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تخفیف ویژه
 با توجه به شرایط پیش آمده 

در اطالع رسانی حوزه کسب و کار ، 
روزنامه اقتصاد کیش افتخار دارد

خدمات شما را با شرایط و تخفیفات 
ویژه اطالع رسانی نماید. 
تلفن هماهنگی:    44424999

صنایع چوب حالج کیش 
کلیه سفارشات 
MDF، چوبی

دکوراسیون غرفه و منزل
تلفن 7698252

منشی عصر
یک شرکت برای تکمیل نیروهای موردنیاز خود، 
منشی شیفت عصر استخدام می نماید. متقاضیان 

با شماره 07644424999 تماس حاصل فرمایند. 
ساعت کاری: 3 تا 9 شب

نیروی خدماتی) خانم ، آقا( باسواد 
جهت کار در یک شرکت نیازمندیم . 
متقاضیان می توانند به نشانی ویالهای 

مروارید بلوک b3 طبقه سوم واحد 
715 مراجعه کنند. 

شماره تماس 44424999

خدمات تاسیسات آب و لوله کشی 
جزئی و کلی  مجتمع های اداری 

 مسکونی -خدماتی -تجاری               
09347693624 رضایی

خشکشویی طلوع در اسرع وقت با 
تضمین و کیفیت عالی همراه با پیک 

تحویل آدرس : مجتمع خدماتی طلوع، 
روبروی برجهای طالیی و بازار کوروش 
 09176137543 - 09347697588

با مدیریت عسکری

خـدمات بـرق 
انجام  کلیه امور برق ساختمان و 
پروژه های شما - کلی و جزئی 

09120459198

واگذاری بصورت اجاره 
واحد اداری 313 متر 

در طبقه ششم
 برج صدف کیش

 تماس : 09335889361

شرکت چوب سازان آداک صنعت 
کیش ساخت انواع منسوجات چوبی ، 

کابینت، ترمو وود.....شو روم : بازار پادنا 
09347682558

حمل و جابجایی کاال 
با 6 چرخ  در سطح جزیره 

09347694720

 

مفقـودی
 

اجاره واحد 
اداری

 

حمل بار

 

خدمـات

 

صنایع چوب
 

خشکشویی

 

استخدام

تلفن    44424999 - 44420284  )076(  
www.eghtesad-kish.ir   :سایت نیـازمنـدیهـای روزانـه جزیـره کیـش

اصل کارت کیشوندی به شماره 104648/01 

به نام سیده زینب شفیعی اویزری مفقود گردیده 

و از درجه اعتبار ساقط می باشد .

4442391044423910 -   -  4442499944424999
نیــازمندیهای اقتـصاد کیـش   نیــازمندیهای اقتـصاد کیـش   

۸۰ متری دو خواب )مبله( فاز ۴ 
صدف 1۰۰+17

امالک راسخ ۰7۶۴۴۴7۲۲۸۹

فاز جی طبقه ۲تکخواب مبله 
۲۶۰ اجاره37۰۰

موسوی ۰۹3۴7۶۸۲73۶

نوبنیاد1 نیلوفرتک خواب 57متری 
دو سرویس تراس پارکینگ انباری 

آسانسور 3۰۰+۲7۰۰ اجاره
موسوی  ۰۹3۴7۶۸۲73۶
۰۹۰37۹۸۲۸۰1             

51متری a۲ طبقه دوم  تک خواب 
مشاعات کامل بازسازی شده واحد تمیز

سهرابی ۰۹3۴7۶۹۴۴۲1

رهن واجاره نوبنیاد سه ۶۰متری تک 
خوابه ودیعه 1۰۰م اجاره 1۰م

سهرابی ۰۹3۴7۶۹۴۴۲1

۶7 متر یک خواب )مبله(فاز دو 
صدف1۰۰+15

امالک راسخ ۰7۶۴۴۴7۲۲۸۹

دو خواب مجتمع جام جم1۰۰متر 
دید دریا تراس پارکینگ انباری 

آسانسور17۰+1۴ اجاره
موسوی  ۰۹3۴7۶۸۲73۶
۰۹۰37۹۸۲۸۰1             

برج دامون ساحلی دوخوابه 1۴۰ متر 
فرنیش کامل مشرف 

به جزیره محوطه
1۰۰+3۰

امالک برزو  ۰۹37۰71۴۸3۸

نوبنیاد ۲ بیستون۹۰متر دو خواب 
دو سرویس تراس پارکینگ 

آسانسور1۰۰+13 اجاره
موسوی  ۰۹3۴7۶۸۲73۶
۰۹۰37۹۸۲۸۰1             

۶۸ متر یک خواب مجتمع محدوده 
مرجان طبقه اول تراس/پارکینگ 

انباری۶5۰ رهن کامل
امالک راسخ ۰7۶۴۴۴7۲۲۸۹
۰۹337۶۹515۸                   

 

خرید و فروش
 

رهن و اجاره

تلفن:    44424999 - 44420284  )076(  

www.eghtesad-kish.ir   :سایت
نیـازمنـدیهـای ملکی جزیـره کیـش

۶7 متر یک خواب دید صدف تراس 
پارکینگ ستاره کیش متری75 
امالک راسخ ۰7۶۴۴۴7۲۲۸۹

115 متر دو خواب کلید نخورده 
ستاره کیش متری ۸3

امالک راسخ ۰7۶۴۴۴7۲۲۸۹

اوکازیون برج مجلل کرانه 
ساحلي1۲۰متر دوخوابه فرنیش  
کلیدنخورده  چشم انداز دریا قابل 

تهاتر با ملک یا ماشین
آرمان  ۰۹3۴7۶۹7۰۹۸
۰۹3۹۲۹1۰53۸           

دفتر اداری مرکز شهر۸۲ متر دید 
دریا قیمت 5/۲۰۰

گلزار  ۰۹1۲3531373

یکخواب ۶۹ متری کلید نخورده 
یاسین مجتمع 

امالک نگین ۰۹3۴7۶۹۹۰۴۲

5۶ متر یک خواب فاز aپارکینگ 
تراس انباری تخلیه بازسازی شده 

طبقه دوم متری۴7
امالک راسخ ۰7۶۴۴۴7۲۲۸۹
۰۹337۶۹515۸                   

اوکازیون آینده ساز نوبنیاد ۲خواب
خانم مکرم ۰۹11۴۸7۲۴17

دامون ساحلی ویالیی طبقه اول 
۲خواب1۰5متر

راستی ۰۹1۲۰۶7۴1۰۹

درسا مهردوخواب ۹۰متر طبقه ۲ویو 
محوطه آبنما نما مشاعات سنگ 
رومی۶5۰م در رهن مستاجرنور 
گیرفوق العاده سند آماده انتقال 

فروشنده واقعی
ابراهیمی ۰۹3۴7۶۸۰7۸۹  

دفتر اداری مرکز شهر 11۴متر دید 
دریا و جزیره قیمت5/3۰۰
گلزار  ۰۹1۲3531373

ویالیی اف دو ۲۰۰ متر زمین
1۴۰ متر بنا دو خواب

امالک نگین ۰۹3۴7۶۹۹۰۴۲

فروش نوبنیاد3 
به قیمت سرمایه گذاری

خانم مکرم ۰۹11۴۸7۲۴17


