
شنبه ١١ دى ١٣٩٥ ، شماره ١٩٤٣٦
٥٠

پذ�رش سرما�ه با 
پشتيبان� معتبر

٠٩٠٣٣٥٠٦٥١١
٩٥٢٨٨٣٢٥/ خ

سرما�ه، سند، وام 
پرداخت سرمایه و وام 

با اسناد ملکی 
٠٩١٥٢١٩٦٤٢٠

٩٥٢١٥٣٥٠/ ق

جذب 3ارمند
کاسب و باز نشسته

جهت ضمانت هاى بانکی
پشتوانه محضرى و معتبر

درآمد ميليونی
٠٩١٥٥٢٢٢١٥٩

٣٨٣٣٠٨٠٤
٩٥٢٨١٤٨٠/ م

(�(افتتاح حساب دسته چ< فور
وام با ضامن از ١٠ م تا ٣٠ م

 با پایين ترین نرخ
٢-٠٩١٥٨٨٢٩٦٣١

٩٥٢٨٩٥٢٦/ ف

وام ٤ 
خر�دار�م

 

٩٥٢٨٧٤٨٨/ ف  ٠٩١٥٣١٩٣٦٥٦

�فور�   وام  فور

سبک با ضامن 
 ۵روزه

سنگين باسندمسکونی

 ١۵روزه
٠٩٣٦١١١١٨٣٨

٣٦٦٢٤٠٠٦
٩٥١٩٧٨٣٨/ ط

وام با سند و پا�ان 3ار 
بعد از همه با ما تماس بگير�د 

٠٩١٥٠٨٧٠٠٢٧
٩٥٢٧١٠٣٨/ ف

 وام ٤%
سبک، سنگين

 خرید عادالنه فروش منصفانه
٩٥٢٥٢٣٠٤/ م ٠٩٠١٥٤٧٤٩٠٠

ضامن 
کاسب، کارمند و سند 

به جز بانکها و موسسات مالی
٠٩٣٠٨٨٥١٤٩٨

٩٥٢٦٧٦٩٧/ م

 جذب ضامن
معرف� ضامن

 کاسب و کارمند
با پورسانت عالی

امور بانکی و غيربانکی
٠٩١٥٨١٨٧١٥٠ 

٩٥٢٩٥٠٨٥/ م

جذب و معرف�
 ضامن

کارمند - کاسب - بازنشسته
٩٥٢٨٣٥٧٢/ ل٠٩٠١١٢٠٣٠٠٨

وام ازدواج
به باالترین و متفاوت ترین قيمت 

٠٩١٥٧٤٢٢١٥٩خریداریم
٩٥٢٨٣٥٦٢/ ل

٩٥٢٩١١٥٢/ ق

خر�د و فروش 
وام %۴

٣٦٦٢١٠٢٢-٠٩١٥٥٢٣٤٤٠٩

امتياز وام٤
ازدواج ،بنياد،مسکن وغيره

 شما را خریداریم
به باالترین قيمت

٠٩١٥٦٥١٢٦٩٨-٣٦٦٢٤٠٠٦

٠٩٣٦١١١١٨٣٨
٩٥١٩٧٩٦١/ ط

چ< آزاد 
٠٩٠٣٢١٤٩٠٤٨

٩٥٢٦٣٩١٦/ م

٩٥١٤٧٦٠٥/ پ

وام فور� ١روزه
٢٠تا ٩٠٠م 

فک رهن ، اخذ پایانکار رایگان
 سود و امتياز پایين قابل انتقال

 ٣٧٦٠٤٧٠١
٠٩١٥٨١٦٠٠٢٠

١٩٩٠-٠٩١٥٨٩٥١٩٨٠

٩٥٢٦٦٤٤٩/ ف

وام 
٥٠ به باال 

با سابقه اى درخشان
٣٦٠١٦٤٣٤ 

(١٠خط)
٠٩٩٠٠٥٥٦١٠١
WWW.LCVAM.

COM
ضامن نيازمندیم 

وام با سند مسLون�
تا ٢ ميليارد 

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

٩٥٢٤٧٥٨٤/ م

جذب 3ارمند 
3اسب و بازنشسته

( دولتی و قراردادى ) 
با باالترین پورسانت 

و پشتوانه معتبر محضرى 
با درآمد باورنکردنی 

و تسویه نقدى
 ٠٩١٥١١١٥٧٠٤
٠٩٠١١٢٠٣٠٠٩

٩٥٢٨٣٥٧٦/ ل

مشاوره و اخذ 
تسهيالت

زیر نظر کارشناسان بانکی

٠٩١٥٨٢٩٨١٣٠
٣٦٠٣٥٠٢٦

٩٥٢٧٠٧٤٥/ ل

جذب و معرف� ضامن
کاسب کارمند مستمرى بگير 

جهت کليه امور
٩٥٢٦٥٢٥٧/ ف٠٩٣٩٥٦٤٥٤٥٢

�وام فور
با سند ششدانگ ملکی در 

مشهد و شهرستانها و پرداخت 
سرمایه فورى و فک رهن

 انجام می پذیرد
٠٩١٥٥٢٤٠٣٥٤

٣٨٦٦١٤٢٩
٩٥٢١٢٣٠٠/ ف

به �< ضامن 3ارمند 
با نامه 3سر از حقوق

نيازمندیم
٣٣٨٧٤٤٢٧-٠٩٣٠٢١٧٩٦٨٠

٩٥٢٨٧٨٠٥/ ف

� فور�         فور
 خریدار وام ازدواج
 به باالترین قيمت 

٩٥٢٨٨٧٠١/ م٠٩١٥٥٢٢٢١٥٩ 

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

٩٥٢٨١٤٨١/ م

جذب و معرف� 
ضامن 3اسب 
٠٩٣٣٩٩٠٩٤٤٢

٩٥٢٩٥٥١١/ پ

 وام ٤%
 خرید به قيمت فروش به سرعت

٩٥٢٥٢٣١١/ م٠٩١٥٦٤٧٣٩٦٦ 

٩٥١٩٨٨٨٦/ ف

�وام فور
 ۵٠ و ١٠٠ 

و ٢٠٠ميليون
١٠روز کارى

فک رهن
٠٩١٥٦٦١٤٠٧٤ 
٠٩١٥٦٨٦٨٤٠٠

�وام با سندتجار
 �  مسLون�، هتل، ادار

٩٥٢٧٠٠٧٩/ م ٠٩٠٣٩٥٣٣٦٤٠

جذب 3ارمند 
کاسب و بازنشسته جهت 

ضمانت هاى بانکی و غيربانکی 
با پشتوانه محضرى و
 معتبر درآمد ميليونی

 امتياز وام ١٠ تا ١۵ م 
بدون کسر از حقوق

٠٩١٥٧٠٨٧٠٠٣
٩٥٢٤٥٧٩٨/ ف

 � وام با سند، تجار
مسLون� هتل   

٩٥٢٧٠٠٧٠/ م ٠٩٣٧٣٤٥٩٥٦١

 �با سند تجار وام فقط   
مسLون� هتل تا ١٠٠ ميليارد

 

٠٩٠٣٥٨٦٢٣٣٥ 
٩٥٢٧٠٠٧٣/ م

�فور�      فور
 ضامن

 کارمندرسمی ،قراردادى 
بازنشسته، مستمرى بگير 

کاسب نيازمندیم تسویه نقدى
٣٦٦٢٤٠٠٦-٠٩٣٦١١١١٨٣٨

٩٥١٩٧٩٢٧/ ط

وام ٤ درصد 
خر�دار�م 

 

٩٥٢٩٤٧٤٥/ ف٠٩١٥٢٥٣٨٥٨٧

3ارمند 3اسب 
مستمر� بگير

رسمی قراردادى باالترین 
پورسانت پشتوانه قوى و 

مطمئن تسویه نقدى نيازمندیم
 ٠٩٠٣٤٢٧٠٠٨٩

٩٥٢٦٥٦٢٤/ ف٣٨٦٤٧٦٨٢

 %٧٠
ارزش ملLتان را وام ميدهيم 

و انجام فک رهن
 ٠٩١٥٧٣٨٤٦٦٢

٣٨٩١٥٤٣٩    
٩٤٤٩٥٧٧٤/ ف

 � فور
 وام ازدواج آماده نقدا

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

٩٥٢٩٣٣٨٦/ ب

جذب ضامن 
معرف� ضامن 

 

٣٨٦٤٧٦٨٢-٠٩٠٣٤٢٧٠٠٨٩
٩٥٢٦٥٦٢٠/ ف

پرداخت 
پورسانت باال
به کسبه و کارمندان رسمی

 جهت ضمانت 
امور بانکی و غير بانکی
٠٩١٥٧٣٥٦٩٦٣

٩٥١٩٩٦٩٩/ ل

وام ٤% 
 خرید عادالنه فروش منصفانه

٩٥٢٥٢٢٧٩/ م٠٩٣٧١٧٥٠١٢٩ 

خر�د وام ٤ درصد
استعالم شهردارى 

٠٩٠٢٧٠٢٠٠٢٧
٩٥٢٥٩٩٦٧/ ف

فور� فور� ضامن
نيازمندیم کارمند کاسب 

مستمرى بگير 
٠٩١٥٦٦١٣٠٧٨-٣٧١٣٩٠٥١

٩٥٢٥٤٢٧٨/ ف

 سند
 جهت کار غير بانکی موجود است 

٩٥٢٩٣٠٦٧/ م٠٩١٥٧٨٩٢٠٥٠ 

ضامن 3ارمند رسم� دولت  
نمایندگی  از  خورو  تحویل  جهت 
کسر  بدون  چک-  بدون  نيازمندیم 

 ٠٩١٥٣٠٧٩٩٠٤از حقوق
٩٥٢٩٢٨٦٥/ م

مصوبه آماده 
٢٠٠ ميليون 
۵٠٠ ميليون 

الی ١ ميليارد به باال
پول آزاد- فک رهن

٣٨٩٢٩٥١١-٠٩١٠٥٥٠٨٣٤٧
٠٩٣٠٩٦٨٩٤٩٢

٩٥٢٥٠٢١٦/ د

٩٥١٩٨٩٨٥/ ق

 بهتر�ن مشاوره

 اخذ وام١٨%
و فک رهن

٠٩١٥٠٠٩٦٩٦٥ 
٣٦٥٨٥٢٧٥

٢٠تا٦٠ميليون
با ضامن

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

ازدواج،بنياد،خوداشتغالی و...
٠٩١٥٦٥١٢٦٩٨ 
٠٩١٥٧٧٩٨٨٦٠

٩٥١٩٧٦٨٧/ ط

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

تسویه بعد از واریزى وام
٩٥٢٩٣٣٨١/ م٠٩٣٩٧٤٩٠٢٥٣

جذب و 
معرف� ضامن

 

 ٠٩١٥٢٣٠٢١٧٤
٣٨٦٩١٣٨٢

٩٥٢٨٩٢٦٣/ ل

وام با سند مسLون�
 از ٢٠ م تا ٩٠٠ م 
 در کوتاهترین زمان ممکن

 با پایين ترین نرخ سود بانکی

    ٠٩١٥٤٢٤٤٠٥٩
٠٩١٥٥٧٣٨٦٦١

٩٥٢٨٩٥٢٩/ ف

 ١٣٠ 

٩٠و١٠٠م
 بامدارک:فنی وحرفه اى 

 کار ودانش/هنرستان 
جهادکشاورزى

دانشکده کشاورزى
دانشکده فنی و مهندسی 

حسابدارى 
مدیریت بازرگانی

تماس:شنبه تا چهارشنبه
٩ الی ١۴

٤٤٩٧٦٢٩١-٠٢١ 
٩٥٢٨٦٠٠٠/ خ

وام ٤ درصد
به باالترین قيمت خریداریم

 ٠٩١٥٨٩٠٩٠٨٥
٩٥٠٦٧٥١٣/ ف٠٩٣٥٥٢١٥٥٨٤

�فور
 3ارمند و 3اسب 

نيازمندیم
 ( جهت ضمانت بانکی 

با پشتوانه محکم)
٠٩٣٨١٨٥٥٠٠٣

٩٥٢٤٧٣٥٦/ ف

جذب و معرف� ضامن
به تمامی بانک ها و موسسات

٠٩١٥٦٨٤٥٧٩٧
٩٥٢٦٥٩٠٤/ ل ٠٩٣٣٧٤٣١٠٩١

٩٥٢٩٢٠٠٣/ پ

وام فور�١روزه
 ٢٠ م الی ٢ميليارد 

نرخ سود و امتياز پایين
فک رهن ،قابل انتقال 

٣٧٦٠٤٧٠٢
١٩٥٠-٠٩١٥٨٩٥١٩٤٠

 �بسيار فور
ضامن کاسب با ملک و گردش حساب باال

 نيازمندیم پشتوانه قوى+ پورسانت 
٠٩١٥٨٢٣٧٣٦٠عالی

٩٥٢٩٢٦١٦/ م

وام ٤%
خرید و فروش  

٣٨٩٤١٦٠٢-٠٩٠٣١٣٠٨٩٣٤
٩٥٢٩٤٨٧٩/ ف

٩٥٠٥٣٩٣١/ ق

امتياز وام
۴% شما را به باالترین 

قيمت خریداریم
٠٩١٥١١٤٠٠٦٥
٠٩١٥٦١٣٤٠٠٣

٣٦٢٢٢٣٣٨

جذب معرف�
 ضامن

وام شما را خریداریم
٠٩٣٩٩١٣٦٨٤٢

٣٨٨٤٥٦٧٢
٩٥٢٨١٥٩٥/ ف

٩٥٢٢٠٤٤٧/ ف

وام تا سقB ٥٠٠ ميليارد
ارائه طرح توجيهی و مصوبه 

جهت دریافت وام هاى کشاورزى 
-صنعتی- مسکونی (جهانگردى و 

هتلدارى) مشهد و شهرستان 
(سند جهت دریافت وام موجود است)

 ٠٩٠٣٠١٤١٩٤٤
٠٩٢١٥٧٤١٤٠٥

 چ< آزاد

٩٥٢٨٠٩٠٤/ ق٠٩٣٩٨٨٠٠٤٥٩

SMS پنل را�گان
با قابليت اتصال به

 نرم افزار حسابدارى 

SMS NP.COM
٣٧٥٩٧٥٩٠

٩٥٠٩٥٥٤٣/ ف

پنل ا�نترنت�
ارسال پيامک بلک ليست
براى اولين بار در ایران

آرتا پارس ٣٨٩٣٨٠٨٠
٩٥٢٦١٠٠٨/ ف

٩٥٠٢٩٦٨٧/ ف

پيام< آموت 
٠٩١٥٨٠٤٨٠٧٩

٣١٧٧٧١١٦      

 SMS
 همراه با بانک مشاغل مشهد 

عبوراز بلک ليست، کمترین قيمت
  ٠٩٣٣٦٢٥٩٨٩٣-٣٧٦٠١٠٢١

٩٥٠٧٢٠١١/ م

٩٥٢٥٥٣٣٩/ م

خط و پنل را�گان 
ارسال به اصناف و منطقه

عبور از بلک ليست 
 ٠٩٣٦٣٧٦٧٧٤٠-٣٨٦٩٧٩٥٩

 پخش ترا3ت
  در �< روز

 ٠٩١٥٧١٣٧٦٤٧
٩٥٠٦٧٠٦٦/ م

٩٥٠٥٣٣٨١/ ف

چاپ ترا3ت 
هر برگ ١٢ تومان 

کاتالوگ، برچسب، پاکت، فاکتور 
  ملل  ٣٧٦٠٠١٦٠

چاپ و پخش ترا3ت 
 هربرگ ٨تومان ٢ساعته

 تحویل رایگان
٩٥٢٨٦٤٢٤/ م٣٦٠٤٧٩٤٦ 

چاپ و پخش ترا3ت 
تضمين� ، تضمين�   

٠٩١٥١٢٢٤٢٣٩
٩٥٢٢١٠٢٧/ ف

٩٥١٤٥٨٠٦/ ف

چاپ ترا3ت هر برگ 
١٢ تومان ٢ ساعته  

٣٨٤٣٠٧٠٠ 

3ارت و�ز�ت 
لمينت

 ٢۴ساعته ویزیت هاى لوکس،ویزیت 
برجسته، ویزیت مخملی 

ویزیت هاى  لوکس و خاص 
طراحی وپيک رایگان

٠٩١٥٥١٠٣٣٨٧
٩٥٢١٠٨٩٦/ م٣٨٧٩٦٦٩٦

و�ز�ت براق ١١٫٠٠٠
لمينت براق ۶٢,٠٠٠

چاپ و پخش تراکت 

هربرگ ١٢ تومان

٣٦١١٠٢٦٨
پخش تراکت

٠٩١٥١٢٢٤٢٣٩

٩٥٢٢١٠٤٦/ ف

 چاپ فا3تور ٢٠بسته ٣٠٠٠٠
چاپ ترا3ت هزارتا ١٥٠٠٠ 

 چاپ سربرگ هزارتا ١٠٠٠٠٠
٣٨٤٤٣٣٣٨ چاپ آبتين

٩٥٠٨٢٣١٦/ م

٩٥٠١٨٥٤٥/ ب

قابل توجه 
همLاران گرام� 
ارائه انواع کارت ویزیت

 با گالسه ٣٠٠ گرمی
- ویزیت براق ١٠٠٠ عدد 
١٢٠٠٠تومان ۴٨ ساعته

- ویزیت مات ١٣٠٠٠
 تومان ٣ روز  

- ویزیت پشت و رو مات 
٢٠٠٠٠ تومان ۴ روز 

- برچسب سانتی ٣۴٠ ، ۴ روز 
-تحریر ۵٠٠٠ عدد ، 

سانتی٣٠٠، ۴ روز 
- گالسه ٢٠٠٠ عدد 
سانتی ٢۴٠ ، ۴روز  

- کتان دورو 
۴١٠٠٠تومان یک هفته

- لمينت براق 
فقط ۶٢٠٠٠  تومان 

- لمينت مات ٩٢٠٠٠
٣٨٤١٩١٧٩

٩٥٢٦٦١٢٥/ ب

 طراح� و چاپ 
3اتالوگ 

 بروشور
ساک دستی، جعبه 

ست ادارى 
طراحی سایت 

با بکارگيرى از طراحان 
متخصص در حضور مشترى 

٣٧٦٦٢٨٠٠-٣٧٦٦٢٧٠٠ 
٠٩١٥٣٠٧٧٨٨٢

بنر و�ژه مناسبت ها� مذهب� 

متر� ٣٠٠٠تومان 
چاپ اکبرى

٣٣٦٤٠٥٠٠-٠٩١٥٣١٣٧٢٠٠
٩٥٢٧١٣٧٢/ م

 �چاپ فور� بنرتيراژ

 متر� ٣٠٠٠ تومان 

٠٩١٥٣٥٩٨٧٥١-٣٧٢٧٥١١٠
٩٥٢٣٩٥٥٦/ م

چاپ بنر 
و�ژه مناسب ها� مذهب� 

مترى ٣٠٠٠ تومان 
چاپ دیجيتال ایما 
خيابان راهنمایی 

٠٩١٥١١٦٠٤١٢
٣٨٤٣٢٦٨٧-٣٨٤٠٧٤٣٠

دیگرخدمات با تخفيف کلی 
٩٥٢٦٣٨٤٦/ م

طراح�،چاپ  و نصب
بنر،استيLر ،مش

٩٥٢٦٣٨٤٤/ م٠٩١٥٢٠٠٣١٠٠

چاپ و تبليغات

�Lپيام< تبليغات�مشاوره وام بان

تبليغات محيط�

چاپ افست

چاپ فلLس� بنر

٩٥٠٢٩٠٠٨/ ف

 

 

 
٩٥٢٧٢٥٤٦/ ط


