
٢٢
سه شنبه ٢٤ اسفند ١٣٩٥ ، شماره ١٩٤٩٧

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

پله و پيلوت
هر طبقه فقط ۵٠٠٠

با وسایل و مواد شوینده
 رایگان 

٠٩٣٧١٢٣٢٥٥٦
٩٥٣٠٠٢٩٥/ م٣٦٦٧٥٨٦٦

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

نظافت�
3ل� پله و پيلوت

مبل، فرش، موکت 
در منزل 

 نيروى روزمزد خانم و آقا
 عبدالمطلب - مطهرى 

 ٣٧٥٣٤٦٠٣
وکيل آباد - پيروزى 

 ٠٩٣٠٩٢٦٩٣١٩
قاسم آباد 

 ٠٩٩٠٨٢٤٩٢٧٢
شبانه روزى در سراسر مشهد

٩٥٣٢٦٧٠٩/ ف

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

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 

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

مبل شو�� و قال� شو��

tسپهر 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

٩٥٣٥٤٨٦١/ ط

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

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

 ٣٨٦٨٦٤٧٨
٣٦٠٧٠٢٤٩

٠٩٣٨٦١٢١١٨٨
٩٥٢٨٢١٩١/ پ

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

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   

٩٥٢٩٠١٤٣/ ف

نظافت� 
نازنين

خشکشویی مبلمان، فرش، موکت 
با دستگاه  در منزل

نظافت کلی 
پيروزى      ٣٨٨٤٨٤٧٠ 
قاسم آباد٣٦٢٣٠٦٥١

نخریسی   ٣٣٦٤١٢٥٥ 
سيدى       ٣٣٨٧٣٤٠٥ 
سراسرى  ٣٧٣٢٤٨٦٢

٩٥١٩٦٠١٣/ پ

ا�ران
موکت،قالی ،مبل ،نظافت کلی

٣٧٦٤٣٠٤٠
٣٧٢٥٠٧٠٧

فالحتی

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

 مبل
شوئ�

 قيمت ارزان،کيفيت عالی
خشکشویی 

مبل،فرش،موکت،خوشخواب
دیوار شویی

سراسر مشهد
٣٦٠١١٩٣٩ 
٣٨٢١١٠٧٣
٣٥٠٩٩١٧٧
٣٧٦٦٠٥٢٠
٣٦٦١٧٧٢٦

٩٥٣٥١٨٥٥/ ط

آبنوس 
دیوار، مبل، قالی

نظافت کلی ١٠٠% تضمينی

٣٧١١٢٥٧٤
٠٩١٥١٢١١٤٦٤

رضا زاده
٩٥٣٤٧٠٥٦/ ق

مبل شو�� 
تابان 

شستشوى مبل،موکت وفرش 
سجاد،معلم   
 ٣٦٠٣٩٨٨٥  

وکيل آباد،پيروزى 
 ٣٦٦٣٦٥٤١

 امام رضا،کوهسنگی  
٣٨٥٨٠٦٢٩ (سراسرى) 

(شماره ثبت ۴۵٣٠٣)

٠٩٣٦٧٣٧٠٦٣٦     
٩٥٣٤٠٠٢٥/ خ

٩٥٣٣٣٩٨٤/ ل

مبل ، د�وار
مو3ت (ثبت ٢٥٥٤٩)

 ٣٦٠٤٠٠٦٧

شر3ت نظافت� 
درخشان سبز توس 
متخصص در شستشوى 

مبل، موکت، قالی  
 ٠٩١٥٢٠١٤٢٩١
٠٩٠١٣٠٣٠٨٨٧

٩٥١٤٦١٨٤/ ف

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

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

آراد
مبل،فرش،د�وار 

 نظافت کلی 
کليه نقاط شهر

٣٨٨٢٤٧٤٥
٣٨٧٦٥٣٩٨

٠٩١٥٤٤٢٨٠٢٠
٩٥٣٤٨٤٢٠/ د ثبت ۴٨۶٣٩

٩٥٣٠٢١٥٩/ د

سادات
دیوار شویی، مبلمان ، فرش 

موکت و نظافت کلی ساختمان 
با دستگاه

 ٣٦٦٦٦٢٢٦
 ٠٩٣٧٢١٠١٥٦٩

 ثبت ۵١٩٩٨

٩٥٣٦١٦١٧/ ق

نظافت 3ل� منزل
 اعزام نيروى خانم و آقا بدون
تعطيلی   ٠٩٣٥٤٦٧٧٢١٤

٠٩١٥٠٣٠٦٢٣٩

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

ار3يده 
شستشوى موکت- مبل

قالی (نظافتی کلی)
٠٩١٥٦٠٠١٢٠٢

٣٦٩٠٨٥١٥
٩٥٣٣١٠٠٢/ م٣٧٦٣٠٧٢٨

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

٩٥٣٦١٩١١/ پ

نظافت� مروار�د 
١٠٠ درصد تضمينی ،اول رضایت 

بعد تسویه (بدون تعطيلی)
٠٩١٥٢٢٨٤٠٠٨

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� 
نظيA پرداز طلوع شرق
کليه امور نظافتی منزل در اسرع وقت
٠٩٣٠٨٧١٨١٩٢-٣٦٠١٩٦٨٢

٩٥٣٤٨٥٢٠/ ل

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

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

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

نظافت� پاt نيرو 
اعزام کارگر درجه ١ خانم و آقا

٣٨٤٠٦٢٢٢ پله و پيلوت 
٩٥٣٥٥٢٧٠/ م٣٥٢٢٤٢٢٢

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

٩٥٢٩٨٠٥٣/ د

نظافت� 
خيام

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

٣٧٦٤٨٠٠٨ جمعه زاده
٠٩١٥١١١٥٥٠٨

٩٥٢٠٩٥٨٣/ پ

عرشيا مهر 
 نظافت 3ل�

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

نظافت 
�مسKون�، ادار�، تجار

 کارگر خانم و آقا ٥-٣٨٧٠١٨٥٤
٩٥٣٦٠٠٩٩/ ف٠٩١٥٣١٤٧٣٠١

همياران 3م= 
خدمات� و نظافت� هيما

هميشه در دسترس شماست
٠٩١٥٧٦٧٠٦٢٣-٣٨٩٣٤٤٥٨

٩٥٣٢٥٨٣٥/ ف

٩٥٣٥٧٣٨٤/ ف

ز�باسازان اعزام نيروى نظافتی 
خانم و آقا به سراسر نقاط مشهد 

٠٩١٥٥٨٠٥٦٩٠
٠٩١٥٧٦٣٥٢١٩

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

تزئينات تعاون 
«الهيه»

انواع پرده هاى ترک،
 زبرا، افقی، عمودى، 
کاغذ دیوارى، کفپوش

خدابنده ٠٩١٥٣٠٠٤٥٩٥
٩٥٣٣٧٥٣٥/ م١٨-٣٨٩٢٩٢١٧

پــــــرده


