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آگهی تفکیک زمین
نظر به اینکه آقای ســید حســین موســوی نژاد فرزند سید 
محمــد قصــد تفکیک زمین مــورد ادعای خود به مســاحت 
تقریبی 1330 متر مربع واقع در محله الورو ) شــرق حسینیه 
( مطابــق کروکی و مختصــات جغرافیائی ذیــل را دارد لذا 
چنانچــه اشــخاص حقیقی یــا حقوقی مدعــی مالکیت زمین 
مذکور می باشــند یا قبال زمین مورد نظر را خریداری نموده 
اند حداکثر ظرف مدت پانزده روز از تاریخ انتشار این آگهی 
، نســبت به صدور دســتور توقیف موقت از مراجع ذی صالح 
قضائی اقدام نموده و گواهی آن را به واحد امالک شهرداری 
المرد تحویل نمایند . بدیهی اســت پس از پایان مهلت مذکور 
مراحل قانونی تفکیک انجام خواهد شد و شهرداری هیچگونه 
مســئولیتی در قبال ادعای احتمالی اشخاص نخواهد داشت.   

   X  = 718223.02 Y = 3024090 .36                     
   X  = 718248 .21 Y = 3024073 .61                       
   X  = 718231 .38 Y = 3024038 .70                      
 X  = 718200 .06 Y = 3024053 .75                     

واحد امالک شهرداری المرد

معاون اول رییس جمهور از شرکت پاالیش 
پارسیان سپهر، شرکت پترو پیمان دانا تولید 
کننده بنزین در شهرستان مهر و مجتمع بزرگ 

آلومینیوم جنوب کشور بازدید کرد.
 به گزارش خبرگزاری فارس از شــیراز، 
اسحاق جهانگیری در جریان سفر به استان 
فارس، با حضور در شرکت پاالیش پارسیان 

سپهر واقع در شهرســتان مهر، از پروژه در 
دست اجرای طرح استهصال اتان بازدید کرد.

این طرح با ســرمایه گذاری ۱۰۱6 میلیون 
یورو در دست اجرا است و تاکنون 7۸ درصد 
پیشرفت فیزیکی داشته و قرار است تا دو سال 

آینده به بهره برداری برسد.
ظرفیت تولیدی طرح استحصال اتان روزانه 

7۵ میلیون متر مکعب اتان خواهد بود.
 اســحاق جهانگیری همچنیــن در ادامه 
برنامه های ســفر یك روزه خود به اســتان 
فــارس، از پروژه در دســت احداث تولید 
بنزین شــرکت پترو پیمان دانا بازدید کرد و 
با توضیحات مجریان طرح در جریان میزان 
پیشــرفت فیزیکی و برنامه زمان بندی برای 

تکمیل پروژه قرار گرفت.
شــرکت پترو پیمان دانا با سرمایه گذاری 
۵۰۰ میلیارد تومانــی بخش خصوصی در 
حال احداث است و در حال حاضر پیشرفت 
فیزیکی آن 6۰ درصد اســت و پس از بهره 
برداری برای ۳۰۰ نفر بصورت مستقیم و 6۰۰ 

نفر بصورت غیرمستقیم اشتغال زایی خواهد
معاون اول رئیس جمهور در ادامه با حضور 
در شهرستان المرد از کارخانه ذوب آلومینیوم 
جنوب با ظرفیت اولیه تولید ساالنه ۳۰۰ هزار 

تن آلومینیوم بازدید کرد.
چهارمین  جنوب  آلومینیوم  ذوب  کارخانه 

کارخانه تولید آلومینیوم در کشور و بزرگترین 
و مدرن ترین کارخانه تولید آلومینیوم و آنود 
در خاورمیانه اســت که ۸۲ درصد پیشرفت 
فیزیکی دارد و چهار هزار و ۵۰۰ نفر نیرو در 
دو شیفت کاری در حال تکمیل این کارخانه 

است.
در حال حاضر ظرفیت تولید آلومینیوم در 
کشور حدود ۳۰۰ هزار تن است که توسط 
سه کارخانه تولید می شــود و این درحالی 
است که نیاز ساالنه کشور به آلومینیوم یك 

میلیون تن است.
برای تولید آلومینیوم نیاز به مواد اولیه ای به 
نام آنود اســت که در این کارخانه آنود هم 

تولید می شود.
عملیات اجرایی مجتمــع بزرگ آلومینیوم 
جنوب کشور از زمستان ۹4 در مساحتی بیش 
از ۲۰۰ هکتار با اعتبــار اولیه افزون بر ۱,۲ 
میلیارد دالر آغاز شده و این مجتمع توسط 

شرکت چینی در حال احداث است.

اجرای طرح غربالگری فشار خون 
در این شهرستان مهر

سیدحسن خلیلی در نشســت با خبرنگاران شهرستان 
گفت: ســه دســته افراد گروه هدف این طرح ملی قرار 
دارندکه ابتدا تمامی افراد باالی 3۰ ســال، سپس تمامی 
زنان باردار در هر گروه سنی و در هر سنی از بارداری که 
باشند و در نهایت تمامی مبتالیان به بیماری های کلیوی 
در هر ســنی مورد ارزیابی و غربالگری فشار خون قرار 

می گیرند.
رئیس شبکه بهداشــت و درمان مهر افزود:: بر براساس 
آمارهای موجود جمعیت شهرستان مهر۶٧۰۰۰ نفراست 

که جمعیت افراد باالی 3۰ سال32۰۰۰ نفر می باشد.
رئیس شبکه بهداشت و درمان شهرستان مهرگفت: طبق 
آخرین آمارتاکنون١4٨32نفردراین طرح معاینه شده اندو  
امید است که همه سازمان ها، ارگان ها، نهادها، خیریه ها 
و خیرین  در انجام این طرح ملی به ما کمک کنند.وانتظار 

میرود که حداکثرآمار ما به بیش از ١۶۰۰۰نفربرسد.
خلیلــی افــزود: توصیه می کنــم برای پیشــگیری از 
فشــارخون مصرف نمک را کاهش دهیم و نمکدان را از 
سر ســفره هایمان حذف کنیم، تحرک و فعالیت بدنی و 
تغذیه مناسب داشته باشیم و در آخر اینکه زندگی دور از 
استرس و اضطراب همراه با شادی و نشاط داشته باشیم.

 سیدحســن خلیلی درادامه این جلسه پیرامون آخرین 
وضعیت بهداشتی وسالمت شهرســتان وعملکرد خود 
ومجموعه تحت پوشــش طی این مدت مطالبی را بیان 
داشــت: اولین وقدیمی ترین مرکز بیمارستانی درسطح 
شهرستان بیمارستان فاطمة الزهراء مهرمی باشد که بیش 
از 32سال ازاحداث وتاســیس آن می گذرد.خوشبختانه 
طی چندماه اخیربرای اولین بار درطول تاریخ بیمارستان 
شاهد استقرار پزشکان متخصص دربیمارستان هستیم این 
وزایمان  شامل:بیهوشــی،داخلی،اطفال،زنان  متخصصان 
می باشــند که بصورت مقیم دربیمارستان حضور دارند. 
ودرکلینیک تخصصی مهرنیز متخصصین ارتوپدی،گوش 
وحلق وبینی ،کلیه ومجاری ادرار ،پوست ومغزواعصاب 
حضوردارنــد وبــه زودی شــاهدحضور متخصصیــن 
رادیولــوژی وســونوگرافی درشهرســتان خواهیم بود.
درحال حاضراز منابع غیردولتی جهت ماندن متخصصین 
درشهرستان استفاده می بریم که نیاز مند کمکها ومشارکت 

مردمی هستیم.
رئیس شبکه بهداشــت ودرمان مهر درخصوص بخش 
الحاقی بیمارســتان نیز اظهارداشت:ازحدود ١2سال قبل 
اســتارت این کارزده شده وبخشــهایی نیز ازاین پروژه 
گردوخاک می خورد ومتاســفانه هنوز بــه بهره برداری 
نرسیده اســت ،انتظار ما از دانشگاه علوم پزشکی استان 
وهمچنین خیران ومنابع غیردولتی این اســت که کمک 
کنند تا این پروژه تکمیل وبه بهره برداری برســد. بخش 
الحاقی نیازهای درمانی  ده ســاله شهرســتان راجواب 
خواهد داد وامیدوارم امســال شاهد بهره برداری وافتتاح 

این طرح باشیم.

روی خوش سرمایه گذاران 
به گلخانه

چهار و نیم هکتار گلخانه در 
شهرستان مهر کلنگ زنی شد

  مدیر جهاد کشــاورزی شهرســتان مهر: با 
حمایت کمیته اشــتغال و سرمایه گذاری ۱۲ 
میلیارد تومان تسهیالت جهت احداث گلخانه 

پرداخت شد. 
غالمحسین مظاهری گفت: با حضور موسوی 
فرمانــدار، دهقان معاون عمرانــی فرماندار، 
بخشــداران وراوی و گله دار، ائمه جمعه و 
جماعــات، جمعی از مدیران و اعضای کمیته 
اشتغال و ســرمایه گذاری شهرستان مهر، دو 
واحد گلخانه جمعاً به مساحت 4 و نیم هکتار 
با ســرمایه ۱۲ میلیــارد و 6۰۰ میلیون تومان 
کلنگ زنی شــد. مظاهری با بیان این مطلب 
افزود: این دو واحد گلخانه در بخش های گله 
دار به مســاحت یك و نیم هکتار و وراوی به 
مساحت ۳ هکتار می باشد که اعتبار این پروژه 
ها با حمایت کمیته اشــتغال و سرمایه گذاری 
شهرستان مهر و مدیریت جهاد کشاورزی این 
شهرستان تامین شده است و پیش بینی می شود 
حدود ۵۵ نفر به صورت مســتقیم در این دو 
پروژه مشــغول به کار شوند. این مقام مسئول 
ابراز امیدواری کرد این دو واحد گلخانه سبزی 

و صیفی تا مهرماه آماده بهره برداری شوند.
مسئول اداره تولیدات گیاهی و دامی مدیریت 

جهاد کشاورزی شهرستان مهر: 

کشت طالی سفید در 
شهرستان مهر آغاز شد

 مسئول اداره تولیدات گیاهی و دامی مدیریت 
جهاد کشاورزی شهرستان مهر: پیش بینی می 
شود که امسال هزارتن پنبه تولید و روانه بازار 

مصرف شود.  
محمد محمودی گفت: در سال زراعی جاری 
کشاورزان استقبال مناسبی از کشت پنبه داشته 
اند. محمودی با بیان این مطلب افزود: در سال 
زراعی گذشته سطح زیر کشت این محصول 
در شهرستان مهر چهل هکتار بود که با توجه 
به عملکرد و قیمت مناسب خرید این محصول 
و همچنین سازگاری پنبه با اراضی نسبتا شور 
و آب نســبتاً بی کیفیت باعث شده است که 
کشاورزان امسال تمایل بیشتری به کشت پنبه 
نشان دهند.  این مقام مسئول تصریح کرد: پیش 
بینی می شــود که امسال هزار تن پنبه تولید و 
به بازار عرضه شود. محمودی در پایان گفت: 
بیشتر بذر کشت شده پنبه در این شهرستان از 
رقم گلســتان بوده و پیش بینی می شود بیش 
از 7۰ درصد از اراضی کشت شده با دستگاه 
های کودکار بذرکار و به صورت کامال مکانیزه 

کاشت گردد.
زنبورداران مهمان شهرستان 
مهر به مناطق سردسیر کوچ 

کردند
 مسئول امور دام مدیریت جهاد کشاورزی 
شهرستان مهر: شهرستان مهر هر ساله شاهد 
اســکان بیش از 6۵ هزار کلنی زنبور عسل 

است. 
 احمد علی شــاهین گفت: بیــش از 6۵ 
هزار کلنی زنبور عســل ازشهرستان مهر به 
مناطق سردسیر اســتان و استان های شمالی 
باال  بیــان مطلب  با  کوچ کردند. شــاهین 
افزود: شهرســتان مهر هر سال شاهد اسکان 
بیش از ۱۵۰ مورد از کندو داران می باشــد 
که با داشــتن بیش از 6۵ هزار کلنی زنبور 
عســل مهاجرت خود را به شهرستان آغاز 
می کنند که به علت وجود مراتع و گونه های 
متعدد گیاهی پذیــرای زنبورداران مهاجر از 
شهرســتان های شمالی اســتان و استانهای 
اصفهان و چهارمحال و بختیاری می باشــد.  
وی تصریح کرد: این کندو داران با شــروع 
فصل گرما مهاجرت خود را به نقاط سردسیر 
آغاز می کنند کــه تاکنون بالغ بر ۱4۰ مورد 

مجوز کوچ و قرنطینه صادر گردیده است.

بازدید جهانگیری از واحد های صنعتی تولیدی مهر 

با حضور شــبانی نژاد فرماندار ، زارعی کارشناس معین 
، علی نژاد کارشــناس برنامه ریزی ، بخشــداران، روسای 
ادارات و نهادها , جلســه کمیته برنامه ریزی شهرستان در 
خصوص پروژه های پیشــنهادی اعتبارات تملک و دارائی 
3 در صــد نفت و گاز در ســال ۹٨ در ســالن اجتماعات 

شهید جنگ آور فرمانداری تشکیل شد .
ابتدا شــبانی نــژاد فرماندار المرد گفــت : در عرصه بین 
الملل شــاهد یک وضعیــت غیر منطق و غیــر عقالنی و 
زور گویان نســبت به نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران 
هســتیم آمریکایی که یکطرفه از برجام خارج شــد امروز 
مدعی اســت که چرا مفاد آن توســط جمهوری اســالمی 

ایران اجرا نمی شود .
وی خاطر نشان کرد : علی رغم تنگناهای شدید اقتصادی 

کــه از تحریم های ظالمانه حاصل شــده ســعی و تالش 
دولت بر آن اســت که کارهای عمرانی متوقف نشود .

شــبانی نژاد افزود : بــا همه مســائل و تنگناها ، بودجه 
شهرستان در ســال ۹٨ نسبت به ســال قبل تقریبا ١۹ در 
صد رشــد دارد که سعی شورای برنامه ریزی شهرستان بر 
آن اســت که یا پروژه های نیمه تمام به سر انجام برساند 
و یا اینکه یک یا دو پروژه با کیفیت آغاز و به ســر انجام 
برساند تا مردم شــاهد خروجی آن بوده و منجر به افتتاح 

شود .
فرماندار المرد در انتقاد به برخی رسانه ها گفت : عده ای 
بیمار گونه و مریض هســتند و بــرای نارضایتی مردم تیتر 
می زنند, باید تالش شــود که به مردم امید داد بخصوص 

قاطبه مردم که به دنبال تقویت نظام هســتند .

وی در ادامــه اظهــار داشــت : مدیر باید شــجاع و از 
حقوق مردم دفاع کند و اگر مدیر کلی خواســت اعتبارات 
شهرســتان جای دیگر هزینه کند به فرمانداری اطالع دهد.
فرماندار المرد در پایان خاطر نشــان کرد : در تخصیص 
بودجه ســعی کمیته برنامه ریزی بر آن اســت که بودجه 
عادالنه توزیــع و آن بخش هایی که محروم ترند بیشــتر 

دیده شــود و شهر نوپای چاه ورز باید تقویت شود .
در ادامه زارعی کارشناس معین شهرستان پیرامون بودجه 
توضیحاتی ارائه و اظهار داشــت : باید در هزینه ها صرفه 
جوئی و در آمد بر هزینه مقدم شــمرد چون از یک و نیم 
میلیون بشــکه صادرات نفت در روز به 3۰۰ هزار بشــکه 
کاهــش یافته که این امر موجب شــده دولت با کســری 
بودجه مواجه شود لذا نباید روی پروژه جدید اصرار شود 

اعضای شــورای اســالمی بخش چاه ورز با دکتر سید 
محســن علوی نماینده مردم شهرستانهای المرد و مهر در 
مجلس دیدار و درخصوص رفع مشکالت بخش به مدت 

۳ ساعت به گفتگو نشستند .
در این نشســت صمیمی ابتداء فاطمی رئیس شــورای 
بخــش ضمن قدر دانی از زحمــات نماینده پر تالش و 
مسئولین دلســوز که مجدانه پیگیر و رفع مشکالت مردم 
هســتند فهرستی از مشــکالت حوزه راه ، تعریض پلها 
و حذف پیچ هــای خطر ناک ، دو بانده شــدن جاده ، 
تلفن روســتای نعمه ، آسفالت کوچه ها و معابر عمومی 
آماده آسفالت ، اســتخدام جوانان بیکار جویای کار در 
صنایع انرزی بر و آلومینیوم ، آب مصرفی ، گاز رسانی ، 

بخش ســخن به میان آورد و خاطر نشان کرد : برای حل 
مشــکالت حوزه راه باید اعتباری تخصیص تا پل های 
باقی مانده به اتمام برســد و جاده تعریض گردد که این 
امر می تواند در کاهش تصادفات جاده ای که کم نیستند 
موثر واقع شود و تلفات جانی و مالی را کاهش و به حد 

اقل ممکن برساند .
وی افزود : مشــکل کمبود آب در ۳ مجموعه آبرسانی 
چاه ورز، دهنو ، شیخ. عامر را جدی که در فصل تابستان 
مردم را با مشــکل مواجه کرده اســت و انتظار مردم از 

مسئولین حل مشکل بصورت ریشه ای است .
فاطمــی در ادامه گریزی به حــوزه ورزش زد و اظهار 
داشــت : دهستان شــیخ عامر تنها دهستانی است که در 

سطح شهرســتان از داشتن سالن ورزشی محروم است و 
انتطار جوانان از مســئولین ان است که بودجه ای به این 
امر اختصاص دهند تا خواســته چندین ساله جوانان این 

دهستان هم مرتفع گردد .
رفع مشــکل پروژه گاز رسانی بخش , رفع مشکل زمین 
های منابع ملی روستاهای دهنو و احشام از دیگر مشکالتی 
بود که مطرح و مسئولین مربوطه قول مساعد دادند که در 

اسرع وقت پیگیری و آن را به سر انجام برسانند .
یکی از نقاط قوت و جالب توجه این نشســت پیگیری 
ادارات شهرستان  نماینده و پاسخگویی روســای  سریع 
و تمــاس با مدیران کل بود که مجدانه مشــکالت مردم 

پیگیری شد .

در نشستی صمیمی شهردار و اعضای شورا گله دار ضمن 
دیدار با ســرگرد محمدی فرمانده گردان امام حســین گله 
دار، مشکالت این نهاد امنیتی و آموزشی مورد بررسی قرار 

دادند .
در ابتــدا فرمانده گردان امام حســین گله دار با اشــاره به 
مشــکالت که از بدو راه اندازی این گردان تا کنون وجود 
داشته خواهان مساعدت بیشتر مسوولین شهر در این مقوله 

شد .
در ادامه مرتضی چراغ چشــم رییس شورای اسالمی شهر 

گله دار تالش در جهت اســتقرار نهادها و ادارات در شهر 
گله دار را از اولویت برنامه و چشــم انداز های شورا شهر 
دانست و خاطرنشان کرد: اســتقرار گردان امام حسین یک 
هدیه بزرگ به لطف مســوولین به شهر گله دار بود و برای 
اســتقرار آن تالش های زیادی شد و شورا به تعهدات خود 
در ایــن زمینه با وجود همه مشــکالت مالی پایبند خواهد 

بود .
در پایان جلســه عبدالعزیز عبداهلل زاده شهردار گله دار با 
اشاره به اهمیت اســتقرار گردان در بعد امنیتی شهر ضمن 

تشکر از تالش های ســرگرد محمدی و همکارانش تأکید 
کرد: بــا افتخار تمام تالش خود را در جهت برطرف کردن 
مشکالت گردان در کنار اعضای شــورا انجام خواهیم داد 
و در آینــده نیز از برنامه های گردان حمایت خواهیم کرد .

 گفتنی اســت گردان امام حسین گله دار تنها گردان مستقر 
در شهرســتان مهر اســت که جدا از  بعد امنیتی دوره های 
آموزشی- نظامی  متعددی را برگزار می کند که بیشتر مورد 
استقبال بســیجیان جهت گرفتن برگ سبز آموزشی قبل از 

خدمت مقدس سربازی قرار می گیرد.

فرماندار المرد در کمیته برنامه ریزی شهرستان: 
شهرداری نوپای چاه ورز باید تقویت شود

نماینده مردم  با  ۳ ساعته شورای بخش چاه ورز  نشست 
المرد و مهر در مجلس

و  به حمایت همه جانبه مسوولین بخش  نیاز  دار  گله  امام حسین  گردان 
دارد شهرستان 

کارگاه آموزشی پیشگیری از اعتیاد 
و آسیب های اجتماعی در چاه ورز
 بـه مناسـبت هفته ی جهانـی مبارزه با مـواد مخدر 
و بـا هـدف افزایش آگاهـی و اسـتفاده از توانمندی 
هـای شـخصی در امـر پیشـگیری از آسـیب هـای 
اجتماعـی بـا همـکاری بهزیسـتی و کمیتـه امـداد، 
کارگاه یـك روزه ی آموزشـی پیشـگیری از اعتیـاد 
و آسـیب های اجتماعی در حسـینیه شـهید بهشـتی 

چـاه ورز برگـزار گردید.
مهـدی فردوسـی نژاد، مسـئول نمایندگـی خدمات 
بهزیسـتی بخش چـاه ورز گفـت : ایـن کارگاه یك 
روزه با شـعار سـالمت، همگامِ با عدالـت و عدالت 
همـگام با سـالمت آغـاز و تعـدادی از خانـواده ها 
بـا انـواع آسـیب هـا و معضـالت اجتماعـی که در 
حـال حاضـر جوانـان و خانـواده هـای آنـان را در 
معـرض مسـائل و مشـکالت متنوعی با خـود درگیر 
کرده، آشـنا شـده و راه حل هـای متنوعی در جهت 
خـروج از این بحران ، توسـط شـبانی نـژاد مدرس 
دوره در قالـب ویدیو پروژکتور، سـخنرانی و توزیع 

بروشـور ، آموزش داده شـد.
فردوسـی نـژاد اظهـار امیـدواری کرد : بهزیسـتی 
بتوانـد در راسـتای رسـالت ذاتـی خـود برنامه های 
آموزشـی و پیشـگیری از معلولیـت هـا و اعتیـاد در 
سـطح بخـش چاه ورز برگـزار کند تـا جامعه هدف 
و خطراتـی کـه در کمیـن فرزنـدان آنهاسـت آگاه 

. کند

آگهي موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آئین 
نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي و اراضي و 

ساختمانهاي فاقد سند رسمي
برابر راي شــماره 139860311039000035هیات اول موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ســاختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر 
در واحــد ثبتي حوزه ثبت ملک مهر تصرفــات مالکانه بالمعارض متقاضي 
آقاي احمد نعمتیان  فرزند غالم  بشــماره شناسنامه 200 صادره از المرد 
نسبت به  ششدانگ  یک قطعه زمین زراعتی  به مساحت 94390 مترمربع 
تحت پــالک 3 فرعي از 1805 اصلی واقــع در قطعه 3 بخش 25 فارس 
شهرستان مهر روســتای چاه سرگاهی   خریداري از مالکان رسمي آقایان  
غالمعلــی زارعی   فرزند محمد  و ابراهیم لطیفــی نژاد فرزند محمد طاهر 
محرز گردیده است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 
15 روز آگهي مي شــود در صورتي که اشــخاص نســبت به صدور سند 
مالکیت متقاضي اعتراضي داشــته باشــند مي توانند از تاریخ انتشار اولین 
آگهــي به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تســلیم و پس از اخذ 
رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به 
مراجع قضایي تقدیم نمایند.بدیهي است در صورت انقضاي مدت مذکور و 

عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 

               خلیل شاکری 
رئیس ثبت اسناد وامالک شهرستان مهر   
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