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تا لغف خذای هِشتاى ّ ُوت ؽوا ػضیضاى ،هثلغ ۵۳میلیٌن ریال تشای تِیَ جِیضیَ ػشّعی ًیاصهٌذ کَ
گضاسػ ایؾاى هٌتؾش ؽذٍ تْد  ،جوغ آّسی ؽذ کَ اى ؽأءاهلل پظ اص خشیذ الالم تَ ایؾاى اُذا خْاُذ ؽذ.
هثلغ یک میلیٌن ریال تشای هؾاسکت دس تِیَ جِیضیَ ػشّط ًیاصهٌذ دیگشی اُذا ؽذ.

هثلغ سو میلیٌن ریال تشای کوک تَ خاًن جْاًی کَ دس ؽشایظ عختی اص تٌِا دختش کْچک خْد ًگِذاسی
هیکٌذ ُ ،ذیَ ؽذ.
تا لغف خذای تضسگ ّ ُوت ؽوا هِشتاًاى ،هثلغ پنجاه میلیٌن ریال تشای کوک تِیَ عشپٌاٍ خاًْادٍ ای
ًیاصهٌذ کَ گضاسػ ایؾاى هٌتؾش ؽذٍ تْد  ،جوغ آّسی ؽذ کَ دس اّلیي فشفت ّ تَ ؽکل همتضی ّ ؽایغتَ
تا ًظاست ساتغیي خیشیَ ُضیٌَ خْاُذ ؽذ.
تشای کوک فْسی ّ ضشّسی تَ  ۹خاًْادٍ ًیاصهٌذ تَ ػٌْاى هغتوشی هاُیاًَ هثلغ ۱۱میلیٌن ریال اص عشف
خیشیَ ُوت اُذا ؽذ.
پظ اص اػالم فشاخْاى دسخْاعت کوک تَ هادسی تضسگْاس کَ تشای اداهَ دسهاى ًیاصهٌذ هغاػذت هالی اعت،
تا لغف خذای تضسگ ّ ُوت ؽوا هِشتاًاى هثلغی دس حذّد  ۰۶میلیٌن ریال جوغ آّسی ؽذ.اى ؽأءاهلل پظ
اص پایاى دسهاى ایي تضسگْاس ّ ُوچٌیي تالؽِای همتضی جِت دسیافت تغِیالت ّ تخفیفات هوکي اص
تیواسعتاى ،هثلغ اُذایی اػضای ُوت هغتمیوا تَ حغاب تیواسعتاى ّاسیض خْاُذ ؽذ ّ دسفْست احتوال
تالی هاًذى هثلغی اص کوک جوغ آّسی ؽذٍ ،ایي هثلغ فشف عایش هْاسد خْاُذ گشدیذ.
تا لغف خذای تضسگ ّ ُوت ؽوا هِشتاًاى هثلغ۰۴هیلیْى سیال تشای تِیَ جِیضیَ ػشّعی ًیاصهٌذ کَ گضاسػ
ایؾاى هٌتؾش ؽذٍ تْد ،جوغ آّسی ؽذ.اى ؽأءاهلل جِیضیَ تِیَ ّ تَ ایي خاًْادٍ ُذیَ خْاُذ ؽذ.
تا لغف خذای تضسگ ّ هِشتاى تشای تشخیـ تیواس ًیاصهٌذی اص تیواسعتاى حضشت سعْل(فلی اهلل ػلیَ ّ
آلَ) تِشاى ،هثلغ ۱۱میلیٌن ریال اص هحل کوکِای ػوْهی هْجْد دس خیشیَ اُذا ؽذ.
تا لغف خذای تضسگ ّ ُوت ؽوا هِشتاًاىُ ،ؾتاد هیلیْى سیال تشای تِیَ دّ جِیضیَ دّ ػشّط ًیاصهٌذ کَ
ؽشح هختقشی اص ایؾاى هٌتؾش ؽذٍ تْد جوغ آّسی ؽذ.اى ؽأءاهلل تضّدی الالم جِیضیَ خشیذاسی ّ تَ ایي
دّ ػشّط تضسگْاس ُذیَ خْاُذ ؽذ.
تَ اعتحضاس هی سعاًذ هثلغ دٍ هیلیْى سیال تشای کوک ُضیٌَ تِیَ عشپٌاٍ یک خاًْادٍ ًیاصهٌذ اُذا ؽذ.

تشای کوک تَ خاًْادٍ ای کَ کْدک  ۰۴هاَُ ایؾاى تا هؾکالت فشاّاى جغوی هْاجَ تْد ّ گضاسػ
هختقشی اص ایؾاى هٌتؾش ؽذ ،هثلغ ىفتاد میلیٌن ریال جوغ آّسی ّ اُذا ؽذ.
هثلغ پٌج هیلیْى سیال تشای کوک ُضیٌَ تِیَ عشپٌاٍ یک خاًْادٍ ًیاصهٌذ اُذا ؽذ.

هثلغ دّ هیلیْى سیال تشای کوک ُضیٌَ ضشّسی ّ اضغشاسی خاًْادٍ ای ًیاصهٌذ اُذا ؽذ.

هثلغ پٌج هیلیْى سیال تشای تِیَ عیغوًْی یک خاًْادٍ ًیاصهٌذ ُذیَ ؽذ.

تشای تشخیـ یک تیواس ًیاصهٌذ اص تیواسعتاى هثلغ پٌج هیلیْى سیال هؾاسکت ؽذ.

هثلغ  ۶۲۵۵۵۱۶سیال تشای تِیَ داسُّای تیواسًیاصهٌذ هثتال تَ ًاسعایی کلیَ هقشف ؽذ.

تشای خشیذ یک دعتگاٍ تلْیضیْى ّ یک دعتگاٍ یخچال تشای خاًْادٍ ای ًیاصهٌذ هثلغ ۲۵هیلیْى ّ ُ۶۵۴ضاس
سیال اُذا ؽذ.
تشای خشیذ یک تختَ فشػ تشای یک ػشّط ّ داهاد ُفت هیلیْى سیال اُذا ؽذ.
تشای کوک ُضیٌَ ضشّسی یک خاًن تاسداس ًیاصهٌذ ّ آتشّداس کَ دس آعتاًَ تْلذ فشصًذ اعت؛ هثلغ عَ هیلیْى
سیال اُذا ؽذ.
پیشّ اًتؾاس گضاسؽی دستاسٍ خاًْادٍ ای ًیاصهٌذ ّ تاصگْکشدى تخؼ کْتاُی اص ؽشح حال ایؾاى؛ تا لغف
خذای تضسگ ّ ُوت ؽوا هِشتاًاى هثلغ  ۰۴هیلیْى سیال جوغ آّسی ؽذ کَ تَ ایي ػضیضاى اُذا خْاُذ ؽذ.
تا لغف خذای تضسگ ّ ُوت ؽوا هِشتاًاى تشای دسهاى عْختگی عَ ػضْ یک خاًْادٍ ً۶فشٍ کَ گضاسػ
هختقشی اص ایؾاى هٌتؾش ؽذٍ تْد ،هثلغ ۱۴۵میلیٌن ریال جوغ آّسی ؽذ کَ اى ؽأءاهلل دس هشاحل هختلف
دسهاًی ُضیٌَ خْاُذ ؽذ.
تشای کوک تَ خاًْادٍ ای ًیاصهٌذ کَ خغش آتشّیی ؽذیذی ایؾاى سا تَ دلیل هؾکالت ػذیذٍ هالی ّ تیواسی
تِذیذ هی کشد ،هثلغ ۱۱میلیٌن ً ۰۰۶ىسار ریال اُذا ؽذ.
تشای کوک ُضیٌَ تِیَ جِیضیَ یک ػشّط ًیاصهٌذ هثلغ ۱۱میلیٌن ریال اُذا ؽذ.

تشای تِیَ یک تؾک عثی ّ تِیَ تشخی داسُّای یک تیواس لغغ ًخاع هثلغ ده میلیٌن ریال اُذا ؽذ.

تشای کوک ُضیٌَ دسهاى تیواس ًیاصهٌذ هثلغ ۱میلیٌن ً پانصد ىسار ریال اُذا ؽذ.

تشای هؾاسکت دس یک اهش خیش هثلغ ۱۴میلیٌن ریال اُذا ؽذ.

تشای اًجام عی تی اعکي ّ خشیذ تجِیضات جشاحی یک تیواس ًیاصهٌذ هثلغ ۱۱میلیٌن ً ۳۶۶ىسار ریال اُذا
ؽذ
تا لغف خذای تضسگ ّ ُوت ؽوا هِشتاًاى هثلغ  ۴۶میلیٌن ریال تشای تِیَ جِیضیَ ای تشای ػشّط

ًیاصهٌذی کَ گضاسػ آى هٌتؾش ؽذٍ تْد ،جوغ آّسی ؽذ.
تَ اعتحضاس هی سعاًذ پیشّ دسج گضاسؽی تا هْضْع کوک تَ اداهَ تحقیل یک خاًن داًؾجْ ،تا لغف
خذای تضسگ ّ ُوت ؽوا هِشتاًاى هثلغ سی میلیٌن ریال تشای پشداخت دسّجَ داًؾگاٍ ایؾاى جوغ آّسی
ّ اُذا ؽذ.
تا لغف خذای تضسگ ّ ُوت ؽوا هِشتاًاى هثلغ چيل میلیٌن ریال تشای تِیَ جِیضیَ ػشّط ًیاصهٌذ جوغ
آّسی ؽذ کَ اى ؽاءاهلل پظ اص تِیَ ّ خشیذ جِیضیَ تَ ایي خاًْادٍ اُذا خْاُذ ؽذ.
تا لغف خذای تضسگ ّ ُوت ؽوا هِشتاًاى جِیضیَ دیگشی تشای ػشّط ًیاصهٌذ ّ آتشّداس دیگشی کَ
گضاسػ ایؾاى هٌتؾش ؽذٍ تْد ،تَ اسصػ چيل میلیٌن ریال اُذا هی ؽْد.
تشای کوک ُضیٌَ تِیَ عشپٌاٍ خاًْادٍ ای ًیاصهٌذ هثلغ پٌج هیلیْى سیال اُذا ؽذ.

تشای کوک ُضیٌَ فْسی ّ ضشّسی تَ خاًْادٍ ای ًیاصهٌذ دس یکی اص هٌاعك ؽشلی تِشاى ،پٌج هیلیْى سیال
اُذا ؽذ.
تا لغف خذای تضسگ ّ ُوت ؽوا هِشتاًاى هثلغ ضصت میلیٌن ریال تشای تاهیي ُضیٌَ ُای دسهاًی
فاعوَ۲۲عالَ کَ گضاسػ ایؾاى هٌتؾش ؽذٍ تْد جوغ آّسی ؽذ.الصم تَ یادآّسی اعت کَ ۱۵هیلیْى سیال اص
ایي کوکِا اهشّص تشای تشخیـ ایؾاى اص تیواسعتاى ؽِیذ سٌُوْى یضد تَ حغاب تیواسعتاى ّاسیض ؽذ ّ
هاتمی کوکِا دس عایش هشاحل دسهاًی یا هْسد ًیاص ضشّسی ایي خاًْادٍ ُضیٌَ خْاُذ ؽذ اى ؽأءاهلل.
تا لغف خذای تضسگ ّ ُوت ؽوا هِشتاًاى جِیضیَ ای تشای ػشّط ًیاصهٌذ دیگشی تَ اسصػ چيل میلیٌن
ریال تِیَ ّ اُذا ؽذ.
هغلغ ؽذین خاًْادٍ ای ًیاصهٌذ اص سّی اعتیقال هجثْس تَ گشفتي ُفت هیلیْى تْهاى پْل ًضّل ؽذٍ اًذ ّ
حذّد  ۲۷هاٍ اعت کَ هاُی ُ ۰۵۴ضاس تْهي عْد پْل سّ هیذٌُذ ّ افل ُفت هیلیْى ُن دعت ًخْسدٍ

عش جاػ هاًذٍ اعت.االى فشدی کَ تِؾْى پْل دادٍ گفتَ دیگَ افل پْلن سّ هیخْام ّ ایٌِا چٌذ هاٍ اصػ

ّلتخْاعتي چْى گفتي االى ًذاسینُ .فت هیلیْى پْل ساتشای ایي گشفتٌذ کَ ؽُْشػ هاؽیي تخشٍ کَ تتًَْ

کاسکٌَ؛چْى تخاعشتیواسی فشع کَ داؽتَ اص هحل کاسلثلیؼ تیشًّؼ کشدًذ.پغش ایي خاًْادٍ کاسهٌذ پیواًی
یک ًِاد اعت.ایؾاى دس هٌضلی اعتیجاسی دس جادٍ عاٍّ ؽِشک علغاى آتاد صًذگی هیکٌٌذ.
تشای کوک تَ ایي خاًْادٍ هثلغ تیغت هیلیْى سیال اُذا ؽذ.

تا لغف خذای تضسگ ّ ُوت ؽوا هِشتاًاى تشای کوک تَ خاًْادٍ ای ًیاصهٌذ کَ گضاسػ ایؾاى هٌتؾش ؽذٍ
تْد هثلغ پنجاه میلیٌن ریال جوغ آّسی ؽذ کَ حغة هْسدًیاصُای ایؾاى اُذا ّ ُضیٌَ خْاُذ ؽذ.
ُوضهاى تا هی الد حضشت صُشا عالم اهلل ػلیِا یک سؤط گْعفٌذ تَ ًیت عالهتی هادساى تضسگْاس لشتاًی ّ
تیي ًیاصهٌذاى تْصیغ ؽذ .مبلغ پنج میلیٌن ً ىطتصد ىسار ریال
تشای کوک فْسی ّ ضشّسی هاُیاًَ تَ  ۲خانٌاده نیازمند هثلغ ۱۱میلیٌن ً ىطصد ىسار ریال اص هحل
کوکِای ػوْهی خیشیَ اُذا ؽذ.
تشای کوک تِیَ جِیضیَ یک صّج ًیاصهٌذ هثلغ  ۱۶میلیٌن ریال اُذا ؽذ.

تا لغف خذای تضسگ ّ ُوت ؽوا هِشتاًاى جِیضیَ ای تشای ػشّط ًیاصهٌذ دیگشی تَ اسصػ چيل میلیٌن
ریال تِیَ ّ اُذا ؽذ.
تشای کوک ُضیٌَ دسهاًی کْدک یک عالَ اففِاًی(اهیذسضا .ا ).هثلغ ده میلیٌن ریال تَ کلیٌیک تخققی
دسهاًی ایؾاى هٌتؾش ؽذ.

تشای کوک فْسی ّ ضشّسی تَ خاًْادٍ ای آتشّداس هثلغ ۱۵میلیٌن ریال ُذیَ ؽذ.

تا لغف خذای تضسگ ّ ُوت ؽوا هِشتاًاى جِیضیَ ای تشای ػشّط ًیاصهٌذ دیگشی تَ اسصػ چيل میلیٌن
ریال تِیَ ّ اُذا ؽذ.
تشای کوک ُضیٌَ تاهیي عشپٌاٍ یک خاًْادٍ ًیاصهٌذ کَ دس ؽشایظ ًاهٌاعثی تَ عش هی تشًذ ،هثلغ ۱۱میلیٌن
ریال اُذا ؽذ.
تشای کوک ُضیٌَ تِیَ عشپٌاٍ یک خاًْادٍ ًیاصهٌذ کَ ؽُْش دس حادثَ ای چؾن خْد سا اص دعت دادٍ ّ
ُوغش ایؾاى تا کاس دس هٌاصل ُضیٌَ ُای صًذگی سا پْؽؼ هی دُذ ،هثلغ  ۱۶میلیٌن ریال اُذا ؽذ.
تشای تِیَ جِیضیَ ػشّط یک خاًْادٍ آتشّداس هثلغ  ۴۶میلیٌن ریال تَ فْست لشك الحغٌَ هؾاسکت ؽذ.
تشای کوک ُضیٌَ تِیَ جِیضیَ یک خاًْادٍ ًیاصهٌذ هثلغ چيار میلیٌن ً چيارصد ىسار ریال اُذا ؽذ.

تا لغف خذای تضسگ ّ ُوت ؽوا هِشتاًاى هثلغ ۵۴هیلیْى سیال تشای کوک تَ هادس جْاى هثتال تَ
عشعاى جوغ آّسی ّ اُذا ؽذ.
تشای ػشّط ًیاصهٌذی کَ گضاسػ ایؾاى هٌتؾش ؽذٍ تْد؛ جِیضیَ خشیذاسی ّ اُذا خْاُذ ؽذ.

هْسد دیگش دس اًتظاس تِیَ جِیضیَ آلای خ .ص عاکي لشچک ّساهیي اعت .ایؾاى یک خاًْادٍ پٌج ًفشٍ سا اداسٍ
هی کٌذ ۱۶ .عال اعت کَ کاسگش کاسگاٍ کاتل تشق دس خیاتاى فذائیاى اعالم اعت اها تَ دلیل تیواسی ُپاتیت
ب یکغالَ کَ اص کاس تیکاس ؽذٍ اعت.

الثتَ تحت دسهاى لشاس داسًذ تا ُضیٌَ ُای فشاّاى .اص ایي سّ دیگش هٌثغ دسآهذی ُن ًذاسًذ.

ُوغشػ خاًَ داسٍ ّ یک پغشؽن دس حال گزساى خذهت عشتاصی .تا ایي اّضاع عشپشعتی هادس  ۸۵عالَ
اػ سّ ُن تش ػِذٍ داسد .دختش ایؾاى ُفت هاَُ ػمذ کشدٍ ّ تایذ جِیضیَ تذٌُذ تا تشى عش خًَْ صًذگیؾْى
کَ خة ًذاسًذ.
ایي هْسد هشتْط تَ ػشّط یتیوی اعت کَ پذس فْت کشدٍ ّ هادس ایؾاى ُن هذتی لثل اص پؾت تام افتادٍ ّ ۱

تا اص هِشٍ ُای کوش آعیة دیذٍ اعت.

اص ؽِشعتاى تَ ُوشاٍ هادس تَ خاًَ عشایذاسی هذسعَ ای دس تِشاى آهذٍ اًذ کَ ؽُْشخْاُشؽاى دس آى هذسعَ
عشایذاس اعت .خاًْادٍ فؼلی ۰خْاُش ُغتٌذ ّ یک تشادس  .تشادس  ۱۲عالَ ّ کاسگش کَ تا صحوت تتْاًذ خشج

داًؾگاٍ خْد سا فشاُن کٌذ.

خْاُشُای دیگش ُن اصدّاج کشدٍ اًذ .ایي دختش خاًن آخشیي دختش ایي خاًْادٍ اعتُ .وغش ّی کاسگش دس

یکی اص ؽشکت ُای خْدسّعاصی ّ ُشصهاى جِیضیَ جْس ؽْد تَ ُوشاٍ ُوغش خْد تَ ؽِشعتاى تشهیگشدًذ
ّ صًذگی سا آغاص هی کٌٌذ.

تشای کوک ُضیٌَ تِیَ جِیضیَ یک خاًْادٍ ًیاصهٌذ هثلغ ۱۳میلیٌن ریال اُذا ؽذ.
تا لغف خذای تضسگ ّ ُوت ؽوا هِشتاًاى تشای تاهیي ُضیٌَ ُای دسهاى جْاى۱۵عالَ ،هثلغ ۴۶میلیٌن
ریال جوغ آّسی ؽذ کَ تَ حغاب تیواسعتاى حضشت اهام هْعی کاظن ػلیَ الغالم اففِاى ّاسیض خْاُذ
ؽذ.

کوک تِیَ جِیضیَ یک ػشّط ًیاصهٌذ هثلغ ۰میلیٌن ً پانصد ىسار ریال اص عشف خیشیَ ُوت اُذا ؽذ.

هغلغ ؽذین خاًْادٍ ای ًیاصهٌذ کوک اعت .پذسخاًْادٍ دعتفشّػ اعت ّ ۱دختش تضسگ ًاتیٌا داسدُ .وغش
اّلؼ دس اثش عشعاى فْت هی کٌذ ّ تشای ًگِذاسی اص دّ دختش خْد ،هجذدا اصدّاج هی کٌذ تا پشعتاسی
 ۱دختش ًاتیٌا سا تشػِذٍ داؽتَ تاؽذ دس ػیي حال کَ آى خاًن خْد ًیض ۱فشصًذ داسد .ایي فشد هذتی لثل عکتَ
للثی هی کٌذ .چٌذی لثل تشای دسهاى ٌُگام هشاجؼَ تَ تیواسعتاى تا یک هْتْسی تقادف هی کٌذ کَ
هتاعفاًَ ساکة هْتْس هتْاسی هی ؽْد .تا تْجَ تَ ؽشایظ تغیاس ّخین ایي خاًْادٍ هثلغ ده میلیٌن ریال اص

هحل کوکِای ػوْهی خیشیَ تَ ایي خاًْادٍ اُذا گشدیذ.

تشای ػشّط هحشّهی کَ گضاسػ ایؾاى هٌتؾش ؽذٍ تْد؛ هثلغ ۰۴هیلیْى جوغ آّسی ّ إى ؽأءاهلل جِیضیَ
خشیذاسی ّ اُذا خْاُذ ؽذ.
تا لغف خذای تضسگ ّ ُوت ؽوا هِشتاًاى تشای کوک تَ دّ یتیوی کَ تا هادسؽاى صًذگی هی
کٌٌذ ،هثلغ ۱۱۶میلیٌن ریال جوغ آّسی ؽذ کَ حغة هْسد ّ ًیاص ایي خاًْادٍ(اى ؽأءاهلل تا اّلْیت تِیَ
هغکي ّ عشپٌاٍ آًِا) ُضیٌَ خْاُذ ؽذ.
تشای کوک ضشّسی تَ صى ّ ؽُْش جْاًی کَ کْدک یکغالَ ای ًیض داؽتَ ّ دس ؽشایظ ًاهٌاعة ّ اضغشاسی
تَ عش هی تشًذ ،هثلغ ۱۶میلیٌن ریال تؼٌْاى کوک ُضیٌَ فْسی ّ ضشّسی دسلالة لشك الحغٌَ تَ ایؾاى
کوک ؽذ.
تشای تِیَ کفؼ عثی یک کْدک ًیاصهٌذ هثتال تَ ػاسضَ اعتخْاًی ،هثلغ پنج میلیٌن ریال اُذا ؽذ.
تشای پشداخت کوک ُضیٌَ ُای دسهاًی یک تیواس ًیاصهٌذ هثلغ چيار میلیٌن ریال اُذا ؽذ.

دس پی فشاخْاى تشای تِیَ جِیضیَ ای تشای یک ػشّط ًیاصهٌذ  ،حغة اعتمثال گغتشدٍ کاستشاى گشاهی ،دً
جيیسیو بو دً عرًش نیازمند دس لیغت اًتظاس خیشیَ ُوت تَ ًیت حضشت جْاداالئوَ ػلیَ الغالم تَ
اسصػ ىطتاد میلیٌن ریال اُذا گشدیذ.
چٌذی پیؼ گضاسؽی تذعتواى سعیذ تشای کوک تَ دسهاى دختش خاًن۱۶عالَ ای اص عادات کَ دچاس تیواسی
تؾٌج ّ تشخی تیواسی ُای د یگش تْد .هتاعفاًَ سّص جوؼَ گزؽتَ ایؾاى دس پی هقشف داسّ ،هجذدا دچاس
حال تؾٌج ؽذیذ ؽذٍ ّ دس پی آى تَ تیواسعتاى عْم ؽؼثاى ّ عپظ تیواسعتاى اهام حغیي ػلیَ الغالم
تِشاى هٌتمل هی ؽْد کَ هتاعفاًَ سّص دّؽٌثَ دس ایي تیواسعتاى تَ هلکْت اػلی پیْعت .تشای تشخیـ

ایؾاى ّ تشخی ُضیٌَ ُای جاًثی هثلغ دٍ هیلیْى سیال اص هحل کوکِای ػوْهی خیشیَ ُوت ،اُذا گشدیذ.

تشای تِیَ داسُّای یک تیواس پیًْذ کلیَ ،هثلغ ُفت هیلیْى ّ عیقذ ُضاس سیال اختقاؿ یافت.
تشای کوک ضشّسی تَ یک خاًْادٍ ًیاصهٌذ ،هثلغ چِاس هیلیْى سیال اُذا ؽذ.

فشاخْاى خاًْادٍ ای هٌتؾش ؽذ تشای تِیَ جِیضیَ دختش خاًْادٍ ّ جوغ آّسی هثلغ هْسد ًیاص تشای آصادی
پذسی کَ تَ دلیل تقادف تَ پشداخت دیَ هحکْم اها اص پشداخت دیَ ًاتْاى تْد؛ تا لظف خذای هِشتاى
هفتخشین اػالم کٌین کَ تشای جِیضیَ ّ آصادی ایي پذس هثلغ۱۰۰۰۰۳۶۶ریال جوغ آّسی ؽذ کَ دساّلیي

فشفت الذام خْاُذ ؽذ.

هثلغ ۵میلیٌن ً پانصد ىسار ریال جِت کوک خشیذ یک دعتگاٍ یخچال تشای خاًْادٍ ای ًیاصهٌذ اُذا ؽذ.

هثلغ ده میلیٌن ریال تشای کوک ُضیٌَ ُای دفي ّ کفي ّ ضشّسی تَ خاًْادٍ ای ًیاصهٌذ کَ فالحیت
دسیافت کوک ایؾاى لثال احشاص ؽذٍ تْد ،اُذا ؽذ.

هثلغ چيارمیلیٌن ریال تشای کوک ُضیٌَ دسهاى یک تیواس ًیاصهٌذ اُذا ؽذ.

هغلغ ؽذین کْدکی عاکي ؽِشعتاى تاتل هثتال تَ عشعاى اعتخْاى ؽذٍ ّ تشای دسهاى ّ ػول پیًْذ هی
تایغت آصهایؼ ُای همذهاتی سّی ایي عفل ّ تشخی الْام دسجَ ۲فْست پزیشد .تا تْجَ تَ ًیاص ایي
خاًْادٍ تَ حوایت دسهاًی هثلغ  ۲۴هیلیْى ّ ؽؾقذ ُضاس سیال اص عشف خیشیَ ُوت اُذا گشدیذ.

تشای تِیَ یک جاسّتشلی تشای خاًْادٍ ای ًیاصهٌذ هثلغ ۱هیلیْى سیال اُذا ؽذ.
تشای کوک خشیذ ػشّعی تشای ۵داهاد ًیاصهٌذ هثلغ ۲۸هیلیْى سیال اُذا ؽذ.

تا لغف خذای تضسگ ّ ُوت ؽوا هِشتاًاى هثلغ  ۰۴هیلیْى سیال تشای تِیَ جِیضیَ ػشّط ًیاصهٌذ عاکي
یکی اص سّعتاُای ؽِشعتاى تِؾِش جوغ آّسی ؽذ ّ اى ؽأءاهلل پظ اص خشیذ جِیضیَ تشای ایؾاى اسعال
خْاُذ ؽذ.

تا لغف خذای تضسگ ّ ُوت ؽوا هِشتاًاى تْیژٍ تا حوایت سعاًَ ای دّعتاى تضسگْاس کوک جوغ آّسی
ؽذٍ تشای خاًْادٍ ای عشؽاس اصدسد ّ سًج کَ گضاسػ ایؾاى هٌتؾش ؽذٍ تْد دس عاػت  ۲۹اهشّص عَ
ؽٌثَ(۷خشداد) اص هشص دًیست ً بیست میلیٌن ریال گزؽت .اى ؽأءاهلل تا هثلغ جوغ آّسی ؽذٍ ػالٍّ تش
تِیَ یک هغکي حذاللی ،تشخی ّعایل هْسد ًیاص صًذگی اص جولَ یخچال ،کْلش ّ تشخی الالم دیگش تِیَ

خْاُذ ؽذُ .وچٌیي تالیواًذٍ کوکِا فشف هْاسد دسهاًی ایؾاى خْاُذ ؽذ.

الثتَ تشخی دّعتاى اص ّصاست ساٍ ّ ؽِشعاصی ًیض تواط گشفتٌذ ّ همشس ؽذ تا اص هحل صًذگی ایي خاًْادٍ

تاصدیذ کٌٌذ .اهیذّاسین تا ُوکاسی ایي دّعت اى تتْاًین هحل هٌاعة ّ پایذاسی تشای ایي خاًْادٍ تِیَ کٌین.
هثلغ دٍ هیلیْى سیال تشای کوک ُضیٌَ دسهاى یک تیواس ًیاصهٌذ اُذا ؽذ.

تا لغف خذای تضسگ ّ ُوت ؽوا هِشتاًاى ،هثلغ صد میلیٌن ریال تشای کوک تَ جْاى ۲۷عالَ ای کَ لقذ

پیًْذ کلیَ داسد ،جوغ آّسی ّ ُذیَ ؽذ.

تا لغف خذای تضسگ ُّوت ؽوا هِشتاًاى هثلغ ۴۶میلیٌن ریال تشای تِیَ جِیضیَ ای تَ ػشّعی ًیاصهٌذ کَ
گضاسػ ایؾاى هٌتؾش ؽذٍ تْد جوغ آّسی ّ اُذا ؽذ.

هثلغ ۱۶میلیٌن ریال تشای کوک ُضیٌَ تشخیـ یک تیواس اص عشف خیشیَ ُوت اُذا ؽذ.

تشای کوک ُضیٌَ دسهاًی هحوذاهیي کَ گضاسػ ایؾاى هٌتؾش ؽذٍ تْد ،هثلغ ۱۵میلیٌن ً ۱۱۳ىسار
ریال جوغ آّسی ّ تَ ساتظ هحتشم تحْیل ؽذ.
تا لغف خذای تضسگ ّ ُوت ؽوا هِشتاًاى یک دعتگاٍ ًّتیالتْس تَ اسصػ ۵۵۳۰۶۶۶۶ریال خشیذاسی ّ تَ

تیواس ًیاصهٌذی کَ گضاسػ ایؾاى هٌتؾش ؽذٍ تْد اُذا ؽذ.

تشای کوک هاُیاًَ هغتوش ّ ضشّسی تَ ۲۴خاًْادٍ ًیاصهٌذ هثلغ ۱۱میلیٌن ً ىطتصدىسار ریال اص هحل
کوکِای ػوْهی خیشیَ ُوت اُذا ؽذ.
یک هؾکلی تشای یک خاًْادٍ سّعتایی تحت پْؽؼ عاصهاى تِضیغتی دس یکی اص دُات اعشاف تشّجشد
پیؼ آهذٍ کَ تَ ًظش هی سعذ ًیاصهٌذ کوک جذی ّ فْسی ُغتٌذ پذس خاًْادٍ کَ همذاسی اص هؾکالت
رٌُی سًج هی تشد ّ تا ُوغش ّ دّ فشصًذػ دس یک خاًَ هحمش سّعتایی صًذگی هی کشدٍ اًذ .اخیشاً فاحة
خاًَ تَ آًِا فؾاس آّسدٍ کَ آى سا تخلیَ کٌٌذ ّ حتی دسب خاًَ سا ُن کٌذٍ ّ تشدٍ اعت.

فشد خیشی دس ُواى سّعتا  ۹۴هتش صهیي سا تشای عاخت خاًَ ّلف کشدٍ اعت ّ جوؼی اص اُالی سّعتا ّ
آؽٌایاى دیگش همذاسی اص ُضیٌَ عاخت سا جوغ کشدٍ اًذّ .لی تشای خشیذ آُي ًیاص جذی ّ فْسی تَ
هغاػذت تیؾتش داسًذ .تشای کوک تَ عاخت هٌضل ایي خاًْادٍ ًیاصهٌذ هثلغ ۱۶میلیٌن ریال اُذا ؽذ.

هغلغ ؽذین یکی اص داًؼ آهْصاى هذسعَ ای دس ؽشق تِشاى تَ دلیل تقادف دچاس لغغ اًگؾت پا ؽذٍ اعت
کَ تا ُضیٌَ ُای فشاّاى تْاًغتَ اًذ ػول پیًْذ سا اًجام تذٌُذ .تا تْجَ تَ ًیاص ایي داًؼ آهْص ّ پذس ایؾاى
کَ کاسگش عادٍ یک خیاعی اعت هثلغ ۱۶میلیٌن ریال اصهحل کوکِای ػوْهی هْجْد دس خیشیَ ُوت

اختقاؿ یافت.

خاًْادٍ ای سّعتایی پذس هیاًغالؾاى سا تش اثش تیواسی کلیْی اص دعت دادًذ .پذس آعفالت کاس تْد ّ پظ اص
فْت حمْق ّ دسآهذی اص ایؾاى تشای خاًْادٍ تالی ًواًذ تا سّصگاس تگزساًٌذ ،غیش اص یک خاًَ کاٍ گلی دس
یکی اص سّعتاُای دّسافتادٍ پظ اص هادس تیغْاد خاًْادٍ تَ افشاس فشصًذاى خاًَ سا فشّختٌذ ّ تَ هحوذ آتاد
کشج ًمل هکاى کشدًذ .دس ایي عالِا ایؾاى ُوشاٍ یکی اص دختشاى خْد دس خاًَ ای اجاسٍ ای صًذگی هیکٌذ ّ
تشای هخاسج صًذگی چؾوؼ تَ دعت فشصًذاى اعت .اکٌْى ایي هادس تشای پشداخت اجاسٍ تِای هٌضل
دسهاًذٍ ؽذٍ اعت ۱۶.میلیٌن ریال اص هحل کوکِای خیشیَ اُذا ؽذ.
کوک ُضیٌَ تاهیي عشپٌاٍ خاًْادٍ ای ًیاصهٌذ ،هثلغ ۱۶میلیٌن ریال اُذا ؽذ.

تشای کوک تَ خاًْادٍ ای ًیاصهٌذ کَ ؽشح هختقشی اص ایؾاى هٌتؾش ؽذٍ تْد ،هثلغ سی میلیٌن ریال جوغ

آّسی ؽذ کَ حغة هْاسد ًیاص ایؾاى ّ عثك اّلْیت ُضیٌَ خْاُذ ؽذ.
پظ اص فشاخْاى تِیَ عَ جیِضیَ تشای عَ ػشّط ًیاصهٌذ ّ حغة پیگیشی ّ ُوت خیشیي تضسگْاس ّ
اعتمثال ّیژٍ ای کَ فْست گشفت ،ایي تؾاست سا تَ دّعتاى تضسگْاس هی دُین کَ تا تْجَ تَ حجن
کوکِای جوغ آّسی ؽذٍ ،ضص جيیسیو بو ضص عرًش نیازمند بو ارزش ۱۴۶میلیٌن ریال دس آعتاًَ ػیذ

هثؼث ّ اػیاد ؽؼثاًیَ ُذیَ خْاُذ ؽذ.

هغلغ ؽذین خیشیَ ای دس هٌغمَ اعالهؾِش تشای تِیَ جِیضیَ ًْػشّعی کَ اص ًؼوت پذس هحشّم اعت ،دس
تالػ اعت .تَ ُویي هٌظْس اص هحل کوکِای ػوْهی خیشیَ ُوت ،هثلغ ۳میلیٌن ریال تشای تِیَ جِیضیَ

ایي ًْػشّط ُذیَ ؽذ.

تشای کوک خشیذ جِیضیَ دّ ػشّط ًیاصهٌذ هثلغ ۰میلیٌن ریال اُذا ؽذ.

تا لغف خذای تضسگ ّ ُوت ؽوا هِشتاًاى هثلغ ۰۶میلیٌن ریال تشای کوک تَ خاًْادٍ ًیاصهٌذی کَ گضاسػ

ایؾاى هٌتؾش ؽذٍ تْد ،جوغ آّسی ّ اُذا ؽذ.

تا لغف خذای هِشتاى ّ ُوت ؽوا تضسگْاساى ،پٌج جِیضیَ تَ ًیت عَ هْلْد تضسگْاس هاٍ ؽؼثاى تَ
اسصػ ۱۶۶میلیٌن ریال تِیَ ّ ُذیَ ؽذ.
تا لغف خذای تضسگ ّ ُوت ؽوا هِشتاًاى هثلغ سی میلیٌن ریال تشای کوک ُضیٌَ دسهاى جْاى هثتال تَ
عشعاى اُذا ؽذ.
تشای کوک ُضیٌَ ُای ضشّسی یک خاًْادٍ ًیاصهٌذ کَ خذاًّذ تَ تاصگی تَ ایؾاى ۱فشصًذ دّللْ ػٌایت
کشدٍ اعت ،هثلغ۰میلیٌن ریال اُذا ؽذ.
تشای کوک ُضیٌَ ضشّسی یک خاًْادٍ ًیاصهٌذ هثلغ ۴میلیٌن ریال اُذا ؽذ.
ت شای پشداخت تذُی تیوَ ای یک هادس ًیاصهٌذ کَ تَ ؽغل لالی تافی هؾغْل اعت ،هثلغ ۱۰میلیٌن ریال اص
هحل کوکِای ػوْهی خیشیَ اُذا ؽذ.

تشای کوک ُضیٌَ تاهیي هغکي ّ عشپٌاٍ یک فشد هغتافل هثلغ ۱۶میلیٌن ریال اُذا ؽذ.
تشای تِیَ هاعک ًّتیالتْس یک تیواس ًیاصهٌذ هثلغ ۱میلیٌن ً ۱۶۶ىسار ریال اُذا ؽذ.
تشای کوک تِیَ جِیضیَ یک ػشّط ًیاصهٌذ هثلغ ۱۵میلیٌن ً پانصد ىسار ریال ُذیَ ؽذ.

تشای کوک ضشّسی تَ خاًْادٍ ای ًیاصهٌذ کَ تَ تاصگی فاحة فشصًذ ؽذٍ اًذ هثلغ ۰میلیٌن ً پانصد ىسار
ریال اُذا ؽذ.
تا لغف خذای تضسگ ّ ُوت ؽوا هِشتاًاى هثلغ ۰۴هیلیْى سیال تشای تِیَ جِیضیَ ػشّعی ًیاصهٌذ کَ
گضاسػ ایؾاى هٌتؾش ؽذٍ تْد ،جوغ آّسی گشدیذ.

تا لغف خذای تضسگ ّ ُوت ؽوا هِشتاًاى ،مبلغ۱۱میلیٌن ً پانصد ىسار ریال تشای تاصعاصی خاًَ یک
هحشّم جوغ آّسی ّ اُذا ؽذ.
تشای تِیَ عَ للن تالیواًذٍ یک جِیضیَ(فشػ۲۱هتشی-اجاق گاصعشح فش -لثاعؾْیی دّللْ) جوؼا تَ هثلغ
۲۰۶۶۶۶۶ریال اُذا ؽذ.
تشای تِیَ یک دعتگاٍ یخچال تشای خاًْادٍ ای ًیاصهٌذ تا عَ فشصًذ فغیش هثلغ ۰۳۶۶۶۶۶ریال اُذا ؽذ.

تشای کوک تَ تاهیي ّ تِیَ عشپٌاٍ خاًْادٍ ًیاصهٌذی هثلغ ۳۶میلیٌن ریال جوغ آّسی ؽذ.
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