
پنجشنبه ١٦ دى ١٣٩٥ ، شماره ١٩٤٤١
٢٩

٩٥٢٠٦٨١١/ ف

قاليشو��

قدس
٣٦٠٩٩٠٣٥
٧٢٤٢١٢٥ ٣
٣٨٧١٦٢٧٧
٣٨٤٢١٠٨٦
٣٢٧٩٤٢٦٤
٣٢١٢١٢٨٨ 
٣٧٦٥٩٤٢٩
٣٦٠٩٨٦٩٣
٣٢٧١٨٧٩٢
٣٦٦٢٨٤٤٢

شستشوى قالی و مبل و موکت
آبکشی اسالمی ، با ضمانت بيمه

٩٥٢٩٧٤٩٧/ د

قاليشو��

سينا
شستشو ١٠٠ درصد اسالمی 

تضمين کيفيت
 با کادر متخصص 

٣٨٥٢١٥١٤
٣٧٢٥٧٧٠٩
٣٦٠٧٠٦٣٣
٣٣٦٥٨٢٥٧

سرویس رایگان

٩٥١١٤٩٠٤/ ب

نو�ن
قاليشو�� ممتاز

 شستشو 
با دستگاه اتوماتيک

٣٨٥٣٠٣٠٣
٣٨٥٢٠٥٠٥
٣٦٢٢٥٨٠٠
٣٣٤١٤٦٠٠
٣٨٤٤١٣٠٠
٣٥٠٢١٠٠٢
٣٧٦٧٦٢٦٤
٣٧٥١٥١٨٨
٣٦٠٧٧٧٨٠
٣٨٨٣٩٩٧٥
سرویس دهی سراسر مشهد

عضو ممتاز اتحادیه

قال� شو��
خيام

٢٠% تخفيف
 تا ٢٢ بهمن

٩٥٢٧١٠٤٤/ د

٩٥١١٢١٨١/ د

قاليشو��
خيام

٣٨٤٤٨٤١٦
 احمدآباد- خيام

 کوهسنگی- عدل خمينی

٣٦٠٨٣٣٣١
معلم- سجاد- آزادى

٣٥٠١٣٣٧٧
پيروزى ٣٨٧٩١٠١٠

 وکيل آباد - آب و برق
 پيروزى 

٣٨٥٢٢٥٢٥
عدل خمينی - نخریسی 

فرودگاه - سيدى 

٣٥٣١٣٣١٦
قاسم آباد

بلوار امام علی- نمایشگاه

٣٣٦٦٤٢٤٢
سيدى- فرودگاه-مصلی

٣٢٧٦٧٢٧٢
هدایت- گاز- مفتح

٣٢١١٠٦٦٦
       طبرسی اول و دوم

 ٣٣٨٩٨٠٠٩
سيدى- شهرک ابوذر

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

 شستشوگران

«فالحت�»
 سه راه فلسطين 

٣٧٦٥٠١٠٠
کالهدوز 

٣٧٢٧٢٢٢٤
دیوارشوئی،نظافت،مبل

فرش، موکت با دستگاه در محل 
٠٩١٥٧٦٥٠٢٤٥ 

٩٥٢٩٩٠٥٨/ م

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

آرش
3ليه 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

٩٥٢٩٨٠٥٣/ د

نظافت� 
خيام

دیوار شویی،موکت،مبل،نظافت 
با دستگاه-٣٣ سال سابقه

٣٧٦٤٨٠٠٨ جمعه زاده
٠٩١٥١١١٥٥٠٨

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

٩٥٢٩١٠٥١/ ف

شر3ت نظافت� 
درخشان سبز توس 
متخصص در شستشوى 

مبل، موکت، قالی  
 ٠٩١٥٢٠١٤٢٩١
٠٩٠١٣٠٣٠٨٨٧

٩٥١٤٦١٨٤/ ف

٩٥١٩٦٠١٣/ پ

ا�ران
موکت،قالی ،مبل ،نظافت کلی

٣٧٦٤٣٠٤٠
٣٧٢٥٠٧٠٧

فالحتی

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

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

نظافت� مروار�د 
١٠٠ درصد تضمينی با قيمتی 

مناسب اول رضایت بعد تسویه  
بدون تعطيلی ٠٩١٥٢٢٨٤٠٠٨

٩٥٢٩١٥١٤/ پ

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

نظافت� حجت 
اعزام کارگر ماهر و با تجربه 
خانم و آقا پله ، نظافت کلی 

٩٥٢٩٨٢٦٦/ ف٣٢٧١٣٥٠١

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

٩٥١١٠٩٠٣/ ف

قيمت 
استثنا��

نظافت کلی ساختمان 
شست و شوى مبل، موکت 

فرش با دستگاه
 در منزل پله - پيلوت 

آزادشهر٣٦٠٥٤٢٤٣
وکيل آباد٣٥٠١٠٦٩٩

 قاسم آباد  ٣٦٢٣٠٢٥٩
احمدآباد٣٧٦٢٥١٤٣

٠٩٣٥٦٠٩٤٤٤٩
٠٩١٥٨٨٢٣٣٦٢

مبل 
شو�� 

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

٣٨٨٤٠٠٧٩ 
٣٧٦٠١٧٤٣

٠٩١٥٧٣٩٠٠٧٩
٩٥٢٩٦٥٩٧/ م

اند�شه خورشيد تابان 
خاورميانه (ثبت ۵٧٧٠١) اعزام 

کارگر نظافت داخلی پله پيلوت 
٣٦٢٢٢٩٤٤

٩٥٢٩٥٠٨٢/ ر

٩٥١٩٩٦٥٩/ ق

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

٣٧٠٢٠ 
٣٧٦٤٩٥٥٥

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

مبل شو��

 شا�ان
مبل، فرش،موکت،خوشخواب 

نظافت کلی ساختمان 
پيروز�،هاشميه،سرافرازان

٣٨٢٢٣٥٥٦
قاسم آباد،معلم،امامت

٣٦٢١٤٥١٥
�عدل خمين�،نخر�س�،سيد

٣٨٥١٧٨٧١
سجاد،فرامرز،ابوطالب

٣٧٦٦٨٥٠٢
 ٣٢٧١٦٦٨٠      �سراسر

٩٥٢٧٥٦٣٠/ ط

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� آر�ن مهر 
شماره ثبت٥٥١٠٣

شستشوى انواع مبلمان و 
موکت بادستگاه در محل 

نظافت پله و پيلوت ،نظافت 
کلی  ساختمان تضمينی

 ٣٧٦٠٢٢٩٥
 ٣٨٦٤٧٥٨٤

٠٩٣٠٤٨٣٢٢٠٠
٩٥٢٩٧٧١٨/ پ

 �نظافت مسNون� ادار
سطح شهر مشهد کلی و جزئی 

مبل، فرش، موکت، دیوار 
کارگر خانم و آقا 

ثبت ۵٧۴٢۵ 
٣٨٧٠١٨٥٥
٣٨٧٠١٨٥٤

٠٩١٥٣١٤٧٣٠١
٩٥٢٣٧٩٠٦/ ف

نيروها� خدمات� آقا و خانم 
نيازمند�م
٣٧٠٢٠

٣٧٦٤٩٥٥٥
٩٥١٩٩٦٣٣/ ق

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

شNوه 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

٩٥٢٩٠١٤٣/ ف

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

پله و پيلوت و اعزام نيرو
آژانس ستاره شهر

٣٧٥٩٤٦٧٧-٠٩١٥٧٣٩٢٧١٩
٩٥٢٨٦٨٧٠/ م٠٩٣٨٧٠٥٢٨٧٥

٩٥٢٩٥٩٢٢/ د

بارثاوا
با  مجرب  آقا  و  خانم  کارگر  اعزام 

ضمانت               ٣٥١٤١٥٠١
٠٩١٥٧٧٧٨٤٤٥

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

 F٢٠% تخفي

نگين 
نظافت مبل و فرش 

پله و پيلوت با دستگاه
٠٩٣٩٧٢٨١٣١٢

اکيپ سيار ٠٩١٥٨٦٣٢٢٠٦
٩٥٢٧٣٧٧٦/ م

نماشو��،پله و پيلوت 
و غيره

٠٩١٥٤٠٤٢٠٠٦            
٩٥٢٩٠٨٢٢/ خ٣٧٦٨١٢١٩

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

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

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

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

 ٣٨٦٨٦٤٧٨
٣٦٠٧٠٢٤٩

٠٩٣٨٦١٢١١٨٨
٩٥٢٨٢١٩١/ پ

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

نظافتـــ�
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