
 بررسی اعتبارات قرآنی، کاری از ایکنا                

 

 های دولتی در قانون بودجهاعتبارات قرآنی بر حسب برنامه دستگاه

 1398سـال 

 نام دستگاه ردیف
شماره 

 دستگاه
 شماره برنامه نام برنامه

 میزان اعتبار

 )میلیون ریال(

1  
 پزشکی علوم فرهنگستان

 ایران
 3,900 1805016013 سالمت و عترت قرآن، های پروژه انجام 101000

2  
 امور و اوقاف سازمان

 خیریه
 56,000 1701004000 دینی و قرآنی مسابقات برگزاری برنامه 109500

3  
 امور و اوقاف سازمان

 خیریه
109500 

 قرائت و حفظ المللی بین مسابقات برگزاری از حمایت

 کریم قرآن
1701004001 27,000 

4  
 امور و اوقاف سازمان

 خیریه
109500 

 اماکن و بقاع امور اداره و نظارت راهبری، برنامه

 قرآنی علوم و فرهنگی موسسات از حمایت -مذهبی
1701021005 7,000 

5  
 امور و اوقاف سازمان

 خیریه
109500 

 شهریه ارائه -دانشجویان  به رفاهی خدمات هارائ برنامه

 قرآن قاریان و حافظان به دانشجویی
1803008008 22,500 

6  
 امور و اوقاف سازمان

 خیریه
 220,000 109501 قرآنی معارف و علوم دانشگاه 109500

7  
 وزارت سیاسی عقیدتی

 وابسته سازمانهای و دفاع
 47,196 1101022007 وعقیدتی قرآنی های آموزش هارائ 111140

8  

 سیاسی عقیدتی سازمان

 اسالمی جمهوری ارتش

 ایران
111210 

 کارکنان وعقیدتی فرهنگی، قرآنی های فعالیت انجام

 وخانواده
1101022016 177,772 

9  

 در فقیه ولی نمایندگی

 انقالب پاسداران سپاه

 اسالمی
 72,222 1101022002 واخالق قرآنی های آموزش 111320

11  

 و تحقیقات ، علوم وزارت

 امور-فناوری

 آموزشی و علمی،فرهنگی
113500 

 از حمایت -دانشجویان  به فرهنگی خدمات هارائ برنامه

 امام  سیره گسترش و نماز و قرآنی های فعالیت توسعه
1803009000 5,000 

11  
 شورایعالی دبیرخانه

 فرهنگی انقالب
 1، 111،111 113605 قرآنی فرهنگ توسعه مشارکت صندوق 113600

 9,670 1804008015 قرآنی های پژوهش انجام 113620 دانشگاهی جهاد  12

 113620 دانشگاهی جهاد  13
 مرکز قرآن)ایکنا( و المللی بین خبرگزاری از حمایت

 از کسب و کارهای قرآنی حمایت
1805013023 26,835 

 113620 دانشگاهی جهاد  14
 - دینی -فرهنگی  ای توسعه های پژوهش برنامه

 قرانی ها و مسابقات جشنواره برگزاری
1805022007 53,350 

15  
 ارشاد و فرهنگ وزارت

 اسالمی
114000 

 قرآن وترویج تبلیغ های فعالیت وراهبری حمایت برنامه

 کریم
1701015000 400,000 



 نام دستگاه ردیف
شماره 

 دستگاه
 شماره برنامه نام برنامه

 میزان اعتبار

 )میلیون ریال(

16  
 ارشاد و فرهنگ وزارت

 اسالمی
114000 

 -مساجد  در فرهنگی های فعالیت گسترش برنامه

 و فرهنگی  دینی، قرآنی، های فعالیت از حمایت

 کانون های کانون هنری

 جدید( و مساجد)موجود

1701029005 800,000 

17  
 ارشاد و فرهنگ وزارت

 اسالمی
114000 

 نویسندگان، اجتماعی و اموررفاهی از حمایت برنامه

 فعاالن بیمه به کمک -هنرمندان و روزنامه نگاران 

 قرآنی
1902018005 86,400 

18  
 و فرهنگ سازمان

 اسالمی ارتباطات
114028 

 برگزاری -المللی  بین دینی های همکاری توسعه برنامه

 و مذهبی های مناسبت و مراسم برگزاری از حمایت و

 کشور از درخارج قرآنی های فعالیت
1701009002 114,750 

19  
 و فرهنگ سازمان

 اسالمی ارتباطات
114028 

 به کمک -المللی  بین دینی های همکاری توسعه برنامه

 علمیه، های عصری، حوزه از مدارس ایجاد و حمایت

 و مراکز و موسسات ها دارالقرآنها،  حسینی مساجد،

 ردیگ کشورهای در ایران.ا.ج دینی تبلیغی

1701009004 54,800 

 114300 اسالمی تبلیغات سازمان  21

 اقشار انس و آموزی قرآن تشویق و ترویج رنامهب

 مورد قرآن با جامعه

 کریم
1701006000 157,000 

21  

 - کشاورزی جهاد وزارت

 فقیه ولی نمایندگی نهاد

 کشاورزی جهاد وزارت در
151000 

 انجام -ای رسانه دینی تبلیغات و رسانی اطالع برنامه

 قرآنی های فعالیت وتوسعه ترویج به مربوط های فعالیت

 اعتقادی مبانی تقویت و 
1701031001 18,370 

 3359765 مجموع
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