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چکیده
گــزارش بــا هــدف رصــد وضعیــت بودجــۀ فرهنگــی ســعی کــرده نگاهــی بــه جایــگاه 
فرهنــگ در قوانیــن بودجــه، انــواع اعتبــارات فرهنگــی و دســتگاه هایی کــه از ایــن 
اعتبــارات بودجــه دریافــت می کننــد، بینــدازد. بــرای ایــن منظــور قوانیــن بودجــۀ ســاالنۀ 
پــس از انقــالب اســالمی و از ســال ١٣۶٠ تــا ســال ١٣٩٩ مــورد بررســی قــرار گرفتنــد. 
ــن  ــخه از قوانی ــن نس ــه آخری ــۀ ١٣٩٩ ک ــون بودج ــرار دادن قان ــالک ق ــا م ــن ب همچنی
بودجــه ای اســت، ردیف هــای فرهنگــی ســنوات پیــش از آن گــردآوری و مقایســه شــدند. 
مطابــق قانــون بودجــه ١٣٩٩، بودجــۀ فرهنگــی در ذیــل «امــور فرهنــگ، تربیــت بدنــی 
و گردشــگری» دارای هشــت فصــل و ١٢٩ برنامــه اســت. یافته هــا نشــان می دهــد از 
ســال ۶٠ تــا ٩٩، بودجــه یــا اعتبــارات فرهنگــی از رونــد رو بــه رشــدی برخــوردار اســت 
ــال در ســال  ــارد ری ــه ١٠۵,٠١٨ میلی ــال در ســال ١٣۶٠ ب ــارد ری چنان کــه از ۴٠ میلی

١٣٩٩ رســیده اســت. برخــی دیگــر از مهم تریــن یافته هــا بــه شــرح زیــر اســت:
 • ســهم بودجۀ فرهنگی از بودجۀ عمومی کشــور در این ســال ها از ســطح مشــخصی 
فراتــر نرفتــه و همــواره میــان ١ تــا ۴ درصــد در نوســان بــوده اســت. کمتریــن آن ١٫٢۶ 

درصد در ســال ١٣۶٠ و بیشــترین آن ٣٫۶ درصد در ســال ١٣٩١ بود.
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• بودجــۀ فرهنگــی بــا نــرخ «رســمی» دالر از ۵٠٠ میلیــون دالر در ســال ١٣۶٠
بــه ٢۵٠٠ میلیــون دالر در ســال ١٣٩٩ رســیده، در مقابــل بــا نــرخ «غیررســمی» 

از ١۴٨ میلیــون دالر بــه ٣٠٩ میلیــون دالر رســید.
• در ســال ١٣٩٠ تعــداد برنامه هــای فرهنگــی شــامل ٧۶ عنــوان بــود، امــا در 

ســال ١٣٩٩، بــه ١٢٩ برنامــه رســید.
ــه از  ــوان دســتگاه هایی ک ــه عن ــون بودجــه ١٣٩٩، ۵٣ دســتگاه ب ــق قان • مطاب

ــده اند. ــایی ش ــد، شناس ــذب می کنن ــار ج ــی اعتب ــای فرهنگ ــل برنامه ه ِقب
• وزارت فرهنــگ و ارشــاد اســالمی بیشــترین تعــداد برنامه هــا (١٧ برنامــه) را 

در ذیــل خــود دارد.
• ســازمان صــدا و ســیما بــا داشــتن ۶ برنامــه بیشــترین اعتبــار را نســبت به دیگر 

دســتگاه های مــورد بررســی دریافــت می کنــد.

مقدمه
یکــی از ویژگی هــای مهــم نظام هــای سیاســت گذاری و برنامه ریــزی در کشــورهایی 
ــزی  ــد، برخــورداری از خرده نظــام بودجه ری کــه از ســیاق مدرنیســم تبعیــت می کنن
اســت. بودجه ریــزی بــه عنــوان یــک عینیــت برآمــده از سیاســت ها و برنامه هاســت 
ــه شــناخت هایی از نظام هــای باالدســتی  ــوان ب ــن خرده نظــام می ت ــا شــناخت ای و ب
دســت یافــت. بــه همیــن دلیــل اســت کــه اســناد بودجه ریــزی یکــی از منابع ارزشــمند 

ــه شــمار می آینــد. در مطالعــات سیاســت پژوهی ب
ایـن گـزارش کـه بـه منظـور رصـد وضعیـت بودجۀ فرهنگـی تنظیم می شـود، سـعی دارد 
مـروری بـر جایـگاه فرهنگ در قوانین بودجه و انواع اعتبارات فرهنگی و دسـتگاه های مرتبط 
داشـته باشـد. واضح اسـت که در تدوین این گزارش قوانین بودجه مالک عمل قرار می گیرند 
لـذا بایـد ایـن نکتـه را مورد توجه قـرار داد که اعتبار مورد بررسـی اعتبار مصوب اسـت. طبق 
روال بودجه ریـزی در کشـور مبلغـی کـه سـاالنه بـه عنـوان بودجه تصویب شـده، بنا بـه دالیل 
مختلفی به دسـتگاه مربوطه تخصیص پیدا نمی کند، اما مسـلم اسـت که معموًال حداقل ٧٠

درصـد از بودجـه مصـوب در تخصیص تحقق می یابد.
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در ایــن نوشــتار قوانیــن بودجــۀ ســاالنه در چهــار دهــۀ اخیــر (از ســال ١٣۶٠ تــا 
ســال ١٣٩٩) مــورد بررســی قــرار می گیرنــد. همچنیــن بــا مــالک قــرار دادن قانــون 
بودجــه ١٣٩٩، کــه آخریــن نســخه از قوانیــن بودجــه ای اســت، ردیف هــای فرهنگــی 
ســنوات پیــش از آن گــردآوری و مقایســه می شــوند. بــه عبارتــی قوانیــن بودجــه ایــن 
چهــل ســال بررســی شــده و اعتبــارات بخش هــای فرهنگــی کــه در جــداول مختلــف 
پراکنــده بودنــد، در چارچــوب جــداول قانــون بودجــه ١٣٩٩ گــردآوری شــده اســت. 
تــا حــد ممکــن نیــز ســعی شــد دســته بندی های قابــل مقایســه کنــار هــم قــرار گیــرد.

قابــل ذکــر اســت کــه پیــش از ایــن پژوهش هایــی دربــاره بودجــۀ فرهنــگ انجام شــده 
کــه هریــک بودجــه ســال یــا ســال هایی را مــالک قــرار داده و نتایــج خــود را ارائــه کــرده 
اســت. در اینجــا بــه دو پژوهشــی کــه به بررســی بودجۀ فرهنگــی پرداخته اند اشــاره خواهد 
ــه  شــد. گــزارش پژوهشــی «کنکاشــی در بودجــۀ وزارت فرهنــگ و ارشــاد اســالمی» ب
اهتمــام دکتــر حبیب اللــه معظمــی نــگارش یافتــه و توســط دفتــر مطالعــات و برنامه ریزی 
راهبــردی معاونــت توســعه مدیریــت و منابــع وزارت فرهنــگ و ارشــاد اســالمی در ســال 
١٣٩۵ منتشــر شــده اســت. در ایــن پژوهــش، پژوهشــگر بــا بررســی اعتبــارات بودجــه 
فرهنــگ و بــه صــورت خــاص وزارت فرهنــگ و ارشــاد اســالمی در قوانیــن بودجــه دو 

ســال ١٣٩۴ و ١٣٩۵ ســعی کــرده جایــگاه بودجــۀ فرهنگــی را بــه تصویــر بکشــد.
در پژوهــش دیگــری بــا عنــوان «بررســی تطــور بودجــۀ فرهنگــی کشــور از ابتــدای 
انقــالب ســالمی تــا ســال ١٣٩٣» کــه بــه اهتمــام خانــم آســیه ارحامــی نــگارش یافتــه 
و توســط دفتــر مطالعــات فرهنگــی مرکــز پژوهش هــای مجلــس شــورای اســالمی در 
ســال ١٣٩٣ منتشــر شــده، بودجــه فرهنــگ از ســال ١٣۵٩ تــا ١٣٩٣ مورد بررســی قرار 
گرفتــه و طــی آن بــا تورم زدایــی از اعتبــارات جایــگاه بودجــۀ فرهنگــی به تصویر کشــیده 
شــده اســت. نکتــه قابــل توجــه درخصــوص ایــن گــزارش آن اســت که پژوهشــگر تنها به 
بودجــۀ «فصــل فرهنــگ و هنــر» بــه عنــوان یکــی از هشــت فصــل مــورد بررســی در ایــن 

گــزارش پرداختــه کــه گــزارش پیــش رو ایــن نقیصــه را برطــرف کــرده اســت.
بــا ایــن اوصــاف، در ادامــه ابتــدا مــروری مقایســه ای بــر جایــگاه بودجــه فرهنــگ در 
یــک دوره چهل ســاله خواهیــم داشــت. پــس ازآن، بــرای اینکــه حجــم بررســی دقیق تــر و 
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قابــل قبــول باشــد دهــۀ ١٣٩٠ بــه صــورت مفصل تــر بررســی می شــود و طــی آن فصــول 
فرهنگــی و برنامه هــای فرهنگــی مــرور خواهنــد. ســپس بــا تمرکــز بــر آخریــن نســخه از 
قوانیــن ســاالنۀ بودجــه، یعنــی بودجــۀ ســال ١٣٩٩، نگاهــی به دســتگاه هایی کــه از بابت 

فعالیت هــای فرهنگــی اعتبــار دریافــت می کننــد، انداختــه خواهــد شــد.
بــا توجــه بــه رویکــرد توصیفــی نــگارش ایــن گــزارش ســعی شــده داده هــا 
گــردآوری و توصیــف آمــاری شــود و اطالعــات الزم در اختیــار قــرار گیــرد. لــذا بــا 
توجــه بــه ماهیــت ایــن گــزارش کــه مبتنــی بــر اعــداد و ارقــام بودجــه ای اســت، تــالش 
شــده بــا اســتفاده از نمــودار و جــدول حجــم اطالعــات مربوطــه ســاده و خوانــا شــود 

تــا مخاطبــان درک بهتــری از وضعیــت بودجــۀ فرهنگــی داشــته باشــند.

١‑ جایگاه فرهنگ در قوانین بودجه
ــا  ــوده اســت. ام ــت آن ب ــی از ارکان ثاب ــگ یک ــور، فرهن ــزی کش ــام بودجه ری در نظ
ترکیــب آن بــه مــرور زمــان و بــا توجــه بــه تجربیــات بــه دســت آمــده دچــار تحــوالت 
ــون بودجــه ســال  ــاز بررســی خــود را قان ــه آغ ــزارش ک ــن گ ــی شــد. در ای و تطورات
١ و ســال پایانــی آن را قانــون بودجــه ١٣٩٩ در نظــر گرفتــه، شــاهد تغییــرات  ١٣۶٠
و تحــوالت بــر بودجه نویســی در بخــش فرهنــگ هســتیم. امــا بــرای اینکــه در ایــن 
تغییــرات و تحــوالت دچــار خطــا نشــویم و بدانیــم بــه چــه چیــزی بودجــۀ فرهنگــی 

ــم. ــرار می دهی ــون بودجــه ســال ١٣٩٩ را مــالک ق ــم، قان می گویی
مطابــق ســبک بودجه نویســی قانون بودجــه ١٣٩٩ اعتبــارات دســتگاه های عمومی و 
دولتــی بــر اســاس «برنامه»هایــی کــه پیشــنهاد داده انــد، تعییــن شــده اســت. ایــن برنامه هــا 
ذیــل یــک «فصــل» تجمیــع شــده اند و بــا ترکیــب چنــد «فصــِل» هم ســنخ، «امــور» شــکل 
گرفتــه اســت. در جــدول شــماره ۶ ایــن قانــون، ده عنــوان «امــور» مختلف تعیین شــده که 
«امــور فرهنــگ، تربیــت بدنــی و گردشــگری» بــا شــمارۀ طبقه بنــدی (١٧٠٠٠٠٠٠٠٠) 
به شــرح زیر اســت: مشــخص شــده اســت. ایــن امــور دارای هشــت فصــل و ١٢٩ برنامه٢

١. این سال به دلیل اینکه سند قانون بودجه آن در دسترس بود، انتخاب شده است.

٢. فهرست برنامه ها در پیوست یک ارائه شده است.
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جدول ١) فصول و تعداد برنامه های «امور فرهنگ، تربیت بدنی و گردشگری» در قانون بودجۀ 
١٣٩٩

تعداد برنامهعنوان فصلشماره طبقه بندی

٣٩دین و مذهب١٧٠١٠٠٠٠٠٠

٨ورزش و تفریحات١٧٠٢٠٠٠٠٠٠

٣٧فرهنگ و هنر١٧٠٣٠٠٠٠٠٠

٧میراث فرهنگی١٧٠۴٠٠٠٠٠٠

١۵رسانه١٧٠۵٠٠٠٠٠٠

۴گردشگری١٧٠۶٠٠٠٠٠٠

٣صنایع دستی١٧٠٧٠٠٠٠٠٠

١۶تحقیق و توسعه در امور فرهنگ، تربیت بدنی و گردشگری١٧٠٨٠٠٠٠٠٠

١٢٩مجموع

بــر ایــن اســاس، آنچــه را کــه بایــد تحــت عنــوان بودجــۀ فرهنگی بررســی کنیم شــامل 
اعتباراتــی اســت کــه بــه ایــن ١٢٩ برنامــه تعلــق می گیــرد؛ چــرا کــه تمامــی ایــن برنامه هــا 
ذیــل مقوالتــی قــرار می گیرنــد کــه در تعاریــف ارائه شــده از فرهنــگ، بــه صــورت خــاص 

تعریــف یونســکو کــه بــه شــرح مقــوالت فرهنگــی می پــردازد، تبییــن شــده اند.
امــا نکتــه قابــل توجــه ایــن اســت کــه چینــش برنامه هــای فرهنگــی در قوانیــن بودجه 
ســنوات گذشــته متفــاوت بــود. یعنــی برنامه هــای فرهنگــی بــه این صــورت کــه در قانون 
بودجــه ١٣٩٩ یــا چنــد ســال اخیــر در جــدول مشــخصی متمرکز شــده، نبودنــد. آنچه را 
کــه مــا بودجــۀ فرهنگــی می خوانیــم در چنــد فصــل و امــور جداگانــه توزیــع شــده بودند.
در دهه هــای ١٣۶٠ و ١٣٧٠ کــه بودجــه در چهــار عنــوان «امــور» تنظیــم 
می شــد، اعتبــارات فرهنگــی در چهــار فصــل اصلــی «اطالعــات و ارتباطــات 
جمعی»(بــه عنــوان فصلــی از امــور عمومــی)، «فرهنــگ و هنر»(بــه عنــوان فصلــی 
ــر از  ــی دیگ ــوان فصل ــه عن ــور جوانان»(ب ــی و ام ــت بدن ــی)، «تربی ــور اجتماع از ام
امــور اجتماعــی)، و «گردشــگری»، «جهانگــردی» یــا «زیــارت و ســیاحت»(به 
عنــوان فصلــی از امــور اقتصــادی)، توزیــع می شــد. پــس از آن کــه بخشــی از بودجــۀ 
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فرهنگــی ذیــل فصــل «فصــل فرهنــگ و هنــر و رســانه های جمعــی و گردشــگری» 
ــی و  ــور اجتماع ــل «ام ــاً ذی ــی» مجموع ــت بدن ــل فصــل «تربی ــر ذی ــی دیگ و بخش
فرهنگــی» تجمیــع شــدند تــا ســال ١٣٩۴ بــه همیــن منــوال تنظیــم می شــد. امــا از 
ســال ١٣٩۵ بــه ایــن ســو، اعتبــارات فرهنگــی در هشــت فصــل ذیــل «امــور فرهنگ، 
تربیــت بدنــی و گردشــگری» متمرکــز و تنظیــم شــده اســت کــه جــدول بــاال آخریــن 

ــه شــده اســت. ــون بودجــه ســال ١٣٩٩ ارائ شــکل آن اســت کــه در قان
بــا ایــن اوصــاف و بــا لحــاظ تمــام ایــن تفاوت هــا، بــا مــالک قــرار دادن قانــون 
بودجــه ١٣٩٩ ردیف هــای فرهنگــی ســنوات پیــش از آن را گــردآوری و مورد بررســی 
قــرار دادیــم. بدیــن شــکل کــه بــا توجــه بــه فصــول ذیــل «امــور فرهنــگ، تربیــت بدنی 
و گردشــگری» بــه قوانیــن بودجــه ســنوات پیــش از آن مراجعــه کــرده و بــا شناســایی 

برنامه هــای فرهنگــی اعتبــارات آنهــا را در ذیــل یــک عنــوان گــرد آوردیــم.
آنچــه گــردآوری شــده بــه مــا نشــان می دهــد از ســال ۶٠ تــا ٩٩، کــه شــامل ۴٠
ــد  ــارات فرهنگــی از رون ــا اعتب ســال پــس از انقــالب اســالمی می شــود، بودجــه ی
رو بــه رشــدی برخــوردار اســت. چنان کــه از ۴٠ میلیــارد ریــال در ســال ١٣۶٠ بــه 
ــارد ریــال در ســال ١٣٩٩ رســیده اســت. در نمــودار زیــر می تــوان  ١٠۵,٠١٨ میلی

ســیر اعتبــارات مصــوب بــرای بخــش فرهنــگ را مشــاهده کــرد.

نمودار ١) بودجۀ فرهنگ در قوانین بودجۀ ١٣۶٠ تا ١٣٩٩ (ارقام به میلیارد ریال)
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در باالتریــن حــد خــود می بینیــم کــه ســال ١٣٩۶ بــا اعتبــاری معــادل ١٠٩٠٢٣ 
ــار بــرای فرهنــگ در  ــارد تومــان) اعتب ــارد ریــال (معــادل ده هــزار و ٩٠٢ میلی میلی
نظــر گرفتــه شــده اســت. وقتــی بــه ایــن اعتبــارت در ســنوات گذشــته نــگاه می کنیــم، 
ــه ســنوات  ــن حــد خــود نســبت ب ــه در پایین تری ــه از ســال ١٣۶٠ ک ــم ک شــاهد آنی
مــورد بررســی در ایــن چهــار دهــۀ قــرار دارد، تــا بــه ســال ١٣٩٩ یــک رونــد عمومــی 
ــر  ــواردی (در هفــت ســال)، ب ــه جــز م ــی، هــر ســاله، ب صعــودی وجــود دارد. یعن

میــزان اعتبــارات فرهنــگ افــزوده شــده اســت.
ــا  ــزان افزایــش ی ــا مقایســه می ــد را ب ــر الزم اســت کــه رون ــرای بررســی دقیق ت ب
کاهــش آن در ایــن چهــار دهــه ترســیم کنیــم چــرا کــه بــه مــا کمــک می کنــد بفهمیــم 
در رونــد صعــودی بودجــۀ فرهنگــی چــه نقــاط عطفــی وجــود دارنــد. برخــی از ایــن 

ــم کــه؛ ــان کنی ــه بی ــم این گون نقــاط عطــف را می توانی
در ســیر تنظیــم بودجــه بــرای فرهنــگ، در ایــن دوره، شــاهدیم کــه میــزان رشــد 
(مثبــت یــا منفــی) اعتبــارات مصــوب در ســنوات مختلــف گوناگون اســت. چنان که 
از ٧١٫٨ درصــد رشــد در ســال ١٣٧٢ تــا (٢١٫٣‑) درصــد کاهــش (رشــد منفــی) 

در ســال ١٣٩٧ ایــن ســیر در نوســان اســت.
در ۶ ســال، اعتبــار مصــوب بــرای فرهنــگ کمتــر از ســال پیــش از خــود بــوده، 
یعنــی رشــدی منفــی داشــت، امــا در ســال (یــا ســال های) بعــد خــود ایــن کاهــش 
جبــران شــده، و همان گونــه کــه در نمــودار پیشــین نشــان داده شــد، رونــد عمومــی 
صعــودی خــود را حفــظ کــرده اســت. شــاهد ایــن مدعــا نقــاط عطفــی اســت کــه 
نشــان می دهــد در ١۵ ســال میــزان اعتبــارات مصــوب فرهنــگ بیــش از ٢٠ درصــد 

نســبت بــه ســال پیــش از خــود افزایــش یــا رشــد مثبــت داشــت.
بــرای درک بهتــر و دقیق تــر ایــن رونــد الزم دیدیــم بودجــۀ فرهنگــی را بــا رونــد 
تصویــب اعتبــار بــرای بودجــۀ عمومــی کشــور، کــه مربــوط بــه هزینه هــا و مصــارف 
دولــت اســت، مــورد قیــاس قــرار دهیــم. در ایــن مقایســه می بینیــم کــه عمومــاً رونــد 
رشــد مثبــت یــا منفــی ایــن دو یکســان بــوده اســت. امــا تفاوت هــا و ناهمســانی هایی 

بــوده بایــد بــه چنــد مــورد آن اشــاره کنیــم:
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• وقتــی کــه در ســال ١٣۶١ بودجــۀ عمومــی کشــور رشــد منفــی (٢‑ درصــد) 
داشــته، بودجــه فرهنــگ رشــد مثبــت (١٨ درصــد) داشــته اســت.

• وقتــی کــه در ســال ١٣۶٣ بودجــۀ عمومــی کشــور رشــد مثبــت (٨٫٨ درصــد) 
داشــته، بودجــه فرهنــگ رشــد منفــی (١٫۴‑درصــد) داشــته اســت.

• وقتــی کــه در ســال ١٣٧٢ بودجــۀ عمومــی کشــور رشــد مثبــت (۵١ درصــد) 
داشــته، بودجــه فرهنــگ رشــد مثبــت (٧١٫٨ درصــد) داشــته اســت.

• وقتــی کــه در ســال ١٣٩١ بودجــۀ عمومــی کشــور رشــد منفــی (٣٫٢‑ درصد) 
داشــته، بودجــه فرهنــگ رشــد مثبــت (٢٩٫۴ درصد) داشــته اســت.

• وقتــی کــه در ســال ١٣٩٢ بودجــۀ عمومــی کشــور رشــد مثبــت (٣٠٫٣ درصد) 
داشــته، بودجــه فرهنگ رشــد منفــی (٢١٫٢‑درصد) داشــته اســت.

• وقتــی کــه در ســال ١٣٩٧ بودجــۀ عمومــی کشــور رشــد مثبــت (١٠٫١ درصد) 
داشــته، بودجــه فرهنگ رشــد منفــی (٢١٫٣‑درصد) داشــته اســت.

• نکتــه قابــل توجــه اینکــه بودجــۀ عمومــی کشــور در ایــن چهــار دهــه، ١۶ ســال 
رشــدی بــاالی ٢٠ درصــد داشــته اســت و تنهــا در ۴ ســال رشــدی منفــی نســبت 

بــه ســال پیــش از خــود داشــت.
همان گونــه کــه مشــاهده می شــود، رابطــۀ یکســانی در ایــن رونــد میــان بودجــۀ 
عمومــی و بودجــۀ فرهنگــی وجــود نــدارد. یعنــی بــه صــورت قطــع نمی تــوان اظهــار 
ــا کاهــش بودجــۀ عمومــی کشــور، رشــد بودجــۀ  ــا افزایــش ی داشــت کــه همســان ب

فرهنگــی مثبــت یــا منفــی شــده اســت.
ــه بودجــۀ فرهنگــی چــه ســهمی از  ــن اســت ک ــا ســؤال اساســی در اینجــا ای ام

ــور دارد؟ ــی کش ــۀ عموم بودج
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٢‑ سهم بودجۀ فرهنگی از بودجۀ عمومی کشور
ــه  ــوط ب ــای مرب ــرآورد هزینه ه ــامل ب ــور ش ــی کش ــۀ عموم ــم بودج ــه می دانی چنان ک
کلیــۀ امــور و برنامه هایــی اســت کــه توســط دســتگاه ها و نهادهــای دولتــی و عمومــی 
اجــرا می شــود. بخشــی از ایــن بودجــه مربــوط بــه بودجــۀ فرهنگــی اســت کــه وصــف 
ــی از  ــبت و حجم ــه نس ــگ چ ــۀ فرهن ــم بودج ــه بدانی ــرای اینک ــا ب ــم. ام آن را کردی
بودجــۀ عمومــی کشــور را شــامل می شــود، الزم دیدیــم در یــک تناســب میــان بودجــۀ 

فرهنگــی و بودجــۀ عمومــی کشــور ایــن نســبت و ســهم را ترســیم کنیــم.
نســبت بودجــۀ فرهنگــی بــه بودجــۀ عمومــی کشــور در ایــن چهــل ســال تفــاوت 
چشــمگیری را نشــان نمی دهــد. نســبت بودجــۀ فرهنگــی در ایــن ســال ها از ســطح 
مشــخصی فراتــر نرفتــه و همــواره میــان ١ تــا ۴ درصــد در نوســان بوده اســت. کمترین 

آن ١٫٢۶ درصــد در ســال ١٣۶٠ و بیشــترین آن ٣٫۶ درصــد در ســال ١٣٩١ بــود.
بودجــۀ فرهنگــی در حالــی که در ســال ١٣٧٢ بیشــترین رشــد را داشــته اما نتوانســته 
ســهم خــود را بیــش از ٢٫٧ درصــد بــاال ببــرد. در مقابــل، وقتــی شــاهد کاهــش بودجــۀ 
فرهنگــی هســتیم ســهم بودجــۀ فرهنگــی هــم از بودجــۀ عمومــی کشــور کاهــش می یابد. 
چنان کــه در ســال ١٣٩٢ وقتــی بودجــۀ عمومــی افزایــش داشــت و بودجــۀ فرهنگــی 

کاهــش یافــت، ســهم بودجــۀ فرهنگــی نتوانســت بیشــتر از ٢٫١ درصــد باشــد.
در ســنوات دیگــر هــم کــه رشــد بودجــۀ عمومــی را شــاهدیم ســهم بودجــۀ 
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فرهنگــی تفــاوت چندانــی را نشــان نمی دهــد. در ســال ١٣٨١ رشــدی قابل توجهــی 
را در بودجــۀ عمومــی کشــور می بینیــم، امــا ســهم بودجــۀ فرهنگــی تنهــا ٢٫٢ درصــد 
اســت. ایــن بی ارتباطــی میــان رشــد بودجــۀ عمومــی کشــور و ســهم بودجــۀ فرهنگــی 
در شــکل دیگــری هــم صــادق اســت. در ســال ١٣٩١ در حالــی کــه بودجــۀ عمومــی 
کشــور دارای رشــدی منفــی اســت، ســهم بودجــۀ فرهنگــی در باالتریــن ســطح خــود 

در طــی ایــن چهــل ســال قــرار دارد.
در مجمــوع می تــوان گفــت، ارتبــاط قطعــی میــان افزایــش یــا کاهــش بودجــه، 
فرهنگــی و عمومــی کشــور بــا افزایــش یــا کاهــش ســهم بودجــۀ فرهنگــی از بودجــۀ 
ــا بررســی  ــوان ب عمومــی کشــور وجــود نداشــته اســت. صحــت ایــن مدعــا را می ت

روابــط میــان آنهــا بــه صــوت دقیق تــر بیــان کــرد.
در ۵٣٫٨ درصــد از تغییــرات مربــوط بــه بودجــۀ فرهنگــی، بــر ســهم آن از بودجــۀ 
عمومــی کشــور تأثیــر مثبتــی نداشــته اســت. همچنیــن در ۶٩٫٢ درصــد از تغییــرات 
مربــوط بــه بودجــۀ عمومــی کشــور تأثیــر مثبتــی بــر ســهم بودجــۀ فرهنگــی نداشــته 
ــا افزایــش بودجــۀ فرهنگــی بایــد انتظــار داشــت کــه ســهم آن نیــز  ــاً ب اســت. قاعدت
ــن  ــده نمی شــود. ای ــده دی ــن قاع ــا در بیــش از نیمــی از ســال ها ای ــد ام افزایــش یاب
موضــوع وقتــی بــا توجــه بــه رشــد و درصــد آن انطبــاق داده می شــود، بیانگــر ایــن 
ــۀ  ــی کشــور از دامن ــگ از بودجــۀ عموم ــواره ســهم فرهن ــه هم ــم اســت ک ــۀ مه نکت
ــزان نظــام حکمرانــی  ــر نمــی رود و نبایــد انتظــار زیــادی از بودجه ری محــدودی فرات

ــد. ــارات فرهنگــی را افزایــش قابل توجهــی دهن داشــته باشــیم کــه اعتب
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اگــر بخواهیــم از منظــری دیگــر بــه ایــن نســبت کــه، ســهم بودجــۀ فرهنگــی از 
بودجــۀ عمومــی کشــور بســیار پاییــن بــوده، نــگاه شــود، می تــوان این گونــه بیــان کــرد 
کــه در بیشــتر اوقــات کمتــر از ٣ درصــد اســت و تنهــا در نــه ســال بیــش از ٣ درصــد 
بــود و حداکثــر بــه ٣٫۶ درصــد رســید. در مقابــل ١٧ ســال از ٢ تــا ٢٫٩٩ درصــد بــود 
و ١۴ ســال نیــز کمتــر از ٢ درصــد بــود. همچنیــن در ایــن چهــار دهــۀ ســهم بودجــۀ 

فرهنگــی از بودجــۀ عمومــی کشــور هیــچ گاه کمتــر از ١٫٢۶ درصــد نبــوده اســت.

نمودار ۴) پراکندگی «نسبت بودجۀ فرهنگی از بودجۀ عمومی کشور» طی سال های 
١٣۶٠ تا ١٣٩٩

٣‑ بودجۀ فرهنگی با توجه به برابری آن با نرخ دالر
بــرای آنکــه تصویــر دقیق تــری از وضعیــت بودجــۀ فرهنگــی طــی چهــل ســال گذشــته 
ــرخ ارز همــواره یکــی  ــم کــرد. ن ــم، آن را از منظــر دیگــری بررســی خواهی ــه کنی ارائ
ــی رود. به خصــوص  ــمار م ــه ش ــی های اقتصــادی ب ــم در بررس ــاخص های مه از ش
ارزهایــی کــه از ثبــات بیشــتری در اقتصــاد جهانــی برخوردارنــد. «دالر» بــه عنــوان 
یکــی از ارزهایــی کــه تــا کنــون در اقتصــاد جهانــی حضــور پررنگــی داشــته و دارد، 
در کشــور مــا نیــز بــه دلیــل اینکــه صــادرات و واردات کاالهــا عمدتــاً بــر مبنــای ایــن 
ارز بــوده، بــه عنــوان یــک شــاخص اقتصــادی همــواره مــورد توجــه اســت. از ایــن 
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جهــت در اینجــا بــا نگاهــی بــه نــرخ ارز در طــی دورۀ مــورد بررســی و تبدیــل بودجــۀ 
فرهنگــی بــه ایــن ارز وضعیــت آن را بســنجیم. ایــن امــر بــه مــا کمــک خواهــد کــرد 
تــا بدانیــم بــا توجــه بــه یــک نــرخ ثابــت از ارزش پولــِی دیگــر، غیــر از ریــال، چــه 

وضعیتــی بــر بودجــۀ فرهنگــی حاکــم بــوده اســت.
نکته قابل توجه این که وضعیت نرخ ارز در کشورمان همواره از دو قاعدۀ نرخ گذاری 
تبعیت کرده است. نرخی که از سوی دولت به صورت رسمی اشاره می شود و در قانون 
بودجه بدان استناد می شود و نرخی که در بازار آزاد میان فروشندگان و خریداران ارز تعیین 

می شود. لذا در اینجا سعی خواهد شد به هر دو نرخ توجه شود.
بــا تبدیــل اعتبــارات فرهنگــی از ریــال بــه دالر می بینیــم کــه میــان نــرخ رســمی 
ــال های  ــی از س ــه در برخ ــان ک ــود دارد. چن ــیاری وج ــات بس ــمی اختالف و غیررس
ایــن اختــالف بــه بیــش از ٢ میلیــارد دالر می رســد. بــه عنــوان نمونــه در ســال های 
١٣٩١، ١٣٧٠ و ١٣٨٠ بــه ترتیــب ٢۵٧٢، ٢۵۶۶ و ٢٠۶۵ میلیــون دالر میــان 
ــا نــرخ غیررســمی اختــالف  ــا نــرخ رســمی و بودجــۀ فرهنگــی ب بودجــۀ فرهنگــی ب
ارزش وجــود دارد. ایــن موضــوع از ایــن جهــت اهمیــت دارد کــه نــرخ غیررســمی 
ــم  ــا بدانی ــد ت ــا کمــک کن ــه م ــد ب ــر اســت و می توان ــورم نزدیک ت ــرخ ت ــه ن معمــوًال ب
وضعیــت اقتصــادی کشــور و هزینه هــای مربــوط بــه امــور جــاری در چــه وضعیتــی 
ــای  ــرای هزینه ه ــرد ب ــمی می گی ــرخ رس ــا دالر ن ــاری ب ــه اعتب ــتگاهی ک اســت. دس
جــاری خــود ناچــار اســت بــا نــرخ غیررســمی بــازار امــور جــاری خــود را پیــش ببــرد.
ایــن اختــالف میــان نــرخ رســمی و غیررســمی دالر بــرای بودجــۀ فرهنگــی 
ــای فرهنگــی  ــه برنامه ه ــز باشــد. چــرا ک ــری نی ــم دیگ ــکات مه ــای ن ــد گوی می توان
بــا نــرخ رســمی مصــوب در قانــون بودجــۀ ســاالنه، در ١۶ ســال اعتبــاری بیــش از 
ــون دالر  ــر از ۵٠٠ میلی ــاری کمت ــال اعتب ــا در ٣ س ــته اند و تنه ــارد دالر داش ٣ میلی
برایشــان تصویــب شــده اســت. امــا بــا توجــه بــه نــرخ غیررســمی وضعیــت متفاوتــی 
را شــاهدیم. در ٢٠ ســال اعتبــاری کمتــر از ۵٠٠ میلیــون دالر بــرای فرهنگ تصویب 

شــده و تنهــا در ٨ ســال اعتبــاری بیــش از ٣ میلیــارد دالر داشــته اســت.
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جدول ٣) اختالف میان بودجۀ فرهنگی با نرخ رسمی و غیررسمِی دالر طی سال های 
١٣۶٠ تا ١٣٩٩(به میلیون دالر)

اختالفسالاختالفسالاختالفسالاختالفسال

١٣۶٠٣۵٢١٣٧٠٢۵۶۶١٣٨٠٢٠۶۵١٣٩٠٧٣۶

١٣۶١۴۴٢١٣٧١٣١٣٨١٢١٣٩١٢۵٧٢

١٣۶٢۵٢٠١٣٧٢٣۵١٣٨٢۵١٣٩٢٧۶٨

١٣۶٣۵٠۶١٣٧٣١۶٣١٣٨٣۴١٣٩٣٨۶

١٣۶۴۵۵٩١٣٧۴۴۵٠١٣٨۴٣١٣٩۴٣٢٢

١٣۶۵۶۴٧١٣٧۵٧٢٣١٣٨۵۶١٣٩۵٣٧٢

١٣۶۶۶٨۶١٣٧۶١٠٢۶١٣٨۶١۵١٣٩۶۴٩٢

١٣۶٧٨٨٣١٣٧٧١٢٨٠١٣٨٧٣٠١٣٩٧١٢٧٣

١٣۶٨٨٩٨١٣٧٨١۵٧١١٣٨٨٢٠١٣٩٨١۴١۴

١٣۶٩١۶٣٨١٣٧٩١٨١١١٣٨٩٩٠١٣٩٩٢١٩١

ایــن امــر بــا مقایســه رونــد تصویــب اعتبــار بــر مبنــای نــرخ رســمی و غیررســمی 
دالر نیــز قابــل توجــه اســت. نمــودار ذیــل کــه بــه مــوازات نمــودار (١)، البتــه بــا نــرخ 
دالر تهیــه شــده نیــز نقــاط عطــف جدیــدی را بــه مــا نشــان می دهــد کــه قابــل بررســی 
هســتند. در نمــودار مشــاهده کردیــم کــه رونــد بودجــه از ســال ١٣۶٠ تــا ١٣٩٩ عموماً 

رو بــه افزایــش اســت. امــا ایــن رونــد بــا توجــه بــه نــرخ ارز اندکــی متفــاوت اســت.
مبلــغ ریالــی بودجــۀ فرهنگــی از ۴٠ میلیــارد ریــال در ســال ١٣۶٠ بــه ٠١٨,١٠۵ 
میلیــارد ریــال در ســال ١٣٩٩ رســیده اســت. امــا بــا نــرخ «رســمی» از ۵٠٠ میلیــون 
دالر بــه ٢۵٠٠ میلیــون دالر رســیده، در مقابــل بــا نــرخ «غیررســمی» از ١۴٨ میلیون 

دالر بــه ٣٠٩ میلیــون دالر رســید.
ســیر نمــودار اعتبــار دالری فرهنــگ نیــز خــود بیانگــر آن اســت کــه هیــچ گاه بــا نــرخ 
«غیررســمی» فراتــر از ٣۵۵٠ میلیــون دالر نرفتــه و در ســال ١٣۶۶ حتــی بــه ۵٢ میلیــون 
دالر نیــز رســیده اســت. کاهــش قابل توجــه بودجــۀ فرهنگــی بــا ایــن نــرخ از ســال ١٣٩٧ 

بــه ایــن ســو و بــا توجــه بــه بحران هــای اقتصــادی در کشــور بســیار قابــل تأمــل اســت.
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نمودار ۵ ) بودجۀ فرهنگی به دالر طی سال های ١٣۶٠ تا ١٣٩٩ و مقایسۀ نرخ رسمی با 
غیررسمی (میلیون دالر)
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۴‑ انواع اعتبارات فرهنگی
تــا کنــون آشــنایی نســبی بــا جایگاه بودجۀ فرهنگــی در بودجه ســاالنه و نســبت آن با بودجۀ 
عمومــی بــه دســت آمــد. امــا الزم اســت در ادامــه بــه ایــن موضــوع پرداختــه شــود کــه ابعــاد 

بودجــۀ فرهنگــی بــه چــه شــکلی بــوده و خــود این بودجــه چگونه ترکیب شــده اســت.
اعتبــارات حــوزۀ فرهنــگ، همان گونــه کــه پیش تــر توضیــح داده شــد، از بودجــۀ 
ــه  ــی ک ــده اســت. برنامه های ــکیل ش ــی تش ــوالت فرهنگ ــا مق ــط ب ــای مرتب برنامه ه
پیرامــون دیــن و مذهــب، ورزش و تفریحــات، فرهنــگ و هنــر، میــراث فرهنگــی، 
رســانه، گردشــگری، صنایــع دســتی و در نهایــت تحقیــق و توســعه در امــور فرهنگ، 
تربیــت بدنــی و گردشــگری اســت. بــا توجــه بــه تغییراتــی کــه طــی ایــن چهل ســال در 
نظــام بودجه ریــزی داشــتیم و در ســال ١٣٩٩ آخریــن تغییــرات را شــاهدیم، گفتیــم 
کــه مــالک خــود را برنامه هــا و فصل بنــدی قانــون بودجــه ایــن ســال قــرار داده ایــم. 
چــرا کــه در ســنوات گذشــته بــه مــرور تغییــرات تکمیــل شــد و ایــن ســال بــه نوعــی 
آخریــن نســخه از تغییــرات اعمــال شــده در ایــن چهــار دهــه بــه شــمار مــی رود. بــر 
ایــن مبنــا، در ایــن قســمت بــا مــروری بــر برنامه هــای فرهنگــی آنهــا را طــی تنهــا در 
یــک دهــه (دهــۀ ١٣٩٠) مــورد مقایســه قــرار خواهیــم داد. زیــرا در ســنوات پیــش 
ــکان  ــه ام ــا شــکل گرفت ــا و فصل ه ــی کــه در خــود برنامه ه ــل تغییرات ــه دلی ــن ب از ای

مقایســه درســت را دچــار اشــکال می کنــد.

١‑۴‑ برنامه های فرهنگی

ــیم، در  ــه می شناس ــن بودج ــی در قوانی ــای فرهنگ ــام برنامه ه ــه ن ــه ب ــی ک برنامه های
ــول  ــن فص ــده اند. ای ــته بندی ش ــل دس ــت فص ــال ١٣٩٩ در هش ــه س ــون بودج قان
مجموعــاً ١٢٩ برنامــه را در خــود دارنــد کــه نســبت توزیــع برنامه هــا در میــان 

فصــول هشــت گانه متفــاوت اســت.
بــرای فصــل «دیــن و مذهــب» کــه ٣٩ برنامــه تعییــن شــده و امــوری چــون تبلیغ، 
قــرآن، مســاجد، حــج و زیــارت، حوزه هــای علمیــه برنامه هــای و ماننــد آنهــا را در 

خــود دارد، بــه شــرح زیــر احصــاء شــده اند:



١٨
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حمایت از آموزش های حوزه های علمیه خواهران‑ تأمین خدمات فرهنگی و تبلیغی مبلغان‑ 
حمایت از فعالیت های فرهنگی حوزه های علمیۀ ‑ شناسایی، جذب و اعزام مبلغان دینی‑ 

خواهران
حمایت از حوزه های علمیه و مدارس علوم دینی‑ فعالیت های فرهنگی حوزه های علمیه‑ 
حمایت از حوزه های علمیه و مدارس علوم دینی‑ ساماندهی و ارتقای فعالیت های قرآنی‑ 
حمایت از فعالیت های فرهنگی و دینی در خارج ‑ 

از کشور
حمایت از فعالیت های تبلیغی حوزه های علمیه‑ 

حمایت و هدایت فعالیت های فرهنگی‑دینی در ‑ 
دانشگاه ها

توانمندسازی اقشارتاثیرگذار دینی و انقالبی در ‑ 
دانشگاه ها

اسالمی‑‑  الگوی  گفتمان سازی  و  سند  تدوین 
ایرانی پیشرفت

تأمین محتوای فرهنگی دینی در فضای مجازی ‑ 
و رسانه

شناسایی و تأمین نیازهای فکری‑دینی‑ ارتقای فعالیت فرهنگی‑دینی مساجد‑ 
ترویج ‑ توانمندسازی اقشار تأثیرگذار دینی و انقالبی‑  و  تبلیغ  فعالیت های  راهبری  و  حمایت 

قرآن کریم
گسترش فعالیت های فرهنگی در مساجد‑ اطالع رسانی و تبلیغات دینی رسانه ای‑ 
تعمیق و توسعۀ ادبیات و هنر دینی و انقالبی‑ حمایت از امور اهل سنت (مذاهب اسالمی)‑ 
راهبری، نظارت و ادارۀ امور موقوفات کشور‑ حمایت از مراسم ملی و مذهبی در کشور‑ 
ساماندهی و ارتقای فعالیت های فرهنگی‑ دینی ‑ 

(مساجد، تشکل های دینی، آحاد و اقشار تأثیرگذار)
حج ‑  حوزۀ  در  زائران  معرفت افزایی  و  نظارت 

تمتع، عمره مفرده و عتبات عالیات
اعزام دانشگاهیان به حج عمره و عتبات عالیات‑ راهبری، نظارت و ادارۀ امور بقاع و اماکن مذهبی‑ 
سازمان دهی اعزام و پشتیبانی از اعزام روحانیون ‑ 

و مبلغان دینی
محصوالت ‑  به  جامعه  آحاد  دسترسی  تسهیل 

فرهنگی‑هنری‑دینی
و ‑  عمره  تمتع  حج  به  زائران  اعزام  ساماندهی 

عتبات عالیات
حمایت از آموزش های حوزه های علمیۀ خراسان‑ 

حمایت از فعالیت های فرهنگی حوزه های علمیۀ ‑ حمایت از حوزه های علمیه و مدارس علوم دینی‑ 
خراسان

 حمایت از آموزش های حوزه های علمیۀ برادران‑ آموزش های حوزه های علمیه‑ 
حوزه های ‑ گسترش و تعمیق اندیشۀ تقریب مذاهب اسالمی‑  فرهنگی  فعالیت های  از  حمایت   

علمیۀ برادران
حمایت از گسترش فعالیت های فرهنگی در مساجد‑ 

فصــل دیگــری کــه در حیطــۀ فرهنگ تعریف شــده، فصــل «ورزش و تفریحات» 
اســت کــه دربردارنــده ٨ برنامــه اســت. در ایــن فصــل برنامه هــا پیرامــون ورزش در 

ســطوح و اقشــار مختلــف را شــامل می شــود کــه بــه شــرح زیــر اســت:
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گسترش ورزش کارگران‑ رشد و گسترش ورزش همگانی‑ 
تربیت بدنی دانش آموزان‑ ورزش همگانی دانشجویان‑ 
حمایت از توسعۀ ورزش قهرمانی‑ گسترش ورزش قهرمانی‑ 
 گسترش ورزش قهرمانی دانشجویان‑ ایجاد، توسعه و تجهیز فضاهای ورزشی کشور‑ 

فصــل «فرهنــگ و هنــر»، فصــل دیگــری در قانــون بودجــه اســت کــه برنامه هــای 
آن در ذیــل بودجــۀ فرهنگــی قــرار می گیــرد. در ایــن فصــل ٣٧ برنامــه تعریــف شــده 
کــه بــه امــوری چــون، ســینما، موســیقی، هنرهــای نمایشــی، کتــاب و کتابخوانــی، 

زنــان، خانــواده، جوانــان و مــواردی بــه شــرح زیــر را دربــر دارد؛
صنعت ‑ توسعۀ نشر و ترویج کتابخوانی‑  نوین  فناوری های  و  دانش  ارتقای   

سینمای کشور
 توسعۀ مناسبات فرهنگی بین المللی‑  راهبری و ارتقای محصوالت چاپی‑ 
 راهبری و حمایت از ظرفیت ها و فعالیت های ‑ 

فرهنگی و دینی در خارج از کشور
و ‑  تربیتی  متناسب  آثار  تولید  و  تأمین  توسعه،   

پرورشی کودکان و نوجوانان
 ارزیابی تحقق سیاست ها، برنامه ها و طرح های ‑ 

مرتبط با وضعیت زنان و خانواده
و ‑  حفاظت  و  ساماندهی  شناسایی، گردآوری،   

اشاعۀ کتب خطی و چاپی
 حمایت و گسترش سینمای ملی‑  حفظ و نشر آثار فرهنگی و هنری دفاع مقدس‑ 
و ‑  حفاظت  و  ساماندهی  شناسایی، گردآوری،   

اشاعۀ اسناد ملی
اجتماعی ‑  مشارکت های  و  توانمندی ها  ارتقای   

جوانان و زنان
لباس ‑  و  مد  الگوسازی  و  توسعه  از  حمایت   

اسالمی‑ایرانی
 حمایت از توسعۀ صنعت انیمیشین‑ 

 حمایت و بزرگداشت شخصیت های فرهنگی و ‑ 
دینی

حمایت، هدایت و ارتقای امور فرهنگی در ورزش‑ 

 حمایت و گسترش هنرهای تجسمی‑  حمایت و صیانت از موسیقی ملی‑ 
 رشد و پرورش فکری کودکان و نوجوانان‑  حمایت و گسترش هنرهای نمایشی‑ 
 گسترش و بهسازی کتابخانه های عمومی‑  سیاست گذاری در امور زنان و تحکیم خانواده‑ 
 شناسایی، ساماندهی، حفاظت و اشاعۀ آثار و ‑  ارتقای فرهنگ عمومی‑ 

اسناد پارلمانی
 آموزش و گسترش زبان فارسی در خارج از کشور‑  ارائۀ خدمات فرهنگی به کاروان های راهیان نور‑ 
 دیجیتال سازی و ارتقای خدمات دیجیتالی‑ حمایت از بهبود فضای کسب و کار فرهنگی و هنری‑ 
و ‑  حفاظت  و  ساماندهی  شناسایی، گردآوری،   

اشاعۀ آثار مکتوب خطی و غیرخطی ملی
 معرفی و ترویج فرهنگ و تمدن ایرانی اسالمی ‑ 

در خارج از کشور
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 انجام فعالیت های فرهنگی مرتبط با تجلیل از ‑ 
مقام حضرت امام خمینی (ره)

و ‑  تربیتی  و  فرهنگی  امور  هدایت  و  حمایت   
تقویت سرمایۀ اجتماعی جوانان

حمایت از فعالیت های فرهنگی، هنری، دینی استان ها‑  نشر آثار حضرت امام خمینی (ره)‑ 
 راهبری و حمایت از تحکیم خانواده‑  ایجاد، توسعه و تجهیز فضاهای فرهنگی کشور‑ 
حمایت و هدایت فعالیت های فرهنگی مشاوره ‑ 

دانشجویان

فصــل «میــراث فرهنگــی»، دیگــر فصــل مربــوط بــه فرهنــگ اســت کــه شــامل ٧
برنامــه پیرامــون مباحــث و امــور میــراث و مــوزه داری بــوده و شــامل مــوارد زیر اســت:

گسترش خدمات موزه ای (این برنامه دو بار تکرار ‑ اکتشاف باستان شناختی و تاریخی‑ 
شده است)

 شناسایی و حفظ میراث فرهنگی ناملموس‑ تأمین، حفظ و مرمت اشیای باارزش فرهنگی و تاریخی‑ 
تأمین، حفاظت و مرمت میراث غیرمنقول باارزش ‑ 

فرهنگی و تاریخی
 بررسی، شناسایی، تجهیز، مرمت و آماده سازی ‑ 

آثار، بناها، بافت ها و محوطه های باستان شناختی 
و تاریخی

برنامه هــای ذیــل فصــل «رســانه»، کــه شــامل ١۵ برنامــه پیرامــون امــور صــدا و 
ســیما، مطبوعــات و نشــریات اســت، بــه شــرح زیــر اســت:

تأمین و تولید در بستر فضای مجازی شبکه های ‑ تولید و پخش صدا و سیمای مراکز استانی‑ 
تعاملی

 تأمین، تولید و پخش صدای سراسری‑  تأمین، تولید و پخش سیمای سراسری‑ 
 گسترش فعالیت های رسانه ای برون مرزی‑  توسعۀ رسانه های شنیداری و دیداری‑ 
 تولید و انتشار خبر‑  نظارت بر سازمان صدا و سیما‑ 
جمهوری ‑  خبرگزاری  سازمان  نشریات  انتشار 

اسالمی ایران
حمایت و ارتقای مطبوعات‑ 

تولید، تأمین و پخش خبر، گزارش ها و مستندات ‑ هدایت تبلیغات و اطالع رسانی‑ 
خبری

فعالیت های ‑  و  رسانه ها  توسعۀ  و  ساماندهی 
فرهنگی دیجیتال

تولید و انتشار خبر‑ 

 تولید، حفظ، معرفی و انتشار علم و فناوری‑ 

در فصل «گردشگری»، نیز ۴ برنامه وجود دارد و به امور گردشگری مربوط می شود و شامل؛
 راهبری توسعۀ گردشگری داخلی‑ جذب گردشگران ورودی به کشور‑ 
 توسعۀ گردشگری پایدار و الکترونیک‑  توسعۀ سرمایه گذاری و اقتصاد گردشگری‑ 
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ــامل ٣  ــگ ش ــری از فرهن ــوان بخــش دیگ ــه عن ــز ب ــع دســتی» نی فصــل «صنای
ــر اســت: ــای زی ــامل برنامه ه ــوزه و ش ــن ح ــون ای ــه پیرام برنام

ــتی؛  ــع دس ــج صنای ــی و تروی ــتی؛ طراح ــع دس ــدات صنای ــد تولی ــاء و رش احی
حمایــت از توســعۀ صــادرات صنایــع دســتی.

فصــل «تحقیــق و توســعه در امــور فرهنــگ، تربیــت بدنــی و گردشــگری» کــه 
متمرکــز بــر امــور پژوهــش کاربــردی در زمینــۀ فرهنــگ اســت، دربردارنــده ١۶ برنامه 

اســت و شــامل همــۀ بخش هــا و امــور فرهنــگ تحــت عناویــن زیــر اســت:
برنامۀ پژوهش های میراث فرهنگی، گردشگری ‑ 

و صنایع دستی
برنامۀ پژوهش های کاربردی در حوزۀ فرهنگی ‑ 

تبلیغی دانشگاه ها
علوم ‑  حوزۀ  در  کاربردی  پژوهش های  برنامۀ 

فرهنگی اسالمی
علمیۀ ‑  حوزه های  پژوهش های کاربردی  برنامۀ 

برادران
برنامۀ پژوهش های کاربردی در حوزۀ سیاست های ‑ 

علمی و فرهنگی
برنامه پژوهش های کاربردی در حوزۀ تبلیغات ‑ 

اسالمی
و ‑  امور کتب  در  پژوهش های کاربردی  برنامۀ 

اسناد پارلمانی
برنامۀ پژوهش های کاربردی در امور فرهنگی، ‑ 

هنری و رسانه ای
و ‑  ورزش  امور  در  پژوهش های کاربردی  برنامۀ 

جوانان
و ‑  امور کتب  در  پژوهش های کاربردی  برنامۀ 

اسناد ملی
علمیۀ ‑  حوزه های  پژوهش های کاربردی  برنامۀ 

خراسان
علمیۀ ‑  حوزه های  کاربردی  پژوهش های  برنامۀ 

خواهران
برنامۀ پژوهش های کاربردی در امور زنان و خانواده‑ برنامۀ تدوین ضوابط و مقررات فرهنگی‑ 

بــا توجــه بــه تعــداد برنامه هایــی کــه در ذیــل هــر فصــل ذکــر شــده و نمــودار زیــر نشــان 
داده شــده، بیشــترین حجــم برنامه هــای فرهنگــی مربــوط بــه حــوزه «دیــن و مذهــب» و 
بــا اختــالف اندکــی «فرهنــگ و هنــر» اســت. ایــن دو فصــل بیــش از نیمــی از برنامه هــای 
فرهنگــی را در خــود دارنــد. کمتریــن میــزان برنامه هــا مربوط به حوزۀ صنایع دســتی اســت.
با شناختی که از کم و کیف برنامه های فرهنگی و پراکندگی آنها در فصول مختلف 
به دست آمده حال باید به این موضوع پرداخت که وضعیت اعتباری به چه شکلی است. 
برای درک بهتر با برش یک دهه ای از این چهل سال که سنخیت میان برنامه هایشان 

بیشتر باشد، وضعیت اعتبارات و در مجموع بودجۀ فرهنگی را پی می گیریم.
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نمودار ۶) درصد سهم هریک از فصول «امور فرهنگ، تربیت بدنی و گردشگری» از 
برنامه های فرهنگی در قانون بودجۀ ١٣٩٩

۵‑ اعتبارات فرهنگی در دهۀ ١٣٩٠
پیش تــر نشــان دادیــم کــه اعتبــارات در نظــر گفتــه شــده بــرای فرهنــگ طــی چهــار دهۀ 
گذشــته بــه چــه شــکلی بــوده اســت. در اینجــا بــرای بررســی بیشــتر و جزئی تــر بودجــۀ 

فرهنگــی، ابتــدا اعتبــارات دهــۀ ٩٠ را بــه صــورت مختصــر بیــان خواهیــم کرد.

نمودار ٧) بودجۀ مصوب برای فرهنگ در دهۀ ١٣٩٠

بودجــه فرهنــگ در دهــۀ ١٣٩٠ بیــن ۴ تــا ١٠ هــزار میلیــارد تومــان در نوســان 
اســت. کمتریــن آن در ســال ١٣٩٠ بــا رقــم ۴ هــزار و ٢٢۴ میلیــارد تومــان قــرار دارد 
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و ســال ١٣٩۶ بــا رقــم ١٠ هــزار و ٩٠٢ میلیــارد تومــان در باالتریــن ســطح خــود 
قــرار دارد. ســیر عمومــی تصویــب بودجــه بــرای فرهنــگ در ایــن دهــه صعــودی بوده 

و بــا میانگیــن رشــد ١٢٫۶ درصــد رونــد کلــی رو بــه افزایــش را نشــان می دهــد.
البتــه نبایــد از ایــن رونــد برداشــت بهبــودی اوضــاع منابــع مالــی در بخــش فرهنــگ 
را داشــت و تحلیلــی تک بعــدی کــرد. چــرا کــه ایــن رونــد افزایشــی اعتبــارات در هــر 
ســال مطابــق بــا رونــد افزایــش تــورم در همــان ســال همــراه نیســت. چنان کــه از ابتــدای 
دهــۀ ٩٠ تــا پایــان آن درصــد رشــد میــزان اعتبــارات فرهنــگ نســبت بــه نــرخ تورمــی 
کــه ســاالنه توســط بانــک مرکــزی اعــالم می شــود، همخوانــی نــدارد و رابطۀ مســتقیمی 
بیــن آنهــا دیــده نمی شــود. یعنــی افزایــش تــورم تأثیــر مداومــی بــر میــزان رشــد مثبــت 
بودجــۀ فرهنگــی نداشــته و حتــی شــاهدیم که در چند ســال روند کاهشــی داشــته اســت. 
ایــن بــدان معناســت کــه اگرچــه هزینه هــای فعالیت هــا و برنامه هــای فرهنگــی رونــدی 

افزایشــی داشــته، امــا بــه همــان نســبت بودجــۀ الزم تأمیــن نشــده اســت.

نمودار ٨) مقایسۀ نرخ تورم و درصد رشد ساالنۀ بودجۀ فرهنگی طی دهۀ ١٣٩٠

در نمــودار بــاال می بینیــم کــه خــط ترســیمی بــرای تــورم اعالمــی از ســوی بانــک 
مرکــزی جمهــوری اســالمی در ایــن دهــه همــواره در یــک ســیر باالتــر از ٩ درصــد در 
حرکــت اســت. امــا درصــد رشــد بودجــۀ فرهنگــی در چهــار ســال در حــد صفــر یــا 

زیــر صفــر بــود و در مجمــوع شــش ســال زیــر خــط تــورم قــرار دارد.

۶‑ مقایسۀ اعتبارات فصول فرهنگی
ــت  ــگ، تربی ــور فرهن ــده در «ام ــای تعیین ش ــا و فصل ه ــه حوزه ه ــه اینک ــه ب ــا توج ب
بدنــی و گردشــگری» را مــالک بررســی قــرار دادیــم و درمــورد برنامه هــای مرتبــط بــا 
هریــک از ایــن فصــول آشــنا شــدیم، الزم اســت جهــت آشــنایی بیشــتر بــا رویکردهــای 
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سیاســت گذارانه در بودجــۀ فرهنگــی، بدانیــم حجــم اعتباراتــی کــه بــرای آنهــا درنظــر 
گرفتــه شــده بــه چــه منوالــی اســت. یعنــی بودجۀ فرهنگــی در میــان فصول هشــت گانه 
خــود بــه چــه شــکلی توزیــع شــده اســت. چــرا کــه برخــی از فصــول می تواننــد اهمیــت 
بیشــتری داشــته و بــرای سیاســت گذار از جایــگاه مهم تــری برخــوردار باشــند و 
ــه  ــرد. البت ــرای یــک فصــل در نظــر بگی ــری را ب ــار باالت ــد حجــم اعتب ضــرورت بدان
بررســی علــل و عوامــل چنیــن سیاســت هایی می توانــد و بایــد بــه عنــوان یــک موضوع 
ــدازه کــه توصیــف  ــن ان ــا در اینجــا، در همی ــد. ام ــرار گیرن مســتقل مــورد بررســی ق

دقیقــی بــر مبنــای اعــداد و ارقــام بودجــه ای ارائــه شــود، اکتفــا خواهــد شــد.
تصــور اولیــه بــر ایــن اســت که میــان تعــداد برنامه های هــر فصل و حجــم اعتباری 
کــه بــرای آن فصــل در نظــر گرفتــه شــده بایــد رابطــۀ مســتقیمی وجــود داشــته باشــد، 
یعنــی هرچــه فصلــی برنامه هــای بیشــتری داشــته باشــد، باید اعتبــارات بیشــتری را هم 
دربرگیــرد؛ امــا در واقــع ایــن اتفــاق نیفتــاده اســت، یعنــی ایــن رابطــه بــه دلیــل حجــم و 

جنــس فعالیت هــا در فصــول مختلــف، میــان برنامه هــا بــه هــم خــورده اســت.

جدول ۴) سهم درصدی فصول فرهنگی از حجم برنامه ها و اعتبارات مربوط به کل 
بودجۀ فرهنگ در قوانین بودجۀ دهۀ ١٣٩٠

سهم از بودجهسهم از برنامهعنوان فصل

٣٠٫٢٢٢٫٩دین و مذهب

۶٫٢١٧٫۵ورزش و تفریحات

٢٨٫٧٢١٫١فرهنگ و هنر

۵٫۴٧میراث فرهنگی

١١٫۶٢٢٫١رسانه

٣٫١۴٫۵گردشگری

٢٫٣١صنایع دستی

١٢٫۴۴تحقیق و توسعه در امور فرهنگ، تربیت بدنی و گردشگری

ــته،  ــی داش ــای فرهنگ ــترین ســهم را از برنامه ه ــه بیش ــن و مذهــب» ک فصــل «دی
بــه صــورت مشــخص بیشــترین ســهم از اعتبــارات فرهنگــی را بــه خــود اختصــاص 
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داده اســت. امــا فصــل «فرهنــگ و هنــر» کــه بــه لحــاظ تعــداد برنامــه در رتبــۀ دوم قــرار 
داشــت، بــه لحــاظ بودجــه ای در رتبــۀ ســوم قــرار گرفتــه اســت چــرا کــه فصــل «رســانه» 
کــه از نظــر برنامــه ای در رتبــۀ چهــارم بــود، از نظــر بودجــه ای در رتبــۀ دوم قــرار می گیــرد. 
ــا داشــتن ١١٫۶ درصــد از برنامه هــای فرهنگــی، ٢٢٫١ ــی فصــل «رســانه» ب ــه عبارت ب
درصــد از بودجــۀ فرهنگــی را بــه خــود اختصــاص داده اســت. همچنیــن فصــل «ورزش 
و تفریحــات» کــه بــا ۶٫٢ درصــد در رتبــۀ پنجــم برخــورداری از برنامه هــای فرهنگی قرار 

داشــت، بــا ١٧٫۵ درصــد در رتبــۀ چهــارم بودجــۀ فرهنگــی جــای گرفتــه اســت.
بــرای اینکــه ایــن نســبت ها را دقیق تــر بررســی کنیــم در اینجــا بودجــه هریــک از 
فصــول را در ایــن دهــۀ مــورد بررســی قــرار خواهیــم داد. البتــه بایــد متذکــر شــد کــه 
ــا در  ــی برنامه ه ــر جابه جای ــه ب ــده در نظــام بودجه نویســی ک ــه وجــود آم ــرات ب تغیی
ذیــل فصــول تــا حــدی تأثیرگــذار اســت بــه عنــوان یــک عامــل مــورد توجــه اســت.

نمــودار زیــر نگاهــی کلــی بــه اعتبــارات هریــک از فصــول هشــت گانه در قوانیــن 
بودجــه در ایــن دهــه را بــه مــا نشــان می دهــد. رنــگ مربــوط بــه هریــک از فصــول 
بیانگــر حجــم اعتبــاری اســت کــه در هــر ســال بــرای آن در نظــر گرفتــه شــده اســت. 

میــزان تغییــرات و جزئیــات آن در ادامــه بیــان می شــود.

نمودار ٩) مقایسۀ حجم اعتبارات تعیین شده برای فصول فرهنگی در قوانین بودجۀ دهۀ ١٣٩٠



٢۶

(٧)

١‑۶‑ تغییرات در بودجۀ دین و مذهب در دهۀ ٩٠

ــن و مذهــب کــه بیشــترین تعــداد برنامه هــا و  ــرای فصــل دی بودجــۀ تصویب شــده ب
بودجــه را در میــان دیگــر فصــول دارد، در طــی دهــۀ ١٣٩٠ بیــن ۴۴ درصــد در ســال 
ــن  ــارات ای ــوده اســت. اعتب ــا (۴٨‑) درصــد در ســال ١٣٩٢ در نوســان ب ١٣٩١ ت
فصــل در ســه ســال رشــدی منفــی داشــته امــا در هفــت ســال رشــد مثبتــی را شــاهدیم.

نمودار ١٠) درصد رشد اعتبارات فصل «دین و مذهب» در دهۀ ١٣٩٠

در کنــار رونــد افزایــش و کاهــش اعتبــارات در بودجــۀ فصــل دیــن و مذهــب، 
ســهم ایــن فصــل از اعتبــارات فرهنگــی اگرچــه در حجمــی بــا فــراز و نشــیب اســت 
امــا هیــچ گاه کمتــر از ١٧ درصــد نبــوده، و از ٢٨٫٢ درصــد نیــز تجــاوز نکرده اســت.

نمودار ١١) سهم درصدی اعتبارات فصل «دین و مذهب» از بودجۀ فرهنگی در دهۀ ١٣٩٠

٢‑۶‑ تغییرات در بودجه ورزش و تفریحات در دهۀ ٩٠

روند تصویب اعتبارات برای فصل ورزش و تفریحات بیانگر آن است که میزان رشد این 
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اعتبارات بین ۵٠٫۵ درصد در سال ١٣٩۴ تا (٣۶٫٣‑) درصد در سال ١٣٩٧ در نوسان 
است. یک روند ثابت رو به رشد یا کاهش برای این فصل مشاهده نمی شود.

نمودار ١٢) درصد رشد اعتبارات فصل «ورزش و تفریحات» در دهۀ ١٣٩٠

امــا ســهم ســاالنه ایــن فصــل از بودجــۀ فرهنگــی تفــاوت چندانــی را در ایــن دهــه 
نشــان نمی دهــد و بیــن ١۵ تــا ٢٠ درصــد قــرار دارد.

نمودار ١٣) سهم درصدی اعتبارات فصل «ورزش و تفریحات» از بودجۀ فرهنگی در 
دهۀ ١٣٩٠

٣‑۶‑ تغییرات در بودجۀ فرهنگ و هنر در دهۀ ٩٠

نوســانات تخصیــص بودجــه بــه این فصــل در طی این ده ســال بســیار باالســت. چنان که 
از ۶٩٫٩ درصــد افزایــش در ســال ١٣٩۵ تــا (١۴٫٨‑) درصــد در ســال ١٣٩٧ متفــاوت 

اســت و در ســال های دیگــر، به جــز ســال ١٣٩١، نیــز یــک ســیر متعادلــی را شــاهدیم.



٢٨

(٧)

نمودار ١۴) درصد رشد اعتبارات فصل «فرهنگ و هنر» در دهۀ ١٣٩٠

با این حال در سهم این فصل از اعتبارات فرهنگی اختالف چندانی مشاهده نمی شود. سهم 
فصل «فرهنگ و هنر» از بودجۀ فرهنگی طی این دهۀ بین ١۶ تا ٢۵ درصد در نوسان است.

نمودار ١۵) سهم درصدی اعتبارات فصل «فرهنگ و هنر» از بودجۀ فرهنگی در دهۀ ١٣٩٠

۴‑۶‑ تغییرات در بودجۀ میراث فرهنگی در دهۀ ٩٠

ــب  ــال بی نصی ــن ده س ــه ای در ای ــانات بودج ــز از نوس ــی نی ــراث فرهنگ ــۀ می بودج
ــن ۴۵٫٣ درصــد در ســال ١٣٩۵ کــه  ــن فصــل بی ــارات ای ــوده اســت. رشــد اعتب نب
بیشــترین افزایــش را نشــان می دهــد تــا (۴٧٫۵‑) درصــد در ســال ١٣٩٧ کــه 
ــان اســت. ــد در نوس ــان می ده ــترین کاهــش را نش ــع بیش ــد و در واق ــن رش کمتری

نمودار ١۶) درصد رشد اعتبارات فصل «میراث فرهنگی» در دهۀ ١٣٩٠
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ایــن نوســانات در ســهم پاییــن ایــن فصــل از اعتبــارات فرهنگــی کــه حداکثــر 
٨٫٢ درصــد را شــامل می شــود، چنــدان معنــی دار نیســت. بــا ایــن حــال پایین تریــن 
ــه ســال ١٣٩٧ ــوط ب ــن فصــل وجــود دارد (۵٫٢ درصــد) مرب ــرای ای ســهمی کــه ب

اســت کــه بیشــترین کاهــش را نیــز در ایــن دهــه داشــته اســت.

نمودار ١٧) سهم درصدی اعتبارات فصل «میراث فرهنگی» از بودجۀ فرهنگی در دهۀ ١٣٩٠

۵‑۶‑ تغییرات در بودجۀ رسانه در دهۀ ٩٠

اعتبارات فصل رسانه اگرچه در این ده سال نوسانات زیادی را به خود ندیده و در بازۀ ۴١٫۵
درصد و (٨٫٢‑) درصد قرار دارد، اما روند رشد اعتبارات آن سیری نزولی دارد.

نمودار ١٨) درصد رشد اعتبارات فصل «رسانه» در دهۀ ١٣٩٠

به رغــم ســیر نزولــی اعتبــارات فصــل در ایــن دهــه، ســهم آن از اعتبــارات 
ــال  ــد آن ١٩ درصــد در س ــن ح ــرار دارد. کمتری ــبی ق ــت مناس ــی در وضعی فرهنگ
١٣٩۶ بــوده و بیشــترین ســهم آن هــم در حــد ٢۶٫٧ درصــد در ســال ١٣٩٨ بــود.



٣٠

(٧)

نمودار ١٩) سهم درصدی اعتبارات فصل «رسانه» از بودجۀ فرهنگی در دهۀ ١٣٩٠

۶‑۶‑ تغییرات در بودجه گردشگری در دهۀ ٩٠

میــزان رشــد اعتبــارات گردشــگری در دهــۀ ٩٠ رونــد پرچالشــی دارد. در حالــی کــه 
ــاره ۵٢ ســال ١٣٩۶ شــاهد افزایــش ٩٠ درصــدی هســتیم در ســال ١٣٩٧ به یک ب

درصــد کاهــش می یابــد. در مجمــوع بایــد گفــت کــه رونــد تصویــب بودجــه بــرای 
ایــن فصــل در چهــار ســال رشــد منفــی داشــت و مابقــی مثبــت بــود.

نمودار ٢٠) درصد رشد اعتبارات فصل «گردشگری» در دهۀ ١٣٩٠

در ایــن رونــد امــا، ســهم پاییــن ایــن فصــل از اعتبــارات فرهنگــی در ســطح خــود 
ــن حالــت در ســالی کــه بیشــترین رشــد را داشــته توانســته  ــده و در بهتری ــی مان باق

ســهمی ۵٫٩ درصــدی از اعتبــارات فرهنگــی بــه دســت آورد.
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نمودار ٢١) سهم درصدی اعتبارات فصل «گردشگری» از بودجۀ فرهنگی در دهۀ ١٣٩٠

٧‑۶‑ تغییرات در بودجۀ صنایع دستی در دهۀ ٩٠

میــزان رشــد اعتبــارات ســاالنه در ایــن فصــل بســیار متفــاوت اســت زیــرا در ســال 
١٣٩۵ اعتبــارات آن نســبت بــه ســال قبــل ١۶٨٫۶ درصــد افزایــش می یابــد امــا دو 

ســال بعــد (یعنــی ١٣٩٧) ۴۵ درصــد کاهــش را نشــان می دهــد.

نمودار ٢٢) درصد رشد اعتبارات فصل «صنایع دستی» در دهۀ ١٣٩٠

بــا ایــن حــال ســهم انــدک ایــن فصــل در ایــن دهــه عمومــاً رو بــه افزایــش اســت. 
یعنــی در ســال ١٣٩٠ ســهم آن از اعتبــارات فرهنگــی کــه ٠٫۵ درصــد بــود در ســال 
ــه ١٫٢ درصــد رســید. در بهتریــن حالــت ســهم فصــل صنایــع دســتی در  ١٣٩٩ ب
ســال ١٣٩۶ بــه ١٫۵ درصــد رســیده اســت. نکتــه قابــل توجــه اینکــه افزایــش بــاالی 
ســال ١٣٩۵ بــه نوعــی اعتبــارات گردشــگری را از ســطح بســیار پاییــن خــود (کمتــر 
از یــک درصــد) بــاال کشــیده و در ســنوات بعــد، از آن ســطح پاییــن نیامــده اســت.



٣٢

(٧)

نمودار ٢٣) سهم درصدی اعتبارات فصل «صنایع دستی» از بودجۀ فرهنگی در دهۀ ١٣٩٠

٨‑۶‑ تغییرات در بودجۀ تحقیق و توسعه در امور فرهنگ، تربیت بدنی و گردشگری در دهۀ ٩٠

این فصل از جمله فصولی است که تغییرات برنامه ای در آن بسیار قابل توجه است. یعنی 
در ذیل آن در طی این ده سال برنامه هایی قرار گرفته یا خارج شدند که این امر بر میزان 
اعتبارات و روند رشد و سهم آن تأثیرگذار بوده است. در سنواتی این فصل ٣ برنامه داشته 
و در سالی نیز به ١۶ برنامه رسیده است. لذا تحلیل یا حتی توصیف آن می تواند با دقت 
انجام نپذیرد و در حد نمایش نمودارهای رشد و سهم مربوطه جهت آگاهی اکتفا می شود.

نمودار ٢۴) درصد رشد اعتبارات فصل «تحقیق و توسعه در امور فرهنگ، تربیت بدنی 
و گردشگری» در دهۀ ١٣٩٠

نمودار ٢۵) سهم درصدی اعتبارات فصل «تحقیق و توسعه در امور فرهنگ، تربیت 
بدنی و گردشگری» از بودجۀ فرهنگی در دهۀ ١٣٩٠



 بودجۀ فرهنگ

 ٣٣

٧‑ مقایسه اعتبارات برنامه های فرهنگی
مهم ترین جزء در بودجۀ فرهنگی، برنامه ها هستند. برنامه ها مجموعه ای از فعالیت ها هستند 
که توسط دستگاه ها به انجام می رسند. در واقع بودجه دستگاه ها با برنامه هایی تعیین می شود 
که بر اساس اهداف و وظایف قانونی شان تعریف شده اند و بر مبنای این برنامه ها مورد 
نظارت و وارسی دستگاه های ناظری همچون دیوان محاسبات قرار می گیرند. از مجموع 

چند برنامۀ دارای اشتراک موضوعی، یک فصل شکل می گیرد.
در ده ســال گذشــته برنامه هــای فرهنگــی بــه صــورت متنــاوب کــم یــا زیــاد 
می شــدند. برخــی از ایــن تناوب هــا بــه دلیــل قــرار گرفتــن دســتگاه جدیــد در تنظیمات 
بودجــه بــوده یــا آنکــه فعالیت هــای یــک برنامــه بــه حــدی متنــوع و گســترده شــده بــود 

کــه بودجه ریــزان آنهــا را از یکدیگــر جــدا کــرده و برنامــه جدیــدی ایجــاد کردنــد.

جدول ۵) تعداد برنامه های فرهنگی در قوانین بودجۀ ساالنۀ دهۀ ١٣٩٠

تعداد برنامهسال

١٣٩٠٧۶

١٣٩١٧۵

١٣٩٢٧٧

١٣٩٣٧٧

١٣٩۴۶۶

١٣٩۵١١٠

١٣٩۶١٠٩

١٣٩٧١١۴

١٣٩٨١١٨

١٣٩٩١٢٩

در سال ١٣٩٠ تعداد برنامه های فرهنگی شامل ٧۶ عنوان بود، اما در سال پایانی دهۀ 
١٣٩٩ به ١٢٩ برنامه رسید. این روند افزایشی تنها در سال ١٣٩۴ کاهش چشمگیری 
یافت و به ۶۶ برنامه رسید. اما در دیگر سنوات روند افزایشی خود را حفظ کرد. به ویژه 
از سال ١٣٩۵ که بر بودجه ریزی بر مبنای عملکرد مورد تأکید سیاست گذاران قرار 
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گرفت و لزوم حذف ردیف های متفرقه، باعث شد به یک باره تعداد برنامه ها افزایش 
باالیی داشته باشد. در جدول زیر می توان تعداد برنامه های فرهنگی را در قوانین بودجه 

ساالنه دهۀ ١٣٩٠ مشاهده کرد که به چه وضعیتی بوده است.
ایــن برنامه هــای فرهنگــی در ســال های مختلــف اعتبــارات کــم و زیــادی را بــه خــود 
دیده انــد. برخــی از آنهــا بــه دلیــل اهمیت شــان اعتبــارات بیشــتری را داشــتند و برخــی 
دیگــر امــا کمتــر. در اینجــا بــرای آنکــه بدانیــم در دهۀ گذشــته وضعیت اعتبــارات مربوط 

بــه برنامه هــای فرهنگــی بــه چــه شــکل بــوده آنهــا را در کنــار هــم قــرار داده ایــم.
آنچه به دست آمده نشان می دهد در این ده سال برنامه هایی چون؛

• برنامۀ تأمین، تولید و پخش سیمای سراسری (در هفت سال متناوب)
• برنامۀ حمایت از مدارس و طالب علوم حوزوی (در پنج سال متناوب)

• برنامۀ گسترش ورزش همگانی (در چهار سال متناوب)
• برنامۀ حمایت و هدایت فعالیت های فرهنگی ‑ دینی  (در چهار سال متناوب)  

• برنامۀ احداث، تأمین، نگهداری و ادارۀ اماکن و فضاهای فرهنگی  (در چهار سال متناوب)
• برنامۀ خدمات فرهنگی و هنری  (در چهار سال متوالی)

جــزو ســه برنامــه ای بودنــد کــه بیشــترین اعتبــارات را دریافــت کرده انــد. نکتــه 
قابــل توجــه درمــورد برنامه هــای فــوق ایــن اســت کــه حجــم بیشــتر اعتبــارات آنهــا بــه 

صــورت تملــک دارایی هــای ســرمایه ای (بــه عبارتــی عمرانــی) بــوده اســت.
در مقابل برنامه هایی چون؛

• برنامۀ ساماندهی و نظارت بر امور خیریه    (در پنج سال متوالی)  
• برنامۀ حمایت و هدایت فعالیت های فرهنگی‑دینی دانشجویان  (در چهار سال متوالی)

• برنامۀ شناسایی و حفظ میراث فرهنگی ناملموس  (در چهار سال متوالی)
• برنامۀ مقاوم سازی ساختمان ها   (در چهار سال متناوب)

• برنامۀ تأمین محتوای فرهنگی دیجیتال (در سه سال متناوب)
• برنامۀ گسترش ورزش کارگران (در دو سال متناوب)

در ایــن ده ســال جــزو ســه برنامــه ای بودنــد کــه کمتریــن اعتبــارات را در میــان 
ــد. دیگــر برنامه هــای دورۀ خــود دریافــت کــرده بودن
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جدول ۶) برنامه های فرهنگی که بیشترین و کمترین اعتبارات را در قوانین بودجه ساالنه 
دهۀ ١٣٩٠ دریافت کرده اند

١٣٩٩١٣٩٨١٣٩٧١٣٩۶١٣٩۵سال

بار
عت
ن ا
تری
یش
ا ب
ی ب

ها
مه 
رنا
ب

برنامه تأمین، 
تولید و پخش 
سیمای سراسری

برنامۀ تأمین، تولید 
و پخش سیما

برنامۀ تأمین، 
تولید و پخش 

سیما

برنامۀ گسترش 
ورزش همگانی

برنامۀ گسترش 
ورزش 
همگانی

برنامۀ تولید و 
پخش صدا و 
سیمای مراکز 

استانی   

برنامۀ گسترش 
ورزش همگانی

برنامۀ گسترش 
ورزش همگانی

برنامۀ تأمین، 
تولید و پخش 

سیما

حمایت از 
فعالیت های 
ویژۀ فرهنگی 

و هنری 
استان ها      

ایجاد، توسعه و 
تجهیز فضاهای 
ورزشی کشور

برنامۀ تأمین، توسعه، 
مقاوم سازی، تعمیر، 
تجهیز و نگهداری 

فضاها، ساختمان ها، 
اماکن و ماشین آالت

برنامۀ حمایت از 
مدارس و طالب 
علوم حوزوی

برنامۀ حمایت 
از مدارس و 
طالب علوم 
حوزوی

برنامۀ حمایت 
از مدارس و 
طالب علوم 
حوزوی

بار
عت
ن ا
تری
کم

با 
ی 
ها

مه 
رنا
ب

برنامۀ گسترش 
ورزش کارگران

برنامۀ بررسی 
و شناسایی آثار 
و محوطه های 
باستان شناختی

برنامۀ تأمین 
محتوای فرهنگی 

دیجیتال

برنامۀ 
سیاست گذاری 
در امور زنان و 
تحکیم  خانواده

برنامۀ حمایت 
و هدایت 

فعالیت های 
فرهنگی‑دینی 
دانشجویان

برنامۀ 
فعالیت های 

فرهنگی 
حوزه های علمیه

برنامۀ تأمین 
محتوای فرهنگی 

دیجیتال

برنامۀ تأمین، 
توسعه، 

مقاوم سازی، 
تعمیر، تجهیز و 

نگهداری فضاها، 
ساختمان ها، اماکن 
و ماشین آالت

برنامۀ گسترش 
ورزش کارگران

برنامۀ 
سیاست گذاری 
در امور زنان و 
تحکیم خانواده

برنامۀ تأمین 
خدمات فرهنگی 
و تبلیغی مبلغان

برنامۀ حمایت و 
هدایت فعالیت های 

فرهنگی‑دینی 
دانشجویان

برنامۀ حمایت و 
هدایت فعالیت های 

فرهنگی‑دینی 
دانشجویان

برنامۀ حمایت و 
هدایت فعالیت های 

فرهنگی‑دینی 
دانشجویان

برنامۀ تأمین 
محتوای 
فرهنگی 
دیجیتال
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١٣٩۴١٣٩٣١٣٩٢١٣٩١١٣٩٠سال

بار
عت
ن ا
تری
یش
ا ب
ی ب

ها
مه 
رنا
ب

برنامۀ حمایت از 
مدارس و طالب 
علوم حوزوی

برنامۀ حمایت از 
مدارس و طالب 
علوم حوزوی

برنامۀ خدمات 
فرهنگی و هنری

برنامۀ حمایت 
و هدایت 

فعالیت های 
فرهنگی‑ دینی      

برنامۀ حمایت 
و هدایت 

فعالیت های 
فرهنگی ‑ 

دینی      

برنامۀ خدمات 
فرهنگی و هنری

برنامۀ خدمات 
فرهنگی و هنری

برنامۀ احداث، 
تأمین، نگهداری 
و ادارۀ اماکن و 
فضاهای فرهنگی

برنامۀ احداث، 
تأمین، 

نگهداری و 
ادارۀ اماکن 
و فضاهای 
فرهنگی

برنامۀ پخش 
سیما

برنامۀ حمایت 
و هدایت 

فعالیت های 
فرهنگی‑ دینی      

برنامۀ تولید سیمابرنامۀ تولید سیما
برنامۀ خدمات 

فرهنگی و 
هنری

برنامۀ احداث، 
تأمین، 

نگهداری و 
ادارۀ اماکن 
و فضاهای 
فرهنگی

بار
عت
ن ا
تری
کم

با 
ی 
ها

مه 
رنا
ب

برنامۀ شناسایی 
و حفظ میراث 

فرهنگی 
ناملموس

برنامۀ شناسایی 
و حفظ میراث 
فرهنگی ناملموس

برنامۀ حمایت 
از پژوهش های 

فرهنگی 
غیردولتی

برنامۀ شناسایی 
و حفظ میراث 

فرهنگی 
ناملموس

برنامۀ تأمین 
وسایل 

کمک آموزشی 
و سرگرم کننده

برنامۀ 
مقاوم سازی 
ساختمان ها   

برنامۀ مقاوم سازی 
ساختمان ها   

برنامۀ شناسایی 
و حفظ میراث 
فرهنگی ناملموس

برنامۀ 
ساماندهی و 

نظارت بر امور 
خیریه      

برنامۀ 
ساماندهی و 

نظارت بر امور 
خیریه      

برنامۀ ساماندهی 
و نظارت بر امور 

خیریه      

برنامۀ ساماندهی 
و نظارت بر امور 

خیریه      

برنامۀ ساماندهی 
و نظارت بر امور 

خیریه      

برنامۀ 
مقاوم سازی 
ساختمان ها   

برنامۀ 
مقاوم سازی 
ساختمان ها   
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٨‑ دستگاه های فرهنگی
یکــی از مباحــث مهــم در بررســی و رصــد بودجــۀ فرهنگــی ایــن اســت کــه بدانیــم، 
اعتبــارات فرهنگــی توســط کــدام بازیگــر عرصــۀ سیاســت گذاری، مدیریــت یــا اجرای 
ــن  ــه ای ــوان ب ــر از آن جهــت اهمیــت دارد کــه می ت ــن ام ــه می شــود. ای فرهنگــی هزین
شــناخت رســید کــه در فضــای فرهنگــی حجــم فعالیت هــا و میــزان اعتبــار دریافتــی 
بازیگــران بــه چــه شــکلی اســت و بازیگــران مؤثــر را شناســایی کــرد چــرا کــه بــا توجــه 
ــده  ــر عه ــران ب ــن بازیگ ــک از ای ــه هری ــی ک ــای کاری و وظایف ــا، حوزه ه ــه برنامه ه ب
دارنــد، بودجــه بــدان اختصــاص می یابــد. از ایــن جهــت در تخصیــص بودجــه بــه هــر 

ــوان تشــخیص داد. ــگاه او در حوزه هــای مختلــف فرهنــگ را می ت بازیگــر، جای
در ایــن گــزارش بــرای دســتیابی بــه ایــن شــناخت و بــه دلیــل برخــوردار بــودن 
ــارات  ــه از اعتب ــگ ک ــۀ فرهن ــران عرص ــی از بازیگ ــۀ نمای ــت مناســب در ارائ از دق
فرهنگــی هــم بهره مندنــد، قانــون بودجــۀ ســال ١٣٩٩ مــالک قــرار خواهــد گرفــت. 
ایــن انتخــاب بــدان دلیــل اســت کــه در قانــون بودجــه ایــن ســال آخریــن ویرایــش 
بودجه نویســی در طــی ایــن چهــار دهــه اتفــاق افتــاد، بــه نوعــی ردیف هــای متفرقــه 
ــفافیت  ــت و ش ــون کاهــش یاف ــن قان ــگ در ای ــده تر عرصــۀ فرهن و کمترشناخته ش
بیشــتری را در تفکیــک دســتگاه های دریافت کننــده بودجــه، شــاهدیم. بــا ایــن 
وصــف تــالش خواهــد شــد، بــر مبنــای قانــون بودجــه بازیگــران و جایــگاه آنهــا را در 

بودجــۀ فرهنگــی بــه تصویــر بکشــیم.
مطابــق آنچــه در قانــون بودجــه ١٣٩٩ بــه عنــوان بودجــۀ فرهنگی برمی شــماریم، 
نهادهــا و دســتگاه هایی را یافته ایــم کــه از ایــن اعتبــارات بــه عنــوان منبــع هزینه هــای 
ــرور جــداول بودجــه، ۵٣  ــا م ــد می شــوند. ب ــه فعالیت هــای خــود بهره من ــوط ب مرب
ــار جــذب  ــل برنامه هــای فرهنگــی اعتب ــه از ِقب ــوان دســتگاه هایی ک ــه عن دســتگاه ب
می کننــد، شناســایی شــده اند. نگاهــی کلــی بــه ایــن دســتگاه ها نشــان می دهــد، 
ــگاه یکســانی  ــا جای ــا همــۀ آنه ــد. ام ــا اهــداف و وظایفــی فرهنگــی دارن غالــب آنه
در عرصــۀ فرهنــگ ندارنــد. برخــی از آنهــا مســتقیماً بــه عنــوان دســتگاهی فرهنگــی 
ــد وزارت فرهنــگ و ارشــاد اســالمی و ســازمان تبلیغــات  شــناخته می شــوند، مانن
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اســالمی؛ برخــی نیــز بــا فاصلــه ای نزدیــک بــه عرصــۀ فرهنــگ قــرار دارنــد، ماننــد 
وزارت آمــوزش و پــرورش و جهــاد دانشــگاهی؛ برخــی دســتگاه ها نیــز بــه دلیــل آن 
ــتگاه های  ــرۀ دس ــد در زم ــف کرده ان ــود تعری ــرای خ ــی ب ــی فرهنگ ــه فعالیت های ک
بهداشــت،  وزارت  ماننــد  می شــوند،  برشــمرده  فرهنگــی  اعتبــار  دریافت کننــده 

درمــان و آمــوزش پزشــکی.
در میــان دســتگاه های شناسایی شــده، ٨ وزارتخانــه قــرار دارنــد کــه وزارت هــای 
«فرهنــگ و ارشــاد اســالمی»، «ورزش و جوانــان» و «میــراث فرهنگی، گردشــگری و 
صنایــع دســتی»، بــه عنــوان دســتگاه های فرهنگــی بــه شــمار می آینــد. در کنــار آنهــا 
۶ شــورا و ١٠ ســازمان نیــز قــرار دارنــد. همچنیــن بایــد بــه مجلــس شــورای اســالمی 
بــه عنــوان یــک قــوه اشــاره کــرد کــه در میــان ایــن دســتگاه ها قــرار دارد. البتــه بــرای 
مجلــس شــورای اســالمی توضیحــی هــم آورده شــده کــه بــه «کتابخانــه، مــوزه و مرکز 

اســناد پارلمانــی» و «خبرگــزاری ملــت» از زیرمجموعه هــای ایــن نهــاد اشــاره دارد.
طبــق یافته هــا، بــرای ١٢٩ برنامــه فرهنگــی در قانــون بودجــه، وزارت فرهنــگ 
و ارشــاد اســالمی بیشــترین تعــداد برنامه هــا (١٧ برنامــه) را در ذیــل خــود دارد. بــه 
عبارتــی وزارت فرهنــگ و ارشــاد اســالمی در میــان ۵٣ دســتگاه شناســایی شــده، 
از تعــداد برنامه هــای بیشــتری نســبت بــه ســایرین اعتبــار دریافــت می کنــد. پــس از 
ایــن وزارتخانــه، وزارت میــراث فرهنگــی، گردشــگری و صنایــع دســتی، قــرار دارد 
کــه از بابــت ١٢ برنامــۀ فرهنگــی بودجــه دریافــت می کنــد. پــس از ایــن دو دســتگاه، 
بــه ترتیــب، ســازمان تبلیغــات اســالمی (٨ برنامــه)، دفتــر تبلیغــات اســالمی حــوزۀ 
علمیــۀ قــم (٧ برنامــه) و ســازمان صــدا و ســیما (۶ برنامــه) قــرار دارنــد. ایــن 
دســتگاه ها عمدتــاً بــه عنــوان دســتگاه های اصلــی فرهنگــی نیــز بــه شــمار می رونــد. 
وضعیــت مابقــی ۴٨ دســتگاه بــه ایــن شــکل اســت کــه، ســه دســتگاه دارای ۵ برنامه، 
شــش دســتگاه دارای ۴ برنامــه، بــه همیــن تعــداد نیــز دارای ٣ برنامــه، ١٢ دســتگاه 

دارای ٢ برنامــه و ٢١ دســتگاه دارای ١ برنامــه هســتند.
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نمودار ٢۶) مقایسه تعداد برنامه های دستگاه هایی که بودجۀ فرهنگی در قانون بودجه 
١٣٩٩ دریافت می کنند
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در ایــن بررســی و مقایســه میــان دســتگاه ها و تعــداد برنامه هــای آنهــا بایــد 
ــای ایــن نیســت کــه  ــه معن ــه توجــه شــود کــه تعــداد بیشــتر برنامه هــا ب ــه ایــن نکت ب
آن دســتگاه بودجــه بیشــتری در اختیــار دارد. بــرای اینکــه بــه ایــن موضــوع نگاهــی 
دقیق تــر داشــته باشــیم، حجــم اعتبــارات هزینــه ای کــه از بابــت برنامه هــای فرهنگــی 
ــم. ــرار می دهی ــورد مقایســه ق ــه را م ــن دســتگاه ها اختصــاص یافت ــه هریــک از ای ب

بــا مــرور بــر اعتبــارات شــاهدیم کــه ســازمان صــدا و ســیما بــا داشــتن ۶ برنامــه 
ــد.  ــه دیگــر دســتگاه های مــورد بررســی دریافــت می کن ــار را نســبت ب بیشــترین اعتب
ایــن ســازمان در ســال ١٣٩٩ مبلــغ ١٩١۵ میلیــارد تومــان اعتبــار از بابــت برنامه هــای 
ــی اســت کــه وزارت فرهنــگ و ارشــاد  ــن در حال فرهنگــی دریافــت کــرده اســت. ای
ــان  ــارد توم ــار داشــت، ٨٩۴ میلی ــا را در اختی ــداد برنامه ه ــه بیشــترین تع اســالمی ک
ــی بیــش از نصــف  ــار دریافــت کــرده اســت. یعن از بابــت برنامه هــای فرهنگــی اعتب
ــز در  ــی نی ــتگاه های فرهنگ ــایر دس ــیما. س ــدا و س ــازمان ص ــی س ــارات فرهنگ اعتب
ســطحی پایین تــر از ایــن وزارتخانــه قــرار دارنــد. وزارت ورزش و جوانــان کــه در مرتبۀ 
ســوم از لحــاظ حجــم برخــورداری از اعتبــارات فرهنگی قــرار دارد، تنهــا ٨٨٣ میلیارد 
تومــان از اعتبــارات فرهنگــی را دریافــت می کنــد. پــس از آن وزارت میــراث فرهنگــی، 
گردشــگری و صنایــع دســتی قــرار دارد کــه ۵٣٢ میلیــارد تومــان اعتبــار گرفتــه اســت.

همچنیــن بایــد بــه حجــم اعتبار دســتگاه هایی چــون «شــورای عالی حــوزۀ علمیه» 
اشــاره کنیــم کــه بــا وجــود داشــتن تعــداد برنامه هــای کمتــر، اعتبــارات بیشــتری را بــه 
خــود اختصــاص داده انــد. ایــن شــورا کــه تنهــا ۴ برنامــه داشــته امــا اعتبــار دریافتــی 
ــر  ــه و «دفت ــا ٨ برنام ــاری اســت کــه «ســازمان تبلیغــات اســالمی» ب آن بیــش از اعتب
ــی حــوزۀ  ــرده اســت. «شــورای عال ــه دریافــت ک ــا ٧ برنام ــم» ب ــات اســالمی ق تبلیغ
علمیــه» ۵٢٩ میلیــارد تومــان، امــا «ســازمان تبلیغات اســالمی» ٣٢١ میلیــارد تومان و 
«دفتــر تبلیغــات اســالمی قــم» ١٣٧ میلیــارد تومــان اعتبــار فرهنگــی دریافــت کرده اند.
از میــان ۵٣ دســتگاهی کــه از اعتبــارات و برنامه هــای فرهنگــی بهره منــد می شــوند 
کمتریــن اعتبــار بــه «ســازمان پژوهــش و برنامه ریــزی آموزشــی‑ مــوزه تاریــخ تعلیــم 

و تربیــت» تعلــق می گیــرد کــه تنهــا ٩٠٠ میلیــون تومــان بابــت یــک برنامــه اســت.
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نمودار ٢٧) مقایسه اعتبارات فرهنگی دستگاه هایی که بودجۀ فرهنگی در قانون بودجه 
١٣٩٩ دریافت می کنند (میلیارد تومان)
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٩‑ جمع بندی و نتیجه گیری
در ایــن گــزارش ســعی بــر آن بــود تــا بتوانیــم نگاهــی بــه بودجــۀ فرهنگــی بیندازیــم و بر 
اســاس آن بــه تصمیم گیــران، سیاســت گذاران، سیاســت پژوهان و دیگــر پژوهشــگران 
کــه در پــی بهبــود سیاســت ها و برنامه هــای فرهنگــی هســتند، تصویــر و شــناختی از 

ایــن موضــوع ارائــه کنیــم کــه بودجــۀ فرهنگــی در چــه وضعیتــی بــه ســر می بــرد.
در ایــن راســتا بــا مــروری بــر قوانیــن بودجــه طــی ۴٠ ســال گذشــته و شناســایی 
ــه و  ــه، یــک ده ــار ده ــب مقایســه های چه ــارات فرهنگــی، ســعی شــد در قال اعتب
ــران  ــاد مختلفــی از بودجــۀ فرهنگــی در جمهــوری اســالمی ای ــی یک ســاله، ابع حت
ارائــه شــود. ایــن مــرور همــراه بــا توصیــف و تحلیلــی از جایــگاه اعتبــارات فرهنگــی 
ــا بودجــۀ  ــارات ب ــن اعتب ــی نســبت ای ــا ارزیاب ــود. ضمــن آن، ب ــن بودجــه ب در قوانی
عمومــی کشــور و وزن دهــی بــه آن بــر اســاس نرخ هــای رســمی و غیررســمی واحــد 
ــه  ــگاه ب ــا ن ــن ب ــگاه ترســیم شــد. همچنی ــی «دالر»، وضعیــت و ابعــاد ایــن جای پول
برنامه هــای فرهنگــی و دســته بندی های آنهــا اهمیــت اعتبــاری ایــن برنامه هــا مــورد 
ــای  ــن برنامه ه ــت ای ــه از باب ــتگاه هایی ک ــایی دس ــا شناس ــت و ب ــرار گرف بحــث ق
ــاری  ــد، بازیگــران رســمی در بخــش فرهنــگ از منظــر اعتب ــار دریافــت می کنن اعتب

مــورد مقایســه قــرار گرفتنــد.
آنچــه از ایــن بررســی ها بــه دســت آمــده بیانگــر آن اســت کــه بودجــۀ فرهنگــی 
به رغــم جایــگاه مهمــی کــه در نظام هــای اجتماعــی دارد، بســیار ناچیــز اســت. ایــن در 
حالــی اســت کــه بســیاری از فعالیت هــای فرهنــگ رســمی از ســوی دولــت حمایــت 
می شــوند و دولــت بــه صــورت غیرمســتقیم، یارانــه یــا کمــک مســتقیم بــه فعــاالن 
ــه اینکــه نظــام سیاســت گذاری فرهنگــی  ــا توجــه ب ــا ب ــد. ام فرهنگــی کمــک می کن
بــه گونــه ای طراحــی شــده کــه امــکان ایجــاد یــک جریــان فراگیــر فرهنگــی را در کل 
کشــور بــا ایــن منابــع انــدک در اختیــار، نــدارد و نمی توانــد تمامــی نیازهــای فرهنگــی 
مخاطبــان خــود را تأمیــن کنــد. ایــن امــر ســبب شــده بســیاری از فعالیت هــای 
ــدان در راســتای سیاســت های  ــرد و چن ــه خــود بگی فرهنگــی شــکلی غیررســمی ب

مــورد نظــر سیاســت گذاران نباشــد.
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ــاً  ــا ۴ درصــدی بودجــه فرهنــگ از کل بودجــۀ عمومــی کشــور قطع ســهم ٣ ی
نمی توانــد ایــن فرصــت را بــرای فعالیت هــا و برنامه هــای وابســته بــه اعتبــارات 
ــا  ــای فرهنگــی همســو ی ــترده محتواه ــۀ گس ــر هجم ــا در براب ــم آورد ت ــی فراه دولت
غیرهمســو، معــارض یــا غیــر معــارض، مطلــوب یــا نامطلــوب و ...، تــوان تولیــد 
ــران و  ــی اســت کــه بارهــا از ســوی رهب ــن در حال و پاســخگویی داشــته باشــند. ای
ــداوم و  ــظ و ت ــگ در حف ــگاه فرهن ــت جای ــر اهمی ــام ب ــد نظ سیاســت گذاران ارش

ــود. ــده و می ش ــد ش ــۀ اســالمی تأکی ــرفت جامع پیش
ــام  ــه هــر حــال طیــف مختلــف دســتگاه های فرهنگــی کــه در اینجــا از آنهــا ن ب
ــه، در ظاهــر  ــی کــه ذکرشــان رفت ــواع گوناگــون برنامه های ــن ان ــرده شــد و همچنی ب
امــر امــکان اجــرای فعالیت هــای مؤثــر فرهنگــی را نویــد می دهنــد. امــا اثراتــی 
کــه نصیــب مجموعــۀ فرهنــگ می شــود، چنــدان مطلــوب بــه نظــر نمی رســد. لــذا 
درمــورد اینکــه ایــن دســتگاه ها و اعتباراتــی کــه بــرای فعالیت هــای مختلــف هزینــه 
ــار مــی آورد، موضــوع مهمــی اســت کــه الزم  ــه ب می شــود چــه اثــرات فرهنگــی را ب

اســت بــه صــورت مفصــل مــورد پژوهــش قــرار گیــرد.
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منابع
قوانین بودجه ساالنه از ١٣۵٩ تا ١٣٩٩ مصوب مجلس شورای اسالمی

(/https://www.cbi.ir) سامانۀ بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران

(/http://library.mporg.ir) پایگاه منابع و داده های سازمان برنامه و بودجه
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پیوست ها

پیوست یک: فهرست برنامه های ذیل امور فرهنگ، تربیت بدنی و گردشگری در قانون 
بودجۀ ١٣٩٩

عنوان برنامهشماره طبقه بندی

فصل دین و مذهب١٧٠١٠٠٠٠٠٠

برنامۀ تأمین خدمات فرهنگی و تبلیغی مبلغان١٧٠١٠٠٢٠٠٠

برنامۀ شناسایی، جذب و اعزام مبلغان دینی١٧٠١٠٠۴٠٠٠

برنامۀ فعالیت های فرهنگی حوزه های علمیه١٧٠١٠٠۵٠٠٠

برنامۀ ساماندهی و ارتقای فعالیت های قرآنی١٧٠١٠٠۶٠٠٠

١٧٠١٠٠٧٠٠٠
برنامۀ ساماندهی و ارتقای فعالیت های فرهنگی‑ دینی (مساجد، 

تشکل های دینی، آحاد و اقشار تأثیرگذار)

برنامۀ حمایت و هدایت فعالیت های فرهنگی‑دینی در دانشگاه ها١٧٠١٠٠٨٠٠٠

برنامۀ تدوین سند و گفتمان سازی الگوی اسالمی‑ایرانی پیشرفت١٧٠١٠٠٩٠٠٠

برنامۀ ارتقای فعالیت فرهنگی‑دینی مساجد١٧٠١٠١٠٠٠٠

توانمندسازی اقشار تأثیرگذار دینی و انقالبی١٧٠١٠١١٠٠٠

برنامۀ اطالع رسانی و تبلیغات دینی رسانه ای١٧٠١٠١٢٠٠٠

برنامه حمایت از امور اهل سنت (مذاهب اسالمی)١٧٠١٠١٣٠٠٠

برنامۀ حمایت از مراسم ملی و مذهبی در کشور١٧٠١٠١٧٠٠٠

برنامۀ حمایت از فعالیت های فرهنگی و دینی در خارج از کشور١٧٠١٠١٩٠٠٠

برنامۀ راهبری، نظارت و اداره امور بقاع و اماکن مذهبی١٧٠١٠٢١٠٠٠

برنامۀ سازماندهی اعزام و پشتیبانی از اعزام روحانیون و مبلغان دینی١٧٠١٠٢٣٠٠٠

برنامۀ ساماندهی اعزام زائران به حج تمتع عمره و عتبات عالیات١٧٠١٠٢۴٠٠٠

برنامه حمایت از حوزه های علمیه و مدارس علوم دینی١٧٠١٠٢۵٠٠٠

برنامۀ آموزش های حوزه های علمیه١٧٠١٠٢۶٠٠٠

برنامۀ گسترش و تعمیق اندیشۀ تقریب مذاهب اسالمی١٧٠١٠٢٨٠٠٠

برنامۀ حمایت از گسترش فعالیت های فرهنگی در مساجد١٧٠١٠٢٩٠٠٠



۴۶

(٧)

عنوان برنامهشماره طبقه بندی

برنامۀ حمایت از فعالیت های فرهنگی حوزه های علمیۀ برادران١٧٠١٠٣٠٠٠٠

برنامۀ حمایت از آموزش های حوزه های علمیۀ برادران١٧٠١٠٣١٠٠٠

برنامۀ تسهیل دسترسی آحاد جامعه به محصوالت فرهنگی‑هنری‑دینی١٧٠١٠٣٢٠٠٠

برنامۀ حمایت از آموزش های حوزه های علمیۀ خراسان١٧٠١٠٣۴٠٠٠

برنامۀ حمایت از فعالیت های فرهنگی حوزه های علمیۀ خراسان١٧٠١٠٣۶٠٠٠

برنامۀ حمایت از آموزش های حوزه های علمیۀ خواهران١٧٠١٠٣٨٠٠٠

برنامۀ حمایت از فعالیت های فرهنگی حوزه های علمیۀ خواهران١٧٠١٠۴٠٠٠٠

حمایت از حوزه های علمیه و مدارس علوم دینی١٧٠١٠۴٢٠٠٠

برنامۀ حمایت از حوزه های علمیه و مدارس علوم دینی١٧٠١٠۴٣٠٠٠

برنامۀ حمایت از فعالیت های تبلیغی حوزه های علمیه١٧٠١٠۵١٠٠٠

برنامۀ توانمندسازی اقشارتاثیرگذار دینی و انقالبی در دانشگاه ها١٧٠١٠۵٢٠٠٠

تأمین محتوای فرهنگی دینی در فضای مجازی و رسانه١٧٠١٠۵٣٠٠٠

شناسایی و تأمین نیازهای فکری‑دینی١٧٠١٠۵۵٠٠٠

برنامۀ حمایت و راهبری فعالیت های تبلیغ و ترویج قرآن کریم١٧٠١٠۵٩٠٠٠

برنامۀ گسترش فعالیت های فرهنگی در مساجد١٧٠١٠۶١٠٠٠

برنامۀ تعمیق و توسعۀ ادبیات و هنر دینی و انقالبی١٧٠١٠۶٢٠٠٠

برنامۀ راهبری، نظارت و ادارۀ امور موقوفات کشور١٧٠١٠۶٣٠٠٠

١٧٠١٠۶۴٠٠٠
برنامۀ نظارت و معرفت افزایی زائران در حوزۀ حج تمتع، عمره مفرده و 

عتبات عالیات

برنامۀ اعزام دانشگاهیان به حج عمره و عتبات عالیات١٧٠١٠۶۵٠٠٠

فصل ورزش و تفریحات١٧٠٢٠٠٠٠٠٠

برنامۀ رشد و گسترش ورزش همگانی١٧٠٢٠٠١٠٠٠

برنامۀ ورزش همگانی دانشجویان١٧٠٢٠٠٢٠٠٠

برنامۀ گسترش ورزش قهرمانی١٧٠٢٠٠٣٠٠٠

ایجاد، توسعه و تجهیز فضاهای ورزشی کشور١٧٠٢٠٠۴٠٠٠



 بودجۀ فرهنگ

 ۴٧

عنوان برنامهشماره طبقه بندی

برنامۀ گسترش ورزش قهرمانی دانشجویان١٧٠٢٠٠٧٠٠٠

برنامۀ گسترش ورزش کارگران١٧٠٢٠٠٨٠٠٠

برنامۀ تربیت بدنی دانش آموزان١٧٠٢٠١١٠٠٠

برنامۀ حمایت از توسعه ورزش قهرمانی١٧٠٢٠١٢٠٠٠

فصل فرهنگ و هنر١٧٠٣٠٠٠٠٠٠

برنامۀ توسعه نشر و ترویج کتابخوانی١٧٠٣٠٠١٠٠٠

برنامۀ ارتقای دانش و فناوری های نوین صنعت سینمای کشور١٧٠٣٠٠٣٠٠٠

برنامۀ راهبری و ارتقای محصوالت چاپی١٧٠٣٠٠۴٠٠٠

برنامۀ توسعۀ مناسبات فرهنگی بین المللی١٧٠٣٠٠۵٠٠٠

١٧٠٣٠٠۶٠٠٠
برنامۀ راهبری و حمایت از ظرفیت ها و فعالیت های فرهنگی و دینی در 

خارج از کشور

برنامۀ توسعه، تأمین و تولید آثار متناسب تربیتی و پرورشی کودکان و نوجوانان١٧٠٣٠٠٩٠٠٠

برنامۀ شناسایی، گردآوری، ساماندهی و حفاظت و اشاعۀ اسناد ملی١٧٠٣٠١١٠٠٠

برنامۀ شناسایی، گردآوری، ساماندهی و حفاظت و اشاعۀ کتب خطی و چاپی١٧٠٣٠١٢٠٠٠

برنامۀ حفظ و نشر آثار فرهنگی و هنری دفاع مقدس١٧٠٣٠١٣٠٠٠

برنامۀ حمایت و گسترش سینمای ملی١٧٠٣٠١۴٠٠٠

١٧٠٣٠١۶٠٠٠
برنامۀ ارزیابی تحقق سیاست ها، برنامه ها و طرح های مرتبط با وضعیت 

زنان و خانواده

برنامۀ ارتقای توانمندی ها و مشارکت های اجتماعی جوانان و زنان١٧٠٣٠١٧٠٠٠

برنامۀ حمایت از توسعه و الگوسازی مد و لباس اسالمی‑ایرانی١٧٠٣٠١٨٠٠٠

برنامۀ حمایت از توسعۀ صنعت انیمیشین١٧٠٣٠٢١٠٠٠

برنامۀ حمایت و بزرگداشت شخصیت های فرهنگی و دینی١٧٠٣٠٢٣٠٠٠

برنامۀ حمایت، هدایت و ارتقای امور فرهنگی در ورزش١٧٠٣٠٢۴٠٠٠

برنامۀ حمایت و صیانت از موسیقی ملی١٧٠٣٠٢۵٠٠٠

برنامۀ حمایت و گسترش هنرهای تجسمی١٧٠٣٠٢٧٠٠٠



۴٨

(٧)

عنوان برنامهشماره طبقه بندی

برنامۀ حمایت و گسترش هنرهای نمایشی١٧٠٣٠٢٨٠٠٠

برنامۀ رشد و پرورش فکری کودکان و نوجوانان١٧٠٣٠٢٩٠٠٠

برنامۀ سیاست گذاری در امور زنان و تحکیم خانواده١٧٠٣٠٣٣٠٠٠

برنامۀ گسترش و بهسازی کتابخانه های عمومی١٧٠٣٠٣۴٠٠٠

برنامۀ ارتقای فرهنگ عمومی١٧٠٣٠٣٧٠٠٠

برنامۀ شناسایی، ساماندهی، حفاظت و اشاعۀ آثار و اسناد پارلمانی١٧٠٣٠۴٢٠٠٠

برنامۀ ارائه خدمات فرهنگی به کاروان های راهیان نور١٧٠٣٠۴٣٠٠٠

برنامۀ آموزش و گسترش زبان فارسی در خارج از کشور١٧٠٣٠۴۴٠٠٠

١٧٠٣٠۴٧٠٠٠
برنامۀ شناسایی، گردآوری، ساماندهی و حفاظت و اشاعۀ آثار مکتوب 

خطی و غیرخطی ملی

برنامۀ دیجیتال سازی و ارتقای خدمات دیجیتالی١٧٠٣٠۴٨٠٠٠

برنامۀ حمایت از بهبود فضای کسب و کار فرهنگی و هنری١٧٠٣٠۴٩٠٠٠

برنامۀ معرفی و ترویج فرهنگ و تمدن ایرانی اسالمی در خارج از کشور١٧٠٣٠۵٢٠٠٠

برنامۀ حمایت و هدایت فعالیت های فرهنگی مشاورۀ دانشجویان١٧٠٣٠۵۵٠٠٠

برنامۀ حمایت و هدایت امور فرهنگی و تربیتی و تقویت سرمایۀ اجتماعی جوانان١٧٠٣٠۵۶٠٠٠

برنامۀ نشر آثار حضرت امام خمینی (ره)١٧٠٣٠۵٧٠٠٠

برنامۀ حمایت از فعالیت های فرهنگی، هنری، دینی استان ها١٧٠٣٠۵٨٠٠٠

برنامۀ ایجاد، توسعه و تجهیز فضاهای فرهنگی کشور١٧٠٣٠۵٩٠٠٠

برنامۀ راهبری و حمایت از تحکیم خانواده١٧٠٣٠۶١٠٠٠

١٧٠٣٠۶٢٠٠٠
برنامۀ انجام فعالیت های فرهنگی مرتبط با تجلیل از مقام حضرت امام 

خمینی (ره)

فصل میراث فرهنگی١٧٠۴٠٠٠٠٠٠

برنامۀ اکتشاف باستان شناختی و تاریخی١٧٠۴٠٠١٠٠٠

برنامۀ تأمین، حفاظت و مرمت میراث غیرمنقول باارزش فرهنگی و تاریخی١٧٠۴٠٠٢٠٠٠

برنامۀ تأمین، حفظ و مرمت اشیای باارزش فرهنگی و تاریخی١٧٠۴٠٠٣٠٠٠



 بودجۀ فرهنگ

 ۴٩

عنوان برنامهشماره طبقه بندی

برنامۀ شناسایی و حفظ میراث فرهنگی ناملموس١٧٠۴٠٠۴٠٠٠

برنامۀ گسترش خدمات موزه ای١٧٠۴٠٠٧٠٠٠

برنامۀ گسترش خدمات موزه ای١٧٠۴٠٠٨٠٠٠

١٧٠۴٠٠٩٠٠٠
برنامۀ بررسی، شناسایی، تجهیز، مرمت، و آماده سازی آثار، بناها، بافت ها 

و محوطه های باستان شناختی و تاریخی

فصل رسانه١٧٠۵٠٠٠٠٠٠

برنامۀ تولید و پخش صدا و سیمای مراکز استانی١٧٠۵٠٠٣٠٠٠

برنامۀ تأمین و تولید در بستر فضای مجازی شبکه های تعاملی١٧٠۵٠٠۴٠٠٠

برنامۀ تأمین، تولید و پخش سیمای سراسری١٧٠۵٠٠۵٠٠٠

برنامۀ تأمین، تولید و پخش صدای سراسری١٧٠۵٠٠۶٠٠٠

برنامۀ توسعه رسانه های شنیداری و دیداری١٧٠۵٠٠٧٠٠٠

برنامۀ گسترش فعالیت های رسانه ای برون مرزی١٧٠۵٠٠٨٠٠٠

برنامۀ نظارت بر سازمان صدا و سیما١٧٠۵٠٠٩٠٠٠

برنامۀ تولید و انتشار خبر١٧٠۵٠١٠٠٠٠

برنامۀ انتشار نشریات سازمان خبرگزاری جمهوری اسالمی ایران١٧٠۵٠١١٠٠٠

برنامۀ حمایت و ارتقای مطبوعات١٧٠۵٠١۵٠٠٠

برنامۀ هدایت تبلیغات و اطالع رسانی١٧٠۵٠١٨٠٠٠

برنامۀ تولید، تأمین و پخش خبر، گزارش ها و مستندات خبری١٧٠۵٠٢٢٠٠٠

برنامۀ ساماندهی و توسعۀ رسانه ها و فعالیت های فرهنگی دیجیتال١٧٠۵٠٢٣٠٠٠

برنامۀ تولید و انتشار خبر١٧٠۵٠٢۴٠٠٠

برنامۀ تولید، حفظ، معرفی و انتشار علم و فناوری١٧٠۵٠٣٠٠٠٠

فصل گردشگری١٧٠۶٠٠٠٠٠٠

برنامۀ جذب گردشگران ورودی به کشور١٧٠۶٠٠١٠٠٠

برنامۀ راهبری توسعه گردشگری داخلی١٧٠۶٠٠٢٠٠٠

برنامۀ توسعۀ سرمایه گذاری و اقتصاد گردشگری١٧٠۶٠٠٣٠٠٠



۵٠

(٧)

عنوان برنامهشماره طبقه بندی

برنامۀ توسعۀ گردشگری پایدار و الکترونیک١٧٠۶٠٠۴٠٠٠

فصل صنایع دستی١٧٠٧٠٠٠٠٠٠

برنامۀ احیاء و رشد تولیدات صنایع دستی١٧٠٧٠٠١٠٠٠

برنامۀ طراحی و ترویج صنایع دستی١٧٠٧٠٠٢٠٠٠

برنامۀ حمایت از توسعۀ صادرات صنایع دستی١٧٠٧٠٠٣٠٠٠

فصل تحقیق و توسعه در امور فرهنگ، تربیت بدنی و گردشگری١٧٠٨٠٠٠٠٠٠

١٧٠٨٠٠١٠٠٠
برنامۀ پژوهش های کاربردی در زمینۀ میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع 

دستی

برنامۀ پژوهش های کاربردی در حوزۀ فرهنگی تبلیغی دانشگاه ها١٧٠٨٠٠٢٠٠٠

برنامۀ پژوهش های کاربردی در حوزۀ علوم فرهنگی اسالمی١٧٠٨٠٠٣٠٠٠

برنامۀ پژوهش های کاربردی حوزه های علمیۀ برادران١٧٠٨٠٠۴٠٠٠

برنامۀ پژوهش های کاربردی در حوزۀ سیاست های علمی و فرهنگی١٧٠٨٠٠۵٠٠٠

برنامۀ پژوهش های کاربردی در حوزۀ تبلیغات اسالمی١٧٠٨٠٠۶٠٠٠

برنامۀ پژوهش های کاربردی در امور کتب و اسناد پارلمانی١٧٠٨٠٠٧٠٠٠

برنامۀ پژوهش های کاربردی در امور فرهنگی، هنری و رسانه ای١٧٠٨٠٠٨٠٠٠

برنامۀ پژوهش های کاربردی در امور ورزش و جوانان١٧٠٨٠١٠٠٠٠

برنامۀ پژوهش های کاربردی در امور کتب و اسناد ملی١٧٠٨٠١١٠٠٠

برنامۀ پژوهش های کاربردی حوزه های علمیۀ خراسان١٧٠٨٠١٢٠٠٠

برنامۀ پژوهش های کاربردی حوزه های علمیۀ خواهران١٧٠٨٠١٣٠٠٠

برنامۀ تدوین ضوابط و مقررات فرهنگی١٧٠٨٠١۴٠٠٠

برنامۀ پژوهش های کاربردی در امور زنان و خانواده١٧٠٨٠١۵٠٠٠

برنامۀ تحقیق و توسعۀ علوم اسالمی در عرصۀ دیجیتال١٧٠٨٠١٧٠٠٠

برنامۀ تحقیق، تعمیق و ترویج معارف انقالب اسالمی١٧٠٨٠١٨٠٠٠



 بودجۀ فرهنگ

 ۵١

پیوست دو: فهرست دستگاه هایی که بودجۀ فرهنگی به آنها تعلق می گیرد در قانون 
بودجۀ ١٣٩٩

تعداد برنامهعنوان دستگاهردیف
اعتبار مصوب

(میلیون ریال)

١١۴٠٠٠٠آستان مقدس حضرت امام خمینی (ره)١

٢۵٢٠٠٠٠بنیاد حفظ آثار و ارزش های دفاع مقدس٢

٢١۴٠٠٠٠بنیاد سعدی٣

٢۵١٨٨٢۵پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری۴

٢۴٠٢۴٠٠جهاد دانشگاهی۵

۵٨٧۵٠٠٠حوزۀ هنری سازمان تبلیغات اسالمی۶

٣٣٣۴١٠٠دبیرخانۀ شورای عالی انقالب فرهنگی٧

٧١٣۶٩٨٩٠دفتر تبلیغات اسالمی حوزۀ علمیۀ قم٨

٩
سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری 

۴١٣٩۶۵٠٠اسالمی ایران

٢۶۶٠٠٠سازمان امور دانشجویان١٠

۴٢٠٨۴۴٨٠سازمان امور سینمایی و سمعی‑بصری١١

۴١٩۵۵١٠٠سازمان اوقاف و امور خیریه١٢

١٩۴٠٠سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی١٣

٨٣٢٠٨٠٠٠سازمان تبلیغات اسالمی١۴

١۶٨٠٠٠سازمان حج و زیارت١۵

٢١٢٢٠٠٠٠سازمان خبرگزاری جمهوری اسالمی١۶

١٧
سازمان صدا و سیمای جمهوری اسالمی 

۶١٩١۵٠٠٠٠ایران

۴٢٣٠٠٠٠٠سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمی١٨

١٣١۵٠٠٠ستاد احیاء امر به معروف و نهی از منکر١٩

١١۶٠٠٠٠ستاد اقامۀ نماز٢٠



۵٢

(٧)

تعداد برنامهعنوان دستگاهردیف
اعتبار مصوب

(میلیون ریال)

٢١
شرکت سهامی کانون پرورش فکری کودکان 

٢٢٠١٨٨١٠و نوجوانان

٢٢
شورای برنامه ریزی مدیریت حوزه های علمیۀ 

٣١١٧۵٠٠٠خراسان

١٢٩۵٠٠٠شورای سیاست گذاری ائمۀ جمعه٢٣

٢۴
شورای سیاست گذاری حوزه های علمیۀ 

٣٢۶٠٧٨٠٠خواهران

۴۵٢٨٩٠٠٠شورای عالی حوزه های علمیه٢۵

١۵٧٠٠٠شورای نظارت بر صدا و سیما٢۶

١۶٢٧٠٠٠شورای هماهنگی تبلیغات اسالمی٢٧

١٢٠٠٠٠٠صندوق مشارکت توسعۀ قرآنی٢٨

٢۶۶٠٠٠کتابخانه آیت الله مرعشی نجفی٢٩

١١١٩۴٣٠٠کمیته ملی المپیک ایران‑کمک٣٠

١۵٠۶٨٠٠کمیته ملی پارالمپیک ایران٣١

٣۵۶٠٠٠٠مجلس شورای اسالمی٣٢

٢۵٠٠٠٠٠مجمع جهانی اهل بیت٣٣

٢٣٢٠٠٠٠مجمع جهانی تقریب مذاهب اسالمی٣۴

١٧٠٠٠٠مرکز الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت٣۵

١٣١٠٠٠٠مرکز رسیدگی به امور مساجد٣۶

١١۵٠٠٠٠مرکز کامپیوتری علوم اسالمی٣٧

٣٨
مرکز مطالعاتی منطقه ای حفظ میراث فرهنگی 

١٣٠٠٠٠ناملموس در آسیای میانه و غربی

۴٢۵٠٠٠٠معاونت امور زنان و خانواده٣٩

١١١٩٠٠٠موسسه پژوهشی فرهنگ هنر و ارتباطات۴٠

١٣١٠٠٠٠موسسه پژوهشی و فرهنگی انقالب اسالمی۴١



 بودجۀ فرهنگ

 ۵٣

تعداد برنامهعنوان دستگاهردیف
اعتبار مصوب

(میلیون ریال)

١٢۶۶٠٠٠موسسه نشر آثار حضرت امام قدس سره۴٢

١٢٠٠٠٠نمایندگی ولی فقیه در امور حج و زیارت۴٣

٣٢٠١٩٣٨٠نهاد کتابخانه های عمومی کشور۴۴

۴۵
نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در 

۵١۴٨٨٩٢٢دانشگاه ها

٢٣٠٠٠٠٠٠وزارت آموزش و پرورش۴۶

٢۵۵١۵٩٧وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی۴٧

١١۶٠٠٠وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی۴٨

١١٠٠٣٧وزارت جهاد کشاورزی۴٩

٣٢٩٣۶٨۴وزارت علوم، تحقیقات و فناوری۵٠

١٧٨٩۴٣۵۶٠وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی۵١

۵٢
وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع 

١٢۵٣٢١۶۴١دستی

۵٨٨٣۴١٣٧وزارت ورزش و جوانان۵٣



۵۴

(٧)

پیوست سه: بودجۀ عمومی کشور و بودجۀ فرهنگی از سال ١٣۶٠ تا ١٣٩٩(ارقام به 
هزار ریال)

بودجه فصل فرهنگ و تربیت بدنیبودجه مصارف عمومی دولتسال

۶٠٣,١۶۵,٩٨١,٧٠٠٣٩,٩۶۵,۶۵٨

۶١٣,١٠۴,۶٢۶,٧٩٣۴٨,٧۵٩,١٠۵

۶٢٣,٧٢٧,٩۴٣,٠٩۴۵۶,١٣۶,۵٠٧

۶٣۴,٠٨٧,٨٣٠,١١٠۵۵,٣۶٧,٩٢٣

۶۴۴,١٣۴,٨٨۴,٢٠۵۵٧,۴۵٣,٣٠٢

۶۵۴,١۵٧,٨٢٧,١٨٩۵۵,۵٩۶,١١٢

۶۶٣,٩٧٠,٧٩٢,٧۶٠۵١,۶٨٣,١٢٣

۶٧۴,٣٩۴,٨٢۵,٣٢٧۶۵,۶٢۶,۶۵١

۶٨۴,٧٣۴,٧٩٠,١٣٧۶٨,٧۵٧,١۶٧

۶٩۶,١٩١,٩۶٩,١۴٢١١۵,٠٩٣,١۶۶

٧٠٩,٢٧٨,۵٠۶,٧۴٠١٨٢,٧٢٨,٧۵٠

٧١١٢,۴۵١,١۴٩,۴٩٢١٩۴,١٢۴,۴٠٠

٧٢٢۵,۴٢۵,٨٣۴,٧١١۶٨٩,٢۶٩,۴١٣

٧٣۴٢,٣٠٣,٣۵٠,٩٨٧٨۴٨,٨٨۶,٨۴٩

٧۴۴۶,۴١٠,٠٢١,۶٧۶١,٣٩٠,۴۶٩,١٨٠

٧۵۶١,١٢٣,٧٨۶,٣٢١٢,٠٩۶,٣٧٠,٨٩٠

٧۶٨١,۴۶۶,۴٠١,٩٧٠٢,٨۴۵,۵٧٧,٠٠٠

٧٧٩٠,۵٨۵,٨٨٠,٩٧۵٣,٠٨٣,۵٨٠,۵٠٠

٧٨١٠٩,۶٩٩,۵٣٨,٧٩٣٣,۴۶٠,٣۵٨,٠٠٠

٧٩١٢٧,٨١۶,١٨١,۶١۵۴,٠۵٢,٧١٩,٠٠٠

٨٠١۶۴,٢۶۶,٨٧٢,٩۶٨۴,۶۵۴,۶۴٨,٠٠٠

٨١٢٧٣,٢٢٨,٢۵۶,٠٢٢۶,١٣٣,٢۶٩,٩۴١

٨٢۴٣۶,٠٢٢,٨٣٣,۴١١٨,٧٣١,٧۵١,۵٨٠



 بودجۀ فرهنگ

 ۵۵

بودجه فصل فرهنگ و تربیت بدنیبودجه مصارف عمومی دولتسال

٨٣۵١٩,٠١۴,۶۵٠,۶٠٢١٠,٨٠٢,٩۴٨,۴٠٠

٨۴۵۶٩,٨٣٧,٠۶٠,٠٠٠١٢,۶٩۴,٠٠٨,٠٠٠

٨۵۵٨٧,۵٩۶,٧۶۴,٠٠٠١۶,١٢۵,٩٣٨,٠٠٠

٨۶۶٩١,٨٢٧,٧٣١,٠٠٠١٨,٩٨٨,٨٠۵,٠٠٠

٨٧٩٣٩,١٢٢,٧۶٢,٠٠٠٢٩,۵٠٢,٩٠١,٠٠٠

٨٨٩۶٧,٩٠١,٠٢٣,٠٠٠٣٢,٩٣١,٧١۴,٠٠٠

٨٩١,٢٧١,٣٣٠,٧١٩,٠٠٠٣٧,۶۶٠,۴٧١,٠٠٠

٩٠١,۶٩٧,٢٢۵,١١١,٠٠٠۴٢,٠١٨,١۵٧,٠٠٠

٩١١,۶۴۴,١٧٧,٠۶١,٠٠٠۵٩,۵٢٩,۶٣٨,٠٠٠

٩٢٢,٣۶٠,۴٨۵,۵٠٧,٠٠٠۴٩,١١۴,٣۴٨,٠٠٠

٩٣٢,٣۵٠,٠٨۴,۶۴١,٠٠٠۴٩,٢٩١,٩٧۶,٠٠٠

٩۴ ٢,٧۴۴,١٠١,۶٠٩,٠٠٠۶۶,٧٣٩,٢۶٧,٠٠٠

٩۵٣,٠٧٣,٨٠۵,٩۴٧,٠٠٠٨۴,٣۵۴,٠۵٩,٠٠٠

٩۶٣,٩٨٨,۵٣١,٣٣۵,٠٠٠١٠٩,٠٢٢,٩٧٩,٠٠٠

٩٧۴,۴٣٨,۶٠۴,۶۶٨,٠٠٠٨٩,٩٠٩,٣۴۵,٠٠٠

٩٨۵,٢٠٠,٠٨٣,۶۵٢,٠٠٠٨٧,٩٧٧,۵٩٩,٠٠٠

٩٩۶,۴٩٨,٠٩٣,٩٢١,٠٠٠١٠۵,٠١٧,۶٠٩,٠٠٠



۵۶

(٧)
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