
پنجشنبه ٩ دى ١٣٩٥ ، شماره ١٩٤٣٥
٢٦

قاليشو5� 

سعد� 
می بره، می شوره، می یاره

تخصص در شستن فرش هاى 
کرم و دستی نفيس و موکت

 ٣٥٢٢٥٧٥٥
 ٣٨٩٢٦٤٣٦
 ٣٧٥٢٧٢٢٣
 ٣٨٥٢٨٥٧٣
 ٣٢٧٨٤٤٤٠
 ٣٢٧٨٤٤٨٠
 ٣٢٥٧٤١٤٩
 ٣٢٧٨٣٤٣٠
 ٣٢٧٨٣٣٩٤
سرویس دهی در تمام نقاط شهر 
شستشوى ١٠٠% اسالمی 

روزهاى تعطيل 
٠٩١٥٣٢٠٦٠٠٢

٩٥٢٥١٠٩٩/ پ

٩٥٢٤٣٣٢٤/ ل

قال� شو5� 
ثامن

تحت پوشش بيمه 
٣٦٠٧١٠٣٤
٣٧٢٤١٩٧٧
٣٣٦٨١٨٩٧
٣٨٤٢١٠٨٧
٣٨٧١٦٠٠٢
٣٣٩٢٨٧١٤
٠٩١٥١١٦٤٧٦١

با سرویس دهی منظم

 

٩٥٢٠٦٨٠٧/ ف

 قاليشو5�
  بهارستان

٣٢٢١٩٥٤٣
٣٢٢٤٠٠٤٤
٣٢١١٢١١٢
٣٦٠٨٦٥٣٥
٣٧٦٤٠٢٠٥
٦ و ٣٢٢٣٨٦٧٥
٠٩١٥٥١٢٠١٢٢
٠٩١٥٤٧٨٠١٢٢

با آسودگ� خاطر 
و همراهی نيروهاى نظافتی هيما نشاط 
و شادابی راتجربه کنيد ثبت ۵٧٩٧٣
٣٨٩٣٤٤٥٨-٠٩١٥٧٦٧٠٦٢٣

٩٥٢٩١٠٥١/ ف

٩٥١١٠٩٠٣/ ف

قيمت 
استثنا5�

نظافت کلی ساختمان 
شست و شوى مبل، موکت 

فرش با دستگاه
 در منزل پله - پيلوت 

آزادشهر٣٦٠٥٤٢٤٣
وکيل آباد٣٥٠١٠٦٩٩

 قاسم آباد  ٣٦٢٣٠٢٥٩
احمدآباد٣٧٦٢٥١٤٣

٠٩٣٥٦٠٩٤٤٤٩
٠٩١٥٨٨٢٣٣٦٢

شر�ت نظافت� 
درخشان سبز توس 
متخصص در شستشوى 

مبل، موکت، قالی  
 ٠٩١٥٢٠١٤٢٩١
٠٩٠١٣٠٣٠٨٨٧

٩٥١٤٦١٨٤/ ف

٩٥٢٦٠٥٧٧/ پ

نظافت� 
وصال

تخفيف ویژه 
نظافت کلی منزل، مبل  
موکت ،فرش و راه پله 

و اعزام کارگر
احمدآباد

آبکوه
سجاد

آزادشهر
هاشميه
مدیریت

٣٧٦٦٤٦٥٥
٣٧١١٢٤٨٤
٣٧٦٦٣٢٢٣
٣٧٦٦٤٦٧٨
٣٨٨٣٦٩٢٤
٠٩١٥٣٠٦١٧٤٥

ني�و نظافت
چنار�  برادران   

نظافت کلی منزل ، اداره و ...
اعزام نيروى خانم و آقا 

در تمام شهر مشهد
 ٠٩١٥٥٧٩٤٨٩٢
 ٠٩٣٣٤٦٤٨٢٠٣

٩٥٢٣٨٠٧٥/ ل   ٣٦٦٧١٩٧٢ 

نماشو5�،پله و پيلوت 
و غيره

٠٩١٥٤٠٤٢٠٠٦            
٩٥٢٩٠٨٢٢/ خ٣٧٦٨١٢١٩

نماشو5�)  در  (متخصص  تانيا 
 نظافت ساختمان، مبل، فرش

پله و پيلوت، اعزام نيرو
٩٥٢٨٣٢٧٩/ م ٠٩٣٠٤٠٥٧٤٩٥

٩٥٢٨٦٨١٤/ ل

اعزام �ارگر 
خانم (ثبت ٢٥٥٤٩)

 ٣٦٠٤٠٠٦٧
شر�ت قاعدسير شرق 

پارسيان 
 شماره ثبت ۴٠٠٢٨

شست وشوى مبل، موکت
نظافت پله و پيلوت

در تمام نقاط شهر مشهد و گلبهار
مدیریت ٠٩١٥٨٩٨٦٠٩٨

مشهد ٣٦١١٠١٦٧
گلبهار ٣٦١١٠١٦٨

٩٥٢٩٠٠٧٣/ م

٩٥١٧٨٢٦٤/ ط

نظافت�

 پارسا
ُکر،خشکشویی مبلمان ،فرش، موکت

نظافت کلی پله وپيلوت
 ادارات و هتل ها

((درصورت عدم رضایت
وجه دریافت نمی شود))

 آزادشهر،معلم،امامت
٣٨٩١٧٢٠١

سجاد،فرامرز،فردوسی
٣٧٦٠٢٩٨٩

قاسم آباد،ميثاق، الهيه
٣٦٢٣٧٥٤٠

پيروزى ،سرافرازان،آب و برق
٣٨٢١٩٥١٧

نخریسی،سيدى،عدل خمينی
٣٣٤٩١٧٨٧

 مبل شو5� 
ارزان

 فرهاد-فرش و موکت
٣٨٨٤٠٠٧٩ 
٣٧٦٠١٧٤٣
٣٥٢٣٦٨٩٤
٣٧٣٤٠٦٢٩

٠٩١٥٧٣٩٠٠٧٩
٩٥٢٨٣٧٤٥/ م

٩٥١٩٣٨٩٥/ د

پرنيان
سالها سابقه درخشان 

نظافت کلی ساختمان
مبل،فرش،دیوار

 ثبت ٢۴٠۵٧ - کارگر درجه ١ 

 ٣٦٠٨٧٠٨٠ معلم  
وکيل آباد   ٣٨٦٧٥٠١٠  
احمدآباد   ٣٨٤٦٣٠٣٤  
کوهسنگی      ٣٨٤٦٣٠٣٧ 

 سجاد             ٣٦٠٥٤٠٠٩ 
پيروزى        ٣٨٦٧٤٠٠٨  
امامت           ٣٦٠٨٢٠٣٦ 
 فرامرز    ٣٦٠٣٨١٥١ 
قاسم آباد    ٣٦٦٧٧٨٧١   

٠٩١٥٣١٧٩١١٧

ستاره 
امور نظافت کلی

 اعزام کارگر خانم و آقا - سراج
٩٥٠٤١٤١٩/ ف٠٩١٥٠٧٤٧٠٥٨

٩٥١٩٩٧٦٣/ د

جاو5د مهر
نظافت کلی 

دیوار - مبل - فرش
(به صورت مکانيزه)
نما-هتل - مدرسه

پذیرایی-پله -کارگر
بدون تعطيلی

 ٣٧٥٧٢٠٠٠ خيام
٣٧٦٦٤١٥١ سجاد

٣٨٥٣٥٧٤٨ امام رضا
٣٨٤٦٦٥٩٥ احمدآباد

٠٩١٥٩٧٩٧٠٦٨جاویدان
٠٩٣٧٧٨٥٦٢٨٨تيمورزاده

(مواد شوینده رایگان)

٩٥٢٩٢٤٦١/ ط

مبل شو5� 
نظافت کلی

ساختمان.فرش.موکت 
با دستگاه در منزل 

 ٣٨٢١١٠٧٣
 ٣٦٠١١٩٣٩
٣٥٠٩٩١٧٧

٩٥١٦١٤٠٦/ د

�يمياگستر
نظافت کلی ساختمان
 مبل فرش وموکت

 بادستگاههاى مدرن
اعزام کارگر

احمدآباد،کوهسنگی
٣٨٤٠٤٤٦٠

سناباد،کالهدوز

٣٨٤٤٤٤٩٥
سجاد،فرامرز

٣٧٦٧٨٣٦٨
معلم،وکيل آباد

٣٦٠٦١٢٦٤
٠٩١٥٢٢٤٤٠٠٥
١٠٠%تضمينی وتخصصی

٩٥١٧٦١٥١/ ط

نظافت�

باران
خشکشویی مبلمان، فرش ، 
موکت وخوشخواب با دستگاه

 نظافت کلی پله و پيلوت
 اول رضایت  بعد تسویه

( بدون تعطيلی)
خيام      ٣٧٥٧٣٥١٦
وکيل آباد  ٣٨٥٨١١٠١
سجاد و فرامرز   ٣٦٠١٧٦٣٧

قاسم آباد  ٣٦٦٣٨٢٧٨
پيروزى    ٣٨٨٤٧٥٣١
سایر نقاط    ٣٧٤٩٠٠٠٦ 

٩٥٢٨٤٣٥٩/ ط

نظافت�

ثامن 
تخفيف ویژه هتلداران 

خشکشویی  مبلمان ،فرش ،موکت
 با دستگاه در منزل

 نظافت کلی پله و پيلوت
 امام رضا،عدل خمينی،نخریسی

٣٢٢٢٣٦٧٥
پيروزى،هاشميه،سرافرازان

٣٨٢٢٣٥٥٦
فرامرز،امامت،قاسم آباد

٣٦٢١٤٥١٥
کالهدوز،احمدآباد،کوهسنگی

٣٨٤٧٢٢٧٥
هدایت،مطهرى،طالب

٣٧٣٢٦٣٤٦
سراسرى    ٠٩٣٣٢٢٦٠٣٠٣

نظافت مس�ون� ادار� 
سطح شهر مشهد کلی و جزئی 

مبل، فرش، موکت، دیوار 
کارگر خانم و آقا 

ثبت ۵٧۴٢۵ 
٣٨٧٠١٨٥٥
٣٨٧٠١٨٥٤

٠٩١٥٣١٤٧٣٠١
٩٥٢٣٧٩٠٦/ ف

 s٢٠% تخفي

نگين 
نظافت مبل و فرش 

پله و پيلوت با دستگاه
٠٩٣٩٧٢٨١٣١٢

اکيپ سيار ٠٩١٥٨٦٣٢٢٠٦
٩٥٢٧٣٧٧٦/ م

٩٥٠٧٤٣٧٥/ د

سادات
دیوار شویی، مبلمان ، فرش 

موکت و نظافت کلی ساختمان 
با دستگاه

 ٣٦٦٦٦٢٢٦
 ٠٩٣٧٢١٠١٥٦٩

 ثبت ۵١٩٩٨

٩٥١٩٧٥٢٦/ ط

نظافت�

 طاها 
خشکشویی مبلمان، فرش، موکت 

با دستگاه در منزل
نظافت کلی، پله و پيلوت
پيروزى،فکورى،سرافرازان

٣٨٢١١٠٧٣
فرامرز،خيام،ابوطالب

٣٧٦٦٠٥٢٠
قاسم آباد،امامت،معلم

٣٦٠١١٩٣٩
وکيل آباد،الدن،صياد

٣٥٠٩٩١٧٧
سراسرى

٣٣٨٧١٦٧٩

٩٥١٩٧٥٥٠/ ط

 نظافت� 

ُرهام
 تخفيف ویژه مساجد و هتل داران 

نظافت کلی پله و پيلوت
 خشکشویی مبلمان ،فرش، موکت

 با دستگاه در منزل باکمترین قيمت
 سرافراز،دالوران،صياد

٣٨٩١٦٣٥٥
معلم،امامت،قاسم آباد
٣٦٢٣٧٥٣٣

امام رضا،نخریسی،مصلی
٣٣٤٩١٧٨٨
فرامرز،هدایت،سجاد
٣٧٦٠٢٨٩٦

سراسرى   ٣٣١٢٠٦٧١

سرو5س پله و پيلوت و اعزام نيرو
آژانس ستاره شهر

٣٧٥٩٤٦٧٧-٠٩١٥٧٣٩٢٧١٩
٩٥٢٨٦٨٧٠/ م٠٩٣٨٧٠٥٢٨٧٥

٩٥١٩٩٧٥٧/ د

پا�ان
نظافت �ل�

١٠٠% تضمينی
 با قيمت استثنائی   

ثبت     ٣٧۴۴٨
      ٣٦٠٨٠٧٥٠ وکيل آباد   
معلم               ٣٦٠١٨٤١٨      
هاشميه         ٣٨٨٣٩١٨٤      
سجاد             ٣٧٦٢٥١٥٥ 
قاسم آباد       ٣٦٦١١٢٦٠ 

پيروزى           ٣٨٩١٨٣٣٥
کوهسنگی    ٣٨٤٠١٢٩٦

مدیریت :خانم رضایی
٠٩١٥٣١٩٢٣٣٩

نظافت� و مبل شو5� 

فاميال
نظافت پله ، پيلوت با 
کارواش ، نظافت کلی 
واحدهاى نوساز،تخليه

خشکشویی، مبلمان
صندلی اتومبيل،موکت 

 فرش، خوشخواب 
با دستگاه هاى مکانيزه
 ٠٩١٩٨٣٤٢٥٨٨
 ٠٩٢١٥٢٤٥٩٠٥
٠٩٠١٤٤١٨٠٧٦

٩٥٢٨٢٥٨٨/ پ

نظافت� مروار5د 
١٠٠ درصد تضمينی با قيمتی 

مناسب اول رضایت بعد تسویه  
بدون تعطيلی ٠٩١٥٢٢٨٤٠٠٨

٩٥٢٩١٥١٤/ پ

ماهان 
ثبت ۴۵٧١٧ (مجرى برتر )

متخصص در کليه امور نظافتی
 با تخفيف ویژه 

مدیریت ٠٩١٠٠٦٠٢١٠٠
هاشميه- وکيل آباد
٣٨٧٩٢٨٥٤

سجاد- کالهدوز- فرامرز 
٣٧٣٤٦٢٨٢

احمدآباد- پيروزى- کوهسنگی 

٣٨٧٩٢٨٥٥
معلم- امامت- قاسم آباد 

٣٦٦٢٠٧١١
٩٥٠٧٥٥٥٦/ م

٩٥١٩٦٠١٣/ پ

ا5ران
موکت،قالی ،مبل ،نظافت کلی

٣٧٦٤٣٠٤٠
٣٧٢٥٠٧٠٧

فالحتی

نظافت� پو5ا 
شستشو و خشکشویی مبلمان 
موکت، فرش ، نظافت کل 
ساختمان ، ارزانتر ، مطمئن تر 

 ٣٨٦٨٦٤٧٨
٣٦٠٧٠٢٤٩

٠٩٣٨٦١٢١١٨٨
٩٥٢٨٢١٩١/ پ

نظافت� 
نازنين

خشکشویی مبل، فرش، موکت
با دستگاه در منزل

پله و پيلوت 
 نظافت کلی ساختمان 

پيروزى      ٣٨٨٤٨٤٧٠ 
قاسم آباد٣٦٢٣٠٦٥١

نخریسی   ٣٣٦٤١٢٥٥ 
سيدى       ٣٣٨٧٣٤٠٥ 
سراسرى  ٣٧٣٢٤٨٦٢

٩٥٠٣١٢٠٥/ ف

نيروها� خدمات� آقا و خانم 
نيازمند5م
٣٧٠٢٠

٣٧٦٤٩٥٥٥
٩٥١٩٩٦٣٣/ ق

٩٥١٩٢٣٧٧/ ط

نظافت�
هونام

ثبت:۵۵٨۴٨ 

نظافت کلی 
متخصص در کليه امور

وکيل آباد  ٣٥١٣١٥٦١
معلم          ٣٦٠١٥٣٠٨
پيروزى     ٣٨٨٤٧٤٦١
هاشميه      ٣٨٧٠٤٠٠٥
قاسم آباد    ٣٨٧٠٤٠٠٦
سجاد            ٣٦٠١٥٣٠٧
فرامرز      ٣٦٥١٦٨٧٥
احمدآباد    ٣٨٨٤٧٤٦٠
٠٩١٥٤٥١٤٧٢٠

آرش
�ليه امور نظافت�

ش ثبت۵٣٣٧۶
 تحت نظارت بازرسی

 اعزام کارگر، مبل ،قالی، پله
قاسم آباد           ٣٦٢٢٣٠٢٠
معلم                      ٣٦٠٧٤٨٢٩

احمدآباد              ٣٨٤٦٢٢٦٢  
عدل خمينی         ٣٨٥١٦٠٣٣
پيروزى                  ٣٨٤٦٢١٩٥
فرامرز                  ٣٦٥٧٩٦١٥

اکيپ سيار ٠٩١٥٠٦٠٣٨٤٩
٩٥١٢١٤٥٢/ ق

آتيه 
خدمات نظافت شستشوى فرش

 مبل، موکت ،پله و پيلوت
٠٩٣٧٤٦٩١٤٧٧-٣٦٥٨٥٦١١

٩٥٢٨٧٨٥١/ ط

مروار5د شرق ثبت ٥٩٦٩٨
٢۵ درصد هدیه ، پله ، پيلوت 

کليه امور نظافتی 
٠٩١٥٩٠٧٧٦٢٨

٩٥٢٨٩٣٦٣/ ف

پارسيان
پله، پيلوت

٠٩١٥٠٠٧٧١٧٠
٩٥٢٩١٩٨٧/ م٣٦٦٧٥٨٦٦

مبل شو5�

 شا5ان
مبل، فرش،موکت،خوشخواب 

نظافت کلی ساختمان 
پيروز�،هاشميه،سرافرازان

٣٨٢٢٣٥٥٦
قاسم آباد،معلم،امامت

٣٦٢١٤٥١٥
عدل خمين�،نخر5س�،سيد�

٣٨٥١٧٨٧١
سجاد،فرامرز،ابوطالب

٣٧٦٦٨٥٠٢
سراسر�      ٣٢٧١٦٦٨٠ 

٩٥٢٧٥٦٣٠/ ط

٩٥١٥٦٦١١/ ط

نظافت�
 پرهام

نظافت کلی پله و پيلوت
 شست وشوى مبلمان، فرش، موکت

 با دستگاه در منزل 
 پيروزى،هاشميه،سرافرازان

٣٨٩٢١٤١٣
فرامرز،امامت،معلم

٣٦٠١٧٨٠٣
حجاب،اندیشه،فالحی

٣٦٦٣٨١٣٦
امام رضا،عدل خمينی،نخریسی

٣٨٥٨١٠٩٦
خيام،ابوطالب،هدایت

٣٧٥٧٣٥١٥
سراسرى        ٣٨٨٤٧٥٣٢

جاودان
شماره ثبت ٥٣٨٣٧
نظافت بعد از بنایی 

خشکشویی مبل،فرش و 
موکت، دیوارشوئی با دستگاه 
در منزل،نظافت پله و پيلوت 

اعزام نيروى خانم و آقا 
قاسم آباد       ٣٦٢٣٦٥٢٥ 
فرامرز             ٣٧٦٦٩٩٦٧ 
وکيل آباد        ٣٨٨٤٨٦٨٥ 
معلم                  ٣٦٠١٠٤٢٩ 

احمدآباد کوهسنگی 
٣٨٣٣٠٤٥٩

 

٩٥٢٩١٨١٠/ ف

٩٥١٨١٥١٨/ ق

نظافت� جنت  (ثبت: ٥٠٢٦٢)
پله و پيلوت و مبل و موکت، با دستگاه 

هاى مجهز و مواد شوینده و لوازم رایگان
٠٩١٥٠٠٩٣٩٢٤-٣٨٤٧٥٥٨٧

٩٥٠٩٤٨٤٥/ ف

نظافت� ثمين
متخصص در کليه امور نظافتی 
اعزام نيرو به تمام نقاط شهر 

حتی روزهاى تعطيل
 ٣٨٩١٥٤٥٣

٠٩١٥٤٤٨٢٨٨٩
نيروى خدماتی خانم نيازمندیم

٩٥١٩٩٦٥٩/ ق

معرف� نيروها� خدمات� آقا 
و خانم-به صورت روزمرد 

٣٧٠٢٠ 
٣٧٦٤٩٥٥٥

٩٥٢٠٩٥٨٣/ پ

عرشيا مهر 
 نظافت �ل�

مجرى برتر پله و پيلوت
اعزام کارگرخانم مجرب

 وکيل آباد    ٣٨٦٤٦٥٨٥ 
 قاسم آباد    ٣٥٣١٢٩٩٧
 صياد ،الدن  ٣٨٦٤٦٥٨٥

 سجاد ،فرامرز ٣٦٠١٥٥٨٦
 احمدآباد      ٣٧٦٠١١٤٠ 
 معلم             ٣٦٠١٥٥٨٦

٠٩١٥٤٠١٠٠٥١

 نظافت� تالش
ادارات با تخفيف 

مبل، فرش و راه پله
با دستگاه و سرویس رایگان

 ٠٩١٥٥٠١٨٢٠٨
٣٨٩٣٠٣٣٦

٩٥٢٧٤١٣٩/ م٣٨٧٦٨٢٠٣

٩٥١٧٨٢٧٥/ ط

نظافت�

رها
خشکشو یی مبلمان ،فرش،موکت

 با دستگاه در منزل
 نظافت کلی ،پله و پيلوت

 (بدون تعطيلی)
خيام ،هدایت،ابوطالب

٣٧٥١٢٠٢١
وکيل آباد،الدن،صياد

٣٥٠٩٩٢٤٠
هاشميه،فکورى،هفت تير

٣٨٨٢٩١٤٨
آبکوه،سجاد،فرامرز

٣٧٢٥١١٣٨
سراسرى ٣٣٩٢٢٧٣١

مبل شو5� 
آسمان 

خشکشویی مبلمان، فرش، موکت
 نظافت کلی،پله و پيلوت

 سرافرازان هاشميه،پيروزى 
 ٣٥٠١٤٣٧٥

قاسم آباد، سجاد، معلم 
 ٣٧٦٠٣٦٨٠

امام رضا ، عدل خمينی، نخریسی
 ٣٣٦٨٠٣٥٩ 

سراسرى 
٣٧٣٣٧٣٣٢   

٩٥٢٠٠٦١٢/ ف

جام جم

٩٥٠٦٤٩١٢/ خ

مجرى برتر درکليه
امورنظافتی ،کر

تخصص در شستشوى 
مبلمان،فرش،موکت،باضمانت

مجهزبه دستگاه مدرن
اعزام کارگر

سرویس سراسر مشهد
شما الیق بهترینها 

٣٣١٢٢٦٦١-٣٦٠٨٨٤١٦
٠٩١٥١٠٣٠٣٣٤

نظافتـــ�


