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خا;بردار' ارزان 
مينی لودر توماس حرفه اى 

خوش اخالق 
٩٥١٩٨٤١٦/ ف٠٩١٥٩٠٩١٨١٤

٩٥٢٨٠٤٦٣/ م

گودبردار' 
وتخر$ب 
تحت پوشش بيمه 

CGL
٠٩١٥٣١٣٤٢٧٨ باروئی

٠٩٣٠٥٧٢٨٥٠٠

٩٥٢٤٧٠٩٠/ پ

;اشت ُبلت و ُ;رگير'
وبرش با کاتروسوراخ کردن بتن 

٠٩١٥٥٠٨٨٤٤٧خدمتگذار

٩٥٢٨٠٤٥٨/ م

تخر$ب محمد$ان 
مترى ٣۵٠٠
٠٩١٥٩٧٦٩٩٤٧
٠٩١٥٦١٨٨٠٨٥

خدمات ساختمان� پو$ا 
تخریب - خاک بردارى 

برات زاده  ٠٩١٥٥١٥٣٦٢٩
٠٩١٥٦١٥٣٦٢٩

٩٥٣٠٠١٢٥/ ق

تخر$ب حسين�
مترى٣/۵٠٠ با بيمه

 ٠٩٣٦٠٢٧٧٥٤٢
٩٥٢٩٢٥٦٥/ پ٠٩٣٦٥٧٤٦٨٧٢

 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

٩٥٣٠٢٣٧٨/ پ

تخر$ب 
و گودبردار'

 CGL تحت پوشش بيمه
خریدار آهن ، آلومينيوم 

مس ، چدن
شاکرى  ٠٩١٥٥٢٤٨٣١٤ 

٠٩١٥٨٩٥٣٥٧٧

  تخر$ب فور'

 ٠٩١٥٥٠٦٤٤٥٤
٩٥٢٣٦٢٨٥/ ق

خا;بردار' 
توماس(بابکت)  

٩٥٢٧٠٤٣٨/ ف٠٩١٥٢٢٠١٠٩٠

٩٥٢٤٤٥٦٥/ پ

خا;بردار' 
بيل- لودر- پيRور  

 ٠٩١٥١١١٧٠٩٩
٠٩١٥١١١٣٤٨٧

٩٥١٦٠٠٧٥/ خ

 حمل خاt ونخاله
با نيسان تمام وقت 

 ٠٩٣٩٤٢٩٩٧٢١

حمل خاt و نخاله 
با نيسان شبانه روزى 

(سيد)٠٩١٥٨٩٧٨٠٨٦
٩٥١١٨٧٣٧/ ف

خا;بردار' ارزان 
مينی لودر توماس روزمزد کنتراتی 

٠٩١٥٨١٢٧٥٧٢ زورآبادى
٩٥٢٨٨٥٩٠/ ف

با;س فرزاد 
آزاد شهر، رضا شهر ،قاسم آباد 
٠٩٣٥  ٨١٢    ٠٩١٥

٩٥٢٩٢٥٩٠/ ط

تخر$ب 
خا;بردار'

طوس گستر
مشاوره تخریب با بيمه هاى 

الزمه و کادرى مجرب 
با قيمت مناسب کليه 

لوازم ساختمانی شما را 
خریداریم-اصغرزاده

٠٩١٥٥٠٣٩٢٨٧ 
٩٥٢٠١٩٧١/ ل

٩٥١٩٨٠٤٥/ پ

ضا$عات فالح
خرید درب و پنجره و مصالح  بيمه

٠٩١٥١١٨٧٤٩٩-٣٦٦٦٠٨٨٣

تخر$ب فور' ;اشت بلت
 سوراخکارى، دیوار، کاشی تراشی

بتن، شناژ، دیوار آجرى و ... 
٠٩١٥٨٢٤٧٣٧٧  

٩٥٢٧٧٦١٦/ م

تخر$ب فور'
را$گان

تخریب بتن- اسکلت آهن
خاکبردارى و خرید کليه 

مصالح با بيمه
فورى تخصص ماست

٠٩١٥٢٠٠٠٠٤١
٠٩١٥٦٠٠٠٠٧١
٠٥١٣٧٣٣٥١٠٠

٩٥٢٧٥٦٧٤/ مخورشيدى

;اشت بلت 
کرگيرى و برش با کاتر 

و دستگاه سيم 
٠٩١٥٧٧٧٣٩٩٧

٩٥٢١٦٢١٤/ ف

تخر$ب قو$دل 
تخریب خاکبردارى و 

گودبردارى ،خرید آهن آالت 
و ضایعات به قيمت مناسب 

اجاره لودر و کاميون
٠٩١٥١١٠٩٤٩٨
٠٩١٥٣١٩٢٣٨١

٩٥١٩٩٠٨٢/ پ

٩٥٢٩٥٤٩٧/ د

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

٠٩١٥١٦٧١٠٩٥ -٣٢٧٣٧٦٥٤

;اشت ُبلت 
ُ;رگير' و برش سيم

 ٠٩١٥١١٣٢٩٢٧
٩٥٠٤٨١٧٩/ خ٠٩١٥١٠٠٧٢١٢

حمل خاt و نخاله توسط نيسان

  تمام وقت

٠٩١٥٧١٨٥٥٩٢
٩٥١١٨٧٩٥/ ف

خا;بردار' ارزان تر
 از همه جا 

اجاره توماس (بابکت) و خاور  
فيلمی    ٠٩١٥٨٠٢٠٩٣٣

٩٥٢٤٣٣٦٥/ ق

;اشت بلت 
کرگيرى   ٠٩١٥٥١٢٥٧٧٦

ميلگرد انتظار ٠٩١٥٥٥٩٥١١٦
خردمند       ٠٩١٥١١٨٨٣٧٠ 

٩٥١٣٦٩١٦/ ل

 به پيمانRار جهت 
خا;بردار' و خا;ر$ز'
 ١,۵٠٠,٠٠٠ مترمکعب 
پروفيل زمين و تسطيح و 

جاده سازى نيازمندیم

٠٩٣٧٢٩٦٢٤٤١ 
٩٥٣٠٣٢٣٧/ ق

خا;بردار'
مينی لودر توماس(بابکت)تخریب،خاور
کول آبادى ٠٩١٥٣١٣٣١٩٣

٩٥٢٠٢٧١٠/ خ

٩٥٢٩٩٥٨٨/ خ

جوشRار' سيار
خرده کارى گازو غيره 

ارزان فورى
٠٩١٥٠٦٤٧٦٠٢

٩٥٢٥٤٩١٢/ ف

جوشRار' فور'
درب ها،حفاظ،سایبان و غيره

٠٩١٥٣١٣٦٩١٣

٩٥١٩٩٣٣٨/ پ

جوشRار' اسRلت
برشکارى شيروانی - پله

٠٩٣٥٢٢٢٠٠٣٠

٩٥١٠٩٣٨٨/ ق

Kار' منصRجوش
ساخت زیر کولرى

تعميرات درب، سایر خرده کاریها
٠٩١٥٩٧٩٨٣٤٤

٩٥٢٧٧٥٤٥/ ف

جوشRار' سيار 
حفاظ  فرفورژه  اى  لوله  نرده  اجراى 
منبع  تعویض  و  تعمير  بان  سایه  و 

٠٩١٥٣٠٢٦٢٦٦آبگرمکن در محل 

٩٥٢٤٥٦٥٢/ ف

ارزان - فور'
جوشکارى و تعميرات، آبگرمکن، 

لوله گاز ،درب و غيره
٠٩١٥٩١٦٠٦١٠  

نرده
 در نصK روز

راه پله،تراس

 حفاظ پنجره 
درب آکاردئونی
 با رنگ کوره اى،تحویل فورى 

نصب و حمل رایگان
٠٩١٥٨١٨٨٨٧٥

٩٥٢٢٨٦٧٢/ ف

٩٥٢٨٣١٩٩/ ط

حفاظ
بوته اى، کمانی، ميلگردى و درب آکارد ئونی 

رنگ کوره، بعلت توليد انبوه ارزان وفورى
٣٨٩٢٠١٤٧- ٠٩١٥٣١٢٨٤١١

جوشRار' سيار عسRر'
اسکلت خرده کارى برشکارى 

اجراى سقف هاى شيب دار
٠٩١٥١٦٣٧٦٩١

٩٥٢١٤١٥٦/ ف

جوشRار'
ساخت،تعمير، درب و پنجره

پله ، سایه بان
٠٩١٥٣١٢٧٧٩٨

٩٥١٩٣٤٧٣/ پ

مر;ز پخش 
انواع حفاظ 

آکاردئونی
 پنجره و روى دیوار 

زیرقيمت بازار 

٠٩١٥١١٣٠٤٢٩
٩٥٢٧٣٨٣٣/ ف

٩٥٢٩٣٥٤٧/ ف

اجرا' تخصص� اسRلت
فلزى سنگين (تيرورق، باکس)

کارخانه  ٣٣ و ٣٥٤٢١٠٣٢ و 
٠٩١٥٣٢٢٠٥١١

٩٥٢٣٢١٧٠/ پ

درب 
آ;اردئون�
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

٠٩١٥٢٥٠٤٢٤١

جوشRار' سيار
ارزان،فورى،بالکن،سقف 
شيبدار،نرده،حفاظ ،آالچيق

٠٩٣٩٥٢٤٠٦٤٠
٩٥٢٤٢٤٦٧/ خ

٩٥٠٩٤٧٠١/ پ

جوشRار' سيار
فورى

٠٩١٥٤٠٩٤٠٠٩

٩٥٢٤٦٨٤١/ ف

 جوشRار' سيار 
 نصب تابلو ، نما، سایه بان، تعميرات 

باالبر، درب و پنجره، خرده کارى 
٠٩١٥١١٣١١٤٨ 

جوشRار'
خرده ;ار' و خدمات فن�

٩٥٠٨١٣٧٦/ م٠٩١٥٨٩١٠٠٩١

جوشRار' و اسRلت بند' سوليران
انجام کليه امور جوشکارى 

اسکلت خرپا و نماى کامپوزیت
٠٩١٥٥٢٢٣٩٣٥

٩٥٢١٦٦١٩/ ق

٩٥٢١٥٣٧٧/ پ

جوشRار' و برشRار'
اجرا اسکلت -پله -نما،سقف شيب 

دارخرده کارى (درب وپنجره،سایبان )
٠٩١٥٥١٨٤٢٤٨

بعداز همه با ماتماس بگير$د
جوشRار' ٠٩١٥٨٨٠٠١٩٥
نصب و تعمير جک و کرکره برقی
جهاندار  ٠٩٣٥٤٩١٢٦٢٧

٩٥٢٩٨٩٦٣/ ق

٩٥٢٢٧٦٣٩/ م

ارزانتر از همه جا 
  جوشکارى، خرده کارى

 برشکارى هوا، سقف شيبدار
٠٩١٥٤١٥٤٠٥٥

٩٥٢٧٩٣٢٤/ پ

نرده راه پله 
درب آ;اردئون�

فورى
٠٩١٥٤٠٩٤٠٠٩

IPE و PG لتRار' اسRجوش
توسط چندین اکيپ مجرب

شود)  می  پذیرفته  نيز  کارى  (خرده   
٠٩١٥١٦٧٠٩٦٠بازرس

٩٥٢٩٨٢٥٩/ م

دفتر مهندس� ٠٠٨٧ 
اخذ پروانه و پایانکار- نقشه 

معمارى و اجراى بهينه (با تخفيف)
٠٩١٥١٠١٥٩٢٨-٣٦٠٥٨٥٨٥

٩٥٢٧٧٦٢٤/م

داربست پرد$س
بيمه مسئوليت،تخفيف ویژه

٠٩١٥٣٠٧٩٢١٥-٣٦٦٧١٨٢٢
٩٥٢٨٤٧٥٢/ ف

 خراسان 

بزرگ
  داربست فلزى 

مجرى پروژه هاى بزرگ

 صنعتی و ساختمانی

 درداخل و خارج
 از کشور

 با بيمه مسئوليت

٩٥٣٠٣٥٤٣/ ف

٣٦٦٢٣٥٣١
٣٦٦٢٣٤٩٨
٠٩١٥٥١١٦٦٢٦

٠٩١٥٣١٣١٣٨٨
قر بان پور

داربست 
آنال$ن 

نصب فورى- فورى 
با بيمه کامل 

٣٨٨٣٧١٠٧
٠٩١٥٨٩١٥١٠٠

٩٥٢٩٠٢٤٩/ م

لوازم داربست و قالب 
فلز' نقدا خر$دار$م

 ٣٦٠٧٦٨١٢-٠٩١٥٥٠٩١٩٠٨
٩٥٢٣٣٧١٠/ ب

٩٥١٨٥١١١/ پ

tپيچ و رولپال
سنگ و سراميک

٠٩١٥٥٠٢٢٣٧١-٣٢١١٣٧١٢

٩٥٢٩٦٥٢٩/ ف

 tپيچ و رولپال
داربست با بيمه مسئوليت

٠٩١٥٢٤١١٣٨٩

٩٥٣٠١٢٨٤/ پ

داربست خوش قول 
تخفيف ویژه     
واقعًا خوش قول

٠٩١٥٥٢٠١١٤٥

داربست 
و;يل آباد
نصب سریع و مطمئن 

با بيمه مسئوليت 
تخته ، پيچ و رولپالک

 ٣٨٦٦٢٠٤٩-٣٨٦٦٢٠٤٨
٩٥١٥٦٢٣٣/ ب٠٩١٥٥١٥٩٠٦٥

٩٥٢١٩٧٩٦/ پ

پيچ و رولپالك سنگ
با داربست(آبادگران) ، تعمير نما

 با ضمانت و بيمه 
موسوى ٠٩١٥٤٠١٨٣١٣

٩٥٢٩٧٨٢٧/ ط

داربست فلز'
 قدوس�
نصب همين امروز 

همراه با بيمه مسئوليت
( تخفيف ویژه)

٠٩١٥٣٢٠٥٧١٣

٩٥٢٩٧٨٣٢/ ط

داربست
 وپيچ رولپالt ملل

نصب فورى ،قيمت مناسب
٠٩١٥٣٠٠٦٨٢٩-٠٩١٥٠٠٨٦٨٢٩

٩٥٢٢٠١١٢/ پ

تخته و بشRه
اجاره ،خرید و فروش

 ٠٩١٥٣٨٢٨١٣٨
شریعتی

چشم انداز 
فروشنده کليه لوازم داربست 

چرخ ثابت و گردان 
٣٦٠٥٧١٧١-٠٩١٥١١٥٨٨٨٠

٩٥٢٧١٣٧٦/ م

٩٥٢١٨٩٩٦/ ط

داربست 
 GنيRمشهدت

 با تخفيف ویژه
 ٠٩١٥٥٠٨١٧٣٤

رستگار
تخفيف ویژه 
سریع با بيمه

٠٩١٥٦١١٦٧٤٣
٣٨٩١٩٦٦٨
٩٥٣٠١٩٨٧/ خ٣٢١١٢٢٣٦

٩٥١٩٩٢١٣/ پ

 tپيچ رولپال
tو داربست اتر

٠٩١٥٣٢٣٦٩٧٩-٣٢١١٧٣٩٣

٩٥٢٤٠٢٥٠/ پ

داربست 
رضو'

٣٧٣٢٠٨٢١
٠٩١٥٥١٢٠٧٩١

نصب فورى- بيمه بی نام 
پيچ ورولپالک

داربست ميراث
تخته،چادر                    بيمه بی نام

 ٠٩١٥٥١٧٩٠٧٣
٩٥٢٥٦٤٦٥/ م٠٩١٥٩٠٠٩٠٧٣

٩٥١٩٢٥٦٦/ ط

داربست

 ;اوه 
با بيمه مسئوليت

 قيمت ارزان را از ما بخواهيد
نصب همين امروز 

 ٠٩١٥٥٠٢٠٦٣٧
٠٩١٥٣١٢١٤٣٧

علوى٣٢١٧٧١٧٣

٩٥١٩٨٧٦٠/ پ

داربست
tوپيچ و رولپال

شریفيان ٠٩١٥٣٨٢٨٣٠٨

٩٥٢٧٣٦٢٢/ پ

داربست و 
tپيچ و رولپال

سيد رضوى 
٣٢٧٦٣٠٦٠   با بيمه    
 ٠٩١٥٨٨٣٨٠٤٠

خرید و فروش لوازم داربست

 خر$د و فروش لوازم 
داربست نصب  

٠٩١٥٥٥١٦٢٤٢ 
٩٥٢٥٩٨٢٧/ ب٠٩١٢٠٢٤٩٥٧٠

٩٥١٩٥٩٢٤/ پ

داربست پيچ
tورولپال

باضمانت وبيمه
٠٩١٥٥٧٩٨٦٧٩
٠٩١٥٤٤١٧٨٤٩

خسروى

٩٥٣٠٣٣٣٩/ پ

tپيچ ورولپال
باضمانت وبيمه

    نيرومند  ٠٩١٥٧٦٧٥٣٤٣

داربست
 ساالر

نصب سریع و مطمئن با 
بيمه مسئوليت بی نام 

پيچ و رولپالک و تخته زیر پا 
     ٠٩١٥٥١٣٣١٩٠صادقپور 

٩٥١٩٥١٨٠/ پ٠٩١٥٦٠٠٣١٩٠  

داربست فلز' نور' 
نصب فور' با بيمه   

٠٩١٥٣٢٤٧٠٩٧
٩٥٢٧٧٤٥٩/ ف

٩٥٢٥٥١٥٣/ ف

داربست

 شا$گان
نصب همين امروز بيمه 
نما،کفراژ، چادر، زیربتنی

٠٩١٥٣١٠٣٤٢٨
٣٨٩٠٨٤٦٥

داربست فلز' جانباز 
نصب سریع و مطمئن با بيمه 

مسئوليت     ٠٩١٥٣٠٩١٢٨٦
عيدى دیزاوندى ٠٩١٥٩٠٥٩٥١٣

٩٥١٩٥٨٦٤/ ق

داربست فلز' سهند
نصب سریع و مطمئن
 ٠٩١٥٣٠٦٥٤٦٠
٩٥١٩٩٢٢٢/ پ٠٩١٥٢٠٦٥٤٦٠

داربست عرفان�
نصب سریع-همين امروز

٠٩١٥١٠٠٤٦٣٢-٣٦٧٧٨٤٠٣
٩٥٢٨٥٢٢٥/ م

شر;ت داربست فلز' 

چشم انداز
نصب سریع داربست نما دیوار 
برشی ، چاله آسانسور ، کفراژ 

(اجاره تخته و بشکه و چهارپایه 
چرخدار)

 ٣٨٦٥٣٩٦٨
٩٥٢٥٣٦٠٣/ ل٠٩١٥٣١٣٧٦٥١ 

لوازم داربست
و قالب فلزى نقدا خریداریم
٠٩١٥١٠٩٠١٠٥

٩٥٢٤٤٨٥٦/ ط

داربست

جوشRار'

خدمات مهندس�
(نقشه، نظارت، اجرا)


