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 است[ حذف شده]اطالعات شخصی افراد 

 

محترم اجرای  دادیاری ۳۷مهر  ۷ – ۳۰۱۰/ ۸۶طبق نامه شماره  ۳۷مهر  ۴مورخه  ۰۱۱۱احتراماً در ساعت /

هللا میثاقی که در َید دختر وی بنام شعله  احکام دادسرای انقالب اسالمی اصفهان جهت تخلیه منزل محکوم دکتر امان

کسی در منزل مورد نظر نبوده ناچاراً درب منزل بوسیله کلید سازی  الباب دقمیثاقی میباشد به محل رفته پس از 

و  یبردار صورته راه نظر باز وارد منزل شده اثاثیه موجود بشرح ذیل س ۷شفیعی به تصدی حسن شفیعی واقع در 

تأمین گذشته شد  گرانریشمشمیر   آوری و فروش اموال تملیکی استان اصفهان آقای تورج نزد نماینده سازمان جمع

 امضاء کنندگان صورتجلسه گردیده % در حضورمراتب 

 _بخاری گازی مشهد کولر دو دستگاه۰

 یک دستگاهمخلوط کن  -۲

 آب میوه گیری یک دستگاه -۷

 جارو برقی ناسیونال یک دستگاه -۴

 عدد ۱قاب عکس خانوادگی  -۱

 جعبه نوشابه پپسی با شیشه خالی یک جعبه -۸

 کولمن آب یک عدد -۳

 فالکس غذا یک عدد -۶

 چهار دستگاه تلفن -۹

 پلوپز دو عدد -۰۱

 کپسول گاز پیک نیک دو عدد -۰۰

 کیلو ۸۱حدوداً دوگونی برنج  -۰۲

 تختخواب فنری یکنفره دو عدد -۰۷

 صندلی چوبی چهار عدد -۰۴

 صندلی سیمی مشکی چهار عدد -۰۱ 

 بخاری برقی یک دستگاه -۰۸

 گرام ناسیونال یک دستگاه -۰۳

 ]ناخوانا[ -۰۶

 یک دستگاه آپارات فیلیپس -۰۹

 ساعت دیواری دو عدد -۲۱

 مبلمان دو دست -۲۰

 عدد ۱میز کوچک  -۲۲

 تیغه ۷ ریش تراش روسی یک عدد سه-۲۷
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 تعدادی عکس خانوادگی و تعدادی آلبوم عکس خانوادگی -۲۴

 جلد ۱۱کتاب ]تعداد[ حدوداً  -۲۱

 سشوار دو دستگاه -۲۸

 رادیو قدیمی با مارک موزیکال یک دستگاه -۲۳

 یک جعبه کوچک وسائل دندان پزشکی -۲۶

 نقدمبلغ دو هزار و دویست و شصت تومان وجه  -۲۹

 حلقه ۸نوار کاست  -۷۱

 نوار ویدئو سه حلقه -۷۰

 ویالون یک دستگاه -۷۲

 طالجات یک عدد نیم پهلوی یک عدد ربع بهار آزادی -۷۷

 یک عدد ساعت سیکو مردانه -۷۴

 پارچه دو طاقه نیرول چهار هزار -۷۱

 ساعت دیواری یک عدد -۷۸

 تختخواب چوبی دو نفره به صورت تکی با تشک یک عدد -۷۳

 میز توالت یک عدد -۷۶

 یک تخته ۱/۲× ۱/۷یک تخته و  ۷×۴یک تخته  ۱/۷× ۱/۴یک تخته  ۱/۲×۱/۷قالی تعداد چهار تخته  -۷۹

 تعداد دو چمدان حاوی لباس -۴۱

 اینچ سیاه و سفید با میز چوبی یک دستگاه ۲۱تلویزیون  -۴۰

 آینه دیواری قدی یک عدد-۴۲

 نیم قالی کوچک چهار عدد کمتر از ذرع و -۴۷

 لباس شوئی ارج یک دستگاه -۴۴

 یخچال هور یک دستگاه -۴۱

 فریزر فیلکو یک دستگاه -۴۸

 فوت یک دستگاه ۸یخچال ارج  -۴۳

 اجاق گاز فر دار شعله آفرین یک دستگاه -۴۶

 رادیو ضبط ناسیونال مستعمل یک دستگاه -۴۹

 همزن برقی یک دستگاه -۱۱

 مقداری ظروف آشپزخانه -۱۰

 دستگاهگیتار یک  -۱۲

 دستگاه ضربان قلب پزشکی یک دستگاه -۱۷
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 دستگاه نوار قلب با کاور ]ناخوانا[ یک دستگاه -۱۴

 ]ناخوانا[ -۱۱

 میز اتو یک عدد -۱۸

 اتو برقی مستعمل یک عدد -۱۳

 چرخ خیاطی بافی کوهلر یک دستگاه -۱۶

 ساعت زنگی کوچک یک عدد -۱۹

 ریگالتور ایران گاز با شیلنگ یک عدد -۸۱

 پروانه پزشکی متعلق به دکتر سینا حکیمان – ۸۰

 پروانه مطب شعله میثاقی -۸۲

 پروانه مطب سینا حکیمان -۸۷

 ۰۳۱۱۲۰یک فقره چک سفید امضاء به شماره  -۸۴

 کارت عضویت پزشکان میثاقیان -۸۱

 کارت پایان خدمت سینا حکیمان -۸۸

 ۴۸۱۴۴۹۲چک بمبلغ پنج میلیون لایر در وجه سینا حکیمان به شماره  -۸۳

 ۲۴۱۰۳۹در وجه حامل بدون تاریخ به شماره  ۷۱۱۱۱۱۱ چک بمبلغ سه -۸۶

 ۴۲۳۸۶۰دسته چک حساب شماره  -۸۹

 ۱۲۰۹دسته چک حساب شماره  -۳۱

 بانک سپه ۰۰۷۲۴دسته چک شماره حساب  -۳۰

 بانک سپه ۰۰۲۸۶دسته چک شماره حساب  -۳۲

 ۰۲۳۹دفترچه حساب قرض الحسنه به شماره  -۳۷

 سپرده کوتاه مدت دفترچه -۳۴

 ]ناخوانا[-۳۱
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کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی  دای برخور]متن باال رونویسی از اصل سند است. اگر به نکته

 ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید[


