
دوشنبه ٢٠دى١٣٩٥ ،  شماره ١٩٤٤٤
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

تغييرات منازل (اقساط)
جابجایی خوابها و آشپزخانه تقویت 
آهن و کليه موارد و دکوراسيون 

٠٩١٥٣١٨٤٣٤١داخلی و نما 
٩٥٣٠٢٠٤٦/ م

 �بازساز
داخل� - نما -محوطه 

٠٩١٥٣٠٠٦٥٥٤
٩٥٣٠٤٦٢٣/ ف

٩٥١٦٩٤٧٩/ ق

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

B3 ساز� بتن�
رنگی ، بتن سخت ، ماله برقی

٠٩١٥١٥٣٢١٠٤
٩٥٢٩٨٨٦٦/ خ

فروش بتن آماده 
با مصالح صددرصد 

شکسته با شيت 
آزمایشگاهی اجراى 

انواع کف سازى و دیوار 

٠٩١٥١١٣٢٥٩٤
٩٥٣٠٣٤٢٢/ ر

٩٥٢٩٢٧١٧/ پ

فروش و�ژه بتن آماده 
باضمانتنامه کتبی و شيت آزمایشگاهی 

٠٩١٥٤١٣٦٠٨٠-٣٥٢٤٢٠٠٠

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

٨٠,٠٠٠ تومان
٠٩١٥٣٦٧٥٠٠١

٩٥٢٧١٨١٧/ ق

فروش بتن  

٠٩١٥٦٩٠٥٠٠٦
٩٥٢٠٥٣٥٣/ ق

٩٥٢٠٠٦٩٠/ ف

فوم بتن ثامن توس
 اجراى انواع کف سازى بتنی

٠٩١٥٥١٦٧٦٢٨

٩٥٢٦٨٠٥٠/ م

فروش و�ژه بتن
  مصالح صددرصد شکسته

    با شيت آزمایشگاهی
 ٠٩٣٥٦٨٥٠٠٢٢

�فقط و فور
تعميرات، تغييرات، خرده کارى و 

پيمانکارى
٠٩١٥٩٨٠٠٤٥٦ عليپور

٩٥٢٩٢٢١٧/ ف

خر�د و فروش لوازم
قالب بتن، فلزى 

و لوازم داربست- اجاره
 ٠٩١٥٣٠٤١٣٢٠
 ٠٩١٥٥٣٥٣٧٠٠

٣٢٧١١٦٥٤
٩٥٢٤٢٣٧٥/ ط

٩٥٢٤٠٢٩٧/ پ

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

٠٩١٥١٥٧٩١٨٦
٠٩١٥٢٠٣٩١٨٦

3ليه امور ساختمان
�شبانه روز

معمار تجربی
٩٥٢٧٣٢٠٦/ ل٠٩٣٠٣٧٠٢٦١١

اجراء 3اش�
 سرامي<، موزائي< 

و تمام خرده کارى ها 
٩٥٣٠٤٧٩٣/ م٠٩١٥٨٨٩٩٧٨٦

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

٩٥١٩٥٨٢٤/ پ

پيمانMار� 3اج
بازسازى تعميرات کاشی سراميک

رفع نم سرویسهاى خرده کارى
٠٩١٥١٠٠٤٦٥٥

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

٩٥٢٥٣١٣٦/ پ٠٩١٥٧٥٨٠٠٤٢

 �فقط و فور
تعميرات تغييرات خرده کارى 

پيمانکارى 
٠٩١٥٨٨١٤٨٢١ معمار

٩٥٣٠٤٥٩٨/ ف

٩٥٢٧٣٠٥٩/ پ

�قالب بند
با قالب فلزى

٠٩١٥٥٢٢٩٩٨٤

 �تخر�ب خا3بردار
�بازساز

نقشه بردارى سند ماده ١۴٧
٠٩١٥٦٢٤٦٩١٨-٣٦٦٥٩٣٥٤

٩٥٢٩٣٨٢٨/ ف

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

غيره... و کليه کارهاى ساختمانی
٩٥٢٦٦٦٣٠/ م٠٩١٥٥١٣٤٧٨٤ 

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

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

٩٥٢٨٢٤٢٨/ ق

پيمانMار� ساختمان
به صورت مدیریت پيمان
٨ درصد از کل هزینه ها

٠٩١٥٥٨٦٧٥٠٥
٩٥٣٠٢٦٤٧/ ق

٩٥٠٥٨٦٤٢/ پ

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

٠٩١٥٨٠٨٠٥٠٠

٩٥٢٩٢٤٢٠/ ط

 �آرماتور بند� -قالب بند
(چوب ،فلز)

٠٩١٥٥٥٧٥٩١٢

تعميرات تغييرات تخر�ب
ساخت زمين و پشت بام 

دیوارکشی اراضی و ویال خرده کارى
٩٥٢٥٣١٨٩/ پ٠٩١٥٤٥٢٩٨٦٤

�دفتر پيمانMار
� بسMاباد

ارائه کليه خدمات ساختمانی 
کابينت، MDF، کاغذ دیوارى، 

پنل، نقاشی و ...
٠٩١٥٣١٩٤٩٢٥
٠٩١٥٥٤٢٥٣٩٦

٣٥٢٣٩٠٢٠
٩٥٢٨٦٨٧٩/ ف

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 

طراح� و اجرا� ساختمان
نوسازى،بازسازى، تعميرات

مظلوم ٠٩٣٦١٣٨٧١٨٧
٩٥٢٧٤٠٨٤/ م

اجرا� سنگ نما روم� 
در طرحهاى مختلف و

 طرحهاى ویالیی 
٠٩١٥٨٨١٠٦٠٨

٩٥٢٩٩٦٢٠/ ق

٩٥٠٩٧٨٢٧/ ف

از پ� تا بام
ساخت، بازسازى، تعميرات

٠٩١٥٥٠٨٦٨٤٢

٩٥٢٧٧١٢٨/ پ

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

تعميرات،تغييرات ،خرده کارى
٠٩١٥١٦٧٦٢٦٠

٩٥٢٠٩٩٧٨/ پ

د�وار3ش� اراض� 
ساخت ویال ،استخر 
٠٩١٥١١١٥٣٣٨

انجام 3ليه 3ارها� ساختمان� 
و  رایگان  مشاوره  و  بام  تا  پی  از   
بازسازى  و  تعميرات  و  تغييرات 

٩٥٣٠٤٣٥٣/ م٠٩١٥٨٠٩٧٠٧٧ 

�< شر3ت معتبر
جهت انجام ابنيه فنی 

(بّنایی با سنگ) از شرکتها 
و افراد داراى توان اجرایی 
دعوت به همکارى می نماید.

 ٠٩١٥١٠٦٧٩٥١
 ٠٩٣٩٧٩٠٨٨٨٢
٠٩٣٦٢٦٤٤٤٦٩

٩٥٣٠١٥٨٣/ ل

٩٥٢٩٢٩٠٨/ ق

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

٠٩١٥٥٢١٧٠١٥

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

 رفع نم سرویس
صبورى ٠٩١٥٩٠١٨٧٤٤

٩٥٢٨٤٤٤٢/ خ

سنگ ساب� توس 
ساب انواع سنگ، موزائيک

بتن، گرانيت 
٠٩١٥٥١١٦٩٠٥-٣٦٩٠٨٤٤٩

٩٥٢٩٣٨٠٨/ م

٩٥٢٧١٦٥٢/ پ

 �خا3بردار
بيل مکانيکی ، پيکور، کاميون ،لودر

٠٩١٥٣١١٦٥٦١

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

٩٥٣٠٢٣٧٨/ پ

تخر�ب 
�و گودبردار

 CGL تحت پوشش بيمه
خریدار آهن ، آلومينيوم 

مس ، چدن
شاکرى  ٠٩١٥٥٢٤٨٣١٤ 

٠٩١٥٨٩٥٣٥٧٧

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

٠٩١٥٥١٨٢٣٦٦
٠٩١٥٨١٨٢٣٦٦

٩٥١٨١٠٥٩/ ق

٩٥٢٨٤٣٨٠/ پ

تخر�ب ارباب�
مترى ٣۵٠٠ 

٠٩١٥٨٧٥٨٥٤٥
٠٩١٥٥٢٨٤٨٣٦

٩٥١١٨٦١٧/ ف

حمل خاt و نخاله 

            سيد مهدى

٠٩١٥٠٨٥٦٠٧٥
٠٩١٥٠٨٥٦٠٧٦
٠٩١٥٠٨٥٦٠٧٧

تمام    نيسان     وقت 

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 
آزاد شهر، رضا شهر، قاسم آباد 

 

٠٩١٥٢٥٠٧٠٩٠
٩٥٢٣٦٠٤٢/ ط

�3اشت ُبلت و 3ُرگير
 ٠٩١٥٣٥٨٤٦٧٧

حيدرى٠٩٣٧٦٢٦٨٣٣٦
٩٥٠٤٨٢٠٤/ خ

�  تخر�ب فور

 ٠٩١٥٥٠٦٤٤٥٤
٩٥٢٣٦٢٨٥/ ق

٩٥١٢٦٩٢٨/ پ

تخر�ب بتن
کاشت بلت  - کرگيرى

٠٩١٥٤٠٤٠٨٤٠
٠٩٣٥٤٠٤٠٨٤٠

٩٥١٦٠٠٩٠/ خ

حمل خاt ونخاله
�با نيسان شبانه روز

٣٧٣٤٩٥٣٤-٠٩١٥٤٢٩٩٩٤٣

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

آلومينيوم و ...  ٠٩٣٥٨٠٣٦٥٦٠
بيضایی ٠٩١٥١٠٥٨٤٣٣

٩٥٢٩٥٦٠١/ ف

خا3بردار� با مين� لودر 
ارزانتر از همه 

٠٩٣٧٧٦٤١٧٧٣ کمالی 
٩٥١٤٠٦٧٨/ ف

خا3بردار� ارزان 
مينی لودر توماس روزمزد کنتراتی 

٠٩١٥٨١٢٧٥٧٢ زورآبادى
٩٥٢٨٨٥٩٠/ ف

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

٩٥٣٠٢٥٩٣/ م

تخر�ب جاودان 
٣٥٠٠ �متر

 

 ٠٩١٥٠٧٠٤٨٣٠
٠٩١٥٧١٤٠٠٥٢

 �خاt بردار
و پيمانکارى در اسرع وقت در 

کليه نقاط شهر توسط بيل و لودر 
٠٩١٥٣٢٢٠٨٨٥

٩٥١٩٤٨٢٨/ ق

 �تخر�ب فور
ساختمان پرواز

تخریب در عرض ۴ الی ۵ روز 
با بيمه بينا 

مدیریت تخت طاقدیس
٣٢٧٨٠٢٦٣-٠٩١٥٦٩٢٧٥٩٣

٠٩١٥٦٢٤٨١٥٦
٩٥٢٩٨٥٥٧/ ف

تخر�ب
مشهد پوشش

خاکبردارى 
تخریب با بيمه هاى الزمه 
و کادرى مجرب با قيمت 

مناسب مصالح ساختمانی 
شما را خریداریم

 ٠٩١٥٥١٩٦٥٣٥
 ٠٩١٥٧٦٧٧٦٩٧

٩٥٢٠١٩٥٦/ ل

 تخر�ب
 ساختمان

 وخاکبردارى
بابيمه

٠٩١٥١٠٦٧٧٠٨ 
٩٥٢٩٥٧٠٠/ د

�تخر�ب فور
را�گان

تخریب بتن- اسکلت آهن
خاکبردارى و خرید کليه 

مصالح با بيمه
فورى تخصص ماست

٠٩١٥٢٠٠٠٠٤١
٠٩١٥٦٠٠٠٠٧١
٠٥١٣٧٣٣٥١٠٠

٩٥٢٧٥٦٧٤/ مخورشيدى

حمل خاt و نخاله 
قيمت مناسب   

٠٩٣٧٩٨٥٩٦٢٣
٩٥٣٠٤٤٤١/ ف

٩٥١٦٠١١٠/ خ

  حمل خاt ونخاله
با نيسان تمام وقت 

٠٩١٥٧١٨٥٥٩٤

٩٥٢٠٨٤٨٨/ ط

با3س وحيد 
حمل خاt و نخاله

رضا شهر، آزاد شهر، قاسم آباد
٠٩١٥١٠١٦٢٣٠

٩٥٢٨٠٤٦٣/ م

 �گودبردار
وتخر�ب 

تحت پوشش بيمه 
CGL

٠٩١٥٣١٣٤٢٧٨ باروئی
٠٩٣٠٥٧٢٨٥٠٠

حمل خاt و نخاله 
بانيسان  

٠٩١٥٣٠٨٠٩٦٣
٩٥٢٩٤٧٦٠/ ق

  �تخر�ب مهد
 تخریب انواع سازه هاى بتنی 

CGL و اسکلت آهن همراه بيمه
٩٥٣٠٣٧٥١/ م٠٩١٥٥٢١٩٥٦٩ 

�تخر�ب فور
انواع ساختمانهاى بتنی و...

(خاکبردارى)
٩٥٢٩٣٢٥٤/ پ٠٩١٥٩١٣٢١٣٤

٩٥٢٩١٣٢٠/ د

تخر�ب 
�خا3بردار

با بيمه و خرید مصالح
٠٩١٥٠٤٠٣٦٠٢

نجاتی ٠٩١٠٥٦٢٣٦٢٥

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� 3اشت بلت
 سوراخکارى، دیوار، کاشی تراشی

بتن، شناژ، دیوار آجرى و ... 
٠٩١٥٨٢٤٧٣٧٧  

٩٥٢٧٧٦١٦/ م

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

خا3بردار� ارزان
اجاره ى توماس (بابکت) و خاور

٠٩١٥٨٠٤٢٧١٠
٩٥٢٠٢٠٢٦/ ق٠٩١٥٧٠٦٦٦٧١

خا3بردار� ارزان تر
 از همه جا 

اجاره توماس (بابکت) و خاور  
فيلمی    ٠٩١٥٨٠٢٠٩٣٣

٩٥٢٤٣٣٦٥/ ق

خا3بردار� ارزان 
مينی لودر توماس حرفه اى 

خوش اخالق 
٩٥١٩٨٤١٦/ ف٠٩١٥٩٠٩١٨١٤

�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

تخر�ب ارزان  
بازسازى- خرده کارى   

فورى
٠٩١٥٩٠٧٤٣٨٨ رضایی

٩٥٢٩٤١٨١/ ق

٩٥٢٩٥٤٩٧/ د

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

٠٩١٥١٦٧١٠٩٥ -٣٢٧٣٧٦٥٤

 �خا3بردار
توماس(بابکت)  

٩٥٢٧٠٤٣٨/ ف٠٩١٥٢٢٠١٠٩٠

تخر�ب محمد�ان 
مترى۵٠٠/٣
 ٠٩١٥٩٠٢٤٠٠٥
٩٥٣٠٢٢٨٠/ پ٠٩١٥٠٦٨٤٧١٧

 �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

٩٥٣٠٢٥٩٢/ م

تخر�ب رحيم�
CGLمترى٣۵٠٠،با بيمه

٠٩١٥٣٣٨٢٣٧٠
٠٩١٥١٠٣٢٣٧٠

 �پيمانMار
تخر�ب

خاک بردارى - گودبردارى، کمپرسور
پی کور،توماس، خرید ضایعات

٠٩١٥٥٧٩٩٣١٦
٩٥٣٠١٩٩٠/ م

٩٥٢٨٩١٠٦/ ط

خاt نخاله
 خاور کمپرسی با  کارگر

٠٩١٥٩٠٨١١٠٦

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

٠٩١٥٣٠٧٧٥٧٨ رمضانپور
٩٥٢٠١٨٧٣/ ل

حمل نخاله
نيسان - خاور

٠٩١٥٧٠١٤٦٨٥ قانع
٩٥١٩٣٦٤٢/ پ

3مپرسور
تخریب بتن،شفته وسنگ
٠٩١٥١٠٦٧٧٠٨

٩٥٢٩٥٧٠٥/ د

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

شکرى  ٠٩١٥١٢٥٨٣٣٠
٩٥٢٩٢٨١٢/ ل

 �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

٩٥٢٠٨٥٢٩/ پ

تخر�ب ساختمان برادران 

سخاوت پور
خریدار کليه مصالح 
ساختمانی و ضایعات 
٠٩١٥٣١٧٨٨٤١
٠٩١٥٣١٥٦٣٤٢

٩٥٢٤٧٠٩٠/ پ

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

٠٩١٥٥٠٨٨٤٤٧خدمتگذار

3اشت بلت 
کرگيرى و برش با کاتر 

و دستگاه سيم 
٠٩١٥٧٧٧٣٩٩٧

٩٥٢١٦٢١٤/ ف

تخر�ب ساختمان

�پيمان 3ار

بتـــن 

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


