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 است[ حذف شده]اطالعات شخصی افراد 

 

 ]آرم[ 

 نیروی انتظامی جمهوری اسالمی ایران 

 ]آرم[  

 جمهوری اسالمی ایران

 

 ١۴٧٧۵شماره: 

 ١٣٧٨مهر  ١٩تاریخ: 

 ----- پیوست:

 

اینجانبان مامورین اجرای احکام به   ١٣٧٨مهر  ۵]س[ مورخ  / ۶٢١  / ٧۶ / ۶١۴احتراماً در اجرای حکم شماره  

ملک تحت تصرف آقای  [ حذف شده]اتفاق نمایندگان محترم ستاد اجرایی و اداره اجتماعی خواهر شعبانی به آدرس 

حسین اعظمی اعزام شدیم پیرو خواسته حکم با رعایت موازین شرعی و قانونی دق الباب شد ولی کسی درب را باز  

ی گردید که توسط متصرف و خانواده وی مورد حمله چوب دستی قرار گرفتیم که پس از نکرد که اقدام به بازگشای

باشد بطور دقیق صورتبرداری شد و از ملک خارج گردید  درگیری از اسباب و اثاثیه موجود در ملک بشرح ذیل می

عدد   ١٨ -٣ اینچ گروندیک مستعمل ٢١یکدستگاه تلویزیون  -٢متری مستعمل  ١٢یک تخته فرش دست بافت  -١

یکدستگاه جاروبرقی ناسیونال  -۵سه متری مستعمل  ٣یک تخته فرش  -۴  –ای مستعمل صندلی روکش پارچه 

سه   ٣میز کوچک چوبی  -٨ –نفر چوبی مستعمل  ۶میز ناهارخوری  -٧ –یکعدد میز گرد و پایه چوبی  -۶مستعمل 

  ١٢فرش   ١٢ –متری دستباف یک تخته  ۶فرش   -١١  –ای کوچک دو عدد میز شیشه -١٠ -نیست[  ٩]شماره  -عدد 

زیر   -١۵ –یکعدد سینی مسی گرد  -١۴ –یکعدد سماور برقی طالیی رنگ  -١٣متری دست بافت یک تخته مستعمل 

 –بافت تخته قالیچه یک متری دست  ۵  -١٧ –ای با روکشوی چوبی صندلی روپارچه   -١۶  –تلویزیون چوبی دو عدد 

میز مطالعه با   ٢١  –مستعمل  E212 آیوایکدستگاه ویدئو  ٢٠ –جای کفش چوبی یکعدد  -١٩ –یکعدد میز چوبی  ١٨

یکدستگاه ریش  -٢۴ –یکدستگاه دریل بوش مستعمل  -٢٣ –یکعدد تخت خواب یک نفره  -٢٢ –صندلی چوبی یکعدد 

  ٢ x ١/ ۵یک تخته قالیچه  -٢٧ –گوشی تلفن  یکدستگاه -٢۶  –یکعدد چراغ مطالعه  ٢۵ –تراش برقی فیلیپس 

یک عدد کتابخانه  -٣١ – متری ۶یک تخته گلیم  ٣٠تخت خواب دو نفره یکعدد  -٢٩میز توالت یکعدد  -٢٨ –مستعمل 

  ۶فرش   ٣۴  –نفره دو عدد  ١تخت خواب چوبی  - ٣٣  –اینچ از کار افتاده  ٢١یکدستگاه تلویزیون  -٣٢ –چوبی 

یکدستگاه ضبط صوت سونی  ٣۶  –یک عدد زیر تلویزیونی چوبی فرسوده  -٣۵ –متری دست باف یک تخته 

میز چهار نفره با  - ٣٩  –ای کتابخانه چوبی با دو درب شیشه ٣٨  –کمد دو کشویی کوچک یک عدد  ٣٧مستعمل 

جنرال الکتریک ایران یخچال  -۴١یکعدد سماور ذغالی برنجی با کاسه و زیر   ۴٠  –چهار عدد صندلی چوبی 

شعله فردار   ۵اجاق گاز  -۴٣لباسشوئی الوامیت یکدستگاه  -۴٢یخچال فریزه آزمایش یکدستگاه  -۴١یکدستگاه 

Luxury  ٢فرش دست بافت  - ۴۶عدد   ۴کپسول اجاق گاز پرسی  -۴۵بخاری نفتی ارج یکدستگاه  -۴۴یکدستگاه  

کشوئی کوچک  ۶کمد  -۴٩عدد ساعت دیواری  ۵ -۴٨د سماور برنجی ذغالی زرد رنگ یکعد -۴٧ متری دو عدد

آئینه مستطیلی   -۵٣جلد کتاب انواع مختلف  ١۴۵ -۵٢سطل مسی یکعدد  -۵١پلوپز پارس خزر یکدستگاه  -۵٠یکعدد 

چراغ رومیزی  -۵۶تلفن سیاه رنگ یکدستگاه  -۵۵عدد قاب عکس بزرگ و کوچک   ٢٠ -۵۴دور چوبی یکعدد 

دو عدد ظرف برنجی  -۵٩قاب فلزی یکدستگاه  -۵٨گالب پاش مسی با یک عدد سینی هر کدام یکعدد  -۵٧یکعدد 

  -۶٣گلدان گلی یکعدد  -۶٢چراغ برقی رومیزی یکعدد  -۶١دان تعدادی کارد رسوه و چنگال و نمک -۶٠تزئینی 
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 ۴بشقاب و کاسه چینی   -۶۶ای یکعدد گلدان شیشه  -۶۵  شکالت خوری بلوری دو عدد - ۶۴جای شمعدان فلزی دو عدد  

  -٧٠صندلی چوبی با روکش پارچه یکعدد خراب   -۶٩سیم دستی یکعدد بی -۶٨نردبان فلزی یکعدد   -۶٧پارچه 

 -٧۴مقدار زیادی لباس زنانه و مردانه  -٧٣جعبه شطرنج چوبی  -٧٢راکت تنیس سه عدد   -٧١مقداری رخت خواب 

  -٧٨چرخ خیاطی قدیمی خراب  -٧٧گلدان فلزی یکعدد  -٧۶رادیو کاسیو کوچک   -٧۵و مردانه تعداد کفش زنانه 

  -٨٢عدد    ۶زیر سیگار بلوری  -٨١عدد لیوان بزرگ و کوچک   ٢۴  -٨٠پرسک سه تکه  -٧٩ای پرسیس سه تکه

تفلون و  مقدار ظروف -٨۵مقدار زیادی ظروف مالمین  -٨۴مقدار زیادی ظروف چینی  -٨٣ترازو وزنه یکعدد 

جاروبرقی ناسیونال  -٨٨مقدار ظروف روی   -٨٧عدد ساک بزرگ محتوی لباس  ۴ -٨۶مقداری پالستیکی ]ناخوانا[ 

یخچال   -٩٢زیر اتو یکعدد مستعمل  -٩١دو عدد اتو برقی فرسوده  -٩٠جعبه کهنه محتوی چینی  -٨٩خراب یکعدد 

مقدار   -٩۵یکدستگاه مستعمل  VEFرادیو دو موج   -٩۴لیتر  ٢٠٠چهار عدد بشکه نفت  -٩٣ارج خراب یکدستگاه 

گردد را به علت اینکه آقای حسین  زودپز دو عدد مستعمل و در خاتمه اجناس نود و شش بند می -٩۶لوازم آرایش 

ر خیابان خواهم ریخت و اعظمی از تحویل گرفتن خودداری و استنکاف ورزیدن و اظهار داشتن و اسباب و اثاثه را د

برداری خواهم نمود و به نیروی انتظامی و نمایندگان محترم ستاد اجرائی و قاضی مربوطه صدور حکم عکس و فیلم

توهین و ناسزا گفته لذا اثاثه به انبار ستاد اجرائی منتقل گردید و تحویل نمایندگان محترم ستاد اجرائی گردید و همچنین 

پلمپ نموده و همراه با کلیدهای مرا تحویل  ٣٢٨۴و  ٢٩٢۵های شماره با پلمپ از تخلیه کاململک فوق الذکر را پس 

 رساند%نمایندگان محترم ستاد اجرائی گردید لذا مراتب صورتجلسه گردیده و گزارشاً بعرض می

 مامورین اجرا

   مقدم ]امضاء[

 ١٣٧٨مهر  ١٩

 ]دو امضاء ناخوانا[

 رمان امام نمایندگان محترم ستاد اجرائی ف 

 ]امضاء[ سلیمانی

 ١٣٧٨مهر  ١٩

 ستوانسوم اکبر محمدی شربت

 ]امضاء[ شربت

 ١٣٧٨مهر  ١٩

 ]امضاء[ خوشنود

 ١٣٧٨مهر  ١٩

 ]دو امضاء ناخوانا[

 مامور اداره اجتماعی

 ]امضاء[ شعبانی

 ١٣٧٨مهر  ١٩

 

 

 

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[
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