
3
شماره 723

30  آذر1401 شهر

رئیس مرکز پیش بینی اداره کل هواشناسی استان کرمان گفت: » کاهش محسوس دما در سراسر 
استان کرمان پیش بینی می شود«. حمیده حبیبی تاکید کرد: »کشاورزان، گلخانه داران و سالن های 
پرورشی برای جلوگیری از خسارت سرمازدگی تمهیدات الزم را انجام دهند«. وی افزود: »کاهش 
محسوس دما و ماندگاری هوای سرد تا پایان هفته پیش بینی می شود«.»منوجان، کهنوج و عنبرآباد 
در شبانه روزگذشته با دمای ۲۴ درجۀ سانتیگراد، گرم ترین مناطق استان کرمان بودند و الله زار با 

دمای ۷ درجۀ سانتیگراد زیر صفر سردترین نقطۀ استان کرمان به ثبت رسیده است«.  

سرما استان 
کرمان را 
فرامی گیرد

افزایش ابتال به آنفلوانزا در بین کودکان و محصلینافزایش ابتال به آنفلوانزا در بین کودکان و محصلین
سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی کرمان، درباره سویه جدید ویروس آنفلوآنزا گفت: متاسفانه چند روزی است که دوباره  شاهد 
افزایش موارد ابتال به آنفلوآنزا هستیم.دکتر سعید صحبتی با بیان این مطلب که اغلب مبتالیان به آنفلوآنزا به صورت سرپایی 
درمان شده اند، اظهار کرد: این سویه بیشتر در بین کودکان و محصلین شیوع پیدا کرده است و تعدادی از مبتالیان نیز در 
بیمارستان های حوزه این دانشگاه بستری شده اند.وی با ابراز خرسندی از نداشتن فوتی ناشی از ابتال به آنفلوآنزا در حوزه این 
دانشگاه، عنوان کرد: آنفلوآنزا می تواند منجر به عفونت های ریه شود و عوارض منجر به بستری نیز داشته باشد.مدیر گروه 

بیماری های واگیردار دانشگاه علوم پزشکی کرمان، گفت: در حال حاضر در کشور مشکلی از بابت کرونا نداریم

خبــر

پیامکی  چاه"  حفر  جهت  زیرزمینی  آب های  "شناسایی 
بود که در کمال ناباوری هفته ی گذشته روی گوشی اغلب 
یا  بی عملی  از  که  تبلیغاتی  پیامکی  رسید !  سیرجانی ها 
مسووالن  شعارهای  و  حرف ها  همه ی  بی اثری  کم  دست 
سیرجانی در موضوع آب پرده برمی دارد وگرنه که صاحب 
چراغ  و  می داشت  بیم  تبلیغش  دردسرهای  از  تبلیغ  این 

خاموش کارش را پیش می برد.
 چنانکه در سال های اخیر شاهد چاه آب داشتن بسیاری 
از خانه باغ ها برای پرکردن استخر در کل منطقه شهرستان 
بوده ایم. زیرا چند سالی بود که از فرمانداری تا اداره آبیاری 
پیرامون خاموشی دوره ای موتور پمپ ها، جلوگیری از حفر 
وضعیت  و  جدید  مجوزهای  صدور  توقف  غیرمجاز،  چاه 
حرف ها  زیرزمینی  آب های  سفره های  کننده ی  نگران 
بل  و  می کنیم  ال  که  می شد  خبری  زیادی  شعارهای  و 
می کنیم. پس کو ؟ تهش شد این؟ شاید مسووالن ما هنوز 
اگر  که  چندوجهی  بحرانی  را!  بحران  عمق  نکرده اند  باور 
یک جستجوی ساده در اینترنت هم کنند، عمق فاجعه در 
ابعاد مختلف بیشتر دست شان می آید. فاجعه ای که فقط به 
ورشکستگی آبی مربوط نیست. ورشکستکی خاک، مرتع، 
فرونشست زمین و پیشرفت شوره زار و در نتیجه بیابان زایی 

هم دنبال خود دارد. 
صنعتی  دانشگاه  همین  در  علمی  تحقیق  یک  چکیده ی 
سیرجان خودمان می گوید: حفر چاه های متعدد عمیق و 
و همچنین  زیرزمینی  آب  از سفره های  رویه  بی  برداشت 
خشکسالی در سالهای اخیر، باعث پایین رفتن بسیار شدید 
عوامل  این  است.  شده  زیرزمینی  آ ب های  سطح  سریع  و 
خطر کمبود آب آشامیدنی در شبکه آبرسانی را به دنبال 

خواهد داشت. 
دالیل  به  که  است  مناطقی  جمله  از  سیرجان  دشت 
فوق شدیداً تهدید می شود، به حدی که منطقه سیرجان 
و  شیرین  آب  سفره های  در  شدید  کاهش  خطر  نظر  از 
کارشناسان  نظر  از  شور،  آب  سفره های  سریع  پیشروی 
شده  معرفی  بحرانی  فوق  مناطق  از  یکی  عنوان  به  آب 
سیرجان  دشت  در  زیرزمینی  آب  سطح  زیاد  افت  است. 

به گونه ای چشمگیر و قابل تامل سبب نشست های شدید 
سفره های  احیای  امکان  عدم  درنتیجه  و  زمین  منطقه ای 
آب زیرزمینی در آینده می شود. دراین مقاله ضمن بررسی 
وضعیت افت آبهای زیرزمینی دشت سیرجان درگذر زمان، 
پیش بینی نشست منطقه ای زمین و پیشروی نشست با 

کمک داده های آماری ارائه شده است.
نقش مخرب مصرف بی رویه در کاهش کیفیت

 آب سیرجان و آلودگی به فلزات سنگین
علوم  دانشگاه  نشریه  که  دیگری  تحقیق  چکیده ی  در 
پیرامون دشت  تابستان 1393  در  تربت حیدریه  پزشکی 
به  محیط  آلودگي  است:  آمده  کرده،  منتشر  سیرجان 
قدرت  و  شیمیایي  ثبات  داشتن  بدلیل  سنگین  فلزات 
بهداشتي  مشکلي  زنده،  موجودات  بدن  در  پذیري  تجمع 

باعث  فلزات  این  باالي  است.مقادیر  جهاني  مقیاس  در 
افزایش مرگ و میر، اختالالت مرفولوژیکي، کاهش رشد و 
اثرات ژنتیکي در انسان مي شود. این تحقیق جهت بررسي 
غلظت فلزات سنگین منابع آب زیرزمیني دشت سیرجان و 

مقایسه نتایج با استاندارد هاي موجود صورت گرفت.
فعال شدن گسل ها

تحقیق دیگری در وزارت علوم منتشر شده که طبق آن 
گسل ها تأثیر گذار و تاثیرپذیر از سفره های آب زیرزمینی 
هستند. از یک طرف تاثیر مهمی بر منابع آب زیرزمینی 
می شوند.  آبی  سفره های  تشکیل  و  هدایت  باعث  و  دارند 
تعیین میزان ارتباط بین آنها می تواند در شناسایی منابع 
ارتباط  بررسی  پژوهش  این  آبی جدید کمک کند. هدف 
به  سیرجان  دشت  زیرزمینی  آب  ومنابع  گسل ها  بین 

صورت کاماًل کّمی و عددی بود. در دیگر سو از بین رفتن 
مستقیم  تاثیر  گسل  کردن  فعال  بر  می تواند  سفره  یک 

بگذارد .
پیامد شوری آب

زیرزمینی  آب های  کیفیت  و  کّمیت  دیگر  تحقیقی  در 
از  ناشی  پیامدهای  ارزیابی  و  شناسایی  سیرجان،  دشت 
برداشت بی رویه از سفره آب زیرزمینی و ارائه راهکارهای 

مفید برای مشکالت پیش رو بررسی شده است.
آب های  کیفیت  و  کّمیت  بررسی  تحقیق،  این  هدف 
پیامدهای  ارزیابی  و  شناسایی  سیرجان،  زیرزمینی دشت 
ارائه  و  زیرزمینی  آب  از سفره  رویه  بی  برداشت  از  ناشی 
راهکارهای مفید برای مشکالت پیش رو است. بدین منظور 
کلیه اطالعات هواشناسی، هیدرولوژیکی، هیدروژئولوژیکی، 

تجزیه  و  آوری  جمع  منطقه  جغرافیایی  و  شناسی  زمین 
هم  و  شیمیایی  کیفیت  نقشه های  است.  شده  تحلیل  و 
افزار  نرم  کمک  به  منطقه  زیرزمینی  آب  سطح  عمق 
افت سطح  برداشت،  اضافه  از آن  ArcGIS رسم و پس 
زیرزمینی  آب  شوری  تغییرات  و  مخزن  کسری  ایستابی، 
در قسمت های مختلف دشت محاسبه گردید. حفرچاه های 
متعدد عمیق و برداشت بی رویه از سفره های آب زیرزمینی 
و همچنین خشکسالی و کاهش بارش در سال های اخیر 
آب های  سطح  سریع  و  شدید  بسیار  رفتن  پایین  باعث 
زیرزمینی دربسیاری از مناطق ایران شده است. این عوامل 
نه تنها خطر کمبود آب آشامیدنی درشبکه آبرسانی را به 
دنبال خواهد داشت بلکه سبب نشست های شدید زمین و 
در نتیجه عدم امکان احیای این سفره ها در آینده می شود. 
و  شور  آب  سفره های  پیشروی  وضعیت  این  دیگر  اشکال 
گسترش شوره زارها و پیشروی نسبتا سریع آنها در برخی 
مناطق است و دشت سیرجان از جمله مناطقی است که 
به دالیل فوق شدیدا تهدید می شود به حدی که منطقه 
یکی  عنوان  به  زیرزمینی  شرب  آب های  نظر  از  سیرجان 

ازمناطق بحرانی معرفی شده است.
دراین مقاله ضمن بررسی وضعیت افت آب های زیرزمینی 
زار  شوره  پیشرفت  و  گسترش  بینی  پیش  درگذرزمان 
است.  شده  ارایه  تحلیلی  بصورت  سیرجان  دردشت 
همچنین طبق محاسبات انجام شده سطح آب زیرزمینی 
دارای سیر  دشت سیرجان طّی سال های گذشته همواره 
 1381-1380 آبی  سال  از  بطوری که  است،  بوده  نزولی 
 80 حدود  ساالنه  متوسط  طور  به  سال 1386-1385  تا 
می دهد  نشان  تحقیق  نتایج  است.  داشته  افت  سانتیمتر 
برداشت بی رویه از سفره آب زیرزمینی دشت، پیامدهایی 
مصرف  افزایش  زیرزمینی،  آب  کیفیت  تغییر  همچون 
پذیری  آسیب  افزایش  زیرزمینی،  آب  استحصال  انرژی 
رفتن  بین  از  زمین،  نشست  به خشکسالی،  نسبت  دشت 
اکوسیستم منطقه و خشک شدن باغات و... را نیز به دنبال 
داشته است. بنابراین چنانچه اقدام جدی و مؤثری در این 
زمینه صورت نگیرد، در آینده این منطقه نه تنها با تشدید 
نیز  اجتماعی  و  اقتصادی  مشکالت  با  بلکه  پیامدها،  این 

مواجه خواهد شد.

وضعیت وخیم آب های زیرزمینی دشت سیرجان
نی گذاشتیم و زیر پای مان را می مکیم!
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مهلت دریافت اسناد مزایده تا تاریخ: 1401/10/10 ساعت 14:00                              تاریخ بازگشایی: 1401/10/25 ساعت 10

مهلت ارسال پیشنهاد: 1401/09/23 الی 1401/10/24 ساعت 14:00           تاریخ اعالم به برنده: 1401/10/26 ساعت 12

شهرداری سیرجان در نظر دارد؛
  تعداد 13 قطعه زمین  مسکونی واقع در فاز )دو - چهار( اراضی موصوف به ملک زاده 

با قیمت پایه کارشناسی  رسمی دادگستری و از طریق مزایده عمومی با بهره گیری از 

 )setadiran.ir( به نشانی )سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد

به فروش برساند.       شماره مزایده: 2001005674000004     

مدرییت ارتباطات شهرداری  سیرجان

شماره فاز
قطعه

مساحت
)مترمربع(

قیمت پایه
)میلیون ریال(

1220325020/000/000/000

2220425020/000/000/000

3220525020/000/000/000

4220625020/000/000/000

5220724923/655/000/000

6221424923/655/000/000

7221525020/000/000/000

شماره فاز
قطعه

مساحت
)مترمربع(

قیمت پایه
)میلیون ریال(

8221625020/000/000/000

9221725020/000/000/000

10221825020/000/000/000

11225925021/250/000/000

12226125021/250/000/000

13451248/4523/602/750/000

**************
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ف
ردی

ضمنا رعایت موارد ذیل الزامی می باشد:
1-برگزاری تجدید مزایده صرفا از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت می باشد و کلیه مراحل فرآیند مزایده شامل 
خرید و دریافت اسناد مزایده )ودیعه( ارسال قیمت و اطالع از وضعیت برنده بودن مزایده گران محترم از این طریق امکان 

پذیر می باشد.
2-کلیه اطالعات امالک و مستغالت شامل مشخصات، شرایط و نحوه واگذاری د راسناد مزایده موجود می باشد.

3-عالقمندان به شرکت در مزایده می بایست جهت ثبت نام و دریافت گواهی الکترونیکی) توکن( با شماره های ذیل تماس 
حاصل نمایند. مرکز پشتیبانی و راهبردی سامانه: 021-41934

اطالعات تماس دفاتر ثبت نام سایر استانها در سایت )www.setadiran.ir( بخش ثبت نام/ پروفایل مزایده گر موجود است.

خانم فخری ایزدآبادی با ارائه دو برگ استشهادیه از دفتر اسناد رسمی 

شماره 210 سیرجان مدعی است که سند مالکیت دو دانگ مشاع از 

شش دانگ پالک  0 فرعی از 64  اصلی  واقع در بخش 35  کرمان 

بنام خانم فخری ایزدآبادی  ثبت و سند مالکیت صادر و تسلیم گردیده 

است که بعلت جابجایی مفقود گردیده لذا بدستور تبصره یک اصالحی 

ماده 120 آیین نامه قانون ثبت مراتب جهت اطالع مردم اگهی می شود 

تا هر کس مدعی انجام معامله یا وجود سند مالکیت نزد خود می باشد 

ظرف مدت 10 روز از تاریخ انتشار روزنامه گواهی  اعتراض خود را به 

این اداره تسلیم دارد در غیر اینصورت پس از سپری شدن مدت قانونی و 

عدم واخواهی سند مالکیت المثنی بنام مالک صادر خواهد شد.

شناسه آگهی: 1426333 - تاریخ انتشار: چهارشنبه 1401/09/30

سعیـــد  نظـــری  
 سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان سیرجان

آگهی فقدان سند مالکیت 
آقای مجتبی پور گلزاری با ارائه دو برگ استشهادیه از دفتر اسناد رسمی 

شماره 6 بندعباس مدعی است که سند مالکیت سه دانگ  مشاع از   

شش دانگ پالک  86 فرعی از 5060  اصلی  واقع در بخش 36  کرمان 

بنام آقای مجتبی پور گلزاری  ثبت و سند مالکیت صادر و تسلیم گردیده 

است که بعلت جابجایی مفقود گردیده لذا بدستور تبصره یک اصالحی 

ماده 120 آیین نامه قانون ثبت مراتب جهت اطالع مردم اگهی می شود 

تا هر کس مدعی انجام معامله یا وجود سند مالکیت نزد خود می باشد 

ظرف مدت 10 روز از تاریخ انتشار روزنامه گواهی  اعتراض خود را به 

این اداره تسلیم دارد در غیر اینصورت پس از سپری شدن مدت قانونی و 

عدم واخواهی سند مالکیت المثنی بنام مالک صادر خواهد شد.

شناسه آگهی: 1426334 - تاریخ انتشار: چهارشنبه 1401/09/30

سعیـــد  نظـــری  
 سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان سیرجان

آگهی فقدان سند مالکیت 
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کلیه مراحل برگزاری مزایده از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق 
انجام خواهد شد و الزم است    www.setadiran.ir به آدرس  الکترونیکی دولت )ستاد(  تدارکات  درگاه سامانه 
مزایده گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را 

جهت شرکت در مزایده محقق سازند.
تاریخ انتشار مزایده در سامانه: تاریخ 1401/09/30 می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مزایـده از سایت: از تاریخ انتشار اسناد مزایـده  تا ساعت 18:00 روز شنبـه  تاریخ 1401/10/10
مهلت زمانی ارائه پیشنهــــاد: از تاریخ دریافت اسناد مزایده تا ساعت 19:00 روز سه شنبــه  تاریخ 1401/10/20

زمان بازگشایـی پاکت ها: ساعت 16:30 روز چهارشنبــــه  تاریخ 1401/10/21 
اطالعات تماس دستگاه مزایده گزار:  جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مزایده و ارائه پاکت ها

 آدرس: سیرجان- بلوار قائم، جنب پمپ سی ان جی، سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر  تلفن:   5800  4233 )034( 
اطالعات تماس سامانه ستاد: جهت انجام مراحل عضویت در سامانه مرکز تماس: 41934 )021(

مدرییت ارتباطات شهرداری  سیرجان دفتر ثبت نام: 88969737 و 85193768

فراخوان تجدید مزایده عمومی
 اجاره  یک باب رستوران در پایانه مسافربـری بعثـت

 شهرداری سیرجان در نظر دارد مزایده عمومی

)شرح مختصر؛  اجاره  یک باب رستوران واقع در پایانه مسافربری بعثت  ( 
5001091287000015  را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. به شماره 
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مدرییت ارتباطات شهرداری  سیرجان

فراخوان مزایده محدود 
 شهرداری سیرجان در نظر دارد 

)باقیمانده پالک 792 فرعی از 5087 اصلی واقع در تقاطع بلوار هجرت و خیابان وحید دارای کاربری 

مسکونی که فقط قابلیت الحاق به دو پالک 4145 فرعی از 5087 اصلی و پالک 20908 فرعی از 5087 

اصلی دارد ( را از طریق مزایده محدود  و با بهره گیری از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به 

نشانی setadiran.ir  بین دو پالک فوق به فروش برساند.شماره مزایده: 2001005674000005

تاریخ انتشار آگهی: 1401/09/30                                                                           تاریخ بازدید: 1401/10/01  الی  1401/10/18  
مهلت دریافت اسناد مزایده تا تاریخ: 1401/10/08 ساعت 12:00                              تاریخ بازگشایی: 1401/10/19 ساعت 10
مهلت ارسال پیشنهاد: 1401/09/29 الی 1401/10/18 ساعت 14:00           تاریخ اعالم به برنده: 1401/10/20 ساعت 12

ضمنا رعایت موارد ذیل الزامی می باشد:
1-برگزاری مزایده صرفا از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت می باشد و کلیه مراحل فرآیند مزایده شامل خرید و دریافت اسناد مزایده )ودیعه( 

ارسال قیمت و اطالع از وضعیت برنده بودن مزایده گران محترم از این طریق امکان پذیر می باشد.
2-کلیه اطالعات امالک و مستغالت شامل مشخصات، شرایط و نحوه واگذاری د راسناد مزایده موجود می باشد.

3-عالقمندان به شرکت در مزایده می بایست جهت ثبت نام و دریافت گواهی الکترونیکی) توکن( با شماره های ذیل تماس حاصل نمایند. 
مرکز پشتیبانی و راهبردی سامانه: 021-41934

اطالعات تماس دفاتر ثبت نام سایر استانها در سایت )www.setadiran.ir( بخش ثبت نام/ پروفایل مزایده گر موجود است.

قیمت پایه )ریال(مساحتمشخصات پالکردیف

101/3532/432/000/000  متر مربعباقی مانده پالک 792 فرعی از 5087 اصلی1


