
چهارشنبه ١٨ اسفند ١٣٩٥ ، شماره ١٩٤٩٢
٧

٩٥٣٥٥٠٢٦/ د

تخر$ب
 برادران ا�بر'

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 خاt و نخاله 
 

٠٩٣٧٠٨٢١٣٩٣
٩٥٣٥٤٠٥٢/ ف

مين� لودر توماس 
اجاره توماس و خاور

کمترین قيمت -کمالی
٩٥١٤٠٦٧٨/ ف٠٩٣٧٧٦٤١٧٧٣ 

حمل نخاله
نيسان - خاور

٠٩١٥٧٠١٤٦٨٥ قانع
٩٥١٩٣٦٤٢/ پ

تخر$ب فور' خرید و حمل
کليه ضایعات درب و پنجره و 

آلومينيوم و ...  ٠٩٣٥٨٠٣٦٥٦٠
بيضایی ٠٩١٥١٠٥٨٤٣٣

٩٥٢٩٥٦٠١/ ف

تخر$ب قو$دل 
تخریب خاکبردارى انواع سازه 

بتونی و اسکلت آهن با بيمه 
خریدار کليه مصالح ساختمانی 
تخریبی شما به قيمت مناسب

٠٩١٥١١٠٩٤٩٨
٠٩١٥٣١٩٢٣٨١

٩٥١٩٩٠٨٢/ پ

حمل خاt و نخاله 
با نيسان شبانه روزى 
(سيد)٠٩١٥٨٩٧٨٠٨٦

٩٥٣٢٠٣٧٦/ ف

با�س
 آزادشهر،رضاشهر،قاسم آباد

 

٩٥٣٠٦٥٠٦/ د٠٩١٥٥٨٢٩١٣٥

تخر$ب و خا�بردار'
�  با لودر بيل �مپرس

 ٠٩٠٣٦٤١٤٢٩٨
٩٥٢٨٩٧٨٢/ ف٠٩١٥٨٠١٥٨٠٠

  تخر$ب فور'

 ٠٩١٥٥٠٦٤٤٥٤
٩٥٢٣٦٢٨٥/ ق

٩٥٣٥٥٢٨٧/ م

تخر$ب ساختمان برادران 

سخاوت پور
خریدار کليه مصالح 
ساختمانی و ضایعات 
٠٩١٥٣١٧٨٨٤١
٠٩١٥٣١٥٦٣٤٢

٩٥١٦٠١١٠/ خ

  حمل خاt ونخاله
با نيسان تمام وقت 

٠٩١٥٧١٨٥٥٩٤

تخر$ب فور' 
خا�بردار'

و خرید مصالح
 تحت پوشش بيمه 

حسينی ٠٩١٥٥٧٩١٩٦٧ 

٠٩١٥٦١٨٥٨٦٩
٩٥١١٨١٣٤/ م

٩٥١٢٦٩٢٨/ پ

تخر$ب بتن
کاشت بلت  - کرگيرى

٠٩١٥٤٠٤٠٨٤٠
٠٩٣٥٤٠٤٠٨٤٠

٩٥١٦٠٠٩٠/ خ

حمل خاt ونخاله
با نيسان شبانه روز'

٣٧٣٤٩٥٣٤
رضوى       ٠٩١٥٤٢٩٩٩٤٣                

٩٥٣٣٤٠٤٣/ خ

�اشت ُبلت و ُ�رگير'

حيدرى  ٠٩١٥٣٥٨٤٦٧٧

٩٥٣٤٩٢٦٦/ ف

گروه تخر$ب �اران   

    خراسان 
مجرى پروژه هاى 

تخریب ،خاکبردارى و بازسازى
تخریب بتن و اسکلت و آهن
خرید کلی مصالح نقدى 
به صورت شبانه روزى
قيمت  سرعت  ایمنی
با بيمه رایگان 

اجاره بيل مکانيکی، لودر 
بابکت ،بيکور، کمپرسور

زیر نظر نظام مهندسی
 ٠٩١٥٨١٥٧٣٤٨
٠٩١٥٩١٧٦٥٢١

  ٠٩١٥٥٥٩٩٣٤١
زیرک - صالحی

تخر$ب
�فور' �ر$م

درب و پنجره آهنی و
 آلومينيوم و آهن و کليه 
مصالح ساختمانی شما را

 با قيمت عادالنه خریداریم
CGL تحت پوشش بيمه 
 ٠٩١٥٣٠٥٠٣٥٤
٠٩١٥٣٥٢٦٢٧٨

٩٥٣٥٤٩٢٩/ پ

حمل خاt و نخاله �ر$م 
 نيسان- تمام وقت 

 ٠٩١٥٣١٩٣٨٧٤
٩٥٣٤٥٧١٠/ ط٠٩٣٦٥٢٦٣١٤٦

٩٥٣٥٢٦٦٥/ د

تخر$ب 
خا�بردار'

با بيمه و خرید مصالح
٠٩١٥٠٤٠٣٦٠٢

نجاتی ٠٩١٠٥٦٢٣٦٢٥

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

٩٥٢٨٩١٠٦/ ط

خاt نخاله
 خاور کمپرسی با  کارگر

٠٩١٥٩٠٨١١٠٦

٩٥٣٥٧٨٧٨/ ط

تخر$ب ساختمان و خا�بردار' 
با لودر و بيل مکانيکی آخرین

 قيمت را از ما بخواهيد(حسينی) 
٠٩١٥٤١٤٤٩٩٦- ٣٢٢٤٠١٧٧

خا�بردار' ارزان تر
 از همه جا 

اجاره توماس (بابکت) و خاور  
فيلمی    ٠٩١٥٨٠٢٠٩٣٣

٩٥٢٤٣٣٦٥/ ق

 تخر$ب و خا�بردار'
 مترى ٣٠٠٠ -آماده فوندانسيون

٠٩١٥٣٦٧٠٢٧٠
٩٥٣٤٦١٢٠/ د٠٩٣٣٥٩٢٢٧٦٠ 

٩٥٣٣٧٤١٣/ 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  

٩٥٣٢٥٧٧٩/ د

تخر$ب حيدر'
مترى ٣/۵٠٠ - با بيمه معتبر

 ٠٩١٥٤٣٠٦٣٥٢
٠٩١٥٠٤٠٤٩٥٣

تخر$ب
فور'

 خاکبردارى و خرید مصالح با بيمه 
نام آور٠٩١٥٧٧٧٠٣٨٣

٠٩١٥١١٩٠٣٨٣
٩٥٣١٦١٩١/ م

�اشت بلت و ميلگرد صابر 
با ٨سال سابقه کار

٠٩١٥٢١٨١٨٣٨ مالدارى
٠٩٣٧٢٩٣٢٥٨٦

٩٥٣٥٣٤٥٠/ ق

٩٥٣٣٤٠٣٦/ خ

�اشت ُبلت 
ُ�رگير' و برش سيم

 ٠٩١٥١١٣٢٩٢٧
٠٩١٥١٠٠٧٢١٢

٩٥٣٠٠٢٨٥/ م

� شر�ت 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

خاt بردار' 
و پيمانکارى در اسرع وقت در 

کليه نقاط شهر توسط بيل و لودر 
٠٩١٥٣٢٢٠٨٨٥

٩٥٣٥٦٧٧٥/ م

 با�س محمد'
وکيل آباد- پيروزى- آزادشهر

قاسم آباد ٠٩١٥٣٠٤٣٢٧٤ 
٩٥٣٤٤٠٠٦/ ق

٩٥٢٠٨٤٨٨/ ط

با�س وحيد 
حمل خاt و نخاله

رضا شهر، آزاد شهر، قاسم آباد
٠٩١٥١٠١٦٢٣٠

سوراخNار' �اشت بولت 
نصب پلت، کاشت ميلگرد انتظار، 

شليک پانچ، رابيتس، نصب ایزوگام 
٠٩٣٧٧٨٠٨٩٢٥ایزانلو

٩٥٣٤٧٠٥٣/ م

٩٥١٩٨٠٤٥/ پ

ضا$عات فالح
خرید درب و پنجره و مصالح  بيمه

٠٩١٥١١٨٧٤٩٩-٣٦٦٦٠٨٨٣

نرده
 در نصF روز

راه پله،تراس

 حفاظ پنجره 
درب آکاردئونی
 با رنگ کوره اى،تحویل فورى 

نصب و حمل رایگان
٠٩١٥٨١٨٨٨٧٥

٩٥٢٢٨٦٧٢/ ف

٩٥٣٥٦٠٦٣/ ف

جوشNار' سيار 
کليه کارهاى جوشکارى و برشکارى 

٠٩٣٠٨٣٨٠٤٧٧

جوشNار' اسNلت مهارت 
اجراى کليه سقف هاى شيبدار  
کامپوزیت، متال دک، کروميت 

٠٩٣٣٣٢٤٩٦٢١
٩٥٣٣٥٧٧٦/ ف

٩٥٣٤٥٩٩٢/ ف

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

٠٩١٥٣١٣٦٩١٣

جوشNار' سيار
فورى

٠٩١٥٤٠٩٤٠٠٩
٩٥٣٥٣٢٠٣/ پ

٩٥١٩٩٣٣٨/ پ

جوشNار' اسNلت
انواع خرده کارى، برش کارى 

شيروانی، پله و...
٠٩٣٥٢٢٢٠٠٣٠

٩٥٢١٥٣٧٧/ پ

جوشNار' و برشNار'
اجرا اسکلت -پله -نما،سایبان

 خرده کارى (درب وپنجره)آبگرمکن
٠٩١٥٥١٨٤٢٤٨

جوشNار' 
بعداز همه با ماتماس بگير$د
قاسم آباد،وکيل آباد،ميثاق، سجاد

جهاندار       ٠٩١٥٨٨٠٠١٩٥  
٩٥٢٩٨٩٦٣/ ق

درب 
�آ�اردئون

با رنگ کوره اى
 تحویل روز با ١٨ سال سابقه 
نرده راه پله، حفاظ ،پنجره و... 

حفاظ بوته اى
٠٩١٥٢٠٠٤٠٤١

٩٥٣٥٠٣٦٦/ پ

٩٥٣٥٨٠٨٧/ ف

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

کارخانه  ٣٣ و ٣٥٤٢١٠٣٢ و 
٠٩١٥٣٢٢٠٥١١

F$ار سيار ظرNجوش
نرده در یک روز،بالکن،سایه بان
سقف، آالچيق ، اسکلت،حفاظ و...

٠٩٣٣٧٨٠٠٩٩٦
٩٥٠٦١٥٤٦/ خ

٩٥٢٨٣١٩٩/ ط

حفاظ
بوته اى، کمانی، ميلگردى و درب 

آکارد ئونی، بعلت توليد انبوه ارزان 
٣٨٩٢٠١٤٧- ٠٩١٥٣١٢٨٤١١

 �درب آ�اردئون
تحو$ل فور' 

نرده راه پله
 و حفاظ پنجره 

٠٩١٥٨٢٠٦٩١٩
٩٥٣٥٤٣٥٧/ ف

٩٥٣٤٧٥٦٣/ پ

 �حفاظ آپارتمان
درجه ١ با ضمانت دماوند 

بين معلم ٢١و٢٣ پالک ٢۵٧ واحد١
٠٩١٥١٢٥٧٠٦١-٣٦٠٧١١٤٤

IPE و PG لتNار' اسNجوش
توسط چندین اکيپ مجرب

شود)  می  پذیرفته  نيز  کارى  (خرده   
٠٩١٥١٦٧٠٩٦٠بازرس

٩٥٢٩٨٢٥٩/ م

٩٥٢١٢٠٠٥/ ف

از توليدبه مصرف
 انواع حفاظ 

آکاردئونی 
کرکره سنتی مترى ٣۵ 

زیر قيمت بازار
٠٩١٥٢٥٠٤٢٤١

 �آ�اردئون
کرکره سنتی

 مترى ٣۵٠٠٠ تومان
 و روالپ

   ٠٩١٥٣٠١٥٠٤٤
   ٠٩١٥١٠٣٨٧٥٥

٩٥٣٤٣٨٥٦/ ف٣٦٩٠٢٦٤٨

جوشNار' سيار قد$ر' 
نرده،حفاظ، تعميرات

 خرده کارى ،پارکينگ، سایبان 
٣٦٢١٦٠١٤-٠٩١٥١٠٧١٦٥٦

٩٥٢٧٠٦٣١/ پ

مر�ز پخش 
انواع حفاظ 

آکاردئونی
 پنجره و روى دیوار 

زیرقيمت بازار 

٠٩١٥١١٣٠٤٢٩
٩٥٢٧٣٨٣٣/ ف

جوشNار' ارزان 
برشکارى، اسکلت، خرده کارى 

گاز، تعميرات، سایبان 
٠٩١٥٩٠٦٩٢٢٣

٩٥٣٥٨٧٤٦/ ف

٩٥٣١٩٠٨٧/ پ

جوشNار'
ساخت،تعمير، درب و پنجره

پله ، سایه بان
٠٩١٥٣١٢٧٧٩٨

جوشNار' اسNلت 
نما، پله، خرده کارى، فرم، وال پست 
شود  می  پذیرفته  وقت  اسرع  در 

٠٩١٥٥٥٩٦٠٢٨قدیمی 
٩٥٣٥٠٢٥٤/ م

جوشNار' اسNلت
 سبک، سنگين، برشکارى

 و خرده کارى پذیرفته می شود
٩٥٢٣٧١٤٩/ م٠٩١٥٤٣٨٣٠٤٨

٩٥٢٩٩٥٨٨/ خ

جوشNار' سيار
خرده کارى گازو غيره 

ارزان فورى
٠٩١٥٠٦٤٧٦٠٢

٩٥٢٧٩٣٢٤/ پ

نرده راه پله 
�درب آ�اردئون

فورى
٠٩١٥٤٠٩٤٠٠٩

جوشNار' سيار سيد
خرده کارى اسکلت، نما، درب و 

پنجره بازدید رایگان
٠٩١٥٨٩٦٤٨٨٢

٩٥٣٠٤٤٤٣/ ف

خرده �ار'- جوشNار' 
و خرید ضایعات در محل 

٠٩١٥٣٠٨٨٨٩٤
٩٥٣٥٥١٥٨/ ف

گروه معمار' ِسِون 
اخذ پروانه ساختمانی با شرایط خاص 
www.se7enarchitecture.com

٩٥٣٣٠٧٩٢/ ف٠٩١٥٣٠٠٠٨٣٠

 � دفتر خدمات مهندس
 اخذ پروانه ساخت با تخفيف

 پالن معمارى و محاسبات بهينه سازه 
٣٧٦٠٥٧٣٧-٠٩١٥٣٠٤٢٤٢٢

٩٥٣١١٠١٢/ م

 �دفتر خدمات مهندس
مشاور خانه عمران

طراحی پالن داخلی
 پيمانکارى، بازسازى

 طراحی دکور و فضاى تجارى
 نماهاى مدرن و کالسيک

٠٩٣٣٢١١٤٤٠٣
٣٨٤١٢١٢٢

٩٥٣٢٩٠٠٣/ ف

ساخت   ،�طراح پروانه، 
پایان کار (٢٠ سال سابقه) 

٠٩١٥٥١٢٠٣٢٢
٩٥٣١٣٥٧٧/ ف

٩٥٢٧٣٦٢٢/ پ

داربست و 
tپيچ و رولپال
سيد رضوى 

٣٢٧٦٣٠٦٠   با بيمه    
٠٩١٥٦٢٠٠٠٧٥

خرید و فروش لوازم داربست

٩٥١٥٤٠١٨/ م

 شمس
 بيمه مسئوليت و بی نام

٣٦٦٣٥٤١٨
٠٩١٥١١٤١٧٨٨

خطيبی

tپيچ  و  رولپال
با بيش از ١٠سال سابقه
نيرومند ٠٩١٥٨١٣٧١٤٥

٩٥٣٥٨٩٥٨/ پ

داربست زنگنه 
اجراى پيچ رولپالک، نما

کفراژ، زیربتن، بيمه مسئوليت 
٠٩١٥٣١٦٦٩٥٧

٩٥٣٤٨٢١٢/ م

٩٥٣٠٥٣٢٩/ ط

داربست 
راستگو
٠٩١٥١١٠٤٨٨٠

داربست
 آذ$ن نما
نصب سریع ومطمئن با
بيمه مسئوليت ،پيچ ورولپالک

 ٣٨٦٧٩٣٦٤
٠٩١٥٣١٣٩٨٨١

٩٥٣١٥٦٤٧/ پ

٩٥٢٩٨٨٤٩/ ف

فروش 
ز$ر قيمت �ارخانه 
 خرید نقد  
٠٩١٥٣٢٠٥٧٧٦

٣٢١١٢٠٤٥

 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

رولپالt ارزان
داربست یا طناب ، ترميم ، ساب 

٩٥٣٢٢٥٠٣/ خ٠٩١٥٥١٣٥٩٧٨

٩٥٣٠٦٢٧٢/ ف

داربست
 بهروز

نصب سریع و 
مطمئن با بيمه 

اجراى
 پروژه هاى عظيم 

با تخفيف ویژه
٣٨٨٢٤٥٩١
٣٢١٢٥٣٣١

٠٩١٥٣١٤٨١١٤
 ٠٩٣٩٩١٥٨١١٤

دستجردى

 لوازم داربست
 و قالب فلز' 
 نقدا خریداریم.

٣٦٠٧٦٨١٢-٠٩١٥٥٠٩١٩٠٨ 
٩٥٣٤٦٣٤٣/ ب

٩٥٢١٨٩٩٦/ ط

داربست 
مشهدتNني@ 

 با تخفيف ویژه
 ٠٩١٥٥٠٨١٧٣٤

٩٥٣٤٠٣٤٨/ ط

 tداربست و پيچ رولپال
�مالئ

٠٩١٥٣٠٥٠٣٩٦

اجاره، خر$د، فروش 
تخته و بشکه

٠٩١٥٧٧٦١٣٢٥
٩٥٣١٠٣١٦/ پ٠٩١٥٩٠٦٤٢١٩

داربست

جوشNار'

�خدمات مهندس
(نقشه، نظارت، اجرا)

آماده همNار' و 
استخدام جوشNار


