
يكشنبه ١٩ دى ١٣٩٥ ، شماره ١٩٤٤٣
٢١

 بهار
٣٧٥٨٨٦٠٠ 
٣٢٥٩٨٦٠٠
٣٢١٤٦٨٠٠
٣٢٤٨٦٦٦٠

 تحویل فورى
 سرویس دهی  منظم در سراسر شهر

٩٥٠٥٠٣٩٦/ ف

قاليشو$�
 ممتاز ا$ران

سرویس دهی در 
تمام نقاط شهر 

٣٨٧٠٥٣٤٧
٣٣٨٥١٢٣٥
٣٢٧٠١٣١٣
٣٢٤٢٦٦٣٥

حتی ایام تعطيل
٠٩٣٥٢٣٩٨٨٨٨
٠٩١٥٥٠٠٤٦٩٣

٩٥٢٨١٧٩٨/ د

 قاليشو$� 
اسالم�

داراى مجوز رسمی 
شستشوى انواع فرش 

دستی و ماشينی متخصص 
لکه برى و جاجيم دوزى
 استفاده از شامپو ضد 

ميکروب و باکترى
تحویل فورى

 ٣٦٥٨٥٨٧١
٣٦٥٨٥٨٧٢
٣٦٢٠٤١٥١

 ٣٦٢٠٤١٥٢
 ٣٧٣٣٨٠٦٠
٣٢٧٩٠٦٢٩

 ٣٦٦٢٥٨٩٣
٣٦٦٢٥٨٩٤
٣٢١٩٥٠٨٦
٣٧٣٤٠٤٠٣

بدون تعطيلی
٩٥٢٨٢١١٦/ ف

قال� شو$�

مشهد
شعبه دیگرى 

ندارد
قاليشویی هایی

 که داراى 
پسوند و پيشوند

«مشهد»
می باشند

 هيچ ارتباطی با
 قاليشویی مشهد

 ندارند.
 ٦-٣٨٩٣٣٥٥٤
 ٩-٣٦٥١٢٤٩٧
 ١-٣٦٥١٢٤٣٠

شستشو با 
دستگاههاى اتوماتيک 
و خشک کن هاى لوله اى

٩٥٠٧٤٥٩٢/ ل

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

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

شر;ت نظافت� تنظيK ;اران 
انجام کليه امور نظافتی منازل اعزام
 نيروى خانم و آقا ( سریع با قيمت عالی)
٠٩٣٠٢٦٧٣٦١٣-٣٢٧١١٠٨٧

٩٥٣٠٣٣٧٣/ م

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

٩٥٢٩٨٠٥٣/ د

نظافت� 
خيام

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

٣٧٦٤٨٠٠٨ جمعه زاده
٠٩١٥١١١٥٥٠٨

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

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

 ٣٨٦٨٦٤٧٨
٣٦٠٧٠٢٤٩

٠٩٣٨٦١٢١١٨٨
٩٥٢٨٢١٩١/ پ

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

جاودان
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� 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

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

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

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

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

٩٥٣٠١٩٧٠/ ف

سبز طراوت توس 
نظافت کلی ساختمان

 با دستگاه، اعزام کارگر 
بدون تعطيلی 

مدیریت عليزاده 
٣٨٨٤٣٢٠٧-٣٧٦٧٦٣٦٠
٣٥٢٢٤٧٧٩-٠٩٣٩٥١٨٣٢٠٧

٠٩١٥٥١٨٣٢٠٧

٩٥٢٩٢٤٦١/ ط

مبل شو$� 
نظافت کلی

ساختمان.فرش.موکت 
با دستگاه در منزل 

 ٣٨٢١١٠٧٣
 ٣٦٠١١٩٣٩
٣٥٠٩٩١٧٧

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

٩٥٢٩٨٢٦٦/ ف٣٢٧١٣٥٠١

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

٩٥٠٩٤٨٤٥/ ف

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

حتی روزهاى تعطيل
 ٣٨٩١٥٤٥٣

٠٩١٥٤٤٨٢٨٨٩
نيروى خدماتی خانم نيازمندیم

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

ا$ران
موکت،قالی ،مبل ،نظافت کلی

٣٧٦٤٣٠٤٠
٣٧٢٥٠٧٠٧

فالحتی

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

٩٥٣٠٢١٥٩/ د

سادات
دیوار شویی، مبلمان ، فرش 

موکت و نظافت کلی ساختمان 
با دستگاه

 ٣٦٦٦٦٢٢٦
 ٠٩٣٧٢١٠١٥٦٩

 ثبت ۵١٩٩٨

شRوه 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

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

 نظافت� افق
 نظافت کلی ساختمان

٩٥٣٠٢٧٦٥/ ق٠٩١٥٧١٣٥٩٤٨ 

ستاره 
امور نظافت کلی

 اعزام کارگر خانم و آقا - سراج
٩٥٠٤١٤١٩/ ف٠٩١٥٠٧٤٧٠٥٨

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

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

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

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

٩٥٢٩١٠٥١/ ف

پله و پيلوت و اعزام نيرو
آژانس ستاره شهر

٣٧٥٩٤٦٧٧-٠٩١٥٧٣٩٢٧١٩
٩٥٢٨٦٨٧٠/ م٠٩٣٨٧٠٥٢٨٧٥

نيروها' خدمات� آقا و خانم 
نيازمند$م
٣٧٠٢٠

٣٧٦٤٩٥٥٥
٩٥١٩٩٦٣٣/ ق

پارسيان
نظافت کلی ساختمان

پله و پيلوت مبل-فرش
موکت اعزام کارگر

٠٩١٥٠٠٧٧١٧٠
٩٥٣٠٠٢٩٥/ م٣٦٦٧٥٨٦٦

 شستشوگران

«فالحت�»
 سه راه فلسطين 

٣٧٦٥٠١٠٠
کالهدوز 

٣٧٢٧٢٢٢٤
دیوارشوئی،نظافت،مبل

فرش، موکت با دستگاه در محل 
٠٩١٥٧٦٥٠٢٤٥ 

٩٥٢٩٩٠٥٨/ م

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

نظافتـــ�

٩٥٢٩٥٥٧٠/ق


