
 :  1401و  1400درسال یآستان قدس رضو یفرم منابع مال

 ارقام به میلیون ریال

ساختار 

 سازمانی
 شرح ردیف

 1401سال 1400سال 

 سرمایه ای جاری مصوب کل تحقق

ت
وفا

وق
ی م

ور
ه 

هر
د ب

نیا
ب

 

 1,270,000 10,030,000 11,300,000 8،600،000 امالک و اراضی 1

 1,500,000 0 1,500,000 0 آماده سازی شدهواگذاری بخشی از اراضی  2

 2,500,000 0 2,500,000 3،100،000 واگذاری اراضی پراکنده شهری 3

 450,000 0 450,000 187،771 واگذاری امالک به منظور تملک 4

5 
 -مدیریت عمران اراضی حریم حرم امام رضا)ع(

 )معوقات اجاره بازارها(
27،231 20,000 20,000 0 

 0 1,900,000 1,900,000 1،250،000 امالک و اراضی استان تهران 6

 0 4,230,000 4,230,000 3،018،409 ها و موسسات اقتصادیشرکت 7

 3,510,000 0 3,510,000 711،600 سرمایه گذاری مشارکتی 8

9 
 مشارکت های مردمی: 

 بست شیخ بهایی-پروژه های عمرانی حرم مطهر
0 2,000,000 2,000,000 0 

 0 200,000 200,000 30،000 سایر مشارکت های مردمی 10

 0 20,000 20,000 1،000 معاونت حقوقی 11

 9,230,000 18,400,000 27,630,000 16،926،011 جمع بنیاد بهره وری موقوفات

ی
کز

مر
د 

ستا
 

 0 4,000,000 4,000,000 1،970،000 اداره نذورات کل 12

 2,870,000 2,540,000 5,410,000 2،816،119 و پشتیبانیمعاونت مالی  13

  1,960,000 1,960,000 1،586،548 معاونت طرح و برنامه 14

 2,870,000 8,500,000 11,370,000 6،372،667 جمع ستاد مرکزی

هر
مط

م 
حر

 

 0 2,560,000 2,560,000 1،879،912 اختصاص قبر جا  حرم مطهرو سایر درآمد ها 15

 0 1,300,000 1,300,000 0 پیش فروش قبر جا حرم مطهر 16

 0 3,860,000 3,860,000 1،879،912 جمع حرم مطهر

ی 
لم

 ع
ن

ما
از

س

ی
نگ

ره
و ف

 

 0 1,140,000 1,140,000 901،410 اختصاص قبر جا 17

 0 1,140,000 1,140,000 901،410 جمع سازمان علمی و فرهنگی

 12,100,000 31,900,000 44,000,000 26،080،000 جمع کل منابع مالی

 



 :  1401درسال  یآستان قدس رضو یمنابع مالروکش 

 مرکز

 منابع سرمایه ای منابع جاری  جمع کل

 1401سال  1401سال  1401سال 

 923 1،840 2،763 بنیاد بهره وری موقوفات

 287 850 1،137 ستاد مرکزی 

 0 400 400 حرم مطهر

 0  100 100 سازمان علمی فرهنگی

 1،210 3،190 4،400 جمع کل

 

  : 1401درسال  یآستان قدس رضومنابع و مصارف مولدسازی دارایی ها 

 منابع مولد سازی دارایی ها

 1401سال  مرکز

 بنیاد بهره وری

 موقوفات 

 سازمان امالک و اراضی تهران 

 )وصول مطالبات و واگذاری(
2،400،000 

 13،000،000 جهان مال( -های مشارکتی )بهارپروژه

 1،500،000 عرضه اولیه سهام در بازار سرمایه )خمیر مایه، نخریسی(

 5،000،000 )تجارت نو، جوین( %50های کمتر از عرضه سهام شرکت

 10،000،000 های زیان ده ) شهاب خودرو(واگذاری سهام شرکت

 31،900،000 جمع بنیاد بهره وری موقوفات

 10،000،000 وصول مطالبات دولت ستاد مرکزی

 10،000،000 ستاد مرکزی جمع

 41،900،000 جمع کل



 

 

 مولد سازی دارایی ها مصارف

 1401سال  موضوع

 3،500،000 ی موجودشرکتهادر یش سرمایه افزا

 5،000،000 مسبد سها

 5،000،000 تامین سرمایهخرید سهام شرکت 

 12،000،000 سینابانک خرید سهام 

 15،000،000 میشیوپترخرید سهام 

 1،400،000 ل و فراصندوق ستارگانیجیتاد دقتصاا

 41،900،000 جمع کل

 


