٦٨٧٢٦

عموم�+مهارت د�پلم
PLC+تعمير موبا�ل
برق صنعتی + برنامه نویسی 

 ٣٧٦٤٩٢٢٩ IOS+ اندروید 
حسابدارى + ICDL + معمارى 
+ عمران        ٣٦٦٢٣٧٠٠
گواهينامه + بازارکار١٠٠%

  CAD+ 3D MAX٩٥٢٤١١٦٧/ ل

٩٥١٨٤٧١٧/ ف

�فن بيان ،سخنور
 قدرت جذبه و ارتباط موثر

 روشهاى موفقيت، اصالح لهجه 
قدرت ذهن، سخنورى،اعتماد 

به نفس قوى ،کنترل اضطراب، 
استرس ،و کم رویی، زبان بدن 
موفقيت در مصاحبه هاى شغلی

    ٣٨٩١١١٨٠    
a222.org

فن بيان 
و آیين سخنورى 

تعداد جلسات نامحدود
٩٥٢٤١٢١٠/ ل٣٦٠٨٣٩٤٠

 باز�گر� سينما
 آموزشگاه سينما�� 

 موج نو
عکاسی، تصویربردارى

کارگردانی، فيلمنامه نویسی 
 ٣٨٤٠٥٥٨٠

ثبت نام در یک کالس
 به طور رایگان یک کالس دیگر 

به شما هدیه داده می شود 
جهت کسب اطالعات بيشتر

 با ارسال پيامک خالی 
٠٩١٥٢٧٠٠٠٧١ 

٩٥٢٤١٦١٧/ ب

سفره عقد
شمع سازى

ميوه آرایی  
٣ رشته برتر  همراه با 
مدرک -جذب بازار کار

 آموزشگاه دریا
٩٥٢٦٠٧٦٥/ ل٣٦٠٤١٣٦١

آموزشگاه 
سيما 

داراى پروانه تاسيس از سازمان 
فنی حرفه اى ارائه گواهينامه 

با کد بين المللی 
عکاسی، تصویربردارى، 

کارگردانی ، گریم بازیگرى ، فيلم 
نامه، گویندگی، دوبالژ و ميکس، 
نورپردازى ، ... حسابدارى ویژه 

بازار کار     ابتداى معلم ٣۶
٣٨٦٩١٥٥١

٠٩٣٥٦٣٦٣٠٥٦
٩٥٢١٧٤٢٤/ ف

باز�گر�، گر�م سينما��، 
3ارگردان�، دوبالژ و گو�ندگ�

سيما - بلوار معلم
٠٩٣٥٦٣٦٣٠٥٦

٩٥٢٩٦٧٣٠/ ف

 تحصيل را�گان در اروپا
 اتریش- اسپانيا- ایتا ليا

٨٦٠٨١٨٧٤-٨٦٠٨٢٠٧٩-٠٢١
٨٦٠٨٥٢٩٤

٩٥٢٨٦٣٢٠/ ت

ترجمه مقاله  

٠٩٣٨٠٠٧٨٧٥٧
٩٥٣٠٥٦٨٨/ ف

مدیر آموزشگاه ،مدیر مهدکودک
مدیریت خانواده ، مربی زبان 

(TTC ) پداگوژى
٠٩٣٥٦٣٦٣٠٥٦-٣٨٦٩١٥٥١

٩٥٢٩٦٧٦٥/ ف

٩٥٣٠٤٤٠٧/ پ

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

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

خر�د ضا�عات آهن
چدن ، آلومينيوم،مس 

برنج ،شير آالت،موتورخانه، 
شوفاژ پکيج ،خرده ریزه 

انبارى قيمت باال 

قاینی ٠٩١٥٤٠٧٩٣٩٠
٩٥٣٠١٢٧٩/ م٠٩٣٠٦٦٢٣٣٥٧ 

٩٥١٨٩٠١٥/ ف

خر�د ضا�عات 
 �فلز  

٠٩١٥٢١٥١٥٥٧

خر�دضا�عات
 تفت�

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

ساختمان -شرکت درمزایده 
 ٠٩١٥٥٨٢٥٥٩٨
٩٥٢٩٣٢٤٠/ پ٠٩١٥٧١٣٧٤٩٩

ضا�عات 3مال� (درمحل)
٠٩١٥٤٣٥٣٢٠٠

آلومينيوم، آهن و مس و ...
٩٥٢٩٠٧٠٨/ ق٣٧٤٢٩٨٦٠

٩٥١٩٦٤٦١/ خ

خر�د نقد� ضا�عات
هزینه حمل رایگان

٠٩١٥٦٠٠٩٥٨٤

٩٥٣٠٣٠٨١/ ط

خر�د ضا�عات 
توحيدخراسان   

آهن آالت -درب و پنجره 
کابينت -ميلگرد -لوله -قوطی  

آلومينيوم-مس -برنج -چدن
شيرآالت،لوازم منزل و ...

به باالترین قيمت با حمل رایگان 
احمدى ٠٩٣٠٦٨٤٤١١٦

٠٩٣٧٦٠٨٥٧٨١

 �خر�د نقد

ضا�عات 
 
 

٠٩١٥٠٠٤١٣٣٦
٠٩١٥٤٠٨٩٥١٧ یزدى

٩٥٢٩٨٣٨٠/ ق

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

به قيمت کارخانه کلی و جزئی
٩٥٢١٤٥٨٤/ ق٠٩٣٦٥٢٥٩٩١٨

خر�د ضا�عات آهن 
 �برادران بيرجند

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

خرده ریز انبارى 
به قيمت باال 

  ٣٣٧٢٥٥١٩
٠٩٠١٤٦٨٣٤٠٠

٩٥٢٠١٤٥٨/ ف

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

٩٥٢٦٧٦٩٦/ م

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

حمل و نقل رایگان 
٠٩٣٥٥٤٨٥٧٥٠

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

٩٥١٩٦٤٥٩/ خ

خر�د نقد� ضا�عات
فلزى ،حمل باررایگان

٠٩١٥١٠٢٣٣٧٣

 � 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

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
چدن ، آلومينيوم،مس 

برنج ،شير آالت،موتورخانه  
،شوفاژ پکيج ،خرده ریزه 

انبارى قيمت باال 

قاینی ٠٩١٥٤٠٧٩٣٩٠
٩٥١٨٤٣٦٨/ م٠٩٣٠٦٦٢٣٣٥٧ 

ضا�عات
شما را با باالتر�ن قيمت

 نقدا خریداریم 
لوازم کارکرده منزلتان را 

به قيمت ضایعات نفروشيد 
  ٠٩٣٩٢٧٣٤٧٩٧
٠٩٣٣١٩٧١٥٥٠

٩٥٢٧٦٥٩٧/ ف

خر�د ضا�عات 
 کارتن و پالستيک، آهن

٠٩١٥٥٢٣٤٧٥٢
٩٥١٨٣٩٢٤/ ق

٩٥٢٨٥٥٤٢/ ف

خر�د نقد� ضا�عات
خریدار آهن ، آلومينيوم ، مس 

برنج و غيره ٠٩١٥٢٠٤٢٦٣٨
حمل رایگان ٠٩١٥٤٠٤٧٧٢٠

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�دضا�عات
� آهن- نقد

٩٥٠٥٥٦٢٣/ ق٠٩١٥٠٠٨١٩٦٣

خر�د ضا�عات و 
ماشين آالت 

در محل نقد 
٩٥٢٣٨٠٢٥/ ق٠٩١٥٦٠٠٠٩٨٠

٩٥١٩٦٤٥٧/ خ

خر�د نقد� ضا�عات
هزینه حمل رایگان

٠٩١٥٧٠٠٢٣٧٣

خر�د ضا�عات سيد 
آهن- مس- چدن- آلومينيوم 

الک و غيره در محل به قيمت باال 
٩٥٢٩٩٦٧٧/ م٠٩١٥٥٤٩٥٣٢٢

خر�د 3ارتن 
پالستيک، آهن، مس، آلومينيوم

 لوازم خانه، انبارى و ادارى
٩٥٢٩٥١٧٩/ م ٠٩١٥٦٩٦٠٠١٥

ضا�عات 
آهن

خرید از ما
 رضایت از شما 

٠٩١٥٣٢٣٠٢٩٣
٩٥٢٣٦٩٤٦/ پ

٩٥١٥٥٥١٦/ ط

 خر�د از ما
رضا�ت از شما

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

پنجره،کابينت،تيرآهن،ميلگرد کلی و 
جزئی.خرده ریز انبارى به قيمت باال
  ٠٩١٥٥١٧٣٦٠٤ حسين زاده

٣٢٥١٠٥٤٣

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

چدن به صورت تمام وقت 
٠٩٣٧٥٨٠٠٩٧٠

٩٥٢٨٩٢٨٥/ ف

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 
 «�«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

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

 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 ضا�عات
 آهن  

 

٩٥٠٨٤٨٣٤/ ب٠٩١٢٠٨٨٢٢٠٦ 

خر�د نقد� ضا�عات 
 به صورت تمام وقت 

پليسه،آهن و چدن خریداریم
٠٩١٥٨١٢٠٤٤١

٩٥٠٥٢٣٧٤/ ف

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

امام حسين نرسيده به چراغچی ١
٣٧٣٤٦٠٤٥-٠٩١٥٣١٩٣٤٤٧

٩٥٢٨٠٨٩٥/ پ

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

٩٥٢٣٨٥٩٧/ ق

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

 خر�د ضا�عات و لوازم 
�منزل و انبار  

٠٩١٥٨٩٠٠٣٣٥ 
٩٥٢٩٩٦٩٢/ ق

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

٩٥٣٠٢٣٦٦/ ف

خر�د 3ارتن
آهن، آلومينيوم، مس، برنج، 

کاغذ و ...   ٠٩٣٠٦٦٧١٥١٣

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

�ضا�عات فلز
خرید نقدى به باالترین قيمت

  ٠٩١٥٢٤١١٠٧٥        
٩٥٢٦٣٥٩٦/ ف

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

٩٥٠٧١١٩٥/ خ

خر�د نقد� ضا�عات 
 به باالتر�ن قيمت

٠٩١٥٣٢٢٧٤٢٠

 خر�د ضا�عات 
در محل

 آهن، مس، برنج و غيره
٠٩٣٣٣٩٦٠٤٦٢ 

رضایی ٠٩١٥٤٤٠٥٩٤٩
٩٥٢٨٧٣٥٦/ م

 خر�د ضا�عات

٠٩١٥٩١٥٢٤٤٥
٩٥٢٧١٨١٣/ ق

خر�د عمده آهن،مس، برنج 
و آلومينيوم (قيمت باال)   

٠٩١٥٥٠٤٦٤١٣
٩٥٢٦٥١١٨/ ق

 tمتال د Bفرمينگ ورق سق
با عرض مفيد ١ متر جهت همکاران و 
سقف  کامل  اجرا  و  محترم  سازندگان 

متال دک ٠٩٣٩٥٢٤٦٨٩٤
٩٥٠٢١٨٤٧/ ف

tمتال د Bسق �اجرا
  به روش گرم و سرد

٠٩٠١٧٧٧٧٨٨٠
٩٥٠٨٣٢٦٤/ م٣٥٢٥٢٠٠٢

 tمتال د
کامپوزیت، کروميت 

دیوار برش، فونداسيون 
سازه فلزى، سازه بتنی 

نقد و اقساط 
٠٩١٥٣٢٩٢٩٥٠
قنبرى ٣٨٩١٨٧٢١

٩٥٢٨٠١٤٤/ ب

٩٥١٥٩٨٥٧/ ف

 tمتال د
مجرى تخصصی سقف متال دک ناظر و 
مجرى ذیصالح نظام مهندسی ساختمان 
٣٨٨٤٥١٤٦-٠٩١٥٤٤٠٧٧٣٠

اجرا� اسLلت بتن� 
 متال دt -3امپوز�ت

٠٩١٥٨٠٠٧٦٨٧-٣٨٢١٦٧٤١
٩٥٢٨٤٤٤٩/ ف

٩٥٢٩٥٣٧٧/ م

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

  ٠٩١٥٣١١٩٢٣٧ رهنما
٣٦٠٣٩٢١٩

همگرسازان
Bتخصص� سق �مجر

 متال دک 
٩٥١٠٨٢١٠/ م ٠٩١٥١١٨٥١٢٥

  tمتال د
3روميت- 3امپوز�ت

 اجراى سازه بتنی
 فونداسيون ،اسکلت فلزى

 دیواربرشی، استخر  
اميرى ٠٩١٥١٠٩٣٥٠٨

٣٦٠٩٠٧١٥
٩٥٢٩٣٩٤١/ م

سقB ها� بتن�،د�وار برش�
معمارى و پيمانکارى،سازه

بابایی  ٠٩١٥٣١٤١٨٣٥
کارگر ٠٩٣٨٨٢٢٣٩٠٢

٩٥٣٠٠٦٨١/ پ

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

آژند ٠٩١٥١٠٤٠٩٨٢
٩٥٢٩٤٥٧٥/ ف

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

بازدید رایگان ٣٧٣٣٩٤٠٥
٠٩١٥٥١١٢٠٨٥

٩٥٢٠٠٨٨٧/ ف

اجرا� انواع سقفها� شيبدار 
 ضمانتنامه 3تب�، قيمت مناسب 

٠٩١٥٤١٢٤٠٧٠
٠٩١٥٩١٥٢٩٠٩

٩٥١٩٨١٩٢/ ق

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

خدمات ساختمان�

خدمات دانشجو��

هنرها� آموزش�

آهن آالت و ضا�عات

مهارتها� ارتباط�

اجرا� سقB ــ بتن�

اجرا� سقB ــ شيبدار

سا�ر خدمات آموزش�


