باسمه تعالی
پیش فرض راهبردی :الزم است اعتبارات قرآنی ،اثربخش توزیع ،کارامد هزینه و شفاف گزارش شود.
گزارش اعتبارات پرداختی صندوق مشارکت توسعه فرهنگ قرآنی از محل اعتبارات سال  1397قانون بودجه کل کشور (مبالغ به ریال)

1000.000.000.000

970.000.000.000

230.000.000.000

230.000.000.000

226.778.107.800

3.221.892.200

ردیف

.ir

اعتبار مصوب قانون بودجه سال 97

اعتبار ابالغی سال 97

اعتبار تخصیصی سال 97

اعتبار دریافتی تا پایان سال 97

اعتبار هزینه شده در سال 97

برگشت به خزانه

عنوان دستگاه  /نهاد

پرداختی از محل ردیف 1701011000
قانون بودجه سال 1397
7.722.000.000

2

اتحادیه تشکلهای قرآنی کشور (واریزی به دستگاهها از طریق اتحادیه ،بابت تتمه تفاهمنامه سال )1395

3

اتحادیه مؤسسات مردمی و تشکلهای قرآن و عترت کشور

4

انجمن خادمان قرآن کریم جمهوری اسالمی ایران

5

بنیاد شهید و امور ایثارگران

6

جامعه المصطفی العالمیه

7

جهاد دانشگاهی

8

دبیرخانه شورای توسعه فرهنگ قرآنی

9

دفتر تبلیغات اسالمی حوزه علمیه قم

10

سازمان اوقاف و امور خیریه

11

سازمان بسیج تهران بزرگ

933.000.000

12

سازمان بهزیستی کشور

466.000.000

13

سازمان تبلیغات اسالمی

5.470.548.000

14

سازمان صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران (شبکه قرآن و معارف سیما  /رادیو قرآن  /رادیو معارف)

17.326.472.000

15

سازمان عقیدتی سیاسی ارتش جمهوری اسالمی ایران

933.000.000

16

سازمان عقیدتی سیاسی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح

933.000.000

36.399.831.000
7.475.000.000
662.000.000
466.000.000
4.639.650.000
3.639.070.000
320.000.000
2.007.578.000
4.793.000.000

sc

cr

1

اتحادیه تشکلهای قرآنی کشور

باسمه تعالی
پیش فرض راهبردی :الزم است اعتبارات قرآنی ،اثربخش توزیع ،کارامد هزینه و شفاف گزارش شود.
گزارش اعتبارات پرداختی صندوق مشارکت توسعه فرهنگ قرآنی از محل اعتبارات سال  1397قانون بودجه کل کشور (مبالغ به ریال)

9.779.550.000

18

ستاد عالی کانونهای فرهنگی هنری مساجد کشور

19

کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان

20

مرکز مدیریت حوزه های علمیه برادران

21

مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران

22

معاونت فرهنگی و تبلیغات نمایندگی ولی فقیه در سپاه پاسداران انقالب اسالمی ایران

23

نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها

24

مرکز طبع و نشر قرآن کریم

25

وزارت آموزش و پرورش

26

وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی

27

وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری

28

وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی

29

وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی (حمایت از اجرای برنامههای قرآنی مصوب شوراهای هماهنگی و گسترش فعالتیهای قرآنی استانها )

.ir

17

سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمی

482.000.000
3.400.000.000
6.008.453.000
933.000.000
2.392.325.000
8.780.488.800
41.642.708.000
4.119.550.000
6.436.000.000
25.304.884.000
22.380.000.000
226.778.107.800

sc

cr
جمع کل

933.000.000

