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 است[ حذف شده]اطالعات شخصی افراد 

 

 1363اردیبهشت  20تاریخ تنظیم: 

 

 بسمه تعالی

 ]آرم[ 

 جمهوری اسالمی ایران

 نخست وزیری 

 1362بودجه سال  82دفتر اجرائی تبصره 

 »صورتجلسه« 

 

 080114101کد: 

واقع در   1360دی  7 - 3536 /2روحانی به شماره حکم  صورتجلسه تنظیمی در رابطۀ با اموال آقای قدرت هللا

در معیّت برادران چگینی و داود منهاج لشکری و نمایندگان واحد  1363اردیبهشت  20بتاریخ  [حذف شده]خیابان 

]ناخوانا[   ]ناخوانا[ لیست اموال موجودی را تحویل و اموال منقول برادران محمود جسمانی مشهور و رضا گودرزیان

 عالً در اختیار همسر نامبرده می باشد به شرح ذیل است. که ف

 میز نهارخوری نسبتاً بزرگ تیره رنگ یکعدد -1

 عدد  3چادر شب مخمل زمینه کرم  -2

 عدد  8صندلی مخمل زمینه قرمز  -3

 عدد  6مبل و کاناپه چوبی مخمل زمینه قرمز جمعاً  -4

 عدد  2میز چوبی مشکی  -5

 مستطیل شکل یکعدددار میز شیشه -6

 آباژور پایه بلند یکعدد -7

 عدد  5سرویس آباژور و لوستر دیواری جمعا  -8

 سینی نقش دار کوچک پایه چوبی یک عدد -9

 میز چوبی چهار گوش بزرگ یکعدد -10

 ای رنگ یکعددمیز کوچک چوبی قهوه -11

 چهار پایه با روکش چرمی یکعدد-12

 یکعددتابلوی مستطیل شکل با نقش گل -13

 لوستر ]ناخوانا[ یکعدد -14

 آینه دیواری کناره برنجی یکعدد -15
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 جاظرفی دکوری برنگ نقره نسبتاً بزرگ یکعدد -16

 قلم میباشد.  16جمعاً 

 قلم میباشد شامل صورت زیر است. 14توضیح اینکه اجناس دکوری که تعداد آنها 

 کوچک بلوری  ]ناخوانا[ -1

 عدد  1دکوری چوبی  -2

 عدد  1پیرمرد  مجمسه -3

 عدد  1مجسمه کوچک فیل برنگ سفید  -4

 عدد   4]سیاخان[ دکوری  مجسمه چینی -5

 عدد  2نمکدان بشکل سرخ پوست  -6

 عدد  1ساختمان مولکولی اتم دکوری  -7

 عدد 1تنگ کوچک  -8

 عدد   6فنجان و نعلبکی دکوری  -9

 عدد  2جای شمعدانی بلوری  -10

 عدد  1]ناخوانا[  دکوری -12

 عدد 1دکوری چراغ تزینی  -13

  4سرویس چینی بلوری ]ناخوانا[ جمعاً  -14

 

 ]امضاء[  گودرزی

 ]امضاء نفر دوم[ 

 اردیبهشت حاج محمدی 20

 ]امضاء[

 کمیته توفیق

 ]امضاء ناخوانا[

 

 ]ناخوانا[   ]ناخوانا[ به واحد اموال اقالم فوق

 ]امضاء[

 

 

 

 

 

 

کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی   دای برخورنکته]متن باال رونویسی از اصل سند است. اگر به 

 ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید[
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