
 های مصوب شورای توسعهبرنامه ریالی12.000.000.000نحوه هزینه کرد اعتبار 

 اتحادیه کشوری(ه صورت متمرکز توسط اجرا ب) 

 

 ای و محتوای فضای مجازی :حمایت از آثار مکتوب، رایانه -1

 و، ایکنا و ...( های خبری )از جمله اتقانا، سایتدر دو مرحله به صورت تجمیعی در شبکه قرآن سیم

 های استانی جهت ارسال آثار فراخوان داده شد.مکاتبه با اتحادیه

اثر واجد شرایط حمایت  24اثر دریافت شد که پس از بررسی کارگروه نظارت بر آثار  30در مجموع 

 قرار گرفت.

ریال  1.000.000.000ریال( مبلغ  5.500.000.000از مجموع اعتبار تخصیص یافته به این برنامه )

 .حمایت از آثار شدصرف 

 استان مؤسسه اثر ردیف

 خراسان جنوبی مجمع قاریان و حافظان خراسان جنوبی اثرات و فعالیت های مجازی 1

 ایالم مؤسسه حضرت رقیه )ع( آموزش مراحل حفظ قرآن کریم 2

 اصفهان مؤسسه نشر معارف اهل بیت)ع( موشن گرافی/ فیلم آموزشی 3

 اصفهان مؤسسه قرآنی بینه دوره تخصصی آموزش قرآن 4

 مرکزی مؤسسه نسیم اختران قرآن فیلم مقدمه آموزش تجوید 5

 مرکزی مؤسسه منتظران موعود انیمیشن آموزش های قرآن 6

 مرکزی مؤسسه تسنیم انیمیشن روخوانی سوره های فجر طارق 7

 اردبیل مؤسسه نور مبین اردبیل حفظ موضوعی آیه های نور 8

 اردبیل سلحشور قرد گولوستان کتاب شعر سیز 9

 خوزستان سید مریم حسینی کتاب حفظ سوره های کوچک انگلیسی 10

 خراسان رضوی مؤسسه تدبر در قرآن و سیره فیلم های آموزشی تدبر در قرآن 11

 خراسان رضوی تدبر در قرآن و سیره مؤسسه  کتاب های تدبر در قرآن 12

 گلستان مؤسسه کوثر گرگان قرآنهای های بچههای دانستنیکتاب 13

 

ای با مکاتبه 05/05/1400مورخ  1456/114مانده طی نامه شماره اعتبار باقی جهت هزینه کرد

رئیس کمیته تخصیص شورای توسعه فرهنگ قرآنی صورت گرفت مبنی بر اینکه مابقی اعتبار مذکور 

 و [ریال 250.000.000 با اعتبار  های قرآنیمؤسسات و خانه GISاندازی اطلس راه]در دو برنامه 

  [ریال 1.000.000.000حمایت از پدیدآورندگان حقیقی آثار فاخر قرآنی در فضای مجازی با اعتبار ]

 هزینه گردد.



 های انسانی و مدیران مؤسسات حفظ قرآن کریم :تربیت و توانمندسازی سرمایه -2

قرآن( با چند مجموعه طرح مسأله شده ای و تخصصی حفظ دو مورد پلتفرم آموزشی )سواد رسانه

الکریم منتظر پاسخ این ( سازمان دارالقرآنLMSاست که با توجه به امکان دریافت پلتفرم آموزشی )

 مجموعه قرآنی هستیم.

برداری و های فیلمریال(، جدول هزینه 5.000.000.000با توجه به اعتبار تخصیصی این دو طرح )

 باشد:به شرح ذیل میتولید محتوا آماده شده که 

 

 

 

 حمایت از ایجاد شبکه توزیع فراگیر محصوالت و خدمات قرآنی : -3

آالء مورد بررسی اولیه قرار گرفت. سپس مراحل در خصوص این طرح، پروژه فروشگاه اینترنتی دیجی

 افزار به صورت کاملثبت دامنه )آدرس فضای مجازی( و هاست )بارگذاری در شبکه( انجام شد و نرم

 تست شد. در مرحله بعد تعداد محدودی محصول در سایت بارگذاری

 شد، همچنین نسبت به طراحی لوگو و افتتاح حساب موقت اقدام شد.

 فرآیند دریافت نشان اعتماد الکترونیکی و ثبت شرکت مربوطه در

 باشد.رسانی میحال انجام است، با این حال سامانه آماده خدمت

 

 

 

 

 

 

 ها، مؤسسات و مراکز قرآنی کشورهای اسالمی :گسترش تعامل با تشکلسازی برای زمینه -4

نامه و توضیحات شرکت در همایش برای در این خصوص با آقای انجام قراردادی منعقد شد. دعوت

 7افراد ارسال شده است. این همایش در هفته وحدت با تأیید ستاد ملی مبارزه با کرونا و با حضور 

 گردد.عراق، سوریه، لبنان، افغانستان، ترکیه و فلسطین( برگزار میکشور اسالمی )ایران، 

 


