
چهارشنبه ١٨ اسفند ١٣٩٥ ، شماره ١٩٤٩٢
٥

انجام پژوهش 
(پایان نامه، پروپوزال، مقاالت)

 در رشته هاى علوم انسانی
٩٥٣٤٧٥٢٧/ م٠٩١٥٩٢٥٣٤١٣

٩٥٢٨٥٥٤٢/ ف

خر$د نقد' ضا$عات
خریدار آهن ، آلومينيوم ، مس 

برنج و غيره ٠٩١٥٢٠٤٢٦٣٨
حمل رایگان ٠٩١٥٤٠٤٧٧٢٠

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 و آهن آالت 
(مس و آلومينيوم ) خرده ریز

مغازه و قفسه ٠٩٠١٦٣٤١٢٦٧
٠٩١٥١٢٠٣٠٦٦

٩٥٣١٤٩٤٤/ ق

خر$د ضا$عات آهن
چدن ، آلومينيوم،مس 

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

انبارى قيمت باال 

قاینی ٠٩١٥٤٠٧٩٣٩٠
٩٥٣٠١٢٧٩/ م٠٩٣٠٦٦٢٣٣٥٧ 

خر$د نقد' 

ضا$عات 
 
 

٠٩١٥٠٠٤١٣٣٦
٠٩١٥٤٠٨٩٥١٧ یزدى

٩٥٢٩٨٣٨٠/ ق

خر$د ضا$عات 
آهن آالت، درب و پنجره 
آلومينيوم، مس، کولر 
شوفاژ،موتورخانه،خرده ریز 

 به باالترین قيمت خریداریم 

٠٩١٥٦٠٠٣٠٤١
٩٥٣٤١٣٥٢/ ط

 خر$د ضا$عات آهن
آلومينيوم مس برنج

دائی  ٠٩١٥٨٩٢٦٨٢٧
٩٥٣١٣٦٩٩/ م٠٩٣٦١٠٧٤٣٣٣ 

برادران اد$ب
خریدار عادالنه 

ضایعات آهن 
کليه فلزات رنگی 

موتورخانه مس برنج 
آلومينيوم استيل 

مرکز خرید موتور 
یخچال

 کلی و جزئی
 شرکت درمزایده ها

مهدى ٠٩١٥٥٢٠٨٦٥٧
هادى ٠٩١٥١١٦١٠٤٢

٩٥٣٣٠١٢٠/ ق

خر$د ضا$عات 
 کارتن و پالستيک، آهن

٠٩١٥٥٢٣٤٧٥٢
٩٥٣٤٢٦٩٥/ م

خر$د ضا$عات آلومينيوم 
به صورت نقد  

٠٩١٥١١٠٧٣١٤
٠٩١٥٥١١٧٥١٤

٩٥٣٥٦١٤٤/ ق

خر$د ضا$عات و لوازم 
منزل با قيمت باال  
٠٩٣٩٢٧٣٤٧٩٧
٠٩٣٣١٩٧١٥٥٠

٩٥٣٣٤٦٥٠/ 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

٩٥٣٥١٠٣٦/ م

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)

حمل و بازدید رایگان 
٠٩١٥١٢٠٥٧٢٤

٩٥٣٥٤٣٠٥/ ف

خر$د �ارتن
آهن، آلومينيوم، مس، برنج، 

کاغذ و ...   ٠٩٣٠٦٦٧١٥١٣

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

 لوازم خانه، انبارى و ادارى
٩٥٢٩٥١٧٩/ م ٠٩١٥٦٩٦٠٠١٥

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

� ضا$عات خراسان
 آهن، مس، چدن، آلومينيوم
پکيج، موتورخانه، شيرآالت

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

به قيمت باال

٠٩١٥١٢٠٥٧٢٤ 
٩٥٣٠٦٧٦١/ 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 عمده آهن،مس، برنج 
و آلومينيوم (قيمت باال)   

٠٩١٥٥٠٤٦٤١٣
٩٥٢٦٥١١٨/ ق

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

چدن به صورت تمام وقت 
٠٩٣٧٥٨٠٠٩٧٠

٩٥٢٨٩٢٨٥/ ف

موسو' خر$د ضا$عات 
آهن آالت درب و پنجره کابينت 
ميلگرد لوله قوطی آلومينيوم مس

برنج چدن شيرآالت شوفاژ و موتورخانه 
ورق نبشی مستعمل لوازم منزل

 به باالترین قيمت با حمل رایگان 
٩٥٣٣٩٢٢٠/ پ٠٩١٥٣٢٠٤٨٠٨

 خر$د ضا$عات و لوازم 
منزل و انبار'  

٠٩١٥٨٩٠٠٣٣٥ 
٩٥٢٩٩٦٩٢/ ق

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

ضا$عات 
آهنتخر$ب فور'
ساختمانی  مستعمل  آالت  آهن  و   

به قيمت کارخانه کلی و جزئی
٩٥٣٥٦٠٤٧/ ق٠٩٣٦٥٢٥٩٩١٨ 

٩٥٣٤٧٦٣٦/ م

خر$د نقد' ضا$عات
فلزى ،حمل باررایگان

٠٩١٥١٠٢٣٣٧٣

٩٥٣٤٠٥٨٦/ م

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

٩٥٣٤٠٥٨٣/ م

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

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

٩٥٣٤٧٦٤١/ م

خر$د نقد' ضا$عات
هزینه حمل رایگان

٠٩١٥٧٠٠٢٣٧٣

خر$دضا$عات
رضو'

خریدضایعات شمابه باالترین قيمت
درب وپنجره کابينت شوفاژلوازم منزل

حمل رایگان وبازدیددرمحل
٠٩١٥٢٠٠٦٧٣٣

٩٥٢٩٥٢٣٤/ پ

٩٥١٨٩٠١٥/ ف

خر$د ضا$عات 
فلز'   

٠٩١٥٢١٥١٥٥٧

٩٥٣٣٠١٢٧/ م

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

٩٥٣٤٤٣٤٠/ 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

 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

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

خر$د نقد' ضا$عات فلز' 
محمدزاده با باالترین قيمت به 

صورت تمام وقت بدون تعطيلی 
٠٩١٥٨١٢٠٤٤١

٩٥٣٤١٤٩٣/ ف

خر$د ضا$عات آهن 
برادران بيرجند' 

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

خرده ریز انبارى 
به قيمت باال 

  ٣٣٧٢٥٥١٩
٠٩٠١٤٦٨٣٤٠٠

٩٥٢٠١٤٥٨/ ف

آلومينيوم  آهن-  ضا$عات  خر$د 
مس، برنج، آخرین قيمت را از ما 

٠٩١٥٥١٤٤٩٩٦بخواهيد 
حسينی       ٠٩١٥٤١٤٤٩٩٦

٩٥٣٥٧٦٣٩/ م

٩٥٣٤٤٣٢٨/ 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

 باور ندار' تماس بگير
ضایعات شما را به باالترین

 قيمت خریداریم
برادران زیبایی٠٩٣٥١٧٣٣٧٢٣ 

٩٥٣٣٨٣٣٤/ ق

ضا$عات �مال� (درمحل)
٠٩١٥٤٣٥٣٢٠٠

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

٩٥٣٣٨٢٤٦/ 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

٩٥١٥٩٨٥٧/ ف

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

  tمتال د
�روميت- �امپوز$ت

 اجراى سازه بتنی
 فونداسيون ،اسکلت فلزى

 دیواربرشی، استخر  
اميرى ٠٩١٥١٠٩٣٥٠٨

٣٦٠٩٠٧١٥
٩٥٢٩٣٩٤١/ م

همگرسازان
Fسق �مجر' تخصص

 متال دک 
٩٥١٠٨٢١٠/ م ٠٩١٥١١٨٥١٢٥

مجر' سقF ها' �روميت 
فروش پل� استا$رن و ميلگرد

آژند ٠٩١٥١٠٤٠٩٨٢
٩٥٢٩٤٥٧٥/ ف

٩٥٢٩٥٣٧٧/ م

  مجر' �امل �روميت
  tامپوز$ت، متال د� 

  ٠٩١٥٣١١٩٢٣٧ رهنما
٣٦٠٣٩٢١٩

٩٥٢٩٠٢٥٩/ م

Fپوشش سق

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

باغهاى ویالیی 
٠٩١٥٢٦٢٩٠٠٧
٠٩١٥٢٦٢٩٠٠٨

�ا$رانيت، �ر�ره رنگ
طرح سفال، پرچين فروش و 

اجراى سقفهاى شيبدار
٠٩١٥٣٢٠٣٦٤٦-٣٧٣٣٣١١٨

٩٥١٩٣٨١٣/ ف

٩٥٣٣٢٥٨٤/ 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

٩٥٣٥٦٧٤٠/ ق

 فقط و فقط
 سقف شيبدار، آالچيق

 حفاظ سردرب، پارکينگ
٣٧٢٥٨٥١٦-٠٩٣٧٣٩٠٦٤٥٨ 

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

٠٩١٥٤١٢٤٠٧٠
٠٩١٥٩١٥٢٩٠٩

٩٥٣٥٦٧٦٥/ م

پوشش سقF 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

شيبدار   Fسق اجرا'  و   �طراح
پروفيل  گالوانيزه،  سفال،  طرح 

بازدید رایگان ٣٧٣٣٩٤٠٥
٠٩١٥٥١١٢٠٨٥

٩٥٣٤٥٨٣٦/ ف

٩٥٣٠٦٩٥٠/ ب

  آردوازسفال پرچين
٠٩١٥٩٧٦٠٠٥٠ 

٠٩٣٨٢٤٢١٣٩٨

سازه ها' فضا$� پاژ
مشاوره، طراحی و اجراى

 پارکينگ هاى ادارى
و خانگی بدون پایه

 سایبان ،آالچيق، انبار
٠٩١٥٥٠٠٣٢٦٣

٩٥٢٧٥٧٧٧/ ط٥-٣٥٠٢٧١١٤

٩٥٣١٥٣٠٨/ خ

اجرا و نصب سقF شيبدار
ورق کرکره رنگی،گالوانيزه،ایرانيت،

نصب آبرو و آب بندى(خرپا)
٠٩١٥٨١٣١٢١٧

طراح� و اجرا' 
سقفها' شيبدار

سفال پرچين آردواز ورق و غيره
(بازدید رایگان) ٠٩١٥١٠٠٢٣٧٦

٩٥٣٥٧٣٠١/ ف

طوس پوشش
فروش ورق طرح سفال، پرچين، 

ایرانيت، سفال طبرستان و 
رنگی، اجراى پارکينگ، پلی 
کربنات، PVC، نقد و اقساط 

بازدید و مشاوره رایگان
٣٨٦٧٧١٨١

٠٩١٥٣١٤٣٢٠١
٩٥٢٣٩٣١٩/ ف

سقF و سا$ه 
�وروش 

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

پارسيان پوشش
فروش و اجرا کليه سقف هاى 

شيبدار زیر فی بازار
٣٧٣٤٤٥٩٣-٠٩١٥٣٠٥٩٤٥٩

٩٥٢٩٩٥٦٣/ ل

 Fپوشش سق
رضا 

اجراى انواع سقف هاى 
شيب دار آالچيق، سردرب، 

سوله، پارکينگ 
٠٩١٥٥٠٣٩٦٥٦
٠٩٣٨٨٥١٩٦٥٦

٩٥٢٧٢٨٧٤/ ف

٩٥٣٣٥٨١٩/ ف

پوشش پيشرفته سقفها' 
شيبدار، نسل� نو مجموعه ا' 

از جدیدترین محصوالت
 آیا نگران انتقال حرارت از طریق 
سقف سازه هاى خود می باشيد؟ 
آیا به دنبال آرامش بيشتر سر و 

صدا کمتر در ویال و ساختمان خود 
هستيد؟ عایق صوت و حرارت عدم 

نياز به پشم شيشه پوشش طرح 
سفال crotile وارداتی با داشتن 

تمام ویژگيهاى زیر در کنار هم 
بعنوان محصول بی نظير معرفی 

می گردد. داراى بيمه نامه کيفيت 
و ضمانت نامه کتبی قيمت مناسب 
پوشش خرپا و سوله، مرکز پخش 
نمایندگی اندولين ترک، ایرانيت، 

آردواز، سفال بام، ورقهاى رنگی  با 
بيش از ٢٠ سال سابقه کار نقشه 

کشی بطور حرفه اى (بازدید رایگان)
saqf-baran.ir

 ٠٩١٥٨٩٧٩٩٣٤  استادى
٣٦٥١٥٩٣٤ دفتر

آردوازسفال ورق 
ساندو$چ پنل

٠٩١٥٥١٤٨٩٦١  
٩٥٢٤٠٤٩١/ ل٣٨٨٢٤٧٧١

پوشش سقF �وثر
شيبدار  سقفهاى  اجراى  و  طراحی 
 pvc اجراى پارکينگ سردرب آالچيق

٠٩٣٨٣٣٤٢٥٨٥ تنهایی
٩٥٣٤٥٨٤٦/ ف

٩٥٣٥٢٦٤٩/ م

٦٠×٦٠Fسق
 �ناف ساده،د�وراتيو

٠٩١٥٦٤٦٤٥٦٦

سب@ سازان آرمه گستر
عامليت کناف ایران تایل، کناف 

pvc
٠٩١٥٤٥١٣٣٤١-٣٧٥٣١٤٠١

٩٥٢٠٥٥٠٦/ ف

اجرا' سقF �اذب 
�ناف، تا$ل، PVC ، تعميرات

 

٠٩١٥٠٧٢٧٥٢٠             
٩٥٣٠٠٦٠٠/ ق٠٩٣٥٩٠٧٠٣٧٤

اجرا' تخصص� �ناف
سقF و د$وار  

٣٧٥٧٨٨٩٧
٩٥٣٤٧٢٢٢/ م٠٩١٥٠٠٧١٣٠٣

تا$ل٦٠ *٦٠ 
قيمت استثنایی

٠٩١٥٩١٦١٥٦٠
٩٥٢٢٦٨٨٥/ پ

ا$رانا   �ناف
طراحی و اجرا انواع سقف کاذب 

کناف-تایل-PVC (مشاوره رایگان)
٩٥١٣٤١١٩/ ق٠٩١٥٤٠٢٤١٨٣

تا$ل- آسمان مجاز'
  و$ژه نوروز

٠٩٣٥٤٠٧٢١٧٧
٩٥٣٣٨٩٢٧/ ق

٩٥٣٤٠٨٨٢/ ق

 Fاجرا' سق
�اذب بيرجند' 

کناف، تایل ۶٠×۶٠
 pvc ،دیوار پوش

با نازل ترین قيمت 
٠٩١٥٧٢٠٤٥١٢
٠٩٣٦٢٨٤١٠٩٥

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

٩٥٣٣٨٦٠٥/ ف٠٩١٥٣١٦٥٠٧٤

     سقF �اذب
 PVC تا$ل و               

تعميرات پذیرفته می شود
٠٩١٥٤٠٨٦١٠٠-٣٦٦٦٢٨٥١

٩٥٣٥٤٦٢٢/ ف

�خدمات ساختمان

�خدمات دانشجو$

اجرا' سقF ــ بتن�آهن آالت و ضا$عات

اجرا' سقF ــ �اذب

اجرا' سقF ــ شيبدار


