
سه شنبه ١٤ دى ١٣٩٥ ، شماره ١٩٤٣٩
٦

شر3ت ساختمان� اند�شه سازان 
مدیریت طرح و پروژه هاى 

عمرانی دکوراسيون داخلی، 
بازسازى، مقاوم سازى بازدید، 
مشاوره و طراحی اوليه رایگان 

 ٣٨٩٢٧٤٠٢
 ٠٩١٥٠٩١٦٦٥٧
 ٠٩١٥٠٩١٦٦٥٨
٠٩١٥٠٩١٦٦٥٩

٩٥٢٩٥٧٣٠/ ف

مهندس� پا�ا 
طراحی، اجرا، دکوراسيون، محوطه، نما 
٠٩١٥٣١٠٠٢١٠-٣٧٥٩٨١٤٣

٩٥٢٣٠٩٠٦/ ب٠٩١٠٥٦٥٢٣١١

3اوشگران
معمار� مدرن 

شماره ثبت ۵۵٢۵٨ 
پی تا بام پروژه هاى ساختمانی 

با رزومه کارى بسيار باال در 
انجام کارهاى پيمانی و بازسازى 

مهندس هروى ٠٩١٥٨٢٧٣٠٦٢
٩٥١٩٩٢٧٠/ پ       ٣٨٦٨٦٨٥٧

�پيمانLار
بازسازى ، دکوراسيون ساختمان
 سرعت باال -  مهندس شجاعی

٣٦٠٨٧٩٦٤-٠٩١٥٥٠٥٦٦٧٢
٩٥٢٩٢٩٤٥/ ل

�بازساز
تعميرات وتغييرات بناهاى قدیمی 

زیر نظر اتحادیه معماران
٠٩١٥٢٠٣٠١١٣-٣٦٠٧٨٠٠٣

٩٥٢٣٧٥٣٩/ ل

منزلتان را تا عيد متحول 
م� 3نيم

شرکت آشيان گستران آمود شرق
٣٨٩٤٣٢٠٨-٠٩١٥٣٠٧٠٩٦٠

٩٥٢٦٩٢٨٦/ ق

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

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

٩٥٢٠٠٦٩٠/ ف

فوم بتن ثامن توس
 اجراى انواع کف سازى بتنی

٠٩١٥٥١٦٧٦٢٨

فروش بتن آماده
با مصالح صددرصد 

شکسته با شيت 
آزمایشگاهی اجراى 

انواع کف سازى و دیوار

٠٩١٥١١٣٢٥٩٤
٩٥٢٩٦٣٨٥/ ر

فروش بتن  

٠٩١٥٦٩٠٥٠٠٦
٩٥٢٠٥٣٥٣/ ق

٩٥٢٩٢٧١٧/ پ

فروش و�ژه بتن آماده 
باضمانتنامه کتبی و شيت آزمایشگاهی 

٠٩١٥٤١٣٦٠٨٠-٣٥٢٤٢٠٠٠

٩٥٠٩٧٨٢٧/ ف

از پ� تا بام
ساخت، بازسازى، تعميرات

٠٩١٥٥٠٨٦٨٤٢

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

٩٥٢٥٣١٣٦/ پ٠٩١٥٧٥٨٠٠٤٢

تعميرات تغييرات تخر�ب
ساخت زمين و پشت بام 

دیوارکشی اراضی و ویال خرده کارى
٩٥٢٥٣١٨٩/ پ٠٩١٥٤٥٢٩٨٦٤

�بازساز�،تعميرات،خرده 3ار
 کاشی سراميک،رفع نم سرویسها 

بدون خرابی،لوله کشی 
٠٩١٥٧٩٥٦٩٨٥

٩٥٢٩٠٤٣٤/ ش

خر�د و فروش لوازم
قالب بتن، فلزى 

و لوازم داربست- اجاره
 ٠٩١٥٣٠٤١٣٢٠
 ٠٩١٥٥٣٥٣٧٠٠

٣٢٧١١٦٥٤
٩٥٢٤٢٣٧٥/ ط

٩٥٢٠٩٩٧٨/ پ

د�وار3ش� اراض� 
ساخت ویال ،استخر 
٠٩١٥١١١٥٣٣٨

٩٥٢٤٠٢٩٧/ پ

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

٠٩١٥١٥٧٩١٨٦
٠٩١٥٢٠٣٩١٨٦

 3نيتLس و رنگ ا3رولي= 
 با طيف متاليک زیبا و ضد آب 

گرانوليت ، کاه گل پليميرى 
٩٥٢٩٨٨٣٥/ م٠٩١٥٧٠١٨٩٨٢ 

٩٥١٩٥٨٢٤/ پ

پيمانLار� 3اج
بازسازى تعميرات کاشی سراميک

رفع نم سرویسهاى خرده کارى
٠٩١٥١٠٠٤٦٥٥

نيازمند�م. 
به چند پيمانکار 

شسته کار نما نيازمندیم.
تماس:  ٨ الی ١٣

٠٩٣٠٥١١٤٥٦٤
٩٥٢٩٨٢٨٩/ ف

 �خدمات آرماتوربند
قالب بندى، دیواربرشی 

سقف هاى بتنی، کاشت بلت و صفحه 
بازدید رایگان ٠٩٣٠٥٧٣٤٢٠٦

٩٥٢٢٥١٧٧/ پ

مشاوره و نظارت 
ساختمان ها� مشار3ت� 

٠٩١٥٥٢٢٤٢٩٠  مهندس محمدى
٩٥٢٥٣٠٣٤/ م

انجام 3ليه 3ارها� ساختمان�
نظام  کد  پيمان  مدیریت  مصالح  با   
مهندسی مجرى ذیصالح بازدید رایگان

 ٠٩١٥٥٢٠٣٠٢٩امينيان
٩٥٢٩١٥٠٣/ م

پيمانLار� حسين�
نصب کاشی، سراميک، موزائيک 

سنگ،پله، دیوار، رفع نم  سرویس ها و..
٠٩١٥٨٢٧٤٥١٤-٣٢٥٦٢٤٠٤

٩٥٢٩٤٤٠١/ ط

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

غيره... و کليه کارهاى ساختمانی
٩٥٢٦٦٦٣٠/ م٠٩١٥٥١٣٤٧٨٤ 

٩٥٢٧٣٠٥٩/ پ

�قالب بند
با قالب فلزى

٠٩١٥٥٢٢٩٩٨٤

 اجراء 3اش�، سرامي=،
  موزائي= و تمام خرده 3ار� ها

٠٩١٥٨٨٩٩٧٨٦ 
٩٥٢٩٩٠٢٩/ م

پيمانLار� ساختمان 
تغييرات،تعميرات، کاشی، سنگ، 

سراميک و غيره پذیرفته می شود 
٠٩٣٦٩٢٢٦١٤٢

 

٩٥١٧٧٢٩٦/ ف

� سنگ 3ار
 سراميک، کاشی، تعميرات کلی 

 ٠٩١٥٨٢٣٨٠٩١
با نازلترین قيمت 

 
٩٥٢٩٩٠٢٠/ م

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

 رفع نم سرویس
٠٩١٥٩٠١٨٧٤٤ �صبور

٩٥٢٨٤٤٤٢/ خ

سنگ ساب� توس 
ساب انواع سنگ، موزائيک

بتن، گرانيت 
٠٩١٥٥١١٦٩٠٥-٣٦٩٠٨٤٤٩

٩٥٢٩٣٨٠٨/ م

اجرا� نما ضامن 
سنگ کارى، کاشی کارى، سيمان کارى

 گرانوليت، شسته، نماى رومی 
٩٥٢٨٧٢٠٩/ م٠٩١٥٣١٥٧١٧٨

 A3 ،نما �سنگ 3ار
بدنه، 3اش� و سرامي= 
٠٩١٥١٢١٠٨٩٣

٩٥٢٩٣٤٦٣/ ط

٩٥٢٨٠٤٥٨/ م

تخر�ب محمد�ان 
مترى ٣۵٠٠
٠٩١٥٩٧٦٩٩٤٧
٠٩١٥٦١٨٨٠٨٥

تخر�ب ارزان  
بازسازى- خرده کارى   

فورى
٠٩١٥٩٠٧٤٣٨٨ رضایی

٩٥٢٩٤١٨١/ ق

٩٥٢٩٥٤٩٧/ د

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

٠٩١٥١٦٧١٠٩٥ -٣٢٧٣٧٦٥٤

حمل خاs ونخاله
بانيسان شبانه روزى

فرنيا ٠٩١٥٣١٠٦٢٣٢
٩٤٣٩٥٠٨٤/ پ

خا3بردار� ارزان تر
 از همه جا 

اجاره توماس (بابکت) و خاور  
فيلمی    ٠٩١٥٨٠٢٠٩٣٣

٩٥٢٤٣٣٦٥/ ق

٩٥١٩٨٠٤٥/ پ

ضا�عات فالح
خرید درب و پنجره و مصالح  بيمه

٠٩١٥١١٨٧٤٩٩-٣٦٦٦٠٨٨٣

٩٥٢٨٠٤٦٣/ م

 �گودبردار
وتخر�ب 
تحت پوشش بيمه 

CGL
٠٩١٥٣١٣٤٢٧٨ باروئی

٠٩٣٠٥٧٢٨٥٠٠

تخر�ب سلطان� 
خاکبردارى و گودبردارى
 CGL تحت پوشش بيمه هاى
مشاوره رایگان با كادر مجرب 
با قيمت مناسب كليه لوازم 

ساختمانی شما را خریداریم  
٠٩١٥٣١٩٤٠٢٩

٩٥٢٢٤٥٥٢/ ل٠٩١٥٦٩٠٦٥٢٠

 � تخر�ب فور
مشهد الرضاء

 تخریب و خاکبردارى بدون تعطيلی
 با مسئوليت بيمه ایران 

کليه مصالح تخریبی و ضایعات 
شما را خریداریم.

٠٩١٥٧٠٠٤٩١٣ 
٩٥٢٣٢٥١٢/ م٠٩١٥٧٠٠٤٩١٧

٩٥١٩٩٥٧٠/ پ

تخر�ب 
�و گودبردار

 CGL تحت پوشش بيمه
خریدار آهن ، آلومينيوم 

مس ، چدن
شاکرى  ٠٩١٥٥٢٤٨٣١٤ 

٠٩١٥٨٩٥٣٥٧٧

تخر�ب حسين�
مترى٣/۵٠٠ با بيمه

 ٠٩٣٦٠٢٧٧٥٤٢
٩٥٢٩٢٥٦٥/ پ٠٩٣٦٥٧٤٦٨٧٢

3اشت ُبلت 
3ُرگير� و برش سيم

 ٠٩١٥١١٣٢٩٢٧
٩٥٠٤٨١٧٩/ خ٠٩١٥١٠٠٧٢١٢

با3س 
آزاد شهر، رضا شهر، قاسم آباد 

 

٠٩١٥٢٥٠٧٠٩٠
٩٥٢٣٦٠٤٢/ ط

تخر�ب
مشهد پوشش
خاکبردارى 

تخریب با بيمه هاى الزمه 
و کادرى مجرب با قيمت 

مناسب مصالح ساختمانی 
شما را خریداریم

 ٠٩١٥٥١٩٦٥٣٥
 ٠٩١٥٧٦٧٧٦٩٧

٩٥١٣٠٥٦٦/ ل

�  تخر�ب فور

 ٠٩١٥٥٠٦٤٤٥٤
٩٥٢٣٦٢٨٥/ ق

٩٥٢٨٤٣٨٠/ پ

تخر�ب ارباب�
مترى ٣۵٠٠ 

٠٩١٥٨٧٥٨٥٤٥
٠٩١٥٥٢٨٤٨٣٦

3اشت بلت 
کرگيرى   ٠٩١٥٥١٢٥٧٧٦

ميلگرد انتظار ٠٩١٥٥٥٩٥١١٦
خردمند       ٠٩١٥١١٨٨٣٧٠ 

٩٥١٣٦٩١٦/ ل

٩٥١٦٠٠٧٥/ خ

 حمل خاs ونخاله
با نيسان تمام وقت 

 ٠٩٣٩٤٢٩٩٧٢١

تخر�ب 
�خا3بردار

طوس گستر
مشاوره تخریب با بيمه هاى 

الزمه و کادرى مجرب 
با قيمت مناسب کليه 

لوازم ساختمانی شما را 
خریداریم-اصغرزاده

٠٩١٥٥٠٣٩٢٨٧ 
٩٥٢٠١٩٧١/ ل

٩٥١٦٧٠٣١/ ط

تخر�ب 
برادران رحمت� 
سرعت، ایمنی، کيفيت 

مجرى پروژه هاى
تخریب و خاکبردارى

 کليه خرید مصالح 
با کادر مجرب
 اجاره بيل مکانيکی

و پيکور 
CGL بيمه

 ٠٩١٥٣١٠٣٩١٤
 ٠٩١٥٥٠٢٩٠٣٣
٠٩١٥٣٠٢٤٠٩١
٠٩١٥٥٠٦٥٧٨١

٣٢٥٩٤٨٧١ 

تخر�ب
�فور

 خاکبردارى و خرید مصالح با بيمه 
نام آور٠٩١٥٧٧٧٠٣٨٣

٠٩١٥١١٩٠٣٨٣
٩٥١٩٩٦٨١/ م

٩٥٢٤٤٥٦٥/ پ

 �خا3بردار
بيل- لودر- پيLور  

 ٠٩١٥١١١٧٠٩٩
٠٩١٥١١١٣٤٨٧

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

�تخر�ب و خا3بردار
  با لودر بيل 3مپرس�

 ٠٩٠٣٦٤١٤٢٩٨
٩٥٢٨٩٧٨٢/ ف٠٩١٥٨٠١٥٨٠٠

حمل خاs و نخاله توسط نيسان

  تمام وقت

٠٩١٥٧١٨٥٥٩٢
٩٥١١٨٧٩٥/ ف

٩٥٢٤٧٠٩٠/ پ

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

٠٩١٥٥٠٨٨٤٤٧خدمتگذار

٩٥٢٨٩١٠٦/ ط

خاs نخاله
 خاور کمپرسی با  کارگر

٠٩١٥٩٠٨١١٠٦

خا3بردار� ارزان 
مينی لودر توماس حرفه اى 

خوش اخالق 
٩٥١٩٨٤١٦/ ف٠٩١٥٩٠٩١٨١٤

 �خا3بردار
توماس(بابکت)  

٩٥٢٧٠٤٣٨/ ف٠٩١٥٢٢٠١٠٩٠

 داراى پروانه مهارت
 و بيمه هاى الزمه

 تخریب فورى 
انواع سازه ها 

خرید کليه مصالح 
به قيمت مناسب
٠٩١٥٥٢٥٦٠٣٦ 
٠٩١٥٤٤٠٨٥٠٠
٠٩٣٣٨٩٧٩٥٠٠

معتمدى
٩٥٢٨٧٧١٦/ ل

 تخر�ب 

تهران گستر

٩٥٢٩١٣٢٠/ د

تخر�ب 
�خا3بردار

با بيمه و خرید مصالح
٠٩١٥٠٤٠٣٦٠٢

نجاتی ٠٩١٠٥٦٢٣٦٢٥

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   

با3س فرزاد 
آزاد شهر، رضا شهر ،قاسم آباد 
٠٩٣٥  ٨١٢    ٠٩١٥

٩٥٢٩٢٥٩٠/ ط

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

٠٩١٥٣٠٧٧٥٧٨ رمضانپور
٩٥٢٠١٨٧٣/ ل

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  

خا3بردار� ارزان 
مينی لودر توماس روزمزد کنتراتی 

٠٩١٥٨١٢٧٥٧٢ زورآبادى
٩٥٢٨٨٥٩٠/ ف

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

بتن، شناژ، دیوار آجرى و ... 
٠٩١٥٨٢٤٧٣٧٧  

٩٥٢٧٧٦١٦/ م

 تخر�ب
 ساختمان

 وخاکبردارى
بابيمه

٠٩١٥١٠٦٧٧٠٨ 
٩٥٢٩٥٧٠٠/ د

�خا3بردار
مينی لودر توماس(بابکت)تخریب،خاور
کول آبادى ٠٩١٥٣١٣٣١٩٣

٩٥٢٠٢٧١٠/ خ

حمل خاs و نخاله 
نيسان -شبانه روزى 

٠٩١٥٢٣٧٧٠٠٨ عرب
٠٩٣٩٥٣٤٥٧٧٣

٩٥١٩٣٦٤٤/ پ

�تخر�ب فور
را�گان

تخریب بتن- اسکلت آهن
خاکبردارى و خرید کليه 

مصالح با بيمه
فورى تخصص ماست

٠٩١٥٢٠٠٠٠٤١
٠٩١٥٦٠٠٠٠٧١
٠٥١٣٧٣٣٥١٠٠

٩٥٢٧٥٦٧٤/ مخورشيدى

٩٥٢٩٤٠٣٣/ د

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

3اشت بلت 
کرگيرى و برش با کاتر 

و دستگاه سيم 
٠٩١٥٧٧٧٣٩٩٧

٩٥٢١٦٢١٤/ ف

سيار  �جوشLار
کليه کارهاى برشکارى و جوشکارى 

٩٥٢٩٦٤٣٠/ ف٠٩٣٠٨٣٨٠٤٧٧

٩٥١٩٩٣٣٨/ پ

جوشLار� اسLلت
برشکارى شيروانی - پله

٠٩٣٥٢٢٢٠٠٣٠

٩٥١٠٩٣٨٨/ ق

Aمنص �جوشLار
ساخت زیر کولرى

تعميرات درب، سایر خرده کاریها
٠٩١٥٩٧٩٨٣٤٤

بعداز همه با ماتماس بگير�د
٠٩١٥٨٨٠٠١٩٥ �جوشLار
نصب و تعمير جک و کرکره برقی
جهاندار  ٠٩٣٥٤٩١٢٦٢٧

٩٥٢٩٨٩٦٣/ ق

٩٥٢٤٦٨٤١/ ف

 جوشLار� سيار 
 نصب تابلو ، نما، سایه بان، تعميرات 

باالبر، درب و پنجره، خرده کارى 
٠٩١٥١١٣١١٤٨ 

٩٥٢٩٣٥٤٧/ ف

اجرا� تخصص� اسLلت
فلزى سنگين (تيرورق، باکس)

کارخانه  ٣٣ و ٣٥٤٢١٠٣٢ و 
٠٩١٥٣٢٢٠٥١١

جوشLار� سيار
ارزان،فورى،بالکن،سقف 
شيبدار،نرده،حفاظ ،آالچيق

٠٩٣٩٥٢٤٠٦٤٠
٩٥٢٤٢٤٦٧/ خ

IPE و PG لتLاس �جوشLار
توسط چندین اکيپ مجرب

شود)  می  پذیرفته  نيز  کارى  (خرده   
٠٩١٥١٦٧٠٩٦٠بازرس

٩٥١٧٥٧٢٢/ م

مر3ز پخش 
انواع حفاظ 

آکاردئونی
 پنجره و روى دیوار 

زیرقيمت بازار 

٠٩١٥١١٣٠٤٢٩
٩٥٢٧٣٨٣٣/ ف

�جوشLار
ساخت،تعمير، درب و پنجره

پله ، سایه بان
٠٩١٥٣١٢٧٧٩٨

٩٥١٩٣٤٧٣/ پ

٩٥٢٢٧٦٣٩/ م

ارزانتر از همه جا 
  جوشکارى، خرده کارى

 برشکارى هوا، سقف شيبدار
٠٩١٥٤١٥٤٠٥٥

٩٥٢٤٥٦٥٢/ ف

�ارزان - فور
جوشکارى و تعميرات، آبگرمکن، 

لوله گاز ،درب و غيره
٠٩١٥٩١٦٠٦١٠  

٩٥٢٣٢١٧٠/ پ

درب 
آ3اردئون�
با رنگ کوره اى 

تحویل روز 
با ١٨ سال سابقه 

نرده ،راه پله 
حفاظ پنجره و... 

حفاظ بوته اى
٠٩١٥٢٠٠٤٠٤١

٩٥٢١٢٠٠٥/ ف

از توليدبه مصرف
 انواع 
آکاردئونی حفاظ 

حفاظ روى دیوار ٣۵ تومان 

کرکره سنتی مترى ٣۵ تومان 

کرکره برقی ،جک
زیر قيمت بازار

٠٩١٥١٢٢٧٩٨٠

٩٥٠٩٤٧٠١/ پ

جوشLار� سيار
فورى

٠٩١٥٤٠٩٤٠٠٩
جوشLار� و اسLلت بند� سوليران

انجام کليه امور جوشکارى 
اسکلت خرپا و نماى کامپوزیت

٠٩١٥٥٢٢٣٩٣٥
٩٥٢١٦٦١٩/ ق

٩٥٢٧٩٣٢٤/ پ

نرده راه پله 
درب آ3اردئون�

فورى
٠٩١٥٤٠٩٤٠٠٩

تخر�ب ساختمان

�پيمان 3ار

�جوشLار

بتـــن 

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


