
سه شنبه ١٠ اسفند ١٣٩٥ ، شماره ١٩٤٨٦
٢٠

٩٥١٩٩٧٥٧/ د

پا+ان
مبل-فرش-د�وار

١٠٠%  تضمينی
نظافت کلی 

با قيمت استثنائی   
اعزام کارگر-  ثبت     ٣٧۴۴٨

سراسرى    ٣٦٠١٨٤١٨      
      ٣٦٠٨٠٧٥٠ وکيل آباد   
قاسم آباد       ٣٦٦١١٢٦٠ 
هاشميه         ٣٨٨٣٩١٨٤      
سجاد             ٣٧٦٢٥١٥٥ 
پيروزى           ٣٨٩١٨٣٣٥
کوهسنگی    ٣٨٤٠١٢٩٦
خانم رضایی  ٠٩١٥٣١٩٢٣٣٩

٩٥٢٠٩٥٨٣/ پ

عرشيا مهر 
 نظافت +ل�

مبل و فرش
پله و پيلوت اعزام کارگرخانم

 وکيل آباد       ٣٨٦٤٦٥٨٥ 
 قاسم آباد       ٣٥٣١٢٩٩٧ 
 صياد ،الدن    ٣٨٦٤٦٥٨٥
 سجاد ،فرامرز ٣٦٠١٥٥٨٦
 احمدآباد         ٣٧٦٠١١٤٠ 
 معلم                 ٣٦٠١٥٥٨٦

٠٩١٥٤٠١٠٠٥١

پله و پيلوت
هر طبقه فقط ۵٠٠٠

با وسایل و مواد شوینده
 رایگان 

٠٩٣٧١٢٣٢٥٥٦
٩٥٣٠٠٢٩٥/ م٣٦٦٧٥٨٦٦

٩٥٣٤٦٦٠٤/ ف

نظافت� نگين شهر
کليه امورنظافتی اعزام کارگر روزمزد
٠٩١٥٧٦٢٨٣٩٣-٣٨٤٦٩٠٣٢

٣٦٦٦٦٥٢٠

٩٥٢٩٠١٤٣/ ف

نظافت� 
نازنين

خشکشویی مبلمان، فرش، موکت 
با دستگاه  در منزل

نظافت کلی 
پيروزى      ٣٨٨٤٨٤٧٠ 
قاسم آباد٣٦٢٣٠٦٥١

نخریسی   ٣٣٦٤١٢٥٥ 
سيدى       ٣٣٨٧٣٤٠٥ 
سراسرى  ٣٧٣٢٤٨٦٢

٩٥٠٩٤٨٤٥/ ف

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

حتی روزهاى تعطيل
 ٣٨٩١٥٤٥٣

٠٩١٥٤٤٨٢٨٨٩
نيروى خدماتی خانم نيازمندیم

٩٥٢٩٨٠٥٣/ د

نظافت� 
خيام

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

٣٧٦٤٨٠٠٨ جمعه زاده
٠٩١٥١١١٥٥٠٨

٩٥٣٣٥٧٩٠/ د

پا+د�س
موکت،قالی،مبل،دیوارشویی

سه راه فلسطين
٣٧٦١٩٠٣٤ 
٠٩١٥٣١٣٣١٢٤

مرادى
تأسيس ١٣۶٨

مبل شو�� 
تابان 

شستشوى مبل،موکت وفرش 
سجاد،معلم   
 ٣٦٠٣٩٨٨٥  

قاسم آباد،پيروزى 
 ٣٦٦٣٦٥٤١

 امام رضا،کوهسنگی  
٣٨٥٨٠٦٢٩ (سراسرى) 

(شماره ثبت ۴۵٣٠٣)

٠٩٣٦٧٣٧٠٦٣٦     
٩٥٣٤٠٠٢٥/ خ

مبل شو��

 شا�ان
مبل، فرش،موکت،خوشخواب 

نظافت کلی ساختمان 

٣٨٢٢٣٥٥٦
 

٣٦٢١٤٥١٥
 

٣٨٥١٧٨٧١
سجاد،فرامرز،ابوطالب

٣٧٦٦٨٥٠٢
 ٣٢٧١٦٦٨٠      

٩٥٢٧٥٦٣٠/ ط

٩٥٣٢٩٩٧١/ 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

٩٥٣٤٥٨٣٨/ ط

نظافت�

اميد
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

شر+ت ز�باگران
پله و پيلوت و ساختمان نوساز 

با لوازم اعزام نيرو
٠٩٣٣٦٤٨٥٠٢٢

٩٥٣٣٦٥٧٩/ ف

٩٥٣٤٨٣٢٧/ د

پرنيان 
سالها سابقه درخشان

(ثبت ٢۴٠۵٧)

نظافت کلی ساختمان
تخصصی

مبل ، فرش ، موکت 
دیوار ،سراميک، و ... 
با دستگاه هاى پيشرفته
بازدید و سرویس رایگان

اعزام کارگر درجه١ 
معلم             ٣٦٠٨٧٠٨٠
وکيل آباد     ٣٨٦٧٥٠١٠

احمدآباد       ٣٨٤٦٣٠٣٤ 

سجاد            ٣٦٠٥٤٠٠٩
پيروزى        ٣٨٦٧٤٠٠٨

امامت           ٣٦٠٨٢٠٣٦      

کوهسنگی    ٣٨٤٦٣٠٣٧

فرامرز          ٣٦٠٣٨١٥١

قاسم آباد    ٣٦٦٧٧٨٧١  

٠٩١٥٣١٧٩١١٧

نماشو�� 
به شيوه مدرن

ارتفاعی  هر  در  داربست  بدون 
ساب ، رسوب زدایی و جرم گيرى 
رولپالک ، انواع نما ، پله ، کف ، دیوار

 (باالبر جهت کار در نما )
((اجاره اى)) 
بازدید رایگان

٣٧٦٥٩٢٦٨- ٣٣٤٢٥٥٤٩
 ٣٣٦٤٩٢٠٩ 

٠٩١٥١٠٢٤٨٦٩
شرکت مشهد پوشش 

٩٥٣١٦٩٦٧/ ل(ثبت ٣۵۴٧٢)

 صدف
 دیوارشویی،مبلمان،فرش 

موکت و نظافت کلی ساختمان 
با دستگاه

 ٣٧٥٨٣٢١١
 ٠٩١٥٨٧٧٦٢٢٠

٩٥١٤٥٢٩٢/ د٠٩٣٠٣٧١٠٧٥٢ 

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

مبل شو�� و قال� شو��

xسپهر پا
 شستشوى تضمينی انواع 

مبلمان و تشک خوشخواب با  
اصول مذهبی و بهداشتی 

با کادرى مجرب 
و دستگاههاى پيشرفته 

٣٦٦١١٢١٦ 
٣٨٨٤٧٩٢٦
٣٨٦٥٢٥٨٨

٩٥٣٤٤٠٦٣/ دثبت ۶٠۴۶٨

٩٥٣٢٤١٤١/ 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

٩٥١٧٨٢٦٤/ ط

مبل شو��
 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

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

 Lهمياران +م
خدمات� و نظافت� هيما

هميشه در دسترس شماست
٠٩١٥٧٦٧٠٦٢٣-٣٨٩٣٤٤٥٨

٩٥٣٢٥٨٣٥/ ف

٩٥١٩٩٧٦٣/ د

جاو�د مهر
نظافت کلی 

دیوار - مبل - فرش
شستشوى پرده

(به صورت مکانيزه)
نما-هتل - مدرسه

پذیرایی-پله -کارگر
بدون تعطيلی

 ٣٧٥٧٢٠٠٠ خيام
٣٧٦٦٤١٥١ سجاد

٣٨٥٣٥٧٤٨ امام رضا
٣٨٤٦٦٥٩٥ احمدآباد

مدیریت جاویدان
٠٩١٥٩٧٩٧٠٦٨

تخفيف  ویژه نوروز 

٩٥٣٢٢٣٨٣/ ف

مبل شو�� 
آسمان 

خشکشویی مبلمان، فرش، موکت
با دستگاه پيشرفته در منزل  
سرافرازان هاشميه،پيروزى 

 ٣٥٠١٤٣٧٥
قاسم آباد، سجاد، معلم 

 ٣٧٦٠٣٦٨٠
امام رضا ، عدل خمينی، نخریسی

 ٣٣٦٨٠٣٥٩ 
سراسرى 

٣٧٣٣٧٣٣٢   

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

٩٥٣٤٦١٣٦/ ق

 الماس شرق
 شماره ثبت۴١٢١۶

متخصص در نظافت ساختمان هاى 
نوساز،منازل،برج ها،بادستگاه هاى 
پيشرفته صنعتی بارزومه درخشان 

موکت،فرش،مبل
مدیریت خانم عرفانيان

٠٩١٥٩١١١٢٠٠ 
٣٧٦٠١٥٤٨

نظافت +ل�
پله، پيلوت داخل منزل 

ارسال آقا و خانم بدون تعطيلی
٠٩٣٥٤٦٧٧٢١٤

٩٥٣٤٧٠٣٠/ و

شستشوگران 

فلسطين 
دیوارشویی 

مبلمان- فرش
«فالحتی»

٣٧٦٥٠١٠٠
٣٧٢٧٢٢٢٤
٠٩١٥٨٠٨٠٠٨٦

٩٥٣٤٩٩٧٤/ م

مبل شو�� 

بزرگ 
خراسان
اول رضایت بعد تسویه 

تخفيف ویژه عيد نوروز 
خشکشویی مبلمان 
فرش، موکت 
نظافت کلی،پله وپيلوت 

 پيروزى، سرافرازان، هاشميه  

٣٨٩٤٤٥١٧
معلم،اقبال،الدن 

٣٥٠٩١٤٦١
فرامرز،امامت،قاسم آباد

٣٦٠١٦٦٨٣
هدایت ،مطهرى، عبادى

 ٣٧٥٧٨٧١٢
صياد،دالوران،هفت تير 

٣٨٦٤١١٥٢
الهيه،مجيدیه،ميثاق

٣٦٢١٤٥١٥
٠٩١٥٧٧٣٢٢٤٧

٩٥٣٣٥٧٥٨/ ط

آبنوس 
دیوار، مبل، قالی

نظافت کلی ١٠٠% تضمينی

٣٧١١٢٥٧٤
٠٩١٥١٢١١٤٦٤

رضا زاده
٩٥٣٤٧٠٥٦/ ق

٣٨٨٣٣٠٠٧ 
 ٣٨٦٩٩٢١٠
٣٣٨١٤٤١٣

٠٩١٥٣٠٩٠٧١٨
٩٥٢٩٨٤٥٣/ ل

نظافت� 
تخت جمشيد

ثبت ٢٧۴۵٢
(ُکر) و خشکشویی مبلمان، موکت 

فرش و (نظافت کلی منازل) 
 حتی تعطيالت

٩٥٢٩٠٢٦٦/ م

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

٩٥٣٢٦٥٣٨/ د

نيلوفر 
تخفيN و�ژه ثبت ٥٦٢٣٦

نظافت کلی ساختمان 
شستشوى مبل، دیوار، موکت 

و سراميک با دستگاه هاى 
پيشرفته، پله و پيلوت

 اعزام نيروى مجرب خانم و آقا
وکيل آباد ٣٥٠١٨٤٣٤

سجاد           ٣٧٣٢٦٤٥٦
احمدآباد    ٣٨٣٣١٧٨٢
کالهدوز     ٣٧٣٢٤٧٦١
هاشميه      ٣٨٣٣١٧٨٢
قاسم آباد ٣٥٠١٨٤٣٤
کوهسنگی ٣٨٣٣١٧٨٣
پيروزى       ٣٥٠١٢٠٦٧

٠٩٣٣٢٨٤٤٣٤٣

 xگلپا
دیوارشویی، مبل، قالی، موکت 

نظافت کلی با دستگاه  

٣٧٢٥١٥٧٦
٠٩١٥٩٢١٩٥٧٠

٩٥٣٣٨٩١٠/ قرضازاده

٩٥٣٣٥٨٣٨/ د

پاx پسند
شستشوى موکت

قالی،مبلمان،دیوارشویی
٣٨٤١٣٥٨٧
٣٦٩١٤٠٧٤

ذاکرى ٠٩١٥١١٨١٢٠٢
سرویس رایگان سراسرشهر

 نظافت�(ثبت٣٠٣٥٨)

مجير
 راه پله و پيلوت با لوازم

و نيروى ثابت و کليه امورنظافتی
٣٧٦٦٦٨٩٠
٣٦٠٥١٠٨٣
٣٨٦٩٢٢٦٩
٣٥٢٢٦٤٧٤
٣٨٤٤٢٦٥٦
٣٥٠٢٦٢٢٠

٠٩١٥٥٠٨٤٦٨٦
٩٥٣٥٠٩٤٤/ م

 نظافت� 
پاx نسيم طوس 

 نظافت کلی ساختمان
 و شستشو و خشکشویی 

فرش و مبلمان 
اعزام کارگر به تمام نقاط شهر 

٠٩١٥٣٢٥٠٨٧٢ 
٠٩٠٣٩٠٨٢٢٩٠

٩٥٣٤٣٩١٩/ م

راه پله 
همجوار
فقط درجه یک          بدون تعطيلی

سرویس و بازدید رایگان 

تخفيف ویژه 
شماره ثبت رسمی ۴٨٧٠١
وکيل آباد ٣٨٦٨٥٥٤٧
قاسم آباد ٣٦٦٢٩٨٨٨
سراسر ى ٠٩٣٥١١٧٨٤٠٥

شکایات - مدیریت
٠٩١٥٠٠٨٤١٤٦

٩٥٣٣٩٢٧٥/ م

مبل
شوئ� 

 سریع،تميز،ارزان

خشکشویی 
مبلمان،فرش،موکت،خوشخواب

٣٨٢٢٣٥٥٦ 
٣٧٦٦٨٥٠٢
٣٦٢١٤٥١٥
٣٨٤٧٢٢٧٥

٠٩١٥٧٧٣٢٢٤٧

٩٥٣٥١٨٦٣/ ط

ار+يده 
شستشوى موکت- مبل

قالی (نظافتی کلی)
٠٩١٥٦٠٠١٢٠٢

٣٦٩٠٨٥١٥
٩٥٣٣١٠٠٢/ م٣٧٦٣٠٧٢٨

٩٥٣١٧٠٧٤/ پ

نظافت� ،خش�شو��

 هما ثبت ٢٨٠٨٥
ُکرشویی،شستشوى تخصصی
 دیوار،انواع مبلمان،موکت 
قالی و نظافت کلی منازل
 (با کيفيت ایده ال) 
 ٠٩١٥٨١١٣٠٧٦

٣٨٤٤٣٥٦٤
 ٣٨٧٩٦٦٢٥ 

٣٣٨١٧٠٥٦

نظافت� حجت
اعزام کارگر باتجربه خانم و آقا 

نظافت کلی پله
٣٢٧١٣٥٠١-٣٦٠٤١٧٦٣

٩٥٣٤٣٥٣٨/ ف

٩٥١٧٨٢٤٠/ ف

سپنتا
٢٠ هد�ه

متخصص در نظافت واحدهاى 
نوساز و راه پله با دستگاه

(بازدید رایگان)

استخدام اکيپ نوساز

٣٥٢٤٢٢١٣-٣٥٢٤٣٣٤٧
٠٩١٥٠٠٢٨٠١١

ستاره 
امور نظافت کلی

 اعزام کارگر خانم و آقا - سراج
٩٥٣٢٢٤٩٨/ ف٠٩١٥٠٧٤٧٠٥٨

٩/١٥١٠٣٣ ض


