
پنجشنبه ٢٣  دى ١٣٩٥ ،  شماره ١٩٤٤٦
٢٦

٩٥١٣٤٨٥٠/ ل

                       قاليشو�� 

محمد�ان
شستشو ١٠٠% اسالمی  

با دستگاه اتوماتيک و 
خشک کن لوله اى ضد چروک
کامال خشک و بدون برآمدگی

 تحویل ۴٨ ساعته

٣٦٠٤٣٩٥٥
 ٣٢٥١٨٦١٥
٣٦٢٣٨٤٠٥
٣٧٢٨٤٥٤٤
٣٧٣٤٦٥٥٧
٣٨٨٤٧٣٥١
٣٨٦٧٣٨٥٦

مهندس محمدیان

٩٥٣٠٢٢٩٥/ ب

ا�ران 

اولين قالی شوئی 
در استان خراسان 

تأسيس ١٣۵١

 شعبه دیگرى 
ندارد 

و هيچ گونه ارتباطی با 
اسامی مشابه با 
پسوند ایران ....

ندارد 

٣٢٢٢٧١٠٠ 
٣٢٢٢٧٤٠٠

کارخانه
٣٦٦٥١٨٢٩

٩٥٢٣٤٧١٠/ ط

 �رضو
قالی شویی ممتاز

 درجه یک 
قالی شویی نمونه مردمی

 ٣٧٣١٤٢٣٠
٣٢١١٣١٠٠
٣٦٦١٣٨٣٢

مرکزى٣٣٦٩٤٢٣٠ 
با ٣۶ سال تجربه و ضمانت

٠٩١٥٠٠٢٠١١٨

٩٤٤٤٨٢٣١/ د

قاليشو�� ومبل شو��

عدالتيان 
 

 ٣٦٦١٢٧٦٤
 ٣٢٧٦٢٨٧٧

٩٥٢٠٦٨٠٧/ ف

 قاليشو��
  بهارستان

٣٢٢١٩٥٤٣
٣٢٢٤٠٠٤٤
٣٢١١٢١١٢
٣٦٠٨٦٥٣٥
٣٧٦٤٠٢٠٥
٦ و ٣٢٢٣٨٦٧٥
٠٩١٥٥١٢٠١٢٢
٠٩١٥٤٧٨٠١٢٢

 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

٩٥٢٢٦٥١٢/ ف

قال� شو��

ماهان
٣٦٠٥٥٦١٨
٣٦٢٣٧٤٥٦
٣٣٧٥٠٦٦٦

٣٢٧٣١٧٨٢ 
٣٢١٢٣٤٢٩

٣٧٣٤٥٣٠٤  
٣٢٤٢١٠٠٢  
٣٢٤٢٣٤٨٤   

با ٣٠ سال تجربه در امر 
شستشوى فرشهاى ماشينی 
با تراکم باال و انواع فرشهاى 

دستی نفيس و صادراتی 
صددرصد اسالمی

 بدون چروک،  بدون تعطيلی
جاجيم دوزى،پلمپ ریشه 

 رفوگرى
 مدیریت جالیر

٠٩١٥٤٢٤١٩٩٦

 

٩٥٢٨٠١٥٩/ ق

قاليشو�� 
صدف 

 به روش ١٠٠%اسالمی 
بدون چروک

با مجوز رسمی از صنعت و معدن 
٣٢٥٦٣٠١٨ 
٣٢١٥٢٩٨٢
٣٣٨٧٣٤٣٦
٣٧٤١٧٨٩٦

٠٩١٥٨١٠٧١٧٣   
٠٩٣٦٣٤٠٣٠٧٧   

ا�ران
مشهد

٣٥٠١٥٨٥٨ 
٣٧٦٧٥٢٤٠
٣٢١٧٢١٧٨
لکه برى تخصصی
٣٦٥٤٠٦٢٥
٣٨٥١٣٢٣٣
٣٧٦٥٠٤٠٤

تحویل بدون چين 
خوردگی حاشيه فرش 

 ٣٢٢٥٤٤٣٣
٣٨٩٠١٥٢٤
و ضمانت پاره نشدن
٣٣٤٣٦٤٦٤
٣٧٤٢٤٢٤٢

مهندس جبرئيلی 
٠٩١٥٣١١٥٠٧٣

 

٩٥٢٩٧٤٥١/ ل

٩٥٢٨١٠٩٤/ پ

قاليشو�� مدرن   
عدالتيان

واحد نمونه سال ٨۶ 
سرویس دهی 
تمام نقاط شهر

٣٢١١٨٢٩٥
٣٢١٢١٤٣٦
٣٢١٣٩٥٣٤
٣٨٨٤٦٢٦٨

 رفو پذیرفته می شود
 تحویل درب کارخانه

 ٢۴ ساعته
 سيد رحيم عدالتيان

 و پسران

٩٥٢٠١٥٠٢/ ف

قاليشو�� 

تاژ
شستشو ١٠٠% به روش 

اسالمی با سرویس 
در تمام نقاط شهر

٣٨٨٢٩٢٠٠-٣٧٢٥٥٤٥٤
   ٣٢٧١٥٣٧٤-٣٨٤٧١٥٨٤

٣٦٥٨٦٣٠٩-٣٢١٣٨٩٢٠
 ٣٦٢٢٥١٠٥-٣٦٠٥٨٥٠٢
٣٣٤٤٤٣٢٨-٣٣٧١٢٠٩٠

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

�برادران چنار
نظافت کلی

 اعزام نيرو آقا و خانم
 ١٠٠% ضمانت کار

 ٠٩١٥٥٧٩٤٨٩٢
٠٩٣٣٤٦٤٨٢٠٣

٩٥٣٠٣١٤٢/ 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

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 مسLون� ادار
سطح شهر مشهد کلی و جزئی 

مبل، فرش، موکت، دیوار 
کارگر خانم و آقا 

ثبت ۵٧۴٢۵ 
٣٨٧٠١٨٥٥
٣٨٧٠١٨٥٤

٠٩١٥٣١٤٧٣٠١
٩٥٢٣٧٩٠٦/ ف

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

٩٥٢٩٨٠٥٣/ د

نظافت� 
خيام

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

٣٧٦٤٨٠٠٨ جمعه زاده
٠٩١٥١١١٥٥٠٨

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

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

٩٥٣٠٥٠٣٤/ ف

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

٣٢٧١٣٥٠١

اند�شه خورشيد تابان 
خاورميانه (ثبت ۵٧٧٠١) اعزام 

کارگر نظافت داخلی پله پيلوت 
٣٦٢٢٢٩٤٤

٩٥٢٩٥٠٨٢/ ر

٩٥٢٨٦٨١٤/ ل

اعزام 3ارگر 
خانم (ثبت ٢٥٥٤٩)

 ٣٦٠٤٠٠٦٧

ستاره 
امور نظافت کلی

 اعزام کارگر خانم و آقا - سراج
٩٥٠٤١٤١٩/ ف٠٩١٥٠٧٤٧٠٥٨

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

٩٥٢٩٢٤٦١/ ط

مبل شو�� 
نظافت کلی

ساختمان.فرش.موکت 
با دستگاه در منزل 

 ٣٨٢١١٠٧٣
 ٣٦٠١١٩٣٩
٣٥٠٩٩١٧٧

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

٩٥١٩٩٦٥٩/ ق

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

٣٧٠٢٠ 
٣٧٦٤٩٥٥٥

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

 ٣٨٦٨٦٤٧٨
٣٦٠٧٠٢٤٩

٠٩٣٨٦١٢١١٨٨
٩٥٢٨٢١٩١/ پ

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

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

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)

نيروها� خدمات� آقا و خانم 
نيازمند�م
٣٧٠٢٠

٣٧٦٤٩٥٥٥
٩٥١٩٩٦٣٣/ ق

مبل شو�� 
پاندا

فرش، موکت ،نظافت کلی 
احمدآباد، عدل خمينی، کوهسنگی

٣٨٥١٧٥٧٩
وکيل آباد، پيروزى، فکورى

٣٨٨٢٩٣٤٧
نخریسی ،سيدى، مصلی

٣٣٤٩٠١٤٢
قاسم آباد ،معلم ،دانشجو

٣٦٦١٤٣٥٤
سراسرى٠٩٣٨٠٦٩٧٥١٢  

٩٥١٦٦٢٩٢/ پ

نظافت� پارس 
 اعزام کارگر خانم و آقا

 نظافت کلی ساختمان و راه پله 
٩٥٣٠٦٢٨٢/ م٣٦٦١٨١١٥ 

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

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

پله و پيلوت، اعزام نيرو
٩٥٢٨٣٢٧٩/ م ٠٩٣٠٤٠٥٧٤٩٥

٩٥٣٠٢١٥٩/ د

سادات
دیوار شویی، مبلمان ، فرش 

موکت و نظافت کلی ساختمان 
با دستگاه

 ٣٦٦٦٦٢٢٦
 ٠٩٣٧٢١٠١٥٦٩

 ثبت ۵١٩٩٨

شر3ت ز�باگران
نظافت تخصصی راه پله 

پيلوت با لوازم ساختمانی نوساز
٩٥٣٠٥٣١١/ پ٠٩٣٣٦٤٨٥٠٢٢

٩٥٣٠١٩٧٠/ ف

سبز طراوت توس 
نظافت کلی ساختمان

 با دستگاه، اعزام کارگر 
بدون تعطيلی 

مدیریت عليزاده 
٣٨٨٤٣٢٠٧-٣٧٦٧٦٣٦٠
٣٥٢٢٤٧٧٩-٠٩٣٩٥١٨٣٢٠٧

٠٩١٥٥١٨٣٢٠٧

نظافتـــ�

٩٥٢٩٥٥٧٠/ق


