
٢١
يكشنبه ٢٢ اسفند ١٣٩٥ ، شماره ١٩٤٩٥

 مشهد
ابر�شم

سرویس دهی شعبه یک
شستشو با دستگاه اتومات

٣٦٠٢٢٢٤٠
٣٦٠٣٥٢٢٢
٣٦٦١٧٣٧٧
٣٦٦٢٨٦١١
٣٦٢٠١٩٨٩
٣٦٢٠١٩٩٠
٣٥٢٢٥٩٥٥
٣٨٨٢٢١٨٤
٣٨٤٦٢٤٩١
٣٨٥١٥٨٣٢
٣٧٣٤٩٨٩٤
٣٢٧٤٠٧٩٧
٣٢١٤١٠٠٤
٠٩١٥٨٢١٠٨٥٠

٩٥٢٣٥٦٥٣/ فسرویس رایگان

 قاليشو��

 ایران مهر
٣٧٣٤٠٦٨٨ 
٣٥٢٢٧٣١٠
٣٥٢٣٦٣٧٩
٣٨٥٩٩٦٩٢
٣٧٣١٣٧٣٦
٣٧٥٩٠٤٥٠
٣٢١٧٥٢٧٨
٣٣٤١٩١٩٥
٣٢٦٥٤٣٦٠

عضو ممتاز
٩٥٣٢١٣٧٠/ م

قاليشو��

 ا�ران 
فرش

شستشوى اسالمی 
فرش هاى دستی 

ماشينی- موکت- پتو 
با دستگاه هاى اتومات 
با ضمانت وکيفيت عالی

 و کادر متخصص 

٣٦٢٠٣١٣٢
٣٦٢٠٣١٣٣
٣٦٥٨٥٨٧٣
٣٦٥٨٥٨٧٤
٣٦٦٢٧٥٢٤
٣٧٠٥٢١٦١
٣٦٦٢٥٨٩٥

 ٣٦٠١٠٣٥٩
٣٢٧٩٠٦٣٧
٣٢١٩١٧٥٩

بدون تعطيلی
٩٥٢٨١٩٨٤/ ف

٩٥١١٢١٨١/ د

قاليشو��
خيام

٣٨٤٤٨٤١٦
 احمدآباد- خيام

 کوهسنگی- عدل خمينی

٣٦٠٨٣٣٣١
معلم- سجاد- آزادى

٣٥٠١٣٣٧٧
پيروزى ٣٨٧٩١٠١٠

 وکيل آباد - آب و برق
 پيروزى 

٣٨٥٢٢٥٢٥
عدل خمينی - نخریسی 

فرودگاه - سيدى 

٣٥٣١٣٣١٦
قاسم آباد

بلوار امام علی- نمایشگاه

٣٣٦٦٤٢٤٢
سيدى- فرودگاه-مصلی

٣٢٧٦٧٢٧٢
هدایت- گاز- مفتح

٣٢١١٠٦٦٦
       طبرسی اول و دوم

 ٣٣٨٩٨٠٠٩
سيدى- شهرک ابوذر

قاليشو�� 

 �سعد
می بره، می شوره، می یاره

تخصص در شستن فرش هاى 
کرم و دستی نفيس و موکت

 ٣٥٢٢٥٧٥٥
 ٣٨٩٢٦٤٣٦
 ٣٧٥٢٧٢٢٣
 ٣٨٥٢٨٥٧٣
 ٣٢٧٨٤٤٤٠
 ٣٢٧٨٤٤٨٠
 ٣٢٥٧٤١٤٩
 ٣٢٧٨٣٤٣٠
 ٣٢٧٨٣٣٩٤
سرویس دهی در تمام نقاط شهر 
شستشوى ١٠٠% اسالمی 

روزهاى تعطيل 
٠٩١٥٣٢٠٦٠٠٢

٩٥٢٥١٠٩٩/ پ

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

٩٥٣٣٠٧٢٨/ ل

 قاليشوئ� مKانيزه
فردوس�(اصل)

سرویس رایگان در سراسر مشهد
شهدا -مقدم

 ٣٧٣٣٧٣٩٣
عدل خمينی-امام رضا

٣٣٤٩٢٤٨٦
طبرسی شمالی و جنوبی-پنج تن

 ٣٢١٣١٣٤٠
سيدى-نخریسی

 ٣٣٨٥٣٤٢٤
 احمد آباد-خيام

٣٨٤٨٠٥٢٠
پيروزى -معلم

 ٣٨٧٠٢٥٣٥
سایر مناطق

 ٣٨٧٠٢٥٣٦
یعقوبی

 

٩٥٣٠٢٦٥٧/ ش

٩٥٢٩٤٩٨٩/ ف

قال� شو�� 

�علو
عضو اتحادیه
دفتر مرکزى

٣٧٢٧٥١٠٦
٣٧٢٨٢٨٨٢ 
 ٣٢٥٦٧٢٠١ 
٠٩١٥٤١٤٨١٥٧

تلفن کارخانه
 ٢-٣٢٤٨٦٨٠٠

٩٥٣٣٨٨١٣/ ف

قال� شو�� 

تهران
٣٦٠٤٧٥٧٦
٣٨٤٥٣٨٨٧
٣٢٢٤٣٢٣٩
٠٩١٥٧٠٠٧٤١٠

قالی شویی مدرن با ضمانت 
نشدن  پاره  و  ندادن  رنگ 

به روش كامالاسالمی
(سرویس رایگان)

 قاليشو�� 

پارس 
 شستشوى اسالمی
پوشش بيمه

 و حمل نقل رایگان
 ٣٨٩٠١٥٩٦ 
٣٥٠٩٨٣٦٦
٣٦٦٤١٦٤٩
٣٧٦٤٢٥٢٦
٣٨٤٧٢٨٢٧
٣٨٨٣٧٤٣٣
٣٣٥٢٣٠٤٩
٣٨٢٢٥٣٨٣
٣٨١١٢٧٣١

٩٥٣١٣٩٠٧/ ف

نظافت� حجت 
اعزام کارگر باتجربه خانم روزمزد 

نظافتی منازل، پله 
٣٦٠٤١٧٦٣-٣٢٧١٣٥٠١

٩٥٣٥٥٠٨٨/ ف

آبنوس 
دیوار، مبل، قالی

نظافت کلی ١٠٠% تضمينی

٣٧١١٢٥٧٤
٠٩١٥١٢١١٤٦٤

رضا زاده
٩٥٣٤٧٠٥٦/ ق

٩٥٣٦٠٣٨٢/ ل

اعزام 3ارگر 
خانم (ثبت ٢٥٥٤٩)

 ٣٦٠٤٠٠٦٧

٩٥٣٠١٩٧٠/ ف

سبز طراوت توس 
نظافت کلی ساختمان

 با دستگاه، اعزام کارگر 
بدون تعطيلی 

مدیریت عليزاده 
٣٨٨٤٣٢٠٧-٣٧٦٧٦٣٦٠
٣٥٢٢٤٧٧٩-٠٩٣٩٥١٨٣٢٠٧

٠٩١٥٥١٨٣٢٠٧

٩٥١٧٨٢٤٠/ ف

سپنتا
٢٠ هد�ه

متخصص در نظافت واحدهاى 
نوساز و راه پله با دستگاه

(بازدید رایگان)

استخدام اکيپ نوساز

٣٥٢٤٢٢١٣-٣٥٢٤٣٣٤٧
٠٩١٥٠٠٢٨٠١١

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

٩٥٣٥٦٥٣١/ م

مبل شو��
باران

(تخصصی)
خشکشویی مبل، فرش ، موکت 

وخوشخواب با دستگاه
 اول رضایت  بعد تسویه
خيام      ٣٧٥٧٣٥١٦
وکيل آباد  ٣٨٥٨١١٠١
سجاد و فرامرز   ٣٦٠١٧٦٣٧
قاسم آباد  ٣٦٦٣٨٢٧٨
پيروزى    ٣٨٨٤٧٥٣١
سایر نقاط    ٣٧٤٩٠٠٠٦ 

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

 ٣٨٦٨٦٤٧٨
٣٦٠٧٠٢٤٩

٠٩٣٨٦١٢١١٨٨
٩٥٢٨٢١٩١/ پ

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

 قابل توجه 
مد�ران آپارتمان ها 

نظافت 
پله و پيلوت 
فقط طبقه اى

 ۴ هزارتومان 
با تمامی لوازم 
همين امروز
 رزرو کنيد 

٣٦٥٧١٤٢٢ 
٠٩١٥٦١٢١٤٧٨
٠٩١٥٦١٢٤٩٢٤
٠٩١٥٦١٢١٧٠٦

٩٥٣٦٠٨٧٢/ آ

٩٥١٩٦٠١٣/ پ

ا�ران
موکت،قالی ،مبل ،نظافت کلی

٣٧٦٤٣٠٤٠
٣٧٢٥٠٧٠٧

فالحتی

نظافت� پاt نيرو 
اعزام کارگر درجه ١ خانم و آقا

٣٨٤٠٦٢٢٢ پله و پيلوت 
٩٥٣٥٥٢٧٠/ م٣٥٢٢٤٢٢٢

٩٥٣٤٤٦٠٣/ ف

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

حتی روزهاى تعطيل
 ٣٨٩١٥٤٥٣

٠٩١٥٤٤٨٢٨٨٩
نيروى خدماتی خانم نيازمندیم

نظافت� و تزئينات�
 آتيه 

شماره ثبت ۴٣۵١٨ 
(ُکر) و خشکشویی مبلمان

 موکت، فرش 
(نظافت کلی مسکونی و تجارى)

٣٦٥٨٥٦١١-٠٩١٥٤٢٤٤٥٦١
٩٥٣٥٢٠٩٣/ ق٠٩١٠٥٧٨٧٣٧٩

 

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

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

٩٥٣٥٩٩٧٧/ ق

نظافت� 

خراسان
تضمينی  با ١٠ درصد تخفيف 

نظافت کلی ساختمان
 (با دستگاه) 

شستشوى مبل و موکت
 و دیوارشویی، اعزام کارگر  خانم 

و آقا مجرب شبانه روزى 
کوهسنگی احمدآباد  ٣٨٤٦٣٤٣٣
پيروزى و کوثر      ٣٨٨٤٤١٤٥
پارک وکيل آباد    ٣٨٨٤٤١٤٦
امام رضا، سعدى ٣٢٢٨١٠٩٩

بازدید رایگان
داراى مجوز رسمی اتحادیه 

به شماره ١۴۵٠
٠٩٣٥٩٤٥٦٢٤٨
٠٩١٥٧٠٦٠٥٩٣

مدیریت: خراسانی

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

نظافت�
3ل� پله و پيلوت

قيمت استثنایی
خشک شویی مبل، فرش، موکت 

در منزل بدون جابجایی،
 نيروى گردگير خانم و آقا

 عبدالمطلب - مطهرى 
 ٣٧٥٣٤٦٠٣

وکيل آباد - پيروزى 
 ٠٩٣٠٩٢٦٩٣١٩

قاسم آباد 
 ٠٩٩٠٨٢٤٩٢٧٢

شبانه روزى در سراسر مشهد
٩٥٣٢٦٧٠٩/ ف

 tگلپا
دیوارشویی، مبل، قالی، موکت 

نظافت کلی با دستگاه  

٣٧٢٥١٥٧٦
٠٩١٥٩٢١٩٥٧٠

٩٥٣٣٨٩١٠/ قرضازاده

٣٨٨٣٣٠٠٧ 
 ٣٨٦٩٩٢١٠
٣٣٨١٤٤١٣

٠٩١٥٣٠٩٠٧١٨
٩٥٢٩٨٤٥٣/ ل

نظافت� 
تخت جمشيد

ثبت ٢٧۴۵٢
(ُکر) و خشکشویی مبلمان، موکت 

فرش و (نظافت کلی منازل) 
 حتی تعطيالت

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

شستشو� نما� خارج� و 
نظافت 3ل� ساختمان 

بدون داربست
 و باالبر

٠٩١٥٤٤٤٤٠٤٢
٠٩٣٠٥٢٤١٠٠٧

٩٥٣٥٨٢٦٣/ م

نظافتـــ�


