آ گهی

سال سیوششم
شماره 10187

پنجشنبه  4آذر 1400

 19ربیع الثانی  25 1443نوامبر 2021

خت1400/9/1-14

خت1400/9/1-11

خت1400/8/29-2

خت1400/9/1-15

در محدوده غرب تهران نيازمنديم
09131673885

خت1400/9/1-12

(مشاورهتلفنیرایگان)

قبول وکالت در دعاوی  :حقوقی  ،کیفری  ،مواد مخدر ،طالق  ،مهریه
ماده 100کمیسیون شهرداری ،مطالبه طلب،چک و سفته  ،ملکی
دیوان عدالت اداری ،دیوانعالی کشور
(با مجرب ترین مشاوران و وکالی پایه یک دادگستری)
ساعات کار  :شنبه تا چهارشنبه از ساعت  10/30صبح
الی  18عصر

خت1400/9/2-13

خت1400/9/1-13

تلفن665 665 52:
665 665 53
همراه 665 665 54 0912 - 388 - 4694 :

خت1400/9/4-36

تهیه غذا فعال در شرق تهران
با کلیه لوازم
اجاره داده می شود
09122473730

خت1400/8/29-6

خت1400/8/30-7

دندانپزشک عمومی و متخصص

دفتروکالیدادگستری

خت1400/8/23-87

با حقوق ثابت  +پورسانت و بيمه

خت1400/7/29-90

بهتعداديبازارياب

جهت فروش محصوالت پروتئينی

7

درمان ریشه با پروانه تهران

با لود باالی بیمار در تهرانسر

44586019 -09190040438

خت1400/8/20-72

خت1400/9/2-14

در کلینیک تخصصی دندانپزشکی

بهیار خانم و آقا

خت1400/9/2-14

با مدرک معتبر جهت
درمانگاه شبانه روزی محدوده نازی آباد
09216859184

خت1400/9/2-14

خت1400/8/20-71

زیرقیمت بازار  ،برای اطالعات بیشتر با خانم ابراهیمی
با شماره های ذیل تماس بگیرید

خت1400/8/29-1

در شمال کشور

با سند تک برگ و کد رهگیری به صورت اقساطی

خت1400/8/25-100

فروش زمین شهرکی
09021725455 -09120671149
09190588200 -09190588400

خت1400/9/3-20

خت1400/8/20-70

 -2مونتاژکار :

مسلط به سنگ زنی و برشکاری

محدوده  :رباط کریم  ،جنب صبا باطری
خت1400/8/29-5

ارسال رزومه به 09353151714 :

با اشتغالزایی  50نفر در منطقه محروم
و شركت در حال كار می باشد
09124920971

خت1400/8/25-103

نیاز به یك سرمایهگذار دارد

رهن اجاره

کیش ،خیابان سنایی (مجتمع بانکها) ،بعد از بازار کیش ،بر ج اداری درسا ،امال ک اعتماد

مدیریت :زاهدی 09120364811

07644421853-5

پراید اجاره داده میشود
با دو نفر ضامن

خت1400/8/25-101

09193211799

خت1400/8/22-83

تماس تا  20روز

خت1400/9/4-35

خت1400/8/25-102

+بیمه
خت1400/8/29-3

خت1400/8/19-62

09193953369

www.kishmelk.com
						
خرید فروش

خت1400/8/17-51

نیازمندیم

حقوق

شركتصنایعآذرابگرمی

تولید شیرآالت بهداشتی ساختمانی

خت1400/9/4-30

رستوران
ـتکگلپا

به یک خانم دارای گواهینامه و تجربه رانندگی

خت1400/9/4-31

جهت امور منزل و نگهداری از سالمند خانم
به صورت شبانه روزی نیازمندیم

09120558550

خت1400/7/22-40

جهت شبکه پخش خود در استان تهران

66712269-09121445155-66724097-66710276

خت1400/8/24-91

یک شرکت معتبر تولیدی ابزار

خت1400/8/24-90

گوشت تازه
گوسفندی
در حضور مشتریان
چرخ و طبخ میگردد.

استخدام

خت1400/8/19-61

چلوکبابها :کوبیده ،کوبیده کمچربی ،برگ مخصوص
فیله ،چنجه ،بختیاری ،جوجه ،بال
غذاهای دیگر :زرشکپلو با مرغ ،چلوماهی قزلآال
خورش فسنجان ،خورش قرمهسبزی ،خورش قیمه
سفارشات جهت جشنها و میهمانیها پذیرفته میشود
فردوسی  -چهارراه کوشک  -خیابان صادق  -پالک 14

با رعایت کامل
پروتکلهایبهداشتی

خت1400/8/12-11

شاطرنانتافتون

(جزیره کیش)

امالک اعتماد

خت1400/8/18-60

رستورانحاجمحسن

77571012 -77541181 -77582026 -77582027
ساعات تماس  :همه روزه  8صبح تا 12

خت1400/8/18-61

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آ گهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و
ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رای شماره  140060301021003359مورخ  1400/8/16هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت
ثبتیاراضیوساختمانهایفاقدسندرسمیمستقردر واحدثبتیحوزهثبتملکفیروزکوهتصرفاتمالکانه
بالمعارض متقاضی آقای حسنعلی سراج فرزند محمدعلی به ش.ش 1440صادره از دماوند در ششدانگ
یک قطعه زمین آبی با کاربری باغ به مساحت  1117/90مترمربع  228فرعی از  94اصلی واقع در جلیزجند
فیروزکوه خریداری برابر قولنامه عادی مورخ  1391/6/8از فرزندان حاج جبار سراج به اسامی جمع اله و
رمضانعلی سراج محرز گردیده است .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آ گهی
میشود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند میتوانند از
تاریخ انتشار اولین آ گهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت
یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند .بدیهی است در صورت
انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول1400/8/19:
تاریخ انتشار نوبت دوم1400/9/4 :
سجاد حسن پور-رئیس ثبت اسنادو امال ک فیروزکوه
=============================================================
آقایعبدالهداوودیفرزندرحمتالهطبقرایدادگاهمحترمجهتاجرایصیغهطالقخانمطیبهنعمت
الهی نوش آبادی ظرف یک هفته به دفتر طالق نوش آباد آران و بیدگل مراجعه فرمایید.
محمدرضا نجفی 09132615197
تاریخ انتشار نوبت اول1400/8/27 :
تاریخ انتشار نوبت دوم1400/9/4:
سردفتر ازدواج و طالق نوش آباد
محمدرضا نجفی
===========================================================

موسسه زبان آموزی قرآن بشارت برگزار می کند:
دوره های تربیت مربی قرآن
(با اعطای گواهینامه مربیگری)
آنالین
تدریس خصوصی
حضوری
* تربیت مربی جهت تدریس زبان آموزی قرآن کریم
* تربیت مربی جهت تدریس مکالمه عربی
* تربیت مربی جهت تدریس ترجمه قرآن به انگلیسی (همراه با مکالمه)

خت1400/8/19-63

خت1400/9/3-21

 -1جوشکار برق و CO2

خت1400/8/29-4

استخدام در یک شرکت معتبر

خت1400/8/26-110

کاردان اتاق عمل
09367118340

خت1400/8/22-82

پرستار  ،بهیار  ،ماما

نیروی پخش باتجربه در زمینه ابزارآالت

علی الخصوص تجهیزات جوشکاری جذب می
نماید

09150085701

خت1400/9/4-32

خت1400/8/23-85

خت1400/9/4-33

خت1400/8/17-50

خت1400/8/27-111

خت1400/8/23-86

خت1400/9/4-34

خت1400/8/22-81

خت1400/8/22-80

خت1400/8/24-92

