
پنجشنبه ١٦ دى ١٣٩٥ ، شماره ١٩٤٤١
٥٣

فور� فور� ضامن
نيازمندیم کارمند کاسب 

مستمرى بگير 
٠٩١٥٦٦١٣٠٧٨-٣٧١٣٩٠٥١

٩٥٢٥٤٢٧٨/ ف

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

 

٠٩٠٣٥٨٦٢٣٣٥ 
٩٥٢٧٠٠٧٣/ م

وام ٤ 
خر�دار�م

 

٩٥٢٨٧٤٨٨/ ف  ٠٩١٥٣١٩٣٦٥٦

وام ازدواج 
خر�دار�م  

 

 ٠٩١٢٠٢٣٦٤١٣
٩٥٣٠١٢٣٤/ م

�وام فور
با سند ششدانگ ملکی در 

مشهد و شهرستانها و پرداخت 
سرمایه فورى و فک رهن

 انجام می پذیرد
٠٩١٥٥٢٤٠٣٥٤

٣٨٦٦١٤٢٩
٩٥٢١٢٣٠٠/ ف

ضامن 
کاسب، کارمند و سند 

به جز بانکها و موسسات مالی
٠٩٣٠٨٨٥١٤٩٨

٩٥٢٦٧٦٩٧/ م

�وام فور
مشاوره و اخذ تسهيالت 

بانکی با سند ملکی
 ٣٧٦١٧٥٦٨

 ٠٩١٥٧٠٩٤٨٦٩
٠٩٠١٥٢٠٠٥٤٢

٩٥٢٩١٧١٦/ ل

پرداخت
 سر�ع وام

تا ٧٠ ارزش ملک 
اقساطی رأسی 

انجام فک رهن و اخذ پایان کار
٠٩٣٨١١١٧٩٣٢-٣٨٦٦١٩٧٣

٩٥٢١٧٩٨١/ ف

جذب و معرف� ضامن
به تمامی بانک ها و موسسات

٠٩١٥٦٨٤٥٧٩٧
٩٥٢٦٥٩٠٤/ ل ٠٩٣٣٧٤٣١٠٩١

� فور�         فور
 خریدار وام ازدواج
 به باالترین قيمت 

٩٥٢٨٨٧٠١/ م٠٩١٥٥٢٢٢١٥٩ 

وام ٤% 
 خرید عادالنه فروش منصفانه

٩٥٢٥٢٢٧٩/ م٠٩٣٧١٧٥٠١٢٩ 

٩٥١٩٨٩٧٤/ ق

 وام
(١٠روزه)

باکمترین سودبانکی و فک رهن
٠٩١٥٧٥٧٥٣٥٧

٨-٣٦٥١٤٧٢٧

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

مصوبه آماده 
٢٠٠ ميليون 
۵٠٠ ميليون 

الی ١ ميليارد به باال
پول آزاد- فک رهن

٣٨٩٢٩٥١١-٠٩١٠٥٥٠٨٣٤٧
٠٩٣٠٩٦٨٩٤٩٢

٩٥٢٥٠٢١٦/ د

 وام ٤%
 خرید به قيمت فروش به سرعت

٩٥٢٥٢٣١١/ م٠٩١٥٦٤٧٣٩٦٦ 

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

٩٥٢٨١٤٨١/ م

٩٥٢٩٥٩١٦/ ق

وام ٤%  به قيمت 
باال خر�دار�م

 

٠٩١٥٤٤٤٥٤٢٦

امتياز وام٤
ازدواج ،بنياد،مسکن وغيره

 شما را خریداریم
به باالترین قيمت

٠٩١٥٦٥١٢٦٩٨-٣٦٦٢٤٠٠٦

٠٩٣٦١١١١٨٣٨
٩٥١٩٧٩٦١/ ط

 چ? آزاد

٩٥٢٨٠٩٠٤/ ق٠٩٣٩٨٨٠٠٤٥٩

چ? آزاد 
٠٩٠٣٢١٤٩٠٤٨

٩٥٢٦٣٩١٦/ م

جذب معرف�
 ضامن

وام شما را خریداریم
٠٩٣٩٩١٣٦٨٤٢

٣٨٨٤٥٦٧٢
٩٥٢٨١٥٩٥/ ف

جذب ضامن 
معرف� ضامن 

 

٣٨٦٤٧٦٨٢-٠٩٠٣٤٢٧٠٠٨٩
٩٥٢٦٥٦٢٠/ ف

پرداخت وام
  ٢٠ ميليون

٠٩١٥٧٣٥٦٩٦٣
٩٥٢٩٧٤٩٩/ ف

جذب و معرف�
 ضامن

کارمند - کاسب - بازنشسته
٩٥٢٨٣٥٧٢/ ل٠٩٠١١٢٠٣٠٠٨

3ارمند 3اسب 
مستمر� بگير

رسمی قراردادى باالترین 
پورسانت پشتوانه قوى و 

مطمئن تسویه نقدى نيازمندیم
 ٠٩٠٣٤٢٧٠٠٨٩

٩٥٢٦٥٦٢٤/ ف٣٨٦٤٧٦٨٢

وام با سند مسNون�
تا ٢ ميليارد 

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

٩٥٢٤٧٥٨٤/ م

٩٥٢٩٢٠٠٣/ پ

وام فور�١روزه
 ٢٠ م الی ٢ميليارد 

نرخ سود و امتياز پایين
فک رهن ،قابل انتقال 

٣٧٦٠٤٧٠٢
١٩٥٠-٠٩١٥٨٩٥١٩٤٠

وام ٤% 
شما را خریداریم 

٣٨٦٨٢٨٣٩-٠٩٣٨٦٢٩٥٥٥٧
٩٥٢٩٤٨٦٩/ ف

جذب          معرف�

ضامن
٣٦٦١٩٣٩٥-٠٩١٥٧٧٩٨٨٦٠

وام سبک تا٨٠م
باشرایط ضامن

٣٦٦١٩٣٩٥-٠٩١٥٦٥١٢٦٩٨

خریداریم وام۴
به باالترین قيمت ٠٩١٥٦٥١٢٦٩٨

٠٩١٥٧٧٩٨٨٦٠
٩٥١٩٧٦٨٧/ ط

�فور
 3ارمند و 3اسب 

نيازمندیم
 ( جهت ضمانت بانکی 

با پشتوانه محکم)
٠٩٣٨١٨٥٥٠٠٣

٩٥٢٤٧٣٥٦/ ف

وام ازدواج
به باالترین و متفاوت ترین قيمت 

٠٩١٥٧٤٢٢١٥٩خریداریم
٩٥٢٨٣٥٦٢/ ل

 وام ٤%
سبک، سنگين

 خرید عادالنه فروش منصفانه
٩٥٢٥٢٣٠٤/ م ٠٩٠١٥٤٧٤٩٠٠

جذب      معرف�
 ضامن

 کارمندرسمی ،قراردادى 
بازنشسته، مستمرى بگير 

کاسب نيازمندیم تسویه نقدى
٣٦٦٢٤٠٠٦-٠٩٣٦١١١١٨٣٨

٩٥١٩٧٩٢٧/ ط

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

٠٩١٥٠٨٧٠٠٢٧
٩٥٢٧١٠٣٨/ ف

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

تسویه بعد از واریزى وام
٩٥٢٩٣٣٨١/ م٠٩٣٩٧٤٩٠٢٥٣

 جذب ضامن
معرف� ضامن

 کاسب و کارمند
با پورسانت عالی

امور بانکی و غيربانکی
٠٩١٥٨١٨٧١٥٠ 

٩٥٢٩٥٠٨٥/ م

جذب 3ارمند
کاسب و باز نشسته

جهت ضمانت هاى بانکی
پشتوانه محضرى و معتبر

درآمد ميليونی
٠٩١٥٥٢٢٢١٥٩

٣٨٣٣٠٨٠٤
٩٥٢٨١٤٨٠/ م

�وام با سندتجار
 �  مسNون�، هتل، ادار

٩٥٢٧٠٠٧٩/ م ٠٩٠٣٩٥٣٣٦٤٠

به �? سند مسNون� 
وام  اخذ  جهت  کار  پایان  با  همراه 

۴% نيازمندیم با پورسانت عالی 
٠٩٠٣١٣٩٨٢٠٤

٩٥٢٩٨٩٥٢/ ف

�فور�   وام  فور

سبک با ضامن 
 ۵روزه

سنگين باسندمسکونی

 ١۵روزه
٠٩٣٦١١١١٨٣٨

٣٦٦٢٤٠٠٦
٩٥١٩٧٨٣٨/ ط

٩٥٢٤٣٨٢٣/ ب


