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   غول هاي پوشالي 
غول هاي بي شاخ و دم   اگر فضا را مناسب ببينند و ترس و 
لرزي نداشته باشند، هر از گاهي با چاقو و قداره كشي عالوه 
بر مزاحمت هاي ناموسي، آدم ربايي، تجاوز، خون افرادي 
را هم در كوچه و خيابان مثل آب خوردن مي ريزند. اما از 
آنجايي كه مأموران پليس بر اس��اس وظيفه ذاتي خود 
هميشه مقتدرانه در برابر گس��تاخي و جرائم اين افراد 
ايس��تاده اند و پوزه آنها را بالفاصله ب��ه خاك مي مالند، 
قبل از اينكه ديگران را مرعوب كنند خود مرعوب قانون 
مي شوند، همچون تيرماه سال 88 كه پليس آگاهي تهران 
خبر دس��تگيري غول قاتلي را داد كه خردادماه همان 
سال   حوالي يكي از خيابان هاي تهرانپارس با ايجاد رعب 
و وحشت در درگيري فردي را به قتل رساند و پس از فرار 
خيلي زود در چنگال كارآگاهان زبده پليس آگاهي گرفتار 

شد و تحويل قانون گرديد. 
   جوالن اوباش 

وحيد مرادي، معروف به عقاب ايران ) البته بين اوباش ( 
كه اوباش معروف و سرشناس��ي بود، هر از گاهي همراه 
نوچه هاي��ش درگيري ه��اي خونيني را رق��م مي زد و 
شرارت هاي آنها عالوه بر فضاي مجازي، فضاي جامعه 
را آلوده و براي مردم ناامن مي كردند كه هر بار مأموران 
پليس به دستور قضايي، وي و همدستانش را زمينگير 
مي كردند و هيبت و هيمنه پوشالي آنها را در مي شكستند. 
وي آخرين بار در بزم دوس��تانه  اي و هنگام گرفتن اليو 
اينستاگرام يكي از دوستانش را به قتل رساند و به سرعت 
به س��وي مرزهاي غربي فرار كرد تا به خيال خودش از 
مجازات جان سالم به در ببرد، اما باز هم اين تيزبيني و 
اقتدار مأموران پليس بود كه او را در يكي قدمي مرز به دام 
انداختند و با دستبند و پا بند به محل جنايت بازگرداندند.  
حادثه درگيري اوباش شميران نو خردادماه امسال يكي 
ديگر از قدرت نمايي اراذل و اوباش آن منطقه بود كه باعث 
مرگ يكي از طرفين مقابل شد. وقتي فيلم درگيري آنها 
را در دادسراي جنايي ديدم آنقدر ترسناك و رعب آور بود 
كه پير و جوان و كودك ، زن و مرد همه وحش��ت زده به 
گوشه اي پناه مي بردند تا صدمه اي نبينند. متهمان خيلي 
زود در دام مأموران پليس گرفتار شدند، يكي از متهمان 
قاتل شناخته ش��د و بقيه متهمان به خاطر شرارت ها و 
ايجاد  رعب و وحشت در بين شهروندان از سوي بازپرس 
پرونده محارب شناخته شدند تا از اين جنبه در دادگاه 

انقالب محاكمه شوند. 
قدرت نمايي اراذل و اوباش در بيمارستاني در شهر رشت، 
منطقه مشيريه تهران، پاساژ عالءالدين و... كه همگي با 
عكس العمل به موقع پليس روبه رو شد همه آنها خيلي 

زود به دام افتادند. 
    اقتدار پليس 

برخورد با اراذل و اوباش هميشه يكي از وظايف اصلي و 
مهم نيروي انتظامي است و هر زماني كه نيروي انتظامي 
در اين زمينه خوش درخش��يد كه هميشه هم خوش 
درخشيده است، رضايت مردم و شهروندان را به دنبال 
داشته است، به طوريكه در گزارش هاي ميداني هميشه 
با قدر داني مردم از نيروي انتظامي روبه رو مي ش��ويم و 
گاهي اين ابراز قدرداني را با نصب بنرهايي در حمايت از 

پليس مي بينيم. 
به گفته مقام معظم رهب��ري، نيروي انتظامي يك نهاد 
خدمتگزاراست كه اصلي ترين وظيفه و رسالتش تأمين 
امنيت و مقابله با ناامني است و معظم له باز در سخنراني 

ديگري تأكيد كرده اند » كه نيروي انتظامي يك روي آن 
اقتدار است و يك روي ديگر آن رحمت كه هم اقتدار و هم 

رحمت هر دو به درد مردم مي خورد.«
   قرارگاه مبارزه با اراذل و اوباش 

متأسفانه در اين روزها ما شاهد قدرت نمايي و عربده كشي 
بين برخي اوباش و نوچه هاي شان هستيم كه حكايت 
از آن دارد هر وقت با رأفت و رحمت روبه رو مي ش��وند، 
جري  تر و وقيح تر مي ش��وند. در چنين شرايطي نيروي 
انتظامي براي مبارزه همه گير و جدي با اين افراد قرارگاه 
مبارزه با اوباش و اراذل را در س��طح ش��هرها و استان ها 
تشكيل داد كه اوباش هر لحظه سايه سنگين و مقتدرانه 
سبزپوشان نيروي انتظامي را بر سر خود ببينند. اين طرح 
كه موجب رضايت مردم نيز است، باعث شده هر زماني 
اوباش اقدام به قدرت نمايي مي كنند مأموران پليس در 
كمترين زمان همچون عقاب بر سر آنها فرود مي آيند و 
آنها را در چنگال خود اسير مي كنند و براي شكستن اين 
هيمنه پوشالي به دستور قاضي پرونده آنها را  در مألعام 

مي چرخانند كه درس عبرتي براي ديگران شود. 
سرادر حسين اشتري، فرمانده نيروي انتظامي مردادماه 
امسال در مراسم گراميداشت روز خبرنگار درباره انتشار 
كليپ هايي در فضاي مجازي از عربده كش��ي اوباش با 
اشاره به راه اندازي قرارگاه مبارزه با اراذل و اوباش گفت: 
اجازه نمي دهيم اراذل و اوباش و قانون شكنان عرض اندام 
و به حقوق مردم تعدي كنند و حتماً با قدرت با اين افراد 
برخورد مي كنيم. گروه هاي مشخص، آموزش ديده و با 
اش��راف اطالعاتي را براي مقابله با اراذل و اوباش در نظر 
گرفته ايم، به گونه اي كه اين افراد »برق آس��ا« دستگير 
مي شوند و چه بسا در يك شب و طي عملياتي دهها نفر از 
اوباش را دستگير می  كنيم و ابهت آنان را در هم شكسته و 

اقتدار پليس را نشان داده ايم. 
همچنين جانشين فرمانده نيروي انتظامي در نشست 
ديگري درباره برخ��ورد با اوباش گري و قانون ش��كني 
اظهار داش��ت: فعاليت اراذل و اوباش به صورت مستمر 
و شبانه روزي در فضاي حقيقي و مجازي رصد شده و با 
هرگونه اوباشي گري و قانون شكني نظم و امنيت برخورد 

مي كنيم. 
سردار قاسم رضايي با بيان اينكه درخواست و توقع آحاد 
جامعه از پليس در حوزه تأمين نظم و امنيت بسيار زياد 
است، گفت: نيروي انتظامي بدون هيچ اغماض و مماشاتي 
با اراذل و اوباش در جامعه برخورد مي كند. بر همين اساس 
شناسايي و برخورد جدي با اين عده قانون شكن، يكي از 

برنامه هاي جدي اين نيرو است. 

   اوباش در دام پليس 
برنامه ها و طرح هاي مبارزه با اشرار و اوباش نيروي انتظامي 
آنقدر مقتدرانه در حال اجرا است، به طوريكه نفس كشيدن 
براي اين افراد را سخت كرده است و در سريعترين زمان در 

چنگال مأموران پليس گرفتار مي شوند.
  س��ردار معصوم بيگي، رئيس پليس پيشگيري ناجا از 
برخورد قاطع و فوري با اوباش خبر داد و گفت: رؤساي 
كالنتري ها، پاسگاه ها و يگان هاي امداد در مأموريت مقابله 

با اراذل و اوباش پيشتاز هستند. 
به گفته وي: نيروي انتظامي در برخورد با اراذل و اوباش 
به هيچ وجه كوتاه نخواهد آمد و مقابله با اوباش رويكرد 
پليس آفندي، فعال، درلحظ��ه و بالدرنگ خواهد بود 
و اين مأموريت مس��تمر، بالانقطاع و دائمي اس��ت به 
گونه اي كه هيچ مكان، خيابان و نقطه اي براي عرض اندام 
آنها وجود نداش��ته باش��د.  همچنين در اين طرح كه 
در اس��تان هاي مختلف در حال اجراست، چندي قبل 
فرمانده انتظامي استان فارس از دستگيري 780 اراذل و 
اوباش در شش ماهه اخير خبر داد كه با اعمال مجرمانه از 
قبيل تظاهر مستانه، اخالل در نظم عمومي، تيراندازي، 
چاقو كشي، عربده كشي، نزاع و درگيري، قدرت نمايي 

باعث ايجاد ناامني در سطح شهرها شده بودند. 
سردار مهديان نس��ب، فرمانده انتظامي لرستان نيز در 
راستاي مبارزه با افراد شرور از دستگيري ۹88 نفر اراذل و 
اوباش در امسال خبر داد و گفت: ۵8۶ نفر اراذل نيز احضار 
شده و از آنها تعهد اخذ شده و هر ۱۵ روز يك بار كنترل 
مي ش��وند و 7۵ نفر اراذل و اوباش نوظهور نيز دستگير 
شدند و ۳۹ نفر اراذل و اوباش متواري از استان هم تحت 

تعقيب هستند. 
همانطور كه سردار حسين رحيمي، رئيس پليس پايتخت 
مي گويد   پليس مجرمان زيادي را بازداشت مي كند اما 
همه اين افراد در شهر چرخانده نمي شوند و رفتار پليس با 
افرادي كه در يك محله به نواميس مردم تعرض مي كنند 
يا با رفتارشان مخل نظم و امنيت مي شوند با يك سارق 
متفاوت است و از اين رو در گزارش هاي ميداني هنگام 
چرخاندن اراذل و اوباش در خيابان قريب به اتفاق مردم 
نه تنها اين را حق آنها مي دانند بلكه بر اين باور هستند كه 

پليس بايد برخورد شديدتري با آنها داشته باشد. 
بنابراين هم��ان طور كه مقامات انتظام��ي اظهار دارند 
طرح مقابله با اراذل و اوباش به صورت مستمر ادامه دارد 
و برخورد با مخالن نظم و امنيت بدون هيچ اغماضي به 
صورت فوري و بالدرنگ انجام مي شود تا بيش از پيش 

رضايت مردم فراهم شود. 

رضایت   عمومی   از  عملیات   پلیس   علیه    ا و باش
طرح هاي سراسری برخورد با اوباش ادامه دارد

  مصطفي اقليما* 
  امنيت معلولي از علتهاست 
و به تنهايي علت نيس��ت. 
بايد به پليس قدرت داد، اما 
در كنار آن بايد به مسئله 
فقر، امنيت ش��غلي و توان 
فكري آنها نيز اهميت داد. 
ما نمي توانيم از پليس توقع زيادي داشته باشيم؛ 
چراكه توقع از پليس باي��د در چارچوب وظيفه او 
باش��د. وقتي پليس در چارچوب قوانين و ضوابط 
ب��ه وظيفه اش عمل نكن��د وجهه او بي��ن مردم از 
بين مي رود. او وقتي جرم مش��هودي مي بيند بايد 
وارد كار شود، اما گاهي از او توقع است تا در جرائم 
غير مشهود نيز وارد عمل ش��ود. همچنين پليس 
بايد طبق اختيارات خود وظايفش را انجام دهد و 
هر نهاد نظامي ديگري كه براي كمك به او مي  آيد 
ذيل پليس قرار بگيرد و تنها پليس دستور دهنده 

باشد. متأسفانه امروزه شاهديم هر روز 
يك بخشنامه و دستورالعمل جديدي 
براي پليس مي رود و باعث مي ش��ود او 
از وظيفه اصلي خود جا بماند. در ادامه 
احترام او بين مردم از بين مي رود و مردم 
احس��اس آرامش و امني��ت را در جوار 

پليس از دست مي دهند. 
وظيفه پليس ايجاد امنيت است. بنابراين 
اسم آن بايد به آحاد مردم امنيت فكري 
دهد. بودن امنيت فق��ط صرف حضور 
پليس در خيابان نيس��ت بلكه بايد هر 
نهاد وظيفه خود را به درستي انجام دهد 
و س��از و كار آن به درس��تي انجام شود. 

به طور مثال وقتي يك خودرو ب��ا تجهيزات كافي 
مقابل يك خانه سرقت مي شود، فرد نبايد در وهله 
اول پليس را مقصر بداند. او بايد احس��اس آرامش 
داشته باشد و خيالش از پرداخت صد در صد بيمه 
خودرو راحت باشد. بنابراين وقتي فرد اين احساس 
آرامش را نداشته باشد پليس را مقصر مي شناسد.  
پليس در وقوع بسياري از سرقت ها اشاره كرده است 
كه سارقان بار اولي هستند. چرا به اينجا رسيده ايم؟ 
وقتي پاسخ اين چراها داده نمي شود پليس نمي تواند 
با خالفكارهاي واقعي برخورد كند و هميشه سرگرم 
خالف هاي جز اس��ت. به طور مثال وقتي كشيدن 
ترياك و مصرف مش��روب فرهنگ مي شود، پليس 
نمي تواند با اين گونه جرائم مقابله كند. در مثال ديگر 
وقتي مجرمي دستگير مي شود، اما با يك قرار وثيقه 
سبك آزاد مي ش��ود، پليس در چرخه دستگيري 

گرفتار می شود و كاري از او ساخته نيست. 
پليس بايد با رفتار و ك��ردارش ايجاد امنيت كند، 
بنابراين الزم اس��ت به او اعتبار و ش��خصيت داد و 
از افراد شايس��ته و باتجربه، متخصص و متعصب 
به كارگيري ش��ود. او داراي اقتدار اس��ت و وقتي 
آموزش درست ببيند اقتدار او با احترام و ادب توأم 
مي ش��ود. قدرت پليس بايد اجرا شود و دستورات 
الزم در قالب قانون به پليس واگذار شود. آن وقت 
همه شأن پليس حفظ خواهد شد.  در آخر دو نكته 
حائز اهميت اس��ت و اين دو نكته در رهنمودهاي 
رهبرمعظم انقالب بارها شنيده شده است. ايشان 
مسئوالن را به شايسته س��االري و پاسخگويي به 
مردم توصيه مي كنن��د. بنابراين توجه به اين مهم 

بسياري از مشكالت را حل خواهد كرد. 
*رئي�س انجمن علمي م�ددكاران اجتماعي 

)پدر مددكاري اجتماعي(

سردار حسين رحيمي*
در تمامي كشور هاي جهان، به 
روز  رساني نيروهاي پليس آن 
كشور چه از نظر اطالعات و چه 
از نظر نوع عملكرد و تجهيزات 
امري مه��م در جه��ت تأمين 
هر چه بهتر نيازه��اي امنيتي 
شهروندان آن كشور به حس��اب آمده و نبود  اين امكانات 
و اطالعات، مشكالت عديده اي را در نظم و آرامش جامعه 
پديد مي آورد. اين امر از آن جهت اهميت دو چندان مي يابد 
كه هميشه جامعه با دانش روز و اطالعات، به روز رساني 
ش��ده حركت كرده و الزم است تا نيروهاي تأمين كننده 
نظم و امنيت كش��ور از اين حركت پر شتاب و رو به رشد 
عقب نمانده و حتي جلوت��ر از آن حركت كنند تا بتوانند 
اشرافي كامل و جامع نسبت به شكاف هاي امنيتي جامعه 
خود و مشكالت آن داشته و پاسخگوي نيازهاي شهروندان 

خود باشند. 
اما تنها عنصر هوشمندسازي و به روز رساني 
امكانات پلي��س به تنهاي��ي كافي نب��وده و 
نمي تواند نيازهاي امنيتي درون مرزي را تأمين 
كند. بر اين اس��اس بايد نحوه و نوع استفاده از 
امكانات و اطالعات نيز جزء مهمي از برنامه ها 
و دستورالعمل هاي پليس باشد و در عين حال 
اين برنامه ها در چارچوب الگويي رفتاري براي 
ساير رده ها و قسمت ها درون سازمان تعريف 
گش��ته و آموزش هاي الزم در رابط��ه با آن به 

نيروها داده شود. 
در ميهن اسالمي ما اصل و اساس الگوي رفتاري 
براي نيروهاي خدوم پليس براساس آموزه هاي 
ديني و ملي بنا نهاده شده است كه با توجه به 
اين آموزه ها اقتدار و ابهت در كنار رأفت و بردباري، نقش 
اساسي را در رفتار پليس و تصميماتي كه توسط اين نيرو 

اتخاذ مي شود، ايفا مي كند. 
نيروي انتظامي جمهوري اسالمي ايران توانايي و قابليت 
آن را دارد تا در كنار برخورد قاطع و سخت خود با مجرمان، 
قانون گريزان و هنجارشكنان جامعه  با ايثار، شفقت و صبر 
و بردباري به مردم شريف كشور خود خدماتي بي منت ارائه 
دهد و با تأمين امنيت و آرامش جامع��ه، قوت قلبي براي 
مردم بوده تا در س��ايه اين امنيت و آرامش به فعاليت هاي 
روزمره خود بپردازند.  خدمتگزاران مردم در نيروي انتظامي 
جمهوري اسالمي ايران عالوه بر اخالق و منش مثال زدني 
خود كه برگرفته از تعاليم ناب اس��المي و سيره اهل بيت 
عصمت و طهارت است، تمامي امكانات خود را به مرور زمان 
و متناسب با نيازهاي امنيتي جامعه به روزرساني كرده و در 
كنار اش��راف اطالعاتي دقيق به معضالت و مشكالتي كه 
امنيت و آرامش شهروندان را به خطر مي اندازند، از ابزار و 
لوازم مطابق با دانش و فناوري روز استفاده كرده و همچنين 
سياست هاي رفتاري خود در مواجهه با جرم و بزهكاري را 
متناسب با شرايط جامعه و نياز آن تطبيق مي دهد. بدين 
ترتيب نه تنها خواس��ته ها و انتظارات اساس��ي جامعه در 
حوزه امنيت را شناسايي كرده و در جهت رفع دغدغه هاي 
شهروندان خود گام بر مي دارند، بلكه در اقدامات خود اصل 
پيشگيري از وقوع جرم و غافلگيري مجرمين و بزهكاران را 

سر لوحه كار خود قرار مي دهند. 
 در مجموع پليس جمهوري اسالمي ايران تمامي امكانات 
و ظرفيت هاي خود را در مسير خدمت بي منت به جامعه و 
مردم كش��ورش هدايت مي كند و جز براي رضايت الهي و 
ارتقاي امنيت و ثبات داخلي كشور قدم بر نخواهد داشت و 
اين خود صادقانه ترين خدمتي است كه مي توان از نيروي 

انتظامي يك كشور شاهد بود. 
*رئيس پليس پا يتخت

يادداشت
يادداشت

انتظار از پلیس
 باید  در چارچوب وظایف  باشد

اقتدار و هوشمندي پلیس 
در راستاي خدمت صادقانه

آگهى مفقودى
بدينوسيله به اطالع مى رساند سند كمپانى موتورسيكلت نامى 
 - ايران 754  پالك  شماره  و  سفيد  رنگ  125مدل 1394به 
بدنه 9408126  موتور 037770و شماره  به شماره   33629

مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد. دامغان

اداره كل ثبت اسناد و امالك استان خراسان رضوى 
اداره ثبت اسناد و امالك حوزه ثبت ملك فريمان 

هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى 

آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتى و اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى

برابر راي شماره 139960306022000490 هيات اول موضوع 
قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند 
رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك فريمان تصرفات مالكانه 
بالمعارض متقاضى خانم مريم عاشورى شريف آباد فرزند براتعلى 
به شماره شناسنامه 1033 صادره از فريمان در يك باب ساختمان 
به مساحت 190,80 متر مربع پالك 2403 فرعى از 276 اصلى 
واقع در بخش 13 از محل مالكيت مشاعى متقاضى محرز گرديده 
است لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز 
آگهى مى شود در صورتى كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت 
متقاضى اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاريخ انتشار اولين آگهى 
به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ 
رسيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود 
را به مراجع قضايى تقديم نمايند. بديهى است در صورت انقضاى 
مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر 

خواهد شد.
محمدرضا رجايى مقدم - رئيس ثبت اسناد و امالك 
تاريخ انتشار نوبت اول: 1399/7/12 تاريخ انتشار نوبت دوم: 1399/7/27

آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين
تكليف وضعيت ثبتى و اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى

قطعه يك ايالم
برابر راى شماره 139960315001002269 مورخ 1399/7/7 
و  ثبتى  وضعيت  تكليف  قانون  موضوع  دوم  هيات  اول/  هيات 
اراضى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى تصرفات مالكانه 
به  يارولى،  فرزند  بين،  احمد جهان  اقاى  متقاضى   بال معارض 
كدملى 4501098589 (ششدانگ) يكباب ساختمان،  به مساحت 
153/05 متر مربع، پالك شماره 716 فرعى از 1252 اصلى، 
واقع در ايالم- بلوار خبرنگاران - روبروى مجتمع آب و فاضالب، 
خريدارى شده از عزت اله عاليى نژاد و منتسب به مالكيت نعمت 
اله عالى نژاد. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به 
فاصله ى 15 روز اگهى مى شود در صورتى كه اشخاص نسبت به 
صدور سند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشند ميتوانند ظرف 
مدت دو ماه و درمورد اگهى هاى اصالحى ظرف مدت يك ماه از 
تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضايى تقديم 
نمايند، بديهى است در صورت انقضاى مدت مذكور وعدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.
صفرى - رييس اداره ثبت اسناد وامالك شهرستان ايالم
تاريخ انتشار نوبت اول: 1399/7/27- تاريخ انتشار دوم: 1399/8/12

آگهى مفقودى
برگ سبز خودرو سوارى پژو GLX 405 دوگانه سوز و شماره 
-NAAM1 شاسى  شماره  به  ب 65   318 -96 ايران  پالك 

كدملى  با   124K1192675 موتور  شماره  و   VEOJK027996
4578552942 متعلق به آقاى على اكبر حبيبيان مفقود شده و از 

در جه اعتبار ساقط مى باشد.  دامغان

آگهى مفقودى
  X7 بدينوسيله به اطالع مى رساند برگ سبز خودرو سوارى سمند
-NAA  به شماره پالك ايران15- 414 ب 58 به شماره شاسى 

N1CM0BF751113  به شماره موتور 12489296178 مفقود 
گرديده و از درجه اعتبار ساقط است.  تبريز

آگهى مفقودى
برگ سبز خودرو پژو تيپ  206  آريان مدل 1390 به رنگ سفيد 
روغنى به شماره پالك ايران 66 - 233 ط 15 به شماره موتور 
 NAAP41FDXBJ310215 13390000926 و شماره شاسى
متعلق به آقاى غالمرضا محسنى با كدملى 0530743019مفقود 

شده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد. البرز

آگهى مفقودى
برگ سبز، برگ كمپانى، سند نقل و انتقاالت وكارت شناسايى خودرو 
پيكان مدل 1358به رنگ عنابى (قرمز) به شماره پالك ايران 58- 
و شماره شاسى   E8060197089 به شماره موتور 262 ق 55 
IN12371276 متعلق به آقاى شاهين قربانزاده مفقود شده و از 

درجه اعتبارساقط مى باشد. البرز

آگهى فقدان سند مالكيت
آقاى على رضا مالكى به استناد دو برگ استشهاديه محلى 
كه به امضاء شهود و به گواهى دفتر اسناد رسمى شماره 12 
زاهدان رسيده مدعى است كه سند مالكيت 176311 الف 
98 ششدانگ يك باب خانه پالك 21947/14 اصلى واقع 
در بخش يك بلوچستان شهر زاهدان كوچه منشعبه از بلوار 
جانبازان دفتر 139820322001015335به علت اسباب 
كشى از بين رفته درخواست صدور سند مالكيت المثنى نموده 
لذا مراتب به استناد تبصره يك ماده 120 آئين نامه ثبت 
در يك نوبت آگهى مى شود تا چنانچه كسى مدعى وجود 
 سند مالكيت نزد خود يا انجام معامله نسبت به ملك مرقوم 
ميباشد از تاريخ نشر اين آگهى ظرف10روز اعتراض خود را 
به ضميمه اصل سند مالكيت يا سند معامله به اين اداره اعالم 
و رسيد دريافت نمايند تا مورد رسيدگى قرار گيرد واال پس 
از انقضاى مدت مذكور و نرسيدن واخواهى و يا در صورت 
اعتراض اصل سند ارائه نشود نسبت به صدور سند مالكيت 

المثنى طبق مقررات انجام خواهد شد.
م الف: 576/ عباسعلى ماليى 
اداره  ثبت اسناد و امالك شهرستان زاهدان

تاريخ انتشار نوبت اول:1399/7/27 

آگهى تغييرات شركت تضامنى برزى و شركاء به شماره ثبت 139
 و شناسه ملى 10861028450 

به استناد صورتجلسه هيئت مديره مورخ 1398/9/30و نامه شماره 99/144857 مورخ 1399/5/12 
بانك مركزى جمهورى اسالمى ايران تصميمات ذيل اتخاذ شد: 1. محل شركت درواحد ثبتى اشنويه 
به آدرس: استان آذربايجان غربى، شهرستان اشنويه، بخش مركزى، شهر اشنويه، محله مسجد 
جامع، خيابان سربازان گمنام، خيابان امام، پالك 211، طبقه همكف- كدپستى (5771816951) 

تغيير و اصالح و ماده 10 اساسنامه شركت به شرح فوق تغيير و اصالح گرديد.
 اداره كل ثبت اسناد و امالك استان آذربايجان غربى مرجع ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى اشنويه (1022689)

آگهى تغييرات تعاونى شركت روستايى آزادگان به شماره ثبت 44 
و شناسه ملى 10220003817 

شماره  نامه  و   1398/2/30 مورخ  العاده  فوق  عمومى  مجمع  صورتجلسه  استناد  به 
18/184/98/244 مورخ 1398/3/9 اداره تعاون روستايى شهرستان اروميه تصميمات 
ذيل اتخاذ شد: 1. نام شركت به"توليد روستايى آزادگان" تغيير يافت و ماده مربوطه در 
اساسنامه اصالح گرديد. 2. اساسنامه جديد شركت تعاونى در 86 ماده و 54 تبصره 

تصويب و جايگزين اساسنامه قبلى شد. 
اداره كل ثبت اسناد و امالك استان آذربايجان غربى اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى اروميه (1022682)

   غالمرضا مسکنی
اوب�اش ش�هر ب�ا عربده كش�ي و تخري�ب 
اموال عمومي و ايجاد وحش�ت عرض اندام 
مي كنن�د، ام�ا پلي�س هم�واره اقت�دار 
پوشالي ش�ان را شکس�ته و اي�ن مخ�الن 
امنيت را به دس�ت قانون س�پرده اس�ت. 
حي�ا ك�ه ندارند هي�چ اباي�ي ه�م ندارند، 
آنق�در وقيح و بي پروا و گس�تاخ هس�تند 
كه عربده كش�ي و مزاحمت هاي ناموس�ي 
خود را براي قدرت نمايي و ش�اخ شدن در 
محل�ه، منطقه و ش�هر در فض�اي مجازي، 
توس�ط نوچه هايش�ان منتش�ر و دست به 
دس�ت مي كنند تا زهر چش�م از دوس�تان 
ناباب و شهروندان عادي بگيرند و ديگران را 
اينگونه مرعوب خود كنند.  در رستوران ها، 
مراكز تجاري و تفريحي ، ب�ا قداره، چوب و 
چماق  به جان مردم و ام�وال آنها مي افتند 
و عربده كش�ان حريف به ميدان مي طلبند 
و هر چند شرارت هاي اين افراد در شهرها 
كه انگشت ش�مارند، باعث رعب و وحشت 
در بين مردم مي شود، اما اين اقتدار پليس 
در مبارزه با اين افراد است كه دوباره آرامش 
را در دل همان افرادي كه از هيمنه پوشالي 
آنها به ل�رزه افتاده بود به وج�ود مي آورند. 
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