
چهارشنبه ٢٢دى ١٣٩٥ ،  شماره ١٩٤٤٥
٧

 �فقط و فور
تعميرات تغييرات خرده کارى 

پيمانکارى 
٠٩١٥٨٨١٤٨٢١ معمار

٩٥٣٠٤٥٩٨/ ف

٩٥٠٥٨٦٤٢/ پ

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

٠٩١٥٨٠٨٠٥٠٠

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

غيره... و کليه کارهاى ساختمانی
٩٥٢٦٦٦٣٠/ م٠٩١٥٥١٣٤٧٨٤ 

�دفتر پيمانLار
� بسLاباد

ارائه کليه خدمات ساختمانی 
کابينت، MDF، کاغذ دیوارى، 

پنل، نقاشی و ...
٠٩١٥٣١٩٤٩٢٥
٠٩١٥٥٤٢٥٣٩٦

٣٥٢٣٩٠٢٠
٩٥٢٨٦٨٧٩/ ف

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

٠٩١٥٥٨٦٧٥٠٥
٩٥٣٠٢٦٤٧/ ق

 �تخر�ب خا3بردار
�بازساز

نقشه بردارى سند ماده ١۴٧
٠٩١٥٦٢٤٦٩١٨-٣٦٦٥٩٣٥٤

٩٥٢٩٣٨٢٨/ ف

٩٥٢٤٠٢٩٧/ پ

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

٠٩١٥١٥٧٩١٨٦
٠٩١٥٢٠٣٩١٨٦

٩٥٣٠٣٩٨١/ پ

سيمانLار� سنگ 
پله، سراميک ،کاشی،نم سرویس،باغ 

جوشکارى،سایه بان و اسکلت
٠٩١٥٣٠٦٩٢٥٧

٩٥٢٧٣٠٥٩/ پ

�قالب بند
با قالب فلزى

٠٩١٥٥٢٢٩٩٨٤

خر�د و فروش لوازم
قالب بتن، فلزى 

و لوازم داربست- اجاره
 ٠٩١٥٣٠٤١٣٢٠
 ٠٩١٥٥٣٥٣٧٠٠

٣٢٧١١٦٥٤
٩٥٢٤٢٣٧٥/ ط

٩٥١٩٥٨٢٤/ پ

پيمانLار� 3اج
بازسازى تعميرات کاشی سراميک

رفع نم سرویسهاى خرده کارى
٠٩١٥١٠٠٤٦٥٥

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

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

٩٥٢٨٢٤٢٨/ ق

3ليه امور ساختمان
�شبانه روز

معمار تجربی
٩٥٢٧٣٢٠٦/ ل٠٩٣٠٣٧٠٢٦١١

٩٥٢٧٧١٢٨/ پ

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

تعميرات،تغييرات ،خرده کارى
٠٩١٥١٦٧٦٢٦٠

اجراء 3اش�
 سرامي<، موزائي< 

و تمام خرده کارى ها 
٩٥٣٠٤٧٩٣/ م٠٩١٥٨٨٩٩٧٨٦

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 

تعميرات تغييرات تخر�ب
ساخت زمين و پشت بام 

دیوارکشی اراضی و ویال خرده کارى
٩٥٢٥٣١٨٩/ پ٠٩١٥٤٥٢٩٨٦٤

طراح� و اجرا� ساختمان
نوسازى،بازسازى، تعميرات

مظلوم ٠٩٣٦١٣٨٧١٨٧
٩٥٢٧٤٠٨٤/ م

٩٥٢٠٩٩٧٨/ پ

د�وار3ش� اراض� 
ساخت ویال ،استخر 
٠٩١٥١١١٥٣٣٨

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

٩٥٢٥٣١٣٦/ پ٠٩١٥٧٥٨٠٠٤٢

٩٥٢٩٢٤٢٠/ ط

 �آرماتور بند� -قالب بند
(چوب ،فلز)

٠٩١٥٥٥٧٥٩١٢

همLار� در زمينه اجرا و انجام 
3ليه 3ارها� بنا�� و ساختمان�
و  مصالح  با  اگو  وصل  و  تعميرات  و 
بدون مصالح ٠٩١٥٣١١٨٠٢٦

٩٥٣٠٥١٤٩/ ف

سيمان 3ار� و د�وارچين� 
و 3ليه تعميرات 
٠٩٣٧٣٥٠٠٦٢٧

٩٥٣٠٦٣١٥/ ف

٩٥٢٩٢٩٠٨/ ق

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

٠٩١٥٥٢١٧٠١٥

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

٩٥٣٠٤٣٥٣/ م٠٩١٥٨٠٩٧٠٧٧ 

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

با3س 
منطقه ١- سجاد، احمدآباد 

کالهدوز، آبکوه ،سناباد
١٠٠٤ ٠٩١٥٣١٨ اخالقی

٩٥١٩٣٦٣٧/ پ

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

 ٠٩٠٣٦٤١٤٢٩٨
٩٥٢٨٩٧٨٢/ ف٠٩١٥٨٠١٥٨٠٠

٩٥٢٤٧٠٩٠/ پ

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

٠٩١٥٥٠٨٨٤٤٧خدمتگذار

 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

 �با3س محمد� شبانه روز
پيروزى وکيل آباد- آزادشهر  

قاسم آباد ٠٩١٥٦٥٠٠٧١٨
٠٩١٥٣٠٤٣٢٧٤

٩٥٣٠٠٦٣٢/ ف

�  تخر�ب فور

 ٠٩١٥٥٠٦٤٤٥٤
٩٥٢٣٦٢٨٥/ ق

 � 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

٩٥٢٧١٦٥٢/ پ

 �خا3بردار
بيل مکانيکی ، پيکور، کاميون ،لودر

٠٩١٥٣١١٦٥٦١

خدمات تخر�ب فرهاد 3وهLن
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

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

    خا3بردار� با
مين� لودر توماس 

٩٥٢١٧٦٣٩/ ق٠٩١٥٥١٣٩٨٣٤

٩٥٢٠٨٤٨٨/ ط

با3س وحيد 
حمل خاt و نخاله

رضا شهر، آزاد شهر، قاسم آباد
٠٩١٥١٠١٦٢٣٠

 �خاt بردار
و پيمانکارى در اسرع وقت در 

کليه نقاط شهر توسط بيل و لودر 
٠٩١٥٣٢٢٠٨٨٥

٩٥١٩٤٨٢٨/ ق

3اشت ُبلت 
3ُرگير� و برش سيم

 ٠٩١٥١١٣٢٩٢٧
٩٥٠٤٨١٧٩/ خ٠٩١٥١٠٠٧٢١٢

٩٥٢٨٤٣٨٠/ پ

تخر�ب ارباب�
مترى ٣۵٠٠ 

٠٩١٥٨٧٥٨٥٤٥
٠٩١٥٥٢٨٤٨٣٦

3مپرسور
تخریب بتن،شفته وسنگ
٠٩١٥١٠٦٧٧٠٨

٩٥٢٩٥٧٠٥/ د

٩٥١٦٠١١٠/ خ

  حمل خاt ونخاله
با نيسان تمام وقت 

٠٩١٥٧١٨٥٥٩٤

 شر3ت تعاون�

تخر�ب 
خاکبردارى 

رحمتی و 
پسران

شماره ثبت ۵۴۵۶٩
سرعت، ایمنی ، کيفيت 

مجرى پروژه هاى 
تخریب و خاکبردارى 

کليه خرید مصالح 
با کادر مجرب 

اجاره بيل مکانيکی و پيکور
 CGL بيمه

٠٩١٥١١١٩٢٧٧ 
٠٩١٥٣١٤٦١٥٠
٠٩١٥٣٠٨٩٥٠١

٣٣٧٥١٥٨٥
٩٥١٨٤٩١٢/ ب

 به پيمانLار جهت 
�خا3بردار� و خا3ر�ز
 ١,۵٠٠,٠٠٠ مترمکعب 
پروفيل زمين و تسطيح و 

جاده سازى نيازمندیم

٠٩١٢٠٣٧٧٣٨٢
٩٥٣٠٣٢٣٧/ ق

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

٩٥٢٩٢٥٩٠/ ط

 تخر�ب
 ساختمان

 وخاکبردارى
بابيمه

٠٩١٥١٠٦٧٧٠٨ 
٩٥٢٩٥٧٠٠/ د

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

٠٩١٥٥١٨٢٣٦٦
٠٩١٥٨١٨٢٣٦٦

٩٥١٨١٠٥٩/ ق

خا3بردار� ارزان 
مينی لودر توماس حرفه اى 

خوش اخالق 
٩٥١٩٨٤١٦/ ف٠٩١٥٩٠٩١٨١٤

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

آلومينيوم و ...  ٠٩٣٥٨٠٣٦٥٦٠
بيضایی ٠٩١٥١٠٥٨٤٣٣

٩٥٢٩٥٦٠١/ ف

٩٥٢٠٨٥٢٩/ پ

تخر�ب ساختمان برادران 

سخاوت پور
خریدار کليه مصالح 
ساختمانی و ضایعات 
٠٩١٥٣١٧٨٨٤١
٠٩١٥٣١٥٦٣٤٢

�3اشت ُبلت و 3ُرگير
 ٠٩١٥٣٥٨٤٦٧٧

حيدرى٠٩٣٧٦٢٦٨٣٣٦
٩٥٠٤٨٢٠٤/ خ

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

 ٠٩١٥١١٨٧٤٩٩-٣٦٦٦٠٨٨٣
٩٥٠٠٦٠٨١/ پ

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

٩٥٢٨٩١٠٦/ ط

خاt نخاله
 خاور کمپرسی با  کارگر

٠٩١٥٩٠٨١١٠٦

 �پيمانLار
تخر�ب

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

٠٩١٥٥٧٩٩٣١٦
٩٥٣٠١٩٩٠/ م

٩٥٣٠٢٥٩٣/ م

تخر�ب جاودان 
٣٥٠٠ �متر

 

 ٠٩١٥٠٧٠٤٨٣٠
٠٩١٥٧١٤٠٠٥٢

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

٩٥٢٨٠٤٥٨/ م

تخر�ب محمد�ان 
مترى ٣۵٠٠
٠٩١٥٩٧٦٩٩٤٧
٠٩١٥٦١٨٨٠٨٥

�تخر�ب فور
را�گان

تخریب بتن- اسکلت آهن
خاکبردارى و خرید کليه 

مصالح با بيمه
فورى تخصص ماست

٠٩١٥٢٠٠٠٠٤١
٠٩١٥٦٠٠٠٠٧١
٠٥١٣٧٣٣٥١٠٠

٩٥٢٧٥٦٧٤/ مخورشيدى

 �خا3بردار
نيسان، لودر، بيل مکانيک 

٩٥١٠١٩٢٠/ ف٠٩١٥٤٤٣٦٦٨٥

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

بتن، شناژ، دیوار آجرى و ... 
٠٩١٥٨٢٤٧٣٧٧  

٩٥٢٧٧٦١٦/ م

٩٥٣٠٢٣٧٨/ پ

تخر�ب 
�و گودبردار

 CGL تحت پوشش بيمه
خریدار آهن ، آلومينيوم 

مس ، چدن
شاکرى  ٠٩١٥٥٢٤٨٣١٤ 

٠٩١٥٨٩٥٣٥٧٧

خا3بردار� با مين� لودر 
ارزانتر از همه 

٠٩٣٧٧٦٤١٧٧٣ کمالی 
٩٥١٤٠٦٧٨/ ف

٩٥١٦٠٠٩٠/ خ

حمل خاt ونخاله
�با نيسان شبانه روز

٣٧٣٤٩٥٣٤-٠٩١٥٤٢٩٩٩٤٣

٩٥١٢٦٩٢٨/ پ

تخر�ب بتن
کاشت بلت  - کرگيرى

٠٩١٥٤٠٤٠٨٤٠
٠٩٣٥٤٠٤٠٨٤٠

تخر�ب ارزان  
بازسازى- خرده کارى   

فورى
٠٩١٥٩٠٧٤٣٨٨ رضایی

٩٥٢٩٤١٨١/ ق

٩٥٢٩٥٤٩٧/ د

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

٠٩١٥١٦٧١٠٩٥ -٣٢٧٣٧٦٥٤

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

شکرى  ٠٩١٥١٢٥٨٣٣٠
٩٥٢٩٢٨١٢/ ل

٩٥٢٩١٣٢٠/ د

تخر�ب 
�خا3بردار

با بيمه و خرید مصالح
٠٩١٥٠٤٠٣٦٠٢

نجاتی ٠٩١٠٥٦٢٣٦٢٥

3اشت بلت 
کرگيرى و برش با کاتر 

و دستگاه سيم 
٠٩١٥٧٧٧٣٩٩٧

٩٥٢١٦٢١٤/ ف

 �تخر�ب فور
�خا3بردار

و خرید مصالح
 تحت پوشش بيمه 

حسينی ٠٩١٥٥٧٩١٩٦٧ 

٠٩١٥٦١٨٥٨٦٩
٩٥١١٨١٣٤/ م

با3س 
آزاد شهر، رضا شهر، قاسم آباد 

 

٠٩١٥٢٥٠٧٠٩٠
٩٥٢٣٦٠٤٢/ ط

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

خا3بردار� ارزان 
مينی لودر توماس روزمزد کنتراتی 

٠٩١٥٨١٢٧٥٧٢ زورآبادى
٩٥٢٨٨٥٩٠/ ف

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   

خا3بردار� ارزان تر
 از همه جا 

اجاره توماس (بابکت) و خاور  
فيلمی    ٠٩١٥٨٠٢٠٩٣٣

٩٥٢٤٣٣٦٥/ ق

٩٥٣٠٢٥٩٢/ م

تخر�ب رحيم�
CGLمترى٣۵٠٠،با بيمه

٠٩١٥٣٣٨٢٣٧٠
٠٩١٥١٠٣٢٣٧٠

٩٥١٩٩٣٧٧/ د

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

 �خا3بردار
توماس(بابکت)  

٩٥٢٧٠٤٣٨/ ف٠٩١٥٢٢٠١٠٩٠

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

٩٥٢٠٢٧١٠/ خ

حمل خاt و نخاله 
قيمت مناسب   

٠٩٣٧٩٨٥٩٦٢٣
٩٥٣٠٤٤٤١/ ف

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

خا3بردار� ارزان
اجاره ى توماس (بابکت) و خاور

٠٩١٥٨٠٤٢٧١٠
٩٥٢٠٢٠٢٦/ ق٠٩١٥٧٠٦٦٦٧١

  �تخر�ب مهد
 تخریب انواع سازه هاى بتنی 

CGL و اسکلت آهن همراه بيمه
٩٥٣٠٣٧٥١/ م٠٩١٥٥٢١٩٥٦٩ 

حمل خاt و نخاله 
بانيسان  

٠٩١٥٣٠٨٠٩٦٣
٩٥٢٩٤٧٦٠/ ق

تخر�ب قو�دل 
تخریب خاکبردارى و 

گودبردارى ،خرید آهن آالت 
و ضایعات به قيمت مناسب 

اجاره لودر و کاميون
٠٩١٥١١٠٩٤٩٨
٠٩١٥٣١٩٢٣٨١

٩٥١٩٩٠٨٢/ پ

٩٥١١٨٦١٧/ ف

حمل خاt و نخاله 

            سيد مهدى

٠٩١٥٠٨٥٦٠٧٥
٠٩١٥٠٨٥٦٠٧٦
٠٩١٥٠٨٥٦٠٧٧

تمام    نيسان     وقت 

3اشت بلت 
کرگيرى   ٠٩١٥٥١٢٥٧٧٦

ميلگرد انتظار ٠٩١٥٥٥٩٥١١٦
خردمند       ٠٩١٥١١٨٨٣٧٠ 

٩٥١٣٦٩١٦/ 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

تخر�ب ساختمان

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


