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 دارد در تاریخ                         تنظیم گردید.  را این صورتمجلس در چهار نسخه که هر چهار نسخه حکم واحد

اعرمم گردیرده    ضمناً آخرین حساب ماهانه تنظیمی تا تاریخ تحویل وتحول که مراتب تنظیم آن به وزارت اموراقتصادی و دارایی

 است مربوط به ماه                   ) در مورد اعتبارات جاری ( و ماه                    ) در مورد اعتبارات عمرانی ( می باشد .
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