
 بررسی اعتبارات قرآنی، کاری از ایکنا                 

 

 های دولتی در قانون بودجهاعتبارات قرآنی بر حسب برنامه دستگاه

 1393سـال 

 )میلیون ریال(مبلغ  دستگاه برنامه شماره دستگاه ردیف

 25، 000 سازمان اوقاف و امور خیریه مسابقات قرآنی و دینیبرنامه برگزاری  109500 1

 151، 706 دانشگاه علوم و معارف قرآنی ها  کلیه برنامه 109500 2

3 113500 
 –وزارت علوم، تحقیقات و فناوری  های قرآنی دانشجویان و خبررسانی قرآنی برنامه توسعه فعالیت

 امور علمی، فرهنگی و آموزشی

500 ،1 

 44، 456 جهاد دانشگاهی های قرآنی دانشجویان و خبررسانی قرآنی برنامه توسعه فعالیت 113620 4

 85، 859 سازمان تبلیغات اسالمی برنامه ترویج و تشویق قرآن آموزی 114300 5

 75، 900 سازمان تبلیغات اسالمی برنامه نظارت و حمایت از چاپ و نشر معارف قرآنی 114300 6

7 
های متفرقه( : اعتبارات موضوع اجرای منشور  )برآورد اعتبارات ردیف 9جدول شماره  550000بندی  شماره طبقه -14ردیف 

 توسعه فرهنگ قرآنی

000 ،000 ،2 

 2، 308، 521 مجموع

 

 میلیون ریال  000/000/581/484/033/8 :1393سقف بودجه سال 

 :توضیحات

  ،باشد.هایی که صرفاً نام قرآن در آن ذکر شده، میمبالغ مندرج در ردیف برنامهمنظور از اعتبارات قرآنی در قانون بودجه 

 تحصیل ایثارگران، حافظان کل قرآن کریم و  کل کشور 1392قانون بودجه سال  95شود براساس موضوع بند  یادآور می ،

ها  ه جمهوری اسالمی ایران در دانشگاه( قانون برنامه پنج ساله پنجم توسع20ماده )قاریان ممتاز کشوری و مشموالن بند )ک( 

های علمی کاربردی و  نور، دانشگاه های مربوط به دانشگاه پیام و مراکز آموزش عالی و مؤسسات پژوهشی رایگان است. هزینه

های ذی ربط اعم از بنیاد شهید و امور  های شبانه و همچنین مراکز آموزشی و پژوهشی غیردولتی از طریق دستگاه دوره

کمیته امداد امام خمینی)ره( و سازمان اوقاف و امور خیریه در ابتدای هر نیمسال تحصیلی از ارگران، سازمان بهزیستی، ایث

 شود. ( این قانون به صورت صد درصد تخصیص یافته و پرداخت می4پیوست شماره ) 30467محل اعتبارات برنامه 

 ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور،  ربط با تأیید معاونت برنامه ایی ذیهای اجر آیین نامه اجرایی این بند به پیشنهاد دستگاه

 رسد. وزیران می ظرف دو ماه به تصویب هیئت


