
٢٦
پنجشنبه ٢٦ اسفند ١٣٩٥ ،  شماره ١٩٤٩٩

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

٩٥٣١٣٥١٤/ د

قاليشو��       

غزال      
عضودرجه یک اتحادیه

رفوگرى
شستشو با اصول مذهبی
تحت پوشش بيمه ایران

٣٣٦٦١١١٥
٣٣٦٧٠٩٧٦
٣٦٢٢٢٢٢٣
٣٧٢٨٦٠٥٠
٠٩١٥٣٢١٢٠٣٤

مدیریت:روحبخش

٩٥٢٩٧٤٩٧/ د

قاليشو��

سينا
شستشو ١٠٠ درصد اسالمی 

تضمين کيفيت
 با کادر متخصص 

٣٨٥٢١٥١٤
٣٧٢٥٧٧٠٩
٣٦٠٧٠٦٣٣
٣٣٦٥٨٢٥٧

سرویس رایگان

٩٥١٣٤٨٥٠/ ل

                       قاليشو�� 

محمد�ان
شستشو ١٠٠% اسالمی  

با دستگاه اتوماتيک و 
خشک کن لوله اى ضد چروک
کامال خشک و بدون برآمدگی

 تحویل ۴٨ ساعته

٣٦٠٤٣٩٥٥
 ٣٢٥١٨٦١٥
٣٦٢٣٨٤٠٥
٣٧٢٨٤٥٤٤
٣٧٣٤٦٥٥٧
٣٨٨٤٧٣٥١
٣٨٦٧٣٨٥٦

مهندس محمدیان

 قاليشو��

 ایران مهر
٣٧٣٤٠٦٨٨ 
٣٥٢٢٧٣١٠
٣٥٢٣٦٣٧٩
٣٨٥٩٩٦٩٢
٣٧٣١٣٧٣٦
٣٧٥٩٠٤٥٠
٣٢١٧٥٢٧٨
٣٣٤١٩١٩٥
٣٢٦٥٤٣٦٠

عضو ممتاز
٩٥٣٢١٣٧٠/ م

٩٤٤٤٨٨٦٥/ د

 قاليشو�� ومبل شو�� 

نمونه
 عضو درجه یک اتحادیه 
تحت پوشش بيمه ایران

رفوگرى، شستشو با ضمانت 

٣٢١٣٥٩٥٦ 
٣٢٧٣٦٥٠٦
٣٧٣٢٩٧٠٥
٣٢٤٢٤٩٧٢
٣٨٨٢٥٧٤٧
٣٢٢٥٥٠٧٠
٣٥١٣٠٤٧٤
٣٦٦١٢٥٨٦
٣٧٤٩٠٢٣١

ایام تعطيل
٠٩١٥٥٠٩٢٥١٨
مدیریت:برادران عدالتيان

ا�ران
مشهد

٣٥٠١٥٨٥٨ 
٣٧٦٧٥٢٤٠
٣٢١٧٢١٧٨
لکه برى تخصصی
٣٦٥٤٠٦٢٥
٣٨٥١٣٢٣٣
٣٧٦٥٠٤٠٤

تحویل بدون چين 
خوردگی حاشيه فرش 

 ٣٢٢٥٤٤٣٣
٣٨٩٠١٥٢٤
و ضمانت پاره نشدن
٣٣٤٣٦٤٦٤
٣٧٤٢٤٢٤٢

مهندس جبرئيلی 
٠٩١٥٣١١٥٠٧٣

 

٩٥٢٩٧٤٥١/ ل

٣٨٤٥٢٥٢١ 
٣٧٦٥١٠٦١
لکه برى تخصصی

٣٥٢٢٢٥٢٠
٣٨٦٩١٩١٩
تحویل بدون چين خوردگی 

حاشيه فرش

٣٨٥٤٦٥٦٥
٣٨٩٠١٥٦٠
٣٦٠٥٦٢٧٥
ضمانت پاره نشدن
٣٦٦٧٧٦٤١
٣٢١٧٢١٧٧
٣٧٦٥٠٤٠٥
٣٨٨٣٤٢٥٠
٠٩٣٥٨٨١٩٢٣٥

٩٥٢٩٧٥١٦/ ل

قاليشو��
جردن

قاليشو�� و مبل شو��

 عدالتيان

 ٣٥١٣٠٤٧٣
٣٢١٣٥٩٤٩

٩٥٣٦٥٣٠٦/ ل

مبل شو��

 شا�ان
مبل، فرش،موکت،خوشخواب 

نظافت کلی ساختمان 

٣٨٢٢٣٥٥٦
 

٣٦٢١٤٥١٥
 

٣٨٥١٧٨٧١
سجاد،فرامرز،ابوطالب

٣٧٦٦٨٥٠٢
 ٣٢٧١٦٦٨٠      

٩٥٢٧٥٦٣٠/ ط

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

 

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

نظافت 
�مسKون�، ادار�، تجار

 کارگر خانم و آقا ٥-٣٨٧٠١٨٥٤
٩٥٣٦٠٠٩٩/ ف٠٩١٥٣١٤٧٣٠١

٩٥٣٥٧٣٨٤/ ف

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

٠٩١٥٥٨٠٥٦٩٠
٠٩١٥٧٦٣٥٢١٩

همياران 3م= 
خدمات� و نظافت� هيما

هميشه در دسترس شماست
٠٩١٥٧٦٧٠٦٢٣-٣٨٩٣٤٤٥٨

٩٥٣٢٥٨٣٥/ ف

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 

٩٥٣١٧٠٧٤/ پ

نظافت� ،خشKشو��

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

٣٨٤٤٣٥٦٤
 ٣٨٧٩٦٦٢٥ 

٣٣٨١٧٠٥٦
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

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� 

تميز3اران
 شستشوى تخصصی مبل، موکت
قالی و نظافت کلی ساختمان 

٠٩٣٣٩٤٣٠٠٣٢
٠٩١٢٧٧١٤٣٧٤

٩٥٣٣١٠٠٨/ م٣٦٥٨٨٣٢٠

٩٥٠٠٩٨٦٨/ د

مبل شو��
فرد�س
خشکشویی مبلمان ،فرش 

موکت،سراميک و دیواربا دستگاه  
سراسرى  ٣٦٠١٨٤١٨ 

قاسم آباد - ميثاق
٣٦٦١١٢٦٠  

پيروزى-فکورى   
 ٣٨٩١٨٣٣٥  

خانم رضایی   ٠٩١٥٣١٩٢٣٣٩       
ثبت ٣٧۴۴٨

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 

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

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

نظافت� حجت
اعزام کارگر باتجربه خانم و آقا 

روزمزد نظافت منازل ،پله
٣٦٠٤١٧٦٣-٣٢٧١٣٥٠١

٩٥٣٦٤٤٨٢/ ف

 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

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

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

شر3ت نظافت� 
نظيA پرداز طلوع شرق
کليه امور نظافتی منزل در اسرع وقت
٠٩٣٠٨٧١٨١٩٢-٣٦٠١٩٦٨٢

٩٥٣٤٨٥٢٠/ ل

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

٩٥٣٥٥٧٢٢/ ل ٣٥٣١٢٨٥٧

روشو�� فرش
مبل، موکت در منزل

نظافت راه پله و پيلوت
٣٣٦٨٥٧٦٣-٠٩١٥٩٢٥١٤٤٦

٩٥٣٦٤٨٤٥/ ق

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

Aنظافت� نظي
منزل  ، آقا  و  خانم  نيروى  اعزام 
پله و پيلوت                ٣٥٢٣٧٩٧٠

٠٩٣٨١٣٧١٤١٥
٩٥٣٥٥٣٢٥/ خ

نظافت� 
نظافت پله و پيلوت اعزام نيرو

 با وسایل در اسرع وقت
٠٩٣٣٥٣٨٨٨٩٥

٩٥٣٦٢٥٧٢/ پ

٩٥٢٩٨٠٥٣/ د

نظافت� 
خيام

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

٣٧٦٤٨٠٠٨ جمعه زاده
٠٩١٥١١١٥٥٠٨

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

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

پله و پيلوت
هر طبقه فقط ۵٠٠٠

با وسایل و مواد شوینده
 رایگان 

٠٩٣٧١٢٣٢٥٥٦
٩٥٣٠٠٢٩٥/ م٣٦٦٧٥٨٦٦

 صدف
 دیوارشویی،مبلمان،فرش 

موکت و نظافت کلی ساختمان 
با دستگاه

 ٣٧٥٨٣٢١١
 ٠٩١٥٨٧٧٦٢٢٠

٩٥١٤٥٢٩٢/ د٠٩٣٠٣٧١٠٧٥٢ 

ار3يده 
شستشوى موکت- مبل

قالی (نظافتی کلی)
٠٩١٥٦٠٠١٢٠٢

٣٦٩٠٨٥١٥
٩٥٣٣١٠٠٢/ م٣٧٦٣٠٧٢٨

نظيA 3ار
نظافت سرویس پله 

و پيلوت با وسایل 
(ساختمان نوساز)

٠٩١٥٨٠٨٣٦٦٩
٠٩١٥٨٠٨٣١٤٢

٩٥٣٦٢٤٢٦/ ف

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

بدون داربست
 و باالبر

٠٩١٥٤٤٤٤٠٤٢
٠٩٣٠٥٢٤١٠٠٧

٩٥٣٥٨٢٦٣/ م

نظافت� پا3ان الله سحر 
نظافت کلی منازل، شرکتها 
پله وپيلوت، فرش و موکت 

 ٠٩١٥٢١٧١١٩١
 ٣٦٥٨٦٤١٢
 ٣٢٧٦٨٥٥٤

٩٥٣٦٥٠٩٦/ ط

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

٩٥٣٦١٩١١/ پ

نظافت� مروار�د 
١٠٠ درصد تضمينی ،اول رضایت 

بعد تسویه (بدون تعطيلی)
٠٩١٥٢٢٨٤٠٠٨

نظافتـــ�


