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 کل کشور 1401بررسی الیحه بودجه سال 
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 اتی پیرامون بازسازي ساختار فرهنگی کشور()مالحظ

 

   

    
 

 

 

 

 

 مدیریتی خالصه

و سه هزار و دویست ميليارد  )حدود بيست ميليون ریال 232،429،762از گ اعتبارات امور فرهن -

)حدود بيست و دو هزار و ميليون ریال  229،398،408به رقم  1400در قانون بودجه سال  تومان(

اعتبارات  سرجمع  به عبارتی .کاهش یافته است 1401در الیحه بودجه سال نهصد ميليارد تومان( 

 درصد کاهش داشته است. 3/1نسبت به سال گذشته امور فرهنگ مجموعاً 

 تمرکز دولت که دهدمی نشاناز منابع بودجه عمومی  فرهنگ امور اعتبارات سهم کاهشهمچنين  -

رو سهم اعتبارات امور فرهنگ از مجموع اینازداشته است.  از بخش فرهنگ حمایتی سياستبر  اندکی

 .کاهش یافته است 1401ه بودجه سال در الیح 2/2به  1400در قانون بودجه سال  7/2گانه از امور ده

. اعتبار لحاظ استدرصد  38نكته حائز اهميت کاهش شدید اعتبارات فصل دین و مذهب به ميزان  -

ميليارد تومان  2600حدود  در 1401 سال شده براي سرجمع فصل دین و مذهب در الیحه بودجه

 3۵00بدون احتساب ردیف یارانه در حدود  1400 بينی شده که این رقم در قانون بودجه سالپيش

 بود. کرده مجلس شوراي اسالمی تصویب را (استميليارد تومان  740ميليارد تومان )یارانه 

 هايکه ذیل آن دستگاه است «9»تبصره  «ز»بند  1401ترین تبصره در احكام الیحه بودجه سال مهم -

 براي را خود ايهزینه بودجه درصد از دو تا ازندمج آن هايپيوست و قانون این در مندرج اجرایی

 مطبوعاتی، نمایشی، قرآنی،هاي موضوع قبيل از توليدات فرهنگی و هافعاليت ارتقاي و افزاییهم

جاي هست که حكم با پيشنهاد مشخص این .دهند اختصاص گردشگري و کتاب و نشر نوین، ايرسانه

 تغيير یابد. «نيم درصد مكلف»به  «تا دو درصد مجاز»

ویژه فرهنگی به اعتبارات، غيرکارشناسانهاي کشور، به شيوه با ارائه الیحه بودجه کلهاي اخير، در سال -

کدام از اعتبارات دولتی که رقمی در قابل ذکر است هيچ. گيردقرار میانتقاد  مورد مذهبی و حوزوي

شود؛ هاي علميه مصرف نمید حوزهحدود پنج هزار ميليارد تومان است، براي معيشت طالب و اساتي

سوي مراجع تقليد از طرق گوناگونی مانند وجوهات شرعی ازطور سنتی بههاي علميه زیرا اداره حوزه

اي در حدود دوهزار نيز بخش عمده اعتبارات دولتی . از این ميزانشودتأمين میهاي مردمی و کمك

 گردد. که به نوعی به صندوق دولت بازمی شودمیو هشتصد ميليارد تومان صرف بيمه طالب 



 

 وراي اسالمي اه مجلس ش مركز ژپوهش  ____________________________________________  
 

 

2 

اساس سياست هاي دینی تبليغی باید گفت تا هنگامی که این ادغام، برهاي دستگاهدر مورد ادغام ردیف -

هاي فرعی وري دستگاهبهره مشخص و رویكرد علمی و پژوهشی متقن نباشد، عماًل به حذف یا کاهش

ون تعارض چکلی، مسائلی طوربه گونه ادغاماین . مضافاًدشومیمنجر هاي فرهنگی خصوص درباره نهادبه

 ها و نقصان در شفافيت و کاهش نظارت را در پی خواهد داشت.دستگاه

 ون بودجهبا قان 1401 سال خصوص مقایسه اعتبارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی در الیحه بودجهدر

 باید به چند نكته توجه داشت: 1400 سال

، 1400 سال ها با توجه به تغييرات صورت گرفته در الیحه نسبت به قانون بودجهان برنامهمقایسه مي -

 پذیر نيست.تا حدودي امكان

ده امكان شدليل تغييراتی که انجام بهسرجمع اعتبارات دستگاه اصلی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی  -

 .استمقایسه را دشوار کرده 

سالمی ادر وزارت فرهنگ و ارشاد اي هاي سرمایهییداراتملك درصدي اعتبار مربوط به  80افزایش  -

تخانه تجميع هاي تابعه بوده که در اعتبار این وزارمشترک دستگاههاي برنامهناشی از تجميع اعتبار 

ر اعتباتخصيص که دهد میدرصدي اعتبار چند دستگاه تابعه نشان  100شده است. چنانكه کاهش 

 ر شده است.آنها به وزارتخانه واگذا

لی و متوزیع  –اشتغال )صندوق پيشرفت و عدالت ایران  ومحل اعتبارات بخش حمایت از توليد از  -

فرهنگ  اقتصادبه اهداف ي شتريب یابيدست امكانبراي  ،«14»استانی( در قسمت مصارف جدول تبصره 

خش ببراي  الزم رست اعتباا ضروري، 19دیده از بيماري کووید آسيبکارهاي وکسبها و در استان

س مصوبات مجلهمه مقتضی است  ضمناً  .کردفراهم ( 1400)همانند قانون بودجه سال  را فرهنگ

بودجه  براي« 14»ذیل جدول تبصره پيرامون امور فرهنگ  1400در قانون بودجه سال  شوراي اسالمی

 . شوداحيا  1401سال 

 
  1401ال در الیحه بودجه س بخش فرهنگتصویري کلی از اعتبارات 

 1401در الیحه بودجه سال  مسئله بازسازي ساختار فرهنگیالف( 

انگيز و بحثاي مهم، ، مسئله1انه کل کشوريمقننه در رسيدگی و تصویب بودجه سال هقوحدود اختيارات 

 دوموپنجاهعلت اجمال اصل بهپيچيده و مستلزم بررسی و تحليل دقيق و موشكافانه است که در کشور ما 

                                                 
 نامحدود، لوايح بودجه، تابع سه الگوي كلي اختيارات احکام و ارقام اصالح در مجالس قانونگذاري اختيارات كل حدود. در1

 اليحه تغيير مجلس در اختيارات خصوصدر ايران ريزيبودجه نظام پذيرش مورد اختيار است. الگوي عدم و محدود اختيارات
 (.36: 1393خواه، برزگر خسروي، است )نجفي محدود اختيارات الگوي بودجه
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 «7»این امر در بند  1.زیادي مواجه استهاي یینارسابا ابهامات و  ن اساسی در این خصوصقانو

تعيين محدوده اختيار مجلس در تصویب  لذاقرار گرفته کيد أتهاي کلی نظام قانونگذاري نيز مورد سياست

با  را ...( و ها، موارد هزینهگذاريبينی درآمدها، هدفپيش)انه کل کشور يساختار و مفاد بودجه سال

 است. کرده آور تلقی ، الزامنامه داخلی مجلستصویب قانون الزم و اصالح آیين

ام در مورد ارق .است ارقام و احكام بخش دو شامل ،(شودمی تصویب) هست که گونهآن بودجه

ه یحال تغييرات مورد در اعمال قابليت فرض با اساسی قانون پنجموهفتاد اصلدر باید گفت بودجه 

 مجاز الیم بار تأمين طریق بينیبه پيش منوط باشد الیحه سقف کاهش یا افزایش به منجر اگر بودجه،

 با مجلس بودجه، الیحه ارائه از ولی پس است دولت با بودجه ابتكار هرچند بنابراین، است. دانسته

 ینكها به منوط کند اصالح را بودجه پيشنهادي سقف حتی و ارقام تواندمی وپنجمهفتاد اصل رعایت

 .شود تلقی تدول الیحه گذاشتن کنار منزلهبه عرفاً که نباشد گسترده آنجا تا اصالحات و تغييرات این

اي در قانون بودجه درج احكام ناظر بر اجراي بودجه در سال بودجه صرفاً ،بودجه در مورد احكام

 ايغيربودجه ماهيت داراي بيشتر كاماح برخی 2دهدها نشان میانه مجاز است. از این منظر بررسیيسال

 اصل در بودجه داشتن مفهوم با مغایر صورت این غير . دردنشو تصویب بودجه ضمن نباید و دارند

 از برخی حيثاز این  نيست. مجاز بودجه ضمن تقنين آن نتيجهدر کهاست  اساسی قانون دوموپنجاه

 مستقل قانونگذاري لوایحبه  روازاین ،ندارند ايبودجه طبيعت آن، هايتبصره و بودجه الیحه مندرجات

 ضمن تقنين)امر  این اگر حتی .(39: 1393خواه، برزگر خسروي، نجفی؛ 1384)کاشانی، نيازمند است 

 داراي بودجه، در مندرج احكام اغلب کهآنجااز صورت این در که داشت توجه بدانيم باید مجاز را (بودجه

 این در کامالً مجلس اساسی، قانون یكموهفتاد اصل براساس هستند، يابودجه نه تقنينی و ماهيت

 قوانين در مندرج احكام این دیگر، بيان به .دارد را آنها مفاد تغيير حق و است داراي صالحيت موارد

 براساس مجلس بنابراین ؛نداشته تفاوتی ،دارند تقنينی ماهيت که دولت تقدیمی دیگر لوایح با بودجه

 3(.39)همان،  دارد را آنها اصالح حق خود ام قانونگذاريع صالحيت

                                                 
خواه، محسن. برزگر خسروي، محمد، (، نجفي1393) حدود صالحيت مجلس شوراي اسالمي در اصالح اليحه بودجهك: ن. 1

 . 2و بودجه، سال نوزدهم، شماره  ريزيفصلنامه علمي پژوهشي برنامه

(، قاسمي ششده، محمد. برزگر خسروي، 1394هاي سنواتي )يارهايي براي تشخيص و درج احكام در بودجهك: مع. ن2

 .84محمد، فصلنامه مجلس و راهبرد، سال بيست و دوم، شماره 

تغيير در ارقام بودجه  31/1/1392مورخ  ۵۰۰۰2/3۰/92و شماره  24/۵/13۷8مورخ  ۵146/21/۷8شورای نگهبان در دو نظریه تفسيری مختلف به شماره  .3

قانون اساسی اعالم  دوموپنجاهثير بگذارد و یا شاکله آن را دگرگون سازد، ممکن ندانسته و آن را مغایر اصل أای که در کل بودجه تگونه را با طرح مجلس به
 به پيشنهاد ناظر اساسي قانون پنجمهفتادو اصل داردمي اشعار كه ۷/12/1364مورخ  ۵۵99 شوراي نگهبان شماره مشورتي و نظريه کرده است

 اين ديگر، عبارت به .نيست نگهبان شوراي تفسيري نظريات در زمره و است «مشورتي» يادشده نظريه نيست كه البته اوالً، بودجه اليحه در نمايندگان

 كه ايبودجهاحكام غير به ناظر نبايد حداقل را نظريه اين اً،ثاني .است نداشته تفسيري نظريه عنوانبه اعالم براي را رأي الزم نصاب نگهبان شوراي در نظريه

 ملتزم بايد واال نيستند «بودجه»ماهيتاً  شدهياد احكام زيرا دانست، شودتصويب مي بودجه قانون واحدهماده اجزاي و بندها يا هاتبصره قالب در رويه، بربنا

 تفسيري شماره نظريه در نگهبان، شوراي .نيست ممکن دولت، اليحه قالب غير در و مستقل قانون عنوانبه مجلس توسط چنين احكامي تصويب كه شد

 بودجه ارقام تغيير مورد غير در مربوط بعدي اصالحات و متمم آن و کشور کل ساالنه . بودجه1»: است آورده ودوم پنجاه اصل مورد در 1۷/3/13۷4مورخ  2۷8

 مجلس محترم تقديم نمايندگان که طرحي طريق از بودجه ارقام در تغيير امکان مورد . در2 شود، مجلس قديمت سوي دولتاز و اليحه صورتبه بايستمی

 بودجه ارقام در . تغيير1» :.است کرده اعالم خود 24/۵/13۷8مورخ  ۵146/21/۷8شماره  نظريه در شورا همچنين «.نرسيد رأي به نگهبان شوراي کنند،می

 بودجه دوازدهم و چند متمم . تصويب2 نيست،  ممکن اساسي قانون ودوهپنجا اصل به توجه با قانوني طرح وسيلهبه أثير بگذاردت بودجه کل در که نحوي به
 بودجه در که صورتي در قانوني، طرح وسيلهبه بودجه ارقام در تغيير . درخصوص3 نيست، جايز اساسي قانون ودوپنجاه اصل به توجه با قانوني طرح طريق از

 .«.است بودجه ارقام در تغيير همانند نيز حذف و . الحاق4نياورد،  تفسيري نگذارد، رأي تأثير کشور کل
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به این پرسش پاسخ داده شود در صورتی که ست که ا اي اینحال هدف از بيان چنين مقدمه

 1401الیحه بودجه سال  بندي دست یابند که فرضاًجمعبه شوراي اسالمی و نمایندگان محترم  مجلس

تدوین نشده باشد، در چه ر بازسازي ساختار فرهنگی کشور بمبنیمنویات مقام معظم رهبري براساس 

ها گذاري بودجه یكی از دهتغيير ریل اساساً . کنندتغييرات الزم را اعمال توانند سطح و تا چه حدودي می

سایر  که در این گزارش مجال پرداختن بهشود میارکان بازسازي ساختار فرهنگی کشور محسوب 

 هابه بيان واضح برنامهترین سند قانونی است که قانون بودجه مهمدليل اینكه بهمنتهی نيست.  متغيرها

رویكرد دولت در اصالح انعكاس رو ازاینپردازد می ،استی هاي عملياتجنبه مدت که شاملاهداف کوتاه و

یحه در ال (جمله بخش فرهنگاز)اداره کشور  هاي مهماهتمام به اصالح بخشساختار مالی و ميزان 

 یابد. تبلور میاحكام آن،  خصوصاًبودجه 

عنوان تغيير بهتوان گفت آنچه دولت می 1401بررسی کليات الیحه بودجه سال  بااز این منظر 

ها بوده بيشتر شامل تغييرات شكلی و نظم دادن به جداول و پيوست ،استکرده ساختار بودجه پيگيري 

در ن ایده همي مشابه. تابعه ذیل دستگاه اصلی اشاره کرد يهاادغام دستگاهتوان به که از آن جمله می

پيگيري  تگذار و مجريسبر تعيين دستگاه سيامبنی 1397الیحه بودجه سال دولت قبلی در زمان ارائه 

تحوالتی در لوایح بودجه سنواتی پيرامون اعتبارات نهادهاي فرهنگی تر نيز هاي قبلالبته در سالشد. 

هاي مرتبط و نيز حذف هاي متفرقه و انتقال آن به دستگاهبر کاهش ردیفنیمبشكل گرفته بود 

واحده که ذیل آن برخی اشخاص حقوقی غيردولتی و نهادهاي مؤثر ماده 17آميز جدول معروف مناقشه

تاکنون این جدول حذف شده و  1397کردند )از الیحه بودجه سال فرهنگی اعتباراتی را دریافت می

. البته وفق مصوبات هاي اصلی انتقال داده استاست اعتبارات ذیل این جدول را به دستگاهدولت مدعی 

(. مجلس شوراي اسالمی اعتبارات ذیل این جدول در تعامل با دستگاه اصلی به نوعی دیگر احيا شده است

جمع هاي متفرقه سرو نيز انتقال ردیف 17رفت با حذف جدول ها انتظار میمجموع در آن سالدر

د که شگونه استنباط میهاي دینی و تبليغی افزایش مطلوبی داشته باشند، چراکه ایناعتبارات دستگاه

. کندهاي مستقل متمرکز دولت قصد دارد اعتبارات پراکنده حوزه دین و تبليغ و فرهنگ را ذیل ردیف

ست یا غلط، در واقعيت نظر از اینكه ایده تمرکز و قبض اعتبارات در حوزه دین و فرهنگ درست اصرف

تبع حرکت به سمت ش اعتبارات حوزه دین و تبليغ و به باعث کاههاي اخير طی سالاستقرار این ایده 

چراکه با توجه به کاهش تخصيص هاي دینی و تبليغی شده است. مضيق کردن فعاليت برخی دستگاه

سپاري برونلذا از  ور جاري خود بپردازد وفتق امورتقها، دستگاه اصلی تنها توانسته به بودجه در این سال

شایان ذکر است با نگاهی هاي زیرمجموعه بازمانده است. هاي خود توسط نهادها و دستگاهانجام فعاليت

ها متفاوت بوده هاي فعال دینی و فرهنگی مشخصاً مأموریتبر شرح وظایف، اهداف و اساسنامه دستگاه

 ا یكدیگر دارند.و کمتر مشابهتی در زمينه فعاليت ب
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کاهش ها،ها و به تبع اعتبارات، کاهش هزینهها در ادغام دستگاهجمله دالیل دولتازشاید 

انسانی و کاهش  نيروي تعدیلگيري، افزایش سرعت پاسخگویی، بوروکراسی، افزایش سرعت تصميم

دینی منوط به پيروي  خصوص در امور فرهنگی وبهها باشد. اما تحقق این اهداف دستگاه تداخل وظایف

فرهنگی کشور است. تا هنگامی که این ادغام، براساس سياست سازمانی خاصی نباشد، عمالً  هاياز سياست

که مسائلی چون تعارض  . مضافاً شودمنجر میهاي فرعی و تابعه وري دستگاهبهره کاهشبه حذف یا 

گونه ادغام در فضاي افكار عمومی عالوه، اینبهها و عدم شفافيت را در پی خواهد داشت. منافع دستگاه

هاي علميه رشد چشمگيري داشته است و انتظارات و ت حوزهااعتبار فرضاً که شود میچنين متبادر 

واقع چنين امري رخ نداده و این رشد نتيجه ادغام چند دستگاه درمسائل خاصی را در پی دارد که 

توأمان  غی و برخی دیگر فعاليت پژوهشی و آموزشی و گاهاًمتفاوت است که برخی از آنها فعاليت تبلي

 خواهند داشت.

هاي تبليغی، اتالف دستگاه هايناهماهنگی چون برخیبه دالیلی  ست کها واقعيت اینحال اینبا

و استفاده غيربهينه از امكانات گسترده در  هاي اجرایی کشوري فرهنگی توسط دستگاههاهزینه

هاي دینی در فعاليت دستگاه يارتقاعدم استفاده از پتانسيل و انرژي مردمی در هاي مختلف، دستگاه

هاي وارده بر جامعه، بر لزوم نهادهاي دینی از محيط و آسيببرخی چندان صحيح نهکشور و نيز شناخت 

وجه اما نكته مهمی که باید مورد ت .دداروجود نظر هاي تبليغی و دینی در کشور اتفاقساماندهی دستگاه

راهگشا  تواندهاي مربوطه میاست؛ اینكه ادغام نهادها و سازمانو بازسازي قرار گيرد، نحوه این ساماندهی 

 و سياستگذاري تشكيل ستاد و شورایی در این زمينه هستيم تا بتواند وظيفه هماهنگی نيازمند اینكه باشد یا

 بایستمیسازي آنها در بودجه عملياتیل از هایی هستند که قب، جملگی ایدهگيردعهده بهاین نهادها را 

 کارشناسی قرار گيرند. دقيق و مورد بررسی تر پيش

 هاي اجرایی یكیهتنها بر رونهسط دولت امري است که ها تودستگاهاعتبارات موضوع ادغام رو ایناز

نكه به لحاظ شكلی در یو با ااثرگذار است  هاي فرهنگیو نيز ساختار دستگاه سال بلكه در روند بلندمدت

)قاسمی ششده،  انه بودن بودجهيمدت بوده و ممكن است با اصل سالند لكن اثر آن بلنددسته احكام قرار ندار

 در تعارض قرار گيرد.  (11: 1394برزگر خسروي، 

همچنان شاهد تغييرات چشمگير در بودجه  ،بر اصالح ساختار بودجه هادولتتأکيدات با وجود تمام 

است اما همچنان با اصالح و ردپاي آن مشهود ، هرچند برخی اصالحات در بودجه رخ داده يمباشنمی

شاید آخرین گام از تغيير ساختار بودجه از این منظر  .وجود داردساختار واقعی بودجه فاصله زیادي 

جه، این نگري به مسئله بازسازي ساختار بودسطحینتيجه رو ازاینها و جداول باشد تغييرات در ردیف

که یكی از آخرین مراحل از اصالحات اساسی نظام ها ها و تجميع دستگاهادغام ردیفشود که می

به لحاظ اصولی بازسازي ساختار بودجه در گيرد. طور وارونه مورد توجه قرار میهریزي است، ببودجه

برگرفته از و مدون  ضیمقت، تصویب قوانين توسط نهادهاي شورایی وهله اول نياز به سياستگذاري دقيق
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این شود. ریزي را شامل میو سپس تغيير در ساختار نظام بودجهراهبردها توسط مجلس شوراي اسالمی 

 شكل از ادغام طی کردن مسير از انتها به ابتداست. 

بخشی از اهداف اصالح مجلس شوراي اسالمی حال اینباحتی بدون در نظر داشتن این فرایند 

 (1400 سال کل کشور )مصوب اصالح ساختار بودجهمربوط به در قانون برخی احكام  راساختار بودجه 

 سال بودجهالیحه از این احكام در  کمتر ردپاییاما  استکرده پيگيري با توجه به شأن تقنينی خود، 

 شود. میدیده  1401

ریزي را جهممكن است تلقی ایجاد نظم در نظام بود 7جدول  ذیلها ادغام ردیفدر نگاه نخست 

هایی ذکر ایجاد کرده است. در این ادغام ذیل هر دستگاه برنامهنيز زیادي را  هايابهام اما کندمتبادر 

 بر چه اعتباراتاما اینكه این  کردهاي را مشخص اي و سرمایهبرآورد اعتبارات هزینه و در هر برنامه شده

برنامه  چند وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمییل طور مثال ذبه. شفاف نيست ،اساسی در نظر گرفته شده

خواهد کرد. کاهش و  دشوارنظارت را  امرو این مسئله  نيستتعيين شده است اما مجري آن مشخص 

نحوي انجام شود تواند جزو اصالح ساختار بودجه در نظر گرفته شود اما این کار باید بهها میحذف ردیف

هاي اقدامبرخی . شودهموارتر هاي نظارتی دستگاهمی و سایر مجلس شوراي اسالکه امكان نظارت براي 

نظر داشتن عدالت توزیعی، کماکان پابرجاست. از این منظر  ها نيز بدون درجایی ردیفبهدیگر نظير جا

 تبصره «الف»تغيير یافته )موضوع بند  ایران عدالت پيشرفت وبه صندوق  اميد کهصندوق کارآفرینی 

؛ در نظر گرفته نشدهآن منابع توزیع اي براي نظر معيار عادالنهبه شودمیآن منتقل  و منابع به («18»

 از منابع این صندوق معلوم نيست.  سهم اقتصاد فرهنگ اینكه مشخصاً

رسد در صورت ادغام آنها و ایجاد نهاد نظر میها و نهادهاي دینی و فرهنگی بهدر مورد دستگاه خصوصاً 

ریزي، عمالً نتيجه مورد انتظار که استقرار متولی واحد یا همان دستگاه سياستگذار بودجهمتولی واحد در امر 

کاري )که هيچگاه به اثبات نرسيده و در حد فرض مطرح هایی چون وجود موازي. ایدهدشوناست، محقق 

ها و نهادهاي اهسازي دستگبوده( و یا ایجاد متولی واحد در عرصه فرهنگ نتوانسته توجيه مناسبی براي کوچك

عنوان نقطه مثبت منظور ایجاد مدیریت یكپارچه بر منابع، همواره بهها بهدینی و فرهنگی باشد. ادغام سازمان

هاي ؛ چراکه ممكن است بزرگ کردن پيكره، خود عامل ناکارآمدي شود. ضمن آنكه ادغامشودنمیارزیابی 

هاي مشابه باشد عمدتًا هاي یكسان و یا فعاليتذاريگصورت گرفته تاکنون بيشتر از اینكه براساس هدف

هاي مذکور همگی در عرصه دینی و فرهنگی فعاليت دارند، مطرح شده و براساس این ایده کلی که سازمان

 به سرانجام نرسيده است.

قانون اساسی نسبت به مصرح در  همچنين مقتضی است مجلس شوراي اسالمی براساس صالحيت

پيگير احكام مورد نياز جهت بازسازي ساختار فرهنگی کشور ، انه کل کشوريبودجه سال رسيدگی و تصویب

ناکام قبلی که عمالً به کاهش سرجمع  هبتجرهاي فرهنگی با توجه به باشد و نسبت به ادغام اعتبارات دستگاه
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ینی و تبليغی هاي دسمت مضيق شدن فعاليت برخی دستگاهبهاعتبارات حوزه دین و تبليغ و بالتبع حرکت 

 کند.شده، مداخله منجر 

 از منابع بودجه عمومی سهم امور فرهنگ  (ب

 است ، تربيت بدنی و گردشگريفرهنگ امور مربوط به ، اعتباراتهاي لوایح بودجه ساليانهیكی از بخش

 فرهنگ باعثهاي حوزهو تنوع  هشود. گستربينی میسوي دولت در این حوزه پيشاز مبالغیکه هر سال 

 ،نسبت به کاهش یا افزایش اعتبارات این بخش ايفعاالن رسانهو نيز شده تا سطح وسيعی از جامعه 

عليه اي رسانه اي با فضاسازيعده در این بين و در زمان ارائه لوایح بودجه سنواتی، .ش نشان دهندنواک

آورند تا عه وارد میجامفرهنگ دینی، فشار روانی عليه و تقویت هاي الزم در گسترش تخصيص بودجه

 را در مضيقه قرار دهند.  گيراز این طریق بتوانند نهادهاي تصميم

ها و تنها دولت نيست که نقش محوري در تدوین برنامه برخالف سایر امور، در این بخش

وفق اسناد باالدستی و قوانين موضوعه، نهادها  روازاینهاي کالن فرهنگی برعهده داشته باشد؛ سياست

مسئوليت تكامل ساختارهاي هاي مستقل دیگري نيز در برقراري موازنه فرهنگی در کشور ستگاهو د

ي ذیل نهادها و هاتأمين بودجه فعاليتبنابراین نقش دولت در این زمينه  کشند.دوش میفرهنگی را بر 

کند تا گونه ایجاب میهاي کالن فرهنگی کشور، اینهاي فرهنگی کشور است، چراکه سياستدستگاه

 .دکننگري هاي فرهنگی را تدوین و سپس تصديهاي متنوع )با شرح وظایف متفاوت(، برنامهدستگاه

حال دولت موظف است با توجه به ساختار اداره فرهنگ در کشور وفق این اسناد اعتبار الزم و کافی اینبا

کند در فرهنگ دینی هزینه می دولت براي نچهآها قرار دهد. را در اختيار تمام این نهادها و دستگاه

محورانه صرف نيز اختصاص حدود توسعه؛ حتی در نگاه است بسيار ناچيز، باشدمطلوب می نچهآمقابل 

با وجود هم خارج از قواعد عدالت توزیعی است. درصد از کل بودجه عمومی کشور به نهاد دین و تبليغ  2

هاي آرمان حل معضالت جامعه و تحققنی جهت توان انتظار چندانی از نهادهاي دیچنين وضعی نمی

 دینی و فرهنگی داشت. 

 دهدمی نشاناز منابع بودجه عمومی  فرهنگ امور اعتبارات سهم کاهش ،1وفق مندرجات جدول 

سهم اعتبارات امور  رواینازاست.  داشته از بخش فرهنگ حمایتی سياستبر  اندکی تمرکز دولت که

 1401در الیحه بودجه سال  2/2به  1400در قانون بودجه سال  7/2نه از گافرهنگ از مجموع امور ده

 این در حالی است که سرجمع اعتبارات امور فرهنگ مجموعاً نسبت به سال گذشتهکاهش یافته است. 

به رقم  1400ميليون ریال در قانون بودجه سال  232،429،762)از  درصد کاهش داشته است 3/1 نيز

اعتبار لحاظ شده براي  .(کاهش یافته است 1401در الیحه بودجه سال ن ریال ميليو 229،398،408

 164،00۵،440مصوب مجلس شوراي اسالمی معادل  1400فرهنگ در قانون بودجه سال جاري امور 

از بخشی  تخصيص نيافتنميليون ریال نيز به شكل یارانه بوده که با  33،320،000عالوه هميليون ریال ب

 عمالً  1400قانون بودجه سال  «6»تبصره  «ي»و نيز منابع بند  اي امور فرهنگارانهردیف مصارف ی
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 ايیارانهنظر داشتن منابع  بدون درحتی است. ده کراثر کم افزایش مدنظر مجلس شوراي اسالمی را 

 درصدي اعتبارات مواجه است.  8/4نيز امور فرهنگ با کاهش  1400قانون بودجه سال 

مشخص  1و نمودار  2در جدول مندرج گانه از سرجمع امور فرهنگ هشت لفصوسهم همچنين 

درصد  30با توجه به سرجمع امور فرهنگ، فصل فرهنگ و هنر حدود  1401. در الیحه بودجه سال است

ستی و ميراث ر این بين فصل گردشگري و صنایع داز کل این امور را به خود اختصاص داده است. د

نكته حائز اهميت کاهش شدید اعتبارات  2مندرجات جدول  مبنايبر. ستدارا فرهنگی کمترین سهم را

اعتبار لحاظ شده براي سرجمع فصل دین و مذهب در  .استدرصد  38به ميزان فصل دین و مذهب 

بينی شده که این رقم در قانون بودجه سال پيشميليارد تومان  2600درحدود  1401 سال الیحه بودجه

مجلس  ميليارد تومان( 740)یارانه  ميليارد تومان 3۵00ردیف یارانه در حدود  بدون احتساب 1400

 . بودده کرشوراي اسالمی تصویب 
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 )ميليون ریال( 1400با قانون بودجه سال  1401از منابع بودجه عمومی و مقایسه آنها در الیحه بودجه سال )+یارانه( . سهم اعتبارات امور فرهنگ 1جدول 

 عنوان
 درصد تغییر 1401 سال الیحه بودجه 1400سال  ودجهقانون ب

 کل

 قانون 

1400 

 الیحه 

 جمع کل ايسرمایه ايهزینه جمع کل ايسرمایه ايهزینه 1401

 -3/1 +یارانهگردشگري و امور فرهنگ، تربیت بدنی

 امور فرهنگ از سرجمعدرصد سهم 

گانهدهامور 

7/22/2 
 6/23 +یارانهگانهدهجمع امور 

 

 )ميليون ریال( 1400ون بودجه نسبت به قان 1401در الیحه بودجه سال  (+یارانه) گانه امور فرهنگهشت. اعتبارات فصول 2جدول 

 عنوان

درصد   

 تغییر

 جمع کل ايسرمایه ايهزینه کل
قانون بودجه سال 

1400 

 الیحه بودجه سال

1401  
 جمع کل

 فصل دین و مذهب
 فصل ورزش وتفریحات

 فصل فرهنگ و هنر
 فصل ميراث فرهنگی

 فصل رسانه
 فصل گردشگري

 فصل صنایع دستی
 فصل تحقيق وتوسعه

 گردشگري و امور فرهنگ، تربیت بدنیجمع 

 



 

 اه مجلس شوراي اسالمي مركز ژپوهش  ___________________________________________________________________________________________  
 

 

10 

فصل دین و مذهب

14%

فصل ورزش وتفریحات

19%

فصل فرهنگ و هنر

30%

فصل میراث فرهنگی

5%

فصل رسانه

25%

فصل گردشگري

3%

فصل صنایع دستی

1%

فصل تحقیق

3%

 1401و گردشگري در الیحه بودجه سال  بدنیاز امور فرهنگ، تربیت گانه هشت. سهم فصول 1نمودار 
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 (میلیون ریالو گردشگري در یك دهه اخیر ) بدنیتربیت  . نرخ رشد امور فرهنگ،3جدول 

گانهدهجمع امور  سال
درصد نرخ 

 رشد امور 

گانهده
امور فرهنگ

درصد نرخ 

رشد امور 

فرهنگ

درصد سهم 

امور فرهنگ از 

 گانهدهامور 

10،620،361،480229،398،4082.2

8،۵92،438،31۵232،429،7622.7

۵،203،۵06،814108،1۵8،1092.1

4،141،86۵،10187،977،۵992.1

3،488،087،63289،909،34۵2.6

3،089،392،639109،022،9793.5

2،۵28،011،12884،3۵4،0۵93.3

2،127،081،68966،739،2673.1

1،684،832،13849،291،9762.9

1،۵98،294،282۵3،0۵7،۵963.3

1،347،032،070۵9،۵29،6384.4

 

 

 واحدهدر ماده فرهنگهاي مرتبط با دین و بررسی تبصره

ام قانون اصل سیکيدات أتام معظم رهبري و در راستاي تحقق عدالت آموزشی منطبق بر منویات مق

هاي دینی دارند و همانند رسالت آموزشی و تربيتی در عرصه هاي علميه کشور، ماهيتاً که حوزهآنجاازاساسی و 

ها هر دو نهاد تعليم و تربيت هستند و اهداف، وظایف و کارکردهاي آنها در منظومه علمی جمهوري دانشگاه

الحاق برخی مواد ( قانون ۵9ترسيم است و از سوي دیگر وفق حكم مندرج در مفاد ماده ) اسالمی ایران، قابل

هاي حوزهکه به برخورداري « ب»بند  ، خصوصاً 1393( مصوب 2) به قانون تنظيم بخشی از مقررات مالی دولت

ز آموزشـی و پژوهشی هاي علميه از تسـهيالت، مزایـا و امكانـاتی کـه بـراي مراکـعلميه و مراکز خدمات حوزه

برنامه  تاکرده ماده مزبور که دولت را مكلف  «الف»بر بند مبتنیکيد دارد و نيز أت، (شودیا می)تعيين شده 

را  بـارات مربوطـهتو اع جآمـوزش در فصلدر قوانين بودجه سنواتی ذیـل را احداث مراکز و مدارس علميه 

بندهاي  هاي متعدد خصوصاًهایی که در تبصرها و ظرفيت؛ لذا مقتضی است امكانات، مزایکندبينی پيش

 هايپارک و پژوهشی و آموزشی مؤسسات ها،، براي دانشگاه1401الیحه بودجه سال  «9»مندرج ذیل تبصره 

 هاي علميه نيز تسري یابد.فناوري لحاظ شده، به حوزه و علم

 

 :شودبدین شرح الحاق  «1»تبصره « د»به بند 

 :دشواضافه  «هاي علميهحوزهها و مصلی»اجد روستایی عبارت پس از عبارت مس
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 تا گازرسانی به موظف مذکور است ... شرکت مكلف ربطذي تابعه دولتی شرکت طریق از نفت وزارت

 .است هاي علميهحوزهها و مصلی، روستایی مساجد و مدارس درب

 

 :شودبدین شرح الحاق  «1»تبصره « ز»بند  «3»به جزء 

 .به انتهاي عبارت اضافه شود «و مدارس علميه»عبارت 

و مدارس  نوسازي براي کشور مدارس تجهيز و نوسازي )سازمان پرورش و آموزش وزارتـ «3»جزء 

 (مدارس علميه

 

 :شودبدین شرح الحاق  «6»تبصره « ق»بند  «2»به جزء 

 .اضافه شود «دحمایت از تولي»عبارت پس از  «سسات فرهنگی و آموزشیؤنهادها و مو »عبارت 

 وکارهايکسب صاحبان و فرهنگی و آموزشیسسات ؤمنهادها و  و وليدت از حمایت منظوربه -«2»جزء 

 1400 سال در ریال ميليارد یك از کمتر ماليات مشمول درآمد با صنفی واحدهاي کرونا، از دیدهآسيب

 از 1400 سال عملكرد بر الياتم براي مالياتی، هايمشوق و بخشودگی و قانونی هايمعافيت بر عالوه

 .شوندمی برخوردار بخشودگی درصد واحد پنج

 

 :دشوبدین شرح الحاق  «9»به تبصره 

 الحاق برخی مواد به قانون تنظيم بخشی از مقررات مالی دولت( قانون ۵9وفق مفاد ماده ) -«ک»بند 

( و مذهب ) هاي علميه ذیل فصل دینهاي آموزشی حوزهکليه برنامه 1393( مصوب 2)

( انتقال یابند. به امور آموزش و پژوهش ) «آموزش حوزوي»عنوان فصل جدید به

عنوان فصل جدید به( هاي پژوهشی ذیل فصل دین و مذهب )همچنين کليه برنامه

 ( انتقال یابند. به امور آموزش و پژوهش ) «هاي دینیپژوهش»

ها در کليه تبصرهتسـهيالت، مزایـا و امكانـاتی کـه بـراي مراکـز آموزشـی و پژوهشی کليه  -«ل»بند 

 یابد. هاي علميه نيز تسري میلحاظ شده است، با رعایت قوانين و مقررات به حوزه

 

 :«9»تبصره  «الف»الحاق به بند 

به نحو ذیل  «از اعتبارات دولتی(رغيبهگذاري شده )هاي علميه تا سقف وجوه سپردهوزهو به ح»عبارت 

 الحاق گردد:

 تصویب با شودمی داده اجازه فناوري و علم هايپارک و پژوهشی و آموزشی مؤسسات ها،دانشگاه به

هاي علميه تا سقف وجوه و به حوزه 1400سال اختصاصی درآمد عملكرد سقف تا خود امناي تئهي
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 در اموال توثيق محل از هابانك از تسهيالت اخذ به نسبت تی(از اعتبارات دولغيربه) گذاري شدهسپرده

 ساخت، اولویت با خود ايسرمایه هايدارایی تملك هايطرح تكميل جهت در و کنند اقدام خود اختيار

 یافته ...سعه تو کمتر مناطق ویژهبه متأهلين هايخوابگاه و تكميل خرید

 

 : دشوبه شكل زیر اصالح  «9»تبصره  «ز»بند 

 از (%0.۵) درصد نيم تا مكلفند آن هايپيوست و قانون این در مندرج اجرایی هايدستگاه -«ز»بند 

 قرآنی، هايموضوع قبيل از توليدات فرهنگی و هافعاليت ارتقاي و افزاییهم براي را خود ايهزینه بودجه

فصل یك و شش ز مصارف جبه) و سينما گردشگري و کتاب نشر نوین، ايرسانه مطبوعاتی، نمایشی،

و با ارشاد اسالمی  و فرهنگ وزارت را بند این اجرایی نامهآیين. دهند اختصاص (اياعتبارات هزینه

 تئهي تصویب به و تهيه و دفتر تبليغات اسالمی حوزه علميه قم همكاري سازمان تبليغات اسالمی

  .داننرسمی وزیران

توان انتظار داشت رونق مناسبی و اجرایی شود، می تصویب ،چنانچه این بند به همين شكل الیحه

که با توجه به سقف چرا ؛هاي دینی، فرهنگی و هنري رخ دهددر توليدات فرهنگی و حمایت از فعاليت

 193،037،000( عددي معادل استميليون ریال  9،6۵1،8۵0،000)که  ايهزینه اعتبارات درصدي از دو

 ی و چرخه اقتصاد فرهنگ خواهد شد.هاي دینميليون ریال وارد فعاليت

 

 : «9»تبصره  «هـ»الحاق به بند 

 :دشونحو ذیل الحاق به «هاي علميهحوزهنيز و »عبارت 

( %1) درصد یك اختصاص برمبنی توسعه ششم برنامه قانون (64) ماده بند اجراي راستاي در -«هـ»بند 

 پژوهشی امور ( به6 و 1 فصول استثنايبه)ی یااجر هايدستگاه به تخصيص یافته ايهزینه اعتبارات از

 سرجمع از را ماده این موضوع اعتبارات است مجاز استان توسعه و ریزيبرنامه شوراي فناوري، توسعه و

 ییاجرا هايدستگاه هماهنگی با و کند کسر قانون این( 10) جدول در استان مندرج ايهزینه اعتبارات

 دستورالعمل در چارچوب و استان نيازهاي و مصوب پژوهشی هايسياست و هااولویت براساس و استانی

 بهداشت، و فناوري و تحقيقات علوم، هايوزارتخانه هماهنگی با که کشور بودجه و برنامه سازمان ابالغی

 اییاجر هايدستگاه به فناوري توسعه و پژوهشی امور شود، برايمی تدوین پزشكی آموزش و درمان

 .دهد اختصاص هاي علميهحوزهنيز و دانشگاهی  جهاد ازجمله شورا آن توسط شدهتعيين  استانی
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 :«9»تبصره  «م»الحاق به بند 

ز مقررات مالی الحاق برخی مواد به قانون تنظيم بخشی اقانون  (۵9)ماده  «ب»به استناد بند  -«م»بند 

د واحدهاي هزینه اینترنت همانن هاي علميه سراسر کشور از تعرفه آموزشی، حوزه1393( مصوب 2) دولت

 باشند.آموزشی آموزش و پرورش برخوردار می

 

 بدین شرح الحاق گردد: «9»تبصره « ح»به بند 

 :دشوالحاق  «هماهنگی با وزارت آموزش و پرورش»پس از عبارت  «هاي علميهحوزهو »عبارت 

 پرورش، و آموزش وزارت يبانیپشت و اداري مالی، مقررات از برخی تنظيم قانون( 1) ماده اجراي در

 ددرص یك تا هاي علميهو حوزه پرورش و آموزش وزارت با هماهنگی ضمن مجازند دولتی هايشرکت

 .نمایند آموزشی عدالت توسعه صرف را انتفاعی سساتؤم و هابانك خالص سود و هاشرکت درآمد از (1٪)

 

 :1بدین شرح الحاق گردد «9»به تبصره 

دولتی در  واگذاري فضاهاي بالاستفاده( قانون احكام دائمی توسعه، 37ماده )« ت»بند « 2»وفق جزء 

تنظيم  ( قانون69هاي علميه مطابق ضوابط ماده )ها براساس نياز حوزهمناطق مختلف کشور به حوزه

ت گذشته و حتی در سنوا 1400از احكامی است که در الیحه بودجه سال  ،بخشی از مقررات مالی دولت

 :شودمیر این خصوص تكليفی مشخص نشده است. لذا پيشنهاد نيز د

هاي علميه و سایر شوراي عالی حوزهتوسط نهادهاي حوزوي امالک پيشنهاد تغيير کاربري  -«ن»بند 

معماري  و( قانون تأسيس شوراي عالی شهرسازي ۵به دبيرخانه کميسيون ماده )نهادهاي حوزوي مستقل 

ظف است کميسيون مزبور مو. شودارائه می (،اصالحات و الحاقات بعدي با 22/12/13۵1مصوب )ایران 

الک است تغيير کاربري ام گفتنی .حداکثر ظرف مدت دوماه نسبت به تعيين تكليف آن اقدام کند

 وزارت بجان از که دولتی اراضی انتقال و همچنين نقل .نهادهاي حوزوي از هرگونه عوارض معاف است

 ییدااه اراضی و شود و امالکمی واگذار علميه هايحوزه سازوساخت و حداثا جهت مسكن و شهرسازي

نين زمان د. همچنموضوعه معاف قوانين در مربوطه هايماليات و انتقالونقل عوارض پرداخت از خيّرین

گيري اراضی ( براي بازپس17/۵/1400قانون جهش توليد مسكن )مصوب  (12)مقرر در تبصره ماده 

 یابد. سال به ده سال افزایش می هاي علميه از یكه به حوزهواگذار شد

 

  

                                                 
بر عدم برقراري هرگونه معافيت مالياتي در اي است و نيز ممكن است با قانون برنامه ششم توسعه مبني. حكم غيربودجه1

 د مقتضي است اين بند اضافه شود.گونه احكام بوتعارض باشد؛ منتهي اگر بنا بر تصويب اين



 

 ____________________________________________________________  

 

 

15 

 :«11»تبصره  «الف»الحاق به بند 

 الحاق گردد: «مصلی تهران»بعد از عبارت  «هاي علميهحوزهها و ، مصلی»عبارت 

 یزیربنای و روبنایی خدمات تأمين سازي،محوطه سازي،آماده عمليات براي شود،می داده اجازه دولت به

 در ودموج تاریخی و فرسوده هايبافت احياي شهري و بازآفرینی هايطرح مهر، مسكن واحدهاي تكميل و

 در شده بينیپيش موارد سایر و مسكن هايطرح هاي علميه،ها و حوزهتهران، مصلی مصلی فرسوده، بافت

 . ... ردآو عملبه زیر شرح به را هاییاقدام 1400 سال مصوب مسكن توليد جهش قانون

 

 : «11»تبصره  «ج»بند الحاق به 

 به نحو ذیل الحاق گردد: «هاي علميهحوزهها و مصلی، »عبارت 

ها و مصلی، وزارت راه و شهرسازي مكلف است زمين مورد نياز براي احداث پاسگاه، کالنتري

صورت بهنياز را هاي فرهنگی ورزشی بسيج مورد هاي مقاومت و سالن، پایگاه حوزههاي علميهحوزه

ي در هاي بازآفرینی شهرطرحهاي مسكن مهر، مسكن ملی و رایگان در اختيار مراکز متولی در طرح

 برخوردار قرار دهد.کممناطق 

سالمی صورت مستقيم به وزارت فرهنگ و ارشاد ابهواحده در دو بند مادههاي همچنين در تبصره

 اشاره شده است:

 

 : «6» تبصره «م»بند اصالح 

 هايبازي انواع کنندگانعرضه از است موظف اسالمی ارشاد و فرهنگ وزارت»کيد شده که أت ذیل این بند

 فروش ( قيمت%10) درصد ده معادل عوارضی کنسول و همراه هايتلفن رایانه، در نصب قابل خارجی

 نماید. وجوه ریزوا کل داريخزانه نزد قانون این ۵ شماره جدول 160178درآمدي  حساب به و اخذ را

 ارشاد و فرهنگ وزارتخانه اختيار در قانون این 7-1جدول شماره  730000 -۵4محل ردیف  از حاصله

داخل  توليد هايبازي توسعه از حمایت صرف تا گيردمی اي( قراررایانه هايبازي ملی )بنياد اسالمی

 ظرفيتاسالمی است که با توجه به  این بند ایجاد یك منبع درآمدي براي وزارت فرهنگ و ارشاد .«شود

منتهی در حال حاضر با توجه به  دارددرآمد مطلوبی براي این وزارتخانه  ایجاداي امكان هاي رایانهبازي

مل عهبهاي برابر بررسی. يستنامكانات وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی امكان تحقق این درآمد ميسر 

وزارت فرهنگ ، درآمد عمومی مصوب براي 1400ت سال در شش ماهه نخس 1در دیوان محاسباتآمده 

 2،017مبلغ  مذکورميليون ریال بوده که در بازه  1۵1،۵00مبلغ هاي تابعه آن و ارشاد اسالمی و دستگاه

                                                 
بودجه  قانون اجرای بر )ماهه شش(مستمر  نظارت اجتماعی دیوان محاسبات کل کشور، گزارش و عمومی امور معاونت. 1

 .14۰۰شهریور  31های تابعه تا کشور: وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی و دستگاه کل 14۰۰ سال
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درصد از طریق  10عوارض حاصل از اخذ  4مطابق مندرجات جدول  .استه شدميليون ریال از آن وصول 

  .است، صفر 1400ماهه نخست سال  6هاي خارجی در عرضه برخط بازي

 

  4و  3واحده یا جداول شماره ماده 5شماره  جدول تفكیك به درآمدي هاي. ردیف4جدول 

 1400قانون بودجه سال  2پیوست شماره 

 
زارت فرهنگ و کشور: و کل 1400 لبودجه سا قانون اجراي بر )ماهه شش(مستمر نظارت اجتماعی دیوان محاسبات کل کشور، گزارش و عمومی امور معاونت :مأخذ

 .1400شهریور  31تابعه تا هاي دستگاهارشاد اسالمی و 

 

کرد مجموع هزینه 1398اي در سال هاي رایانهست که براساس گزارش بنياد ملی بازيا حالی این در

طور تقریبی ه)ب ميليارد تومان 4300معادل ، هاي دیجيتالافزار بازينرمافزار و سختبازیكنان ایرانی براي 

هاي افزاري )بازينرمرد تومان شامل بخش اميلي 1600که از این ميزان مبلغ  است 1(ميليون دالر 343

درصد از این ميزان نيز محقق شود، درآمد  10اگر در بهترین حالت اي موبایلی و کنسولی( است. رایانه

. براي تحقق این درآمد نياز به دشومیورد ميليارد تومان برآ 160وزارتخانه از محل این ردیف در حدود 

رسد تحقق این نظر میبهکننده عوارض مربوطه را اخذ کرد. مصرفهایی است که بتوان از ایجاد گلوگاه

، کندتواند ایجاد درآمد از طریق سازوکارهایی که وزارت امور اقتصادي و دارایی در اختيار دارد و یا می

جاي وزارت فرهنگ و ارشاد هب« 6» تبصره «م»در ابتداي بند د شومیپيشنهاد  روازاینقابل حصول باشد. 

 اخذ این عوارض شود. ل ئومساسالمی، وزارت امور اقتصادي و دارایی 

 

  

                                                 
بنياد  های دیجيتالمرکز تحقيقات بازی ،های دیجيتال در ایرانعات مصرف بازیترین اطالشاخص «:1398نماي باز ». گزارش 1

 .1398اي، هاي رايانهبازي
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 هاي دیجیتالافزار بازيافزار و نرمکرد بازیكنان ایرانی براي سخت. هزینه1 نمایه

 
 .1398اي، هاي رایانهبنياد بازي هاي دیجيتالمرکز تحقيقات بازي ،هاي دیجيتال در ایرانبازياطالعات مصرف ترین شاخص :«1398نماي باز »گزارش  :مأخذ

 

را در برخی موارد  وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمیتوان ها با توجه به عموميت آنها میدر سایر تبصره

 از آن جمله: قرار دادمشمول 

 

 : «4»تبصره 

هاي هاست. با توجه به اینكه طرحطرح اجراي براي غيردولتی بخش با رکتخصوص مشادراین تبصره 

تواند در آنها حضور بسياري درخصوص فضاهاي فرهنگی و هنري وجود دارند که بخش غيردولتی می

هاي بسياري نيز در سطح ها و ...( و خألها، گالريهاي سينما، مجتمع)مثل ساخت سالن داشته باشد

اسالمی را  ارشاد و فرهنگ توان وزارتدر توزیع فضاهاي فرهنگی وجود دارد، میکشور جهت عدالت 

که در راستاي ایجاد عدالت فرهنگی سازوکار الزم براي حمایت و همراهی با بخش غيردولتی کرد موظف 

 کار گيرد و از ظرفيت آنها استفاده کند. بهها را در اجراي این طرح

 

 :«الف»بند  «10»تبصره 

هاي تابعه آن با رانندگی است. وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی و دستگاه حوادث ص کاهشخصودر

هاي صوتی در پيامثيرگذاري أتهاي خود از توليدات متنوع فرهنگی و هنري، سهم قابل توجه و حمایت

 و سازيو تصویري در فضاهاي واقعی و مجازي دارند. با توجه به اینكه بخشی از این تبصره بر فرهنگ

و نيز سازمان تبليغات  توان این وزارتخانهد، میدارکيد أترانندگی  حوادث کاهش جهت در بخشیآگاهی

 ها براي اجراي اهداف این تبصره مورد توجه قرار داد.را هم در کنار سایر دستگاه اسالمی

 

 : «18»تبصره 

ان که در ظرفيت این بخش چنآنوري است. اقتصاد فرهنگ در کشور نتوانسته بهره و درخصوص توليد

مشاغلی از که مشاغل در این بخش به نوعی حالیدرنهفته، در فرایندهاي اقتصادي مورد توجه قرار گيرد. 
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هاي آفرینی کنند؛ ظرفيت باالیی نيز در ایجاد اشتغالنقشتوانند آیند که در توسعه پایدار میشمار میبه

هاي اقتصادي و توان آن را دارند که با کمترین سرمایه آورده باشند؛ و نيزتبعی در سراسر کشور دارا می

صورت بههایی که در این تبصره اقتصادي براي منطقه مربوط به خود داشته باشند. با توجه به حمایتفرا

تري مورد توجه قرار داد و مشمول صورت جديبهتوان حوزه فرهنگ را نظر گرفته شده، می عمومی در

زیرا توليد بسياري از آثار هنري که  کرد،هاي بالعوض و نيز ارائه تسهيالت ط به کمكهاي مربوحمایت

هاي بالعوض است و برخی از توليدات هم هاي فرهنگی آنها براي نظام اهميت دارد نيازمند کمكجنبه

 سهم اقتصاد فرهنگ از منابع صندوق پيشرفت وشود میپيشنهاد  توانند تسهيالت دریافت کنند.می

 . شودعدالت مشخص 

 

 یهاي فرهنگو دستگاه تبلیغی ـهاي دینی اعتبارات دستگاه

 نهادهاي دینی و تبلیغی (الف

هاي مختلفی را در حوزه ، فعاليترو اهميت دارد که این نهادهاآنازدینی،  پرداختن به بودجه نهادهاي

ها، ها و ظرفيت این دستگاهه برنامه. حمایت و توسعکنندآموزش، پژوهش، تبليغ و ترویج دین پيگيري می

هاي کلی نظام اسناد باالدستی و سياست منویات فرهنگ اسالمی براساسو بسط کمك شایانی به توسعه 

 خواهد کرد. بيانيه گام دوم انقالب خصوصاً مقدس جمهوري اسالمی

داشتن نمایان نگه منظور زنده وبه» کشور توسعه هايبرنامه دائمی قانون احكام (37)براساس ماده 

 )ص( و اندیشه دینی، سياسی و فرهنگی و سيره عملی حضرت امام خمينی مبانی اسالم ناب محمدي

)مدظله العالی( و برجسته کردن نقش ایشان  گذار جمهوري اسالمی ایران و مقام معظم رهبري)ره( بنيان

ن به مجموعه ارکان نظام و نيز انتقال ها و تسري آها و برنامهعنوان یك معيار اساسی در سياستگذاريبه

هاي مرتبط دولت جمهوري اسالمی مكلف است که از ظرفيت همه دستگاه« هاي آیندهآن به نسل

هاي در کنار دستگاه« هاي علميهحوزه»جمله آنها بنابر تصریح قانون احكام دائمی، ازاستفاده کنند که 

مشی خطشدن ی یاجرامنظور بهار تأمين اعتبار الزم سازوکبر این اساس دولت مكلف است  1دیگر است.

و از ایجاد نماید را  ()مدظله العالی هاي ابالغی مقام معظم رهبري)ره( و سياست حضرت امام خمينی

  2هاي علميه استفاده کند.همه مراکز تحقيقاتی و آموزشی حوزوي از طریق شوراي عالی حوزهظرفيت 

                                                 
 سيره و فرهنگی و سياسی دینی، اندیشه و( ص)محمدی  ناب اسالم مبانی داشتننگه نمایان و زنده منظوربه (ـ3۷ماده ) .1

 کردن برجسته و( العالی مدظله)رهبری  معظم مقام و ایران المیاس جمهوری گذاربنيان( ره)خمينی  امام حضرت عملی
 به آن انتقال نيز و نظام ارکان مجموعه به آن تسری و هابرنامه و هاسياستگذاری در اساسی معيار یک عنوانبه ایشان نقش
 و هادانشگاه پرورش، و آموزش ویژهبه مربوط هایدستگاه همه ظرفيت از گيریبهره با است مکلف دولت آینده، هاینسل
 نهادمردم مؤسسات و هاشهرداری سيما، و صدا علميه، هایحوزه هنری، و فرهنگی مراکز دانشگاهی، جهاد و علمی مراکز

 :دهد انجام را زیر اقدامات بسيج و

 هایتشکل ،دانشگاهی و علميه هایحوزه عالی شورای طریق از حوزوی آموزشی و تحقيقاتی مراکز از پشتيبانی ـ ب .2

 و اسالمی انقالب هایاندیشه و شناسیایران شناسی،شيعه شناسی،اسالم زمينه در نهادمردم فرهنگی ـ اجتماعی
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هاي علميه در دولت مكلف است از طریق شوراي عالی حوزه، (37)ماده  «ت»همچنين بنابر بند 

هاي وزهمنظور حضور مؤثر و هدفمند حوزه و روحانيت، از حبهاجراي وظایف تكليفی نظام اسالمی و 

 عمل آورد.بهرا  الزم هايپشتيبانی و حمایت در حكم نهاد عمومی غيردولتیعلميه 

 فرهنگی مذهبی فضاهاي توسعه»مكلف به  (9۵)ماده  ابقمطدر قانون برنامه ششم توسعه نيز دولت 

 علم و عالی آموزش عمومی، آموزش» بخش در این بر عالوه 1.است «مذهبی اماکن از بهينه گيريبهره و

 متقابل رابطه تنظيم وري،بهره افزایش بنيان،دانش اقتصاد تحقق منظوربه» (64) ماده ذیل «فناوري و

 علمی مدیریت در مردم نقش افزایش و المللیبين فعال تعامالت و همكاري گسترش اشتغال، و تحصيل

 است گرفته نظر در علمی مراکز براي تقاضامحور هايپژوهش از هاییحمایت دولت ،«کشور فناوري و

 2.هستند این حكم مشمول نيز علميه هايحوزه که

خشی از اد به قانون تنظيم بالحاق برخی مو( قانون ۵9همچنين وفق حكم مندرج در مفاد ماده )

راکز هاي علميه و محوزهبرخورداري که به « ب»بند  ، خصوصاً 1393( مصوب 2) مقررات مالی دولت

ژوهشی تعيين هاي علميه از تسـهيالت، مزایـا و امكانـاتی کـه بـراي مراکـز آموزشـی و پخدمات حوزه

برنامه  وده تاماده مزبور که دولت را مكلف نم «الف»بر بند مبتنیو نيز  داردکيد أت، (شودیا می)شده 

 ات مربوطـهبـارتو اع جآمـوزش در فصلدر قوانين بودجه سنواتی ذیـل را احداث مراکز و مدارس علميه 

 .بينی نمایدرا پيش

معناي این نيست که مراکز دینی، مراکزي دولتی و وابسته بهبنابراین حمایت دولت از مراکز دینی 

تقالً وظایف ند. همواره در طول تاریخ ایران اسالمی، مرجعيت شيعه با پشتوانه مردمی، مسبه دولت هست

دليل بهاي که شاهد هستيم بسياري از مراکز خيریه و خدمات اجتماعی گونهبهاند. دادهشان را انجام دینی

مجلس شوراي  گيرد. پس از انقالب اسالمی،دینی و وجوهات شرعيه انجام می و تكاليف همين وظایف

 اسنادکيدات أتهاي علميه، بنابر از ظرفيت علمی و تبليغی حوزه حداکثريبه دنبال استفاده اسالمی 

. دکنندر حكمرانی جمهوري اسالمی استفاده  تا از این ظرفيت ارزشمندمكلف کرده  ها راباالدستی دولت

از حاکميت، تربيت نيروي انسانی هاي علمی، کاربردي و دینی مورد نيهاي دینی، انجام پژوهشآموزش

با  ها هستند.در طراز اهداف جمهوري اسالمی، ترویج و تبليغ فرهنگ اسالمی، بخشی از این ظرفيت

کشور در حكم  توسعه هايبرنامه دائمی قانون احكام (37)ماده  «ت»اینكه نهادهاي حوزوي وفق بند 

                                                 
 با هنری و ایرسانه هایفعاليت و المللیبين مجازی هایشبکه گسترش همچنين و تقریبی مجامع و نهادها و هاشخصيت

 اسالمی. نظام معاند جبهه با مقابله و انسانی سرمایه توسعه و معنوی و مادی ساماندهی

 عنوانبه مسجد جایگاه تثبيت و مذهبی اماکن از بهينه گيریبهره و ـ فرهنگی مذهبی فضاهای توسعه منظوربه (ـ9۵ماده ) .1

 شود. انجام اقداماتی فرهنگی، و اجتماعی سياسی، تربيتی، عبادی، پایگاه تریناصلی

 خدمات و محصوالت صادرات و توليد افزایش و بنياندانش اقتصاد در پيشتازی منظوربه است مجاز دولت ـ بند ج(: 64) ماده .2

 مطابق بنياندانش هایشرکت از حمایت و فناوری انتشار و توسعه برای مقاومتی، اقتصاد کلی هایسياست بنياندانش
 عالی، آموزش مؤسسات و هادانشگاه با مشترک ورتقاضامح هایپژوهش از مالی حمایت به نسبت سنواتی بودجه قانون

( %۵1) درصد یکوپنجاه حداقل اینکه به مشروط کشور، مشکالت حل به ناظر موارد در علميه هایحوزه و فناوری و پژوهشی
 .نماید اقدام باشد، کرده تعهد و تأمين برداربهره یا و کارفرما را آن هایهزینه از
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ين متعدد دیگري بر حمایت حداکثري از آنها همانند حال قواناینبااند، نهاد عمومی غيردولتی تلقی شده

 دارند. کيد أتور شسایر مراکز آموزشی و پژوهشی ک

 تعریف اصلی دستگاه عنوانبه دستگاه چند صرفاً  ،7 شماره جدول ذیل ،1401 سال بودجه الیحه در

اند که شده درج بودجه الیحه تكميلی اطالعاتپيوست  ذیل تابعه هايدستگاهاعتبارات  و اندشده

 تقليل این .دکننبایست اعتبار مصوب را از طریق دستگاه اصلی خود وصول ترتيب از سال آتی میبدین

 علميه، هايحوزه عالی شوراي. است ملأت قابل 1400سال  بودجهقانون  با مقایسه در هادستگاه ادغام و

 تبليغات سازمان علميه، هايحوزه خدمات مرکز خراسان، علميه هايحوزه مدیریت ریزيبرنامه شوراي

 ذیل که هستند اصلی هايدستگاه جملهاز خواهران علميه هايحوزه سياستگذاري شوراي اسالمی،

 .است لحاظ شده هاییبرنامه عنوان کدامهر

بدون در دهد ، نشان میتابعههاي اصلی و مقایسه بودجه برخی دستگاه 6مطابق مندرجات جدول 

درصد  4۵اي، با حدود هاي رسانههاي علميه برخالف بازنماییشوراي عالی حوزه نظر داشتن ادغام،

هاي علميه خراسان نيز در حدود ریزي مدیریت حوزهکاهش اعتبارات مواجه بوده است. شوراي برنامه

 سياستگذاري شورايدرصد و  38درصد، مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمينی )ره( در حدود  18

ها اند؛ منتهی برخی از رسانهدرصد کاهش اعتبارات داشته 11نيز در حدود  خواهران يهعلم هايحوزه

هاي دستگاهی، اقدام بدون توجه به ادغام ردیف چه در داخل و چه در خارج از کشور عامدانه و یا سهواً

 1401ل هاي علميه در الیحه بودجه ساحوزه هاي دینی و فرهنگی خصوصاًبه مقایسه اعتبارات دستگاه

 اند. مشخصاًرشد چندصد درصدي داشته اند که گاهاً اند و نتيجه گرفتهکرده 1400با قانون بودجه سال 

کل اعتباري که نهادهاي  ضمناً هاي موجود در قانون و الیحه بودجه این مقایسه اشتباه است. برمبناي داده

يارد تومان است که بخش عمده آن در هزار ميل ۵کنند در حدود حوزوي از محل بودجه عمومی دریافت می

گردد. همچنين به صندوق دولت بازمیمبلغی از آن ميليارد تومان نيز حق بيمه طالب است که  2800حدود 

اي پيرامون سرانه دانشجو در مراکز آموزش عالی و طلبه در حوزه علميه عنوان مثال در نمودار زیر مقایسهبه

برابر  14توان مشاهده کرد سرانه یك دانشجو در دانشگاه دولتی تا می خواهران انجام شده است که مشخصاً 

 عدالتی در نظام توزیع بودجه آموزشی کشور است. و این امر حاکی از بیاست یك طلبه 
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 .1400، خواهران علميه هايحوزه سياستگذاري شوراي : گزارش عملكردمأخذ

 

گرچه با افزایش اعتبارات  ،در این بين برخی نهادهاي دینی تبليغی نظير دفتر تبليغات حوزه علميه

دهد. دفتر تبليغات درصدي تكافوي نيازهاي اوليه این دستگاه را نيز نمی 8/1رشد  امااند مواجه بوده

هاي مختلف فرهنگ، ازجمله مرکز عملياتی در عرصه 17با  1399ر سال اسالمی حوزه علميه قم، د

هاي هاي دفتر با احتساب فعاليتتبليغ، پژوهش، آموزش و هنر فعاليت داشته است. مجموع فعاليت

شامل  1399هاي دفتر در سال فعاليت بوده است. همچنين تعداد خروجی 4231تمشيتی در این سال 

ساله اختصاص اعتبارات در مقایسه با  10منتهی با در نظر داشتن روند . استعنوان خروجی  2122

و  دانشگاه باقرالعلوم و پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمیهمراه ه این نهاد بهاي مشابه، نهادها و دستگاه

در عرصه توليد علوم انسانی اسالمی مؤثر عنوان نهادهاي به آموزشی و پژوهشی امام خمينی )ره(سسه ؤم

 توجهی قرار گرفته است. رد بیمو
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مركز خدمات 

حوزه هاي علميه

شوراي عالی 

هاي علميهحوزه

جامعه المصطفی

العالميه

ات سازمان تبليغ

اسالمی

موسسه آموزشی

و پژوهشی امام 

خمينی ره

سازمان فرهنگ 

و ارتباطات 

اسالمی

ات دفتر تبليغ

اسالمی حوزه 

علميه قم

90بودجه مصوب  1401الیحه 

 دفتر تبلیغات اسالمی  1401 سال و الیحه 1390 سال . مقایسه بودجه مصوب3 نمودار

 هاي تبلیغی مشابهبا برخی دستگاه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 هايهسسؤمها و مراکز علمی مانند دانشگاه ذیلهاي متعددي ، برنامه1401 سال در الیحه بودجه

 لحاظ شدههاي دینی هاي اندکی براي دستگاهآمده است که در مقایسه با آنها، برنامه آموزشی و پژوهشی

 علميه هايحوزه مدیریت ریزيبرنامه شوراي علميه، هايحوزه عالی است. برنامه مشترک براي شوراي

هاي علميه عنوان سه دستگاه اصلی حوزهبهخواهران  علميه هايحوزه سياستگذاري خراسان و شوراي

 و تبليغی و فرهنگی هايفعاليت از حمایت و برنامه ساماندهی» :عبارتند از 1401 سال در الیحه بودجه

مرور  .«متخصص انسانی نيروي آموزش برنامه»و « کاربردي و علمی دینی هايبرنامه پژوهش» ،«ترویجی

 هايفعاليت از حمایت و هیساماند برنامه» دهد که صرفاًها نشان میکدام از این عنوان برنامههرتحليلی 

هاي اختصاصی این سه دستگاه اصلی است و در دیگر جمله برنامهاز« ترویجی و تبليغی و فرهنگی

هاي علميه، شوراي عالی حوزه این برنامه، عالوه بر شوراي هاي دیگري نيز هستند.دستگاهذیل ها، برنامه

ذیل هاي علميه خراسان، زي مدیریت حوزهریبرنامهسياستگذاري حوزه علميه خواهران و شوراي 

، فرهنگی عالی انقالب هاي دیگري مانند سازمان برنامه و بودجه، وزارت علوم، دبيرخانه شورايدستگاه

 .تعریف شده استوزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی، سازمان تبليغات اسالمی نيز 

که مراکز دینی مانند  ها لحاظ شدهاهذیل برخی دستگهاي مرتبط برخی برنامه قابل توجه اینكه نكته

هاي هاي علمی، برنامه پژوهشبرنامه پژوهشتوان به میجمله آن که از  از آنها سهمی ندارندهاي علميه حوزه

کاربردي تقاضامحور، برنامه حمایت از مطالعات و توسعه علوم انسانی اسالمی، برنامه حمایت و راهبري 
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اشاره منكر  به معروف و نهی از ر، برنامه اقامه نماز و اعتالي معنویت و امرهاي کاربردي و تقاضامحوپژوهش

 نظر گرفته شود.  درنيز ست که سهمی از این اعتبارات براي مراکز دینی دیگر ا . پيشنهاد اینکرد

شوند اما مراجع دینی و وجوهات شرعی، اداره میسوي ازطور سنتی بههاي علميه هرچند حوزه

هاي کاربردي دینی و تربيت نيروهاي توليد پژوهش به حاکميت نياز يت علوم انسانی اسالمی واهمدليل به

هاي دینی و پاسخگویی به شبهات، نيازچندانی به منظور آموزش و تبليغ ارزشبهمتخصص دینی 

اري هاي علميه وجود دارد. به همين جهت قانونگذار در موارد بسيحوزهاز هاي آموزشی و پژوهشی حمایت

ها و تسهيالت علمی معافيت ها ازهاي علميه مانند دانشگاهکرده که حوزه مهم که اشاره شد توجه به این

ها شده گيرند و دولت مكلف به پشتيبانی از مراکز تحقيقاتی و آموزشی حوزوي همانند دانشگاهبهره 

ها مراکز حوزوي با دانشگاه« عنوان برنامه»مقایسه  .شودآنها در حكمرانی استفاده  است تا از ظرفيت

هاي حاکم نبوده است. در عنوان برنامه، دستگاه 1401 سال بودجهالیحه در  رویكرددهد که این نشان می

براي امور آموزشی و پژوهشی تعریف شده « کاربردي علمی و دینی، هايپژوهش»حوزوي صرفًا برنامه 

، وزارت علوم ذیلهاي آموزشی و پژوهشی بيشتري برنامه، سایر مراکز آموزشیاست که در مقایسه با 

 هايپژوهش برنامه»فناوري، عالوه بر  و تحقيقات علوم، ذیل وزارت آورده شده است. تحقيقات و فناوري

 انسانی علوم و توسعه مطالعات از حمایت» جملهازهاي دیگري ، عنوان برنامه«کاربردي علمی و دینی،

 فناوري توسعه برنامه»، «محورتقاضاو  کاربردي هايپژوهش برنامه»، «لمع هايپژوهش برنامه»، «اسالمی

عنوان این  مقتضی استمنظور عدالت آموزشی و تحقيقاتی، بهاز این جمله هستند. بنابراین « آفرینیفن و

يت تا بتوان از ظرفشود اضافه  ایجاد و یا نيزذیل مراکز حوزوي و یا عناوین مشابه و کاربردي ها برنامه

 دانشی آنها در جامعه بهره برد.
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 (ميليون ریال) نهادهاي حوزوي در یك دهه اخیراعتبارات . نرخ رشد 5جدول 

 سال

 حوزه خراسان جامعه المصطفی حوزه خواهران دفتر تبلیغات قم مرکز خمات حوزه علمیه شوراي عالی حوزه علمیه

 مبلغ نرخ رشد
نرخ 

 رشد
 مبلغ

نرخ 

 رشد
 مبلغ

نرخ 

 رشد
 لغمب

نرخ 

 رشد
 مبلغ

نرخ 

 رشد
 مبلغ

1401 8،797،000 4.2 28،088،160 2،290،000 4،603،000 ۵،769،690 1،680،000 

1400 1۵،891،600 77.9 26،9۵۵،000 2،2۵0،000 ۵،162،400 ۵،۵70،۵۵0 2،042،400 

1399 ۵،344،000 4۵.1 1۵،1۵2،000 1،۵00،000 2،7۵2،800 3،۵0۵،962 1،19۵،000 

1398 4،6۵2،000 16.4 10،442،000 1،۵00،000 2،774،800 3،0۵2،420 1،197،000 

1397 4،464،۵۵7 10.0 8،969،000 1،340،000 2،713،310 3،0۵1،203 1،19۵،882 

1396 4،220،000 36.2 8،1۵3،000 1،174،000 2،600،000 2،776،733 1،080،000 

1395 3،734،000 13.4 ۵،98۵،000 1،030،740 2،302،001 2،۵92،286 876،039 

1394 3،288،426 16.4 ۵،280،000 91۵،283 1،932،649 2،28۵،1۵9 622،980 

1393 2،791،021 22.1 4،۵37،98۵ 7۵8،883 1،37۵،32۵ 1،997،2۵8 401،039 

1392 2،910،178 20.6 3،718،089 7۵2،49۵ 1،14۵،۵48 1،749،3۵0 384،882 

1391 - 2،963،۵7۵ - 3،082،7۵9 662،69۵ - - - 1،6۵4،362 - 240،770 
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 )ميليون ریال(   1400با قانون بودجه سال  1401هاي حوزه دین و تبلیغ در الیحه بودجه سال . مقایسه اعتبارات دستگاه6جدول 

 دستگاه شرح کد دستگاه
 درصد تغییر 1401الیحه بودجه سال  1400قانون بودجه سال 

 جمع ايسرمایه ايزینهه جمع ايسرمایه ايهزینه جمع ايسرمایه ايهزینه

114084مرکزخدماتهايحوزه28,088,160 18,160 28,070,000 269۵۵000 10,000 2694۵000 علميه 

 5,769,690 22,690 5,747,000 ۵۵70۵۵0 20,550 ۵۵۵0000 المصطفی العالميهجامعه 114400

1140208,797,000 908,000 7,889,000 1۵891600 5,061,600 10830000  علميه هايحوزه عالی شوراي 

 2,290,000 0 2,290,000 22۵0000 0 22۵0000 قم علميه حوزه اسالمی تبليغات دفتر 114007

 4,603,000 908,000 3,695,000 ۵162400 662,400 4۵00000 خواهران علميه هايحوزه سياستگذاري شوراي 114318

 1,680,000 0 1,680,000 2042400 22,400 2020000 هاي علميه خراسانریزي مدیریت حوزهشوراي برنامه 11402۵

 330,000 0 330,000 ۵3۵000 0 ۵3۵000 مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمينی )ره( 114200

 865,000 0 865,000 7۵3000 3,000 750,000 گی تبليغات اسالمیشوراي هماهن 114012

15,342,787 326,360 15,016,427 13۵64491 499960 13064۵31 * سازمان تبليغات اسالمی )دستگاه اصلی( 114300

 7,418,360 326,360 7,092,000 ۵،۵97،280 337,280 ۵260000 سازمان تبليغات اسالمی 114300

 920,000 0 920,000 1،۵83،000 65,000 1,518,000 مؤسسه پژوهشی و فرهنگی انقالب اسالمی 114310

 - - - 140،000 0 140,000 المعارف اسالمیبنياد دایره 114311

 364,427 0 364,427 333،۵31 10,000 323,531 پژوهشكده فرهنگ و اندیشه اسالمی 114312

 980,000 0 980,000 8۵۵،000 2,000 853,000 جمعهشوراي سياستگذاري ائمه  114313

 - - - ۵87،000 35,000 ۵۵2000 مرکز رسيدگی به امور مساجد 114314

 300,000 0 300,000 220،000 0 220,000 ستاد اقامه نماز 11431۵

 384,000 0 384,000 4۵1،000 0 451,000 مرکز تحقيقات کامپيوتري علوم اسالمی 114316

 - - - 67،000 0 67,000 المعارف فقه اسالمیمؤسسه دایره 114317

 220,000 0 220,000 200،680 680 200,000 ایرانی پيشرفت –مرکز الگوي اسالمی 114319

 2,769,000 0 2,769,000 2،930،000 50,000 2880000 حوزه هنري سازمان تبليغات اسالمی 11۵600

 600،000 0 600,000 فرهنگی و آموزشی نهادهاي به کمك-اسالمی تبليغات سازمان - - - - - - 

 574,000 0 574,000 ۵09000 5,000 504,000 **از منكر  نهی و معروف به امر احياء ستاد 

21,028,883 6,091,554 14,937,329 28,629,239 3,378,399 25,250,840 وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی 

4,964,080 9,080 4,955,000 4,278,000 128,000 4,150,000 سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمی 

 3,000,000 0 3,000,000 4,770,000 0 4,770,000 حمایت از نشر،کتاب و مطبوعات -وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی 

 3,369,140 72,640 3,296,500 3,330,000 130,000 3,200,000 بصري -سازمان امور سينمایی و سمعی 
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 دستگاه شرح کد دستگاه
 درصد تغییر 1401الیحه بودجه سال  1400قانون بودجه سال 

 جمع ايسرمایه ايزینهه جمع ايسرمایه ايهزینه جمع ايسرمایه ايهزینه

 4,360,542 443,100 3,917,442 4,674,630 355,250 4,319,380 هاي عمومی کشورکتابخانهنهاد 

189,000 0 189,000 112,000 0 112,000 سازمان حج و زیارت 

2,265,840 118,040 2,147,800 2,168,800 310,000 1,858,800 سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوري اسالمی ایران 

6,980,000 3,900,000 3,080,000 6,418,320 3,508,320 2,910,000 سازمان اوقاف و امور خيریه 

517,000 0 517,000 537,400 92,400 445,000 دانشگاه علوم و معارف قرآنی 

1,950,090 90 1,950,000 1,750,000 0 1,750,000 سازمان خبرگزاري جمهوري اسالمی 

430,000 0 430,000 581,200 1,200 580,000 دانشگاه مذاهب اسالمی 

 890,000 0 890,000 955,000 5,000 950,000 بيتاهلمجمع جهانی 

 270,000 0 270,000 235,000 5,000 230,000 بيتاهلدانشگاه 

167,860 1,360 166,500 146,240 1,240 145,000 هنر و ارتباطات پژوهشی فرهنگ،سسه ؤم 

 باشد.می انسانی متخصص نيروي آموزش علمی و کاربردي، و برنامه دینی، هايپژوهش اي سازمان با عنوان برنامههاي تابعه از دو ردیف برنامهدليل مشخص نبودن سهم دستگاهبهع )سازمان تبليغات اسالمی+ تابعه( اختالف سرجمع سازمان تبليغات اسالمی با جم* 
با داشتن ردیف مستقل، در سرجمع اعتبارات سازمان تبليغات لحاظ نشده است؛ لذا ميزانی از افزایش سرجمع  1400ذیل سازمان تبليغات اسالمی قرار گرفته ولی در قانون بودجه سال  1401از منكر در الیحه بودجه سال  نهی و معروف به امر ياحيا ستاد **

 اعتبارات سازمان تبليغات اسالمی حاصل این ادغام است. 
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 ز دینیبودجه مراکردیف ادغام  باب اي درمالحظه (ب

ست. شاید ازجمله ردیف اعتباري آنهاهاي فرهنگی، ادغام دستگاه و مالحظه دیگر درباره بودجهمل أت

کاهش بوروکراسی، افزایش سرعت  ،هاا، کاهش هزینههدستگاه بودجهردیف ها در ادغام دالیل دولت

ها باشد. دستگاه یفمنابع انسانی و کاهش تداخل وظا تعدیل، افزایش سرعت پاسخگویی، گيريتصميم

کالن هاي فرهنگی خصوص در امور فرهنگی و دینی منوط به پيروي از سياستبهاما تحقق این دالیل 

نباشد،  متقن علمی و پژوهشیکشور است. تا هنگامی که این ادغام، براساس سياست مشخص و رویكرد 

. دشومیمنجر هاي فرهنگی نهادخصوص درباره بههاي فرعی وري دستگاهبهره عمالً به حذف یا کاهش

را  و کاهش نظارت شفافيت نقصان درها و کلی، مسائلی چون تعارض دستگاهطوربه ادغام گونهاین مضافاً 

 در پی خواهد داشت.

در برخی موارد ـ مانند  چراکهچندان است دواهميت و حساسيت این ادغام درباره مراکز دینی نيز 

گردد که بودجه گونه متبادر میـ این 1401 سال هاي علميه در الیحه بودجهشوراي عالی حوزه اعتبارات

اما  .دارد را در پی ايد چشمگيري داشته است و مسائل خاص نظير بازنمایی غلط رسانهآن دستگاه رش

با کاهش شدیدي نيز مواجه  اند بلكه گاهاًاعتبارات نداشتهرشدي در تنها نهنهادهاي حوزوي واقع در

هاي متفاوتی دارند و صرفًا ؛ این رشد نتيجه ادغام چند دستگاه متفاوت است که اساساً برنامهندهست

 حوزوي مراکز شامل اعتبارات که افزایشی عمده است. قرار گرفته اصلیاعتبار دستگاه فرعی ذیل دستگاه 

برعهده رشاغل را اي طالب غيخدمات حوزه علميه که وظيفه خدمات حمایتی و بيمه مرکز ـ غير از شده

 است اندک ـ بسيار باشدمیاي هاي حمایتی و بيمهافزایش اعتبارات آن با توجه به افزایش هزینه کهدارد 

  .ندارد وجود ریزيبرنامه براي ابتكاري هيچ عمالً  دستمزد، و حقوق افزایش به توجه با و

توجه به سياست ادغام، کمی  با هاي علميهعالی حوزه شوراي اعتباراتالبته این تحليل درباره 

 بودجه بودجه، مصارف و منابع کالن جداول ذیل ،1401 سال بودجه الیحه متفاوت و پيچيده است. در

 17،186،690 مبلغ به و داشته رشد ،1400سال با مقایسه در علميه، هايحوزه عالی شوراي دستگاه

 صرفاً  که است مرکز چند بودجه ادغام هنتيج بلكه نبوده واقعی رشد این اما است رسيده ریال ميليون

 هادستگاه دیگر بودجه آن ذیل و است شده تعریف اصلی دستگاه عنوانبه علميه حوزه عالی شوراي

 .است گرفته قرار عنوان دستگاه تابعهبه
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 1401. دستگاه اصلی و تابعه نهادهاي حوزوي در الیحه بودجه سال 7جدول 

 عنوان دستگاه مندرج در پیوست اطالعات تكمیلی 7عنوان دستگاه اصلی در جدول 

 هاي علميهحوزهشوراي عالی 

 دفتر تبليغات اسالمی حوزه علميه قم

 هاي علميهحوزهشوراي عالی 

 آموزشی و پژوهشی امام خمينی )ره(سسه ؤم

 جامعه المصطفی العالميه

 

ميليون  7.۵30.000 گذشته سال در علميه هايحوزه عالی شوراي مصوب ايهزینه اعتبارات سقف

 الیحه در که بوده ریال ميليون 3.300.000 به ميزان هایارانه محل از مصوب انضمام اعتبارات به و ریال

 به نظر. استدرصدي مواجه  30با کاهش  یارانه اعتبارات حتی بدون در نظر داشتن جاري سال بودجه

 کادر دستمزد، و حقوق) ناپذیراجتناب امل اعتباراتش علميه هايحوزه دریافتی هايبيشتر کمك اینكه

، در عمل، هيچگونه اعتباري جهت حمایت است( عمومی اداري هايهزینه و اساتيد و مدارس و ستاد

ماند. هاي علميه که منظور اصلی از این اعتبارات است، باقی نمیمستقيم از آموزش و تحقيقات دینی حوزه

 روند اعتبار این فرهنگی در سنوات پيشين، کاهش اعتباراتص کامل و الزم با توجه به عدم تخصي مضافاً 

 .سازدمی مواجه مشكل جدي آتی با سال در را مراکز این فعاليت

خود نهادهاي  سياست خاص براساساین مراکز  ايردیف بودجه شود تجميع و ادغامپيشنهاد می

هاي مختلفی را تفاوتی دارند و اهداف و برنامهچند دستگاه که ساختار ماعتبارات و  شودپيروي  حوزوي

مرور به ضعيف شدن و بهو  شدهشفافيت  نقصان در موجبزیرا درنهایت  نشود؛کنند، ادغام پيگيري می

هاي فرهنگی و دینی . اگر دولت به دنبال ادغام بودجه دستگاهشودمیمنجر هاي فرعی یا حذف دستگاه

هاي فرهنگی و دینی داشته ها و سازمانزنگري در ساختار دستگاهشناسی و بااست، نخست باید آسيب

درباره  .اقدام کندبه این ادغام و تجميع در صورت نياز ها با یكدیگر، افزایی این دستگاههمباشد و پس از 

متعددي وجود دارد که باید از ظرفيت خود این  هايپيشنهادهاي فرهنگی دینی، ادغام و تجميع دستگاه

توان مطرح ی که مییجمله پيشنهادهاازهاي کشور و نظرات اندیشوران بهره گرفت. ها و مصلحتهدستگا

، فصلی ا باشد. بر این اساسههاي اصلی این دستگاهست که این ادغام براساس اهداف و برنامها کرد این

راکز آموزشی و ایجاد کرد و ذیل آن همه م« دینی ـ حوزوي مراکز آموزشی و تحقيقاتی»ن را با عنوا

فرهنگ به آموزش کنند، از امر هاي دینی و علمی را پيگيري میپژوهشی که برنامه آموزش و پژوهش

هاي آموزشی و پژوهشی دارند، ذیل آموزش که فعاليت ییهااساس این پيشنهاد، دستگاهانتقال یابند. بر

اعتبارات . گنجاندن دشولحاظ براي آنها نيز هاي آموزش عالی و اعتبارات برنامه درج شوندعالی 

امري است که عالوه بر مغایرت با  ذیل فصل دین و مذهب، ،دارندهاي آموزشی هایی که فعاليتدستگاه

. کندتر ذکر شد(، افكار عمومی را نيز نسبت به فعاليت این دستگاه دچار انحراف میقوانين موجود )پيش

دستگاهی که  شود.یرمجموعه فرهنگ مالحظه می، زدشومیهاي آموزشی که صرف دانش زیرا هزینه
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در صورت  .گيردتخصيص میشود، براساس سرانه فرهنگ  لحاظباید براساس سرانه آموزشی، اعتباراتش 

فرهنگ مختص به امور  اعتباراتتوان به عدالت آموزشی نزدیك شد. عالوه بر این، تحقق این پيشنهاد، می

 د داشت. ننيز شفافيت بيشتري خواه

 علميه، حوزه خدمات مرکز علميه، حوزه عالی الوه بر این، درباره مراکز حوزوي مانند شورايع

خراسان،  علميه هايحوزه مدیریت ریزيبرنامه شوراي خواهران، علميه هايحوزه سياستگذاري شوراي

 پيگيري را تفاوتیم ها و اهداف، فعاليتساختار آنها از هرکدام اینكه به توجه مرکز خدمات حوزه علميه، با

بازسازي  افزاید.، بر دشواري اداره آنها میمکنيلحاظ  فرعی را بقيه و اصلی را دستگاه یك اینكه ،کنندمی

هاي فرهنگی، تبليغی و نيازمند ایجاد هماهنگی بيشتر در ساماندهی برنامه گونه نهادهاساختار این

ر امر تبليغ دین و ترویج فرهنگ اسالمی و مقابله تا بهتر بتوان از این ظرفيت د استترویجی ویژه طالب 

 تبليغات هاي دینی دیگر )مانند سازمانبا شبهات دینی استفاده کرد. براي استفاده هرچه بيشتر دستگاه

 ارشاد و فرهنگ وزارت اسالمی، تبليغات هماهنگی شوراي اسالمی، تبليغات سازمان دفتر اسالمی،

هاي دیده در حوزهآموزشهاي علميه و طالب ریه( از ظرفيت حوزهخي امور و اوقاف سازمان اسالمی،

هاي دینی نيز باید در بودجه این نهادها، مالحظات و الزاماتی ایجاد شود و سهم تبليغ علميه و پژوهش

ها که بخشی از اعتبارات تبليغی یك از این دستگاههرهاي علميه، در هاي حوزهدین و استفاده از ظرفيت

 . دشوکنند، مشخص اده میرا استف

هاي دینی تبليغی نيز مالحظاتی وجود دارد که به برخی از آنها خصوص اعتبارات سایر دستگاهدر

سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمی در خارج از کشور تعریف موریت أمبا عنایت به اینكه  شود.اشاره می

هاي ظالمانه پس از اعمال تحریم روازاین. استصورت ارزي بهسازمان این هاي شده است، عمده هزینه

وجود آمده است بهایران در خارج از کشور جمهوري اسالمی هاي فرهنگی مشكالت متعددي در فعاليت

 متناسب با افزایش نرخ ارز است. جدولمزبور که عمده این مشكالت ناشی از عدم افزایش بودجه سازمان 

 20. با وجود افزایش دهدید ارز را در یازده سال اخير نشان میوضعيت اعتبارات سازمان و قدرت خر زیر

ریال در  300.000به بيش از  90ریال در سال  1۵.400تاکنون )از  1390برابري نرخ ارز )یورو( از سال 

برابر افزایش یافته است.  چهارسال جاري رسيده است(، اما بودجه سازمان طی این دهه درمجموع تنها 

ميليون یورو در سال جاري  ۵به  1390ميليون یورو در سال  29وان خرید ارز از حدود بر این اساس ت

انجام شده طی دوره مذکور با کاهش  هاياقدامها و تالشرغم بهاین در حالی است که  کاهش یافته است.

 12ياز به انه حداقل نيترین سطح فعاليت خود، سالپایيناکنون این سازمان براي همها، هزینهحداکثري 

 ميليون یورو دارد. 
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 1400تا  1390. اعتبارات سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمی و قدرت خرید ارز از سال 8جدول 

 سال
بودجه ابالغی سازمان 

 )تومان(

تغییرات بودجه 

 نسبت به سال قبل

میزان خرید ارز 

 )یورو(

نرخ متوسط خرید 

 ارز )تومان(

 1،۵43 29،613،101 یش% افزا 1۵ 80،000،000،000 1390

 2،242 17،310،017 % افزایش 22 98،000،000،000 1391

 2،643 1۵،389،374 % افزایش 14 111،400،000،000 1392

 3،216 18،834،333 % کاهش 1 110،2۵6،000،000 1393

 3،370 16،114،342 % افزایش 12 124،018،000،000 1394

 3،۵47 1۵،۵18،941 % افزایش 9 13۵،836،100،000 139۵

 4،136 20،014،4۵8 % افزایش 22 16۵،968،100،000 1396

 6،72۵ 13،406،601 % افزایش 23 203،699،900،000 1397

 12،303 9،0۵0،000 % افزیش 4 213،400،100،000 1398

 2۵،188 4،۵41،266 % افزایش 4 223،099،900،000 1399

 30،490 3،692،660 ش% افزای 43 320،099،800،000 )تاکنون( 1400

همراه تحليل معاونت اداري و مالی سازمان فرهنگ و هبهاي تفریغ بودجه گزارشبرداشتی آزاد از قوانين بودجه سنواتی و  :مأخذ

 .ارتباطات اسالمی

 

وجود آورده و در حال حاضر این ههاي متعددي را براي سازمان بچالشعدم افزایش متناسب بودجه، 

 ضعيت بحرانی قرار داده است. اهم این پيامدها به شرح ذیل است:سازمان را در و

 هاي فرهنگیتعلیق فعالیت برخی از نمایندگی .1

هاي هاي الزم براي تأسيس نمایندگیزیرساختهاي اخير و ایجاد هاي جدي در سالتالش با وجود

ا شده با دیگر کشورها و طی ها و اسناد امضتنامهقگيري از ظرفيت موافبهرهفرهنگی در سه قاره جهان با 

هاي فرهنگی در کرواسی، آمریكا )نيویورک(، ونزوئال، فعاليت نمایندگیسفانه أمتقانونی آنها، ند ایفر

شناسی مسكو(، استراليا، هند )حيدرآباد(، سيرالئون، ترکيه )ارزروم(، قزاقستان سنگال، روسيه )بنياد ایران

آباد(، پاکستان )مرکز تحقيقات، مولتان، جاللمزار شریف و )آلماتی(، چين )شانگهاي(، افغانستان )

 .راولپندي و حيدرآباد( به حالت تعليق درآمده است

 خارج ازکشور  هاي فرهنگی ایران درنمایندگیهاي محلی و بومی نیروکاهش  .2

نفر  420 و از شدها نمایندگیبر اثر کاهش توان خرید ارز، سازمان ناچار به تعدیل نيروهاي محلی کيفی 

 نفر کاهش یافته است. 2۵0اکنون به هم

 ثابت به خارج از کشور ن امورأمکاهش اعزام  .3

ارز و تعليق مين أتپست درخارج از کشور است که در اثر کمبود اعتبار براي  220سازمان داراي 

 .کنددرصد این ظرفيت در خارج از کشور استفاده می 2۵از  ها در حال حاضر صرفاًنمایندگی
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 هاي موقت داراي ضرورت فرهنگی به خارج ازکشور اعزاماهش حجم ک .4

هاي موقت داراي ضرورت، کاهش چشمگيري داشته است و در حال اعزامساله اخير حجم چهاردر دوره 

  ست.هانمایندگیهاي موردي جهت سرپرستی اعزامشامل  حاضر صرفاً 

 جاي جمهوري اسالمی ایران بهب هاي معاند و کشورهاي رقیجریانباز شدن مسیر براي حضور  .5

است، باز شدن فضا و زمينه  شدهیكی دیگر از مشكالتی که در اثر عدم حضور فرهنگی کشورمان حادث 

جاي جمهوري اسالمی ایران است. بر این اساس فضا براي بهاي براي حضور سایر کشورها و رقباي منطقه

هراسی و شيعههراسی، ایرانویژه در زمينه هشورها بحضور و تبليغ منفی رقباي فرهنگی ایران در سایر ک

 است. شدههراسی هموار اسالم

 المللی در تبادالت فرهنگیبینسلب اعتماد  .6

المللی در ارتباطات فرهنگی با دنيا در اثر عدم بينهاي معاند و سلب اعتماد افزایش تبليغات منفی رسانه

علت بهاي سازمان هاي گفتگوهاي منطقهاز نشست برخی شدهحضور ایران آسيب دیگري است که موجب 

 مشكالت ارزي لغو شود.

 دهد. المللی را در کشورهاي دیگر، نشان میبينکشور در حوزه فرهنگی  9جدول ذیل ميزان سرمایه گذاري 

 

 . مشخصات سازمان/ نهادهاي متولی دیپلماسی فرهنگی در برخی از کشورها9 جدول

نام 

 کشور
 سسهؤمد/نام سازمان/نها

بودجه تقریبی سال 

2020 

 )میلیون یورو(

 تعداد دفتر خارجی

 کشور 98دفتر در  1۵9  338 فرهنگی گوتهسسه ؤم آلمان

 کشور 131مرکز در  832 718 آليانس فرانس )کمپوس و..( فرانسه

 کشور 44دفتر در 87 672 فرهنگی سروانتس )و...(سسه ؤم اسپانيا

 --- 1800 دیپلماسی عمومی  معاونت روابط عمومی و آمریكا

 کشور 118دفتر در  191 898 شوراي فرهنگی بریتانيا انگلستان

 کشور 24دفتر در  2۵ 210  ژاپن فرهنگ سازمان ژاپن

 کشور 48دفتر در  ۵8 692 سازمان دیانت، یونس امره  ترکيه

 آذربایجان
سایر  هاي معنوي آذربایجان واداره تبليغ ارزش

 نهادها 
10۵  --- 

 کشور 62نمایندگی در  80  9 سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمی ایران 

 .تحليل معاونت اداري و مالی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمیبرداشتی آزاد از  :مأخذ

 

 هایشفعاليت و وظایف اهداف، که سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمی 1401 سال در الیحه بودجه

 آن ریالی معادل یا و) ارزي بودجه سهميه از محروم شده است، تعریف لمللابين سطح در قانون طبق

 هدف با آزاد، بازار در ايهزینه بودجه محل از ارز نرخ تبدیل و نوسانات و بوده( خارجه امور وزارت همانند

 ايبر شودمی پيشنهاد. است ساخته روروبه جدي مشكل با را سازمان این کشور، خارج هايهزینه تأمين
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 معادل یا و) ارزي سهميه بينیپيش 1401 سال بودجه الیحه سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمی در

 .آید عملبه کشور از خارج هايهزینه- خارجه امور وزارت ردیف همانند آن ریالی

 1401 سال وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی در الیحه اعتباراتدرباره  (ج

اساس قانون اهداف و وظایف خود یكی از متوليان اصلی حوزه فرهنگ روزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی ب

  :که عبارتند از استمجموعه خود زیرآید. این وزارت شامل چندین نهاد و سازمان در شمار میبهو هنر 

 فرهنگی مفاخر و آثار انجمن -

 (ع) رضا امام هنري فرهنگی المللیبين بنياد -

 ايرایانه هايبازي ملی بنياد -

 ارتباطات و فرهنگ، هنر پژوهشگاه -

 بصري سمعی و سينمایی امور سازمان -

 خيریه امور و اوقاف سازمان -

 زیارت و حج سازمان -

 اسالمی جمهوري خبرگزاري سازمان -

 اسالمی ارتباطات و فرهنگ سازمان -

 مساجد هنري فرهنگی هايکانون عالی ستاد -

 عمومی فرهنگ شوراي -

 کشور عمومی هايکتابخانه نهاد -

 گيرند: هاي اصلی این وزارتخانه قرار مینين امور زیر هم در حوزه فعاليتهمچ

 (السالمعليهمترویج فرهنگ قرآن کریم و عترت طاهرین ) -

 رسانیاطالعهاي فرهنگی، هنري، مطبوعاتی و فعاليت -

هاي فرهنگی، هنري، مطبوعاتی و تشكلها، مجامع و سایر انجمنها، کانون، هامؤسسهمراکز،  -

 ع رسانیاطال

 کاربردي فرهنگ و هنر -هاي آموزش عالی علمی دوره -

 نگارانروزنامهتأمين خدمات اجتماعی، درمانی و اعتباري نویسندگان، هنرمندان و  -

معرفی و بزرگداشت عالمان و متفكران عرصه فرهنگ و تمدن اسالم و ایران و احيا و انتشار آثار  -

 و تمدن اسالم و ایران ارزنده آنان و همچنين معرفی آثار فرهنگی

 هاي خارجیرسانههاي خبرگزاري و نمایندگیسسات خبري و ؤم -

 توسعه و آموزش زبان فارسی در خارج از کشور -

 تبليغاتی در خارج از کشور  –هاي فرهنگی فعاليت -
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 ، نویسندگان و شاعران کشورارزشيابی هنرمندان -

 ي دیجيتالهافناوري اطالعات و رسانه -

 (ايمنظوره )فرهنگی، هنري و رسانهچندري مراکز فرهنگی هن -

 هاي فرهنگیهاي مختلف کتاب و مدیریت یارانهها، جایزهبرگزاري نمایشگاه -

 توسعه کتاب و کتابخوانی -

 امور چاپ و نشر -

 هاي فرهنگیها و فعاليت، تشكلمجامع -

 هاي داخلیرسانی و خبرگزارياطالعامور مطبوعاتی و  -

 جسمیهنرهاي نمایشی، موسيقی و ت -

 مد و لباس -

 و هنري هاي فرهنگیآموزش -

 المللیحقوق مالكيت معنوي، ملی و بين -

بررسی الیحه بودجه سال آتی که نخستين الیحه  منظوربه ،وزارتخانهاین با توجه به جایگاه و وظایف 

گ هاي این دولت در حوزه فرهنباشد، الزم است مروري به برنامهاي پيشنهادي دولت سيزدهم میبودجه

 داشته باشيم.

 گذاري زیر انجام شده است:هاي وزیر محترم فرهنگ هدفدر برنامه

 ن سياستگذاري وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمیأاحياي ش -

 توجه به فرهنگ، فراتر از ساختارهاي موجود -

 حل مسائل و معضالت مدیریت فرهنگی -

 فرهنگیهاي دستگاهی با سایر یافزاهمایجاد  -

 ارتقاي منابع انسانی -

 حمایت از جبهه فرهنگی انقالب  -

 بازمهندسی و بازطراحی ساختار وزارتخانه -

 )شامل خودکفایی صنعت چاپ و نشر، تقویت صندوق هنر، تقویت صنایع خالق( اقتصاد فرهنگ -

 جمهوري اسالمی ایراناي رسانهتغيير آرایش  -

 تقویت و ارتقاي دیپلماسی فرهنگی -

اند. جا تعریف شدهو نظارت و پرهيز از مداخله مستقيم و بیاین اهداف ذیل سه رویكرد حمایت، هدایت 

وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی را  با توجه به این ساختار، وظایف و اهداف، اعتبارات مربوط به مجموعه

قابل شناسایی است، مورد بررسی قرار  114000با شماره دستگاه  1401 سال که در الیحه بودجه

 خواهيم داد. 
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 :لیاتک

حذف بسياري از حواشی و توضيحاتی بوده  1401 سال نویسی در الیحه بودجهبودجهیكرد عمومی رو

معنا که، در بودجه سال گذشته در ذیل بدین. دشومیهاي ذیل آنها ارائه ها و برنامهدستگاهکه پيرامون 

ز ردیف اعتباري مستقلی ردیف اعتباري وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی چند زیرمجموعه اصلی این وزارتخانه ني

ها و هاي تابعه و برنامهها و ميزان اعتبارات آنها مشخص بود. اما در الیحه جدید کل دستگاهداشتند و برنامه

الیحه بودجه و جداول  اطالعات تكميلیاند. البته در پيوست برنامه وزارتخانه قرار گرفته 23اعتباراتشان ذیل 

 کنندگان الیحه بودجهتدوین اند.هاي تجميع شده آنها تا حدي مشخص شدههاي تابعه و برنامهآن دستگاه

هاي تابعه این عنوان دستگاهبهدستگاه و نهاد،  13 اعتبارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمیذیل  1401 سال

 که عناوین آنها به این شرح است: 1انددر هم تجميع کردهرا وزارتخانه، 

  وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی .1

  سازمان اوقاف و امور خيریه .2

  سازمان حج و زیارت .3

 بصري  -امور سينمایی و سمعی سازمان  .4

 سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمی  .۵

 سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوري اسالمی ایران  .6

 حمایت از نشر،کتاب و مطبوعات  -وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی  .7

  هنر و ارتباطات پژوهشی فرهنگ،سسه ؤم .8

 هاي عمومی کتابخانهنهاد  .9

 دانشگاه علوم و معارف قرآنی .10

 دانشگاه مذاهب اسالمی  .11

 بيت اهلمجمع جهانی  .12

 بيتاهلدانشگاه  .13

 وضعیت اعتبارات:

 23ا ب 10در جدول شماره  114000براي این وزارتخانه با شماره ردیف  1401در الیحه بودجه سال 

سه وچهلودویستهشت ميليارد و وسیوهزار)پنج  ميليون ریال ۵0،382،43۵برنامه معادل ردیف 

 هاست:ميليون تومان( برآورد شده است که در نگاه اول داراي این ویژگی

 اي است.درصد اعتبارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی مربوط به اعتبارات هزینه 78بيش از 

                                                 
و با  14۰1شود برای احتساب ميزان رشد و مقایسه اعتبار وزارتخانه در الیحه بودجه سال باعث می. این تجميع اعتبارات 1

ای در سنوات گذشته متفاوت دچار خطا شویم زیرا ترکيب حاضر با قوانين بودجه 14۰۰سنوات گذشته مانند قانون بودجه سال 

 باید دقت داشت. است. لذا در بررسی ميزان افزایش یا کاهش اعتبارات وزارتخانه
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 مزد است.درصد از کل اعتبارات این وزارتخانه مربوط به حقوق و دست 4/11

 اي این دستگاه به حقوق و دستمزد تعلق دارد. درصد از اعتبارات هزینه ۵/14

 اي است.سرمایههاي داراییدرصد از اعتبارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی مربوط به اعتبارات تملك  21

 .استدرصد  64/0بودجه آن  به کلاین وزارتخانه  نسبت درآمد

 

 (ميليون ریال)     1401 سال فرهنگ و ارشاد اسالمی در الیحه بودجهوزارت  اعتبارات .10جدول 
مصارف  مصارف عمومی

اختصاصی 

 (ايهزینه)

 مجموع
 ايهزینه

هاي تملك دارایی

 ايسرمایه
 جمع

39،423،271 

10،63۵،864 ۵0،0۵9،13۵ 323،300 ۵0،382،43۵ 
حقوق و 

 دستمزد
 سایر

۵،722،9۵2 33،700،319 

 
 

 ها:رنامهب

هاي خالف رویه سنوات گذشته، تدوینگران الیحه به سمت تجميع برنامهبر 1401 سال در الیحه بودجه

شد را هایی که در سنوات گذشته با جزئيات مفصل بيان میو برخی از برنامه ها نيز رفتهاجرایی دستگاه

 ارشاد و فرهنگ هاي وزارتر در برنامهاند. این امعنوان یك برنامه معرفی کردهبهدر هم ادغام کرده و 

 23دستگاه تابعه آن، تنها  13چنانكه در الیحه حاضر براي وزارتخانه و  اسالمی هم اعمال شده است.

در سنوات گذشته « برنامه حمایت از توسعه هنر»عنوان مثال بهبرنامه در نظر گرفته شده است. ردیف 

حمایت و گسترش هنرهاي »، «صيانت از موسيقی ملی حمایت و»حداقل شامل سه برنامه مربوط به 

بود که در هم ادغام شده و با یك عنوان در ذیل « حمایت و گسترش هنرهاي تجسمی»و « نمایشی

 اند.دستگاه قرار گرفته

اساس آن اعتبارات تخصيص برهاي ذیل این دستگاه قابل مشاهده است و با این وصف آنچه در برنامه

براي وزارتخانه  1401 سال . با توجه به اعتباراتی که در الیحه بودجهاستعنوان  23ده یابد دربردارنمی

هاي فرهنگی، کتاب و کتابخوانی برنامه حمایت از فعاليت»نظر گرفته شده، بيشترین اعتبار مربوط به  در

ن برنامه بيش . اعتبار ایلحاظ شده استاي اي و یارانهصورت هزینهبهکه  است« فرهنگ عمومی يارتقاو 

توان نسبت شود. در جدول زیر میدرصد از اعتبارات وزارتخانه را در الیحه بودجه شامل می 29از 

 هاي ذیل این وزارتخانه با مجموع اعتبار آن مقایسه کرد.برنامه اتاعتبار
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 اعتبار کل وزارتخانهو نسبت آن با  1401 سال وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی در الیحه بودجههاي برنامه .11جدول 

 نسبت هر برنامه به کل اعتبار)درصد( عنوان برنامه شماره 

 0.04 هاي غيردولتیهاي دولت، مردم و بخشهاي اجتماعی و مردمی و خيرین شامل همكاريمشارکت يارتقابرنامه  170306۵000

 0.08 و لباسبرنامه حمایت از طراحی، الگوسازي، توليد و نظارت بر عرضه مد  1703018000

 0.29 برنامه ارائه خدمات رفاهی، فرهنگی، ورزشی و فوق برنامه دانشجویان 1803002000

 0.3 ایرانی -برنامه اصالح و ترویج سبك زندگی با رویكرد اسالمی  1703074000

 0.38 برنامه ساماندهی و اعزام زائران به حج تمتع، عمره و عتبات عاليات 1701024000

 0.42 ها و رشد اقتصاديشاخصبرنامه ارتقاي  1703068000

 0.48 برنامه حمایت از توليد محتواي فرهنگی و هنري در فضاي مجازي 170۵043000

 0.۵4 هاي تعليم و تربيت با مجوز وزارت آموزش و پرورشبرنامهبرنامه راهبري و توسعه مشارکت در اجراي  1802084000

 0.73 )الكترونيكی( كپارچه دولت هوشمندبرنامه ارائه خدمات ی 1302034000

 1.80 هاي دینی، علمی و کاربرديبرنامه پژوهش 1708021000

 1.92 مرزيبرون هاي فرهنگیفعاليتهماهنگی  برنامه راهبري، نظارت و 1701074000

 2.04 برنامه آموزش نيروي انسانی متخصص 1803001000

 2.99 و نظارتریزي، راهبري برنامه برنامه 1701079000

 3.70 هنري مساجد و بسيج محالت هاي فرهنگیقرآنی و کانون هايبرنامه حمایت ازفعاليت 1701079000

 4.17 برنامه تأمين فضاهاي آموزشی و حمایت از امور طالب و روحانيون مذاهب اسالمی 1701013000

 4.2 مكتوب خطی و غيرخطی غيرسناد ملی، آثار مكتوب و برنامه شناسایی، گردآوري، ساماندهی، حفاظت و اشاعه ا 1703071000

 4.70 رنامه حمایت از توسعه هنرب 1703066000

 6.۵ نگاران )صندوق هنر(برنامه حمایت از امور رفاهی و اجتماعی نویسندگان، هنرمندان و روزنامه 19030۵0000

 6.69 اهاي نوین صنعت سينمفناوري سينماي ملی و ارتقاي دانش و برنامه حمایت و گسترش 1703073000

 8.94 المللبينهاي فرهنگی همكاريبرنامه توسعه  1703070000

 9.31 برنامه راهبري، نظارت و اداره امور بقاع، اماکن مذهبی و موقوفات 1701076000

 10.46 هاي دیجيتالرسانه ها ومطبوعات، خبرگزاري و توسعهارتقا برنامه حمایت از  170۵041000

 29.28 فرهنگ عمومیي ارتقاهاي فرهنگی، کتاب و کتابخوانی و برنامه حمایت از فعاليت 1703067000
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 ها ذکر چند نكته قابل توجه است:خصوص این برنامهدر

)براي آگاهی بيشتر به  اندها در بين یك یا چند دستگاه تابعه وزارتخانه توزیع شدهبيشتر این برنامه

دستگاه  9در بين « هاي دینی، علمی و کاربرديبرنامه پژوهش»مثال  براي(. شودوع پيوست رج 2جدول 

شود که برنامه به خود این وزارتخانه مربوط می هشتتابعه ذیل این وزارتخانه توزیع شده است. تنها 

ر )با توجه به اینكه جزئيات آن در الیحه نيست( از نظ شانبرخی از آنها حداقل با توجه به عناوین

 وزیر تا حدودي همخوانی دارند که شامل:برنامه ساختاري با اهداف و رویكردهاي 

 ،(اقتصاد فرهنگ) هنر توسعه از حمایت برنامه -

 ،سياستگذاري وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی(ن أشاحياي ) ریزي، راهبري و نظارتبرنامه برنامه -

 ،(اقتصاد فرهنگ) ها و رشد اقتصاديبرنامه ارتقاي شاخص -

توجه به فرهنگ، فراتر از ) ایرانی –رنامه اصالح و ترویج سبك زندگی با رویكرد اسالمی ب -

  ،(ساختارهاي موجود و حمایت از جبهه فرهنگی انقالب

اي تغيير آرایش رسانه) برنامه حمایت از توليد محتواي فرهنگی و هنري در فضاي مجازي -

 ،جمهوري اسالمی ایران(

توجه به فرهنگ، ) گوسازي، توليد و نظارت بر عرضه مد و لباسبرنامه حمایت از طراحی، ال -

 ،(فراتر از ساختارهاي موجود و حمایت از جبهه فرهنگی انقالب

نگاران )صندوق برنامه حمایت از امور رفاهی و اجتماعی نویسندگان، هنرمندان و روزنامه -

 ،(ارتقاي منابع انسانی)هنر(

هاي تعليم و تربيت با مجوز وزارت آموزش و اي برنامهبرنامه راهبري و توسعه مشارکت در اجر -

 .(توجه به فرهنگ، فراتر از ساختارهاي موجود و حمایت از جبهه فرهنگی انقالب) پرورش

برنامه »عنوان مثال بهها با اهداف و وظایف این وزارتخانه نسبت چندانی ندارند. برخی از برنامه

« پژوهش و آموزش امور»از « عالی آموزش فصل»مه از که یك برنا« آموزش نيروي انسانی متخصص

است، ارتباطی با وظایف اصلی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی ندارد، بلكه این اعتبار مربوط به سه دانشگاه 

تابعه در ذیل  عنوان دستگاهبهکه  استالسالم( )عليهم بيتاهل و مذاهب اسالمی ،علوم و معارف قرآنی

تر توسط سازمان فرهنگ و ارتباطات است این رسالت آموزشی پيش گفتنیاند. دهوزارتخانه تجميع ش

 شد.حسب وظایف قانونی از طریق سه دانشگاه مذکور انجام میبراسالمی 

اما اجراي آن  شودنظر گرفته شود و اعتباري براي آن تعيين  اي ذیل یك وزارتخانه دراینكه برنامه

برنامه » کند.مشكالتی را ایجاد تواند مید، به لحاظ نظارتی و اجرایی منوط به مجوز دستگاه دیگري باش

ذیل « هاي تعليم و تربيت با مجوز وزارت آموزش و پرورشراهبري و توسعه مشارکت در اجراي برنامه

است. این  وزارت آموزش و پرورشوزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی قرار دارد اما اجراي آن منوط به مجوز 

نظر گرفت که دستگاه  توان این فرض را درکه میچرا استحقوقی از منظر تداخل وظایف یك اشكال 
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اي داراي اشكال اي در اسناد بودجهدیگر چنين مجوزي را صادر نكند، در آن صورت بودن چنين برنامه

وزارتخانه  تياراخ گيري در مورد آن خارج از حوزهاست و تنها باري را بر این وزارتخانه قرار داده که تصميم

گردد، یا آنكه در  درجواحده مادههاي ها در تبصره. این مجوز یا الزم است خارج از جداول و برنامهاست

 اي مجزاي از بودجه ترتيبات الزم را طی کند. قانون یا مقرره

هد دها اجازه میو به دستگاه استهاي اوليه مفيد ها هرچند در خوانش و بررسیکلی بودن برنامه

اي هزینه هاي سرمایهدارایی اي و تملكتا با اختيارات بيشتري اعتبارات خود را در دو شاخه کلی هزینه

یك از هرسازد زیرا هاي نظارتی دشوارتر میکنند، اما بررسی و نظارت و تدقيق در آنها را براي نظام

تخصصی دارند که در قوانين بودجه خرد و  هايموضوعهاي اصلی خود مسائل و ها در کنار فعاليتدستگاه

. اما در الیحه پيش رو این شدمیدر سنوات گذشته ثبت شده بود و امكان رصد و پيگيري آنها فراهم 

 امر از شفافيت خارج شده است.

 :ايهاي سرمایهدارایی تملك

هاي اییدار هاي تملكوزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی از بابت هشت برنامه اعتباراتی را بابت طرح

 کند: اي خود دریافت میسرمایه

 ،درصد از اعتبارات تملك دارایی وزارت( 1۵/1) ملی سينماي گسترش و حمایت برنامه .1

 ،درصد از اعتبارات تملك دارایی وزارت( 2/60) کشور فرهنگی فضاهاي تجهيز و توسعه و ایجاد برنامه .2

 ،تملك دارایی وزارت(درصد از اعتبارات  77/0) الكترونيك دولت توسعه برنامه .3

 خطی مكتوبغير و مكتوب آثار ملی، اسناد اشاعه و حفاظت ساماندهی، گردآوري، شناسایی، برنامه .4

 ،درصد از اعتبارات تملك دارایی وزارت( 11/1) مراجعان به خدمات ارائه و ملی غيرخطی و

 ،رایی وزارت(درصد از اعتبارات تملك دا 02/0) کاربردي و علمی دینی، هايپژوهش برنامه .۵

درصد از  001/0) دیجيتال هايو رسانه هاخبرگزاري توسعه مطبوعات، و ارتقا از حمایت برنامه .6

 ،اعتبارات تملك دارایی وزارت(

درصد از اعتبارات  67/36) موقوفات و مذهبی اماکن بقاع، امور اداره و نظارت راهبري، برنامه .7

 ،تملك دارایی وزارت(

 .درصد از اعتبارات تملك دارایی وزارت( 09/0) المللبين فرهنگی يهاهمكاري توسعه برنامه .8

ميليارد و  1063)معادل  ميليون ریال 10،63۵،864ها برآورد شده مربوط به این برنامه اعتبارکل 

درصد از کل اعتبارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی را  21. این ميزان اعتبار استميليون تومان(  ۵86

 پيوست قابل مشاهده است(.4)اطالعات کامل در جدول  شودشامل می 1401 سال جهدر الیحه بود

اي وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی توجه به چند نكته قابل هاي تملك دارایی سرمایهخصوص طرحدر

 توجه است:
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که براي  استکشور  فرهنگی فضاهاي تجهيز و توسعه و ایجاد برنامهبه بيشتر این اعتبارات مربوط 

مجتمع فرهنگی و هنري در کرمانشاه، موزه هنرهاي معاصر در تبریز، زاهدان، مشهد،  چهاراحداث 

 هنري و فرهنگی مجتمع 1۵ احداث و )نامشخص( و مطالعه پروژه مجتمع فرهنگی و هنري 40همدان، 

 جهيزاتت مينأت و اساسی هاي عمومی و تعميرات)نامشخص(، بنياد رودکی، کتابخانه هااستان مراکز در

 مذهبی اماکن بقاع، امور اداره و نظارت راهبري،برنامه »است. پس از آن  نظر گرفته شده آالت درماشين و

 . استعاليات  عتبات بازسازي قرار دارد که مربوط به ستاد «موقوفات و

اي وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی که مربوط به احداث بخشی از اعتبارات تملك دارایی سرمایه

در الیحه  1400خالف قانون بودجه سال برمع فرهنگی و هنري در چند شهر مختلف کشور بود مجت

 عنوان پروژه استانی از سرجمع اعتبارات این وزارتخانه به بودجه استان مربوطه انتقال یافته است.به

ميليارد  هزار 10به  1400هزار ميليارد ریال مصوب سال  4افزایش قابل توجه اعتبارات این بخش از 

 شود:از چند امر ناشی می 1401ریال در برآورد سال 

 است، 1401 سال افزایش سنواتی بودجه که تابع افزایش عمومی اعتبار الیحه بودجه -

  ،افزوده شدن اعتبار مربوط به سازمان اسناد و کتابخانه ملی -

هاي از ردیف« کمك-عاليات عتبات بازسازي ستاد»ترین عامل، انتقال اعتبار مربوط به مهم -

 اماکن بقاع، امور اداره و نظارت راهبري، برنامه»به ردیف مربوط به  1400متفرقه در قانون سال 

اي سرمایهدرصد از اعتبارات تملك دارایی  67/36باشد. حجم این اعتبار می« موقوفات و مذهبی

 شده است. وزارت فرهنگ در این الیحه است که باعث افزایش چشمگير اعتبارات این بخش

تا  20دارند و بيشتر آنها بين  معادل چند دههعمري  گاهاًها که افزایش سنوات اجراي این پروژه

قرار نظر مداند ازجمله مواردي است که باید درازاي زمان اجرایشان بوده و هنوز به اتمام نرسيدهسال  30

آید که در این شمار میبهفرهنگ نيز  اي در حوزهریزي توسعه. این موضوع از عوارض مهم در برنامهداد

ها، نسبت به اینكه خصوص الزم است ابتدا ضمن ارزیابی از چرایی عدم پایان یافتن اجراي این پروژه

 نيز بررسی مجدد صورت گيرد. ،ضرورت آنها هنوز برقرار است یا خير

با شماره « اتموقوف و مذهبی اماکن بقاع، امور اداره و نظارت راهبري،»در مورد برنامه 

، هيچ استکه در ذیل فصل دین و مذهب در پيوست یك الیحه بودجه  1701076000بنديطبقه

 یافته انتقال متفرقه پيوست چهار مربوط به اعتبارات 1-7ارائه نشده است. هرچند در جدول  یتوضيح

مربوط به تملك شده اما در بخش  شرحی بياننسبت به انتقال آن  1401 واحدهماده 10 و 7 جداول به

سوي ازسازي بيشتري شفافالزم است  روازاین. ه استارائه نشد توضيحاتیاي دارایی سرمایه

 کنندگان الیحه در مورد این برنامه انجام پذیرد. تدوین
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 :درآمدها

و  «کاالها و خدمات فروش از حاصل درآمدهاي»وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی در دو بخش اصلی 

که در الیحه ايگونهبهکند. میی یدرآمدزاهایی است که دستگاه از« دولت مالكيت از اصلح درآمدهاي»

ميليون  ۵80ميليارد و  47)معادل  ميليون ریال 47۵،800برآورد شده این وزارتخانه  1401 سال بودجه

 21) ریالی 216،۵00درآمد که  1400 سال تومان( درآمد خواهد داشت که نسبت به قانون بودجه

فزایش ادهد. البته بخش عمده را نشان می چشمگيريافزایش  ،ميليون تومان( داشته 6۵0ميليارد و 

 و اسناد زمانميليون تومانی( سا 780ميليارد و  23) ریالی 237،800درآمد وزارتخانه مربوط به درآمد 

هاي تابعه ستگاهعنوان دبه 1401 بودجه سال ایران است که در الیحه اسالمی جمهوري ملی کتابخانه

 پيوست جزئيات کامل قابل مشاهده است. ۵وزارت فرهنگ درآمده است. در جدول 

 شرح است:بدیننكات قابل توجه در مورد درآمدهاي وزارت فرهنگ در الیحه 

صورت بهدرصد نيز  9/67صورت عمومی است و در مقابل بهدرصد از درآمدهاي وزارتخانه  1/32

 .استاختصاصی 

 .استصورت استانی و مابقی ملی بهدرصد از درآمدهاي وزارتخانه  3/6تنها 

 کتابخانه و اداسن در سازمان« کاالها سایر فروش از حاصل درآمد»بيشترین درآمد وزارتخانه از بابت 

 . استميليارد تومان(  16)معادل  ميليون ریال 160،000ایران است که  اسالمی جمهوري ملی

 شامل خارجی هايبازي برخط عرضه طریق از درآمد درصد 10 اخذ زا حاصل عوارض»پس از آن 

است که  «مرورگر تحت و کنسولی ،یشخص رایانه هوشمند، نمایشگر همراه تلفن در اجرا قابل هايبازي

 «6» تبصره «م»د دارد. این درآمد مربوط به بندرآمدزایی ميليارد تومان(  10)معادل  ميليون ریال 100،000

 کنندگانعرضه از است موظف اسالمی ارشاد و فرهنگ وزارت»شده که تأکيد باشد که در آن می واحدهماده

 ( قيمت%10) درصد ده معادل عوارضی کنسول و همراه هايتلفن رایانه، در نصب قابل خارجی هايبازي انواع

 ماید. وجوهن واریز کل داريخزانه نزد قانون این ۵شماره  جدول 160178درآمدي  حساب به و اخذ را فروش

 رشادا و فرهنگ وزارتخانه اختيار در قانون این 7-1جدول شماره  730000 -۵4محل ردیف  از حاصله

 .«داخل شود توليد هايبازي توسعه از حمایت صرف تا گيردمی اي( قراررایانه هايبازي ملی )بنياد اسالمی

وجود آمده ضرورت بهاي در ميان نوجوانان و جوانان یانههاي راهایی مانند بازيبا توجه به اهميتی که سرگرمی

هاي ارزشی ماشينضدنگه داشتن از تبليغات ضدفرهنگی و  هدایت مناسب فضاي این سرگرمی به سمت دور

 طلبد.اي را بيش از این میسازي بيگانه توجه ویژهفرهنگ
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، 1400در شش ماهه نخست سال  1در دیوان محاسباتمل آمده عهبهاي برابر بررسیدر این زمينه 

ميليون  1۵1،۵00مبلغ هاي تابعه آن وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی و دستگاهدرآمد عمومی مصوب براي 

است. همچنين درآمد اختصاصی  شدهميليون ریال از آن وصول  2،017مبلغ  مذکورریال بوده که در بازه 

ميليون  40،000به مبلغ و خود وزارتخانه بوده  و ارتباطات هنر پژوهشی فرهنگ، سسهؤمبراي  که مصوب

البته  .ميليون ریال وصولی داشته است12،017بازه زمانی مبلغ  همين بوده که درتعيين شده ریال 

هاي فرهنگی و هنري، در رود با توجه به کم شدن فشارهاي ناشی از بحران کرونا بر فعاليتانتظار می

هایی است که بتوان براي تحقق این درآمد نياز به ایجاد گلوگاه شود.جبران بخشی از آن شش ماهه دوم 

رسد تحقق این درآمد از طریق سازوکارهایی که نظر میبهکننده عوارض مربوطه را اخذ کرد. مصرفاز 

، قابل حصول باشد. لذا پيشنهاد کندتواند ایجاد وزارت امور اقتصادي و دارایی در اختيار دارد و یا می

جاي وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی، وزارت امور اقتصادي و هب «6» تبصره «م»ر ابتداي بند د شودمی

 اخذ این عوارض شود.ل ئومسدارایی 

ر پایين بسيای یدرآمدزارسد که سهم وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی براي نظر میبهدر نگاه نخست 

شود تنها یکه از طرف وزارتخانه فراهم مسهم درآمدهایی  1401 سال است. چنانكه مطابق الیحه بودجه

 درصد از مجموع درآمدهاي ذکر شده در آن است. 003/0

اد در این نوشتار ضمن فراهم آوردن شناختی نسبی از وضعيت اعتبارات وزارت فرهنگ و ارش

انه ین وزارتخاسعی گردید ابعادي از اعتباراتی که در این الیحه به  1401 سال اسالمی در الیحه بودجه

ریزي وجود دارد که بودجهعنوان مسائل این حوزه در نظام بهمنتهی نكاتی اختصاص یافته تبيين شود. 

 گيرند: هاي وزیر محترم فرهنگ و ارشاد اسالمی باید بيشتر مورد توجه قراربا انطباق با برنامه

از حداقل  بسياري از روستاها و شهرهاي کشورسازي فرهنگ با ایجاد عدالت فرهنگی: مردمی

فضاهاي فرهنگی، برخوردار نيستند. عدم برخورداري از چنين فضاهایی عالوه بر اینكه فرصت دسترسی 

کند، فرصت حضور فعاالنه کنشگران با استعداد، آنها را به توليدات و آثار فرهنگی و هنري محدود می

کند. بسياري از نوجوانان و میکننده اثر، در حيات فرهنگی را سخت عرضهعنوان یك هنرمند توليد و به

اند به خاطر نبود امكانات مناسب یا فرهنگیهاي مند به فعاليتهجوانان در دورترین نقاط کشور که عالق

کننده توليدات اي جز تبدیل شدن به مصرفتر برتن کنند یا چارهباید رخت مهاجرت به شهرهاي بزرگ

آور کشور وقتی توانستند به موفقيت ناماري از هنرمندان دهد که بسيبيگانگان ندارند. تجربه نشان می

ند. این دوري عالوه بر اینكه درسانزم در خارج از منطقه زندگی خود دست یابند که خود را به منابع ال

شود چنين افرادي کمتر بتوانند ثمرات خود را به نوجوانان و جوانان منطقه خود برگردانند، باعث می

اي از ند. لذا با حمایت بودجهزرقم میرا ازه چنين ثمراتی در یك نقطه جغرافيایی تمرکز بيش از اند

                                                 
بودجه  قانون اجرای بر )ماهه شش(مستمر  نظارت اجتماعی دیوان محاسبات کل کشور، گزارش و عمومی امور معاونت .1

 .14۰۰شهریور  31های تابعه تا کشور: وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی و دستگاه کل 14۰۰ سال
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هاي هاي مناسب براي فعاليت هنري یا تقویت بيشتر کانونهاي فرهنگی مانند سالنتوسعه زیرساخت

ها و روستاها، هاي هنري شهرستانهاي سينمایی، حمایت از گروههنري مساجد، گسترش دفاتر انجمن

 سازي فرهنگ در کل کشور دست یافت.به توسعه مردمیتوان میواردي از این دست و م

هاي فرهنگی پيشرفت در فرهنگ و اعمال سياستهاي فرهنگی: با سایر دستگاهی یافزاهمایجاد 

هایی شود زیرا بخش قابل توجهی از اختيارات و ظرفيتهاي نظام فراهم نمیجز با همكاري سایر دستگاه

 سازي فرهنگ کمك کنند، خارج از محدودهوانند در پيشرفت فرهنگ و هنر و حتی مردمیتکه می

اي، در اختيار قرار هاي بودجهکارگيري ظرفيتههاي دیگر از طریق بمتوليان فرهنگی است. لذا دستگاه

ندن توانند به گسترادادن فضاهاي عمومی، حمایت از توليدکنندگان فرهنگی و هنري و مانند آنها می

سایر توانند در کنار دیگر فعاالن فرهنگی نيز میسوي ازچتر حمایتی از فرهنگ و هنر کمك نمایند. 

رو، ایناز. دکننهایشان کمك فرهنگی سازي برنامهاجراییها به پيشبرد نيازهاي آنها در جهت دستگاه

ی یافزاهمدر ثر ؤماز راهی آغتواند می 1401 بودجه سال واحده الیحهماده« 9»تبصره  «ز»تصویب بند 

 .به شرط آنكه تحقق یابد باشد هاي فرهنگیبا سایر دستگاه

عنوان یك اقتصاد مولد و به و صنایع خالق اقتصاد فرهنگ در کشور ما توجه اندکی بهاقتصاد فرهنگ: 

برخی  خود دری یدرآمدزاو ی یاشتغالزااست. در حالی که چرخه اقتصاد فرهنگ با توان  شدهثيرگذار أت

آید، اما این مهم بنا به دالیل شمار میبه GDPبر ثيرگذار أتاز کشورهاي جهان در زمره صنایع مولد 

با توجه به برنامه رو اینازمختلفی هنوز نتوانسته به جایگاه خود در ساختار اقتصادي کشور قرار گيرد. 

اعتبار مين أت بات صنایع خالق بر خودکفایی صنعت چاپ و نشر، تقویت صندوق هنر و تقویمبنیوزیر 

هاي وجود آورد. لذا اعتباراتی که مربوط به برنامهبهتوان تغييري در جایگاه اقتصاد فرهنگ الزم می

 .شوندتقویت  باید بازنگري و یااقتصادي ذیل وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی قرار گرفته 

بسياري از نيروهاي انسانی ستره کشور: ارتقاي منابع انسانی از طریق توجه به منابع انسانی در گ

دليل دسترسی بهخالق در حوزه صنایع خالق فرهنگی در گستره کشور پراکنده هستند و بسياري از آنها 

هاي پرورش و تقویت مانند. فرصتبازمیهاي فرهنگی هنري اندکی که به منابع حمایتی دارند از فعاليت

ساز نتوانسته ود یا کمبود سازوکارهاي حمایتی انگيزشی و فرصتدليل نببهاستعدادهاي فرهنگی و هنري 

درستی براي فرهنگ و هنر این سرزمين استفاده بهبه شكل مطلوب فراهم شود و از این منابع انسانی 

شود. بسياري از هنرمندان که در سطح کشور فعالند، بخش اعظم توانمندي هنري خود را تنها براي 

توان با حمایت فروشند. در حالی که میتجاري منطقه یا جهان می -رهنگیهاي فکسب پول به شرکت

عنوان صادرکننده آثار بهاقتصادي در کشور خودشان، ایران را -مناسب و بسترسازي براي فعاليت هنري

گونه که تحصيالت یا ورزش امروزه در کشور از دیگر همانسوي از. کنندهنري در سطح جهان تبدیل 

روند، این نگرش براي فرهنگ و هنر نيز ضروري ریزي شده و پيش میتا عالی خود برنامهسطوح پایين 
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ریزي شده هاي غيررسمی برنامهها و ضوابط رسمی از طریق آموزشگاهبوده و الزم است در کنار هنرستان

الق و مناسبی براي فرهنگ و هنر از طریق تربيت و پرورش نيروي انسانی خ و به پيش برود تا آینده

پردازد را اي که به حمایت از منابع انسانی در گستره کشور میهنرمند فراهم آید. از این جهت هر برنامه

 توان در الیحه بودجه تقویت کرد. می

بسياري از آثار فرهنگی و هنري : با محوریت گفتمان انقالب اسالمی حمایت از تولیدات فرهنگی

ها و هنجارهاي فرهنگی مورد انتقاد قرار ، همواره از منظر ارزششودتوليد شده که به جامعه عرضه می

خود که ن امخاطبگيرند. بخشی از این انتقادها ناشی از آن است که توليدکنندگان آثار با توجه به می

عمدتًا ن امخاطبروند که رضایت آنها را جلب کنند. این حاضرند پول بدهند، به سمت توليد آثاري می

شده بوده و براي سرگرمی و تفریح براي چنين آثاري  اي از پيش تربيتکه داراي ذائقهکسانی هستند 

کنند. بدین طریق چرخه اقتصادي چنين آثاري حرکت خود را دارد. اما در این بين آثاري که هزینه می

 ها و هنجارهاي متناسب با نظام جمهوري اسالمی هستند، کمتر مورد حمایت مخاطبان عامحامل ارزش

رو براي آنكه ذائقه متناسب با آثار ارزشمند اینازگيرند تا چرخه مستقل خود را داشته باشند. قرار می

ریزان در هنگام شكل بگيرد و فضاي توجه به این آثار گسترش یابد، الزم است سياستگذاران و برنامه

با توجه به رویكرد عمومی تدوین بودجه به حمایت از چنين توليدات فرهنگی توجه ویژه داشته باشند. 

دولت به حمایت از فرهنگ و هنر شاید بتوان با ارائه تسهيالت مناسب از برخی فعاالن حمایت کرد، اما 

زیرا در جایی مانند توليد آثار  هاي بالعوض به فعاالن خاص فرهنگی نيز اندیشيدباید به ارائه کمك

ه آثار هاليوودي محاصره شده، توليد آثار مناسب و مناسب براي کودکان و نوجوان که ذائقه آنها با هجم

 پوشی براي حمایت است. چشمجمله الزامات غيرقابل ازجذاب براي این قشر 

اي ميان عموم مردم رواج یافته در حد وسيعی همچنين فضاي مجازي که امروزه در سطح گسترده

حتواهاي نابهنجار و مبتذلی که از محتواهاي مناسب و درخور فرهنگ نظام و کشورمان خالی است. م

است. در حالی که  نمودهمردم را از درون خالی کرده و غرق در دنياي خيالی خلق شده توسط دشمنان 

اي است که با طراحی هاي محتوایی هنري و فرهنگی در داخل دین و سرزمين کشورمان به اندازهظرفيت

. دکنتواند به خود جذب هاي سرگردان را میسانو توليد مناسب آنها و عرضه در چنين فضاهایی روح ان

ها و پندهاي منابع هاي برگرفته از حكمتاسالمی، با پيام-هاي اصيل ایرانیتوليد تصاویر برآمده از طرح

ها و گفتارهاي بزرگان این سرزمين ها و تالشهاي کوتاه فرهنگی که ارزشغنی فرهنگی کشورمان یا فيلم

 باشند.ریزان میریزان و بودجهبرنامهسوي ازاي هاي ویژهان کند، نيازمند حمایتو دین و مذهب آن را بي

هاي تصویري در جهان واقعی و در فضاي رقابت ميان پيامتقویت و ارتقاي دیپلماسی فرهنگی: 

شدت بههاي سياسی و اقتصادي قرار دارند، سهم جمهوري اسالمی ایران مجازي که در پيشانی جدال

عنوان نمایندگان ميدان و به. این درحالی است که ظرفيت فعاالن فرهنگی و هنري کشور اندک است

ها با کم توجهی ما، کشورهاي دیگر از آن اي است که در کناردیپلماسی فرهنگی در جهان به اندازه
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ی کنند. همچنين آثار ارزشمندي که برآمده از فرهنگ کشور ماست و به نوعالحيلی استفاده میلطایف

هاي جهانی با مشكالت هاي تصویري ما را به جهانيان برسانند براي حضور در عرصهتوانند پياممی

گيرند. از این جهت براي اینكه بتوان در دنياي رقابت ميان اي مواجه بوده و مورد حمایت قرار نمیعدیده

و ارتقاي دیپلماسی فرهنگی به هاي ناگفته خود را به جهانيان برسانيم، الزم است از تقویت ها حرفپيام

 عمل آورد.بههر شكل ممكن حمایت ویژه 

 
 

 بندي و پیشنهادهاجمع
 

 دهدمی نشاناز منابع بودجه عمومی  فرهنگ امور اعتبارات سهم کاهشهاي این گزارش، منطبق بر یافته

عتبارات امور رو سهم ااینازداشته است.  از بخش فرهنگ حمایتی سياستبر  اندکی تمرکز دولت که

 1401در الیحه بودجه سال  2/2به  1400در قانون بودجه سال  7/2گانه از فرهنگ از مجموع امور ده

کاهش یافته است. این در حالی است که سرجمع اعتبارات امور فرهنگ مجموعاً نسبت به سال گذشته 

ل دین و مذهب به ميزان درصد کاهش داشته است. نكته حائز اهميت کاهش شدید اعتبارات فص 3/1نيز 

 در 1401 سال . اعتبار لحاظ شده براي سرجمع فصل دین و مذهب در الیحه بودجهاستدرصد  38

بدون احتساب ردیف  1400بينی شده که این رقم در قانون بودجه سال پيشميليارد تومان  2600حدود 

( توسط مجلس شوراي اسالمی استميليارد تومان  740ميليارد تومان )یارانه  3۵00یارانه در حدود 

 تصویب شده بود.

که ذیل آن  است «9»تبصره  «ز»بند  1401ترین تبصره در احكام الیحه بودجه سال مهم

 خود ايهزینه بودجه درصد از 2 تا مجازند آن هايپيوست و قانون این در مندرج اجرایی هايدستگاه

 مطبوعاتی، نمایشی، قرآنی، هايموضوع قبيل از رهنگیف توليدات و هافعاليت ارتقاي و افزاییهم براي را

جاي هست که حكم با پيشنهاد مشخص این .دهند اختصاص گردشگري و کتاب و نشر نوین، ايرسانه

 تغيير یابد.  «نيم درصد مكلف»به  «درصد مجاز 2تا »

مراجع و وي سازطور سنتی، بههاي علميه کشور طور مشخص عمده اعتبارات حوزهبهاست  گفتنی

شود. پس از انقالب اسالمی، با گستردگی متدینين تأمين می شرعیبا پشتيبانی امور خيریه و وجوهات 

هاي جمهوري هاي علميه، اهداف دینی و فرهنگی و نيازهاي حاکميتی و اجتماعی، دولتوظایف حوزه

وان بخشی از نظام آموزشی کشور( عنبه)منظور استفاده از ظرفيت این نهاد بهاسالمی درصدد برآمدند تا 

طور پراکنده اعتباراتی براي نهادهاي در حل مسائل مختلف کشور استفاده کنند. به همين منظور و به

بلكه  شودینم هاحوزهدینی و تبليغی شكل گرفت. این اعتبارات خرج مصارف اصلی و وظایف سنتی 

شود. از این حيث مصارف ت تخصصی هزینه میها و تحقيقابراي مصارف پشتيبانی، زیرساختی و آموزش
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توان شامل موارد زیر دانست که عمدتًا با مصارف هاي علميه و مراکز وابسته را میعمده اعتبارات حوزه

هاي دینی نخبگان علمی هاي آموزشی و پژوهش. حمایت از زیرساخت1هایی نظير: حوزه دانش در بخش

. حمایت از بيمه و تأمين اجتماعی طالب مانند بسياري 2حاکميتی،  هايمنظور نيازها و کاربستحوزه، به

هاي . حمایت از تبليغ و ترویج ارزش3شود، از اصناف که البته بخش عمده دیگر آنها از خودشان تأمين می

. ۵. حقوق و دستمزد کادر اجرایی و 4دینی و حل مشكالت فرهنگی و پاسخگویی به شبهات دینی، 

هاي هاي اخير بيشتر بر جنبهضمن اینكه در سالهاي فناوري و عمرانی همراه است. توسعه زیرساخت

شده لكن  )حداقلی( هاي علميه )نظير مرکز خدمات حوزه علميه( توجهخدماتی و پشتيبانی به حوزه

. تبليغی مورد اجحاف واقع شده است شئون آموزشی، پژوهشی و تربيتی وهاي معرفتی شامل جنبه

هاي علميه مصرف کدام از این اعتبارات، براي معيشت طالب و اساتيد حوزهه ذکر شد هيچطور کهمان

مراجع تقليد از طرق گوناگونی مانند خيرات و سوي ازطور سنتی هاي علميه بهشود؛ زیرا اداره حوزهنمی

يه این بوده هاي علمتقليد در حوزه عظامشود. همواره تأکيد و عملكرد مراجع وجوهات شرعی تأمين می

بودجه ها نگردد. شایان ذکر است در حال حاضر ها و معيشت طالب وابسته به دولتکه اداره سنتی حوزه

مدرسه علميه  ۵00بخشی از تواند نيازهاي بازسازي و مرمتعلميه حتی نمی هايیافته به حوزهاختصاص

هاي فرهنگی به این فعاليت کشورهاي فرهنگی گسترده حوزویان در مسائلی که فعاليت کشور و هزینه

مراتب کمتر ها بهدانشگاه به یافتهاختصاصهاي نياز دارد را تأمين کند و ازسویی نيز نسبت به بودجه

صرف نيز هاي علميه مرکز خدمات حوزه اعتبارات بخش زیادي از . نكته حائز اهميت این است کهاست

. با در نظر داشتن مالحظات گردددوق دولت باز میبه صن مجدد که درحقيقتپرداخت بيمه طالب شده 

الحاق برخی مواد به قانون تنظيم بخشی از مقررات ( قانون ۵9فوق و نيز وفق حكم مندرج در مفاد ماده )

هاي علميه و مراکز خدمات حوزهکه به برخورداري « ب»، خصوصاً بند 1393( مصوب 2) مالی دولت

یا )یـا و امكانـاتی کـه بـراي مراکـز آموزشـی و پژوهشی تعيين شده هاي علميه از تسـهيالت، مزاحوزه

برنامه احداث مراکز  تاده کرماده مزبور که دولت را مكلف « الف»بر بند مبتنیتأکيد دارد و نيز ، (شودمی

بينی را پيش بـارات مربوطـهتو اع جآمـوزش در فصلدر قوانين بودجه سنواتی ذیـل را و مدارس علميه 

شود با توجه به اینكه هر دو نهاد حوزه و دانشگاه، تعليم و تربيت هستند و وظایف و ماید، پيشنهاد مین

هاي آموزشی کارکردهاي آنها در منظومه علمی جمهوري اسالمی ایران، قابل ترسيم است، اعتبارات برنامه

فصل آموزش »دید ذیل امور آموزش و پژوهش تحت عنوان ج هاهمانند دانشگاه هاي علميهحوزه

انتقال یابد چراکه مصارف و اهداف هر دو یكسان هستند. در این صورت، مقایسه این دو نهاد « حوزوي

پذیر است و از این حيث گامی در جهت تحقق عدالت آموزشی تلقی که اهداف مشابهی دارند، امكان

)غيروابسته به وزارت  توان مراکز آموزشی و تحقيقاتی ذیل فصل دین و مذهبشود. همچنين میمی

آورد و از ذیل « هاي دینیفصل پژوهش»اي نظير علوم( را نيز در همين فصل یا فصل جدید جداگانه

طور کامل فصل دین و مذهب خارج کرد، زیرا ماهيت این مراکز آموزشی و تحقيقاتی بوده؛ هرچند به
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هاي توان اعتبارات برنامهین اساس، میزیرمجموعه آموزش عالی نيستند و اهداف دینی تبليغی دارند. بر ا

ها و مراکز آموزشی و خدماتی حوزوي مانند مرکز خدمات حوزه علميه، شوراي آموزشی و پژوهشی دستگاه

هاي علميه خراسان، شوراي عالی ریزي مدیریت حوزههاي علميه خواهران، شوراي برنامهسياستگذاري حوزه

ذیل امور آموزش و پژوهش لحاظ کرد. « فصل آموزش حوزوي»هاي علميه در یك فصل با عنوان حوزه

بيت، دانشگاه مذاهب ها و مراکز آموزشی و پژوهشی مانند دانشگاه اهلهاي مرتبط با دستگاههمچنين برنامه

اسالمی، پژوهشكده فرهنگ و اندیشه اسالمی، جامعه المصطفی العالميه، پژوهشكده امام خمينی )ره( و 

 جدید يهاانشگاه معارف اسالمی، مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمينی )ره( نيز در فصلانقالب اسالمی، د

اي در ذیل امور آموزش و پژوهش تعریف شوند. البته دغدغه« هاي دینیفصل پژوهش»یا « آموزش حوزوي»

يست و شاید این ها و مراکز حوزوي صرفاً آموزشی و تحقيقاتی نبر اینكه برنامه دستگاهمقابل وجود دارد مبنی

نظر هاي تبليغی و فرهنگی منجر شود. بههاي دیگر مانند حمایت از فعاليتانتقال به نادیده گرفتن برنامه

  .شودرسد که این مسئله باید در پيشنهاد انتقالی مالحظه و تأمين می

ها در دولتجمله دالیل ازهاي فرهنگی نيز باید گفت شاید اي دستگاهدر مورد ادغام ردیف بودجه

گيري، افزایش کاهش بوروکراسی، افزایش سرعت تصميمها، ا، کاهش هزینههادغام ردیف بودجه دستگاه

ها باشد. اما تحقق این دالیل دستگاه منابع انسانی و کاهش تداخل وظایف تعدیلسرعت پاسخگویی، 

ن کشور است. تا هنگامی هاي فرهنگی کالخصوص در امور فرهنگی و دینی منوط به پيروي از سياستبه

که این ادغام، براساس سياست مشخص و رویكرد علمی و پژوهشی متقن نباشد، عمالً منجر به حذف یا 

 گونه ادغاماین . مضافاًدشومیهاي فرهنگی خصوص درباره نهادبههاي فرعی وري دستگاهبهره کاهش

 فافيت و کاهش نظارت را در پی خواهد داشت. ها و نقصان در شکلی، مسائلی چون تعارض دستگاهطوربه

گانه، پيشنهاد مشخص احياي فصل منظور افزایش سهم امور فرهنگ از سرجمع امور دهبه نهایتاً

 .است 1400همانند قانون بودجه مصوب سال  «14»مربوط به فرهنگ ذیل جدول تبصره 

ه نكات و توضيحاتی که در متن آمده با توجه بدر مورد اعتبارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی نيز 

 1401آنچه از اقتضائات حمایت از فرهنگ و هنر بيان شد، پيشنهادهایی در چارچوب الیحه بودجه سال 

 :دشومیبه شرح زیر ارائه 

هاي فرهنگی در سطح زایی در اقتصاد فرهنگ و حمایت از فعاليتاساس لزوم توجه به توسعه اشتغالبر -

 را اضافه کرد.« وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی»توان می «18»تبصره  «الف»بند  هاي کشور دراستان

سازي براي کاهش تصادفات، رسانی و فرهنگبا توجه به نقش توليدات فرهنگی و هنري در اطالع -

 را اضافه کرد.« وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی»توان می «10»تبصره  «الف»در بند 

تأمين هاي سينما و بازسازي، تجهيز و نوسازي فضاهاي فرهنگی مانند سالن با عنایت به نياز کشور به -

هاي موجود، رسانی سالنروزبهگذاران بخش خصوصی جهت سرمایهسرمایه مورد نياز آن، بخشی از منابع مالی 
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ست هاي در دتا پروژه شودمیتأمين ها اختصاص و اعطاي تسهيالت ارزان قيمت گذاريهمچون سایر سرمایه

برداري برسد. اما با وجود افزایش چندین برابري قيمت تمامی تجهيزات، بهرهتر به سریعاجرا با پرداخت وام، 

ميليارد ریال(  70) 1401نظر گرفته شده در این الیحه  مصالح و دستمزدهاي صنعتگران، ميزان اعتبار در

باشد و با اهداف توسعه فضاها و نمی هاي فنی و اعتباري جوابگوي نيازهاي سينماي کشوربراي طرح کمك

هاي عمرانی فرهنگ بتوانند از مزایاي تسهيالت این طرح اینكهبراي رسی فرهنگی دولت همخوانی ندارد. دست

 1401 سال بودجه الیحه هاي مندرج درگيري از اعتبارات سایر ردیفتوان با بهرهمند شوند میطرح بهره

هایی چون امكان بيشتري براي افزایش اعتبار طرح( «ب»از بند  21بار ردیف )اعت 14جمله اعتبارات جدول از

 مبلغی را فراهم کرد.« هاي سينماییکمك فنی و اعتباري براي احداث پردیس»

توزیع ملی و استانی( در  –اشتغال )صندوق پيشرفت و عدالت ایران  از محل اعتبارات بخش حمایت از توليد و -

ها و کسب و اقتصاد فرهنگ در استانبه اهداف ي شتريب یابيدست امكانبراي  ،«14» قسمت مصارف جدول تبصره

 .کردفراهم توان اعتباري را براي بخش فرهنگ می، 19دیده از بيماري کووید آسيبکارهاي 

، ، پژوهشیآموزشی ايمؤسسه ایران اسالمی جمهوري ملی اسناد و کتابخانه سازمانطبق قانون،  -

و تأیيد  1369ماه آبان  2در ) اسالمی شوراي مجلس تصویب به آن اساسنامه که است و خدماتی علمی

ماده در  .است جمهوريرئيسبا  آن عالی و ریاست است رسيده( 1369ماه آبان  16 شوراي نگهبان در

جه آن در بودجه کل کشور و اي است دولتی و بودکتابخانه ملی مؤسسه»تصریح شده که اساسنامه  (2)

بر این مبنا چنانچه اصرار بر قرار دادن  .«گردددر ردیف مستقل ذیل ردیف ریاست جمهوري منظور می

 کرداین سازمان ذیل اعتبارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی باشد، باید نسبت به اصالح این قانون اقدام 

 ود.شزیرا در غير این صورت مغایر با قانون تلقی می

هاي عنوان دستگاهبهالسالم( )عليهم بيتاهل و مذاهب اسالمی ،علوم و معارف قرآنیسه دانشگاه  -

اند. با توجه به اینكه وظایف قانونی وزارتخانه از آموزش عالی تابعه وزارت فرهنگ و اسالمی قرار گرفته

تواند این اي که مینبهنظر الزم صورت گيرد. تنها جتجدیدرسد در این خصوص نظر میبهمجزاست، 

السالم( تا حدي توجيه کند وظایف وزارتخانه )عليهم بيتاهل و مذاهب اسالمیموضوع را براي دو دانشگاه 

تبليغاتی در خارج از  -هاي فرهنگیفعاليت»و « توسعه و آموزش زبان فارسی در خارج از کشور»در 

آموزشی که رویكرد این دو دانشگاه را  هايهسسؤمها و . در این صورت باید سایر دانشگاهاست« کشور

ها هيچ محملی براي حال از منظر قانونی این دانشگاههربهدارند، در ذیل این وزارتخانه قرار گيرند. 

 برشمرده شدن ذیل این وزارتخانه ندارند.
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 پیوست

 1401 سال الیحه بودجه عنوان دستگاه اصلی دربهمیزان اعتبارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی . 1جدول 

 عنوان دستگاه/برنامه شماره

 مصارف عمومی
مصارف 

 اختصاصی 

 (ايهزینه)

 مجموع
 ايهزینه

تملك 

 هايدارایی

 ايسرمایه 

 جمع

 وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی 114000


 سایرحقوق و دستمزد


 )الكترونيكی( برنامه ارائه خدمات یكپارچه دولت هوشمند 1302034000
 برنامه تأمين فضاهاي آموزشی و حمایت از امور طالب و روحانيون مذاهب اسالمی 1701013000
 برنامه ساماندهی و اعزام زائران به حج تمتع، عمره و عتبات عاليات 1701024000
 مرزيبرون هاي فرهنگیفعاليتهماهنگی  ، نظارت وراهبريبرنامه  1701074000
 اع، اماکن مذهبی و موقوفاتبرنامه راهبري، نظارت و اداره امور بق 1701076000
 هنري مساجد و بسيج محالت هاي فرهنگیقرآنی و کانون هايفعاليت برنامه حمایت از 1701079000
 ظارت بر عرضه مد و لباسبرنامه حمایت از طراحی، الگوسازي، توليد و ن 1703018000
 هاي غيردولتیهاي دولت، مردم و بخشهاي اجتماعی و مردمی و خيرین شامل همكاريمشارکت يارتقابرنامه  170306۵000
 برنامه حمایت از توسعه هنر 1703066000
 فرهنگ عمومی يارتقاهاي فرهنگی، کتاب و کتابخوانی و برنامه حمایت از فعاليت 1703067000
 ها و رشد اقتصاديشاخصبرنامه ارتقاي  1703068000
 المللبينهاي فرهنگی ريهمكابرنامه توسعه  1703070000

1703071000 
ه ئارامكتوب خطی و غيرخطی ملی و غيربرنامه شناسایی، گردآوري، ساماندهی، حفاظت و اشاعه اسناد ملی، آثار مكتوب و 

 خدمات به مراجعان


 ریزي، راهبري و نظارتبرنامه برنامه 1701079000
 اهاي نوین صنعت سينمفناوري سينماي ملی و ارتقاي دانش و برنامه حمایت و گسترش 1703073000
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 عنوان دستگاه/برنامه شماره

 مصارف عمومی
مصارف 

 اختصاصی 

 (ايهزینه)

 مجموع
 ايهزینه

تملك 

 هايدارایی

 ايسرمایه 

 جمع

 ایرانی -یج سبك زندگی با رویكرد اسالمی برنامه اصالح و ترو 1703074000
 هاي دیجيتالرسانه ها ومطبوعات، خبرگزاري برنامه حمایت از ارتقا و توسعه 170۵041000
 مجازيبرنامه حمایت از توليد محتواي فرهنگی و هنري در فضاي  170۵043000
 هاي دینی، علمی و کاربرديبرنامه پژوهش 1708021000
 هاي تعليم و تربيت با مجوز وزارت آموزش و پرورشبرنامهبرنامه راهبري و توسعه مشارکت در اجراي  1802084000
 برنامه آموزش نيروي انسانی متخصص 1803001000
 برنامه ارائه خدمات رفاهی، فرهنگی، ورزشی و فوق برنامه دانشجویان 1803002000
 نگاران )صندوق هنر(ان، هنرمندان و روزنامهبرنامه حمایت از امور رفاهی و اجتماعی نویسندگ 19030۵0000
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 1401 سال ذیل این دستگاه اصلی در الیحه بودجههاي برنامهتابعه وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی از هاي دستگاهمیزان اعتبار  .2جدول 

 عنوان دستگاه/برنامه برنامه شماره
 میزان اعتبار

 ن ریال()میلیو
 دستگاه تابعه

 )الكترونيكی( برنامه ارائه خدمات یكپارچه دولت هوشمند 1302034000

 وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی 337،720

 بصري -سازمان امور سينمایی و سمعی  2۵،000

 سازمان اوقاف و امور خيریه ۵،000

 سازمان اوقاف و امور خيریه 2،100،000 ب و روحانيون مذاهب اسالمیبرنامه تأمين فضاهاي آموزشی و حمایت از امور طال 1701013000

 سازمان حج و زیارت 189،000 برنامه ساماندهی و اعزام زائران به حج تمتع، عمره و عتبات عاليات 1701024000

 و ارتباطات اسالمی سازمان فرهنگ 984،000 مرزيبرونهاي فرهنگی فعاليت، نظارت و هماهنگی راهبريبرنامه  1701074000

 سازمان اوقاف و امور خيریه 4،691،000 برنامه راهبري، نظارت و اداره امور بقاع، اماکن مذهبی و موقوفات 1701076000

 هنري مساجد و بسيج محالت هاي فرهنگیقرآنی و کانون هايفعاليت برنامه حمایت از 1701079000
 وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی 1،700،000

 سازمان اوقاف و امور خيریه 164،000

 وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی 39،000 برنامه حمایت از طراحی، الگوسازي، توليد و نظارت بر عرضه مد و لباس 1703018000

 سازمان اوقاف و امور خيریه 20،000 هاي غيردولتیهاي دولت، مردم و بخشهاي اجتماعی و مردمی و خيرین شامل همكاريمشارکت يارتقابرنامه  170306۵000

 وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی 2،370،000 برنامه حمایت از توسعه هنر 1703066000

 فرهنگ عمومی يارتقاهاي فرهنگی، کتاب و کتابخوانی و برنامه حمایت از فعاليت 1703067000

 وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی 8،901،873

 حمایت از نشر،کتاب و مطبوعات -شاد اسالمی وزارت فرهنگ و ار 1،۵00،000

 هاي عمومی کشورکتابخانهنهاد  4،3۵0،۵40

 وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی 212،000 ها و رشد اقتصاديشاخصبرنامه ارتقاي  1703068000

 المللبينهاي فرهنگی همكاريبرنامه توسعه  1703070000
 میسازمان فرهنگ و ارتباطات اسال 3،680،083

 بيتاهلمجمع جهانی  82۵،000

1703071000 
مكتوب خطی و غيرخطی غيربرنامه شناسایی، گردآوري، ساماندهی، حفاظت و اشاعه اسناد ملی، آثار مكتوب و 

 خدمات به مراجعانه ئاراملی و 
 سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوري اسالمی ایران 2،11۵،840

 وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی 1،۵0۵،000 یزي، راهبري و نظارتربرنامه برنامه 1701079000

 اهاي نوین صنعت سينمفناوري سينماي ملی و ارتقاي دانش و برنامه حمایت و گسترش 1703073000
 وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی 49،940

 بصري -سازمان امور سينمایی و سمعی  3،319،140

 وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی 1۵0،000 ایرانی -ج سبك زندگی با رویكرد اسالمی برنامه اصالح و تروی 1703074000
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 عنوان دستگاه/برنامه برنامه شماره
 میزان اعتبار

 ن ریال()میلیو
 دستگاه تابعه

 هاي دیجيتالها و رسانهبرنامه حمایت از ارتقا و توسعه مطبوعات، خبرگزاري 170۵041000

 وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی 1،821،۵00

 مطبوعاتکتاب و  حمایت از نشر، -وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی  1،۵00،000

 سازمان خبرگزاري جمهوري اسالمی 1،9۵0،090

 وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی 243،400 برنامه حمایت از توليد محتواي فرهنگی و هنري در فضاي مجازي 170۵043000

 هاي دینی، علمی و کاربرديبرنامه پژوهش 1708021000

 وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی 320،310

 ن فرهنگ و ارتباطات اسالمیسازما 300،000

 بصري -سازمان امور سينمایی و سمعی  2۵،000

 هاي عمومی کشورکتابخانهنهاد  10،000

 سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوري اسالمی ایران 1۵0،000

 دانشگاه علوم و معارف قرآنی 29،000

 دانشگاه مذاهب اسالمی 7،000

 بيتاهلمجمع جهانی  6۵،000

 بيتاهلدانشگاه  3،000

 وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی 270،000 هاي تعليم و تربيت با مجوز وزارت آموزش و پرورشبرنامهبرنامه راهبري و توسعه مشارکت در اجراي  1802084000

 برنامه آموزش نيروي انسانی متخصص 1803001000

 دانشگاه علوم و معارف قرآنی 449،600

 دانشگاه مذاهب اسالمی 370،000

 بيتاهلدانشگاه  210،000

 برنامه ارائه خدمات رفاهی، فرهنگی، ورزشی و فوق برنامه دانشجویان 1803002000

 دانشگاه علوم و معارف قرآنی 38،400

 دانشگاه مذاهب اسالمی ۵3،000

 بيتاهلدانشگاه  ۵7،000

 وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی 3،276،000 نگاران )صندوق هنر(ی و اجتماعی نویسندگان، هنرمندان و روزنامهبرنامه حمایت از امور رفاه 19030۵0000
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 1401 سال تابعه وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی در الیحه بودجههاي دستگاهمیزان اعتبارات . 3جدول 

عنوان دستگاه/برنامهشماره

مصارف عمومی
مصارف 

اختصاصی 

(ايهزینه)
مجموع تملك ايهزینه

هاي دارایی

ايسرمایه
جمع حقوق و 

 دستمزد
 سایر

وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی
الكترونيكی( برنامه ارائه خدمات یكپارچه دولت هوشمند(
هاي فرهنگی هنري مساجد و بسيج محالتهاي قرآنی و کانونفعاليت برنامه حمایت از
برنامه حمایت از طراحی، الگوسازي، توليد و نظارت بر عرضه مد و لباس
برنامه حمایت از توسعه هنر
فرهنگ عمومی يارتقاهاي فرهنگی، کتاب و کتابخوانی و برنامه حمایت از فعاليت
 ها و رشد اقتصاديشاخصبرنامه ارتقاي
ریزي، راهبري و نظارتبرنامه برنامه
 اهاي نوین صنعت سينمفناوريبرنامه حمایت و گسترش سينماي ملی و ارتقاي دانش و
ایرانی -ح و ترویج سبك زندگی با رویكرد اسالمی برنامه اصال
هاي دیجيتالها و رسانهبرنامه حمایت از ارتقا و توسعه مطبوعات، خبرگزاري
فضاي مجازي برنامه حمایت از توليد محتواي فرهنگی و هنري در
هاي دینی، علمی و کاربرديبرنامه پژوهش

 هاي تعليم و تربيت با مجوز وزارت آموزش و برنامهبرنامه راهبري و توسعه مشارکت در اجراي

پرورش


نگاران )صندوق هنر(برنامه حمایت از امور رفاهی و اجتماعی نویسندگان، هنرمندان و روزنامه
سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمی

 مرزيبرونهاي فرهنگی فعاليت، نظارت و هماهنگی اهبريربرنامه
 المللبينهاي فرهنگی همكاريبرنامه توسعه
هاي دینی، علمی و کاربرديبرنامه پژوهش

 کتاب و مطبوعات حمایت از نشر، -وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی
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عنوان دستگاه/برنامهشماره

مصارف عمومی
مصارف 

اختصاصی 

(ايهزینه)
مجموع

تملك ايهزینه

هاي دارایی

ايسرمایه
جمع حقوق و 

 دستمزد
 سایر

فرهنگ عمومی يارتقاهاي فرهنگی، کتاب و کتابخوانی و برنامه حمایت از فعاليت
هاي دیجيتالها و رسانهمه حمایت از ارتقا و توسعه مطبوعات، خبرگزاريبرنا

 بصري -سازمان امور سینمایی و سمعی
الكترونيكی( برنامه ارائه خدمات یكپارچه دولت هوشمند(
 اهاي نوین صنعت سينمفناوريبرنامه حمایت و گسترش سينماي ملی و ارتقاي دانش و
هاي دینی، علمی و کاربرديبرنامه پژوهش

 هاي عمومی کشورکتابخانهنهاد
فرهنگ عمومی يارتقاهاي فرهنگی، کتاب و کتابخوانی و برنامه حمایت از فعاليت
هاي دینی، علمی و کاربرديبرنامه پژوهش

سازمان حج و زیارت
برنامه ساماندهی و اعزام زائران به حج تمتع، عمره و عتبات عاليات

سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوري اسالمی ایران 

 مكتوب خطی غيربرنامه شناسایی، گردآوري، ساماندهی، حفاظت و اشاعه اسناد ملی، آثار مكتوب و

خدمات به مراجعانه ئاراو غيرخطی ملی و 





می و کاربرديهاي دینی، علبرنامه پژوهش
سازمان اوقاف و امور خیریه

الكترونيكی( برنامه ارائه خدمات یكپارچه دولت هوشمند(
موزشی و حمایت از امور طالب و روحانيون مذاهب اسالمیبرنامه تأمين فضاهاي آ
برنامه راهبري، نظارت و اداره امور بقاع، اماکن مذهبی و موقوفات
هاي فرهنگی هنري مساجد و بسيج محالتنونهاي قرآنی و کافعاليت برنامه حمایت از

 هاي دولت، مردم و هاي اجتماعی و مردمی و خيرین شامل همكاريمشارکت يارتقابرنامه

هاي غيردولتیبخش
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عنوان دستگاه/برنامهشماره

مصارف عمومی
مصارف 

اختصاصی 

(ايهزینه)
مجموع تملك ايهزینه

هاي دارایی

ايسرمایه
جمع حقوق و 

 دستمزد
 سایر

دانشگاه علوم و معارف قرآنی
هاي دینی، علمی و کاربرديبرنامه پژوهش
برنامه آموزش نيروي انسانی متخصص
برنامه ارائه خدمات رفاهی، فرهنگی، ورزشی و فوق برنامه دانشجویان

سازمان خبرگزاري جمهوري اسالمی
هاي دیجيتالها و رسانهبرنامه حمایت از ارتقا و توسعه مطبوعات، خبرگزاري

دانشگاه مذاهب اسالمی
هاي دینی، علمی و کاربرديبرنامه پژوهش
برنامه آموزش نيروي انسانی متخصص
برنامه ارائه خدمات رفاهی، فرهنگی، ورزشی و فوق برنامه دانشجویان

 بیتاهلمجمع جهانی
هاي دینی، علمی و کاربرديبرنامه پژوهش
 المللبينهاي فرهنگی همكاريبرنامه توسعه

 بیتاهلدانشگاه
هاي دینی، علمی و کاربرديبرنامه پژوهش
برنامه آموزش نيروي انسانی متخصص
برنامه ارائه خدمات رفاهی، فرهنگی، ورزشی و فوق برنامه دانشجویان

پژوهشی فرهنگ،هنر و ارتباطاتسسه ؤ م
هاي دینی، علمی و کاربرديبرنامه پژوهش
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 1401 سال ر الیحه بودجهوزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی داي هاي سرمایههاي داراییتملك. 4جدول
 دستگاه متولی 1401برآورد  عنوان برنامه و طرح

  برنامه حمایت و گسترش سینماي ملی

 و ارشاد اسالمی وزارت فرهنگ هشتگرد احداث شهرک سينمایی در شهر

 بصري -و سمعی سازمان امور سينمایی  هاي سينماییپردیسهاي فنی و اعتباري براي احداث کمك

  برنامه ایجاد و توسعه و تجهیز فضاهاي فرهنگی کشور

 و ارشاد اسالمی وزارت فرهنگ مجتمع فرهنگی در کرمانشاه 4احداث 

 و ارشاد اسالمی وزارت فرهنگ هاي فرهنگی هنري مجتمعاحداث 

 رشاد اسالمیو ا وزارت فرهنگ احداث موزه هنرهاي معاصر اصفهان

 و ارشاد اسالمی وزارت فرهنگ احداث موزه هنرهاي معاصر تبریز

 و ارشاد اسالمی وزارت فرهنگ احداث موزه هنرهاي معاصر زاهدان

 و ارشاد اسالمی وزارت فرهنگ احداث موزه هنرهاي معاصر مشهد

 و ارشاد اسالمی وزارت فرهنگ احداث موزه هنرهاي معاصر همدان

 و ارشاد اسالمی وزارت فرهنگ هاي همایش کرمانشاهسالناحداث نگارخانه و 

 و ارشاد اسالمی وزارت فرهنگ احداث و تكميل و تجهيز مراکز فرهنگی و هنري

 و ارشاد اسالمی وزارت فرهنگ تكميل، تعمير و تجهيزات فنی و فرهنگی و هنري کشور

 و ارشاد اسالمی وزارت فرهنگ مجتمع فرهنگی هنري در شهرکرد احداث

 و ارشاد اسالمی وزارت فرهنگ شده باشدمين أتهاي مردمی کمكتمام فرهنگی و هنري مساجدي که چهل درصد اعتبار آنها از محل نيمههاي پروژهتكميل 

 و ارشاد اسالمی نگوزارت فره هاي عمومیکتابخانهروزآمدسازي و تجهيز 

 و ارشاد اسالمی وزارت فرهنگ بنياد رودکیسيسات أتها و ساختمانساماندهی مجموعه 

 و ارشاد اسالمی وزارت فرهنگ هاي مهم فرهنگی کشورساختمانسازي مقاوممطالعه و 

 و ارشاد اسالمی ت فرهنگوزار هااستانمجتمع فرهنگی و هنري در مراکز  1۵مطالعه و احداث 

 و ارشاد اسالمی وزارت فرهنگ هاي فرهنگی در سطح کشورپروژههاي فنی و اعتباري براي کمك

 و ارشاد اسالمی وزارت فرهنگ هاي تابعهدستگاهوزارت فرهنگ و -آالتماشينتجهيزات و مين أتتعميرات اساسی و 

  برنامه توسعه دولت الكترونیك

 و ارشاد اسالمی وزارت فرهنگ گسترش فناوري ارتباطات و اطالعات در فرهنگ و هنر
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 دستگاه متولی 1401برآورد  عنوان برنامه و طرح

برنامه شناسایی، گردآوري، ساماندهی، حفاظت و اشاعه اسناد ملی، آثار مكتوب و غیر مكتوب خطی و غیرخطی ملی و 

 خدمات به مراجعانه ئارا
 

 و ارشاد اسالمی وزارت فرهنگ بهانگراخرید نسخ خطی و آثار مكتوب باارزش و 

 و ارشاد اسالمی وزارت فرهنگ مطالعه و احداث بایگانی اسناد راکد ملی

  هاي دینی، علمی و کاربرديپژوهشبرنامه 

 و ارشاد اسالمی وزارت فرهنگ هاي بخش فرهنگپروژهسنجی امكان، شناسایی و مطالعه

  هاي دیجیتالرسانه ها ومطبوعات، خبرگزاري از ارتقا و توسعهبرنامه حمایت 

 ناایرجمهوري اسالمی خبرگزاري  احداث ساختمان خبرگزاري

  برنامه راهبري، نظارت و اداره امور بقاع، اماکن مذهبی و موقوفات

  نيامده استخصوص جزئيات آن در 1توضيحی در پيوست 

  المللبینهاي فرهنگی همكاريبرنامه توسعه 

 سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمی خرید یا احداث و تكميل مراکز فرهنگی در خارج از کشور

 

 1401 سال میزان درآمدهاي وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی در الیحه بودجه .5جدول 
 جمع استانی ملی اختصاصی عمومی عنوان دستگاه/برنامه

 )دستگاه اصلی( رهنگ و ارشاد اسالمیوزارت ف
 وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی

جمله امكانات اماکن و فضاهاي آموزشی، فرهنگی، هنري و از) ها و اراضیدرآمدهاي حاصل از اجاره ساختمان

 (ییاجرااي هدستگاهورزشی کليه 


 )دیجيتالی( هاي رقومیحامل)هلوگرام(  درآمد حاصل از فروش تمام نگاشت
 درآمد حاصل از خدمات ثبتی

 هاي تاریخی و سایر منافع حاصلهمحوطهها و موزهدرآمد حاصل از ورودي 
هاي قابل اجرا در تلفن بازيهاي خارجی شامل بازيدرصد درآمد از طریق عرضه برخط  10عوارض حاصل از اخذ 

 همراه نمایشگر هوشمند، رایانه شخص، کنسولی و تحت مرورگر


 هنر و ارتباطات پژوهشی فرهنگ،سسه ؤ م
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 جمع استانی ملی اختصاصی عمومی عنوان دستگاه/برنامه

 وهشی و تحقيقاتیدرآمد حاصل از خدمات پژ
حاصل از چاپ و توزیع و فروش کتب و نشریات و واگذاري آنهامد آدر

 سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمی
 بنیاد سعدي

 درآمد حاصل از خدمات آموزشی و فرهنگی
 سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوري اسالمی ایران

جمله امكانات، اماکن و فضاهاي آموزشی، فرهنگی، هنري و ازها و اراضی )درآمدهاي حاصل از اجاره ساختمان

 1( ییاجراهاي ورزشی کليه دستگاه


 مات آموزشی و فرهنگیدرآمد حاصل از خد
 درآمد حاصل از خدمات پژوهشی و تحقيقاتی

 درآمد حاصل از خدمات آزمایشگاهی
، توزیع و فروش کتب و نشریات و واگذاري آنهاچاپدرآمد حاصل از 

 سایر کاالها درآمد حاصل از فروش
 دانشگاه علوم و معارف قرآنی

 درآمد حاصل از خدمات آموزشی و فرهنگی
 درآمد حاصل از خدمات رفاهی دانشجویی

 

  



 

 اه مجلس شوراي اسالمي مركز ژپوهش  ______________________________________________________________________________________  
 

 

58 

 )ميليون ریال( 1400با قانون بودجه سال  1401ر الیحه بودجه سال دهاي متفرقه مقایسه اعتبارات ردیف. 6جدول 

 عنوان طبقه بندي
درصد  1401الیحه بودجه سال 1400قانون بودجه سال 

 تغییر

 جمع کل ايسرمایه ايهزینه جمع کل ايسرمایه ايهزینه کل

20,000980,0001,000,00020,0001,280,0001,300,000 عينارب مراسم راستاي در ایالم استان هايزیرساخت توسعه و تكميل 550000-20
0300,000300,0000270,000270,000 مذهبی و فرهنگی اماکن و مصلی مساجد، تكميل و احداث 550000-23
2,000,00002,000,0002,000,00002,000,000 مساوي نسبت به سراج و اوج اجتماعی و فرهنگی سساتؤم از حمایت و کمك…ا بقيه اجتماعی فرهنگی قرارگاه 550000-38
10,000240,000250,00010,000270,000280,000 اربعين مراسم راستاي در کرمانشاه استان هايزیرساخت توسعه و تكميل 550000-39
10,000240,000250,00010,000390,000400,000 عينارب مراسم راستاي در خوزستان استان هايزیرساخت توسعه و تكميل 550000-40
500,0000500,000200,0000200,000 مقدس هايآستان به کمك 550000-72
300,0000300,000270,0000270,000 مطهر هايحرم هايطرح در گذاريسرمایه صندوق به کمك 550000-91
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