
داماد آقای ذکریا گردیده  صورت اجناس جهیزیه دوشیزه خانم منیژه که توسط پدرش تحویل خانواده

 است

 

  قرآن کریم یک جلد -١

 ............... تومان آئینه و شمعدان یک عدد - ۲

 تومان .............. نیم سرویس کریستال -۳

 تومان .............. سرویس کامل قاشق -۴

 تومان .............. سرویس آشپزخانه -۵

 تومان .............. ده اطلسیپر -۶

 تومان .............. کمد سه تکه -۷

 تومان .............. چرخ خیاطیمیز  - میز سماور -۸

 تومان .............. چرخ خیاطی -9
 تومان .............. بخاری عالی نسب - ١۰

 تومان .............. نفره ١۲ پلوپز – ١١

 تومان .............. چراغ دیواری -١۲

 تومان .............. میز اتو - ١۳

 تومان .............. ساعت دیواری - ١۴

 تومان .............. سماور نفتی - ١۵

 تومان .............. پتو یک جفت - ١۶

 تومان .............. اجاق گاز - ١۷

 تومان .............. شانه ۳۵۰فرش کاشان درجه یک  - ١۸

 تومان .............. پنکه - ١۹

 تومان .............. لحاف و تشک دو دست - ۲۰

 تومان .............. سرویس استیل کامل - ۲١

 تومان .............. سرویس آلومنیوم - ۲۲

 تومان .............. سرویس مالمین کامل - ۲۳

 تومان .............. سرویس چینی کامل - ۲۴

 تومان .............. سرویس اطلس - ۲۵

 تومان .............. سرویس لباس - ۲۶

 تومان .............. بخاری برقی - ۲۷

 تومان .............. زودپز قابلمه ای - ۲۸

 تومان .............. یخچال دوازده فوت جنرال استیل - ۲۹

 تومان .............. وات - ۳۰

 تومان .............. سرویس پالستیک -۳١

 تومان .............. پشتی - ۳۲

 



تومان و با توافق هردو طرف کل قیمت اجناس  ...............توضیح اینکه اجناس فوق با نرخ خرید مبلغ 

ک میلیون تومان اضافه گردید. که در کل مبلغ ی ..............جهیزیه تحویلی به مبلغ یک میلیون تومان 

 ه داده است.تومان جهیزی

 دست ............. لباس پوشیدنی - ۳۳

 ...................  طال -34

 

 امضاء داماد      اینجانب امضاء کنندگان ذیل موارد باال را گواهی می نمایم

 ذکریا                         

 محل امضا                                                                                     ..............آقای  -١

 محل امضا                                                                                        ..........آقای  -۲

 محل امضا                                                                                    ..............آقای  -۳

 محل امضا                                                                                       ..........آقای  -۴

 محل امضا                                                                              .......... آقای سلطانی -۵

 محل امضا                                                                               ............. رنجبری -۶

 


