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عالئم مسمومیت با مونوکسیدکربن و راه های پیشگیری از گازگرفتگی
سرویس اجتماعی کرمان امروز

یکی از خطراتی که با آغاز فصل سرما، سالمت ما را تهدید می کند، 
مسمومیت با گاز CO است و به همین خاطر آگاهی نسبت به عالئم 

این نوع مسمومیت و راه های جلوگیری از آن اهمیت بسزایی دارد.
به گزارش ایسنا، گاز مونوکسید کربن بی رنگ، بی بو، بسیار سمی و 
کشنده است و به همین خاطر از آن به عنوان قاتل خاموش نام برده 

می شود. همه سوخت های فسیلی از جمله گاز شهری، هیزم، زغال 
و ... در هنگام سوخت، گاز مونوکسید کربن تولید کرده که می تواند 

منجر به مسمومیت و مرگ شود.
نکاتی که هنگام نصب وسایل گازسوز باید به آن توجه کنیم

باشید دودکش فاقد کالهک ضدباد و غیر استاندارد  یاد داشته  -به 
موجب برگشت گاز مونوکسید به داخل منزل می شود.

- النه سازی پرندگان، رویش گیاهان خزنده و گیاهان اطراف و پشت 
بام ممکن است موجب مسدود شدن مسیر دودکش شود.

زانوها  به دریچه دودکش و چفت شدن  اتصال وسایل گازسوز  از   •
اطمینان حاصل کنید.

• سرد بودن قسمت فوقانی لوله های بخاری و وسایل گرمایشی نشانه 
با چنین  عدم خروج گاز مونوکسید کربن است، در صورت مواجهه 

شرایطی فورا بخاری را خاموش کرده و برای رفع عیب اقدام کنید.
• تهویه و جریان کافی هوا در محل های سرپوشیده، باعث پیشگیری 
را  منزل  منافذ  تمام  نباید  خاطر  همین  به  می شود،  مسمومیت  از 

بیندید.

نکاتی که هنگام استفاده از کباب پز و منقل باید به آن توجه کنیم
هیچ گاه از زغال و کباب پز، منقل یا گاز پیک نیک در محوطه های 
سرپوشیده ای همچون خودرو، چادر مسافرتی، درون منزل و یا گاراژ 

استفاده نکنید.
عالئم مسمومیت با مونوکسید کربن را بشناسید

• تنگی نفس، سرگیجه، تهوع، از دست دادن هوشیاری و سردرد از 
مهمترین عالئم مسمومیت با مونوکسید کربن است.

• مونوکسید کربن وقتی به درستی می سوزد که شعله آبی رنگ باشد 

و شعله زرد نشانه خطر است.
هنگام برخورد با فردی که دچار گاز گرفتگی شده چه کنیم؟
• خونسردی خود را حفظ کرده و به امنیت خود توجه کنید.

باز  با  یا  کرده  آلوده خارج  از محیط  را  امکان مصدوم  در صورت   •
کردن پنجره ها جریان هوا را بیشتر کنید.

• اطراف مصدوم را خلوت کرده و با ۱۱۵ تماس بگیرید.
و  بو  شکل،  و  رنگ  بدون  کربن  مونوکسید  باشید  داشته  یاد  به 

صداست، اما در عین حال خطرات آن قابل مهار است.

مزایده فروش امالک تملیکی و مازاد بر نیاز
 بانک سپه واقع در مدیریت شعب منطقه کرمان

به شماره  } 473/1399/04 {
)نوبت اول( 

عرصه کاربریشماره پالک ثبتیآدرس ردیف
)مترمربع(

اعیان 
)مترمربع(

 وضعیت
 نحوه ارائهقیمت پایه کارشناسی )ریال(توضیحاتملک

پیشنهاد

کرمان -خیابان اقبال )شهید ۱
نامجو(  بین کوچه 4و6 روبروی 
فروشگاه بسیجیان محل سابق 
بانک سپه شعبه خیابان اقبال 

کرمان

۱8 فرعی از ۱789 
اصلی واقع در بخش 3 

کرمان

عرصه واعیان یک باب واحد تجاری به مساحت ۱2۵/7 متر مربع واقع در همکف بانضمام نیم طبقه تخلیه۵۵/ 349قدر اسهمتجاری
بمساحت ۱03 متر مربع که محاط در این واحد میباشد وبا حق استفاده اختصاصی از انباری تجاری 
واقع در زیرزمین راه عبورتاسیسات از انباری زیرزمین میباشد بمساحت 8۵ /۱20 متر مربع با قدر 

السهم از عرصه وسایر مشاعات ومشترکات طبق قانون تملک آپارتمانها وآئین نامه اجرایی آن./

نقد44/800/000/000 پس از کسر ...% 44/800/000/000

نقد واقساط44/800/000/000

کرمان -شهرستان زرند خیابان 2
شهید چمران کوچه شماره ۱0 

جنب بازار پالک ۱0

 ۵9۱4 اصلی واقع در
بخش ۱3 کرمان

قابل ذکر است از مقدار96 سهم موجود ۵۱/۵ سهم آن متعلق به بانک سپه است بنابر این ملک با تخلیه7۵0۱۱۵تجاری
شرایط ووضع موجود بفروش میرسد وارزش گذاری بر اساس سهم متعلق به بانک میباشد./

نقد8/000/000/000 پس از کسر ....8/000/000/000%

نقد واقساط8/000/000/000

کرمان - شهرستان سیرجان 3
منطقه ویژه اقتصادی سیرجان

 ۵9۱4 اصلی واقع در
بخش ۱3 کرمان

 تجاری
ومسکونی

باعنایت به اینکه ملک دارای سند رسمی بنام بانک نمی باشد وبانک نیز هیچگونه تعهدی به انتقال تخلیه982/2۱94۱
رسمی مورد معامله به برنده مزایده ملک فاقد سند رسمی به نام بانک را ندارد وخریدار حق هرگونه 

ایراد واعتراضی در این خصوص را ازخود سلب وساقط مینماید ضمنا از میزان مبلغ کارشناسی مذکور 
مبلغ ۱9/۱6۱/392/000 ریال مربوط به کارشناسی عرصه واعیان ملک ومبلغ 3/2۱۵/000/000 ریال 
مربوط به کارشناسی تاسیسات مکانیکی وبرقی ساختمان مذکور وانشعابات )آب ،برق وگاز می باشد.(

نقد22/376/392/000 پس از کسر ......% 22/376/392/000

نقد و اقساط22/376/392/000

کرمان-شهرستان بم منطقه 4
ویژه ارگ جدید بم خیابان سایه 
جنوبی بلوار فرشته نبش چهارراه 
محل سابق بانک سپه شعبه ارگ 

جدید بم

 ۱49۱ فرعی از4279
اصلی بخش 3۱کرمان

 تجاری
ومسکونی

24/282/۱۵0/000تخلیه6/ ۱00094۱
/ پس از کسر۱0% :2۱/8۵3/93۵/000

نقد

نقد و اقساط24/282/۱۵0/000

کرمان-رفسنجان -خیابان ۵
جانبازان

 26۵2 فرعی از۱820
اصلی

 عدم34320۵مسکونی
تخلیه

نقد۵/4۵0/000/000 / پس از کسر 0000% :۵/4۵0/000/000

نقد و اقساط۵/4۵0/000/000

کرمان-زرند خیابان امام 6
خمینی )ره( پاساژ امین

 4۱ فرعی از ۱8806
 اصلی واقع در بخش ۱3

کرمان

۱/۵00/000/000تخلیه۱۵/۵6قدرالسهمتجاری
/پس از کسر %۱0 :۱/3۵0/000/000

نقد

نقد و اقساط۱/۵00/000/000

 کرمان - شهرستان انار بلوار7
جمهوری اسالمی

 ۱2۱23فرعی از۱۱007
اصلی

 زمین
-مسکونی

۱/46۵/800/000تخلیه________244/3
 / پس از کسر%۱0 :۱/3۱9/220/000 

نقد

نقد و اقساط۱/46۵/800/000

 کرمان - شهرستان انار بلوار8
جمهوری اسالمی

 ۱2۱2۵ فرعی
از۱۱007 اصلی

 زمین
-مسکونی

۱/737/000/000تخلیه________289/۵
/ پس از کسر ۱0 % : ۱/۵63/300/000

نقد

نقد و اقساط۱/737/000/000

 کرمان - شهرستان انار بلوار9
جمهوری اسالمی

 ۱2۱24 فرعی
از۱۱007 اصلی

 زمین
-مسکونی

۱/۵8۵/800/000تخلیه________264/3
/ پس از کسر%۱0 : ۱/427/220/000

نقد

نقد و اقساط۱/۵8۵/800/000

 کرمان - شهرستان انار بلوار۱0
جمهوری اسالمی

 ۱2۱26 فرعی
از۱۱007 اصلی

 زمین
-مسکونی

۱/888/200/000تخلیه________3۱4/7
/ پس از کسر %۱0 :۱/699/380/000 

نقد

نقد و اقساط۱/888/200/000

 کرمان - شهرستان انار بلوار۱۱
جمهوری اسالمی

 ۱2۱28  فرعی
از۱۱007 اصلی

 زمین -
مسکونی

2/۱93/600/000تخلیه______36۵/6
/ پس از کسر %۱0 : ۱/974/240/000

نقد

نقد و اقساط2/۱93/600/000

 کرمان - شهرستان انار بلوار۱2
جمهوری اسالمی

 ۱2۱27  فرعی
از۱۱007 اصلی

 زمین
-مسکونی

2/040/000/000تخلیه______340
/ پس از کسر %۱0 : ۱/836/000/000

نقد

نقد و اقساط2/040/000/000

 کرمان - شهرستان انار بلوار۱3
جمهوری اسالمی

 ۱2۱۵۵ فرعی
از۱۱007 اصلی

 زمین
-مسکونی

2/۱89/۱20/000تخلیه______273/64
/ پس از کسر %۱0 : ۱/970/208/000

نقد

نقد و اقساط2/۱89/۱20/000

 کرمان - بلوار جمهوری اسالمی۱4
 - چهارراه فرهنگیان روبروی

هتل پارس

 247الی 249 فرعی
 از2843 اصلی واقع در

بخش 3کرمان

اعیانی پالک نیمه ساخته وتا مرحله اسکلت وسقف تکمیل گردیده است قابل ذکر است که طبقات تخلیه8۱40۵9/ ۱299 تجاری
همکف  الی طبقه ۱۱با کاربری تجاری وطبقه ۱2)نهایی( باکاربری تجاری +تئاتر وسایر فضاها 

میباشند،ضمن اینکه جهت دسترسی به پارکینگ ها با شهرداری بایستی هما هنگی شود

۱/043/804/000/000/ پس از کسر.... % 
۱/043/804/000/000

نقد

نقد و اقساط۱/043/804/000/000

 کرمان- شهرستان رفسنجان -۱۵
 محله قطب آباد - خیابان شهید

بهشتی

2 فرعی از ۱۱47 اصلی
۱ فرعی از ۱۱33 اصلی
۱2 فرعی از ۱۱48 اصلی

نقد۱4/۵43/200/000 /پس از کسر ۱0% ۱3/088/880/000تخلیه۱42/74۱۵4/۱4تجاری

نقد و اقساط۱4/۵43/200/000

بانک سپه در نظر دارد اموال و امالک تملیکی و مازاد بر نیاز خود واقع در مدیریت شعب منطقه کرمان را 
از طریق برگزاری مزایده عمومی به فروش برساند لذا متقاضیان می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر، 
بازدید از امالک، دریافت شرایط مزایده و تسلیم پیشنهادات خود به مدیریت شعب منطقه کرمان به نشانی: 
کرمان خیابان شریعتی نرسیده به قدمگاه ساختمان مدیریت شعب بانک سپه منطقه کرمان طبقه اول 

واحد پشتیبانی وساختمان تلفن: 3226023۵-034 مراجعه نمایند.
نحوه فروش: نقد یا نقد واقساط

*توجه : لطفًا به اصالحات احتمالی انجام شده در آگهی نوبت دوم مزایده حاضر که در روزچهار 
شنبه مورخ1399/07/30 در روزنامه سراسری جمهوری اسالمی منتشر و تا پایان مهلت ارائه 

پیشنهادات قیمت مالک عمل می باشد توجه فرمایید.
توضیحات و شرایط:

۱. جهت دریافت اسناد و اوراق مزایده ارائه فیش واریزی به مبلغ ۵00/000 ریال به حساب بستانکاران 
داخلی شماره 9۱0000 /460 به نام مدیریت شعب منطقه کرمان الزامی است.

2. مزایده گران می بایست معادل ۵% از قیمت پایه کارشناسی مندرج در آگهی را بعنوان سپرده شرکت 
در مزایده به حساب جاری طالیی به شماره ۱26۱80009860۵به نام اداره کل پشتیبانی وخدمات بانک 

سپه واریز و اصل فیش واریزی را به همراه قیمت پیشنهادی در پاکت دربسته تحویل نمایند.
اداری )ساعت۱4/00( روز  پایان وقت  اسناد:از روزسه شنبه مورخ۱399/07/29لغایت  3. مهلت دریافت 

یکشنبه مورخ۱399/08/۱۱می باشد .
وقت  پایان  ۱399/07/30لغایت  مورخ  روزچهارشنبه  پیشنهادات:از  تحویل  مهلت  آخرین   .4

اداری)ساعت۱4/00(روز دوشنبه مورخ ۱399/08/۱2می باشد. 
۵. جلسه بازگشایی پاکات پیشنهادات واصله و تاریخ آن متعاقبا اعالم می گردد وحضور مزایده گران در 
جلسه با ارائه مدارک شناسایی معتبر و رسید تحویل پیشنهاد بالمانع بوده و عدم حضور ایشان مانع از 

اقدام بانک نخواهد شد. 

بانک سپه–مدیریت شعب منطقه کرمان 

 6000م/الفبانک سپه –مدیریت شعب منطقه کرمان


