
 

 

( ارقام تِ ّشار ريال )( ضص هاِّ )

كسز ٍصَلياضافِ ٍصَليسْن اعتثارات عوزاًيسْن اعتثارات جاريجوع ٍصَلي

32,201,00021,353,91812,812,3518,541,567010,847,082عَارض ٍصَلي تَسظ سايز هؤسسات41011

1,700,0001,064,343638,606425,7370635,657عَارض تز ساختواًْا ٍ اراضي41012

000000عَارض تز ارتثاعات ٍ حول ٍ ًقل41013

80,00024,25714,5549,703055,743عَارض تز پزٍاًِ كسة ، فزٍش ٍ خذهات41014

400,000987,939987,939587,9390عَارض اختصاصي ٍصَلي تَسظ ضْزداري41021

3,000,0001,746,1191,746,11901,253,881سْويِ اس عَارض ٍصَلي هتوزكش41022

200,00021,00312,6028,4010178,997درآهذ ًاضي اس تْاء خذهات ضْزداري41031

810,000528,845317,307211,5380281,155درآهذ تأسيسات ضْزداري41032

5,450,0002,829,5821,697,7491,131,83302,620,418درآهذ حاصل اس ٍجَُ ٍ اهَال ضْزداري4104

1,250,0001,172,90001,172,900077,100كوكْاي اعغائي دٍلت ٍ ساسهاًْاي دٍلتي4105

015,400015,40015,4000اعاًات ٍ كوكْاي اّذائي اضخاظ ٍ ساسهاًْاي خصَصي41061

000000اعاًات ٍ كوكْاي دريافتي اس هؤسسات عوَهي غيز دٍلتي41062

1,659,0001,862,34001,862,340203,3400درآهذّاي اتفاقي كِ توَجة قاًَى تِ ضْزداري تعلق هيگيزد41063

1,000,0001,000,00001,000,00000ٍاهْاي دريافتي41071

50,00057,00057,0007,0000فزٍش اهَال ضْزداري41072

7,200,000007,200,000سايز هٌاتع ضْزداري41073

000ّطتاد درصذ عَارض ٍ درآهذّاي ٍصَلي اس حزين ٍ حَسُ استحفاظي41074

55,000,00032,663,64615,493,16917,170,477813,67923,150,033
فزم الف

هذيز هالي

هلكِ ثقفي

صورت جامع درآمد 6  ماهة دوم سال 1394
صَرت هقايسِ ٍصَلي قغعي تا پيص تيٌي درآهذّاي ضْزداري احوذآتاد

ٍصَلي قغعي ٍ تخصيصي پيص تيٌي ٍصَلي در تَدجِ 

هصَّب يا آخزيي اصالحيِ
عٌاٍيي درآهذّا كذ حساب

رئيس ضَراي اسالهي ضْز

اتزاّين عثذالكزيوي

ضْزدار

حويذرضاتقَي

هقايسِ تا پيص تيٌي قغعي

جوع كل



 

 

( ارقام تِ ّشار ريال )( ضص هاِّ )

كسز اعتثاراضافِ اعتثار اعتثارات عوزاًي اعتثارات جاريجوع ّشيٌِ قغعي

6,401,0003,139,0563,139,05603,261,9440ٍظيفة خذهات اداري5110

1,799,0001,058,6021,058,6020740,3980ٍظيفة خذهات ضْزي5120

20,700,00017,374,746017,374,7463,325,2540تزًاهة تزًاهِ ريشي تَسعِ ضْزي5231

550,000212,3850212,385337,6150تزًاهة ّذايت ٍ دفع آتْاي سغحي5232

16,550,00013,530,475013,530,4753,019,5250تزًاهة حول ٍ ًقل ٍ تْثَد عثَر ٍ هزٍر ضْزي5233

000000تزًاهة ايجاد تأسيسات حفاظتي ضْزّا5234

6,770,0005,197,38205,197,3821,572,6180تزًاهة تْثَد هحيظ ضْزي5235

000000تزًاهة ايجاد فضاي فزٌّگي ، ٍرسضي ، تفزيحي ٍ تَريستي5236

120,00063,560063,56056,4400تزًاهة ايجاد سايز تأسيسات ٍ تسْيالت ضْزي5237

2,110,0002,273,21402,273,2140163,214تزًاهة ايجاد تأسيسات درآهذسا5238

0000تزًاهة ّشيٌِ ّاي پيص تيٌي ًطذُ ٍ ديَى عوزاًي5239

0000ّشيٌِ ّاي هطتزك اجزاي پزٍصّْاي اهاًي524

000كسزي درآهذ ّا ًسثت تِ ّشيٌِ ّا5401

0000ٍام ّاي اعغائي5402

83,33383,333083,333تاسپزداخت اقساط ٍام دريافتي5403

000هطاركت در سزهايِ گذاري5404

0000ّشيٌِ عوزاًي رٍستاّْاي ٍاقع در حزين استحفاظي5405

55,000,00042,932,7534,197,65838,735,09512,313,794246,547
فزم ب

هذيز هالي

هلكِ ثقفي

صورت جامع هزينة  6  ماهة دوم سال 1394

صَرت هقايسِ ّشيٌِ ّاي پزداختي تا تزآٍرد اعتثارات  ضْزداري احوذآتاد
ّشيٌِ ّاي  قغعي پزداخت ضذُ پيص تيٌي اعتثار در تَدجِ 

هصَّب يا آخزيي اصالحيِ
عٌاٍيي ّشيٌِ ّا كذ حساب

رئيس ضَراي اسالهي ضْز

اتزاّين عثذالكزيوي حويذرضاتقَي

ضْزدار

هقايسِ تزآٍرد تا پزداخت  قغعي

جوع كل

 


