
 بررسی اعتبارات قرآنی، کاری از ایکنا                

 

 های دولتی در قانون بودجهاعتبارات قرآنی بر حسب برنامه دستگاه

 1390سـال 

 )میلیون ریال(مبلغ  دستگاه برنامه شماره دستگاه ردیف

 23، 000 سازمان اوقاف و امور خیریه مسابقات دینی و قرآنیبرنامه برگزاری  30223 1

 1، 000 وزارت علوم، تحقیقات و فناوری های قرآنی دانشجویان و خبررسانی قرآنی برنامه توسعه فعالیت 30284 2

 29، 200 جهاد دانشگاهی های قرآنی دانشجویان و خبررسانی قرآنی برنامه توسعه فعالیت 30284 3

 72، 500 سازمان تبلیغات اسالمی آموزی برنامه ترویج و تشویق قرآن 30236 4

 50، 400 سازمان تبلیغات اسالمی برنامه نظارت و حمایت از چاپ و نشر معارف قرآنی 30271 5

6 

 کمک به اشخاص حقیقی و حقوقی غیر دولتی –کل کشور  1390ماده واحده الیحه بودجه  16جدول شماره  19ردیف 

 های غیردولتی های قرآنی تشکل فعالیت

 جمهوری ریزی و نظارت راهبردی ریاست معاونت برنامه

000 ،50 

 226، 100 مجموع

 

 میلیون ریال  000/000/729/938/083/5: 1390سقف بودجه سال 

 

 :توضیحات

 باشد.نام قرآن در آن ذکر شده، میهایی که صرفاً منظور از اعتبارات قرآنی در قانون بودجه، مبالغ مندرج در ردیف برنامه 

 کل کشور، دولت در اجرای منشور توسعه فرهنگ قرآنی   1389قانون بوده سال   115موضوع بند   شود طبق یادآور می

و استانی به های ملی  %( از سقف بودجه مصوب هر یک از دستگاه 5/0مصوب شورای عالی انقالب فرهنگی، حداکثر نیم درصد )

 550/ 000 -91های دولتی را کسر و به ردیف  های مستقیم تولید شرکت ای و هزینه و بودجه هزینه 6و  1 استثنای فصول

 اضافه نماید.

 های تعیین شده توسط شورای تخصصی توسعه فرهنگ قرآنی هزینه شده و  ها و سیاست این اعتبارات باید در راستای اولویت

هور موظف است گزارش میزان عملکرد اعتبارات اختصاص یافته را به مجلس ریزی و نظارت راهبردی رئیس جم معاونت برنامه

 و شورای تخصصی توسعه فرهنگ قرآنی ارسال نماید.شورای اسالمی 

 یابد. های قرآنی روستاها و عشایر اختصاص می %( از اعتبارات این بند جهت فعالیت30حداقل سی درصد ) – 1تبصره 

جمهور با هماهنگی سازمان تبلیغات اسالمی و وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی  نظارت راهبردی رئیس ریزی و معاونت برنامه – 2تبصره 

 مسئولیت توزیع اعتبارات این بند را بر عهده دارند.


