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شهادت حاج محمود 9 ماه کش و قوس 
داشت. اولین باری که گفتند به من گفتند 
از طریق دوستانش ولی به دالیل امنیتی 

8ـ7 ماه به ما چیزی نگفتند. اعالم 
می کردند ولی می گفتند ما خبری از 

زنده بودنش و از شهادتش نداریم و هیچ 
خبری به ما نمی دادند. بعد از چند ماه 

گفتیم اعالم کنید که ما برنامه خودمان 
را بدانیم بعد از آنکه یکی از دوستانش 

برگشت به من گفت شهادت بدون پیکر، 
گفتند شما 95 درصد شهادت بدون پیکر 
در نظر داشته باشید بعد هم قاطع اعالم 

نمی کردند شهید شده

خودتان را معرفی کنید تا برویم به سراغ سواالت بعدی؟
بنده محمد مهدی شفیعی برادر حاج محمود شفیعی هستم 

که 2 سال از من بزرگتر بود. 
از خصوصیات اخالقی ایشان بگویید که از کجا با فرهنگ شهادت 
آشنا شد، چه موقع شما دیدید که در مسیری قدم می گذارد که 
انتهای آن می رس�د به ش�هادت، این مسیر آیا به دلیل تأثیرات 

خانواده بود یا حضور در مکان هایی مانند کارهای جهادی؟
البته بای��د بگویم که خانواده هم بی تأثیر نبود ولی حضور او 
در پایگاه بس��یج پایه گذار این مسیر بود. شهید شفیعی 16�15 
ساله بود که یادم می آید کتاب حماسه حسینی شهید مطهری را 
می خواند و در کالس س��وم راهنمایی بود که کاًل با خواندن این 
کتاب متحول ش��د. چون حاج محمود در کودکی یک پسر شر و 
شور و شیطان بود که ما همیشه از دست او فراری بودیم. ایشان 
هم بزرگتر بود و هم زورش بیش��تر ب��ود به ما زور می گفت. ولی 
از وقتی که وارد پایگاه بس��یج ش��د و این مکانها را دید و با آنها 
انس گرفت ما را ارش��اد می کرد که به آن س��مت بیاییم چون ما 

همچنان تا سال ها بعد بازیگوشی را داشتیم.
برخورد خانواده با انتخاب ش�هید ب�رای حضور در پایگاه های 

بسیج و اردوهای جهادی چطور بود؟
از اخالقش در بس��یج بگویم. چون ما آنج��ا مغازه دار بودیم 
روزی نبود که کسی را نگیرد به قول خودمان می گفتند بسیجی 
مورد گرفته اس��ت. چون در آن زمان دختربازی و مزاحم خانواده 
مردم  ش��دن، رواج داش��ت او خیلی به افراد گیر می داد و مسیر 
مغ��ازه تا خانه ما یک پارک ب��ود وقتی می دید که افرادی مزاحم 
نوامیس مردم می ش��دند یا می نشس��تند آنج��ا و جوان ها خالف 
می کردند س��عی در نصیحت کردنشان داشت. اول تذکر می داد و 
به آنها توصیه می کرد که این کار را نکنند که مردم می آمدند در 
مغازه به پدرم می گفتند جلوی پس��رت را بگیر ولی بعد از شهید 
ش��دنش اف��رادی می آمدند و می گفتند کاش��کی بود و زیرگوش 
م��ا م��ی زد و می گفت ای��ن کار را نکنید. مثاًل آن اف��رادی که با 
آنه��ا برخورد کرده بود می گفتند ما زندگی مان را مدیون ش��هید 
ش��فیعی هس��تیم که ما را از  بیراهه به مسیر درست کشاند. پدر 
و مادرم هم ابت��دا می گفتند این کار را نکن پدر و مادرم مخالف 
بودند و می گفتند زمانه نامرد است و این افراد ناخلف می گیرند و 

می زنند، ولی خودش از پس این کارها برمی آمد.
برای کمک به مردم مظلوم فقط در س�وریه مجاهدت داشت؟ 

وقت اعزام آیا به شما گفت؟
فقط س��وریه رفت. و هر بار که می خواس��ت به سوریه برود 
اعالم نمی کرد مثال 3�2 بار رفت یک س��ری آمد خانه کادو برای 
ما شیرینی آورد و من شیرینی را خوردم و گفتم حاج آقا راستش 
را بگو چون من ش��اه  عبدالعظیم زیاد می رفتم و دولت آباد ش��اه 
عبدالعظیم شیرینی های بحرینی می فروختند و باقلواهای زیادی 
داشت. به او گفتم حاج آقا دروغ نگو. بگو این را از کجا خریدی؟ 
می گف��ت بخ��ور و هیچی نگو و ب��ار آخر گف��ت، روز آخری که 
می خواستیم از سوریه برگردیم توفیق ما شد که حضرت رقیه را 
زیارت کنیم و بعد از چند ماه برگردیم، آن ش��یرینی هم سوغات 
آنجا بود. از آن موقع فهمیدم که می رود س��وریه چون به خانواده 
اص��ال نمی گفت وقتی که می خواس��ت برود می گفت یکی دو ماه 

مأموریت می روم مشهد ولی به خانواده نمی گفت.
پس خانواده خیلی انتظار شهادت برادرتان را در سوریه نداشتند؟

همیشه خودش می گفت که شما آرزو کنید بلکه شهادت نصیب 
من شود. در خانواده وقتی هم که بحث می کرد به حجاب صله رحم 
و رفت و آمد خیلی اصرار می کرد. به حجاب و چگونگی برخورد با 
بچه صحبت می کرد. به بچه های نوجوان 12-10 س��اله س��فارش 
می کرد به من می گفت داداش االن هم پولش را داری و هم زورش 
را داری و بچ��ه ات را هر جور می خواه��ی می توانی بار بیاوری، 10 
سال یا 20 سال دیگر که نه پول هست و نه زور حرف او می چربد از 
االن با فرزندت باش همراهی اش کن و راه هایی که درست است برو 

و به فرزندت بیاموز، در این باره خیلی توصیه می کرد.
از ش�ب ش�هادتش بگویی�د؟ چه زمان�ی خبر ش�هادت را به 
خانواده ش�ما دادند. در خانواده اولین بار چه کس�ی فهمید و 

چگونه خانواده را خبردار کردید؟
ش��هادت حاج محمود 9 ماه کش و قوس داشت. اولین باری 

که گفتند به من گفتند از طریق دوستانش ولی به دالیل امنیتی 
8�7 ماه به ما چی��زی نگفتند. اعالم می کردند ولی می گفتند ما 
خب��ری از زنده بودنش و از ش��هادتش نداری��م و هیچ خبری به 
م��ا نمی دادند. بع��د از چند ماه گفتیم اعالم کنی��د که ما برنامه 
خودمان را بدانیم بعد از آنکه یکی از دوس��تانش برگشت به من 
گفت ش��هادت بدون پیکر، گفتند شما 95 درصد شهادت بدون 
پیکر در نظر داش��ته باشید بعد هم قاطع اعالم نمی کردند شهید 
شده، مثاًل 29 آذرماه شهید شده بود در عید آمدند به ما گفتند 
شهید ش��ده بدون پیکر آن هم با ش��ک و تردید می گفتند. این 
برنامه ای بود که خودش��ان داش��تند ولی 3�2 ت��ا از همرزمانش 

می گفتند که شهادت را شما در نظر داشته باشید.
نحوه شهادتش را برای شما توضیح نداده بودند؟

نحوه ش��هادتش ب��رای آزادی خان طومان ب��ود، یک جانباز 
مدافع حرم به نام حاج نصیری می گفت که رفته بودند در خانه ای 
گرفتار شده بودند. رفته بودند که آنها را آزاد کنند می گفتند تیر 

به پا و سرش اصابت کرده بود و شهید می شود.
چطور پیکر ایشان در حالی که گفته می شد برنمی گردد برگشت؟
پیکر بعد از 20 ماه؛ یک روز بعد از عید غدیر خم تشییع شد.

گفتید شما اولین نفری بود که فهمیدید، چگونه به مادرتان به 
همسر شهید اطالع دادید؟

آن روز ک��ه اخبار ضد و نقیض می آمد به خانمش اطالع دادم 
او گفت که چند روز است تلفن من زنگ نمی خورد. امروز خیلی ها 
دارند ب��ه من زنگ می زنند و چون صبر و حوصله نداش��ت جواب 
نمی داد و می گفت چیزی ش��ده است، می گفت باید با من روراست 
باشید. بگویید حاجی چی شده می پرسید حاجی زخمی شده؟ من 
هم می گفتم حاجی زخمی ش��ده و در یک خانه پنهان شده است. 
ح��اال کی بیاید معلوم نیس��ت. چند تا نظریه ب��ود فکر می کنم در 
یک دفترچه آن را یادداش��ت کرده بودیم در حدود 15 نظریه داده 
بودند. یکی می گفت با دکتر گنجی اسیر شده، با آمبوالنس داشته 
می رفته شهر که به آنها حمله کرده اند، نظریه ها زیاد بود به همسر 
شهید گفتم که خبر شهادتش را داده اند، او زیر لب گفت شهادتش 

مبارک به من الهام شده بود که حاجی شهید شده است.
برخورد همسر شهید با شهادت اینقدر منطقی بود؟

خانمش خیلی منطقی است خدا را شکر و بعدا خود خانمش 
تعری��ف می کن��د و می گوید روز ش��هادت حض��رت زینب با هم 
می روند ش��اه عبدالعظیم و شهید شفیعی از او اجازه می گیرد که 
برود سوریه، خانمش می گوید برای بار دوم اجازه نمی دهد چون 
ش��رایط جوری بود که بچه مریض بود و خانمش هم مریض بود، 

ولی با اصرار برادرم، خانمش اجازه می دهد که برود سوریه.
مادرتان چگونه متوجه شدند که شهید شده؟

برای مادرم که هر روز، روز ش��هادت ایش��ان اس��ت و بی تابی 
زیادی دارد و طبیعی است. بینایی مادر ضعیف بود و چون هر روز 
گریه می کند ضعیف تر شده چون هنوز که بعد از 2 سال است که 
برادرم شهید شده است اسمش می آید شروع می کند به گریه کردن 

من نمی گویم ناراحت نیستم ولی برادرم به آرزوی دلش رسید.
شهید فرزند دارد، چند ساله است؟

دو دختر دارد فاطمه و زهرا، س��ن فاطمه 15 سال و زهرا 13 
س��ال دارد. زهرا و فاطمه خیلی برای پدر بی تابی می کنند به قول 
مادرش��ان می گوید اگر حاج محمود یک بار ش��هید شد بچه های 
او هزار بار ش��هید ش��دند. مگر می ش��ود بی تابی نکنند. من وقتی 
که می روم و بچه ها را می بینم اش��ک در چش��مانم جمع می شود 
الحمداهلل مقاوم هستند چون حاجی آنها را جوری بار آورده که جلو 

مردم نشان نمی دهند ولی در خانه در تنهایی خودشان هستند.
روزی که خبر شهادت پدرشان را شنیدند چطور بودند؟

بی خبری ما از ش��هادت ایش��ان 7 ماه طول کش��ید. بچه  ها 
ه��ر روز منتظر یک خبر بودند یعنی هر روز انگار خبر ش��هادت 
می دهند همرزمانش��ان می گفتند دعا کنید که شهید بشود اسیر 
نشود چون آنجا اسیر بشود زجر می کشد و از این حرفها که خدا 
را ش��کر به آرزوی دلش رسید و شهید شد. پدرمان هم صبورانه 

می گوید خدا داده و خدا گرفته.
صبوری پدرتان ظاهر قضیه اس�ت یا در دلشان هم همینقدر 

صبور هستند؟
مگر می ش��ود آدم ناراحت نباش��د ولی از این ناراحت هستیم 
که چرا حرف هایش را گوش نکردیم. بیش��تر از این داغون هستیم 
و خانواده کم اطالع داش��تیم من به دوستانش می گویم که خوش 
بحالتان که 24 س��اعته با برادرم بودید و بیش��تر از این ناراحتم که 
دنبال کارهایش نبودم و دنبالش نرفتم االن دنبال کارهایش هستم و 
قبل از شهادتش نبودم مثال به ما می گفت دست از کار بکش و یک 
لقمه حالل بخور روزهای عید غدیر همیشه ناهار می داد و می گفت 
دست از کار بکش و ببین لقمه حالل یعنی چه ولی خب متأسفانه 
گوش نکردیم و بیشتر از این می سوزیم. همیشه می گفت دعا کنید 
ب��رای من در کارهای��ش در فیلم هایش با بچه ها ک��ه اردو می رفت 
می گفت تمام ش��هیدان براتشان را از امام رضا)ع( گرفته اند این هم 

عالقه خاصی به امام رضا داشت رفت و آمد تا براتش را گرفت.
االن مزارشان کجاست؟

مزارشان امامزاده عقیل اسالمشهر است.
نکته خاص یا خاطره خاصی از شهید دارید بفرمایید؟

نکته خاص اینکه خود حاجی خیلی تاکید داش��ت روی بحث 
حج��اب و چند تا کلیپ هم دارد که روی حجاب خیلی تأکید دارد 
در آن کلیپ می گوید مادری بوده در دفاع مقدس که چند تا فرزند 
داشت یک پسر و چند تا دختر. مادر به پسرش می گوید نرو جبهه، 
اما پس��ر می گوید اگر آنها بیایند حجاب از سر خواهرانم برمی دارند 
و می رود ش��هید می ش��ود و او را می آورند مادر در دیدار با رهبری، 
می گوید پسر من رفت حجاب هم رفت این کلیپ او خیلی قشنگ 
است که در مورد حجاب است که متاسفانه برخی رعایت نمی کنند.

دست شما درد نکند نکته خاصی مانده؟
من یک تقاضایی دارم که یک مطلبی زهرا خانم دختر ش��هید 
دادند که خودش نوش��ته که از زبان حاجی است چون حاجی زبان 
تند و تیزی داشت وقتی زهرا صحبت می کند می گویم حاجی من به 
زبانت عادت کرده ام حرفت را بگو چون حاجی هم زبان طنزی داشت 
یک مطلب دخترش دارد که اگر می ش��ود آن مطلب را چاپ کنید 

خوب است. )قرار شده در فرصتی مقتضی این متن چاپ شود.(
»مصطفی محمودی دوس�ت جهادی و همرزم س�وریه 
ش�هید ش�فیعی به ما اضافه می ش�ود و کم�ی از خاطرات 

اردوهای جهادی برایمان می گوید«
ش��هید در گروه جهادی بچه ها را زمانی که در منطقه سوریه 
بودند آموزش می داده و یواش یواش می آید نیروهایش را تحریک 
می کند که بیاییم از این به بعد شام نخوریم نمی دانم چی درسرش 
بوده. غذاها را جمع می کرده با ش��هید عفتی من این را از همس��ر 
شهید عفتی شنیدم میر فت با شهید سجاد عفتی که بچه شهریار 
بوده دو نفری غذاهاشان را جمع می کردند و شبانه به خانواده های 
محروم سوری می دادند. همسر شهید عفتی می گفت وقتی غذا را 
می بری در منزلشان اگر در زدی و بچه آمد غذا را به بچه نده و بگو 
برود بزرگترش بیاید، چون اگر غذا را بچه می برد بزرگترش شرمنده 
می ش��د، بگذار بابا غذا را ببرد خانه، نگاه قشنگی داشت. می گوید 
حاج محمود شب ها در جعبه های خمپاره را جمع می کرده و روزها 
می جنگی��ده و بعد از جمع ک��ردن درب جعبه خمپاره ها می رفته 
برای خانواده های نیازمند س��وری در و پنجره می س��اخته. اینکه 

می گویم آرام و قرار نداشته از همینجا نشأت می گیرد.
یعنی برای آواره های سوره این کار را می کرده؟

 بله، در س��وریه هم ش��ب ها در و پنجره می س��اخته از این 
خاطرات زیاد داش��ته به نظ��رم حتما باید یک��ی بیاید خاطرات 

محمود شفیعی را کتاب کند، خیلی خاطرات ناب دارد. 
خاطره دیگری از او دارید؟

بله، یادم است که در هیأت فردی به محمود شفیعی بدوبیراه 
می گفت، هر کس��ی باشد می آید جواب می دهد. اما حاج محمود 
از هی��أت می آید بیرون فرد را بغل می کند، به او می گفتیم الاقل 
جوابش را بده که سوء اس��تفاده نکند و بفهمد که کار اش��تباهی 
ک��رده؛ می گفت او محبت��ش را از حضرت زهرا گرفته چه بگویم. 
یک مدل های قشنگی داشت؛ مثال در کرمانشاه کارگر شهرداری 
زمان��ی که جدول های خیابان را رنگ می زد، ش��هید س��ر او داد 
می زن��د و می گوید این پُرگردوخاک اس��ت فردا پوس��ته می کند 
و رنگ��ی برای جدول باقی نمی ماند، کارگر می گوید دس��ت تنها 
هستم، نمی رسم حاجی می گوید من که هستم تا 5 صبح کمک 
کارگ��ر تمیز می کند و کارگر رنگ می زن��د. اصال بی تفاوت نبود. 

خیلی خاطرات دارد محمود شفیعی.
بله اتفاقا، چندی پیش هم با دوس�تانتان از مالرد، ش�هریار و 
ورامین همکالم بودیم، همه آنها خاطراتی از محمود ش�فیعی 

داشتند و یکی یکی تعریف می کردند.
بله، شهید ش��فیعی هیچ جا آرام و قرار نداشت خاطرات حاجی 
همش ناب اس��ت هر کدامش کلی اثر روی افراد دارد، مثالً می بیند 
مهدی شفیعی این ضعف را دارد می گوید من چگونه با او رفیق شوم.

یادم هست در یک مسابقه فوتبال محمود خودش را به زمین 
می کوبد تا کس��ی که دوس��ت داشت با او رفاقت کند، بیاید دست 
بدهد و او را بلند کند. همین که دست بدهد تمام است. این را خود 
طرف می گوید که بعدها فهمیدم محمود شفیعی عمداً خودش را 
پرت کرد که با من رفیق شود. داشتیم صحبت می کردیم می آمد و 
شیطنت می کرد، می گفتم حاجی داریم صحبت می کنیم می گفت 
شما صحبت کن من حواسم جای دیگر است. به شوخی هم دروغ 

نمی گفت یعنی زبان قوی و خیلی خوبی داشت. 

برادر محمود شفیعی در گفت وگو با سیاست روز از بازگشت پیکر شهید پس از 20 ماه می گوید:

روایتی از خدمت رسانی در روستاهای محروم ایران تا شهادت در سوریه

آگهى حصر وراثت  
آقــاى مجيد اميــرى كالريجانى ش ش 2080283359 به شــرح دادخواســت به كالســه 
970416 از اين شورا درخواست گواهى حصروراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان 
ريحانــه فرهــادى ش ش 635 در تاريــخ 97/2/19 در اقامتــگاه دائمــى خود بــدرود زندگى 
گفته ، ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر اســت به:1-متقاضى-پســر متوفى2-مهدى اميرى 
كالريجانــى ف نورعلــى ش ش2080487361 صــادره ســارى پســر متوفى3-نورعلى اميرى 
كالريجانى ف يارعلى ش ش 746 صادره شــيرگاه همســر متوفى4-اسمعيل فرهادى رودبارى 
ف گزعلى ش ش 403 صادره ســوادكوه پدر متوفى5-صنمبر فرهادى ف قدرت اله ش ش 5 
صادره سوادكوه  مادر متوفى ، اينك با انجام تشريفات مقدماتى درخواست مزبور را يك نوبت 
آگهى مى نمايد تاهركس اعتراضى دارد يا وصيت نامه اى از متوفى نزداو مى باشد ازتاريخ نشر 

آگهى ظرف يك ماه به شورا تقديم نمايدواالّ گواهى صادر خواهد شد.م/الف
شعبه اول شوراى حل اختالف سارى

آگهى حصر وراثت  
آقــاى مهــدى حاجــى پــور ش ش 2 به شــرح دادخواســت به كالســه 403 از اين شــورا 
درخواســت گواهى حصروراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان حجت اله حاجى پور ش 
ش 2 در تاريــخ 97/3/22 در اقامتــگاه دائمى خود بــدرود زندگى گفته ، ورثه حين الفوت آن 
مرحوم منحصر است به:1-متقاضى- پسر متوفى2-بتول فرزانه صاحبى ف محمد ش ش 348 
صادره ســارى همســر متوفى3- بهمن ش ش 4 صادره سارى  4-هوشنگ ش ش 203 صادره 
ســارى 5-فضه ش ش 16 صادره سارى6-آســيه ش ش 15 صــادره مياندورود همگى حاجى 
پور   فرزند حجت اله-فرزندان متوفى ، اينك با انجام تشــريفات مقدماتى درخواست مزبور را 
يــك نوبت آگهى مى نمايد تاهركس اعتراضى دارد يا وصيت نامه اى از متوفى نزداو مى باشــد 

ازتاريخ نشر آگهى ظرف يك ماه به شورا تقديم نمايدواالّ گواهى صادر خواهد شد.م/الف
شعبه اول شوراى حل اختالف سارى

آگهى حصر وراثت  
آقاى محمود اســپهبدى ش ش 1 به شــرح دادخواست به كالســه 970415 از اين شورا 
درخواســت گواهى حصروراثت نموده و چنين توضيح داده كه شــادروان ميرزا محمود فرهادى 
هيكوئــى ش ش 410 در تاريــخ 47/6/2  در اقامتگاه دائمى خود بــدرود زندگى گفته ، ورثه 
حين الفوت آن مرحوم منحصر اســت به:1-متقاضــى ذينفع 1-رضا ش ش يك   2-افتخار ش 
ش 535 هــردو فرهادى هيكوئى   نام پدر: ميرزا محمــود –فرزندان متوفى3-فاطمه فرهادى 
ف مرحوم عبدالكريم ش ش 478 همسر متوفى ، اينك با انجام تشريفات مقدماتى درخواست 
مزبــور را يك نوبت آگهى مى نمايد تاهركس اعتراضــى دارد يا وصيت نامه اى از متوفى نزداو 
مى باشد ازتاريخ نشر آگهى ظرف يك ماه به شورا تقديم نمايدواالّ گواهى صادر خواهد شد.م/

الف
شعبه اول شوراى حل اختالف سارى

آگهى حصر وراثت  
آقاى سيد هادى عظيمى سنگدهى ش ش 1105 به شرح دادخواست به كالسه 970410  
از اين شــورا درخواســت گواهى حصروراثت نموده و چنين توضيح داده كه شــادروان ســيده 
رقيه ميرمحمدى ســنگدهى ش ش 641 در تاريخ 92/10/24 در اقامتگاه دائمى خود بدرود 
زندگى گفته ، ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر اســت به:1-متقاضى-پســر متوفى2-سيد 
عابد عظيمى ســنگده ش ش 1151   3-ســيد رمضان عظيمى سنگده ش ش 5   3-سيده عمه 
نســاء عظيمى ســنگده ش ش 2   5-ســيده مهرى عظيمى ســنگدهى ش ش 4589   6-سيده 
نســاء عظيمى ســنگدهى ش ش880   7-سيده آمنه عظيمى ســنگده ش ش 2 همگى نام پدر: 
سيدآقابرار –فرزندان متوفى ، اينك با انجام تشريفات مقدماتى درخواست مزبور را يك نوبت 
آگهى مى نمايد تاهركس اعتراضى دارد يا وصيت نامه اى از متوفى نزداو مى باشد ازتاريخ نشر 

آگهى ظرف يك ماه به شورا تقديم نمايدواالّ گواهى صادر خواهد شد.م/الف
شعبه اول شوراى حل اختالف سارى

آگهى حصر وراثت  
خانم كبرا بابانژاد تودروارى ش ش 1363 به شــرح دادخواســت به كالســه 970400 از 
اين شــورا درخواســت گواهى حصروراثت نموده و چنين توضيح داده كه شــادروان صنم فالح 
آخورسرى ش ش 183 در تاريخ 97/1/27 در اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ، ورثه 
حيــن الفوت آن مرحوم منحصر اســت به:1-متقاضى-دختر متوفى2-اميــر بابانژاد تودروارى 
ف اســمعيل ش ش 1806 پســر متوفى3-محمدتقــى ولى پور ف محمدحســن ش ش 6513   
4-خديجه ولى پور ف محمدحسن ش ش 1255 همگى صادره سارى-فرزندان متوفى  ، اينك 
با انجام تشــريفات مقدماتى درخواســت مزبور را يك نوبت آگهى مى نمايد تاهركس اعتراضى 
دارد يا وصيت نامه اى از متوفى نزداو مى باشد ازتاريخ نشر آگهى ظرف يك ماه به شورا تقديم 

نمايدواالّ گواهى صادر خواهد شد.م/الف
شعبه اول شوراى حل اختالف سارى

آگهى حصر وراثت  
آقــاى نبى تقوى ش ش 1715 به شــرح دادخواســت به كالســه 970386 از اين شــورا 
درخواست گواهى حصروراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان على تقوى ش ش 552 
در تاريــخ 87/6/16 در اقامتــگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ، ورثه حين الفوت آن مرحوم 
منحصر اســت به:1-متقاضى-دختــر متوفى2-خدابخش ش ش 1334   3-على بخش ش ش 
6295   4-صبحــه ش ش 6   5-زينــب ش ش 1714 همگــى تقــوى   نــام پــدر: على صادره 
سارى-فرزندان متوفى  ، اينك با انجام تشريفات مقدماتى درخواست مزبور را يك نوبت آگهى 
مى نمايد تاهركس اعتراضى دارد يا وصيت نامه اى از متوفى نزداو مى باشد ازتاريخ نشر آگهى 

ظرف يك ماه به شورا تقديم نمايدواالّ گواهى صادر خواهد شد.م/الف
شعبه اول شوراى حل اختالف سارى

آگهى حصر وراثت  
آقاى محمود اســپهبدى ش ش يك به شــرح دادخواســت به كالســه 970399 از اين شــورا 
درخواســت گواهى حصروراثت نموده و چنين توضيح داده كه شــادروان افتخار فوالدى هيكوئى ش 
ش 535 در تاريــخ 81/1/1  در اقامتــگاه دائمــى خــود بدرود زندگى گفته ، ورثــه حين الفوت آن 
مرحوم منحصر است به:1-متقاضى-پســر متوفى2-محسن ش ش يك صادره سارى(دودانگه)3-
مهــران ش ش 271   4-مريــم ش ش 126   5-حديقــه ش ش 4567   6-صديقــه ش ش 184  
7-خاتــون ش ش يــك    8-زينب ش ش 234 همگى اســپهبدى   نام پدر: حســين صاره ســارى-
فرزندان متوفى ، اينك با انجام تشــريفات مقدماتى درخواســت مزبــور را يك نوبت آگهى مى نمايد 
تاهركس اعتراضى دارد يا وصيت نامه اى از متوفى نزداو مى باشد ازتاريخ نشر آگهى ظرف يك ماه 

به شورا تقديم نمايدواالّ گواهى صادر خواهد شد.م/الف
شعبه اول شوراى حل اختالف سارى

آگهى حصر وراثت  
خانم ليال صادقيان حاجى آبادى ش ش 53 به شــرح دادخواســت به كالســه 970321 از اين 
شــورا درخواســت گواهى حصروراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان  خليل رمضانى حاجى 
آبادى ش ش 87 در تاريخ 97/3/13 در اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ، ورثه حين الفوت 
آن مرحوم منحصر اســت به:1-متقاضى-مادر متوفى2-حســن رمضانى حاجى آبادى ف على اكبر ش 
ش 54 صادره ســارى پدر متوفى ، اينك با انجام تشــريفات مقدماتى درخواست مزبور را يك نوبت 
آگهــى مــى نمايد تاهركس اعتراضى دارد يا وصيت نامه اى از متوفى نزداو مى باشــد ازتاريخ نشــر 

آگهى ظرف يك ماه به شورا تقديم نمايدواالّ گواهى صادر خواهد شد.م/الف
شعبه اول شوراى حل اختالف سارى

آگهى حصر وراثت  
آقاى على رجبيان ش ش 917 به شرح دادخواست به كاسه 970384 از اين شورا درخواست 
گواهــى حصروراثــت نموده و چنين توضيح داده كه شــادروان ربابه آماده ســوركى ش ش 144 در 
تاريخ 96/10/20 در اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ، ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر 
است به:1-متقاضى- پسر متوفى2-احمد رجبيان ف مشهدى محمد ش ش 89 صادره سارى همسر 
متوف3-محمــود ش ش 643   4-زهــرا ش ش 430   5-فاطمــه ش ش 1763  6-مريــم ش ش 
30 همگى رجبيان   نام پدر: احمد صادره سارى-فرزندان متوفى، اينك با انجام تشريفات مقدماتى 
درخواســت مزبور را يك نوبت آگهى مى نمايد تاهركــس اعتراضى دارد يا وصيت نامه اى از متوفى 
نزداو مى باشــد ازتاريخ نشــر آگهى ظــرف يك ماه به شــورا تقديم نمايدواالّ گواهــى صادر خواهد 

شد.م/الف
شعبه اول شوراى حل اختالف سارى

آگهى حصر وراثت  
خانــم بهنــاز امرالــه ش ش 1286 به شــرح دادخواســت به كالســه 970391 از اين شــورا 
درخواســت گواهــى حصروراثت نموده و چنين توضيح داده كه شــادروان محســن بهــرام زاده ش 
ش 135 در تاريــخ 97/3/13 در اقامتــگاه دائمــى خود بدرود زندگى گفتــه ، ورثه حين الفوت آن 
مرحوم منحصر اســت به:1-متقاضى-همســر متوفى2-غزاله بهرام زاده چگينى ف محســن ش ش 
2110040882 دختــر متوفــى  ، اينك با انجام تشــريفات مقدماتى درخواســت مزبور را يك نوبت 
آگهــى مــى نمايد تاهركس اعتراضى دارد يا وصيت نامه اى از متوفى نزداو مى باشــد ازتاريخ نشــر 

آگهى ظرف يك ماه به شورا تقديم نمايدواالّ گواهى صادر خواهد شد.م/الف
شعبه اول شوراى حل اختالف سارى

آگهى حصر وراثت  
خانم ناديا پورعمرانى زاده ش ش 15769 به شــرح دادخواســت به كالســه 970380 از اين 
شورا درخواست گواهى حصروراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان سيد عليرضا پورعمرانى 
زاده ش ش 807  نام پدر ســيدمرتضى ت ت 1320/8/6 در تاريخ 97/3/26 در اقامتگاه دائمى 
خود بدرود زندگى گفته ، ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به:1-متقاضى-دختر متوفى2-
زهرا تاجيك ف ولى ش ش 247 همســر متوفى3-ســيد مجيد پورعمرانى زاده ف ســيدعليرضا ش 
ش 4152 پسر متوفى4-سيده نازنين پورعمرانى زاده ف سيدعليرضا ش ش 4020 دختر متوفى  
، اينك با انجام تشــريفات مقدماتى درخواست مزبور را يك نوبت آگهى مى نمايد تاهركس اعتراضى 
دارد يا وصيت نامه اى از متوفى نزداو مى باشــد ازتاريخ نشــر آگهى ظرف يك ماه به شــورا تقديم 

نمايدواالّ گواهى صادر خواهد شد.م/الف
شعبه اول شوراى حل اختالف سارى

آگهى حصر وراثت  
خانم شهربانو برزگر اسفندانى ش ش 5 به شرح دادخواست به كالسه 970381  از اين شورا 
درخواست گواهى حصروراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان بابعلى رضائى سنته ش ش 6 
در تاريخ 97/1/2  در اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ، ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر 
اســت به:1-متقاضى-همســر متوفى2-رضا ش ش 54   3-على ش ش 413   4-فرخ لقا ش ش 
386   5-فاطمه ش ش 15   6-زهرا ش ش 493   7-انسيه ش ش492 همگى رضائى سنته   نام 
پدر: بابعلى فرزندان متوفى  ، اينك با انجام تشريفات مقدماتى درخواست مزبور را يك نوبت آگهى 
مى نمايد تاهركس اعتراضى دارد يا وصيت نامه اى از متوفى نزداو مى باشد ازتاريخ نشر آگهى ظرف 

يك ماه به شورا تقديم نمايدواالّ گواهى صادر خواهد شد.م/الف
شعبه اول شوراى حل اختالف سارى

آگهى حصر وراثت  
خانم زبيده رضائى ش ش 2080276166 به شــرح دادخواســت به كالســه 970393از اين 
شــورا درخواست گواهى حصروراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان ام البنين اميراحمدى 
ش ش 19 در تاريــخ 96/8/21 در اقامتگاه دائمى خــود بدرود زندگى گفته ، ورثه حين الفوت آن 
مرحوم منحصر اســت به:1-متقاضى-دختر متوفى2-مهدى ش ش 1465   3-حســن ش ش 260   
4-حســين ش ش 1025 همگى رضائى   نام پدر: محمد   صادره ســارى-فرزندان متوفى ، اينك با 
انجام تشــريفات مقدماتى درخواســت مزبور را يك نوبت آگهى مى نمايد تاهركس اعتراضى دارد يا 
وصيت نامه اى از متوفى نزداو مى باشــد ازتاريخ نشــر آگهى ظرف يك ماه به شورا تقديم نمايدواالّ 

گواهى صادر خواهد شد.م/الف
شعبه اول شوراى حل اختالف سارى

آگهى حصر وراثت  
آقــاى مجيد اميــرى كالريجانى ش ش 2080283359 به شــرح دادخواســت به كالســه 
970416 از اين شورا درخواست گواهى حصروراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان 
ريحانــه فرهــادى ش ش 635 در تاريــخ 97/2/19 در اقامتــگاه دائمــى خود بــدرود زندگى 
گفته ، ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر اســت به:1-متقاضى-پســر متوفى2-مهدى اميرى 
كالريجانــى ف نورعلــى ش ش2080487361 صــادره ســارى پســر متوفى3-نورعلى اميرى 
كالريجانى ف يارعلى ش ش 746 صادره شــيرگاه همســر متوفى4-اسمعيل فرهادى رودبارى 
ف گزعلى ش ش 403 صادره ســوادكوه پدر متوفى5-صنمبر فرهادى ف قدرت اله ش ش 5 
صادره سوادكوه  مادر متوفى ، اينك با انجام تشريفات مقدماتى درخواست مزبور را يك نوبت 
آگهى مى نمايد تاهركس اعتراضى دارد يا وصيت نامه اى از متوفى نزداو مى باشد ازتاريخ نشر 

آگهى ظرف يك ماه به شورا تقديم نمايدواالّ گواهى صادر خواهد شد.م/الف
شعبه اول شوراى حل اختالف سارى

آگهى حصر وراثت  
آقــاى مهــدى حاجــى پــور ش ش 2 به شــرح دادخواســت به كالســه 403 از اين شــورا 
درخواســت گواهى حصروراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان حجت اله حاجى پور ش 
ش 2 در تاريــخ 97/3/22 در اقامتــگاه دائمى خود بــدرود زندگى گفته ، ورثه حين الفوت آن 
مرحوم منحصر است به:1-متقاضى- پسر متوفى2-بتول فرزانه صاحبى ف محمد ش ش 348 
صادره ســارى همســر متوفى3- بهمن ش ش 4 صادره سارى  4-هوشنگ ش ش 203 صادره 
ســارى 5-فضه ش ش 16 صادره سارى6-آســيه ش ش 15 صــادره مياندورود همگى حاجى 
پور   فرزند حجت اله-فرزندان متوفى ، اينك با انجام تشــريفات مقدماتى درخواست مزبور را 
يــك نوبت آگهى مى نمايد تاهركس اعتراضى دارد يا وصيت نامه اى از متوفى نزداو مى باشــد 

ازتاريخ نشر آگهى ظرف يك ماه به شورا تقديم نمايدواالّ گواهى صادر خواهد شد.م/الف
شعبه اول شوراى حل اختالف سارى

آگهى حصر وراثت  
آقاى محمود اســپهبدى ش ش 1 به شــرح دادخواست به كالســه 970415 از اين شورا 
درخواســت گواهى حصروراثت نموده و چنين توضيح داده كه شــادروان ميرزا محمود فرهادى 
هيكوئــى ش ش 410 در تاريــخ 47/6/2  در اقامتگاه دائمى خود بــدرود زندگى گفته ، ورثه 
حين الفوت آن مرحوم منحصر اســت به:1-متقاضــى ذينفع 1-رضا ش ش يك   2-افتخار ش 
ش 535 هــردو فرهادى هيكوئى   نام پدر: ميرزا محمــود –فرزندان متوفى3-فاطمه فرهادى 
ف مرحوم عبدالكريم ش ش 478 همسر متوفى ، اينك با انجام تشريفات مقدماتى درخواست 
مزبــور را يك نوبت آگهى مى نمايد تاهركس اعتراضــى دارد يا وصيت نامه اى از متوفى نزداو 
مى باشد ازتاريخ نشر آگهى ظرف يك ماه به شورا تقديم نمايدواالّ گواهى صادر خواهد شد.م/

الف
شعبه اول شوراى حل اختالف سارى

آگهى حصر وراثت  
آقاى سيد هادى عظيمى سنگدهى ش ش 1105 به شرح دادخواست به كالسه 970410  
از اين شــورا درخواســت گواهى حصروراثت نموده و چنين توضيح داده كه شــادروان ســيده 
رقيه ميرمحمدى ســنگدهى ش ش 641 در تاريخ 92/10/24 در اقامتگاه دائمى خود بدرود 
زندگى گفته ، ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر اســت به:1-متقاضى-پســر متوفى2-سيد 
عابد عظيمى ســنگده ش ش 1151   3-ســيد رمضان عظيمى سنگده ش ش 5   3-سيده عمه 
نســاء عظيمى ســنگده ش ش 2   5-ســيده مهرى عظيمى ســنگدهى ش ش 4589   6-سيده 
نســاء عظيمى ســنگدهى ش ش880   7-سيده آمنه عظيمى ســنگده ش ش 2 همگى نام پدر: 
سيدآقابرار –فرزندان متوفى ، اينك با انجام تشريفات مقدماتى درخواست مزبور را يك نوبت 
آگهى مى نمايد تاهركس اعتراضى دارد يا وصيت نامه اى از متوفى نزداو مى باشد ازتاريخ نشر 

آگهى ظرف يك ماه به شورا تقديم نمايدواالّ گواهى صادر خواهد شد.م/الف
شعبه اول شوراى حل اختالف سارى

آگهى حصر وراثت  
خانم كبرا بابانژاد تودروارى ش ش 1363 به شــرح دادخواســت به كالســه 970400 از 
اين شــورا درخواســت گواهى حصروراثت نموده و چنين توضيح داده كه شــادروان صنم فالح 
آخورسرى ش ش 183 در تاريخ 97/1/27 در اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ، ورثه 
حيــن الفوت آن مرحوم منحصر اســت به:1-متقاضى-دختر متوفى2-اميــر بابانژاد تودروارى 
ف اســمعيل ش ش 1806 پســر متوفى3-محمدتقــى ولى پور ف محمدحســن ش ش 6513   
4-خديجه ولى پور ف محمدحسن ش ش 1255 همگى صادره سارى-فرزندان متوفى  ، اينك 
با انجام تشــريفات مقدماتى درخواســت مزبور را يك نوبت آگهى مى نمايد تاهركس اعتراضى 
دارد يا وصيت نامه اى از متوفى نزداو مى باشد ازتاريخ نشر آگهى ظرف يك ماه به شورا تقديم 

نمايدواالّ گواهى صادر خواهد شد.م/الف
شعبه اول شوراى حل اختالف سارى

آگهى حصر وراثت  
آقــاى نبى تقوى ش ش 1715 به شــرح دادخواســت به كالســه 970386 از اين شــورا 
درخواست گواهى حصروراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان على تقوى ش ش 552 
در تاريــخ 87/6/16 در اقامتــگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ، ورثه حين الفوت آن مرحوم 
منحصر اســت به:1-متقاضى-دختــر متوفى2-خدابخش ش ش 1334   3-على بخش ش ش 
6295   4-صبحــه ش ش 6   5-زينــب ش ش 1714 همگــى تقــوى   نــام پــدر: على صادره 
سارى-فرزندان متوفى  ، اينك با انجام تشريفات مقدماتى درخواست مزبور را يك نوبت آگهى 
مى نمايد تاهركس اعتراضى دارد يا وصيت نامه اى از متوفى نزداو مى باشد ازتاريخ نشر آگهى 

ظرف يك ماه به شورا تقديم نمايدواالّ گواهى صادر خواهد شد.م/الف
شعبه اول شوراى حل اختالف سارى

آگهى حصر وراثت  
آقاى محمود اســپهبدى ش ش يك به شــرح دادخواســت به كالســه 970399 از اين شــورا 
درخواســت گواهى حصروراثت نموده و چنين توضيح داده كه شــادروان افتخار فوالدى هيكوئى ش 
ش 535 در تاريــخ 81/1/1  در اقامتــگاه دائمــى خــود بدرود زندگى گفته ، ورثــه حين الفوت آن 
مرحوم منحصر است به:1-متقاضى-پســر متوفى2-محسن ش ش يك صادره سارى(دودانگه)3-

مهــران ش ش 271   4-مريــم ش ش 126   5-حديقــه ش ش 4567   6-صديقــه ش ش 184  
7-خاتــون ش ش يــك    8-زينب ش ش 234 همگى اســپهبدى   نام پدر: حســين صاره ســارى-
فرزندان متوفى ، اينك با انجام تشــريفات مقدماتى درخواســت مزبــور را يك نوبت آگهى مى نمايد 
تاهركس اعتراضى دارد يا وصيت نامه اى از متوفى نزداو مى باشد ازتاريخ نشر آگهى ظرف يك ماه 

به شورا تقديم نمايدواالّ گواهى صادر خواهد شد.م/الف
شعبه اول شوراى حل اختالف سارى

آگهى حصر وراثت  
خانم ليال صادقيان حاجى آبادى ش ش 53 به شــرح دادخواســت به كالســه 970321 از اين 
شــورا درخواســت گواهى حصروراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان  خليل رمضانى حاجى 
آبادى ش ش 87 در تاريخ 97/3/13 در اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ، ورثه حين الفوت 
آن مرحوم منحصر اســت به:1-متقاضى-مادر متوفى2-حســن رمضانى حاجى آبادى ف على اكبر ش 
ش 54 صادره ســارى پدر متوفى ، اينك با انجام تشــريفات مقدماتى درخواست مزبور را يك نوبت 
آگهــى مــى نمايد تاهركس اعتراضى دارد يا وصيت نامه اى از متوفى نزداو مى باشــد ازتاريخ نشــر 

آگهى ظرف يك ماه به شورا تقديم نمايدواالّ گواهى صادر خواهد شد.م/الف
شعبه اول شوراى حل اختالف سارى

آگهى حصر وراثت  
آقاى على رجبيان ش ش 917 به شرح دادخواست به كاسه 970384 از اين شورا درخواست 
گواهــى حصروراثــت نموده و چنين توضيح داده كه شــادروان ربابه آماده ســوركى ش ش 144 در 
تاريخ 96/10/20 در اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ، ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر 
است به:1-متقاضى- پسر متوفى2-احمد رجبيان ف مشهدى محمد ش ش 89 صادره سارى همسر 
متوف3-محمــود ش ش 643   4-زهــرا ش ش 430   5-فاطمــه ش ش 1763  6-مريــم ش ش 
30 همگى رجبيان   نام پدر: احمد صادره سارى-فرزندان متوفى، اينك با انجام تشريفات مقدماتى 
درخواســت مزبور را يك نوبت آگهى مى نمايد تاهركــس اعتراضى دارد يا وصيت نامه اى از متوفى 
نزداو مى باشــد ازتاريخ نشــر آگهى ظــرف يك ماه به شــورا تقديم نمايدواالّ گواهــى صادر خواهد 

شد.م/الف
شعبه اول شوراى حل اختالف سارى

آگهى حصر وراثت  
خانــم بهنــاز امرالــه ش ش 1286 به شــرح دادخواســت به كالســه 970391 از اين شــورا 
درخواســت گواهــى حصروراثت نموده و چنين توضيح داده كه شــادروان محســن بهــرام زاده ش 
ش 135 در تاريــخ 97/3/13 در اقامتــگاه دائمــى خود بدرود زندگى گفتــه ، ورثه حين الفوت آن 
مرحوم منحصر اســت به:1-متقاضى-همســر متوفى2-غزاله بهرام زاده چگينى ف محســن ش ش 
2110040882 دختــر متوفــى  ، اينك با انجام تشــريفات مقدماتى درخواســت مزبور را يك نوبت 
آگهــى مــى نمايد تاهركس اعتراضى دارد يا وصيت نامه اى از متوفى نزداو مى باشــد ازتاريخ نشــر 

آگهى ظرف يك ماه به شورا تقديم نمايدواالّ گواهى صادر خواهد شد.م/الف
شعبه اول شوراى حل اختالف سارى

آگهى حصر وراثت  
خانم ناديا پورعمرانى زاده ش ش 15769 به شــرح دادخواســت به كالســه 970380 از اين 
شورا درخواست گواهى حصروراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان سيد عليرضا پورعمرانى 
زاده ش ش 807  نام پدر ســيدمرتضى ت ت 1320/8/6 در تاريخ 97/3/26 در اقامتگاه دائمى 
خود بدرود زندگى گفته ، ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به:1-متقاضى-دختر متوفى2-

زهرا تاجيك ف ولى ش ش 247 همســر متوفى3-ســيد مجيد پورعمرانى زاده ف ســيدعليرضا ش 
ش 4152 پسر متوفى4-سيده نازنين پورعمرانى زاده ف سيدعليرضا ش ش 4020 دختر متوفى  
، اينك با انجام تشــريفات مقدماتى درخواست مزبور را يك نوبت آگهى مى نمايد تاهركس اعتراضى 
دارد يا وصيت نامه اى از متوفى نزداو مى باشــد ازتاريخ نشــر آگهى ظرف يك ماه به شــورا تقديم 

نمايدواالّ گواهى صادر خواهد شد.م/الف
شعبه اول شوراى حل اختالف سارى

آگهى حصر وراثت  
خانم شهربانو برزگر اسفندانى ش ش 5 به شرح دادخواست به كالسه 970381  از اين شورا 
درخواست گواهى حصروراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان بابعلى رضائى سنته ش ش 6 
در تاريخ 97/1/2  در اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ، ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر 
اســت به:1-متقاضى-همســر متوفى2-رضا ش ش 54   3-على ش ش 413   4-فرخ لقا ش ش 
386   5-فاطمه ش ش 15   6-زهرا ش ش 493   7-انسيه ش ش492 همگى رضائى سنته   نام 
پدر: بابعلى فرزندان متوفى  ، اينك با انجام تشريفات مقدماتى درخواست مزبور را يك نوبت آگهى 
مى نمايد تاهركس اعتراضى دارد يا وصيت نامه اى از متوفى نزداو مى باشد ازتاريخ نشر آگهى ظرف 

يك ماه به شورا تقديم نمايدواالّ گواهى صادر خواهد شد.م/الف
شعبه اول شوراى حل اختالف سارى

آگهى حصر وراثت  
خانم زبيده رضائى ش ش 2080276166 به شــرح دادخواســت به كالســه 970393از اين 
شــورا درخواست گواهى حصروراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان ام البنين اميراحمدى 
ش ش 19 در تاريــخ 96/8/21 در اقامتگاه دائمى خــود بدرود زندگى گفته ، ورثه حين الفوت آن 
مرحوم منحصر اســت به:1-متقاضى-دختر متوفى2-مهدى ش ش 1465   3-حســن ش ش 260   
4-حســين ش ش 1025 همگى رضائى   نام پدر: محمد   صادره ســارى-فرزندان متوفى ، اينك با 
انجام تشــريفات مقدماتى درخواســت مزبور را يك نوبت آگهى مى نمايد تاهركس اعتراضى دارد يا 
وصيت نامه اى از متوفى نزداو مى باشــد ازتاريخ نشــر آگهى ظرف يك ماه به شورا تقديم نمايدواالّ 

گواهى صادر خواهد شد.م/الف
شعبه اول شوراى حل اختالف سارى

آگهى حصر وراثت  
آقــاى مجيد اميــرى كالريجانى ش ش 2080283359 به شــرح دادخواســت به كالســه 
970416 از اين شورا درخواست گواهى حصروراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان 
ريحانــه فرهــادى ش ش 635 در تاريــخ 97/2/19 در اقامتــگاه دائمــى خود بــدرود زندگى 
گفته ، ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر اســت به:1-متقاضى-پســر متوفى2-مهدى اميرى 
كالريجانــى ف نورعلــى ش ش2080487361 صــادره ســارى پســر متوفى3-نورعلى اميرى 
كالريجانى ف يارعلى ش ش 746 صادره شــيرگاه همســر متوفى4-اسمعيل فرهادى رودبارى 
ف گزعلى ش ش 403 صادره ســوادكوه پدر متوفى5-صنمبر فرهادى ف قدرت اله ش ش 5 
صادره سوادكوه  مادر متوفى ، اينك با انجام تشريفات مقدماتى درخواست مزبور را يك نوبت 
آگهى مى نمايد تاهركس اعتراضى دارد يا وصيت نامه اى از متوفى نزداو مى باشد ازتاريخ نشر 

آگهى ظرف يك ماه به شورا تقديم نمايدواالّ گواهى صادر خواهد شد.م/الف
شعبه اول شوراى حل اختالف سارى

آگهى حصر وراثت  
آقــاى مهــدى حاجــى پــور ش ش 2 به شــرح دادخواســت به كالســه 403 از اين شــورا 
درخواســت گواهى حصروراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان حجت اله حاجى پور ش 
ش 2 در تاريــخ 97/3/22 در اقامتــگاه دائمى خود بــدرود زندگى گفته ، ورثه حين الفوت آن 
مرحوم منحصر است به:1-متقاضى- پسر متوفى2-بتول فرزانه صاحبى ف محمد ش ش 348 
صادره ســارى همســر متوفى3- بهمن ش ش 4 صادره سارى  4-هوشنگ ش ش 203 صادره 
ســارى 5-فضه ش ش 16 صادره سارى6-آســيه ش ش 15 صــادره مياندورود همگى حاجى 
پور   فرزند حجت اله-فرزندان متوفى ، اينك با انجام تشــريفات مقدماتى درخواست مزبور را 
يــك نوبت آگهى مى نمايد تاهركس اعتراضى دارد يا وصيت نامه اى از متوفى نزداو مى باشــد 

ازتاريخ نشر آگهى ظرف يك ماه به شورا تقديم نمايدواالّ گواهى صادر خواهد شد.م/الف
شعبه اول شوراى حل اختالف سارى

آگهى حصر وراثت  
آقاى محمود اســپهبدى ش ش 1 به شــرح دادخواست به كالســه 970415 از اين شورا 
درخواســت گواهى حصروراثت نموده و چنين توضيح داده كه شــادروان ميرزا محمود فرهادى 
هيكوئــى ش ش 410 در تاريــخ 47/6/2  در اقامتگاه دائمى خود بــدرود زندگى گفته ، ورثه 
حين الفوت آن مرحوم منحصر اســت به:1-متقاضــى ذينفع 1-رضا ش ش يك   2-افتخار ش 
ش 535 هــردو فرهادى هيكوئى   نام پدر: ميرزا محمــود –فرزندان متوفى3-فاطمه فرهادى 
ف مرحوم عبدالكريم ش ش 478 همسر متوفى ، اينك با انجام تشريفات مقدماتى درخواست 
مزبــور را يك نوبت آگهى مى نمايد تاهركس اعتراضــى دارد يا وصيت نامه اى از متوفى نزداو 
مى باشد ازتاريخ نشر آگهى ظرف يك ماه به شورا تقديم نمايدواالّ گواهى صادر خواهد شد.م/

الف
شعبه اول شوراى حل اختالف سارى

آگهى حصر وراثت  
آقاى سيد هادى عظيمى سنگدهى ش ش 1105 به شرح دادخواست به كالسه 970410  
از اين شــورا درخواســت گواهى حصروراثت نموده و چنين توضيح داده كه شــادروان ســيده 
رقيه ميرمحمدى ســنگدهى ش ش 641 در تاريخ 92/10/24 در اقامتگاه دائمى خود بدرود 
زندگى گفته ، ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر اســت به:1-متقاضى-پســر متوفى2-سيد 
عابد عظيمى ســنگده ش ش 1151   3-ســيد رمضان عظيمى سنگده ش ش 5   3-سيده عمه 
نســاء عظيمى ســنگده ش ش 2   5-ســيده مهرى عظيمى ســنگدهى ش ش 4589   6-سيده 
نســاء عظيمى ســنگدهى ش ش880   7-سيده آمنه عظيمى ســنگده ش ش 2 همگى نام پدر: 
سيدآقابرار –فرزندان متوفى ، اينك با انجام تشريفات مقدماتى درخواست مزبور را يك نوبت 
آگهى مى نمايد تاهركس اعتراضى دارد يا وصيت نامه اى از متوفى نزداو مى باشد ازتاريخ نشر 

آگهى ظرف يك ماه به شورا تقديم نمايدواالّ گواهى صادر خواهد شد.م/الف
شعبه اول شوراى حل اختالف سارى

آگهى حصر وراثت  
خانم كبرا بابانژاد تودروارى ش ش 1363 به شــرح دادخواســت به كالســه 970400 از 
اين شــورا درخواســت گواهى حصروراثت نموده و چنين توضيح داده كه شــادروان صنم فالح 
آخورسرى ش ش 183 در تاريخ 97/1/27 در اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ، ورثه 
حيــن الفوت آن مرحوم منحصر اســت به:1-متقاضى-دختر متوفى2-اميــر بابانژاد تودروارى 
ف اســمعيل ش ش 1806 پســر متوفى3-محمدتقــى ولى پور ف محمدحســن ش ش 6513   
4-خديجه ولى پور ف محمدحسن ش ش 1255 همگى صادره سارى-فرزندان متوفى  ، اينك 
با انجام تشــريفات مقدماتى درخواســت مزبور را يك نوبت آگهى مى نمايد تاهركس اعتراضى 
دارد يا وصيت نامه اى از متوفى نزداو مى باشد ازتاريخ نشر آگهى ظرف يك ماه به شورا تقديم 

نمايدواالّ گواهى صادر خواهد شد.م/الف
شعبه اول شوراى حل اختالف سارى

آگهى حصر وراثت  
آقــاى نبى تقوى ش ش 1715 به شــرح دادخواســت به كالســه 970386 از اين شــورا 
درخواست گواهى حصروراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان على تقوى ش ش 552 
در تاريــخ 87/6/16 در اقامتــگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ، ورثه حين الفوت آن مرحوم 
منحصر اســت به:1-متقاضى-دختــر متوفى2-خدابخش ش ش 1334   3-على بخش ش ش 
6295   4-صبحــه ش ش 6   5-زينــب ش ش 1714 همگــى تقــوى   نــام پــدر: على صادره 
سارى-فرزندان متوفى  ، اينك با انجام تشريفات مقدماتى درخواست مزبور را يك نوبت آگهى 
مى نمايد تاهركس اعتراضى دارد يا وصيت نامه اى از متوفى نزداو مى باشد ازتاريخ نشر آگهى 

ظرف يك ماه به شورا تقديم نمايدواالّ گواهى صادر خواهد شد.م/الف
شعبه اول شوراى حل اختالف سارى

آگهى حصر وراثت  
آقاى محمود اســپهبدى ش ش يك به شــرح دادخواســت به كالســه 970399 از اين شــورا 
درخواســت گواهى حصروراثت نموده و چنين توضيح داده كه شــادروان افتخار فوالدى هيكوئى ش 
ش 535 در تاريــخ 81/1/1  در اقامتــگاه دائمــى خــود بدرود زندگى گفته ، ورثــه حين الفوت آن 
مرحوم منحصر است به:1-متقاضى-پســر متوفى2-محسن ش ش يك صادره سارى(دودانگه)3-
مهــران ش ش 271   4-مريــم ش ش 126   5-حديقــه ش ش 4567   6-صديقــه ش ش 184  
7-خاتــون ش ش يــك    8-زينب ش ش 234 همگى اســپهبدى   نام پدر: حســين صاره ســارى-
فرزندان متوفى ، اينك با انجام تشــريفات مقدماتى درخواســت مزبــور را يك نوبت آگهى مى نمايد 
تاهركس اعتراضى دارد يا وصيت نامه اى از متوفى نزداو مى باشد ازتاريخ نشر آگهى ظرف يك ماه 

به شورا تقديم نمايدواالّ گواهى صادر خواهد شد.م/الف
شعبه اول شوراى حل اختالف سارى

آگهى حصر وراثت  
خانم ليال صادقيان حاجى آبادى ش ش 53 به شــرح دادخواســت به كالســه 970321 از اين 
شــورا درخواســت گواهى حصروراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان  خليل رمضانى حاجى 
آبادى ش ش 87 در تاريخ 97/3/13 در اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ، ورثه حين الفوت 
آن مرحوم منحصر اســت به:1-متقاضى-مادر متوفى2-حســن رمضانى حاجى آبادى ف على اكبر ش 
ش 54 صادره ســارى پدر متوفى ، اينك با انجام تشــريفات مقدماتى درخواست مزبور را يك نوبت 
آگهــى مــى نمايد تاهركس اعتراضى دارد يا وصيت نامه اى از متوفى نزداو مى باشــد ازتاريخ نشــر 

آگهى ظرف يك ماه به شورا تقديم نمايدواالّ گواهى صادر خواهد شد.م/الف
شعبه اول شوراى حل اختالف سارى

آگهى حصر وراثت  
آقاى على رجبيان ش ش 917 به شرح دادخواست به كاسه 970384 از اين شورا درخواست 
گواهــى حصروراثــت نموده و چنين توضيح داده كه شــادروان ربابه آماده ســوركى ش ش 144 در 
تاريخ 96/10/20 در اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ، ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر 
است به:1-متقاضى- پسر متوفى2-احمد رجبيان ف مشهدى محمد ش ش 89 صادره سارى همسر 
متوف3-محمــود ش ش 643   4-زهــرا ش ش 430   5-فاطمــه ش ش 1763  6-مريــم ش ش 
30 همگى رجبيان   نام پدر: احمد صادره سارى-فرزندان متوفى، اينك با انجام تشريفات مقدماتى 
درخواســت مزبور را يك نوبت آگهى مى نمايد تاهركــس اعتراضى دارد يا وصيت نامه اى از متوفى 
نزداو مى باشــد ازتاريخ نشــر آگهى ظــرف يك ماه به شــورا تقديم نمايدواالّ گواهــى صادر خواهد 

شد.م/الف
شعبه اول شوراى حل اختالف سارى

آگهى حصر وراثت  
خانــم بهنــاز امرالــه ش ش 1286 به شــرح دادخواســت به كالســه 970391 از اين شــورا 
درخواســت گواهــى حصروراثت نموده و چنين توضيح داده كه شــادروان محســن بهــرام زاده ش 
ش 135 در تاريــخ 97/3/13 در اقامتــگاه دائمــى خود بدرود زندگى گفتــه ، ورثه حين الفوت آن 
مرحوم منحصر اســت به:1-متقاضى-همســر متوفى2-غزاله بهرام زاده چگينى ف محســن ش ش 
2110040882 دختــر متوفــى  ، اينك با انجام تشــريفات مقدماتى درخواســت مزبور را يك نوبت 
آگهــى مــى نمايد تاهركس اعتراضى دارد يا وصيت نامه اى از متوفى نزداو مى باشــد ازتاريخ نشــر 

آگهى ظرف يك ماه به شورا تقديم نمايدواالّ گواهى صادر خواهد شد.م/الف
شعبه اول شوراى حل اختالف سارى

آگهى حصر وراثت  
خانم ناديا پورعمرانى زاده ش ش 15769 به شــرح دادخواســت به كالســه 970380 از اين 
شورا درخواست گواهى حصروراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان سيد عليرضا پورعمرانى 
زاده ش ش 807  نام پدر ســيدمرتضى ت ت 1320/8/6 در تاريخ 97/3/26 در اقامتگاه دائمى 
خود بدرود زندگى گفته ، ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به:1-متقاضى-دختر متوفى2-
زهرا تاجيك ف ولى ش ش 247 همســر متوفى3-ســيد مجيد پورعمرانى زاده ف ســيدعليرضا ش 
ش 4152 پسر متوفى4-سيده نازنين پورعمرانى زاده ف سيدعليرضا ش ش 4020 دختر متوفى  
، اينك با انجام تشــريفات مقدماتى درخواست مزبور را يك نوبت آگهى مى نمايد تاهركس اعتراضى 
دارد يا وصيت نامه اى از متوفى نزداو مى باشــد ازتاريخ نشــر آگهى ظرف يك ماه به شــورا تقديم 

نمايدواالّ گواهى صادر خواهد شد.م/الف
شعبه اول شوراى حل اختالف سارى

آگهى حصر وراثت  
خانم شهربانو برزگر اسفندانى ش ش 5 به شرح دادخواست به كالسه 970381  از اين شورا 
درخواست گواهى حصروراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان بابعلى رضائى سنته ش ش 6 
در تاريخ 97/1/2  در اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ، ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر 
اســت به:1-متقاضى-همســر متوفى2-رضا ش ش 54   3-على ش ش 413   4-فرخ لقا ش ش 
386   5-فاطمه ش ش 15   6-زهرا ش ش 493   7-انسيه ش ش492 همگى رضائى سنته   نام 
پدر: بابعلى فرزندان متوفى  ، اينك با انجام تشريفات مقدماتى درخواست مزبور را يك نوبت آگهى 
مى نمايد تاهركس اعتراضى دارد يا وصيت نامه اى از متوفى نزداو مى باشد ازتاريخ نشر آگهى ظرف 

يك ماه به شورا تقديم نمايدواالّ گواهى صادر خواهد شد.م/الف
شعبه اول شوراى حل اختالف سارى

آگهى حصر وراثت  
خانم زبيده رضائى ش ش 2080276166 به شــرح دادخواســت به كالســه 970393از اين 
شــورا درخواست گواهى حصروراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان ام البنين اميراحمدى 
ش ش 19 در تاريــخ 96/8/21 در اقامتگاه دائمى خــود بدرود زندگى گفته ، ورثه حين الفوت آن 
مرحوم منحصر اســت به:1-متقاضى-دختر متوفى2-مهدى ش ش 1465   3-حســن ش ش 260   
4-حســين ش ش 1025 همگى رضائى   نام پدر: محمد   صادره ســارى-فرزندان متوفى ، اينك با 
انجام تشــريفات مقدماتى درخواســت مزبور را يك نوبت آگهى مى نمايد تاهركس اعتراضى دارد يا 
وصيت نامه اى از متوفى نزداو مى باشــد ازتاريخ نشــر آگهى ظرف يك ماه به شورا تقديم نمايدواالّ 

گواهى صادر خواهد شد.م/الف
شعبه اول شوراى حل اختالف سارى

آگهى حصر وراثت  
آقــاى مجيد اميــرى كالريجانى ش ش 2080283359 به شــرح دادخواســت به كالســه 
970416 از اين شورا درخواست گواهى حصروراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان 
ريحانــه فرهــادى ش ش 635 در تاريــخ 97/2/19 در اقامتــگاه دائمــى خود بــدرود زندگى 
گفته ، ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر اســت به:1-متقاضى-پســر متوفى2-مهدى اميرى 
كالريجانــى ف نورعلــى ش ش2080487361 صــادره ســارى پســر متوفى3-نورعلى اميرى 
كالريجانى ف يارعلى ش ش 746 صادره شــيرگاه همســر متوفى4-اسمعيل فرهادى رودبارى 
ف گزعلى ش ش 403 صادره ســوادكوه پدر متوفى5-صنمبر فرهادى ف قدرت اله ش ش 5 
صادره سوادكوه  مادر متوفى ، اينك با انجام تشريفات مقدماتى درخواست مزبور را يك نوبت 
آگهى مى نمايد تاهركس اعتراضى دارد يا وصيت نامه اى از متوفى نزداو مى باشد ازتاريخ نشر 

آگهى ظرف يك ماه به شورا تقديم نمايدواالّ گواهى صادر خواهد شد.م/الف
شعبه اول شوراى حل اختالف سارى

آگهى حصر وراثت  
آقــاى مهــدى حاجــى پــور ش ش 2 به شــرح دادخواســت به كالســه 403 از اين شــورا 
درخواســت گواهى حصروراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان حجت اله حاجى پور ش 
ش 2 در تاريــخ 97/3/22 در اقامتــگاه دائمى خود بــدرود زندگى گفته ، ورثه حين الفوت آن 
مرحوم منحصر است به:1-متقاضى- پسر متوفى2-بتول فرزانه صاحبى ف محمد ش ش 348 
صادره ســارى همســر متوفى3- بهمن ش ش 4 صادره سارى  4-هوشنگ ش ش 203 صادره 
ســارى 5-فضه ش ش 16 صادره سارى6-آســيه ش ش 15 صــادره مياندورود همگى حاجى 
پور   فرزند حجت اله-فرزندان متوفى ، اينك با انجام تشــريفات مقدماتى درخواست مزبور را 
يــك نوبت آگهى مى نمايد تاهركس اعتراضى دارد يا وصيت نامه اى از متوفى نزداو مى باشــد 

ازتاريخ نشر آگهى ظرف يك ماه به شورا تقديم نمايدواالّ گواهى صادر خواهد شد.م/الف
شعبه اول شوراى حل اختالف سارى

آگهى حصر وراثت  
آقاى محمود اســپهبدى ش ش 1 به شــرح دادخواست به كالســه 970415 از اين شورا 
درخواســت گواهى حصروراثت نموده و چنين توضيح داده كه شــادروان ميرزا محمود فرهادى 
هيكوئــى ش ش 410 در تاريــخ 47/6/2  در اقامتگاه دائمى خود بــدرود زندگى گفته ، ورثه 
حين الفوت آن مرحوم منحصر اســت به:1-متقاضــى ذينفع 1-رضا ش ش يك   2-افتخار ش 
ش 535 هــردو فرهادى هيكوئى   نام پدر: ميرزا محمــود –فرزندان متوفى3-فاطمه فرهادى 
ف مرحوم عبدالكريم ش ش 478 همسر متوفى ، اينك با انجام تشريفات مقدماتى درخواست 
مزبــور را يك نوبت آگهى مى نمايد تاهركس اعتراضــى دارد يا وصيت نامه اى از متوفى نزداو 
مى باشد ازتاريخ نشر آگهى ظرف يك ماه به شورا تقديم نمايدواالّ گواهى صادر خواهد شد.م/

الف
شعبه اول شوراى حل اختالف سارى

آگهى حصر وراثت  
آقاى سيد هادى عظيمى سنگدهى ش ش 1105 به شرح دادخواست به كالسه 970410  
از اين شــورا درخواســت گواهى حصروراثت نموده و چنين توضيح داده كه شــادروان ســيده 
رقيه ميرمحمدى ســنگدهى ش ش 641 در تاريخ 92/10/24 در اقامتگاه دائمى خود بدرود 
زندگى گفته ، ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر اســت به:1-متقاضى-پســر متوفى2-سيد 
عابد عظيمى ســنگده ش ش 1151   3-ســيد رمضان عظيمى سنگده ش ش 5   3-سيده عمه 
نســاء عظيمى ســنگده ش ش 2   5-ســيده مهرى عظيمى ســنگدهى ش ش 4589   6-سيده 
نســاء عظيمى ســنگدهى ش ش880   7-سيده آمنه عظيمى ســنگده ش ش 2 همگى نام پدر: 
سيدآقابرار –فرزندان متوفى ، اينك با انجام تشريفات مقدماتى درخواست مزبور را يك نوبت 
آگهى مى نمايد تاهركس اعتراضى دارد يا وصيت نامه اى از متوفى نزداو مى باشد ازتاريخ نشر 

آگهى ظرف يك ماه به شورا تقديم نمايدواالّ گواهى صادر خواهد شد.م/الف
شعبه اول شوراى حل اختالف سارى

آگهى حصر وراثت  
خانم كبرا بابانژاد تودروارى ش ش 1363 به شــرح دادخواســت به كالســه 970400 از 
اين شــورا درخواســت گواهى حصروراثت نموده و چنين توضيح داده كه شــادروان صنم فالح 
آخورسرى ش ش 183 در تاريخ 97/1/27 در اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ، ورثه 
حيــن الفوت آن مرحوم منحصر اســت به:1-متقاضى-دختر متوفى2-اميــر بابانژاد تودروارى 
ف اســمعيل ش ش 1806 پســر متوفى3-محمدتقــى ولى پور ف محمدحســن ش ش 6513   
4-خديجه ولى پور ف محمدحسن ش ش 1255 همگى صادره سارى-فرزندان متوفى  ، اينك 
با انجام تشــريفات مقدماتى درخواســت مزبور را يك نوبت آگهى مى نمايد تاهركس اعتراضى 
دارد يا وصيت نامه اى از متوفى نزداو مى باشد ازتاريخ نشر آگهى ظرف يك ماه به شورا تقديم 

نمايدواالّ گواهى صادر خواهد شد.م/الف
شعبه اول شوراى حل اختالف سارى

آگهى حصر وراثت  
آقــاى نبى تقوى ش ش 1715 به شــرح دادخواســت به كالســه 970386 از اين شــورا 
درخواست گواهى حصروراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان على تقوى ش ش 552 
در تاريــخ 87/6/16 در اقامتــگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ، ورثه حين الفوت آن مرحوم 
منحصر اســت به:1-متقاضى-دختــر متوفى2-خدابخش ش ش 1334   3-على بخش ش ش 
6295   4-صبحــه ش ش 6   5-زينــب ش ش 1714 همگــى تقــوى   نــام پــدر: على صادره 
سارى-فرزندان متوفى  ، اينك با انجام تشريفات مقدماتى درخواست مزبور را يك نوبت آگهى 
مى نمايد تاهركس اعتراضى دارد يا وصيت نامه اى از متوفى نزداو مى باشد ازتاريخ نشر آگهى 

ظرف يك ماه به شورا تقديم نمايدواالّ گواهى صادر خواهد شد.م/الف
شعبه اول شوراى حل اختالف سارى

آگهى حصر وراثت  
آقاى محمود اســپهبدى ش ش يك به شــرح دادخواســت به كالســه 970399 از اين شــورا 
درخواســت گواهى حصروراثت نموده و چنين توضيح داده كه شــادروان افتخار فوالدى هيكوئى ش 
ش 535 در تاريــخ 81/1/1  در اقامتــگاه دائمــى خــود بدرود زندگى گفته ، ورثــه حين الفوت آن 
مرحوم منحصر است به:1-متقاضى-پســر متوفى2-محسن ش ش يك صادره سارى(دودانگه)3-
مهــران ش ش 271   4-مريــم ش ش 126   5-حديقــه ش ش 4567   6-صديقــه ش ش 184  
7-خاتــون ش ش يــك    8-زينب ش ش 234 همگى اســپهبدى   نام پدر: حســين صاره ســارى-

فرزندان متوفى ، اينك با انجام تشــريفات مقدماتى درخواســت مزبــور را يك نوبت آگهى مى نمايد 
تاهركس اعتراضى دارد يا وصيت نامه اى از متوفى نزداو مى باشد ازتاريخ نشر آگهى ظرف يك ماه 

به شورا تقديم نمايدواالّ گواهى صادر خواهد شد.م/الف
شعبه اول شوراى حل اختالف سارى

آگهى حصر وراثت  
خانم ليال صادقيان حاجى آبادى ش ش 53 به شــرح دادخواســت به كالســه 970321 از اين 
شــورا درخواســت گواهى حصروراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان  خليل رمضانى حاجى 
آبادى ش ش 87 در تاريخ 97/3/13 در اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ، ورثه حين الفوت 
آن مرحوم منحصر اســت به:1-متقاضى-مادر متوفى2-حســن رمضانى حاجى آبادى ف على اكبر ش 
ش 54 صادره ســارى پدر متوفى ، اينك با انجام تشــريفات مقدماتى درخواست مزبور را يك نوبت 
آگهــى مــى نمايد تاهركس اعتراضى دارد يا وصيت نامه اى از متوفى نزداو مى باشــد ازتاريخ نشــر 

آگهى ظرف يك ماه به شورا تقديم نمايدواالّ گواهى صادر خواهد شد.م/الف
شعبه اول شوراى حل اختالف سارى

آگهى حصر وراثت  
آقاى على رجبيان ش ش 917 به شرح دادخواست به كاسه 970384 از اين شورا درخواست 
گواهــى حصروراثــت نموده و چنين توضيح داده كه شــادروان ربابه آماده ســوركى ش ش 144 در 
تاريخ 96/10/20 در اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ، ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر 
است به:1-متقاضى- پسر متوفى2-احمد رجبيان ف مشهدى محمد ش ش 89 صادره سارى همسر 
متوف3-محمــود ش ش 643   4-زهــرا ش ش 430   5-فاطمــه ش ش 1763  6-مريــم ش ش 
30 همگى رجبيان   نام پدر: احمد صادره سارى-فرزندان متوفى، اينك با انجام تشريفات مقدماتى 
درخواســت مزبور را يك نوبت آگهى مى نمايد تاهركــس اعتراضى دارد يا وصيت نامه اى از متوفى 
نزداو مى باشــد ازتاريخ نشــر آگهى ظــرف يك ماه به شــورا تقديم نمايدواالّ گواهــى صادر خواهد 

شد.م/الف
شعبه اول شوراى حل اختالف سارى

آگهى حصر وراثت  
خانــم بهنــاز امرالــه ش ش 1286 به شــرح دادخواســت به كالســه 970391 از اين شــورا 
درخواســت گواهــى حصروراثت نموده و چنين توضيح داده كه شــادروان محســن بهــرام زاده ش 
ش 135 در تاريــخ 97/3/13 در اقامتــگاه دائمــى خود بدرود زندگى گفتــه ، ورثه حين الفوت آن 
مرحوم منحصر اســت به:1-متقاضى-همســر متوفى2-غزاله بهرام زاده چگينى ف محســن ش ش 
2110040882 دختــر متوفــى  ، اينك با انجام تشــريفات مقدماتى درخواســت مزبور را يك نوبت 
آگهــى مــى نمايد تاهركس اعتراضى دارد يا وصيت نامه اى از متوفى نزداو مى باشــد ازتاريخ نشــر 

آگهى ظرف يك ماه به شورا تقديم نمايدواالّ گواهى صادر خواهد شد.م/الف
شعبه اول شوراى حل اختالف سارى

آگهى حصر وراثت  
خانم ناديا پورعمرانى زاده ش ش 15769 به شــرح دادخواســت به كالســه 970380 از اين 
شورا درخواست گواهى حصروراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان سيد عليرضا پورعمرانى 
زاده ش ش 807  نام پدر ســيدمرتضى ت ت 1320/8/6 در تاريخ 97/3/26 در اقامتگاه دائمى 
خود بدرود زندگى گفته ، ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به:1-متقاضى-دختر متوفى2-
زهرا تاجيك ف ولى ش ش 247 همســر متوفى3-ســيد مجيد پورعمرانى زاده ف ســيدعليرضا ش 
ش 4152 پسر متوفى4-سيده نازنين پورعمرانى زاده ف سيدعليرضا ش ش 4020 دختر متوفى  
، اينك با انجام تشــريفات مقدماتى درخواست مزبور را يك نوبت آگهى مى نمايد تاهركس اعتراضى 
دارد يا وصيت نامه اى از متوفى نزداو مى باشــد ازتاريخ نشــر آگهى ظرف يك ماه به شــورا تقديم 

نمايدواالّ گواهى صادر خواهد شد.م/الف
شعبه اول شوراى حل اختالف سارى

آگهى حصر وراثت  
خانم شهربانو برزگر اسفندانى ش ش 5 به شرح دادخواست به كالسه 970381  از اين شورا 
درخواست گواهى حصروراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان بابعلى رضائى سنته ش ش 6 
در تاريخ 97/1/2  در اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ، ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر 
اســت به:1-متقاضى-همســر متوفى2-رضا ش ش 54   3-على ش ش 413   4-فرخ لقا ش ش 
386   5-فاطمه ش ش 15   6-زهرا ش ش 493   7-انسيه ش ش492 همگى رضائى سنته   نام 
پدر: بابعلى فرزندان متوفى  ، اينك با انجام تشريفات مقدماتى درخواست مزبور را يك نوبت آگهى 
مى نمايد تاهركس اعتراضى دارد يا وصيت نامه اى از متوفى نزداو مى باشد ازتاريخ نشر آگهى ظرف 

يك ماه به شورا تقديم نمايدواالّ گواهى صادر خواهد شد.م/الف
شعبه اول شوراى حل اختالف سارى

آگهى حصر وراثت  
خانم زبيده رضائى ش ش 2080276166 به شــرح دادخواســت به كالســه 970393از اين 
شــورا درخواست گواهى حصروراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان ام البنين اميراحمدى 
ش ش 19 در تاريــخ 96/8/21 در اقامتگاه دائمى خــود بدرود زندگى گفته ، ورثه حين الفوت آن 
مرحوم منحصر اســت به:1-متقاضى-دختر متوفى2-مهدى ش ش 1465   3-حســن ش ش 260   
4-حســين ش ش 1025 همگى رضائى   نام پدر: محمد   صادره ســارى-فرزندان متوفى ، اينك با 
انجام تشــريفات مقدماتى درخواســت مزبور را يك نوبت آگهى مى نمايد تاهركس اعتراضى دارد يا 
وصيت نامه اى از متوفى نزداو مى باشــد ازتاريخ نشــر آگهى ظرف يك ماه به شورا تقديم نمايدواالّ 

گواهى صادر خواهد شد.م/الف
شعبه اول شوراى حل اختالف سارى

كيفرى  دادگاه   1022 شعبه   9509882112301430 كالسه  پرونده  دادنامه  
دومجموع قضايى وليعصر تهران ( 1022جزايى سابق ) تصميم نهايى شماره  
 – خوزستان  استان  نشانى  به  ماشااله  فرزند  قنواتى  رضا  آقاى   : شاكى 
شهرستان بندرماهشهر – شهر بندر ماهشهر –فاز 4 گلستان دهم پ- 18 ضلع 
شرقى  متهم: آقاى رضاكوهى  فرزند معضل به نشانى مجهول المكان  اتهام : 
اعمال نفوذ برخالف حق  گردشكار : شاكى شكايتى عليه متهم باال تقديم داشته 
كه پس از ارجاع به اين شعبه و ثبت به كالسه فوق  وجرى تشريفات قانونى 
دروقت فوق العاده دادگاه  بتصدى امضاء كننده ذيل  تشكيل است وبا توجه به 
محتويات پرونده و تحقيقات انجام شده ختم رسيدگى اعالم و بشرح اتى مبادرت 
به صدور راى مى نمايد   «راى دادگاه » درخصوص شكايت آقاى رضا قنواتى  
عليه رضا كوهى دائر بر اعمال نفوذ بر خالف حق با عنايت به محتويات پرونده 
و فقدان ادله اثباتى مبنى  براينكه متهم را ذى  نفوذ نزد  مقامات رسمى كرده 
باشد، مستنداُ به ماده  قانون آيين  دادرسى كيفرى حكم برائت وى صادرمى 
گردد  شاكى اگر مدعى واريز وجهى به حساب متهم است كه كارى درقبال آن 
انجام نشده است ميتواند از طريق دادخواست حقوقى نسبت به مطالبه آن اقدام 
نمايد راى صادره غيابى محسوب و غير قابل واخواهى دراين شعبه وظرف 
20روز پس از ابالغ قابل تجديد نظر خواهى دردادگاه نظر استان تهران است  .

 40893/ م الف                 رئيس شعبه 1022دادگاه كيفرى 2 تهران  وحيد مهربان   

 دادنامه  پرونده كالسه 9609982159100081 شعبه 1180 دادگاه كيفرى دو 
مجتمع قضايى قدس تهران ( 1180 جزايى سابق) تصميم نهايى شاكى: گزارش  
متهم: آقاى حسن مهردادفر (مجهول المكان)  اتهام: جعل  و استفاده از سند مجعول  
راى دادگاه درخصوص اتهام آقاى حسن مهردادفر فرزند محمدرضا دائر بر جعل 
و استفاده از سند مجعول (جعل در وكالتنامه تعويض پالك خودرو به شماره 
55 الى 971 ى 15 و استفاده از آن) با توجه به جامع اوراق و محتويات پرونده 
از جمله شكايت و گزارش مرجع انتظامى رونوشت وكالتنامه مجعول اظهارات 
مطلعين و كيفرخواست صادره از دادسرا و ساير قرائن و شواهد اثباتى مندرج در 
پرونده و به استناد مواد 134- 523 -536 قانون مجازات اسالمى متهم را بابت 
جعل به تحمل دو سال حبس تعزيرى و بابت استفاده از سند مجعول به پرداخت 
دوازده ميليون ريال جزاى نقدى در حق صندوق دولت محكوم مى كند مجازات 
اشد در خصوص متهم اجرا خواهد شد راى صادره غيابى و ظرف مدت بيست 
روز از تاريخ ابالغ قابل واخواهى در اين دادگاه و پس از اتمام مهلت واخواهى 
ظرف بيست روز قابل اعتراض در محاكم محترم تجديدنظر استان تهران است  .
 40898/ م الف              دادرس شعبه 1180 دادگاه كيفرى دو تهران – جبارى مرادلو

كيفرى  دادگاه   1022 شعبه   9609982112300277 كالسه  پرونده   « «دادنامه 
دومجتمع قضايى وليعصر تهران (1022جزايى سابق ) تصميم نهايى شماره متهم 
: آقاى جواد محمئممى فرزند نعمت اله به نشانى مجهول المكان  اتهام رانندگى 
بدون گواهينامه  گردشكار : شاكى شكايتى عليه متهم باال تقديم داشته كه پس 
از ارجاع به اين شعبه و ثبت به كالسه فوق و جرى تشريفات قانونى در وقت 
فوقالعاده دادگاه بتصدى امضاء كننده ذيل تشكيل است وبا توجه  به محتوبات 
پرونده و تحقيقات انجام شده ختمرسيدگى اعالم و بشرح آتى مبادرت به صدور 
راى مى نمايد   «راى دادگاه » بزهكار آقاى جواد محمدى دائر بر رانندگى بدون 
گواهينامه موضوع گزارش مرجع انتظامى با عنايت به محتوبات پرونده گزارش 
مرجع مزبور و اقرار متهم درمرجع انتظامى و عدم حضور متهم دردادگاه جهت 
دفاع محرز است و مستنداَ به ماده 723 قانون تعزيرات و با رعايت مواد 65، 83 و 
86 قانون مجازات اسالمى حكم برمحكوميت متهم به پرداخت جزاى نقدى به مبلغ 
9 ميليون ريال بدل از دو ماه حبس تعزيرى صادرمى گردد   راى صادره غيابى 
محسوب و ظرف 20روز پس از ابالغ واخواهى دراين شعبه وظرف 20روز پس 

از آن قابل تجديد نظر خواهى دردادگاه تجديد نظر استان تهران است.
  40894/ م الف             رئيس شعبه 1022 دادگاه كيفرى دو تهران – وحيد مهربان 

كيفرى  دادگاه   1022 شعبه   9509882112301430 كالسه  پرونده  دادنامه  
دومجموع قضايى وليعصر تهران ( 1022جزايى سابق ) تصميم نهايى شماره  
 – خوزستان  استان  نشانى  به  ماشااله  فرزند  قنواتى  رضا  آقاى   : شاكى 
شهرستان بندرماهشهر – شهر بندر ماهشهر –فاز 4 گلستان دهم پ- 18 ضلع 
شرقى  متهم: آقاى رضاكوهى  فرزند معضل به نشانى مجهول المكان  اتهام : 
اعمال نفوذ برخالف حق  گردشكار : شاكى شكايتى عليه متهم باال تقديم داشته 
كه پس از ارجاع به اين شعبه و ثبت به كالسه فوق  وجرى تشريفات قانونى 
دروقت فوق العاده دادگاه  بتصدى امضاء كننده ذيل  تشكيل است وبا توجه به 
محتويات پرونده و تحقيقات انجام شده ختم رسيدگى اعالم و بشرح اتى مبادرت 
به صدور راى مى نمايد   «راى دادگاه » درخصوص شكايت آقاى رضا قنواتى  
عليه رضا كوهى دائر بر اعمال نفوذ بر خالف حق با عنايت به محتويات پرونده 
و فقدان ادله اثباتى مبنى  براينكه متهم را ذى  نفوذ نزد  مقامات رسمى كرده 
باشد، مستنداُ به ماده  قانون آيين  دادرسى كيفرى حكم برائت وى صادرمى 
گردد  شاكى اگر مدعى واريز وجهى به حساب متهم است كه كارى درقبال آن 
انجام نشده است ميتواند از طريق دادخواست حقوقى نسبت به مطالبه آن اقدام 
نمايد راى صادره غيابى محسوب و غير قابل واخواهى دراين شعبه وظرف 
20روز پس از ابالغ قابل تجديد نظر خواهى دردادگاه نظر استان تهران است  .

 40893/ م الف                 رئيس شعبه 1022دادگاه كيفرى 2 تهران  وحيد مهربان   

 دادنامه  پرونده كالسه 9609982159100081 شعبه 1180 دادگاه كيفرى دو 
مجتمع قضايى قدس تهران ( 1180 جزايى سابق) تصميم نهايى شاكى: گزارش  
متهم: آقاى حسن مهردادفر (مجهول المكان)  اتهام: جعل  و استفاده از سند مجعول  
راى دادگاه درخصوص اتهام آقاى حسن مهردادفر فرزند محمدرضا دائر بر جعل 
و استفاده از سند مجعول (جعل در وكالتنامه تعويض پالك خودرو به شماره 
55 الى 971 ى 15 و استفاده از آن) با توجه به جامع اوراق و محتويات پرونده 
از جمله شكايت و گزارش مرجع انتظامى رونوشت وكالتنامه مجعول اظهارات 
مطلعين و كيفرخواست صادره از دادسرا و ساير قرائن و شواهد اثباتى مندرج در 
پرونده و به استناد مواد 134- 523 -536 قانون مجازات اسالمى متهم را بابت 
جعل به تحمل دو سال حبس تعزيرى و بابت استفاده از سند مجعول به پرداخت 
دوازده ميليون ريال جزاى نقدى در حق صندوق دولت محكوم مى كند مجازات 
اشد در خصوص متهم اجرا خواهد شد راى صادره غيابى و ظرف مدت بيست 
روز از تاريخ ابالغ قابل واخواهى در اين دادگاه و پس از اتمام مهلت واخواهى 
ظرف بيست روز قابل اعتراض در محاكم محترم تجديدنظر استان تهران است  .
 40898/ م الف              دادرس شعبه 1180 دادگاه كيفرى دو تهران – جبارى مرادلو

كيفرى  دادگاه   1022 شعبه   9609982112300277 كالسه  پرونده   « «دادنامه 
دومجتمع قضايى وليعصر تهران (1022جزايى سابق ) تصميم نهايى شماره متهم 
: آقاى جواد محمئممى فرزند نعمت اله به نشانى مجهول المكان  اتهام رانندگى 
بدون گواهينامه  گردشكار : شاكى شكايتى عليه متهم باال تقديم داشته كه پس 
از ارجاع به اين شعبه و ثبت به كالسه فوق و جرى تشريفات قانونى در وقت 
فوقالعاده دادگاه بتصدى امضاء كننده ذيل تشكيل است وبا توجه  به محتوبات 
پرونده و تحقيقات انجام شده ختمرسيدگى اعالم و بشرح آتى مبادرت به صدور 
راى مى نمايد   «راى دادگاه » بزهكار آقاى جواد محمدى دائر بر رانندگى بدون 
گواهينامه موضوع گزارش مرجع انتظامى با عنايت به محتوبات پرونده گزارش 
مرجع مزبور و اقرار متهم درمرجع انتظامى و عدم حضور متهم دردادگاه جهت 
دفاع محرز است و مستنداَ به ماده 723 قانون تعزيرات و با رعايت مواد 65، 83 و 
86 قانون مجازات اسالمى حكم برمحكوميت متهم به پرداخت جزاى نقدى به مبلغ 
9 ميليون ريال بدل از دو ماه حبس تعزيرى صادرمى گردد   راى صادره غيابى 
محسوب و ظرف 20روز پس از ابالغ واخواهى دراين شعبه وظرف 20روز پس 

از آن قابل تجديد نظر خواهى دردادگاه تجديد نظر استان تهران است.
  40894/ م الف             رئيس شعبه 1022 دادگاه كيفرى دو تهران – وحيد مهربان 

كيفرى  دادگاه   1022 شعبه   9509882112301430 كالسه  پرونده  دادنامه  
دومجموع قضايى وليعصر تهران ( 1022جزايى سابق ) تصميم نهايى شماره  
 – خوزستان  استان  نشانى  به  ماشااله  فرزند  قنواتى  رضا  آقاى   : شاكى 
شهرستان بندرماهشهر – شهر بندر ماهشهر –فاز 4 گلستان دهم پ- 18 ضلع 
شرقى  متهم: آقاى رضاكوهى  فرزند معضل به نشانى مجهول المكان  اتهام : 
اعمال نفوذ برخالف حق  گردشكار : شاكى شكايتى عليه متهم باال تقديم داشته 
كه پس از ارجاع به اين شعبه و ثبت به كالسه فوق  وجرى تشريفات قانونى 
دروقت فوق العاده دادگاه  بتصدى امضاء كننده ذيل  تشكيل است وبا توجه به 
محتويات پرونده و تحقيقات انجام شده ختم رسيدگى اعالم و بشرح اتى مبادرت 
به صدور راى مى نمايد   «راى دادگاه » درخصوص شكايت آقاى رضا قنواتى  
عليه رضا كوهى دائر بر اعمال نفوذ بر خالف حق با عنايت به محتويات پرونده 
و فقدان ادله اثباتى مبنى  براينكه متهم را ذى  نفوذ نزد  مقامات رسمى كرده 
باشد، مستنداُ به ماده  قانون آيين  دادرسى كيفرى حكم برائت وى صادرمى 
گردد  شاكى اگر مدعى واريز وجهى به حساب متهم است كه كارى درقبال آن 
انجام نشده است ميتواند از طريق دادخواست حقوقى نسبت به مطالبه آن اقدام 
نمايد راى صادره غيابى محسوب و غير قابل واخواهى دراين شعبه وظرف 
20روز پس از ابالغ قابل تجديد نظر خواهى دردادگاه نظر استان تهران است  .

 40893/ م الف                 رئيس شعبه 1022دادگاه كيفرى 2 تهران  وحيد مهربان   

 دادنامه  پرونده كالسه 9609982159100081 شعبه 1180 دادگاه كيفرى دو 
مجتمع قضايى قدس تهران ( 1180 جزايى سابق) تصميم نهايى شاكى: گزارش  
متهم: آقاى حسن مهردادفر (مجهول المكان)  اتهام: جعل  و استفاده از سند مجعول  
راى دادگاه درخصوص اتهام آقاى حسن مهردادفر فرزند محمدرضا دائر بر جعل 
و استفاده از سند مجعول (جعل در وكالتنامه تعويض پالك خودرو به شماره 
55 الى 971 ى 15 و استفاده از آن) با توجه به جامع اوراق و محتويات پرونده 
از جمله شكايت و گزارش مرجع انتظامى رونوشت وكالتنامه مجعول اظهارات 
مطلعين و كيفرخواست صادره از دادسرا و ساير قرائن و شواهد اثباتى مندرج در 
پرونده و به استناد مواد 134- 523 -536 قانون مجازات اسالمى متهم را بابت 
جعل به تحمل دو سال حبس تعزيرى و بابت استفاده از سند مجعول به پرداخت 
دوازده ميليون ريال جزاى نقدى در حق صندوق دولت محكوم مى كند مجازات 
اشد در خصوص متهم اجرا خواهد شد راى صادره غيابى و ظرف مدت بيست 
روز از تاريخ ابالغ قابل واخواهى در اين دادگاه و پس از اتمام مهلت واخواهى 
ظرف بيست روز قابل اعتراض در محاكم محترم تجديدنظر استان تهران است  .
 40898/ م الف              دادرس شعبه 1180 دادگاه كيفرى دو تهران – جبارى مرادلو

كيفرى  دادگاه   1022 شعبه   9609982112300277 كالسه  پرونده   « «دادنامه 
دومجتمع قضايى وليعصر تهران (1022جزايى سابق ) تصميم نهايى شماره متهم 
: آقاى جواد محمئممى فرزند نعمت اله به نشانى مجهول المكان  اتهام رانندگى 
بدون گواهينامه  گردشكار : شاكى شكايتى عليه متهم باال تقديم داشته كه پس 
از ارجاع به اين شعبه و ثبت به كالسه فوق و جرى تشريفات قانونى در وقت 
فوقالعاده دادگاه بتصدى امضاء كننده ذيل تشكيل است وبا توجه  به محتوبات 
پرونده و تحقيقات انجام شده ختمرسيدگى اعالم و بشرح آتى مبادرت به صدور 
راى مى نمايد   «راى دادگاه » بزهكار آقاى جواد محمدى دائر بر رانندگى بدون 
گواهينامه موضوع گزارش مرجع انتظامى با عنايت به محتوبات پرونده گزارش 
مرجع مزبور و اقرار متهم درمرجع انتظامى و عدم حضور متهم دردادگاه جهت 
دفاع محرز است و مستنداَ به ماده 723 قانون تعزيرات و با رعايت مواد 65، 83 و 
86 قانون مجازات اسالمى حكم برمحكوميت متهم به پرداخت جزاى نقدى به مبلغ 
9 ميليون ريال بدل از دو ماه حبس تعزيرى صادرمى گردد   راى صادره غيابى 
محسوب و ظرف 20روز پس از ابالغ واخواهى دراين شعبه وظرف 20روز پس 

از آن قابل تجديد نظر خواهى دردادگاه تجديد نظر استان تهران است.
  40894/ م الف             رئيس شعبه 1022 دادگاه كيفرى دو تهران – وحيد مهربان 

گ���و قاسم غفوری - مائده شیرپور  همیشه هستند افرادی که با وجود گفت و
کم کاری و کم اطالعی دیگرانی را که پا در عرصه خدمت رسانی 
می گذارند به باد انتقاد می گیرند، نمونه  این افراد عده ای 
توئیت کار و به قول امروزی ها شبکه مجازی باز هستند که، 
عادت کرده اند پشت سیستم های خود زیر باد کولر بنشینند 
و ُغر بزنند، بی آنکه در میدان حاضر شوند و قدم از قدم 
بردارند یک ریز ُغر می زنند که چرا فالن َکس به جای سوریه 
به کشور خودمان نمی رسد و چرا فالن موکب دار مسیر کربال، 

راهی کرمانشاه برای بازسازی خانه های ویران نمی شود!! 
به این ُغر زدن ها و البته وارد گود نشدن ها و کنایه 
زدن بدون اطالع برخی، عادت کرده ایم، اما این متن را برای 
آنهایی آماده کردیم که با شنیدن ُغر این افراد در دلشان 
تردید ایجاد می شود که چرا یک جهادی هموطنش را ارجح 
نمی بیند، برایتان از شهید شفیعی خواهیم گفت، کسی که 
در سوریه و در دفاع از کودکان و خردساالن بی گناِه مانده 
در تله داعش، شهید شد و البته در کشور نیز جهادهای 
فراوان داشت و بسیاری از بچه های گروه جهادی خصوصاً 

ورامین کسانی هستند که شهید شفیعی  پیشوای  بخش 
کسی  از  برایتان  است.  آورده  گروه ها  این  به  را  آنها 
می گوییم که برای کمک به هموطنان پیشتاز بود و همواره 
با گروه های جهادی راهی مناطق صعب العبور می شد و بعد از 
خدمت رسانی به هموطنان در روستاهای دورافتاده، لباس 
آنقدر  و  داعش  شد  با  نبرد  میدان  راهی  و  رزم  پوشید 
این کار را تکرار کرد که در نهایت به شهادت رسید. برای 
شنیدن از زندگی سراسر مجاهدت شهید محمود شفیعی با 

برادر او همکالم شدیم، بخوانید ماحصل این گفت وگو را:

نمای نزدیک


