
0011گزارش هالی هسجد اهام سجاد علیه السالم پردیسان/ قن سال   

 عنوان به ریال در آهدها به ریال هزینه ها

 هَجَدی اس قبل 1811991295 

59618971000  اجبرُ بْبی دریبفتی اس ًبًَایی 

44611001000 اجبرُ بْبی دریبفتی اس هیَُ فزٍضی

22318001000 دریبفتی اس آرایطگبُاجبرُ بْبی 

22410001000 کل هبلغ ضْزیِ دریبفتی اس پیص دبستبًی

29617541000 در آهذ ّبی دیگز ٍ کوک ّبی هزدهی

ٍ هَارد  کوک ّبی ٍاریشی بِ حسبة هزکش ًیکَکبری جْت اعؼبم 22614101000

 هسجذزتبظ بب دیگز ه

39717951000 خزیذ لَلِ کطی ٍٍ ًَر/ صالح سیستن صَت تؼویزات ٍ تجْیشات)

خزیذ درة پطت ببم، درة ٍ َّاکص ّبی دستطَیی ّب/  ضیزآالت

خزیذ تجْیشات فزش/ضستطَی ٍ آٌّگزی ّبی دیگز/  کبًکس

 ٍ ..( دیگز هَرد ًیبس

30918101000 سخٌزاًی ٍ هذاحی در هبُ هببرک رهضبى ، ّشیٌِ ّبی فزٌّگی )

ٍ خزیذ اقالم ی سیبرتی ، جَایش، کوک ّشیٌِ اردٍٍ ...  هحزم ٍ صفز

فزٌّگی هَرد ًیبس(

15217101000 زیت، هزبی، ّشیٌِ ّبی هزبَط بِ هذیّشیٌِ ّبی پیص دبستبًی/

خذهبت، تجْیشات ٍ....

45710001000 حقَق هزتبظ بب هذیز اجزایی هسجذ، ) ّشیٌِ ّبی جبری هسجذ

هسئَل ًظبفت دستطَیی ّب ٍ حیبط ٍ ...( 

6 115951000 اػیبد ٍ ٍفبیبت، ،  صفز ٍ دیگزهحزماعؼبم ٍ پذیزایی دررهضبى، 

صبحبًِ دػبی ًذبِ ٍ ...

110831880 ّشیٌِ ّبی ببًکی

2103217601295 جوغ کل در آهذّبی هسجذ 

 جوغ کل ّشیٌِ ّبی هسجذ  2100919931880

  1400هَجَدی حسبة هسجذ در اًتْبی سبل  2217661415

 بدهی های هسجد
21710961750 هزبَط بِ اعؼبم،  بذّی اس بببت فبکتَرّبی پزداخت ًطذُ هجوَع

تؼویزات، ّذایب ٍ جَایش ٍ ...

4210001000 بذّی بِ ادارُ آة اس بببت آة هغبسُ ّب

25910961750 جوغ کل

 



0011گزارش هالی هسجد اهام سجاد علیه السالم پردیسان/ قن سال   

 توضیحات: 

تب دی هبُ هبلغ 1400دریبفت ضذُ است ٍ اس اٍل سبل  قزض الحسٌِهیلیَى تَهبى  15اس هغبسُ ًبًَایی  (1

دی هبُ  25ٍ در  ریبل دریبفت ضذُ است. 7510001000هبُ بْوي ٍ اسفٌذ هبُ هبلغ   2ریبل ٍ اس  4415941700

اجبرُ توبم هیطَد.قزار داد سهبى1401

هبلغ  1400هبُ اٍل سبل  3ضذُ است ٍ قزض الحسٌِ دریبفت هیلیَى تَهبى پَل  15اس هغبسُ هیَُ فزٍضی هبلغ  (2

خزداد هبُ  6ٍ در  دریبفت ضذُ است. بِ ػٌَاى اجبرُ ریبل 3810001000هبُ بؼذی هبلغ  9ریبل ٍ  3310501000

سهبى اجبرُ توبم هیطَد. 1401

ریبل  بِ ػٌَاى  2210001000هبِّ دٍم  6ٍ در  1810001000هبلغ  1400هبُ اٍل سبل  6اس کبًکس آرایطگبُ  (3

 سهبى قزار داد اجبرُ توبم هی ضَد.  1401ضْزیَر هبُ 31اجبرُ دریبفت ضذُ است. ٍ در

ّشار تَهبى  250ٍ هبلغ ضذُ است هیلیَى تَهبى بِ ػٌَاى قزض الحسٌِ دریبفت  60هبلغ هبرکت اس هغبسُ سَپز  (4

 1402 اردیبْطت 15زدیذُ است ٍ در کِ بب فبکتَرّبی خزیذاری ضذُ تسَیِ گاست  هبّیبًِ اجبرُ دریبفت ضذُ

قزار داد اجبرُ توبم هیطَد.


