
يكشنبه ١٢ دى ١٣٩٥ ، شماره ١٩٤٣٧
٢١

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

نيروها� خدمات� آقا و خانم 
نيازمند�م
٣٧٠٢٠

٣٧٦٤٩٥٥٥
٩٥١٩٩٦٣٣/ ق

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

٩٥٢٩٥٩٢٢/ د

بارثاوا
با  مجرب  آقا  و  خانم  کارگر  اعزام 

ضمانت               ٣٥١٤١٥٠١
٠٩١٥٧٧٧٨٤٤٥

٩٥٢٠٩٥٨٣/ پ

عرشيا مهر 
 نظافت 3ل�

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

٩٥٠٩٤٨٤٥/ ف

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

حتی روزهاى تعطيل
 ٣٨٩١٥٤٥٣

٠٩١٥٤٤٨٢٨٨٩
نيروى خدماتی خانم نيازمندیم

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

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

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

روحان�
همکارى با دفتر نظافتی و دفاتر 

قاليشویی
٠٩١٥٥١٥٤٠٦٧

٩٥٢٩٣٧٤١/ خ٠٩٣٥٤٠٨١٠٤٤

سرو�س پله و پيلوت و اعزام نيرو
آژانس ستاره شهر

٣٧٥٩٤٦٧٧-٠٩١٥٧٣٩٢٧١٩
٩٥٢٨٦٨٧٠/ م٠٩٣٨٧٠٥٢٨٧٥

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

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

مبل شو�� 
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

شر3ت 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

٩٥٢٩٢٤٦١/ ط

مبل شو�� 
نظافت کلی

ساختمان.فرش.موکت 
با دستگاه در منزل 

 ٣٨٢١١٠٧٣
 ٣٦٠١١٩٣٩
٣٥٠٩٩١٧٧

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

مروار�د شرق ثبت ٥٩٦٩٨
٢۵ درصد هدیه ، پله ، پيلوت 

کليه امور نظافتی 
٠٩١٥٩٠٧٧٦٢٨

٩٥٢٨٩٣٦٣/ ف

نيLو نظافت
 �چنار برادران   

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

در تمام شهر مشهد
 ٠٩١٥٥٧٩٤٨٩٢
 ٠٩٣٣٤٦٤٨٢٠٣

٩٥٢٣٨٠٧٥/ ل   ٣٦٦٧١٩٧٢ 

شر3ت نظافت� 
درخشان سبز توس 
متخصص در شستشوى 

مبل، موکت، قالی  
 ٠٩١٥٢٠١٤٢٩١
٠٩٠١٣٠٣٠٨٨٧

٩٥١٤٦١٨٤/ ف

نماشو��،پله و پيلوت 
و غيره

٠٩١٥٤٠٤٢٠٠٦            
٩٥٢٩٠٨٢٢/ خ٣٧٦٨١٢١٩

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

٩٥٢٨٦٨١٤/ ل

اعزام 3ارگر 
خانم (ثبت ٢٥٥٤٩)

 ٣٦٠٤٠٠٦٧

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

 ٣٨٦٨٦٤٧٨
٣٦٠٧٠٢٤٩

٠٩٣٨٦١٢١١٨٨
٩٥٢٨٢١٩١/ پ

٩٥٢٩٢١٥٨/ ط

پله و پيلوت 
با لوازم و مواد شوینده (برادران کيانفر)

٠٩٣٧٠٣٠٣٠١٥
٠٩١٥٠٥٩٩٧٣٠

پارسيان
پله، پيلوت

٠٩١٥٠٠٧٧١٧٠
٩٥٢٩١٩٨٧/ م٣٦٦٧٥٨٦٦

ستاره 
امور نظافت کلی

 اعزام کارگر خانم و آقا - سراج
٩٥٠٤١٤١٩/ ف٠٩١٥٠٧٤٧٠٥٨

٩٥٠٧٤٣٧٥/ د

سادات
دیوار شویی، مبلمان ، فرش 

موکت و نظافت کلی ساختمان 
با دستگاه

 ٣٦٦٦٦٢٢٦
 ٠٩٣٧٢١٠١٥٦٩

 ثبت ۵١٩٩٨

نظافت� مروار�د 
١٠٠ درصد تضمينی با قيمتی 

مناسب اول رضایت بعد تسویه  
بدون تعطيلی ٠٩١٥٢٢٨٤٠٠٨

٩٥٢٩١٥١٤/ پ

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

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

شLوه پارسيان
«ثبت ٥٠٠٩٧»

نظافت کليه ساختمان
 با رزومه کارى درخشان 

تهيه نيروى انسانی خانم و آقا 
نظافت با دستگاه صنعتی پيشرفته  

اسيد شویی 
  ٣٦٠٢٢٢٥٧ -٣٦٠٢٢٢٥٦

٩٥٢٩٥٨٤٢/ ف٠٩١٥٧٢٤٥٨٧٧

اند�شه خورشيد تابان 
خاورميانه (ثبت ۵٧٧٠١) اعزام 

کارگر نظافت داخلی پله پيلوت 
٣٦٢٢٢٩٤٤

٩٥٢٩٥٠٨٢/ ر

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

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

٩٥١٦١٤٠٦/ د

3يمياگستر
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

نظافت� و مبل شو�� 

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

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

٩٥٢٩١٠٥١/ ف

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

٩٥١٩٩٧٥٧/ د

پا3ان
نظافت 3ل�

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

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 

٩٥١٩٩٦٥٩/ ق

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

٣٧٠٢٠ 
٣٧٦٤٩٥٥٥

نظافت�(ثبت٣٠٣٥٨)

مجير
راه پله و پيلوت با لوازم
مجرى کليه امور نظافتی ساختمان 

با حداقل هزینه و تخفيف

٠٩١٥٥٠٨٤٦٨٦ مدیریت
٣٧٦٦٦٨٩٠
٣٦٠٥١٠٨٣
٣٨٤٤٢٦٥٦

 ٣٨٦٩٢٥٥٢-٣٥٢٢٦٤٧٤
٩٥١٦٠٠٦٧/ م

مبل 
شو�� 

 فرهاد - تخفيف ویژه 
فرش، موکت ، سراميک و ...

٣٨٨٤٠٠٧٩ 
٣٧٦٠١٧٤٣

٠٩١٥٧٣٩٠٠٧٩
٩٥٢٩٦٥٩٧/ م

خدمات پرده سراب

(مبتLر پرده شو�� تخصص�)
(شستشو و اتو انواع پرده 

با دستگاههاى صنعتی
 اتومات) کتيبه،تور،پارچه ا ى

رومن،زبرا،عمودى،فانتزى
 واحد در جه یک، مجهز و 
مطمئن با بيمه مسئوليت
 در خدمت خانواده هاى 

محترم
 سرویس رایگان

٣٨٥٩٠٩٤١
٩٥١٤٦١٢٥/ خ

٩٥٢٨٣١٢٠/ م

توليد- تعمير و نصب 
انواع پرده ها� زبرا 

 شيد و عمودى تصویرى
١٧-٣٧١٣٢٨١٦

تزئينات تعاون 
«الهيه»

انواع پرده هاى ترک،
 زبرا، افقی، عمودى، 
کاغذ دیوارى، کفپوش

خدابنده ٠٩١٥٣٠٠٤٥٩٥
٩٥١٨٣٧٠٢/ م١٨-٣٨٩٢٩٢١٧

خدمات پرده گلستان
باز و نصب و شستشو در اسرع وقت 

سفارش همکاران پذیرفته می شود 
٠٩١٥٩٠٣٣٧٨٠-٣٥٢٣٠٥٣١

٩٥٢٦٦٩٣٣/ ف

٩٥٢٣٥٢٧٧/ پ

 خدمات پرده راشل
 شستشو تخصصی -دوخت  

نصب -جابجایی سرویس رایگان 
 ٠٩٣٥٧٣٥٢٥٠٢-٣٨٥٥١٦٩٩

دوخت و نصب انواع پرده 
در اسرع وقت  

٠٩١٥٦٨٦١٢٣٤
٩٥٢٩٠٣٦٢/ ف

پــــــرده

٩٥٢٩٥٥٧٠/ق


