
دوشنبه ١٣ دى ١٣٩٥ ، شماره ١٩٤٣٨
٧

دنيز د�زا�ن 
مشاوره، طراح� و اجرا 
مسکونی، تجارى، ادارى، ویال 
ساخت، بازسازى و مدرن سازى 

با کمترین هزینه 
الکچرى زندگی کنيد 
بازدید و مشاوره رایگان 

نقد و اقساط 
٠٩١٢٢١٥٤٨٧٣

٣٨٩١٨٧٢٠
٩٥٢٨٠١٣٩/ ب

تعميرات
�بازساز

فورى و ارزان 
خدمات ساختمانی پيشرو

٠٩١٥١١١٨٨٠٦
٩٥٢٥٩٨٧٥/ ل

٩٥٢٩٦٤٥١/ ط

شر3ت مهندس� آرو�ن
بازسازى ساختمان

با روش هاى مدرن
و متریال روز

٠٩١٥٠٢٨٢٦٠٠
٠٩١٥٠٢٩٢٦٠٠

فروش بتن آماده
با مصالح صددرصد 

شکسته با شيت 
آزمایشگاهی اجراى 

انواع کف سازى و دیوار

٠٩١٥١١٣٢٥٩٤
٩٥٢٩٦٣٨٥/ ر

٩٥١٦٩٤٧٩/ ق

 فوم بتن البرز 
     جایگزین پوکه جهت کف سازى طبقات 
و بام - ارزان سبک مقاوم عضو اتحادیه
 ٠٩١٥٨١٠٤٠٤٦-٣٦٦١٥٧١٨

٩٥٢٠٠٦٩٠/ ف

فوم بتن ثامن توس
 اجراى انواع کف سازى بتنی

٠٩١٥٥١٦٧٦٢٨

بتن عيار ٣٠٠
 فقط ۶٠,٠٠٠ تومان 
٠٩١٥٣٢٤٦٩٠٠
٩٥٢٦٧٠٩٠/ ق٠٩١٠٥٧٨٧١٠٠

٩٥٢٩٢٧١٧/ پ

فروش و�ژه بتن آماده 
باضمانتنامه کتبی و شيت آزمایشگاهی 

٠٩١٥٤١٣٦٠٨٠-٣٥٢٤٢٠٠٠

٩٥٢٦٨٠٥٠/ م

فروش و�ژه بتن
  مصالح صددرصد شکسته

    با شيت آزمایشگاهی
 ٠٩٣٥٦٨٥٠٠٢٢

فروش و�ژه بتن آماده
به صورت محدود عيار ٣٠٠ نقدى 

٨٠,٠٠٠ تومان
٠٩١٥٣٦٧٥٠٠١

٩٥٢٧١٨١٧/ ق

فروش بتن  

٠٩١٥٦٩٠٥٠٠٦
٩٥٢٠٥٣٥٣/ ق

�فقط و فور
تعميرات، تغييرات، خرده کارى و 

پيمانکارى
٠٩١٥٩٨٠٠٤٥٦ عليپور

٩٥٢٩٢٢١٧/ ف

٩٥٠٩٧٨٢٧/ ف

از پ� تا بام
ساخت، بازسازى، تعميرات

٠٩١٥٥٠٨٦٨٤٢

3ليه امور ساختمان
�شبانه روز

معمار تجربی
٩٥٢٧٣٢٠٦/ ل٠٩٣٠٣٧٠٢٦١١

پيمانMار� برق ساختمان
اجراى کليه امور

 سيم کشی ساختمان 
٠٩١٥٩٣٣١٦٨٣

٩٥٢٨٧٣١٢/ ف

 �تخر�ب خا3بردار
�بازساز

نقشه بردارى سند ماده ١۴٧
٠٩١٥٦٢٤٦٩١٨-٣٦٦٥٩٣٥٤

٩٥٢٩٣٨٢٨/ ف

٩٥٢٧٣٠٥٩/ پ

�قالب بند
با قالب فلزى

٠٩١٥٥٢٢٩٩٨٤

٩٥١٩٥٨٢٤/ پ

پيمانMار� 3اج
بازسازى تعميرات کاشی سراميک

رفع نم سرویسهاى خرده کارى
٠٩١٥١٠٠٤٦٥٥

٩٥٢٧٤٩٠٥/ پ

نصب 3اش� وسرامي<
باقيمت وکيفيتی مناسب
٠٩١٥٨٢٥٩٥٥٢

 تعميرات 3اش� وسرامي<
گچ کارى وگچ برى دیوارچينی پيمانکارى

 موزایيک ، لکه گيرى و...پذیرفته 
 ٠٩١٥٣١٣٨٨٦٩می شود

٩٥٢٨٢٤٢٨/ ق

نصب 3اش� سرامي<
� و سنگ نما و خرده 3ار

 و غيره      مدیریت: حمامی
 

٠٩٠١٧٦٣٢٠٥٦
٩٥٢٩٤٥١٩/ ف

�دفتر پيمانMار
� بسMاباد

ارائه کليه خدمات ساختمانی 
کابينت، MDF، کاغذ دیوارى، 

پنل، نقاشی و ...
٠٩١٥٣١٩٤٩٢٥
٠٩١٥٥٤٢٥٣٩٦

٣٥٢٣٩٠٢٠
٩٥٢٨٦٨٧٩/ ف

٩٥٢٠٩٩٧٨/ پ

د�وار3ش� اراض� 
ساخت ویال ،استخر 
٠٩١٥١١١٥٣٣٨

٩٥٠٥٨٦٤٢/ پ

پيمانMار� ساختمان
معمار تجربی ، عضو نظام مهندسی 
سفت کارى ،نازک کارى ،تعميرات

٠٩١٥٨٠٨٠٥٠٠

پيمانMار� ساختمان 
تغييرات،تعميرات، کاشی، سنگ، 

سراميک و غيره پذیرفته می شود 
٠٩٣٦٩٢٢٦١٤٢

 

٩٥١٧٧٢٩٦/ ف

٩٥٢٧٧١٢٨/ پ

3ليه امور ساختمان
کاشی،سراميک،پله،نما،موزایيک

تعميرات،تغييرات ،خرده کارى
٠٩١٥١٦٧٦٢٦٠

ساخت از پ� تا بام 
تغييرات تعميرات تزئينات 
تخریب دیوارکشی ویالسازى

٩٥٢٥٣١٣٦/ پ٠٩١٥٧٥٨٠٠٤٢

٠٩١٥٩١٠٧٦٤١
 ٠٩١٥٦٣٠٧٦٤١

پيمانMار� ارج

٩٥٢٨٨٧٧٥/ مصاحبی

نصب انواع سنگ، کاشی، سراميک
 پله، نما 

پيمان 3ار� نو�ن
بازسازى، تعميرات، ویالسازى 
سقف شيبدار (سفال،پرچين)

٠٩١٥٣٠٦٤٩٨١
٩٥٢٨٧٧٢٣/ ق

طراح� و اجرا� ساختمان
نوسازى،بازسازى، تعميرات

مظلوم ٠٩٣٦١٣٨٧١٨٧
٩٥٢٧٤٠٨٤/ م

خر�د و فروش لوازم
قالب بتن، فلزى 

و لوازم داربست- اجاره
 ٠٩١٥٣٠٤١٣٢٠
 ٠٩١٥٥٣٥٣٧٠٠

٣٢٧١١٦٥٤
٩٥٢٤٢٣٧٥/ ط

پيمانMار� ساختمان ثامن 
 سنگ، پله، موزائيک، سراميک و 

غيره... و کليه کارهاى ساختمانی
٩٥٢٦٦٦٣٠/ م٠٩١٥٥١٣٤٧٨٤ 

تعميرات تغييرات تخر�ب
ساخت زمين و پشت بام 

دیوارکشی اراضی و ویال خرده کارى
٩٥٢٥٣١٨٩/ پ٠٩١٥٤٥٢٩٨٦٤

٩٥٢٤٠٢٩٧/ پ

نصب 3اش� سرامي<
تعميرات ،تغييرات،خرده کارى

٠٩١٥١٥٧٩١٨٦
٠٩١٥٢٠٣٩١٨٦

٩٥٢٦٧٦٤٥/ م

 شر3ت ساختمان� مشاهير
�نوساز�-بازساز

طراحی -احداث -استحکام بنا
مسکونی- تجارى - باغ و ویال
داراى گرید ابنيه و تاسيسات

کيفيت خوب ،کارماست
٠٩٣٠٧٢٥٧١٠٠

فوالدى ٣٦٢١٧٣٥٦ 

٩٥٢٩٢٤٢٠/ ط

 �آرماتور بند� -قالب بند
(چوب ،فلز)

٠٩١٥٥٥٧٥٩١٢

اجرا� ساختمان 
  �مهندس محمد

 

 ٠٩١٥٥٢٢٤٢٩٠
٩٥٢٢٤٩٢٢/ م

ساختمان� شر3ت 

 سازهرمز
- طراحی و اجرا 

از صفر تا صد ساختمان
- تعمير و بازسازى داخلی و نما

- مشارکت در ساخت
- انجام کليه امور شهردارى

٠٩١٥٣٢٠٦٠٥٤
٣٨٤١٦٨٣٥

٩٥٢٩٤٦٧٨/ م

�پيمان 3ار
�طراح�،بازساز

 

٩٥٢٨٨٩١٩/ ل٠٩٣٣٩٦٦١٢٥٨

ساختمان�  �پيمانMار  
تعميرات

 و ساخت کامل
کيفيت عالی

با قيمت مناسب
٠٩١٥٧٥٨١٠٣٢ 

٩٥٢٩٧٣٠٣/ م

سنگ ساب� توس 
ساب انواع سنگ، موزائيک

بتن، گرانيت 
٠٩١٥٥١١٦٩٠٥-٣٦٩٠٨٤٤٩

٩٥٢٩٣٨٠٨/ م

نصب 3اش� و سرامي< 
چسبی و دوغابی،گچ کارى و

 رفع نم سرویس
٠٩١٥٩٠١٨٧٤٤ �صبور

٩٥٢٨٤٤٤٢/ خ

 B3 ،نما �سنگ 3ار
بدنه، 3اش� و سرامي< 
٠٩١٥١٢١٠٨٩٣

٩٥٢٩٣٤٦٣/ ط

نصب 3اش� سرامي<
ت< سرام موزا�ي< و غيره 

 برادران جعفرزاده
٩٥٢٩٦٢١٦/ م٠٩١٥٥٠٤٤١٦٦

3اش�، سرامي<
 و... �زدان� 

 

٩٥٢٩٧٤٤٢/ م٠٩١٥٨٠٢٣٤٨٧

اجرا� انواع 3اش� 3ار� وسرامي< و 
سنگ 3ار�  به قيمت مناسب 

 

٠٩٣٦٨٢٥٥١٤٨
٩٥٢٩٧٢٩٩/ ط

٩٥٢٩٢٩٠٨/ ق

 �سنگ 3ار�، 3اش� 3ار
تعميرات ساختمان   

٠٩١٥٥٢١٧٠١٥

٩٥٢٤٧٠٩٠/ پ

�3اشت ُبلت و 3ُرگير
وبرش با کاتروسوراخ کردن بتن 

٠٩١٥٥٠٨٨٤٤٧خدمتگذار

ضا�عات فالح
خرید درب و پنجره و مصالح با بيمه

 ٠٩١٥١١٨٧٤٩٩-٣٦٦٦٠٨٨٣
٩٥٠٠٦٠٨١/ پ

٩٥٢٨٩١٠٦/ ط

خاt نخاله
 خاور کمپرسی با  کارگر

٠٩١٥٩٠٨١١٠٦

 �تخر�ب و خا3بردار

پارسيان 
اجاره دهنده

 ماشين آالت راه سازى
 بيل مکانيکی- لودر ، 

گریدر، کمپرسور ، پيکور 
چمن ٢١

٣٣٤٣٨٢٣٩
٠٩١٥٨٠٤٢١٢٣
٠٩١٥٥٠١٧٦٦٣
٠٩١٥٨١٦١٦٩٨

٩٥٢٤٢٩٣٠/ ف٠٩١٥٦٣٧٥٢٢٢

٩٥١١٨٦١٧/ ف

حمل خاt و نخاله 

            سيد مهدى

٠٩١٥٠٨٥٦٠٧٥
٠٩١٥٠٨٥٦٠٧٦
٠٩١٥٠٨٥٦٠٧٧

تمام    نيسان     وقت 

�تخر�ب فور
را�گان

تخریب بتن- اسکلت آهن
خاکبردارى و خرید کليه 

مصالح با بيمه
فورى تخصص ماست

٠٩١٥٢٠٠٠٠٤١
٠٩١٥٦٠٠٠٠٧١
٠٥١٣٧٣٣٥١٠٠

٩٥٢٧٥٦٧٤/ مخورشيدى

٩٥١٩٩٧٧٧/ پ

تخر�ب
 فور� رسول�

انواع ساختمان هاى بتنی 
و اسکلت آهن 
با قيمت پایين

کارشناسی و مشاوره رایگان
 CGL تحت پوشش بيمه 

درب و پنجره و مصالح تخریبی 
را با قيمت باال خریداریم

٠٩١٥٧٠٠٤٠٥٨
٠٩١٥٧٠٠٤٠٥١

حمل خاt و نخاله 
با نيسان شبانه روزى 

(سيد)٠٩١٥٨٩٧٨٠٨٦
٩٥١١٨٧٣٧/ ف

خا3بردار� با مين� لودر 
ارزانتر از همه 

٠٩٣٧٧٦٤١٧٧٣ کمالی 
٩٥١٤٠٦٧٨/ ف

 �تخر�ب فور
�خا3بردار

و خرید مصالح
 تحت پوشش بيمه 

حسينی ٠٩١٥٥٧٩١٩٦٧ 

٠٩١٥٦١٨٥٨٦٩
٩٥١١٨١٣٤/ م

٩٥٢٩٤٠٣٣/ د

�تخر�ب ساختمان و خا3بردار
ما  از  را  قيمت  لودر-آخرین  با 
بخواهيد. ٠٩١٥٥١٤٤٩٩٦
حسينی ٠٩١٥٤١٤٤٩٩٦

٩٥٠٩٢٦٢٢/ م

تخر�ب
�خا3بردار

انواع ساختمانهاى بتنی واسکلت 
فلزى، خرید آهن آالت ، درب و 
پنجره ، ضایعات ،موتورخانه و...

 به قيمت مناسب

٠٩١٥١١٥٦١٥٣
٠٩٣٩٩٣٢٣٨٨٨
٠٩١٥١١٣٤١٣٩

تحت پوشش بيمه - عبدى

�3اشت ُبلت و 3ُرگير
 ٠٩١٥٣٥٨٤٦٧٧

حيدرى٠٩٣٧٦٢٦٨٣٣٦
٩٥٠٤٨٢٠٤/ خ

٩٥٢٠٨٤٨٨/ ط

با3س وحيد 
حمل خاt و نخاله

رضا شهر، آزاد شهر، قاسم آباد
٠٩١٥١٠١٦٢٣٠

�  تخر�ب فور

 ٠٩١٥٥٠٦٤٤٥٤
٩٥٢٣٦٢٨٥/ ق

تخر�ب حسين�
مترى٣/۵٠٠ با بيمه

 ٠٩٣٦٠٢٧٧٥٤٢
٩٥٢٩٢٥٦٥/ پ٠٩٣٦٥٧٤٦٨٧٢

خدمات تخر�ب فرهاد 3وهMن
جهت تخریب بتن آسفالت و شفته 
با کمپرسور و هيلتی و حداقل قيمت

٠٩١٥٣٠٧٧٥٧٨ رمضانپور
٩٥٢٠١٨٧٣/ ل

٩٥٢٨٠٤٦٣/ م

 �گودبردار
وتخر�ب 
تحت پوشش بيمه 

CGL
٠٩١٥٣١٣٤٢٧٨ باروئی

٠٩٣٠٥٧٢٨٥٠٠

٩٥٢٩١٣٢٠/ د

تخر�ب 
�خا3بردار

با بيمه و خرید مصالح
٠٩١٥٠٤٠٣٦٠٢

نجاتی ٠٩١٠٥٦٢٣٦٢٥

خا3بردار� ارزان
اجاره ى توماس (بابکت) و خاور

٠٩١٥٨٠٤٢٧١٠
٩٥٢٠٢٠٢٦/ ق٠٩١٥٧٠٦٦٦٧١

٩٥٢٠٨٥٢٩/ پ

تخر�ب ساختمان برادران 

سخاوت پور
خریدار کليه مصالح 
ساختمانی و ضایعات 
٠٩١٥٣١٧٨٨٤١
٠٩١٥٣١٥٦٣٤٢

3اشت بلت،تخر�ب بتن
کاشت ميلگرد انتظار 
 دیوار تراشی ، گردبر

شکرى  ٠٩١٥١٢٥٨٣٣٠
٩٥٢٩٢٨١٢/ ل

خا3بردار� ارزان تر
 از همه جا 

اجاره توماس (بابکت) و خاور  
فيلمی    ٠٩١٥٨٠٢٠٩٣٣

٩٥٢٤٣٣٦٥/ ق

تخر�ب و خا3بردار� تهران�
خرید وفروش -تحت پوشش بيمه

٠٩١٥٥١٨٢٣٦٦
٠٩١٥٨١٨٢٣٦٦

٩٥١٨١٠٥٩/ ق

٩٥١٢٦٩٢٨/ پ

تخر�ب بتن
کاشت بلت  - کرگيرى

٠٩١٥٤٠٤٠٨٤٠
٠٩٣٥٤٠٤٠٨٤٠

تخر�ب ارزان  
بازسازى- خرده کارى   

فورى
٠٩١٥٩٠٧٤٣٨٨ رضایی

٩٥٢٩٤١٨١/ ق

٩٥٢٣٠٤٥١/ د

تخر�ب
� برادران ا3بر

انواع ساختمانهاى بتنی
واسکلت آهن با قيمت پائين
کارشناسی ومشاوره رایگان 

تحت پوشش بيمه نوین
٠٩١٥٩١٠١٣٥٢
٠٩١٥٧٠٠٣٧٦٦
٠٩٣٠٦٧٥٦٦٦٩

درب وپنجره وکليه مصالح تخریبی 
را به قيمت باال خریداریم   

حمل نخاله
نيسان - خاور

٠٩١٥٧٠١٤٦٨٥ قانع
٩٥١٩٣٦٤٢/ پ

حمل خاt و نخاله 
توسط نيسان

 

٩٥٢٩٤٩٠١/ ق٠٩٣٧٩٣٨٤٥٨٣

 �خا3بردار
توماس(بابکت)  

٩٥٢٧٠٤٣٨/ ف٠٩١٥٢٢٠١٠٩٠

با3س 
منطقه ١- سجاد، احمدآباد 

کالهدوز، آبکوه ،سناباد
١٠٠٤ ٠٩١٥٣١٨ اخالقی

٩٥١٩٣٦٣٧/ پ

حمل خاt و نخاله 
بانيسان  

٠٩١٥٣٠٨٠٩٦٣
٩٥٢٩٤٧٦٠/ ق

 �خاt بردار
و پيمانکارى در اسرع وقت در 

کليه نقاط شهر توسط بيل و لودر 
٠٩١٥٣٢٢٠٨٨٥

٩٥١٩٤٨٢٨/ ق

٩٥٠٨٣٣٦٧/ ف

تخر�ب ساختمان 
برادران 

تخریب ساختمان
خاک بردارى با مينی لودر و لودر 

و بيل ، خرید لوازم 
 CGL تحت پوشش بيمه

عضو ثابت اتحادیه ابوطالب١۵
٠٩١٥٣١١٠٧٩٠

                         ٣٧٢٥٥٢٥٩  

٩٥٢٧١٦٥٢/ پ

 �خا3بردار
بيل مکانيکی ، پيکور، کاميون ،لودر

٠٩١٥٣١١٦٥٦١

تخر�ب فور� خرید و حمل
کليه ضایعات درب و پنجره و 

آلومينيوم و ...  ٠٩٣٥٨٠٣٦٥٦٠
بيضایی ٠٩١٥١٠٥٨٤٣٣

٩٥٢٩٥٦٠١/ ف

٩٥٢٩٥٤٩٧/ د

تخر�ب را�گان 
نوین با بيمه CGL  - خاکبردارى 

٠٩١٥١٦٧١٠٩٥ -٣٢٧٣٧٦٥٤

خا3بردار� ارزان 
مينی لودر توماس حرفه اى 

خوش اخالق 
٩٥١٩٨٤١٦/ ف٠٩١٥٩٠٩١٨١٤

حمل خاt و نخاله 
توسط نيسان زیرقيمت همه جا 

٠٩١٥٧٠٧٤٥١٠
٩٥٢٦٩٠٧٣/ ف٠٩٣٠٧٦٨١٠٠٦

٩٥١٩٩٥٧٠/ پ

تخر�ب 
�و گودبردار

 CGL تحت پوشش بيمه
خریدار آهن ، آلومينيوم 

مس ، چدن
شاکرى  ٠٩١٥٥٢٤٨٣١٤ 

٠٩١٥٨٩٥٣٥٧٧

�تخر�ب فور
 � نور

با نيروى مجرب و کارآمد و فنی
 درحداقل زمان

 با ٢٠%تخفيف و بيمه کليه
 لوازم تخریبی خرید درب و 

پنجره آهنی و آلومينيوم 
مشاوره رایگان- نورى

٠٩١٥٥١٠٥٥٤١
٩٥٢٠٢١٠٢/ ق٠٩٠١٦٠٣٢٠٠٩

٩٥١٦٠١١٠/ خ

  حمل خاt ونخاله
با نيسان تمام وقت 

٠٩١٥٧١٨٥٥٩٤

تخر�ب فور� 3اشت بلت
 سوراخکارى، دیوار، کاشی تراشی

بتن، شناژ، دیوار آجرى و ... 
٠٩١٥٨٢٤٧٣٧٧  

٩٥٢٧٧٦١٦/ م

3مپرسور
تخریب بتن،شفته وسنگ
٠٩١٥١٠٦٧٧٠٨

٩٥٢٩٥٧٠٥/ د

 �خا3بردار
نيسان، لودر، بيل مکانيک 

٩٥١٠١٩٢٠/ ف٠٩١٥٤٤٣٦٦٨٥

تخر�ب ساختمان

�پيمان 3ار

بتـــن 

آماده همMار� و استخدام
نما3ار،3اش� 3ار،سنگ 3ار


