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647551ارديبهشت ماه با شماره قرارداد - پرداخت به شرکت لوتوس يادگار مربوط به تامين خودروي سواري سازمان  

پرداخت تنخواه به آقاي سلطاني 200,000,000

خدمات- امداد خودرو - اتومبيل بهنام   39,107,500  pvc  خدمات محسن - (پالس)موبايل سيلور- فروشگاه امداد باتري - سازمان برنامه و بودجه مرکز پژوهش هاي توسعه و آينده فکري - آجيل و خشکبار ميرداماد - نوين
ميوه و تره بار ميرداماد 283,390

مهبنگ فن آوري پارس 1,275,300
شيريني سراي بابانوئل  1,500,000
مهبانگ فن آوري هاي پارس- نيتا پردازش شريف - فرابين آواي پارس - سپهر شبکه 76,202,600

838,750,000
720991 با شماره قرارداد 1400پرداخت به شرکت گسترش ارتباطات مبنا مربوط به سرويس پهناي باند اختصاصي متقارن در سه ماهه اول سال 81,750,000
پرداخت به شرکت پيشتازان پژواک مربوط به به روزرساني نرم افزار يکپارچه اتوماسيون اداري پيشتاز 25,342,500
تهيه اليسنس دستگاه فايروال و ثبت در سامانه تدارکات دولت الکترونيک شرکت مهندسي پويش افزار هوشمند354,250,000
فروردين- پرداخت به  موسسه فني خردمند بابت تعمير پرينتر75,700,000

1400/02/31 لغايت 1400/02/01 از 100002پرداخت قبوض تلفن سازمان دوره  149,263,000

حقوقي/ حق الزحمه اشخاص حقيق 
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ايمن سازان کاوه

136,250,000
1400/03/12 مورخ 1288پرداخت به شرکت ساباط سازان پايدار تعميرات سرويس موتورخانه بابت فاکتور شماره  435,727,500

42886مربوط به سرويس و نگهداري موتورخانه سازمان با شماره قرارداد 1400/02/16 لغايت 1400/01/17پرداخت به شرکت ساباط سازان پايدار از تاريخ 136,250,000

78724 با شماره قرارداد 1400مابه التفاوت فروردين - پرداخت به شرکت خدماتي امين کار اشتهارد  
647551فروردين ماه با شماره قرارداد - پرداخت به شرکت لوتوس يادگار مربوط به تامين خودروي سواري سازمان  

281,812,759

شرکت دانش بنيان ايده گران سورن اپ-رنگ و ابزار مهديون-دنياي کليد-فروشگاه مرکزي تحريران آسيا -

چاپ ديجيتال الوند

رنگ ابزار يراق هومن- فروشگاه ظفر  
 تعميرات تخصصي دستگاههاي کپي آفتاب  18,950,000
دياگ حسن- هوش برتر  22,350,000  

لوازم مصرفي

آب ، برق و تلفن

42886مربوط به سرويس و نگهداري موتورخانه سازمان با شماره قرارداد 1400/3/16 الي1400/2/17پرداخت به شرکت ساباط سازان پايدار از تاريخ 

0 ساير پرسنلي

559,250,000

0پاداش پايان خدمت بازنشستگان/ پرداخت مانده مرخصي 
0ديون کارکنان

0کمک هزينه فوت و ازدواج
208,575,835 (2)جمع پرسنلي 

24,434,815,189 جمع کل

بنکداري عبدالهي- پرداخت بابت خريد تهيه اقالم مصرفي سازمان   

تنخواه
 ليتري از شرکت بهاور نگين سپاهان7پرداخت بابت خريد فالش تانک 167,860,000
170,880,000

46,600,000
18,000,000
2,000,000
سوپر ميوه بقيه اله2,881,160
4,070,000

پرداخت خرداداضافه کاري کارکنان رسمي و پيماني

پرداخت خرداداياب و ذهاب کارکنان رسمي و پيماني
پرداخت خرداداياب و ذهاب کارکنان قراردادي

يارانه غذا کارکنان رسمي و پيماني
پرداخت خرداديارانه غذا کارکنان قراردادي

پرداخت خرداد

اضافه کاري کارکنان قراردادي

عملکرد سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران

گروه هزینهردیف
1400خرداد 

توضیحات

پرداخت خردادحقوق و بيمه کارکنان رسمي و پيماني
پرداخت خردادحقوق  و بيمه کارکنان قراردادي

پرداخت خرداد208,575,835حقوق نيروهاي امريه سازمان

پرداخت خردادخدمات رفاهي کارکنان رسمي و پيماني،قراردادي

پرداخت خرداد
پرداخت خردادفوقالعاده ماموريت کارکنان رسمي و پيماني

پرداخت خردادفوقالعاده ماموريت کارکنان قراردادي

پرداخت خردادحق مسکن کارکنان رسمي و پيماني
پرداخت خردادحق مسکن کارکنان قراردادي

پرداخت خرداديارانه مهد کودک کارکنان رسمي و پيماني
پرداخت خرداديارانه مهد کودک کارکنان قراردادي

22,691,442,435(1)جمع پرسنلي 


