
پنجشنبه ٩ دى ١٣٩٥ ، شماره ١٩٤٣٥
٤٦

وام فور�
مشاوره و اخذ تسهيالت 

بانکی با سند ملکی
 ٣٧٦١٧٥٦٨

 ٠٩١٥٧٠٩٤٨٦٩
٠٩٠١٥٢٠٠٥٤٢

٩٥٢٩١٧١٦/ ل

 وام با سند، تجار� 
مس�ون� هتل   

٩٥٢٧٠٠٧٠/ م ٠٩٣٧٣٤٥٩٥٦١

وام ٤ 
خر5د - فروش

 

٩٥٢٨٧٤٨٨/ ف  ٠٩١٥٣١٩٣٦٥٦

وام ١٠ م و ٢٠ م 
فقط با ضامن 

 

٠٩١١٧٥٧٥٧٥٥
٩٥٢٨٨٣٨٠/ م

جذب ضامن 
معرف� ضامن 

 

٣٨٦٤٧٦٨٢-٠٩٠٣٤٢٧٠٠٨٩
٩٥٢٦٥٦٢٠/ ف

جذب �ارمند 
�اسب و بازنشسته

( دولتی و قراردادى ) 
با باالترین پورسانت 

و پشتوانه معتبر محضرى 
با درآمد باورنکردنی 

و تسویه نقدى
 ٠٩١٥١١١٥٧٠٤
٠٩٠١١٢٠٣٠٠٩

٩٥٢٨٣٥٧٦/ ل

وام ازدواج
به باالترین و متفاوت ترین قيمت 

٠٩١٥٧٤٢٢١٥٩خریداریم
٩٥٢٨٣٥٦٢/ ل

 فور�         فور�
 خریدار وام ازدواج
 به باالترین قيمت 

٩٥٢٨٨٧٠١/ م٠٩١٥٥٢٢٢١٥٩ 

مصوبه آماده 
٢٠٠ ميليون 
۵٠٠ ميليون 

الی ١ ميليارد به باال
پول آزاد- فک رهن

٣٨٩٢٩٥١١-٠٩١٠٥٥٠٨٣٤٧
٠٩٣٠٩٦٨٩٤٩٢

٩٥٢٥٠٢١٦/ د

 فور� 
 وام ازدواج آماده نقدا

٢,٠٠٠,٠٠٠ تومان خریداریم 
٠٩٣٦٧٧٦٩١٣٩ (بی واسطه )

٩٥٢٩٣٣٨٦/ ب

جذب �ارمند
کاسب و باز نشسته

جهت ضمانت هاى بانکی
پشتوانه محضرى و معتبر

درآمد ميليونی
٠٩١٥٥٢٢٢١٥٩

٣٨٣٣٠٨٠٤
٩٥٢٨١٤٨٠/ م

تعداد محدود� وام
از ١٠ تا ۵٠م با ضامن فورى 

تسویه بعد از واریزى وام
٩٥٢٩٣٣٨١/ م٠٩٣٩٧٤٩٠٢٥٣

فور�   وام  فور�

سبک با ضامن 
 ۵روزه

سنگين باسندمسکونی

 ١۵روزه
٠٩٣٦١١١١٨٣٨

٣٦٦٢٤٠٠٦
٩٥١٩٧٨٣٨/ ط

جذب و معرف� ضامن
به تمامی بانک ها و موسسات

٠٩١٥٦٨٤٥٧٩٧
٩٥٢٦٥٩٠٤/ ل ٠٩٣٣٧٤٣١٠٩١

فور� فور� ضامن
نيازمندیم کارمند کاسب 

مستمرى بگير 
٠٩١٥٦٦١٣٠٧٨-٣٧١٣٩٠٥١

٩٥٢٥٤٢٧٨/ ف

فور�      فور�
 ضامن

 کارمندرسمی ،قراردادى 
بازنشسته، مستمرى بگير 

کاسب نيازمندیم تسویه نقدى
٣٦٦٢٤٠٠٦-٠٩٣٦١١١١٨٣٨

٩٥١٩٧٩٢٧/ ط

به ٨ ميليون سرما5ه 
جهت خر5د خودرو

نيازمندیم
٠٩١٥٠٣٣٧٨٠٤

٩٥٢٩٣٥٨٧/ ف

جذب و معرف�
 ضامن

کارمند - کاسب - بازنشسته
٩٥٢٨٣٥٧٢/ ل٠٩٠١١٢٠٣٠٠٨

امتياز وام٤
ازدواج ،بنياد،مسکن وغيره

 شما را خریداریم
به باالترین قيمت

٠٩١٥٦٥١٢٦٩٨-٣٦٦٢٤٠٠٦

٠٩٣٦١١١١٨٣٨
٩٥١٩٧٩٦١/ ط

وام با سند و پا5ان �ار 
بعد از همه با ما تماس بگير5د 

٠٩١٥٠٨٧٠٠٢٧
٩٥٢٧١٠٣٨/ ف

٩٥٠٥٣٩٣١/ ق

امتياز وام
۴% شما را به باالترین 

قيمت خریداریم
٠٩١٥١١٤٠٠٦٥
٠٩١٥٦١٣٤٠٠٣

٣٦٢٢٢٣٣٨

 وام سر5ع 
 از ١٠م تا ۵٠م ۵ روزه 

مصوبه ۵٠٠ م آماده 
با سند پایانکار

 ٠٩٠١٥٤٣٣١٢١
٩٥٢٩٠٨٥٦/ م

٩٥١٩٨٩٧٤/ ق

 وام
(١٠روزه)

باکمترین سودبانکی و فک رهن
٠٩١٥٧٥٧٥٣٥٧

٣٦٥٨٥٢٧٣
وام با سندتجار�

  مس�ون�، هتل، ادار� 

٩٥٢٧٠٠٧٩/ م ٠٩٠٣٩٥٣٣٦٤٠

 وام ٤%
 خرید به قيمت فروش به سرعت

٩٥٢٥٢٣١١/ م٠٩١٥٦٤٧٣٩٦٦ 

وام ٤ درصد
به باالترین قيمت خریداریم

 ٠٩١٥٨٩٠٩٠٨٥
٩٥٠٦٧٥١٣/ ف٠٩٣٥٥٢١٥٥٨٤

جذب معرف�
 ضامن

وام شما را خریداریم
٠٩٣٩٩١٣٦٨٤٢

٣٨٨٤٥٦٧٢
٩٥٢٨١٥٩٥/ ف

وام ٤% 
 خرید عادالنه فروش منصفانه

٩٥٢٥٢٢٧٩/ م٠٩٣٧١٧٥٠١٢٩ 

ضامن �ارمند رسم� دولت  
نمایندگی  از  خورو  تحویل  جهت 
کسر  بدون  چک-  بدون  نيازمندیم 

 ٠٩١٥٣٠٧٩٩٠٤از حقوق
٩٥٢٩٢٨٦٥/ م

 وام ٤%
سبک، سنگين

 خرید عادالنه فروش منصفانه
٩٥٢٥٢٣٠٤/ م ٠٩٠١٥٤٧٤٩٠٠

٩٥٢٩٢٠٠٣/ پ

وام فور�١روزه
 ٢٠ م الی ٢ميليارد 

نرخ سود و امتياز پایين
فک رهن ،قابل انتقال 

٣٧٦٠٤٧٠٢
١٩٥٠-٠٩١٥٨٩٥١٩٤٠

وام با سند مس�ون�
تا ٢ ميليارد 

باضامن تا ۶٠م
انجام امور فک رهن ملک 
جذب و واگذارى وام %۴
٠٩٠٣٦٢٨٥٤٧٠
٠٩١٥٦٩٧٥٩١٠

٩٥٢٤٧٥٨٤/ م

چC آزاد 
٠٩٠٣٢١٤٩٠٤٨

٩٥٢٦٣٩١٦/ م

٢٠تا٦٠ميليون
با ضامن

٣٦٦١٩٣٩٥-٠٩١٥٧٧٩٨٨٦٠
١٠٠م  تا١ميليارد
فقط با سند مسکونی
٣٦٦١٩٣٩٥-٠٩١٥٦٥١٢٦٩٨
خریداریم وام۴

ازدواج،بنياد،خوداشتغالی و...
٠٩١٥٦٥١٢٦٩٨ 
٠٩١٥٧٧٩٨٨٦٠

٩٥١٩٧٦٨٧/ ط

پرداخت
 سر5ع وام

تا ٧٠ ارزش ملک 
اقساطی رأسی 

انجام فک رهن و اخذ پایان کار
٠٩٣٨١١١٧٩٣٢-٣٨٦٦١٩٧٣

٩٥٢١٧٩٨١/ ف

ضامن 
کاسب، کارمند و سند 

به جز بانکها و موسسات مالی
٠٩٣٠٨٨٥١٤٩٨

٩٥٢٦٧٦٩٧/ م

جذب  و معرف� ضامن
کارمند، کاسب،بازنشسته
٩-٠٩٠٣٤٤٤٠٢٢٨

٩٥٢٨١٤٨١/ م

�ارمند �اسب 
مستمر� بگير

رسمی قراردادى باالترین 
پورسانت پشتوانه قوى و 

مطمئن تسویه نقدى نيازمندیم
 ٠٩٠٣٤٢٧٠٠٨٩

٩٥٢٦٥٦٢٤/ ف٣٨٦٤٧٦٨٢

با سند تجار�  وام فقط   
مس�ون� هتل تا ١٠٠ ميليارد

 

٠٩٠٣٥٨٦٢٣٣٥ 
٩٥٢٧٠٠٧٣/ م

C5 شر�ت 
توليد�

به سرمایه گذارانی با 
ارقام حتی کم با سود 
مناسب نيازمند است
٠٩١٥٣٠٥١٧٢٠

٩٥٢٩١٦١٤/ ر

SMS پنل را5گان
با قابليت اتصال به

 نرم افزار حسابدارى 

SMS NP.COM
٣٧٥٩٧٥٩٠

٩٥٠٩٥٥٤٣/ ف

٩٥٢٥٥٣٣٩/ م

خط و پنل را5گان 
ارسال به اصناف و منطقه

عبور از بلک ليست 
 ٠٩٣٦٣٧٦٧٧٤٠-٣٨٦٩٧٩٥٩

٩٥٠٩٣٦١٠/ م

 SMS
 همراه با بانک مشاغل مشهد 

عبوراز بلک ليست، کمترین قيمت
  ٠٩٣٣٦٢٥٩٨٩٣-٣٧٦٠١٠٢١

  SMS
پيامC آموت 

٣١٧٧٧-٠٥١
www.Amootco.com

٩٥٠٣٢٥٠٧/ ف

پنل ا5نترنت�
ارسال پيامک بلک ليست
براى اولين بار در ایران

آرتا پارس ٣٨٩٣٨٠٨٠
٩٥٢٦١٠٠٨/ ف

٩٥٠٣٢٥٠٩/ ف

 پيامC آموت 

٠٩١٥٦١١٧٠٠٦

sتا ٧٠% تخفي
فتوکپی،تایپ،پرینت،صحافی، 

ویرایش پایان نامه و...
٣٨٤٤٩١٦١

٩٥٢٢٤٨٤٢/ ق

چاپ و پخش ترا�ت 
 هربرگ ٨تومان ٢ساعته

 تحویل رایگان
٩٥٢٨٦٤٢٤/ م٣٦٠٤٧٩٤٦ 

٩٥٠٥٣٣٨١/ ف

چاپ ترا�ت 
هر برگ ١٢ تومان 

کاتالوگ، برچسب، پاکت، فاکتور 
  ملل  ٣٧٦٠٠١٦٠

٩٥١٤٥٨٠٦/ ف

چاپ ترا�ت هر برگ 
١٢ تومان ٢ ساعته  

٣٨٤٣٠٧٠٠ 

بنر و5ژه مناسبت ها� مذهب� 

متر� ٣٠٠٠تومان 
چاپ اکبرى

٣٣٦٤٠٥٠٠-٠٩١٥٣١٣٧٢٠٠
٩٥٢٧١٣٧٢/ م

چاپ فور� بنرتيراژ� 

 متر� ٣٠٠٠ تومان 

٠٩١٥٣٥٩٨٧٥١-٣٧٢٧٥١١٠
٩٥٢٣٩٥٥٦/ م

ليزر - بنر  
فا5بر

( حکاکی فلزات و غير فلزات) 
چاپ ليوان و تيشرت

هدایاى تبليغاتی ،ست ادارى 
کاتالوگ، و کليه امور تبليغاتی 

٠٩١٥٥١٧٦٠٦٧ 
٩٥١٤٢٦٩٧/ ب٣٧٦٢١٠٠٩ زنگویی

طراح�،چاپ  و نصب
بنر،استي�ر ،مش

٩٥٢٦٣٨٤٤/ م٠٩١٥٢٠٠٣١٠٠

چاپ بنر 
و5ژه مناسب ها� مذهب� 

مترى ٣٠٠٠ تومان 
چاپ دیجيتال ایما 
خيابان راهنمایی 

٠٩١٥١١٦٠٤١٢
٣٨٤٣٢٦٨٧-٣٨٤٠٧٤٣٠

دیگرخدمات با تخفيف کلی 
٩٥٢٦٣٨٤٦/ م

 تابلوساز 

آلفا 
 طراحی/ساخت/نصب 

نقد / اقساط/تهاتر
گارانتی و خدمات پس از فروش

توانایی اجراى تابلو 
در سراسر کشور

رزومه همکارى با برندهاى 
بزرگ و معتبر پرسنل فنی 

شامل چندین اکيپ، تابلوساز 
جهت ساخت و نصب، خدمات 

و تعميرات، جابجایی تابلو
تعویض روکش و رفع عيب 
انواع تابلو آماده جهت عقد 

قراردادهاى ساليانه، ماهيانه، 
متراژى و پروژه اى همچنين 

قراردادهاى تعمير و نگهدارى 
بازدید و مشاوره رایگان 

www.mashhadtablo.ir

٠٩١٥٨٨٣٢٦١٦ 
مدیریت جدید: احسان شيبانی

٩٥١٨٥٠٩٤/ ب

٩٥٢٣٥٢٧٤/ پ

هنرنما 
نما کامپوزیت چلنيوم استيل 

٠٩١٥٢٦٠٤٠٠٨
٠٩٠١١٠٣٩٠٠١

چلنيوم - استيل
LED، روان و ثابت

٠٩١٥٦٨٨١١٥٨
٩٥٢٤٧٦٨٩/ ف

٣٨٠٠٠ LED
چلنيوم ۶۵٠٠٠ 
برنج ١٠٠٠٠٠

٩٥٢٦٦٩١٤/ ف٠٩٣٣٢٢٢٠٣٠٧

هنرآفر5ن 
هنر ما را قبل از اجرا ببينيد 

چلنيوم: ٧٠- استيل: ١٠۵
پالستيک: ٨۵- کامپوزیت: ١٠۵

روان: ١,٠٠٠- فول کالر: ۴٠٠,٢
LED ثابت: ۴٠ هزار

www.honarafarin.net
٠٩١٥٢٠٠٠٨٣٣

٩٥٢٧٤٣٧٨/ م٣٧٢٧١٠٠١

تند5س محاسب
ثبت شرکت و تغييرات 
خدمات تخصصی مالی و 

مالياتی
٠٩١٥٨٠٤٣٨٩٠

٣٦٠٤٢٥٦٠
٣٦٠٣٩٢٠٩

٩٥٢٩٠٢٥٣/ م

٩٥١٨١٠٨٦/ ف

ثبت - تغييرات
افزایش سرمایه - جواز صنایع 

٠٩١٥١١٨٤٩٩٢-٣٧٢٨٩٤٩٢

نجوا ماندگار 
عدالت

اخذ رتبه، برند - تغييرات  
کارت بازرگانی- مشاوره در 

امور قراردادها
با مجوز رسمی

٠٩١٠٥٠٠٠٦٠٠
٣٧٢٥٩٧٩٩-٣٧٢٦٠٤٢٥

٩٥١٤٩١٨١/ ق

ادار� و مال�

چاپ و تبليغات

تا5پ، فتو�پ�، پر5نت

ثبت و 
رتبه بند� شر�ت

سا5ر امور سرما5ه گذار�

پيامC تبليغات�

تبليغات محيط�

چاپ فل�س� بنر

تابلو ساز�

٩٥٢٤٣٨٢٣/ ب

 سررسيد و تقویم روميزى ٩۶ 

(عمومی، اختصاصی) 
 در ابعاد و طرح هاى مختلف با کيفيت عالی 

پذیرش سفارشات از کليه ادارات،سازمان ها، نهادها، شرکت هاى 
دولتی و خصوصی و افراد حقيقی

تحویل فورى
شماره تماس: ٣٧٠٠٩٧٢٠-٣٧٠٠٩٧٠۴ همراه: ٠٩٣٠٣٠١٧٣٠٢ 

٩٥٢٩٢٠٥٥/ منشانی: نبش شهيد صادقی ١٨- شهر چاپ خراسان 


