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صنایع چوب حالج کیش 
کلیه سفارشات 
MDF، چوبی

دکوراسیون غرفه و منزل
تلفن 7698252

 استخدام 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

قارچ آداک کیش
عرضه مستقیم به کیشوندان

جزیره کیش  ، فاز 6 صنعتی ، 
قطعه 45

09122853367
09126100528

ارائه جدیدترین متدهای ماساژ 
توسط استاد ماساژ تراپیست 

شماره تماس : 09347687523

 

مفقـودی

 

استخدام
 

صنایع چوب

 

فروش قارچ
 

خدمات ماساژ

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

4442391044423910 -   -  4442499944424999

نیــازمندیهای اقتـصاد کیـش   نیــازمندیهای اقتـصاد کیـش   

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

امالک راسخ ۰7۶۴۴۴7۲۲۸۹

سند اداری1۰۰متر با پارکینگ 
مرکزشهر

رحیمیان ۰۹1۲۵۴۴۸۲۶7

رهن کامل برج مینا رزیدنس1۶۰متر 
طبقه7 اماده تخلیه دارای پارکینگ 

بالکن انباری واحد
 در حد کلید نخورده

امالک اوستا ۰۹3۴7۶۸۰7۸۹

۵1متری a۲ طبقه دوم  تک خواب 
مشاعات کامل بازسازی شده واحد تمیز

سهرابی ۰۹3۴7۶۹۴۴۲1

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

سهرابی ۰۹3۴7۶۹۴۴۲1

۶7 متر یک خواب )مبله(فاز دو 
صدف1۰۰+1۵

امالک راسخ ۰7۶۴۴۴7۲۲۸۹

دو خواب مجتمع جام جم1۰۰متر 
دید دریا تراس پارکینگ انباری 

آسانسور17۰+1۴ اجاره
موسوی  ۰۹3۴7۶۸۲73۶
۰۹۰37۹۸۲۸۰1             

1۲۶ متر دو خواب برج محدود 
مرجان ) مبله( آسانسور/ پارکینگ 

کلید نخورده3۰۰+۲7
امالک راسخ ۰7۶۴۴۴7۲۲۸۹
۰۹337۶۹۵1۵۸                   

نوبنیاد ۲ بیستون۹۰متر دو خواب 
دو سرویس تراس پارکینگ 

آسانسور1۰۰+13 اجاره
موسوی  ۰۹3۴7۶۸۲73۶
۰۹۰37۹۸۲۸۰1             

11۰ متر دو خواب همکف برج 

محدوده مرجان ۸۰۰ رهن کامل 

امالک راسخ ۰7۶۴۴۴7۲۲۸۹

۰۹337۶۹۵1۵۸                   

 

خرید و فروش
 

رهن و اجاره

تلفن:    44424999 - 44420284  )076(  

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

یک خواب طبقه دوم حنانه ۵۴متر 
متری ۶۰ فرنیش

امالک نیک ۰۹3۴7۶۹7۸۹۵

فاز دوم نوبنیادتک خواب ۵1متر 
3۰۰م در رهن واحد کال روبنمابدون 
پرتی دارای پارکینگ بالکن فروشنده 

واقعی
ابراهیمی ۰۹3۴7۶۸۰7۸۹

فاز A1دوخواب ۸۵متر نیم طبقه اول 
تخلیه فول بازسازی نوسازی دارای 
پارکینگ بالکن انباری نما مشاعات 

سنگ فروشنده واقعی
امالک اوستا ۰۹3۴7۶۸۰7۸۹

فاز7 به قیمت سرمایه گذاری ۲خواب
خانم مکرم ۰۹11۴۸7۲۴17

فاز ۲نوبنیاد تک خواب ۵1متر طبقه 
۲واحد کال روبنما دارای پارکینگ 

بالکن نما مشاعات سنگ
3۰۰م در رهن

امالک اوستا ۰۹3۴7۶۸۰7۸۹

نوبنیاد 3 _۹۲متر _۲خواب
کلید نخورده

راستی ۰۹1۲۰۶7۴1۰۹

درسا مهردوخواب ۹۰متر طبقه ۲۶۵۰م 
در رهن شیک الکچری فروشنده واقعی

ابراهیمی ۰۹3۴7۶۸۰7۸۹

فاز ۲نوبنیاد تک خواب ۵۹متر 
طبقه ۲واحد جنوبی نما اصلی دارای 

پارکینگ بالکن دوسرویس فول 
بازسازی نوسازی تخلیه

امالک اوستا ۰۹3۴7۶۸۰7۸۹

مجتمع سالم جدید فول نوسازی شده 
1۵۰متر 3خواب

خانم مکرم ۰۹11۴۸7۲۴17

 زمین با مجوز انبار سفین 7۰۰متر 
دونبش فروشنده واقعی

امالک اوستا ۰۹3۴7۶۸۰7۸۹

7۵ متر دو خواب نوبنیاد دو تراس 
انباری/پارکینگ رو به نما متری ۵۰ 

امالک راسخ ۰7۶۴۴۴7۲۲۸۹

دانشنامه پایان تحصیالت
 به شماره 890034782     

و تاریخ 1397/08/05
بنام بنیامین معین فرزند محمد علی 
دارای شماره ملی 0061886319 

صادره از تهران مربوط به دوره 
کارشناسی مدیریت بازرگانی مفقود 
گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.

اصل برگ سبز خودروی کیا سراتو 

رنگ خاکستری متالیک به شماره 

پالک 38645/22 شماره موتور 

G4FCBH331230 شماره شاسی 

KNAFW4115B5414448  به نام 

آریا آسایش نائینی مفقود گردیده 

و از درجه اعتبار ساقط می باشد .

اصل مبایعه نامه شماره 20527 
مورخ 90/5/18 غرفه شماره 

27 طبقه دوم مرکز تجاری کیش 
موضوع قرارداد شماره 2396/ق 
مورخ 88/11/18 تنظیم فیمابین 
فروشنده محمد علی بحرینیان و 

خریداران اصغر هما مقدم و مهدی 
هادی نصرآبادی به میزان سه 

دانگ مستقل و فی مابین مفقود 
گردیده و از درجه اعتبار ساقط 

میباشد.


