
١٧
چهارشنبه ٢٥ اسفند ١٣٩٥ ،  شماره ١٩٤٩٨

٩٥٢٦٣٣٧٣/ ف

نقاش� نفيس 
 واحدهاى ۶٠تا ١٢٠مترى از٣۵٠ 
تا٧۵٠ هزار تومان فورى و شيک  

نقدواقساط      ٠٩١٥٣١٦١٣٥١ 

٩٥٣٣٦٦٥٦/ پ

نقاش� ساختمان
روغنی -پالستيک-اکروليک-مولتی 

کالر-خرده کارى پذیرفته ميشود
سلطانی ٠٩١٥٩٠١٣١٥١

نقاش� و پل� استر قصر 
 تضمين� قيمت منصفانه

٠٩١٥٣٠٣٠٧٢٥
٩٥٣٥٧٤٠٢/ ف

فقط اقساط
روغنی،پالستيک،اجراى کاغذ 
دیوارى ،کفپوش، پنل و پارکت

٠٩١٥٨٩٢٤١٨٢      
٩٥٣٤٤٩٥١/ خ

نقاش� ساختمان
 با قيمت مناسب 

کاغذ دیوارى با نصب رایگان 
٣٨٧٦٦٠١٨-٠٩٣٥٨٤١١٤٤٠

٩٥٣٥٤٢٨٥/ ف

٩٥٢٩٣٥٨٥/ م

ز�باگستر 
پالستيک: ٢٠٠٠ (با مصالح) اکروليک: 
۴٠٠٠ (قابل شستشو) بازدید رایگان 
٠٩١٥٣١١٧٠٥٧-٣٧٦٧٧٧٣٢

٩٥٣٣٢٨٦٩/ م

نقاش� پيKاسو
پالستيک١۵٠٠ روغنی 

و مولتی کالر٣٠٠٠ (فورى)
٠٩٣٨٤٤١٧٥٧٨

3نيتKس
٠٩١٥٣٠٩٠١٧٦یزدانی 

٩٥٣٥٦١١٩/ پ٣٦٥٨٨٥٢٥

٩٥٢٦٧٧٦٥/ پ

نقاش� و پل� استر نو�ن
کار صادقانه ،کيفيت باال

 قيمت توافقی با ١۵ سال سابقه
طلوع  ٠٩١٥٥١٧٥٦٦٠ 

    نقاش� ب� نظير
(عضو رسمی اتحادیه) 

کيفيت، سرعت  ٠٩١٥٥٠٢٩٨١٧
٣٣٧١٠٥١٢-٠٩٣٥٨٠١٤٨٤٦

٩٥١٩٩٥٤١/ ف

3نيتKس ، گرانوليت
 بلKا، نقاش�

با ٣۵ سال تجربه 
٣٧٦٥٠٧٦٣-٠٩١٥٥١٥٠٥٨٩

٩٥٣٦٤٢٨٧/ ف

٩٥١٩٩٠٦٢/ خ

3يفيت تضمين�
پالستيک،روغنی توسط استادکار
اصغرزاده ٠٩١٥٥٢١٦٨٦٤

3نيتKس
بلکا، مولتی، گرانوليت 
٠٩١٥٥٠٠٤٨٢٨

٩٥٢٩٤٢٨٢/ ف٠٩٣٨٥٠٥٤٨٢٨

�3اغذ د�وار
بلKا

 

٩٥٣٥٩٨٣٦/ ل٠٩٠٣٩٤٤٦١٩٤

پرشين د3ور 
(طراحی و اجرا) کناف، کاغذ دیوارى،
پارکت، کفپوش، نقاشی، بلکا و غيره

٩٥٠٨٢٩٩٥/ م٠٩١٥٧٠٠٥٦١١

نقاش� پرسش� 
بعد از همه با ما تماس بگيرید 
درجه ١ فورى قيمت مناسب 

٩٥٣٤٨٣١٣/ پ٠٩١٥٣٠٥٩٨٦٥

٩٥٢٤٦٣٣٥/ پ

نقاش� ساختمان افرا
پالستيک ۴٨٠ - روغنی ١٠٠٠ 
مولتی١۴٠٠- درجه یک- فورى

٠٩٣٧١٩٣٨٨٥١

پالستي= ٢٠٠٠الKرولي=
و روغنی ۵٠٠٠ با دستگاه 
تمام اتوماتيک آلمان فورى

٩٥٢٧٤٠٥٦/ ل٠٩١٥١٠٠٤٩٥٤

٩٥١٩٠٤٨٦/ پ

3نيتKس-گرانوليت-بلKا
نقاشی - با ٣٠ سال تجربه

 دفتر استقالل ( شبانه روزى)
٠٩١٥٩١٢٣٠٩١-٣٦٥١٥٥٨٣

اد�ت د3ور 
کاغذدیوارى 

کف پوش پانل، بلکا، ابریشم
بازدید و مشاوره رایگان 

با ارسال آلبوم 
www.editdecor.com

٠٩١٥٣٢١١٩٢٦
٩٥١٩٥٠٦٩/ ق٣٣٦٥٤٥٠١

نقاش� ساختمان دلپسند 
بهترین کيفيت و نازلترین قيمت 

در اسرع وقت ٠٩٣٠٥٣٩٣٩٢٥
مدیریت رضوى٠٩١٥٢٢٨٤٣٧٢

٩٥١٩٧٠٠٤/ ق

نقاش� خوش رنگ 
فورى با کيفيت 

٠٩١٥٨١٩٠٦٠٢
٩٥٣٤٩٠٨٤/ پ

 نقاش� -اجرا� روغن�
 پالستيک، اکروليک و مولتی با اکيپ 

٠٩١٥٥٠١٨٢٦٢فورى
 ٠٩٣٠٧٩٦٤٦٩١

٩٥٣٤٣٤٥٠/ م

نقاش� رنگين 3مان
پالستيک ۵٠٠ ، روغنی ١٠٠٠ 

با کار درجه یک ، فورى
٠٩١٥٤١٢٩١٥٢-٣٦٥٧٠٩٨٥

٩٥٣٣٩٩٠٤/ ل

٩٥١٩٠٤٥٦/ پ

3نيتKس-بلKا-گرانوليت
(�نقاش� (شبانه روز

٣٠سال تجربه،خراسان نما-محبوب
٠٩١٥٨٩١٠٥٨٩-٣٧٦٦٥٣٤٤

نقاش� سر�ع السير 
و ارزان 

روغنی ٢٠٠٠ پالستيک ١٠٠٠  
زاهدى   ٠٩١٥٧٧٧٧٩٤١

٩٥٣٢١١٦٩/ ق

ط قسا ا و نقد
  مولتی کالر ۴٠٠٠ 

پالستيک١۵٠٠  روغنی ٣٠٠٠
آکروليک ٣٠٠٠

کنيتکس ٢٠٠٠، بلکا ١۵٠٠
اکيپ٢٠ نفره ،کيفيت، سرعت

 ٠٩٣٩١٨٠٢١٥٤
٠٩١٥٩٢٢٢٥٧٧

٩٥١٩٩٢١٩/ خ

نقاش� ساختمان 
با 3امپيوتر �= روزه

٠٩١٥٣٠٢٦٢٦٧نيکقدم 
٩٥٣٥٠٤٨٥/ م

٩٥٣٢٥٥٤٥/ پ

ا�ده آل
نقاشی-پلی استر-مولتی کالر
با سی سال تجربه و پنج سال
ضمانت معتبر ٣٢٢٣٢١٨٦

تماس با مدیریت ٣٢٢٢٩٢٩١
٣٨٨٢٥٢٨١-٠٩١٥١١٣١٧٤٩
٣٨٨٢٣٤٥٦-٠٩١٥٠٤٨١٠٥٣

بازدید رایگان٣٨٨٣٤٠٠٧

٩٥٣٠٠٨٧٥/ پ

MDF 3ابينت
پالستيک٧٠٠-روغنی ١۵٠٠

پلی استر-کاغذ دیوارى
٠٩١٥١٢٣٠٩٣٦

3نيتKس
٣٦٥٨٩٧٥٨ فورى و ارزان

٠٩١٥٨٠٨٩٠٨١
 

٩٥٣٥٥٣٨٠/ م

٩٥٣٦٢٩٤٨/ م

نقاش� رضا
روغنی ٣٠٠٠ ، پالستيک ١۵٠٠ 

درجه ١ و فورى
٠٩١٥٧٠٣٩٦٨٣-٣٣٨٥٨٤١٩

٩٥٣٥١٠٣٢/ م

نقاش� ميثاق عضو�ت ١١٦٢
اجراى انواع رنگ و پلی استر

 کاغذ -اکيپ متعهد
ابراهيمی ٠٩١٥٩٠٥١١٠٥

٩٥٣٢٥٤٥٣/ پ

نقاش� فرهنگيان
رنگ ازشمااجراازما

٠٩١٥٥٠٣٩٦٣٤

نقاش� ساختمان� نسيم
 ١۵٠٠ پالستيک   ٢,٨٠٠ روغنی 

درجه یک فورى ٣٦٠٥٤٦٧٤
٠٩١٥٨٩٣٣١٦٠

٩٥٣٦٣٣٨٥/ ف

� نقاش� ارزان و فور
 اجراى روغنی، پالستيک

اکروليک و مولتی کالر
٩٥٣٤٣٤٦٠/ م٠٩١٥١٠٣٥٦٣٢ 

٩٥٣٥٠٩٠١/ پ

نقاش� برادران پرسش� 
روغنی، پالستيک، اکروليک
 پلی استر، کنيتکس و... 

٠٩١٥٨٠٤٥٠٤٥

نقاش� بهنام
با قيمت مناسب و سابقه باال 

٠٩١٥٣٢٥٨٢١١
٩٥٣٣٩٠٩٩/ پ٣٦٢٢١٠٩٨

فقط 3يفيت 
کنيتکس

 مولتی و بلکا
٠٩١٥٣١٦٣٨٩٨

٩٥٣١٩٣٦٧/ ف

 نقاش� 
قيمت مناسب
 با اکيپ چند نفره فورى 

٩٥٣٦١٦٠٣/ ب ٠٩١٥٦٥٠٠٠٦٤

٩٥٣٥٨٧٠١/ پ

کنيتکس
 اکریليک - پالستيک- روغنی 

ضمانت ۵ ساله کتبی
 ٠٩١٥٣١٥١٧١٥
 ٠٩١٠٣١٥١٧١٥

صادق پور  ٣٦٠٥١٤٢٦

پارسه 
مولت� 3الر

 نقاش� طحان
 با کار و رنگ درجه یک با ضمانت 

ارزانتر از همه جا
٩٥٣٦٠٨٧٦/ م ٠٩١٥١٠٦٧٨٧٦

٩٥٢٨٣٠٤١/ ل

نقاش� با سليقه 
پالستيک ١٠٠٠ 

روغنی ٢٠٠٠ - دستمزد ، فورى  
٠٩١٥٦١١١٠٤١-٣٦٠٩١٠٥٣

٩٥٣٣٩٦١٣/م

مولت� 3الر 
3نيتKس

٠٩١٥٣١٧٩٥٨٣
جاللی

نقاشی،کناف

3يفيت و سرعت 
 فورى

٩٥١٨٥٣٨٧/ ق٠٩١٥٥٠٥٩١٤٤ 

 نقاش� رستگار
کاغذ، اکيپ زیاد فورى، نقد اقساط

٠٩١٥٦٠٠٩١٧١ 
٠٩٣٦٦١٢٤٢٦٨

٩٥٣٤٣٨٧٤/ ق

٩٥٢١٧٧٥٦/ پ

3نيتKس صبا
مولتی کالر و نقاشی

٠٩١٥٣٠٣٨١٧٣-٣٧٥١٠٢١٨

نقاش� صدف
کلی ، جزئی و شرایطی ، پالستيک 

روغنی ، اکروليک ، باضمانت
٠٩١٥٢٤٦٦٧٥٩

٩٥٣٤٤٨٦٤/ ل

٩٥٣٢٧٤٦٨/ م

نقاش� �= روزه
نقاشی، کاغذدیوارى،کنيتکس

٠٩٣٨٦٤٤١٦٨٩
٠٩١٥٥٧٩٦٥٩٩

چشم انداز 
د�زا�ن 

طراحی، فروش و اجراى 
انواع کاغذدیوارى پارکت 

 MDF، PVC کفپوش، پانل
سقف کاذب ،آسمان مجازى 
پوستر دیوارى سه بعدى 

چاپ در ابعاد دلخواه 
پارکت ١٠٠ % ضدآب دابا 

MDF انواع کابينت
 آدرس گالرى و نمایشگاه 
دائمی :ابتداى امامت ۴٢ 

پالک ١٣/١ ساختمان چشم انداز  

٠٩١٥٨١١٢٥٥٨
٣٦١١٠٥٠٠

٩٥٣٦٣٥٣٠/ پ

٩٥٣٥٢٦٣٣/ ق

نقاش� ساختمان الوان
پالستيک١۵٠٠روغنی،اکروليک

٣٠٠٠باکار درجه یک فورى
٠٩١٥٤٤٣٠١٦٠-٣٦٥٧١١٢٤

قيمت و 3ار واقع�
کنيتکس، پلی استر، روغنی و 

پالستيک و ... 
٩٥٢٦٥٧٠٠/ ق٠٩١٥٥٠٦٣٦٢٨

نقاش� ساختمان حميد 
 ٢۵٠٠ روغنی   ،١۵٠٠ پالستيک 

٠٩١٥٤٨٨٣٩٤٢درجه ١، فورى 
٩٥٣٦٤٠٩٧/ م٠٩٣٦٠٤٧٥٧٥٨

� فور
 خرده کارى گچ، گچبرى، بازسازى، 
دیوار گچی و سراميک با مصالح و 

 ٠٩١٥٣٠٦١٩٣١بدون مصالح
٩٥٢٧١٤١٠/ م

گچ 3ار� مدرن
خرده کارى ،تعميرات
٠٩١٩٣٩٤٠٤٧٧

٩٥٣٠٥٩٠٣/ پ

   � گچKار
گچبرى- بلکا

٩٥١٠٤٩٤٨/ م ٠٩١٥٥١٠٥٦٢٨

٩٥١٠٨١٩٥/ م

�فور
خرده کارى گچ، گچبرى، بازسازى

 دیوارگچی و سراميک با مصالح و  
 ٠٩١٥١٠٠٦٥٠١بدون مصالح

٩٥٣٥٥٨١٦/ م

گچ 3ار� و گچ بر� نو�ن
و  کارى  خرده  گچی-  دیوار  نصب 

٠٩٣٦٧٧٤٥١١٤لکه گيرى
٠٩١٥٠٦٩٢١٢٥

گچبر� صدف 
گچ کارى، لکه گيرى، نصب دیوارگچی 

٠٩١٥٦٠١٦٨٥٩
٩٥٣٥٦٦٩٢/ م

رابيتس ت=
نورمخفی ساده گل اپن(تخفيف ویژه)

٠٩١٥٣١٣٣٦٩٨
٩٥٣٢٠٩٨٩/ د٠٩٣٣٣٨٨٣٩٧٩

 �گچ 3ار
و گچبر� دست� 

 خرده کارى،بازسازى، تعميرات
٩٥٣٦٣٨١٥/ م٠٩١٥٥٢٣٦٥٥٠

  رابيتس ارم

 ٠٩١٥٩١٢٨٤٩٩
٩٥٢٨٨٨٨٢/ ق

٩٥٣٢٤٠٦٩/ م

سKور�ت زر�ن  
 سکوریت UPVC اتومات با 
٢۵ سال تجربه توليد و اجرا

 ٠٩١٥٣٠١٠٣١٢-٣٦٠٦٦٦٦١

٩٥٣٥٤٣٣٣/ م

خر�د ضا�عات
آهن ،چدن ،مس ،آلومينيوم 

پکيج ،موتورخانه و شوفاژ 
شيرآالت ،درب و پنجره 

کابينت ،آبگرمکن، تيرآهن
 و ميلگرد کلی و جزئی
 و خرده ریزانبارى

(به قيمت باال)
٠٩١٥١٦٧١١٩٨

شيشه استقالل
نمایندگی سکوریت و 

لمينت ایمنی شرق 
توليد کننده شيشه 

دو جداره با پنجره
٣٨٩١٥٠٨٢ -٣٨٩١٥٠٨١

٩٥١٢٨٨٥٥/ ل٠٩١٥١١٠٤٣٨٣

٩٥٢١٤٨١٧/ پ

شيشه جواد
نصب - اجرا و تعميرات سکوریت
 و ساختمانی در اسرع وقت فورى

٠٩٣٦٦٢٤٣٢١٣

٩٥٣٤٠٨٧٣/ پ

ا�من شيشه پو�ان
درب هاى اتومات روالپ، سکوریت 

دوجداره ،با اقساط ۶ ماهه 
٣٨٨٢٤٩٦٦-٠٩٠١٠٥٨٩٩٢٤

اتوماتي= مشهدنما
خرید و فروش 

شيشه هاى نو، دست دوم
 پاینده ٠٩١٥١٠٢٧٠١٦

٩٥٢٥٧١٥٢/ ط

٩٥٣٤٥٣٩٣/ م

جاودان ُدر
درب هاى اتوماتيک، پنجره

UPVC سکوریت،آکاردئونی
٠٩١٥٣٠٨٧٢٠٧-٣٨٥٢١٠٩٠

٩٥٣١٠٢٤٣/ ق

ا�من آر�ا شرق 
سکوریت، لمينت

UPVC در و پنجره
توليد دوجداره  کارخانه اى  

کيفيت باال، 
قيمت استثنایی 

شيشه و آینه پازل 
 تراش طراحی سندپالست 
٠٩١٥١٠٤٥٧٠٥

٣٢٧٢٠٧٠٤

٩٥٣٤٦٥٣٨/ م

شيشه حسين�،سKور�ت
ساختمانی،اجرا،نصب و تعميرات

٠٩١٥٩٠٨٧٠٥١
٠٩٣٩٧١٠٩٣٩٨

سKور�ت 
فجر خراسان

نماینده رسمی 
ایمنی خراسان 

با اقساط بلند مدت 
بدون سود

 ٣٦٠٥٤٤٤٤
٠٩١٥٥١٦٨٣٣١

٩٥٣٣٨٠٧٦/ ل

     آ�نه 3ار� منازل
            و شر3تها

   توليد- نصب- اجرا
٠٩١٥٣٠٨٣٣٧٦-٣٦٥١٩٢٥١

٩٥٣١١٤١٩/ ف

٩٥٣٢٦٧٥٦/ پ

سكور�ت 3وروش
upvc -سکوریت- روالپ -اتومات

٠٩١٥٣١٤٥٣٤١    
 ٣٥٠٩٩٣٣٧

آشيان ُدر-دربهاى اتوماتيک، 
شيشه اى، کرکره برقی، جک، 

دوربين، سکوریت دوجداره، پنجره 
٠٩١٥٤٠٠١٧٠٣      PVC

٩٥٢٩٧٠٨٧/ ف

�نصب فور
سKور�ت

٩٥١٩٥٨١٥/ پ

تعمير،نصب،اجرا
 ٠٩١٥١٢٠٧٠٣٠
٠٩١٥٨٨٠٧٠٣٠مهدوى

سKور�ت شاهد 
تعميرات در اسرع وقت 
فورى فورى فورى 

٩٥٣٤٠٠٦٠/ ف٠٩١٥٠٥٨٤١٤٧

٩٥٣٢٢٥٨٩/ م

شيشه سKور�ت
 نو و دست دوم

خرید و فروش ، نصب و اجرا،روالپ
عليزاده ٠٩١٥٣١٤٣٢٦٤

٩٥٣٣٠١٣٤/ م

�سKور�ت فور
به قيمت 3ارخانه

٠٩١٥٣١٩٧١١٢

 � شيشه سKور�ت نو فور
 دست دوم استاندارد ١٨تومان 
نصب و اجرا ،خرید و فروش 

٩٥٣٦٣٨٤٥/ م ٠٩١٥٣٢٤٢٥١٦

٩٥٣٦٢٩٦٠/ م

سKور�ت پارس 
شيشه نو و دست دوم، کرکره 

روالپ،تعميرات در اسرع وقت
٠٩١٥٣٠٧٧٤٨١-٣٨٨٢٦٦٧٥

اجرا� فضا� سبز
باغ ، ویال 

اعزام کارشناس باغبانی به محل پروژه
٠٩٣٧٢٢٩٤١٤٢

٩٥٣٦٤٢٦٦/ ل

٩٥٣٥٠٩١٠/ پ

باغ - و�ال 
طراحی و اجراى تخصصی و تضمينی 

محوطه ،فضاى سبز استخر و بام سبز 
٠٩١٥١٠٤٠٠٤٠

نرده استيل 
ساخت نرده وحفاظ بانکی، پله پلکسی 

و استيل با ضمانت و قيمت مناسب 
٩٥٣٤٨٤٣٧/ ط٠٩١٥٤٠٠٢٥٧٠

نرده استيل
ساخت انواع نرده و حفاظهاى بانکی 
با ضمانت - سریع - بازدید رایگان 

٩٥٢٧٥٣٨٣/ ف٠٩٣٥٩٤٠٩٦٩٧

حفاظ
 رو� د�وار

توليد- پخش 
بوته اى، کمانی، ميلگردى 

حفاظ پنجره
 رنگ کوره اى
 نصب رایگان 

پذیرش نمایندگی 
  در سراسر کشور

 ٠٩١٥٢٠٢٥٥٩٩
٠٩١٥١٠٤٨٥٥٤

٩٥٣٥٣٢٧٨/ پ

٩٥٢٧٩٣١٢/ پ

درب 
آ3اردئون�
نرده  راه پله 

حفاظ پنجره
٠٩١٥٤٠٩٤٠٠٩

آ3اردئون، حمل را�گان  
جنس استاندارد٢٢۵تومان، جنس 
سنگين ٢۶۵تومان، رنگ کوره اى  

٠٩١٥٥١٣٣٨٦٩
٩٥٣٣٥٩٣١/ ق

حفاظ درب آ3اردئون�
نرده، راه پله، حفاظ روى دیوار
٠٩١٥٥١٧٤٥٧٣ 

٩٥٣٣٨٨٩١/ ط

٩٥٣٥٠٣٥٤/ پ

درب 
آ3اردئون� 

با رنگ کوره اى 
١٨ سال سابقه

 تحویل روز -حفاظ بوته اى
٠٩١٥٢٠٠٤٠٤١

٩٥٣٥٢٢٠٦/ م

نرده و پله استيل  
 www.mashhadbronze.com 

 ٠٩١٢٣١٥٤٨٥٠

نرده رو� د�وار
اجرا� نرده 

 فرفورژه استيل
پله گرد،دوبلکس

نرده گرد،حفاظ روى دیوار
کمانه اى،بوته اى،پشت 

پنجره،درب اکاردئونی
سقف شيبدار با رنگ 

کوره،نصب بازدید رایگان

٠٩١٥٧٠٠٣٠٧٢ 

٩٥٣٤٥٩١٥/ ب

ا�من سازان توس
حفاظ آکاردئونی ، کرکره 

سنتی و برقی ، حفاظ سردیوارى
٣٧٦٣٥١٩٢-٠٩١٥٣٠٣٠٥٥١

٩٥٢٧٠٧٩٠/ ل

نرده استيل
حفاظ بانکی- راه پله- پنجره

با ضمانت و نصب سریع
٠٩١٥١٠٧٤٢٥٧-٣٦٦٣٨٣٧٠

٩٥٢٧٣٧٥١/ م

٩٥٢٨٧٤٩٥/ ف

 �حفاظ رود�وار
ميلگردى کمانی و بوته اى

 با رنگ و ساخت درب و پنجره
٠٩١٥٥٢١٣٢٥١-٣٢١٢٤٣١٥

درب آ3اردئون�
� تحو�ل فور

نرده راه پله
 و حفاظ پنجره

٠٩١٥١٠٧٦٩١٩
٩٥٣٥٤٣٩٠/ ف

٩٥٢٨٣٢٢٠/ ط

 �حفاظ بوته ا
 کمانی، ميلگردى ودرب آکاردئونی رنگ 
کوره بعلت توليد انبوه ارزان و فورى

 ٣٨٩٢٠١٤٧

تزئينات داخل�
(نقاش�)

تزئينات داخل�
(گچبر� ــ شومينه)

شيشه سKور�ت

نرده و حفاظ

�محوطه و ز�باساز

گل و گياه

آماده همKار� واستخدام 
نقاش� ساختمان

 حفاظ رو� د�وار-ا�من سازان شرق
 بوته خارى،کمانی،سرنيزه اى

اجراى انواع نرده استيل، فرفورژه،در مدلهاى ساده و طرح دار
پنجره،تراس،آالچيق،پارکينگ،نرده ،پله،درب اکاردئونی

به شما مشتریان عزیز توصيه می گردد  قبل از وقوع 
حادثه پيشگيرى نمایيد

٣٢٦٢١٦٢٨-٠٩١٥٢٠٥٧٧١١
٩٥٣٤٥٧٩٢/ ب


