
چهارشنبه ١١ اسفند ١٣٩٥ ، شماره ١٩٤٨٧
٢٩

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   

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

شفق
شستشوى مبلمان ، موکت  

خوشخواب قالی و غيره
٣٧٦٧٦٤٢٣
٣٦٠٤٦٥٦٠
٣٨٤٦٨١٠٨

٩٥٣٤٢٧٩٠/ ف   ٣٦٠١٧٩٠٤ 

٩٥٢٩٠١٤٦/ ف

مبل شو��
    آرمان

خشکشویی مبلمان 
فرش،  موکت  

با دستگاه پيشرفته در منزل 
پيروزى      ٣٨٦٩١٥٨٣
قاسم آباد   ٣٦٦٢٨٦٤٢
احمدآباد     ٣٧٥٧٤٤٩٢ 
طالب            ٣٧٣٣٧٣٣١
سراسرى   ٣٧٣٢٨٢٣٥

٩٥٣٤٤٣٣٦/ 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

پله و پيلوت
هر طبقه فقط ۵٠٠٠

با وسایل و مواد شوینده
 رایگان 

٠٩٣٧١٢٣٢٥٥٦
٩٥٣٠٠٢٩٥/ م٣٦٦٧٥٨٦٦

٩٥١٩٩٧٥٧/ د

پا3ان
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

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

٩٥١٧٨٢٤٠/ ف

سپنتا
٢٠ هد�ه

متخصص در نظافت واحدهاى 
نوساز و راه پله با دستگاه

(بازدید رایگان)

استخدام اکيپ نوساز

٣٥٢٤٢٢١٣-٣٥٢٤٣٣٤٧
٠٩١٥٠٠٢٨٠١١

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

 �نظافت مسLون� ادار
سطح شهر مشهد کلی و جزئی 

مبل، فرش، موکت، دیوار 
کارگر خانم و آقا 

ثبت ۵٧۴٢۵ 
٣٨٧٠١٨٥٥
٣٨٧٠١٨٥٤

٠٩١٥٣١٤٧٣٠١
٩٥٢٣٧٩٠٦/ ف

نظافت 3ل� و جزئ� 
منازل و ساختمان
سرویس، پله، پيلوت
٠٩١٥٨٠٤١١٠٢

٩٥٣٤٥٦٧٤/ ف

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

٩٥٣٢٧٨١٦/ پ

مبل شو�� 
پاندا

فرش، موکت ،نظافت کلی 
احمدآباد           ٣٨٥١٧٥٧٩
وکيل آباد         ٣٨٨٢٩٣٤٧ 
پيروزى                 ٣٨٢٢٩٣٤٧
عدل خمينی        ٣٣٤٩٠١٤٢

قاسم آباد       ٣٦٦١٤٣٥٤ 
مطهرى                  ٣٧٣٣٠٧٦٧ 
طالب                    ٣٢٧٤٢٩٢٨ 

شاندیز و سایر مناطق 
   ٠٩٣٨٠٦٩٧٥١٢

٩٥٣١٧٠٧٤/ پ

نظافت� ،خشLشو��

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

٣٨٤٤٣٥٦٤
 ٣٨٧٩٦٦٢٥ 

٣٣٨١٧٠٥٦

شستشوگران 

فلسطين 
دیوارشویی 

مبلمان- فرش
«فالحتی»

٣٧٦٥٠١٠٠
٣٧٢٧٢٢٢٤
٠٩١٥٨٠٨٠٠٨٦

٩٥٣٤٩٩٧٤/ م

آراد
مبل،فرش،د�وار 

 نظافت کلی 
کليه نقاط شهر

٣٨٨٢٤٧٤٥
٣٨٧٦٥٣٩٨

٠٩١٥٤٤٢٨٠٢٠
٩٥٣٤٨٤٢٠/ د ثبت ۴٨۶٣٩

٩٥٣٢٦٥٣٨/ د

نيلوفر 
تخفيB 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

خدمات نظافت�

ا�ران
نظافت کلی،موکت

مبل
قالی

٣٧٦٤٣٠٤٠
٣٧٢٥٠٧٠٧ 
٠٩٠٣٢١٦٧٠٩٥

٩٥١٩٥٩٧١/ پفالحتی

٩٥٣٠٢١٥٩/ د

سادات
دیوار شویی، مبلمان ، فرش 

موکت و نظافت کلی ساختمان 
با دستگاه

 ٣٦٦٦٦٢٢٦
 ٠٩٣٧٢١٠١٥٦٩

 ثبت ۵١٩٩٨

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

نظافت� 

تميز3اران
 شستشوى تخصصی مبل، موکت
قالی و نظافت کلی ساختمان 

٠٩٣٣٩٤٣٠٠٣٢
٠٩١٢٧٧١٤٣٧٤

٩٥٣٣١٠٠٨/ م٣٦٥٨٨٣٢٠

آبنوس 
دیوار، مبل، قالی

نظافت کلی ١٠٠% تضمينی

٣٧١١٢٥٧٤
٠٩١٥١٢١١٤٦٤

رضا زاده
٩٥٣٤٧٠٥٦/ ق

٩٥٣٢١٧٤٧/ 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

شر3ت خدمات� 
ونداد گستر
امتداد پاکيزگی 

شستشوى فرش ، مبل، موکت و قاليچه
 راه پله 

به صورت تضمينی
 اعزام نيرو به اقصی نقاط شهر 

پله و پيلوت نظافت کلی ساختمان
٠٩١٥٠٠٧٣٧٠٦

٩٥٣١٦١٠١/ ف ٠٩٣٥٩٨٩٦٣٥٣

مبل شو��

 شا�ان
مبل، فرش،موکت،خوشخواب 

نظافت کلی ساختمان 

٣٨٢٢٣٥٥٦
 

٣٦٢١٤٥١٥
 

٣٨٥١٧٨٧١
سجاد،فرامرز،ابوطالب

٣٧٦٦٨٥٠٢
 ٣٢٧١٦٦٨٠      

٩٥٢٧٥٦٣٠/ ط

٩٥٣٢٦٧٤٣/ خ

جام جم
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

ز�با سازان
اعزام نيروى نظافتی خانم و آقا و 
مراقب کودک و سالمند به سراسر

نقاط مشهد ٠٩١٥٥٨٠٥٦٩٠
٩٥٣٥٠٨٨٦/ پ

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

ستاره 
امور نظافت کلی

 اعزام کارگر خانم و آقا - سراج
٩٥٣٢٢٤٩٨/ ف٠٩١٥٠٧٤٧٠٥٨

٩٥٣٠١٩٧٠/ ف

سبز طراوت توس 
نظافت کلی ساختمان

 با دستگاه، اعزام کارگر 
بدون تعطيلی 

مدیریت عليزاده 
٣٨٨٤٣٢٠٧-٣٧٦٧٦٣٦٠
٣٥٢٢٤٧٧٩-٠٩٣٩٥١٨٣٢٠٧

٠٩١٥٥١٨٣٢٠٧

توجه        توجه 
شرکت کار با ما با ١٠ شعبه 

در سراسر مشهد 
خدماتی، نظافتی

 در صورت عدم رضایت 
از هر کدام از خدمات

 مبلغی دریافت نمی شود 
٣٦٠٣٩٥٩٩

٩٥٣٤٧٣٤١/ ف٠٩١٥٧٩٧١٠٨٤

مبل شو��
 امين 

قيمت استثنایی
خشکشویی مبلمان ،فرش،موکت
خوشخواب،نظافت کلی ساختمان 

 فرامرز،سجاد،خيام 
٣٧٦٠٢٨٩٦

صياد،دالوران ،هاشميه
٣٨٩١٦٣٥٥

معلم،قاسم آباد،امامت 
٣٦٢٣٧٥٣٣

٠٩١٥٠٨٥٩٩٦٨
٩٥٣٤٨٢٩٦/ ط

شر3ت نظافت� 
سمات 

ثبت (۶٠٢١٩) نظافت کليه 
ساختمان اعم از پله و پيلوت 

اعزام کارگر خانم و آقا 
٣٨٦٥٤٤٩٢

٠٩٣٣٣٥١١٢٩٠
٩٥٣٥٠٦٨٣/ ف

نظافت� اوج توس 

نظافت 3ل�  
 ساختمان ، پله پيلوت 
مبل شویی و قالی 
اعزام کارگر به تمام نقاط شهر 

نماشویی بدون نياز
 به داربست و نورپردازى
٠٩١٥٤٤٤٤٠٤٢ 
٠٩٣٠٥٢٤١٠٠٧

٩٥٣١٤٢٠٥/ م

ضمانت� 
پاt گل فرهنگ
پله - پيلوت -مواد شوینده  

رایگان
٠٩١٥٧٠٤٠٠٩٨

٣٦٦٣٠٦٣٠
٠٩٣٨٦٨٧١٠٥٠

٩٥٢٤٢٨٨١/ ل

 نظافت�(ثبت٣٠٣٥٨)

مجير
 راه پله و پيلوت با لوازم

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

٠٩١٥٥٠٨٤٦٨٦
٩٥٣٥٠٩٤٤/ م

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

شر3ت نظافت� 
درخشان سبز توس 
متخصص در شستشوى 

مبل، موکت، قالی  
 ٠٩١٥٢٠١٤٢٩١
٠٩٠١٣٠٣٠٨٨٧

٩٥١٤٦١٨٤/ ف

پيلوت  پله،  منزل،  3ل�  نظافت 
ارسال نيرو آقا و خانم بدون تعطيلی

٠٩١٥٠٣٠٦٢٣٩
٩٥٣٢١١٨٨/ و٠٩٣٥٤٦٧٧٢١٤

 مبل
شوئ�

 قيمت ارزان،کيفيت عالی

خشکشویی مبل،فرش،موکت
خوشخواب،دیوار شویی

سراسر مشهد

٣٦٠١١٩٣٩ 
٣٨٢١١٠٧٣
٣٥٠٩٩١٧٧
٣٧٦٦٠٥٢٠
٣٦٦١٧٧٢٦

٩٥٣٥١٨٥٥/ ط

٣٨٨٣٣٠٠٧ 
 ٣٨٦٩٩٢١٠
٣٣٨١٤٤١٣

٠٩١٥٣٠٩٠٧١٨
٩٥٢٩٨٤٥٣/ ل

نظافت� 
تخت جمشيد

ثبت ٢٧۴۵٢
(ُکر) و خشکشویی مبلمان، موکت 

فرش و (نظافت کلی منازل) 
 حتی تعطيالت

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

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

٩٥٢٩٠١٤٣/ ف

نظافت� 
نازنين

خشکشویی مبلمان، فرش، موکت 
با دستگاه  در منزل

نظافت کلی 
پيروزى      ٣٨٨٤٨٤٧٠ 
قاسم آباد٣٦٢٣٠٦٥١

نخریسی   ٣٣٦٤١٢٥٥ 
سيدى       ٣٣٨٧٣٤٠٥ 
سراسرى  ٣٧٣٢٤٨٦٢

٩٥٣٤٨٨٩٢/ د

مشهد
 دیوارشویی،موکت،قالی

 مبلمان،نظافت کلی 
 ٠٩١٥٥١٨٣٥٨٦

٣٧٦٨٧٤٠٧

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


