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 ارقام بً ریال                      صَرت نقایصً وصَلی قطعی با پیض بیيی درآندٌا                         –صَرت جانع درآند                                                 0011طض ناًٌ اول 

 

 

 کد حصاب

 

 

 عياویو درآندٌا

 

پیض بیيی وصَل 

در بَدجً یا نتهم 

 بَدجً یا 

 بَدجًاصالح 

 

 قطعی و تخصیصیوصَلی 

 

 

 نقایصً پیض بیيی با وصَلی قطعی

 وصَلی کصری  وصَلی اضافً  اعتبارات شرنایً ای عهَنیاعتبارات  وصَلی  جهع

  درآندٌای عهَنی 010           110

 803/932/323/2 419/706/887/23 847/921/821/17 769/851/686/22 616/773/508/40 000/000/945/18 )درآندٌای نصتهر(درآندٌای ىاطی از عَارض عهَنی  110

 076/136/60 000/780/80 570/257/60 354/386/90 924/643/150 000/000/130 درآندٌای ىاطی از عَارض اختصاصی طٍرداری 110

 500/230/44 000/289/365/1 400/526/341/2 100/532/769 500/058/111/3 000/000/790/1 بٍاء خدنات و درآندٌای نؤشصات اىتفاعی طٍرداری 110

 000/750/723 766/158/543 506/763/719 260/645/079/1 766/408/799/1 000/000/980/1 درآندٌای حاصلً از وجَه و انَال طٍرداری 110

 0 000/490/952/1 000/490/352/2 0 000/490/352/2 000/000/400 کهکٍای اعطائی دولت و شازناىٍای دولتی 110

 000/000/505/2 900/791/162/2 760/116/765/1 140/675/647/2 900/791/412/4 000/000/755/4 اعاىات ، کهکٍای اعطائی و دارائیٍا 110

 379/049/657/5 085/216/992/29 083/076/061/25 623/090/274/27 706/166/335/52 000/000/000/28 نجهَع درآندٌای عهَنی

  نيابع حاصل از واگذاری دارائی شرنایً ای 010          110

 000/542/732 0 000/458/767 0 000/458/767 000/000/500/1 قاىَن طٍرداری 010ناده  110

 0 000/600/446/1 000/600/946/3 0 000/600/946/3 000/000/500/2 فروش انَال غیر نيقَل 110

 000/542/732 000/600/446/1 000/058/714/4 0 000/058/714/4 000/000/000/4 شرنایً ایگذاری دارائی نجهَع نيابع حاصل از وا

  نيابع حاصل از واگذاری دارائی نالی 010         110

 000/000/500 0 0 0 0 000/000/500 وام ٌای دریافتی 110

 000/000/500 0 0 0 0 000/000/500 صل از واگذاری دارائی نالینجهَع نيابع حا

 379/591/889/6 085/816/438/31 083/134/775/29 623/090/274/27 706/224/049/57 000/000/500/32 نجهَع کل
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 ارقام بً ریال                                          ٌزیيً ٌای پرداختی با برآورد اعتباراتصَرت نقایصً  – ٌزیيًصَرت جانع                                                    0011طض ناًٌ اول 

 

 کد حصاب

پیض بیيی اعتبار در  عياویو ٌزیيً ٌا

بَدجً یا نتهم بَدجً 

 یا اصالح بَدجً

 نقایصً برآورد با پرداخت قطعی ٌزیيً ٌای قطعی پرداخت طده

 کصری اعتبار اضافً اعتبار نایً ایاعتبارات شر اعتبارات عهَنی جهع ٌزیيً قطعی

 307/253/297/15 0 599/224/459/33 708/028/338/14 307/253/797/47 000/000/500/32 ٌزیيً ٌا )اقتصادی( 010

 391/979/305/3 0 404/244/906/4 987/234/537/1 391/479/443/6 000/500/137/3 کالبدی و طٍرشازی 100

 138/082/222/5 0 715/853/929/11 423/103/839/8 138/957/768/20 000/875/546/15 نحیط زیصت و خدنات طٍری 100

 088/916/963/1 0 480/087/139/2 608/203/184/1 088/291/323/3 000/375/359/1 ایهيی و ندیریت بحران 100

 468/581/800/5 0 000/479/088/14 468/852/305/2 468/331/394/16 000/750/593/10 فیکحهل و ىقل و ترا 100

 0 136/479/660 000/560/379 864/960/344 864/520/724 000/000/385/1 خدنات ندیریت 100

 0 642/826/334 000/000/16 358/673/126 358/673/142 000/500/477 اجتهاعی و فرٌيگی 100

 085/559/292/16 778/305/995 599/224/459/33 708/028/338/14 307/253/797/47 000/000/500/32 جهع عهلیاتی

 

 رئیس طَرای اشالنی طٍر                                                                                                 طٍردار و رئیس دشتگاه                                                                                                             ندیر نالی                 

 اشهعیل حیدرنلک                                                                                          حهیدرضا تقَی                                                                                                           نلکً ثقفی                                                 


