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کیش ،خیابان سنایی (مجتمع بانکها) ،بعد از بازار کیش ،بر ج اداری درسا ،امال ک اعتماد
خ ت 1401-6-12-50

خ ت 1401-6-29-41

مدیریت :زاهدی 09120364811

07644421853-5

دفتروکالیدادگستری

خ ت 1401-4-2-52

خ ت 1401-6-29-42

خ ت 1401-6-12-51

(مشاورهتلفنیرایگان)

خ ت 1401-6-16-70

خ ت 1401-6-29-43

خ ت 1401-6-2-3

کردان–باغمسکونی

 720متر چهاردیواری – دیدنی ترین لوکیشن

درب اختصاصی به رودخانه سند تک برگ – داخل بافت بی واسطه
خ ت 1401-6-16-71

09121896030

خ ت 1401-6-13-56

قبول دعاوی  :حقوقی  ،کیفری  ،مواد مخدر ،طالق  ،مهریه  ،مطالبه طلب،
چک و سفته  ،ملکی  ،تعدیل جرائم معوقه وام بانکی  ،دیوانعالی کشور ،
دیوان عدالت اداری
(با مجرب ترین مشاوران و وکالی پایه یک دادگستری)
ساعات کار  :شنبه تا چهارشنبه از ساعت 10/30
صبح الی  18عصر
تلفن665 665 52:
665 665 53
همراه 665 665 54 09123884694 :

رستوران
ـتکگلپا

با رعایت کامل
پروتکلهایبهداشتی

با رعایت تمامی پروتکل های بهداشتی

فوری فوری

نیازمند همکار پزشک جانشین به مدت  2ماه

خ ت 1401-6-16-76

09352762591

عمران – معماری – برق – مکانیک
پایه ارشد –یک – دو و سه

44594989 -44510250

خ ت 1401-6-28-40

خ ت 1401-6-1-2

66712269-09121445155-66724097-66710276

خ ت 1401-6-16-77

خ ت 1401-6-16-72

تعدادیبازاریابشرکتبتندرجنوبتهران
(محدوده منطقه  14و  15و  19و  20و  )...با روابط
عمومی باال عالقه به فروش و بازاریابی حضوری ،
روحیه باال و پیگیری اهداف تا حصول نتیجه  ،با
حقوق و پورسانت به همراه بیمه

خ ت 1401-6-24-20

همکاریبامهندسینپروانهدار

09127706269 -09121094206

خ ت 1401-6-16-78

بهیکنفرمهندسمتالوژییامکانیک

جهت قسمت کنترل کیفی یک شرکت معتبر
تولیدی نیازمندیم درشهرک صنعتی نصیرآباد

09125289840

خ ت 1401-6-24-22

کارمند آژانس مسافرتی
مسلط به زبان انگلیسی و
روابط عمومی بسیار باال
09907332833
افق بال فرشتگان

خ ت 1401-6-14-60

خت 1401/4/2-51

جهت مسئول فنی مرکز  mmtواقع در مجیدیه
شمالی شیفت عصر  16تا  20می باشم از اول
مهر تا اول آبان
خ ت 1401-6-28-41

خ ت 1401-6-16-74

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

گوشت تازه
گوسفندی
در حضور مشتریان
چرخ و طبخ میگردد.

خ ت 1401-6-16-73

راننده پایه یک و دو

جهت کار در کارخانه بتن میکسر و پمپ محیط
کار سالم و دوستانه – ساعت کاری نامشخص
حقوق و انعام به همراه بیمه

09127706269

خ ت 1401-6-16-79

فروشی

گیالن سیاهکل دهستان مالفجان زمین
به متراژ  1000تا  1500متر – سنددار
کاملمسکن

09372912951
فروشزمین

خ ت 1401-6-24-26

تنکابن – نشتارود  2700متر زمین سند تک برگ

09123755515

خ ت 1401-5-6-112
خ ت 1401-6-15-61

خ ت 1401-6-24-25

خ ت 1401-6-24-21

دستیاردندانپزشک

خ ت 1401-6-22-9

حسابدارخانمتماموقت

خ ت 1401-6-14-58

09127279219

خ ت 1401-6-24-24

جهت کار در کلینیک محدوده پاسداران هروی

22965903 -09168575947
تعمیرگاهآسیا

(ساعت کار  9تا  )16محدوده شهرری نیازمندیم
خ ت 1401-6-24-27

خ ت 1401-6-14-59

خ ت 1401-6-24-23

باطریساز ماهر تست باطری با دستگاه دیاگ
تست دینام محدوده مجیدیه جنوبی

غجری 22527589 -09125858142

خ ت 1401-6-23-13

خ ت 1401-6-27-30

خ ت 1401-6-15-62

خ ت 1401-6-23-12

فروشآپارتماننقلی 36متری

یک خواب – سرویسها مجزا – با قابلیت
دریافت وام زوجین (ولیعصر – مختاری)

خ ت 1401-6-30-53

09197739271

خ ت 1401-6-15-63

خ ت 1401-6-23-14

مربیمهدوکادرخدماتی
جهت کار در مهد کودک
(محدوده نیرو هوای)
نیازمندیم

77461348

خ ت 1401-6-30-50

خ ت 1401-6-23-15

خ ت 1401-6-30-51

خ ت 1401-6-30-52

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  1401/6/1– 140160322002004191هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک
زابلتصرفاتمالکانهبالمعارضمتقاضیآقایابوالفضلرهدار بهش.ش3660331457
کدملی  3660331457صادره زابل فرزند احمدعلی به صورت ششدانگ یکباب منزل
به مساحت  261/14مترمربع پال ک شماره  1184فرعی از  -1اصلی واقع در سیستان و
بلوچستان بخش  2سیستان شهرستان زابل خیابان امام خمینی جنب اداره آب و فاضالب
مالکیت مشاعی متقاضی موضوع اسناد قطعی  1401/3/30-60779و 1401/4/9-61000
دفترخانه  53زابل صفحه  132دفتر  116محرز گردیده است .لذا به منظور اطالع عموم
مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز در روزنامه کثیراالنتشار 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 اول1401/6/16 :
تاریخ انتشار نوبت دوم1401/6/31 :
مالف 744
مهدی پهلوانروی
رئیس ثبت اسناد وامال ک
==============================================================

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  140160301021002868مورخ  1401/6/10هیات اول
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد
سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک فیروزکوه تصرفات
مالکانه بالمعارض متقاضی آقای مجید جلیل خانی فرزند علی اصغر
به ش.ش  14صادره از فیروزکوه در ششدانگ یک قطعه زمین دیمزار
به مساحت  12144/24مترمربع پال ک شماره مفروزی از  628فرعی از
 97اصلی واقع در شهرآباد فیروزکوه موروثی و مع الواسطه از گلوردی
بنار 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 اول1401/6/16:
تاریخ انتشار نوبت دوم1401/6/31 :
سجاد حسن پور-رئیس ثبت اسناد و امال ک فیروزکوه
==============================================================

خ ت 1401-6-30-55
خ ت 1401-6-30-54

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  140160327008000139مورخه  1401/3/11هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت
ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک سلطانیه تصرفات مالکانه
بالمعارض متقاضی آقای سیدمحمد غفاری فرزند سیدمحمود به ش.ش  12صادره از سلطانیه در ششدانگ
یکباب ساختمان تحت پال ک  5026فرعی از  440فرعی از  64اصلی بخش سه زنجان به مساحت 476/84
مترمربع واقع در سلطانیه خریداری از مالک رسمی آقای علی کالنتری فرزند سیفعلی 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 اول1401/6/19:
تاریخ انتشار نوبت دوم1401/6/31 :
م الف 183
سعید غریبی  -رئیس ثبت اسناد وامال ک
=================================================================

به پزشک جهت مرکز ترک اعتیاد

روبروی فرهنگسرای خاوران نیازمندیم
ساعت کار  14تا 18
09394809858

خ ت 1401-6-30-58

