
 

 
 

( ضص هاِّ )

افشايص يا كاّصدرصذ ّشيٌِدرصذ ّشيٌة 6 هاِّّشيٌة  قغعي 6 هاِّسْن 6  هاِّكل ارقام تَدجِدرصذ ّشيٌة 6 هاِّّشيٌة  قغعي 6 هاِّسْن 6  هاِّكل ارقام تَدجِ

3,899,1501,949,5752,100,037107.75,753,0002,876,5002,800,25797.3133.333.3ٍظيفة خذهات اداري5110

1,150,850575,425541,43694.11,747,000873,500578,33966.2106.86.8ٍظيفة خذهات ضْزي5120

65.4-5,500,0002,750,0008,573,480311.810,700,0005,350,0002,970,54255.534.6تزًاهة تزًاهِ ريشي تَسعِ ضْزي5231

700,000350,0008,3622.4400,000200,000324,600162.33,881.83,781.8تزًاهة ّذايت ٍ دفع آتْاي سغحي5232

9,250,0004,625,0002,419,21952.39,900,0004,950,0003,088,25562.4127.727.7تزًاهة حول ٍ ًقل ٍ تْثَد عثَر ٍ هزٍر ضْزي5233

  200,000100,00000.0100,00050,00000.0تزًاهة ايجاد تأسيسات حفاظتي ضْزّا5234

46.2-5,800,0002,900,0003,691,391127.35,900,0002,950,0001,985,42967.353.8تزًاهة تْثَد هحيظ ضْزي5235

  1,000,000500,00000.01,000,000500,00000.0تزًاهة ايجاد فضاي فزٌّگي ، ٍرسضي ، تفزيحي ٍ تَريستي5236

59.3-1,500,000750,00074,68010.0750,000375,00030,4068.140.7تزًاهة ايجاد سايز تأسيسات ٍ تسْيالت ضْزي5237

97.4-1,500,000750,000531,66070.91,750,000875,00013,8101.62.6تزًاهة ايجاد تأسيسات درآهذسا5238

   000 0تزًاهة ّشيٌِ ّاي پيص تيٌي ًطذُ ٍ ديَى عوزاًي5239

   00689,064 00ّشيٌِ ّاي هطتزك اجزاي پزٍصّْاي اهاًي524

   000 0كسزي درآهذ ّا ًسثت تِ ّشيٌِ ّا5401

   000 0ٍام ّاي اعغائي5402

   000 0تاسپزداخت اقساط ٍام دريافتي5403

  3,500,0001,750,00000.02,000,0001,000,00000.0هطاركت در سزهايِ گذاري5404

   000 0ّشيٌِ عوزاًي رٍستاّْاي ٍاقع در حزين استحفاظي5405

34,000,00017,000,00017,940,265105.540,000,00020,000,00012,480,70262.469.6-30.4

فزم ب / 1

هذيز هالي

اتزاّين عثذالكزيويهلكِ ثقفي

ضْزدار

حويذرضاتقَي

جوع كل

عٌاٍيي ّشيٌِ ّا كذ حساب
پيص تيٌي اعتثار ٍ ّشيٌِ پزداختي در تَدجِ هصَّب يا آخزيي اصالحيِ سال 1393

گزارش مديريّتي صورت جامع هزينه  6  ماهة اول سال 1394

هقايسِ ّشيٌة  6 هاّة سال 93 تِ 94پيص تيٌي اعتثار ٍ ّشيٌِ پزداختي در تَدجِ هصَّب يا آخزيي اصالحيِ سال 1394

( ارقام تِ ّشار ريال )                        جذٍل هقايسِ  ّشيٌِ ّاي قغعي 6 هاّة سال 1393 ٍ 1394  ضْزداري احوذآتاد

رئيس ضَراي اسالهي ضْز



 

 
 

( ارقام تِ ّشار ريال )( ضص هاِّ )

كسز اعتثاراضافِ اعتثار اعتثارات عوزاًي اعتثارات جاريجوع ّشيٌِ قغعي

5,753,0002,800,2572,800,25702,952,7430ٍظيفة خذهات اداري5110

1,747,000578,339578,33901,168,6610ٍظيفة خذهات ضْزي5120

10,700,0002,970,54202,970,5427,729,4580تزًاهة تزًاهِ ريشي تَسعِ ضْزي5231

400,000324,6000324,60075,4000تزًاهة ّذايت ٍ دفع آتْاي سغحي5232

9,900,0003,088,25503,088,2556,811,7450تزًاهة حول ٍ ًقل ٍ تْثَد عثَر ٍ هزٍر ضْزي5233

100,000000100,0000تزًاهة ايجاد تأسيسات حفاظتي ضْزّا5234

5,900,0001,985,42901,985,4293,914,5710تزًاهة تْثَد هحيظ ضْزي5235

1,000,0000001,000,0000تزًاهة ايجاد فضاي فزٌّگي ، ٍرسضي ، تفزيحي ٍ تَريستي5236

750,00030,406030,406719,5940تزًاهة ايجاد سايز تأسيسات ٍ تسْيالت ضْزي5237

1,750,00013,810013,8101,736,1900تزًاهة ايجاد تأسيسات درآهذسا5238

0000تزًاهة ّشيٌِ ّاي پيص تيٌي ًطذُ ٍ ديَى عوزاًي5239

689,0640689,0640689,064ّشيٌِ ّاي هطتزك اجزاي پزٍصّْاي اهاًي524

000كسزي درآهذ ّا ًسثت تِ ّشيٌِ ّا5401

0000ٍام ّاي اعغائي5402

00تاسپزداخت اقساط ٍام دريافتي5403

2,000,0002,000,0000هطاركت در سزهايِ گذاري5404

0000ّشيٌِ عوزاًي رٍستاّْاي ٍاقع در حزين استحفاظي5405

40,000,00012,480,7023,378,5969,102,10628,208,362689,064
فزم ب

هذيز هالي

هلكِ ثقفي

رئيس ضَراي اسالهي ضْز

اتزاّين عثذالكزيوي حويذرضاتقَي

ضْزدار

هقايسِ تزآٍرد تا پزداخت  قغعي

جوع كل

صورت جامع هزينة  6  ماهة اول 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



 

 

 

( ضص هاِّ )

افشايص يا كاّصدرصذ ٍصَليدرصذ ٍصَلي6 هاٍِّصَلي قغعي 6 هاِّسْن 6  هاِّكل ارقام تَدجِدرصذ ٍصَلي6 هاٍِّصَلي قغعي 6 هاِّسْن 6  هاِّكل ارقام تَدجِ

18.8-25,003,00012,501,50017,380,797139.025,001,00012,500,50014,116,506112.981.2عَارض ٍصَلي تَسظ سايز هؤسسات41011

23.1-1,700,000850,000609,36271.71,700,000850,000468,66855.176.9عَارض تز ساختواًْا ٍ اراضي41012

   000 000عَارض تز ارتثاعات ٍ حول ٍ ًقل41013

110,00055,00020,20936.780,00040,00034,59086.5171.271.2عَارض تز پزٍاًِ كسة ، فزٍش ٍ خذهات41014

400,000200,000162,83581.4400,000200,000202,827101.4124.624.6عَارض اختصاصي ٍصَلي تَسظ ضْزداري41021

60.3-1,100,000550,0003,001,707545.82,500,0001,250,0001,191,47795.339.7سْويِ اس عَارض ٍصَلي هتوزكش41022

220,000110,00049,25744.8200,000100,00070,26870.3142.742.7درآهذ ًاضي اس تْاء خذهات ضْزداري41031

0.9-510,000255,000423,887166.2810,000405,000420,252103.899.1درآهذ تأسيسات ضْزداري41032

1,600,000800,0001,504,118188.01,900,000950,0002,751,998289.7183.083.0درآهذ حاصل اس ٍجَُ ٍ اهَال ضْزداري4104

100.0-400,000200,000457,683228.8600,000300,00000.00.0كوكْاي اعغائي دٍلت ٍ ساسهاًْاي دٍلتي4105

   7,0003,5000.0000اعاًات ٍ كوكْاي اّذائي اضخاظ ٍ ساسهاًْاي خصَصي41061

   000 000اعاًات ٍ كوكْاي دريافتي اس هؤسسات عوَهي غيز دٍلتي41062

13.8-900,000450,000264,20558.71,059,000529,500227,76943.086.2درآهذّاي اتفاقي كِ توَجة قاًَى تِ ضْزداري تعلق هيگيزد41063

  2,000,0001,000,0000.01,000,000500,00000.0ٍاهْاي دريافتي41071

  50,00025,0000.050,00025,00000.0فزٍش اهَال ضْزداري41072

  4,700,0002,350,00000.0 0سايز هٌاتع ضْزداري41073

   000 0ّطتاد درصذ عَارض ٍ درآهذّاي ٍصَلي اس حزين ٍ حَسُ استحفاظي41074

34,000,00017,000,00023,874,060140.440,000,00020,000,00019,484,35597.481.6-18.4

فزم الف / 1

هذيز هالي

هلكِ ثقفي

گزارش مديريّتي صورت جامع درآمد 6  ماهة اول سال 1394

هقايسِ ٍصَلي 6 هاّة سال 93 تِ 93پيص تيٌي درآهذ  ٍ  ٍصَلي قغعي در تَدجِ هصَّب يا آخزيي اصالحيِ سال 1394

( ارقام تِ ّشار ريال )                        جذٍل هقايسِ  ارقام ٍصَلي 6 هاّة اٍل سال 1393 ٍ 1394  ضْزداري احوذآتاد

جوع كل

عٌاٍيي درآهذّا كذ حساب
پيص تيٌي درآهذ  ٍ  ٍصَلي قغعي در تَدجِ هصَّب يا آخزيي اصالحيِ سال 1393

رئيس ضَراي اسالهي ضْز

اتزاّين عثذالكزيوي

ضْزدار

حويذرضاتقَي



 

 
 

( ارقام تِ ّشار ريال )( ضص هاِّ )

كسز ٍصَلياضافِ ٍصَليسْن اعتثارات عوزاًيسْن اعتثارات جاريجوع ٍصَلي

25,001,00014,116,5068,469,9045,646,602010,884,494عَارض ٍصَلي تَسظ سايز هؤسسات41011

1,700,000468,668281,201187,46701,231,332عَارض تز ساختواًْا ٍ اراضي41012

000000عَارض تز ارتثاعات ٍ حول ٍ ًقل41013

80,00034,59020,75413,836045,410عَارض تز پزٍاًِ كسة ، فزٍش ٍ خذهات41014

400,000202,827202,8270197,173عَارض اختصاصي ٍصَلي تَسظ ضْزداري41021

2,500,0001,191,4771,191,47701,308,523سْويِ اس عَارض ٍصَلي هتوزكش41022

200,00070,26842,16028,1080129,732درآهذ ًاضي اس تْاء خذهات ضْزداري41031

810,000420,252252,151168,1010389,748درآهذ تأسيسات ضْزداري41032

1,900,0002,751,9981,651,1991,100,799851,9980درآهذ حاصل اس ٍجَُ ٍ اهَال ضْزداري4104

600,0000000600,000كوكْاي اعغائي دٍلت ٍ ساسهاًْاي دٍلتي4105

000000اعاًات ٍ كوكْاي اّذائي اضخاظ ٍ ساسهاًْاي خصَصي41061

000000اعاًات ٍ كوكْاي دريافتي اس هؤسسات عوَهي غيز دٍلتي41062

1,059,000227,7690227,7690831,231درآهذّاي اتفاقي كِ توَجة قاًَى تِ ضْزداري تعلق هيگيزد41063

1,000,000001,000,000ٍاهْاي دريافتي41071

50,0000050,000فزٍش اهَال ضْزداري41072

4,700,000004,700,000سايز هٌاتع ضْزداري41073

000ّطتاد درصذ عَارض ٍ درآهذّاي ٍصَلي اس حزين ٍ حَسُ استحفاظي41074

40,000,00019,484,35510,717,3698,766,986851,99821,367,643
فزم الف

هذيز هالي

هلكِ ثقفي

رئيس ضَراي اسالهي ضْز

اتزاّين عثذالكزيوي

ضْزدار

حويذرضاتقَي

هقايسِ تا پيص تيٌي قغعي

جوع كل

صورت جامع درآمد 6  ماهة اول 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


