
٦
سه شنبه ٢٤ اسفند ١٣٩٥ ، شماره ١٩٤٩٧

اجرا� نماضامن
سنگ کارى،کاشی کارى،سيمان کارى 

گرانوليت،شسته،نماى رومی
٩٥٣٤٦١٠٣/ د٠٩١٥٣١٥٧١٧٨

 نصب سرامي=، A3 و 3اش� 
 کاليبره با طرح هاى نانو 

با ٣٠سال سابقه 
٩٥٣٦٠٠٢٩/ م ٠٩١٥٨١٧٥٨١٢

3اش�، سرامي=
موزائيک 

و تمام خرده کارى ها
٠٩١٥٨٨٩٩٧٨٦

٩٥٣٦٠٥٦٠/ ط

نصب 3اشيها� چسب� سرامي=
�A3 رفع نم و لKه گير� شبانه روز

سلجوقی ٠٩١٥٣٢٥٠١٦٢
٩٥٣٥٨٧٠٦/ م٠٩١٥٨٠٦٠١٢٩

پيمانKار�- نظارت
احداث بنا- تعميرات-تغييرات 
دکوراسيون داخلی معمار تجربی

٩٥٣٣٨٢٩٥/ م٠٩١٥٧١٣٢٤٦٦

٩٥٣٥٤٢١٣/ ق

�3اشت بلت و ...تخر�ب فور
شناژ دیوار برش و آجرى و سوراخ

کارى کاشی تراشی و نماو خرده کارى
فياض       ٠٩٣٨٩٧٩٨١٦٦

حمل خاt و نخاله 
نيسان -شبانه روزى 

٠٩١٥٢٣٧٧٠٠٨ عرب
٠٩٣٩٥٣٤٥٧٧٣

٩٥١٩٣٦٤٤/ پ

حمل خاt و نخاله 
 

٠٩٣٧٠٨٢١٣٩٣
٩٥٣٥٤٠٥٢/ ف

٩٥٣٦٢٩٥٣/ م

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

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

٠٩١٥٣٠٧٧٥٧٨ رمضانپور
٩٥٣٢٢٦٢٨/ 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

تخر�ب ارباب�
مترى ۴٠٠٠

٩٥٣٥٩٩١١/ پ٠٩١٥٥٢٨٤٨٣٦

تخر�ب ارزان 
خرده کارى- بازسازى فورى 

٠٩١٥٩٠٧٤٣٨٨
٩٥٢٩٤١٨١/ ق

تخر�ب ساختمان 
برادران اد�ب
خریدار عادالنه 

ضایعات آهن 
کليه فلزات رنگی 

موتورخانه مس برنج 

آلومينيوم استيل 

 شرکت درمزایده ها
مهدى ٠٩١٥٥٢٠٨٦٥٧
هادى ٠٩١٥١١٦١٠٤٢

٩٥٣٣٠١٢٠/ ق

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

٩٥٣٢٠٣٧٦/ ف

 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

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  

 ٠٩١٥٠٨٥٦٠٧٥  تمام وقت 
٠٩١٥٠٨٥٦٠٧٦   نيسان

٠٩١٥٠٨٥٦٠٧٧ سيدمهدى

حمل خاt و نخاله

٩٥٣٢٠٣٣٦/ ف

 تخر�ب
 ساختمان آرش 

با کادرى مجرب
CGL مشاوره رایگان و بيمه 

 لوازم تخریبی 
شما را خریداریم.

 پيمانکارى ساختمان 
پذیرفته می شود  

کرانی ٠٩١٥١٠٠٥٠٠٤
٠٩٣٣٨٩٢٨٢٤٦

٩٥٣٥٠١٢٣/ ف

تخر�ب
فور� 3ر�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

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

 ٠٩٠٣٦٤١٤٢٩٨
٩٥٢٨٩٧٨٢/ ف٠٩١٥٨٠١٥٨٠٠

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 و خا3بردار
 CGL مترى ٣۵٠٠ با بيمه

٠٩١٥٣٣٨٢٣٧٠
رحيمی ٠٩١٥١٠٣٢٣٧٠

٩٥٣٦٣٧٥٧/ پ

تخر�ب 
فور� فالح

اسکلت،بتن
با مصالح ساختمانی

 و خاکبردارى 
مترى۴٠٠٠ تومان
خرید ضایعات آهن

آلومينيوم،مس و ... 
بدون تعطيلی با بيمه 

٠٩١٥٦٥٤٤٦٥٣
٩٥٣٦١٥٧٥/ پ

٩٥٣٣٦٣٣٣/ م

حمل خاt ونخاله
بانيسان شبانه روزى

فرنيا ٠٩١٥٣١٠٦٢٣٢

 تخر�ب
 ساختمان

 وخاکبردارى
بابيمه

٠٩١٥١٠٦٧٧٠٨ 
٩٥٢٩٥٧٠٠/ د

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

حمل خاt و نخاله ساختمان�  
 (باکس) در مناطق ١١ و ١٠ و ٩

پيروزى، قاسم آباد، آزادشهر و ...
 ٠٩١٥٨٠٥٧٢٠٠

٩٥٣٦٣٧١٨/ ب

خا3بردار� ارزان 
مينی لودر توماس حرفه اى 

خوش اخالق 
٩٥٣٣٣٧٣٢/ ف٠٩١٥٩٠٩١٨١٤

� با3س محمد
وکيل آباد- پيروزى- آزادشهر

قاسم آباد ٠٩١٥٣٠٤٣٢٧٤ 
٩٥٣٤٤٠٠٦/ ق

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

٩٥٣٤٢٩٠٠/ ل٠٩١٥٦٩٠٦٥٢٠

٩٥٣٥٥٠٢٦/ 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   

حمل خاt و 
نخاله

 

٩٥٣١١٢٥٧/ د٠٩١٥٥٨٢٩١٣٥

حمل خاt و نخاله توسط نيسان

  تمام وقت

٠٩١٥٧١٨٥٥٩٢
٩٥١١٨٧٩٥/ ف

با3س
 آزادشهر،رضاشهر،قاسم آباد

 

٩٥٣٠٦٥٠٦/ د٠٩١٥٥٨٢٩١٣٥

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

٩٥٣٣٨٥٦١/ م

تخر�ب حسين�
مترى٣/۵٠٠ با بيمه

 ٠٩٣٦٠٢٧٧٥٤٢
٩٥٢٩٢٥٦٥/ پ٠٩٣٦٥٧٤٦٨٧٢

 �خا3بردار
 �و گودبردار

با مينی لودر و خاور
٠٩١٥١٢٣٩٣٢٦
٠٩٣٥٤٦١٩٩٥١

٩٥٣٠٠٢٢٦/ ق

٩٥٣٥٢١٨٩/ م

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 

٩٥٢٤٤٥٦٥/ پ

 �خا3بردار
بيل- لودر- پيKور

 ٠٩١٥١١١٧٠٩٩

٩٥٣٣٤٠٣٦/ خ

3اشت ُبلت 
3ُرگير� و برش سيم

 ٠٩١٥١١٣٢٩٢٧
٠٩١٥١٠٠٧٢١٢

حمل خاt و نخاله 3ر�م 
 نيسان- تمام وقت 

 ٠٩١٥٣١٩٣٨٧٤
٩٥٣٤٥٧١٠/ ط٠٩٣٦٥٢٦٣١٤٦

٩٥١٩٨٠٤٥/ پ

ضا�عات فالح
خرید درب و پنجره و مصالح  بيمه

٠٩١٥١١٨٧٤٩٩-٣٦٦٦٠٨٨٣

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

٩٥٢٩٢٥٩٠/ ط

 تخر�ب فور� مشهدالرضا
 تخریب و خاکبردارى، بدون تعطيلی، 

خرید کليه مصالح تخریب شما 
٩٥٣٣٧٨٧٥/ م ٠٩١٥٧٠٠٤٩١٣

٩٥١٦٠٠٧٥/ خ

 حمل خاt ونخاله
با نيسان تمام وقت 

 ٠٩٣٩٤٢٩٩٧٢١

٩٥٢٨٩١٠٦/ ط

خاt نخاله
 خاور کمپرسی با  کارگر

٠٩١٥٩٠٨١١٠٦

حمل خاt و نخاله با نيسان 
   �شبانه روز

 
 ٠٩١٥٠٠٥٦٩٤٦

٠٩١٥٦٤١٠٢٠٠
٩٥٣٤٦٦٠٩/ ف

٩٥٣٣٤٠٤٣/ خ

�3اشت ُبلت و 3ُرگير

حيدرى  ٠٩١٥٣٥٨٤٦٧٧

3اشت بلت 
کرگيرى   ٠٩١٥٥١٢٥٧٧٦

ميلگرد انتظار ٠٩١٥٥٥٩٥١١٦
خردمند       ٠٩١٥١١٨٨٣٧٠ 

٩٥١٣٦٩١٦/ ل

٩٥٣٥٢٦٦٥/ د

تخر�ب 
�خا3بردار

با بيمه و خرید مصالح
٠٩١٥٠٤٠٣٦٠٢

نجاتی ٠٩١٠٥٦٢٣٦٢٥

مر3ز پخش 
انواع حفاظ 

آکاردئونی
 پنجره و روى دیوار 

زیرقيمت بازار 

٠٩١٥١١٣٠٤٢٩
٩٥٢٧٣٨٣٣/ ف

٩٥٣٤٧٥٦٣/ پ

حفاظ آپارتمان� 
درجه ١ با ضمانت دماوند 

بين معلم ٢١و٢٣ پالک ٢۵٧ واحد١
٠٩١٥١٢٥٧٠٦١-٣٦٠٧١١٤٤

جوشKار� سيار
ارزان ، فورى ، بالکن 

سقف شيبدار،نرده،حفاظ ،آالچيق
٩٥٣١١٧٦٦/ ل٠٩٣٩٥٢٤٠٦٤٠

آ3اردئون� 
کرکره سنتی

 مترى ٣۵٠٠٠ تومان
 و روالپ

٠٩٣٥٧٣٦٣١١٧
٩٥٣٤٣٨٥٦/ ف

IPE و PG لتKاس �جوشKار
توسط چندین اکيپ مجرب

شود)  می  پذیرفته  نيز  کارى  (خرده   
٠٩١٥١٦٧٠٩٦٠بازرس

٩٥٢٩٨٢٥٩/ م

درب 
آ3اردئون�

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

حفاظ بوته اى
٠٩١٥٢٠٠٤٠٤١

٩٥٣٥٠٣٦٦/ پ

٩٥٢١٢٠٠٥/ ف

از توليدبه مصرف
 انواع حفاظ 

آکاردئونی 
کرکره سنتی مترى ٣۵ 

زیر قيمت بازار
٠٩١٥٢٥٠٤٢٤١

٩٥٢٧٩٣٢٤/ پ

نرده راه پله 
درب آ3اردئون�

فورى
٠٩١٥٤٠٩٤٠٠٩

٩٥٢٢٧٦٣٩/ م

ارزانتر از همه جا 
  جوشکارى، خرده کارى

 برشکارى هوا، سقف شيبدار
٠٩١٥٤١٥٤٠٥٥

٩٥٣٦٣١٥٨/ ف

جوشKار� سيار 
کليه کارهاى جوشکارى و برشکارى 

٠٩٣٠٨٣٨٠٤٧٧

 �جوشKار�-برش 3ار
 خرده 3ار� و خر�د ضا�عات

٠٩١٥٨٩١٠٠٩١
٩٥٠٨١٣٧٦/ م

٩٥١٠٩٣٨٨/ ق

Aمنص �جوشKار
ساخت زیر کولرى

تعميرات درب، سایر خرده کاریها
٠٩١٥٩٧٩٨٣٤٤

٩٥٢٧٧٥٤٥/ ف

جوشKار� سيار 
حفاظ  فرفورژه  اى  لوله  نرده  اجراى 
منبع  تعویض  و  تعمير  بان  سایه  و 

٠٩١٥٣٠٢٦٢٦٦آبگرمکن در محل 

٩٥٣٤٥٩٩٢/ ف

�جوشKار� فور
درب ها،حفاظ،سایبان و غيره

٠٩١٥٣١٣٦٩١٣

٩٥٣٥٨٠٨٧/ ف

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

کارخانه  ٣٣ و ٣٥٤٢١٠٣٢ و 
٠٩١٥٣٢٢٠٥١١

جوشKار� و اسKلت بند� سوليران
انجام کليه امور جوشکارى 

اسکلت خرپا و نماى کامپوزیت
٠٩١٥٥٢٢٣٩٣٥

٩٥٢١٦٦١٩/ ق

٩٥٣٤٢٤٥٩/ م

جوشKار� سيار
تعميرات درب و پنجره،آبگرمکن

حفاظ و نرده خرده کارى،شبانه روزى
٠٩١٥٨٨٦٧٨٠٨

٩٥٣٦٠٩١٦/ م

�جوشKار
ساخت،تعمير، درب و پنجره

پله ، سایه بان
٠٩١٥٣١٢٧٧٩٨

٩٥٢٨٣١٩٩/ ط

حفاظ
بوته اى، کمانی، ميلگردى و درب 

آکارد ئونی، بعلت توليد انبوه ارزان 
٣٨٩٢٠١٤٧- ٠٩١٥٣١٢٨٤١١

نرده
 در نصA روز

راه پله،تراس

 حفاظ پنجره 
درب آکاردئونی
 با رنگ کوره اى،تحویل فورى 

نصب و حمل رایگان
٠٩١٥٨١٨٨٨٧٥

٩٥٢٢٨٦٧٢/ ف

٩٥٢٤٦٨٤١/ ف

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

باالبر، درب و پنجره، خرده کارى 
٠٩١٥١١٣١١٤٨ 

جوشKار� سيار
فورى

٠٩١٥٤٠٩٤٠٠٩
٩٥٣٥٣٢٠٣/ پ

٩٥٢٩٩٥٨٨/ خ

جوشKار� سيار
خرده کارى گازو غيره 

ارزان فورى
٠٩١٥٠٦٤٧٦٠٢

 �جوشKار
بعداز همه با ماتماس بگير�د
قاسم آباد،وکيل آباد،ميثاق، سجاد

جهاندار       ٠٩١٥٨٨٠٠١٩٥  
٩٥٢٩٨٩٦٣/ ق

درب آ3اردئون� 
 �تحو�ل فور

نرده راه پله
 و حفاظ پنجره 

٠٩١٥٨٢٠٦٩١٩
٩٥٣٥٤٣٥٧/ ف

 دفتر خدمات مهندس� 
 اخذ پروانه ساخت با تخفيف

 پالن معمارى و محاسبات بهينه سازه 
٣٧٦٠٥٧٣٧-٠٩١٥٣٠٤٢٤٢٢

٩٥٣١١٠١٢/ م

تخر�ب ساختمان

�خدمات مهندس�جوشKار
(نقشه، نظارت، اجرا)

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


