
٢٣
دوشنبه ٢٠ دى ١٣٩٥ ،  شماره ١٩٤٤٤

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

 نظافت� تالش
مبل، فرش،پله 

نما و دیوارشویی 
اعزام کارگر 

 ٠٩١٥٥٠١٨٢٠٨
٣٨٩٣٠٣٣٦

٩٥٢٧٤١٣٩/ م٣٨٧٦٨٢٠٣

 صدف
 دیوارشویی،مبلمان،فرش 

موکت و نظافت کلی ساختمان 
با دستگاه

 ٣٧٥٨٣٢١١
 ٠٩١٥٨٧٧٦٢٢٠

٩٥١٤٥٢٩٢/ د٠٩٣٠٣٧١٠٧٥٢ 

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

پله و پيلوت، اعزام نيرو
٩٥٢٨٣٢٧٩/ م ٠٩٣٠٤٠٥٧٤٩٥

نماشو�� 3تا�ون
شستشوى کليه 

نماها و بناهاى نوساز 
با تجهيزات مدرن

٣٨٦٨٨٣٦١
٣٨٦٩٨٩٤٨

٠٩١٥٨٠٠٤٢٤٤
٩٥٢٠٢٤١٣/ ف

 نظافت� افق
 نظافت کلی ساختمان

٩٥٣٠٢٧٦٥/ ق٠٩١٥٧١٣٥٩٤٨ 

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

٩٥٢٩٠١٤٦/ ف

نظافت�
آرمان

خشکشویی مبلمان ،فرش،  موکت  
با دستگاه در منزل، پله و پيلوت 

نظافت کلی ساختمان
پيروزى      ٣٨٦٩١٥٨٣
قاسم آباد   ٣٦٦٢٨٦٤٢
احمدآباد     ٣٧٥٧٤٤٩٢ 
طالب            ٣٧٣٣٧٣٣١
سراسرى   ٣٧٣٢٨٢٣٥

٩٥٢٨٦٨١٤/ ل

اعزام 3ارگر 
خانم (ثبت ٢٥٥٤٩)

 ٣٦٠٤٠٠٦٧

٩٥٢٠٠٨٥٨/ ط

Bتخفي ٣٥
3بير شرق

نظافت کلی 
دیوارشویی،مبلمان،فرش،موکت
سراميک  با دستگاه .پله ، پيلوت

تمام نقاط شهر با سرویس رایگان
بقایرى ٣٨٨٤٧٧٩٣

٣٦٠١٦٢٠٨

پله و پيلوت و اعزام نيرو
آژانس ستاره شهر

٣٧٥٩٤٦٧٧-٠٩١٥٧٣٩٢٧١٩
٩٥٢٨٦٨٧٠/ م٠٩٣٨٧٠٥٢٨٧٥

نيروها� خدمات� آقا و خانم 
نيازمند�م
٣٧٠٢٠

٣٧٦٤٩٥٥٥
٩٥١٩٩٦٣٣/ ق

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

٩٥٣٠١٩٧٠/ ف

سبز طراوت توس 
نظافت کلی ساختمان

 با دستگاه، اعزام کارگر 
بدون تعطيلی 

مدیریت عليزاده 
٣٨٨٤٣٢٠٧-٣٧٦٧٦٣٦٠
٣٥٢٢٤٧٧٩-٠٩٣٩٥١٨٣٢٠٧

٠٩١٥٥١٨٣٢٠٧

خدمات نظافت�

ا�ران
نظافت کلی،موکت
قالی ، مبل
٣٧٦٤٣٠٤٠
٣٧٢٥٠٧٠٧ 
 ٣٧٢٧٦٦٨٦
٠٩١٥١١٠٢٠٩٥

فالحتی
٩٥١٩٥٩٧١/ پ

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

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

مبل 
شو�� 

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

٣٨٨٤٠٠٧٩ 
٣٧٦٠١٧٤٣

٠٩١٥٧٣٩٠٠٧٩
٩٥٢٩٦٥٩٧/ م

شMوه پارسيان 
ثبت ٥٠٠٩٧ 
نظافت کليه ساختمان 

با رزومه کارى درخشان 
تهيه نيروى انسانی خانم و آقا

 در خدمت ادارات، هتل ها
 اماکن تجارى، نظافت بعد از بنایی

 با دستگاه صنعتی پيشرفته
اسيدشویی، جرم گيرى، الیه بردارى

 قيمت توافقی
٣٦٠٢٢٢٥٦
٣٦٠٢٢٢٥٧

٠٩١٥٧٢٤٥٨٧٧
٩٥٢٩٥٨١٤/ ف

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 

ستاره 
امور نظافت کلی

 اعزام کارگر خانم و آقا - سراج
٩٥٠٤١٤١٩/ ف٠٩١٥٠٧٤٧٠٥٨

٩٥١٧٨٢٤٠/ ف

سپنتا
٢٠ هد�ه

متخصص در نظافت واحدهاى 
نوساز و راه پله با دستگاه

(بازدید رایگان)

استخدام اکيپ نوساز

٣٥٢٤٢٢١٣-٣٥٢٤٣٣٤٧
٠٩١٥٠٠٢٨٠١١

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

٩٥٢٩٨٠٥٣/ د

نظافت� 
خيام

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

٣٧٦٤٨٠٠٨ جمعه زاده
٠٩١٥١١١٥٥٠٨

نظافت� 
�ترنج رضو
(مجرى برتر،ثبت:٣٩٨٨٢)

متخصص منازل
 نوساز  تخليه درکل استان

احمدآباد 
سجاد

 هاشميه
 وکيل آباد
 امام رضا
 فلسطين
 پيروزى 

سناباد
 کالهدوز

 قاسم آباد 
مطهرى
مدیریت

 ٣٨٤٦٦١٨٣
 ٣٧٦٧٩٦٨٠
 ٣٨٨٣٠٥٤٦
 ٣٨٤٦٦١٨٣
٣٥٢٣٢٨٤٠
٣٧٦٧٩٦٨٠
٣٨٨٣٠٥٤٦
٣٨٤٦٦١٨٣
٣٧٣٣١٤٠٣
٣٥٢٣٢٨٤٠

   ٣٧٣٣١٤٠٣                 
٠٩١٥٦٦١٨٩٧١                

٩٥١٩٦٣٨٠/ پ

٩٥٣٠٢١٥٩/ د

سادات
دیوار شویی، مبلمان ، فرش 

موکت و نظافت کلی ساختمان 
با دستگاه

 ٣٦٦٦٦٢٢٦
 ٠٩٣٧٢١٠١٥٦٩

 ثبت ۵١٩٩٨

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

٩٥٠٩٤٨٤٥/ ف

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

حتی روزهاى تعطيل
 ٣٨٩١٥٤٥٣

٠٩١٥٤٤٨٢٨٨٩
نيروى خدماتی خانم نيازمندیم

٩٥١٩٩٧٦٣/ د

جاو�د 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 شو�� 
نظافت کلی

ساختمان.فرش.موکت 
با دستگاه در منزل 

 ٣٨٢١١٠٧٣
 ٣٦٠١١٩٣٩
٣٥٠٩٩١٧٧

 tبهپا
گروه شستشوگران(فالحت�)

 سه راه فلسطين 

٣٧٦٥٠١٠٠
کالهدوز 

٣٧٢٧٢٢٢٤
دیوارشوئی،نظافت،مبل

فرش، موکت با دستگاه در محل 
٠٩١٥٨٠٨٠٠٨٦

٩٥٢٩٩٠٥٨/ م

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

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

٩٥٣٠٢٢٦٣/ پ

نظافت� مروار�د 
١٠٠% تضمينی با قيمتی مناسب اول 

رضایت بعد تسویه (بدون تعطيلی)
٠٩١٥٢٢٨٤٠٠٨

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

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

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

پاt اند�شان آرو�د
ثبت ٤٠٩٣٤

نظافت کليه ساختمانهاى 
ادارى ، هتلها ، منازل و 

کارخانجات و غيره 
شستشوى موکت ، مبل و 
فرش در محل با دستگاه

 اعزام نيروى مجرب خانم و آقا

٣٦١٤٥٦٦١
٣٦٥١٥٠١٢-٣٦٥١٥٠١١

٣٦٥٨٦٠٦٢
 ٠٩١٥٣٥٩٧٠٠٣

٩٥٢٩٨٦٧١/ ل

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

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

 نظافت� وظيفه شناس
 اعزام نيروى آقا و خانم

 نظافت پله و پيلوت 
با وسایل

٣٦٠٩٩٩٦١-٣٨٨٤٥٠٠٨ 
٣٧٢٦٠٢٢٤-٣٨٤٥٩٤٠١

٠٩١٥٨١٧١٨٠٥
٩٥٢٩٦٩٦٤/ ق

پارسيان
نظافت کلی ساختمان

پله و پيلوت مبل-فرش
موکت اعزام کارگر

٠٩١٥٠٠٧٧١٧٠
٩٥٣٠٠٢٩٥/ م٣٦٦٧٥٨٦٦

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

٩٤٤٤٣٣١٦/ د

ميعاد
تخفيB و�ژه

نظافت کلی 
مبل،موکت،فرش

با دستگاه،اعزام کارگر
وکيل آباد     ٣٦٠٨٣٩٤٤ 
پيروزى          ٣٨٨٣٩١٥٧ 
سجاد             ٣٧٦٧٨٥٩٧ 
قاسم آباد     ٣٦٦١٦٨٤٧ 
هاشميه          ٣٨٨٣٩١٥٧
 احمدآباد       ٣٨٤٦٥١١١
معلم                  ٣٦٠٨٣٩٤٤
فرامرز           ٣٧٦٧٨٥٩٧ 

٠٩١٥٦١٥٩٢٢٥
ثبت ۴٠٢٢۶

�برادران چنار
نظافت کلی

 اعزام نيرو آقا و خانم
 ١٠٠% ضمانت کار

 ٠٩١٥٥٧٩٤٨٩٢
٠٩٣٣٤٦٤٨٢٠٣

٩٥٣٠٣١٤٢/ ل

خدمات پرده سراب

(مبتMر 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

٩٥٢٢١٢٧٩/ پ

جابجا�� پرده
شستشو نصب تعميرات و دوخت 

٠٩١٥٨٨٣٨١٠٠ سرویس رایگان
٠٩٣٥٣٥٩٧٠٨١-٣٨٩٠٧٤٦٠

تزئينات پرده
 امين

شستشوى تضمينی
 دوخت، نصب، جابه جایی

 کاغذ دیوارى، ریل و لوازم 
پرده، کرکره فلزى، زبرا و ...

٠٩١٥٥٠٢٧٩٢٠-٣٨٧٠١٨٨٣
٩٥٣٠٣٢٨٤/ ف

٩٥٢٣٥٢٧٧/ پ

 خدمات پرده راشل
 شستشو تخصصی -دوخت  

نصب -جابجایی سرویس رایگان 
 ٠٩٣٥٧٣٥٢٥٠٢-٣٨٥٥١٦٩٩

خدمات پرده گراد مبتMر
سفيدشویی انواع پرده 
با  تعميرات و باز و نصب

٣٥٢٢٧٦٤٨-٠٩١٥٧٦٩٣٣٨٠
٩٥٢٠١٤٦٤/ ف

نصاب سيار و خدمات وشستشو
پرده «تخصص�»  

معين       ٠٩٣٣٨٢٤٣١٣٤
٠٩١٥٤٠٤٢٢٥٦

٩٥٢٧١٣٥٩/ م

پــــــرده


