
صفحه 2
اخبار

ثبتی  پرونده  سیرجان  شهرستان  ثبت  بایگانی  مسئول  برابرگزارش  اینکه  نظربه 
اراضی کرپوئیه شماره پالک 1585اصلی بخش 38 کرمان )یک سهم مشاع از مراد 
قاسمی نژاد رائینی (مفقود و گزارش مفقودی طی شماره 1400/11014/1789/ص 
مورخه 1400/4/06به اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان ارسال و این اداره 
درصدد تشکیل پرونده المثنی نسبت به سهام نامبرده از پالک فوق الذکر می باشد ، 
لذا چنانچه کسی مدعی انجام معامله می باشد و یا مستند و مدرکی نسبت به پرونده 
نامبرده نزد خود دارد مراتب ادعا را تا مدت زمان یک ماه از تاریخ انتشار به این مرجع 
ارائه نماید و رسید اخذ نماید در غیر این صورت پس از طی کردن تشریفات قانونی 
پرونده المثنی نسبت به میزان یک سهم مشاع از نود و شش سهم ششدانگ سهام 

آقای مراد قاسمی نژاد فرزند غالمحسین تشکیل خواهد شد.
تاریخ انتشار: چهارشنبه 1401/04/22

محمد  آرمانپور- رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان سیرجان

آگهی فقدان پرونده 

بدینوسیله به اطالع می رساند در اجرای بند 2 ماده 1 قانون الحاق موادی به قانون 
ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن ،در خصوص ششدانگ یک باب خانه 
پالک 3فرعی از 504 اصلی واقع در دهنو سیرجان بخش 38 کرمان به مساحت 884/5 
متر مربع مورد تقاضای مریم آزادی پور قهستانی فرزند غالمحسین ، برابر رای هیات 
حل اختالف موضوع ماده 7 آئین نامه مزبور ، رای مبنی برصدور سند صادر گردیده و 
بدینوسیله به اطالع عموم می رساند به موجب ماده 10 آئین نامه اجرایی قانون الحاق 
موادی به قانون ساماندهی چنانچه به تقاضای نامبرده و عملیات ثبتی معترض است 
می بایست ظرف 2 روز از تاریخ انتشار یا الصاق این آگهی که برای یک نوبت منتشر 
یا الصاق می گردد اعتراض خود را کتبا به اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان سیرجان 
تسلیم و ظرف مدت یک ماه از تسلیم اعتراض ، دادخواست اعتراض بر ثبت را به مرجع 
صالح قضایی تقدیم و گواهی مربوطه را به اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان سیرجان 
ارائه نماید . چنانچه ظرف مدت 20 روز از انتشار آگهی ، اعتراض واصل نگردد و یا پس 
از گذشت مدت یک ماه از تاریخ اعتراض ، گواهی عدم تقدیم دادخواست به اداره ثبت 
اسناد و امالک سیرجان ارائه شود ، سند مالکیت به نام متقاضی صادر و تسلیم می گردد . 

تاریخ انتشار: چهارشنبه 1401/04/22

محمد  آرمانپور- رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان سیرجان

آگهی رای هیات قانون الحاق

به موجب پرونده اجرایی کالسه 9600169علیه متعهد : هوشنگ معین وزیری – متعهدله: مژگان امینیان سند ازدواج 457 مورخ 1382/11/21  موضوع وصول 345 عدد سکه 
تمام بهار آزادی معادل مبلغ 44/781/000/000ریال )نرخ سکه مورخ 1401/02/06(علیه هوشنگ معین وزیری ، نام پدر : مهدی ، شماره شناسنامه 1، شماره ملی 3070910874، 
متولد:1327/01/01ششدانگ زمین فاقد حصار با کاربری تاسیسات پالک 652فرعی 4739 اصلی بخش 36 کرمان به مالکیت هوشنگ معین وزیری حدود و مشخصات عبارت 
است از شماال در سه قسمت اول و سوم آن بصورت پخی است بترتیب بطولهای 5.2مترو 26.22متر و 6 متر بکوچه شرقا بطول 56،7متر بکوچه و جنوبا در سه قسمت اول و 
سوم بصورت کانال بترتیب بطولهای 1.5مترو 21.8متر و 15،5 متر بکوچه و غربا بطول 51،4 متر بکوچه حد فاصل کانال و غرقی است به مساحت 1327،61متر مربع و طبق نظر 
کاشناس رسمی به مبلغ 55/759/620/000ریال )معادل : پنج میلیارد و پانصد و هفتاد و پنج میلیون و نهصد و شصت و دو هزار تومان ( ارزیابی شده که پالک فوق از ساعت 9 
الی 12 روز چهارشنبه مورخ 1401/05/05واقع در سیرجان بلوار هجرت بعد از بیمارستان امام رضا )ع(اداره ثبت اسناد و امالک سیرجان واحد اجرای اسناد رسمی از طریق مزایده 
به فروش می رسد . مزایده از مبلغ پایه طبق نظر کارشناس 55/759/620/000ریال شروع و به باالترین قیمت پیشنهادی با پرداخت ده درصد مبلغ کارشناسی بصورت سپرده 
در حسابداری اداره ثبت نقدا فروخته می شود . الزم به ذکر است پرداخت بدهی های مربوط به آب ، برق ، گاز اعم از انشعاب و یا حق اشتراک و مصرف در صورتی که مورد 
مزایده دارای آنها باشد و نیز بدهی های مالیاتی و عوارض شهرداری و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آن معلوم شده یا نشده باشد به عهده برنده مزایده است و 
فاقد هرگونه بیمه می باشد و نیز در صورت وجود مازاد ، وجوه پرداختی بابت هزینه های فوق از محل مازاد به برنده مزایده مسترد خواهد شد و نیم عشر و حق مزایده نقدا وصول 
می گردد ضمنا چنانچه روز مزایده تعطیل رسمس گردد ، مزایده روز اداری بعد از تعطیلی در همان ساعت و مکان مقرر برگزار خواهد شد.  تاریخ انتشار: چهارشنبه 1401/04/22

محمد  آرمانپور- رییس واحد اجرای اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان سیرجان

آگهی مزایده اموال غیر منقول ) اسناد ذمه (

کارت ماشین پژو 405 
مدل 1384 به رنگ عنابی و 

شماره پالک ایران 73- 616 ص 26 
بنام علی قاسمی فرزند کاکاجان
به شماره ملی 2390285015

مفقود گردیده و از 
درجه اعتبار ساقط می باشد.

یابنده با شماره 09914580994
 تماس حاصل نماید.

اطالعیه معاونت مالیاتی شهرستان سیرجان

کلیه اشخاص دارای ابزار پرداخت های بانکی تا پایــان تیــرمـاه 1401
 با مراجعه به درگاه ملی خدمات الکترونیکی مالیاتی به آدرس؛

my.tax.gov.ir
فهرست دستگاه های کارت خوان بانکی و درگــــاه های پرداخت الکترونیــــک 

خود را مشاهده نموده و نسبت به الصاق به پرونـــــده صحیــــح و غیر فعال ســــــازی 

سایر پرونده های مازاد اقدام فرمایید.

در صورتی که پایانه مذکور در سال 1400 دارای تراکنش بوده جهت ارسال اظهارنامه 

مالیاتی یا استفاده از تبصره 100 اقدام نمایید.

سیرجان شهرستان  مالیاتی  معاونت  عمومی  روابط 


