
سه شنبه ١٧ اسفند ١٣٩٥ ، شماره ١٩٤٩١
٢١

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

 ٣٨٦٨٦٤٧٨
٣٦٠٧٠٢٤٩

٠٩٣٨٦١٢١١٨٨
٩٥٢٨٢١٩١/ پ

٩٥٣٥٥٣٢٠/ م

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

٩٥٣٣٣٩٨٣/ ل

اعزام 3ارگر 
خانم (ثبت ٢٥٥٤٩)

 ٣٦٠٤٠٠٦٧

توجه   توجه
١٠ شعبه در سراسر مشهد 

شرکت خدمات نظافتی کار با ما 
در صورت عدم رضایت از خدمات 

هيچ مبلغی از شما دریافت
 نمی شود 

٠٩١٥٧٩٧١٠٨٤
٣٦٠٣٩٥٩٩

٩٥٣٥٦٦٥٩/ ف

نظافت 3ل� ساختمان 
پله و پيلوت، بدون تعطيلی

٠٩٣٥٤٦٧٧٢١٤
٠٩١٥٠٣٠٦٢٣٩

٩٥٣٥٧٠٨٤/ و

پرند
نظافت کلی آپارتمان

 هتل ها ، ارگانهاى دولتی 
و خصوصی ، دیوارشویی  

پله ، پيلوت ، موکت ، فرش  
شستشوى مبل ، ثبت٣٧٩٢۴

٣٦٠٤٣٧١٦
 ٣٧٦٤٨٩١٣
٣٨٤٠٠١٥٧
٣٨٥٥٢٠٠٤ 
٣٨٦٤٧٢٧٦ 
 ٣٨٨٤٠٧١٥ 

٠٩٣٥٤٠٨٠٤٨٤
٠٩١٥٣٢٤٣٥٩١

٩٥٣٣٦٦٤٢/ ل

٩٥٣٥٥٣٢٢/ م

مبل شو��
رها

مبل،فرش،موکت،خوشخواب
(تضمينی)

خيام ،هدایت،ابوطالب
٣٧٥١٢٠٢١

وکيل آباد،الدن،صياد
٣٥٠٩٩٢٤٠

هاشميه،فکورى،هفت تير
٣٨٨٢٩١٤٨

آبکوه،سجاد،فرامرز
٣٧٢٥١١٣٨

سراسرى  ٣٣٩٢٢٧٣١

مبل شو��
 ارم

ثبت ۶٠۴۴٠-سرویس رایگان
با تخفيفات ویژه

خشکشویی مبل ، فرش
 موکت  ، خوشخواب

 با نازلترین قيمت در منزل
 با پيشرفته ترین دستگاهها 
٠٩١٥٠٦٣٢٣٤٣

 ٠٩٣٦٨٣٧٥٦١٧
٠٩٣٧٦٢٥٣٤٨٤

٩٥٣٥٣٥٠٨/ ل ٣٥٣١٢٨٥٧

همياران 3م= 
خدمات� و نظافت� هيما

هميشه در دسترس شماست
٠٩١٥٧٦٧٠٦٢٣-٣٨٩٣٤٤٥٨

٩٥٣٢٥٨٣٥/ ف

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

قيمت استثنا��
نظافت 3ل� ساختمان
با دستگاه مبل، موکت، فرش

٠٩١٥٦٥٩٣٤٨١
٠٩٣٦٣٦٢٠٤١٠

٣٧١١٢٤١٣
٩٥٣٥٥٣٧٣/ م

 صدف
 دیوارشویی،مبلمان،فرش 

موکت و نظافت کلی ساختمان 
با دستگاه

 ٣٧٥٨٣٢١١
 ٠٩١٥٨٧٧٦٢٢٠

٩٥١٤٥٢٩٢/ د٠٩٣٠٣٧١٠٧٥٢ 

 مبل
شوئ�

 قيمت ارزان،کيفيت عالی
خشکشویی 

مبل،فرش،موکت،خوشخواب
دیوار شویی

سراسر مشهد
٣٦٠١١٩٣٩ 
٣٨٢١١٠٧٣
٣٥٠٩٩١٧٧
٣٧٦٦٠٥٢٠
٣٦٦١٧٧٢٦

٩٥٣٥١٨٥٥/ ط

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

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

٩٤٤٤٣٣١٦/ د

ميعاد
تخفيA 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

٩٥١٩٦٠١٣/ پ

ا�ران
موکت،قالی ،مبل ،نظافت کلی

٣٧٦٤٣٠٤٠
٣٧٢٥٠٧٠٧

فالحتی

٩٥٣٠٢١٥٩/ د

سادات
دیوار شویی، مبلمان ، فرش 

موکت و نظافت کلی ساختمان 
با دستگاه

 ٣٦٦٦٦٢٢٦
 ٠٩٣٧٢١٠١٥٦٩

 ثبت ۵١٩٩٨

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)

نظافت� حجت 
اعزام کارگر باتجربه خانم روزمزد 

نظافتی منازل، پله 
٣٦٠٤١٧٦٣-٣٢٧١٣٥٠١

٩٥٣٥٥٠٨٨/ ف

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

٩٥٣٥٦٩١٥/ م

نظافت� جنت  (ثبت: ٥٠٢٦٢)
پله و پيلوت و مبل و موکت، با دستگاه هاى  

مجهز و مواد شوینده و لوازم رایگان
٠٩١٥٠٠٩٣٩٢٤-٣٨٤٧٥٥٨٧

نظافت 3ل� منزل
مبل، سراميک، فرش، موکت 

با مناسب ترین قيمت
٣٨٩٢٨٨٨٦

٩٥٣٥٧٨١٤/ ف

ستاره 
امور نظافت کلی

 اعزام کارگر خانم و آقا - سراج
٩٥٣٢٢٤٩٨/ ف٠٩١٥٠٧٤٧٠٥٨

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

٩٥٣٤٤٦٠٣/ ف

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

حتی روزهاى تعطيل
 ٣٨٩١٥٤٥٣

٠٩١٥٤٤٨٢٨٨٩
نيروى خدماتی خانم نيازمندیم

٩٥٣٢٦٥٣٨/ د

نيلوفر 
تخفيA 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

٩٥٣٥٣٥٢٣/ ف

قاليشو�� 

ا�ران 
خراسان 

شستشوى اسالمی انواع فرش 
با دستگاه اتومات
 تحویل فورى 

٣٨٤٠٩٩١٣
٣٨٤٦٢٤٩١
٣٢٧٣٧٦٧٨
٣٢١٤١٠٠٤
٣٥٠٢٣١٢٢
٣٦٦١٧٣٧٧
٣٦٥٧١٨٢٣
٣٦٠٤٣١٧٥
٣٦٠٢٢٢٤٠
٠٩١٥٧٠٧٧٨٢٥
٠٩١٥٠٧٠٧٦٨٨

بدون تعطيلی
      سرویس رایگان

٩٥٣٠١٩٧٠/ ف

سبز طراوت توس 
نظافت کلی ساختمان

 با دستگاه، اعزام کارگر 
بدون تعطيلی 

مدیریت عليزاده 
٣٨٨٤٣٢٠٧-٣٧٦٧٦٣٦٠
٣٥٢٢٤٧٧٩-٠٩٣٩٥١٨٣٢٠٧

٠٩١٥٥١٨٣٢٠٧

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

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

شر3ت نظافت� 
درخشان سبز توس 
متخصص در شستشوى 

مبل، موکت، قالی  
 ٠٩١٥٢٠١٤٢٩١
٠٩٠١٣٠٣٠٨٨٧

٩٥١٤٦١٨٤/ ف

٣٨٨٣٣٠٠٧ 
 ٣٨٦٩٩٢١٠
٣٣٨١٤٤١٣

٠٩١٥٣٠٩٠٧١٨
٩٥٢٩٨٤٥٣/ ل

نظافت� 
تخت جمشيد

ثبت ٢٧۴۵٢
(ُکر) و خشکشویی مبلمان، موکت 

فرش و (نظافت کلی منازل) 
 حتی تعطيالت

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

نسيم 
نظافت کلی ساختمان- شستشوى 
مبل و قالی و اعزام نيرو خانم و آقا

٩٥٣٥٦٦٠٢/ م٠٩٠٣٩٠٨٢٢٩٠

٩٥٣٤٨٨٩٢/ د

مشهد
 دیوارشویی،موکت،قالی

 مبلمان،نظافت کلی 
 ٠٩١٥٥١٨٣٥٨٦

٣٧٦٨٧٤٠٧

مبل 
شوئ�

فرهاد- فرش و 
موکت و ... کيفيت و 
ارزانی حق شماست

٣٧٦٠١٧٤٣
٣٨٨٤٠٠٧٩
٣٧٣٤٠٦٢٩
٣٥٢٣٦٨٩٤

٠٩١٥٧٣٩٠٠٧٩
٩٥٣٤٧٦٢٨/ م

ار3يده 
شستشوى موکت- مبل

قالی (نظافتی کلی)
٠٩١٥٦٠٠١٢٠٢

٣٦٩٠٨٥١٥
٩٥٣٣١٠٠٢/ م٣٧٦٣٠٧٢٨

آبنوس 
دیوار، مبل، قالی

نظافت کلی ١٠٠% تضمينی

٣٧١١٢٥٧٤
٠٩١٥١٢١١٤٦٤

رضا زاده
٩٥٣٤٧٠٥٦/ ق

٩٥٣٤٦٦٠٤/ ف

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

٣٦٦٦٦٥٢٠

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

شفق
شستشوى مبلمان ، موکت  

خوشخواب قالی و غيره
٣٧٦٧٦٤٢٣
٣٦٠٤٦٥٦٠
٣٨٤٦٨١٠٨

٩٥٣٤٢٧٩٠/ ف   ٣٦٠١٧٩٠٤ 

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 

٩٥٣٥١٩٧١/ ط

پله و پيلوت 
با لوازم و مواد شوینده (برادران کيانفر)

٠٩٣٧٠٣٠٣٠١٥
٠٩١٥٠٥٩٩٧٣٠

نظافت� پاt نيرو 
اعزام کارگر درجه ١ خانم و آقا

٣٨٤٠٦٢٢٢ پله و پيلوت 
٩٥٣٥٥٢٧٠/ م٣٥٢٢٤٢٢٢

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

 

٩٥٣٥٦٦٢٥/ د

پا3د�س
شستشوى موکت

قالی،مبل،دیوارشویی
سه راه فلسطين،سجاد،وکيل آباد

٣٧٦١٩٠٣٤ 
احمدآباد،کالهدوز،سناباد

٣٨٤١٣٥٨٧
ابوطالب، طبرسی

٣٧٢٤٥٩٨٩
قاسم آباد،پليس راه،جاده قدیم

٣٦٩١٤٠٧٤
٠٩١٥٣١٣٣١٢٤

مرادى
تأسيس ١٣۶٨

٩٥٢٩٨٠٥٣/ د

نظافت� 
خيام

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

٣٧٦٤٨٠٠٨ جمعه زاده
٠٩١٥١١١٥٥٠٨

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

شر3ت ز�باگران
پله و پيلوت و ساختمان نوساز 

با لوازم اعزام نيرو
٠٩٣٣٦٤٨٥٠٢٢

٩٥٣٣٦٥٧٩/ ف


