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 کل کشور 1400بررسی الیحه بودجه سال 
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 مدیریتی خالصه

است لكن  با رشد همراه بودههاي فرهنگي ذيل فصل دين و مذهب اينكه اعتبارات دستگاهوجود با  ـ

نسبت به  1400نه و منابع بودجه عمومي در اليحه بودجه سال دهگاسهم امور فرهنگ از سرجمع امور 

هاي اخیر میانگین تخصیص كاهش يافته است. نكته مهم ديگر اينكه طي سال 1399قانون بودجه سال 

يافته و اين بدان معناست كه افزايش درصد تقلیل  70درصد به كمتر از  85هاي فرهنگي از دستگاه

 هاي فرهنگي در عمل تنها ذيل فصل حقوق و دستمزد محقق شده است.اعتبارات دستگاه

ام قانون كیدات اصل سيأدر راستاي تحقق عدالت آموزشي منطبق بر منويات مقام معظم رهبري و ت

هاي ديني دارند و تربیتي در عرصهرسالت آموزشي و  هاي علمیه كشور، ماهیتاًاساسي و ازآنجاكه حوزه

آيند و از سوي ديگر وفق حكم مندرج در مفاد ماده حساب مينهاد تعلیم و تربیت به ،هاهمانند دانشگاه

بند  ، خصوصا1393ً( مصوب 2) الحاق برخي مواد به قانون تنظیم بخشي از مقررات مالي دولت( قانون 59)

هاي علمیه از تسـهیالت، مزايا و امكاناتي مراكز خدمات حوزه هاي علمیه وحوزهكه به برخورداري  «ب»

دولت ماده مزبور كه  «الف»بر بند مبتنيو نیز  كـه بـراي مراكـز آموزشي و پژوهشي تعیین شدهتأكید دارد 

 جآموزش در فصلدر قوانین بودجه سنواتي ذيل را برنامه احداث مراكز و مدارس علمیه  را مكلف نموده تا

هاي علمیه و ؛ لذا مقتضي است اعتبارات آموزشي و پژوهشي حوزهبیني نمايدرا پیش ارات مربوطـهبتو اع

تبلیغي با ماهیت تعلیمي و تربیتي، از امور فرهنگ به امور آموزش و پژوهش  -هاي دينيبرخي دستگاه

(  122به حكم ماده ) ضمن اينكه با توجه هاي حوزوي( انتقال يابد.نام فصل آموزشه عنوان فصل جديد ببه)

(، جزيي 2) الحاق برخي مواد به قانون تنظیم بخشي از مقررات مالي دولتقانون برنامه ششم توسعه، قانون 

 جز فصل آموزش در اليحه بودجههاز قانون برنامه است؛ لذا درج برنامه احداث مدارس علمیه ذيل فصلي ب

 دوسوم نمايندگان دارد.رأي به ، به جهت مغايرت با قانون برنامه، نیاز 1400 سال

با توجه به اينكه در قانون برنامه ششم توسعه بر امور ديني و تبلیغي مانند احیاي موقوفات و پاسداشت  ـ

هاي برنامه ششم توسعه و امامزادگان، بیمه فعاالن فرهنگي، احداث و احیاي مساجد و نیز در سیاست

رود اليحه بودجه انطباق ابخواني تأكید شده لذا انتظار ميبیانیه گام دوم بر ترويج و گسترش فرهنگ كت

بیشتري با مفاد اسناد باالدستي داشته باشد و برمبناي احكام تعیین شده در اين اسناد اصالح جدي در 
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ها صورت پذيرد. از اين منظر با بررسي هاي سابق دستگاههاي جديد و بازتعريف برنامهجهت تدوين برنامه

ن هستیم كه تحول آدهه گذشته شاهد  تبلیغي و فرهنگي طي يك -هاي ديني يل دستگاههاي ذبرنامه

 هاي آنها رخ نداده است. جدي در شرح فعالیت

الملل تبلیغي كه اهداف، وظايف و فعالیت آنها طبق قانون در سطح بین -هاي دينيبرخي دستگاه ـ

بوده و  ه(الي آن همانند وزارت امور خارجيا معادل ري )و تعريف شده، محروم از سهمیه بودجه ارزي

هاي خارج كشور، اي در بازار آزاد، با هدف تأمین هزينهنوسانات و تبديل نرخ ارز از محل بودجه هزينه

ها در اليحه بودجه شود براي اين ارگانرو ساخته است. پیشنهاد ميهرا با مشكل جدي روب هااين دستگاه

هاي نههزي-يا معادل ريالي آن همانند رديف وزارت امور خارجه )وزي بیني سهمیه ارپیش 1400سال 

 عمل آيد.بهخارج از كشور( 

ناپذير اجتنابهاي ضروري و هزينه، هاي عمومي كشوركتابخانهنهاد بخش قابل توجه منابع مالي و اعتبارات ـ 

از محل  هكاست  سراسر كشور ماهیت پرسنلي شامل حقوق و مزايا و نگهداشت كتابخانه عمومي در و عمدتاً

 شود. اين در حاليميتأمین  هاي عمومي و تبصره ذيل آنو نحوه اداره كتابخانهتأسیس ( قانون 6اجراي ماده )

هاي نهاد را پوشش هاي جاري و فعالیتدرصد از هزينه 25يافته از منابع عمومي، تنها اختصاصست كه اعتبار ا

نوني مزبور از يط از يكسو و سهم نیم درصد منابع ناشي از اجراي ماده قااست وجود اين شرا گفتنيدهد. مي

یوع كرونا كننده اقتصادي كه با شتحديدهاي سراسر كشور كه در حال حاضر با محدوديت منابع و شهرداري

ا اين وجود نیز مضاعف شده از سوي ديگر، موجب كاهش شديد منابع مالي و اعتباري اين نهاد شده است. ب

ي بخش پاسخگو 1400 بودجه سال هحهاي عمومي كشور در اليبیني شده براي نهاد كتابخانهتبار پیشاع

د برخي شود با ادامه اين رونبیني ميپیشبسیار ناچیزي از حقوق و مزاياي كاركنان اين نهاد است. 

 تعطیل درآيند. نیمه هاي عمومي كشور به حالت تعطیل يا كتابخانه

 
در هنر  و فرهنگفصل و مذهب  و فصل دین ،اعتبارات امور فرهنگیتصویري کلی از 

  1400الیحه بودجه سال 

 هاي دولتیاز منابع بودجه عمومی و منابع شرکتسهم امور فرهنگ  (الف

نظر به اينكه جايگاه واقعي هريك از امور دهگانه بودجه سالیانه در نظام مديريت اجرايي كشور به نسبت 

ن بخش در بودجه عمومي كشور دارد، در اين بخش برآنیم تا با توجه به اهمیت حوزه سهمي است كه آ

ساز آن، سهم فرهنگ از بودجه عمومي دولت هويتو جايگاه  1فرهنگ در نظام جمهوري اسالمي ايران

                                                 

آن چيزي كه »به فرموده امام خميني )قدس سره( كه اهميت فرهنگ در نظام جمهوري اسالمي ايران تا بدان حد است . 1

مقام معظم رهبري نيز . «شود... اگر فرهنگ درست بشود يك مملكت اصالح ميسازد فرهنگ صحيح استها را ميملت
ي بهاي فرهنگ ذهن خودم، به مسائل يگذارزشمن در ار » اند:مسئله فرهنگ را يكي از مسائل مهم كشور دانسته و فرموده

ت... آن ملت اس فرهنگ است. مليت يک ملت به فرهنگ کشور بهطور اعتقاد دارم که قوام يک دهم. يعني اينزيادي مي
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صورت عیني بیانگر میزان حضور موضوع فرهنگ بهرا مورد بررسي و ارزيابي قرار دهد چراكه اين سهم 

با توجه به اينكه میزان تغییرات بودجه فرهنگ ممكن . صمیمات مديريتي و اجرايي كشور خواهد بوددر ت

تواند معیار از تغییرات كل بودجه باشد، نسبت امور فرهنگ به كل بودجه عمومي ميمتأثر است 

ولت تري نسبت به تغییرات بودجه اين حوزه براي قضاوت در مورد میزان توجه به آن توسط دمناسب

اي كشور دارد، سهم ريزي بودجهديگر آنچه نشان از اهمیت و جايگاه فرهنگ در برنامهعبارتبهباشد. 

 امور فرهنگ از بودجه عمومي دولت است.

 گانههشت فصولدارد شامل كل اعتبارات افواه رواج  در كشور فرهنگي بودجهعنوان بهآنچه 

ذيل امور  نهادهاي و هاسازمان ها،دستگاهو عمراني  ايهاي هزينه)شامل اعتبارات برنامه 1فرهنگ

 ايثارگران، پرورش، و آموزش عالي، آموزش چون هاييبخش شامل) پنهان اعتبارات عالوههب( فرهنگ

 فرهنگي معاونت و مجازي فضاي اعتبارات نظامي، نهادهاي فرهنگي اعتبارات جوانان، و خانواده زنان،

 هب پراكندگي دلیلبهاست(  چشمگیريپنهان )با وجود اينكه رقم  باراتاعت .است (اجرايي هايدستگاه

ارائه تعريفي روشن و  ،از اين منظر الزمه بررسي بودجه فرهنگي. نیست محاسبه قابل دقیق صورت

گويیم، وقتي از اعتبارات فرهنگي سخن ميشود ديگر بايد مشخص عبارتبهمشخص از اين موضوع است. 

اين گزارش چه اعتباراتي به عنوان اعتبارات فرهنگي لحاظ شده است. با توجه به منظور چیست و در 

ها و اعتبارات احصاي دستگاهبراي ربط ذيمسئوالن اينكه در بودجه سنواتي كشور روند مشابهي از سوي 

گیري انقالب اسالمي تاكنون روند تدوين بودجه سنواتي به هاي شكلفرهنگي دنبال نشده و در سال

منظور پايبندي به روندي بهدر اين گزارش لذا اظ شكلي و محتوايي دچار تحوالت متعدد گشته است، لح

بررسي بودجه فرهنگي كشور به بررسي اعتبارات امور فرهنگ، تربیت بدني و براي مشخص و منسجم 

ريزي بط با برنامههاي مرتهاي متفرقه غیرانتقال يافته )كه دستگاهعالوه رديفهگردشگري از امور دهگانه ب

 نظر داشته باشند(، اتكا شده است.اتفاقو همچنین نظارت نیز بر آن 

 دهدمي نشاناز منابع بودجه عمومي  فرهنگ امور اعتبارات سهم كاهش 1وفق مندرجات جدول 

 مضاعف فشار براي زمینه حیث اين از و داده كاهش از بخش فرهنگرا  خود حمايتي سیاست دولت كه

 صرف اعتبارات اين عمده اينكه به توجه با فرهنگ اعتباراتسهم  كاهش. است شده فراهم خشب اين به

 بیكاري همچنین و فرهنگي تولیدي هايفعالیت كاهش معنايبه شودمي فرهنگيي هافعالیت

 جامعه در رواني فضاي ايجاد در گروه اين مؤثر نقش به توجه با .بود خواهد فرهنگي فعاالن از ييهابخش

 واقعیت .شود منجر هاتحريم با مرتبط رواني جنگ فضاي تشديد به تواندمي موضوع اين رسدمي نظربه

از اين منظر مجلس شوراي اسالمي بايد  است، اصالح نیازمند كشور در فرهنگ اداره نظام كه است اين

                                                 
کار کنيم. اگر دنبال  فرهنگ مراجعه کنيم و روي فرهنگ خيلي اهميت دارد. اگر ما دنبال استقالل هستيم، بايد به رهنگف

د باشيم و البته که باي -دنبال تدين مردم و يک تمدن بزرگ اسالمي هستيم خودکفايي و رفاه عمومي مردم هستيم، اگر به
 «.اي بکنيمگذاري ويژهو سرمايهتأّمل و تالش و توجه  فرهنگ ئلهبايد بر روي مس -هستيم 

فرهنگي، رسانه، گردشگري،  هنر، ميراث و و تفريحات، فرهنگ مذهب، ورزش و . شامل هشت فصل مجزا با عناوين دين1
 .امور فرهنگ است در و توسعه صنايع دستي و تحقيق
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اي ذيل فصول هو برنامه كل سهم امور فرهنگ از منابع درآمدي دولت افزايش پیدا كندكند تالش 

  .مختلف آن برمبناي اثربخشي بازتعريف شوند

ن بودجه سال در قانو 3/2از اين منظر سهم اعتبارات امور فرهنگ از مجموع منابع بودجه عمومي از 

تبارات ست كه چه در اعا حالي كاهش داشته البته اين در 1400در اليحه بودجه سال  7/1به  1399

رايط شبا توجه به درصد هستیم.  26اي مجموعه شاهد رشد حدود رمايهاي و چه در اعتبارات سهزينه

ت و نیز در حاشیه بودن بخش فرهنگ در تخصیص اعتبارا بیني شدهدر تحقق درآمدهاي پیش كشور

و محقق  كاذب بوده عموماًامور فرهنگ )غیرپرسنلي( اعتبارات  رود اين افزايش در سرجمعانتظار مي

و دستمزد  كه افزايش حقوق 1400اليحه بودجه سال  «12»تبصره  «الف»كم بند از طرفي بنابر حنشود. 

رهنگ به اي ذيل امور فبخشي از افزايش اعتبارات هزينه ، مشخصاًكردهدرصد را مقرر  25به میزان 

يابد و كماكان اختصاص ميهاي فرهنگي دستگاه در بگیرحقوق مختلف هايگروه حقوق ضريب افزايش

شود، در هاي بالعوض تعريف ميهايي كه عمده اعتبارات آنها ذيل فصل پنجم كمكتگاهنهادها و دس

ور فرهنگ اين در حالي است كه سرجمع  اعتبارات امشوند. انجام اهداف و وظايف خود دچار نقصان مي

 .درصد رشد داشته است 9/5هاي متفرقه مجموعاً نسبت به سال گذشته تنها عالوه رديفبه

انتفاعي هاي دولتي نیز بايد اذعان داشت با وجود غیرهم امور فرهنگ در بودجه شركتدر مورد س

درصد  4/0در حدود بسیار ناچیز و ها نیز هاي فرهنگي، سهم اين امور از كل منابع شركتبودن فعالیت

ردشگري ذيل امور فرهنگ، تربیت بدني و گهي بايد توجه داشت از هشت شركت سودده مندرج نت. ماست

 شيورز جهانگردي، شركت و ايرانگردي تنها سه شركت توسعه 1400اليحه بودجه سال  3ست در پیو

ودده س بسیار اندك، تخصیص سوداستقالل با  ورزشي و فرهنگي و شركت (پرسپولیس) پیروزي فرهنگي

ده شدن( يانزانحالل و يا و يا درحال تصفیه )سر هزينه سربه-و مابقي با توجه به درآمد شوندتلقي مي

به  مان(میلیارد تو 2600)در حدود  كمك زيان دولت ينده نیز بیشتردر مورد سه شركت زيانهستند. 

 يابد. ميسازمان صداو سیما اختصاص 

 



 

 ________________________________________________________________________________________________________  
 

 

5 

 1399ل با قانون بودجه سا 1400در الیحه بودجه سال و مقایسه آنها  اعتبارات امور فرهنگ و امور آموزش از منابع بودجه عمومی سهم. 1 جدول
 )میلیون ريال(

 عنوان

 قانون بودجه

 1399سال 

 الیحه بودجه

 1400سال 

درصد 

 تغيير

 کل

 سال قانون

1399 

  الیحه

1400 
ايهزینه جمع کل ايسرمایه ايهزینه ايسرمایه   جمع کل 

  گردشگري و امور فرهنگ، تربيت بدنی

 (منابع بودجه عمومي)
85،223،613108،158،1094/26 

 درصد سهم فرهنگ از سرجمع

منابع بودجه عمومي

 (هاي موقتنهادهاي خاص و رديف)متفرقه فرهنگ  1/48 
3/2  7/1  

9/5 جمع )امور فرهنگ+متفرقه فرهنگ(  

892،943،803961،901،1984/67 امور آموزش و پژوهش 
 سهم آموزش از سرجمعدرصد 

 منابع بودجه عمومي
 متفرقه آموزش و پژوهش 2/71  

5/15  5/17  
8/60 جمع )امور آموزش+متفرقه آموزش(  

جمع کل )امور 

 ها(فرهنگ+آموزش+متفرقه
7/53  8/17 2/19  
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 1399با قانون بودجه سال  1400و مقایسه آنها در الیحه بودجه سال *هاي دولتیامور فرهنگ از منابع بودجه شرکت اعتبارات سهم. 2 جدول

 )میلیون ريال(   

 عنوان

 قانون بودجه

 1399سال 

 الیحه بودجه

 1400سال 
 درصد تغيير

 کل

 سال قانون

1399 

 سال الیحه

1400 
ايهزینه جمع کل ايسرمایه ايهزینه ايسرمایه   جمع کل 

 و امور فرهنگ، تربيت بدنی

 گردشگري

 (هاي دولتيمنابع بودجه شركت)

 هاي دولتي شركت

 1سرسودده و سربه
6,505,530 

56،624،700 
8,330,427 

 1/31 

 درصد سهم امور فرهنگ از سرجمع

هاي دولتیشرکت منابع بودجه

هاي دولتي شركت

 2دهزيان
50,119,170  65,903,136 39/0  47/0  

 دولت، فصل مجزا ندارد. به وابسته انتفاعي هايمؤسسه و هابانك دولتي، هايشركت امور آموزش و پژوهش در پیوست بودجه *
 

                                                 
ماكن ورزشي كشور، شركت سهامي انتشارات ركت سهامي سازمان صنايع دستي ايران، شركت توسعه ايرانگردي و جهانگردي، سازمان ايرانگردي و جهانگردي، شركت سهامي توسعه و نگهداري ا. شامل ش1

 . قاللسروش، شركت توسعه گردشگري ايران، شركت ورزشي و فرهنگي پيروزي )پرسپوليس(، شركت فرهنگي و ورزشي است
  انان.. شامل سازمان خبرگزاري جمهوری اسالمی ایران، سازمان صدا و سيماي جمهوری اسالمی ایران، شركت سهامي كانون پرورش فكري كودكان و نوجو2
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، سهم و نیز فرهنگ و هنر سعي شده تا اعتبارات مربوط به حوزه دين و تبلیغ بخشاين  ادامه در

فرهنگ باعث هاي حوزهگستردگي و تنوع . بررسي شودو نیز امور فرهنگي  امور دهگانهآن از سرجمع 

نسبت به كاهش يا افزايش اعتبارات اين بخش  ي متعددهاو نیز دستگاهشده تا سطح وسیعي از جامعه 

تنها دولت نیست كه نقش محوري در تدوين از اين منظر برخالف ساير امور، در اينجا  .ش نشان دهندنواك

وفق اسناد باالدستي و قوانین موضوعه، رو ازاين داشته باشد؛برعهده  هاي كالن فرهنگيها و سیاستبرنامه

مسئولیت تكامل ساختارهاي هاي مستقل ديگري نیز در برقراري موازنه فرهنگي در كشور نهادها و دستگاه

ي ذيل نهادها و هاتأمین بودجه فعالیتابراين نقش دولت در اين زمینه بن .كشنددوش ميفرهنگي را بر 

 تاكند گونه ايجاب مياين ،فرهنگي كشوركالن هاي سیاست چراكه ،استهاي فرهنگي كشور دستگاه

 . كنندگري تصديتدوين و سپس هاي فرهنگي را برنامه )با شرح وظايف متفاوت(، هاي متنوعدستگاه

عالوه ه)ب امور دهگانهاي اي و سرمايههزينهبا توجه به سرجمع اعتبارات  1400سال اليحه بودجه در 

سي هزار میلیارد وريال )هفتصد هزار میلیارد هفت میلیون و سیصدحدود در كه  (هاجمع ستون يارانه

ست انه درصد نسبت به امور دهگا 9/1تنها بدني و گردشگري  است، سهم امور فرهنگ، تربیت تومان(

 .تبوده اسمواجه  درصدي 2/0 با كاهش 1399نسبت به قانون بودجه سال حتي اين میزان نیز كه 

 تربیت امور فرهنگ، ها(يارانه + ايسرمايه + اي)هزينه مجموع اعتبارات 3طبق مندرجات جدول 

 زاره سیزدهريال )حدود  میلیون 136.729.716 معادل 1400بدني و گردشگري در اليحه بودجه سال 

 رشد درصد 26 تقريباً 1399سال  بودجه قانونبیني شده كه نسبت به ( پیشتومانمیلیارد  ششصد و

ارا بودن دكه فصل دين و مذهب با است  هاي هشت فصلاين میزان اعتبار مربوط به فعالیت. داشته است

ي فرهنگور از اعتبارات امدرصدي  23و فصل فرهنگ و هنر با داشتن سهم درصد  21سهمي معادل 

ذيل فصل  اعتباراتاند. خود اختصاص دادهدرصد از كل اعتبارات اين امور را به 44در حدود  مجموعاً

 نهصد و دوهزارريال )حدود  میلیون 29.016.365میزان  به 1400دين و مذهب در اليحه بودجه سال 

ته داش رشددرصد  24، معادل 1399سال  قانون بودجهبیني شده كه نسبت به پیش( تومان میلیارد

 میلیون 31.364.231 به میزان 1400اعتبارات ذيل فصل فرهنگ و هنر نیز در اليحه بودجه سال است. 

بیش از ، 1399برآورد شده كه نسبت به قانون بودجه سال ( تومانمیلیارد  صد و هزار سهريال )حدود 

 درصد رشد داشته است. 31
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 1399با قانون بودجه سال  1400در الیحه بودجه سال  هنر و مذهب و فرهنگ و . مقایسه اعتبارات فصول دین3جدول 

 )میلیون ريال(

 عنوان

 قانون بودجه

 1399سال 

 الیحه بودجه

 1400سال 
 درصد تغيير

 کل

 قانون

 1399سال 

 الیحه

 1400سال 
ايهزینه جمع کل ايسرمایه ايهزینه ايسرمایه   جمع کل 

85،223،613108،158،1094/26 گردشگري و نیامور فرهنگ، تربيت بد  

 درصد سهم امور فرهنگ از 

سرجمع امور دهگانه

1/2  9/1  

 24 فصل دين و مذهب

 از مذهب  و ديندرصد سهم فصل 

امور فرهنگ

22 21 

6/31 فصل فرهنگ و هنر  

 هنر از  و درصد سهم فصل فرهنگ

امور فرهنگ

22 23 

 اضافه نشده است. هنرو و فرهنگ  و مذهب ل دينوبدني و گردشگري، سرجمع اين اعتبارات به فص حقیق و توسعه در امور فرهنگ، تربیتاز فصل تهنر  وو فرهنگ مذهب  و ل دينودلیل مشخص نبودن سهم اعتبارات فصبه: توضيح

  .ستهااي سرجمع اعتبارات عمومي و اختصاصي+ يارانهاي و سرمايهاعتبارات هزينه* 
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 بدنی فرهنگ، تربيت  هنر از امورو مذهب و فرهنگ و . سهم فصل دین 1نمودار 

 1400و گردشگري در الیحه بودجه سال 

 
 هاي دولتیو شرکت سنجی نحوه افزایش سهم اعتبارات امور فرهنگ از منابع بودجه عمومیامكان (ب

 هايايتحم به زيادي بسیار وابستگي كه ستا ايگونههب كشور در فرهنگي مصرف و توزيع تولید، نظام

 ملموسي و زياد بسیار آثار دولتي هايحمايت در كاهش يا تغییر میزان كمترين هك نحويبه داشته دولت

 اين وابستگي ،و شیوع كرونا تورم درنتیجه هافعالیت هزينه افزايش به توجه با .گذاشت خواهد يجابر را

 ناي به مضاعف فشار به حمايتي كاهش هرگونه لذا شده بیشتردوچندان  دولت هايحمايت به بخش

ا باز اين منظر  .شد خواهد منجر فرهنگي هايفعالیت از اجتماعي حیات صحنه شدن خالي و هحوز

مايندگان نكه هم مورد توافق  اصالح ساختار بودجه كشوربر مبنيعنايت به منويات مقام معظم رهبري 

عنوان هبمبذول داشته، مقتضي است هرچند اندك هايي را ها تالشمحترم بوده و هم دولت در اين سال

هاي كتمدت افزايش سهم اعتبارات فرهنگي از منابع بودجه عمومي و نیز بودجه شركوتاهحل يك راه

 رو ازاينكمیسیون فرهنگي قرار گیرد. خصوص بهدولتي در دستور كار مجلس شوراي اسالمي و 

 شود:يمارائه منظور افزايش سهم كل اعتبارات فرهنگي بهجهت طرح در كمیسیون تلفیق پیشنهادهايي 

 ًتنظیم برخي مقررات مالي، اداري و پشتیباني نمايندگان مجلس شوراي اسالمي طرحي با عنوان  سابقا

هاي دولتي و هاي دولتي، بانكشركترا پیشنهاد داده بودند كه وفق آن  وزارت آموزش و پرورش

خود را به خزانه واريز درآمدهاي حاصله  همهدرصد از  1انتفاعي وابسته به دولت، موظفند  اتمؤسس

شود، عالوه بر بودجه سنواتي، در اختیار وزارت تا از محل رديف خاصي كه در قانون بودجه لحاظ مي

آموزش و پرورش قرار گیرد و در توسعه عدالت آموزشي، بهبود معیشت فرهنگیان، تأمین سرانه آموزشي 

يافته تلقي تخصیصذكور صد درصد اعتبار م) و پرورشي و پرداخت مطالبات فرهنگیان هزينه شود

( كل 1%انه، حداقل برابر يك دوازدهم )یصورت ماهبهداري كل كشور موظف است خزانهشود و مي

ها درآمدهاي سال قبل آنها را به وزارت آموزش و پرورش پرداخت كرده و در پايان سال مالي با شركت

دلیل آنكه از بهگري نیز داشت منتهي از سويي (. البته اين طرح مواد ديدكنهاي مذكور تسويه و بانك

ساير فصول

56%

فصل دين و مذهب

21%

فصل فرهنگ و هنر

23%
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 به توجه با ديگر سوي ازقانون اساسي( و  پنجهفتادوشد )ايراد اصل محل درآمدهاي دولت كاسته مي

 پولي مقررات مطابق سود اين كل و بوده گذارانسپرده به متعلق هابانك درآمد از ايعمده بخش اينكه

 اختصاص اطالق لذا شود،مي واريز حقوقي يا حقیقي اشخاص بحسا به و شده تعیین كشور بانكي و

 اشخاص منافع به تعرض حیث اين از پرورش و آموزش وزارت به كشور دولتي هايبانك درآمد از (%1)

طرح  با الهام از اين. شدبود، مورد ايراد شوراي نگهبان واقع  شرعي مالحظات واجد و هشد تلقي

انتفاعي  اتمؤسسهاي دولتي و هاي دولتي، بانكشركتي بخشي از درآمد توان با اصالحاتپیشنهادي مي

جاي هبهاي اليحه بودجه در تبصرهمثال راي داد. ب اختصاصرا به اعتبارات امور فرهنگ  وابسته به دولت

سهم  ازدرصدي معادل و يا دولت را موظف كرد تا كرد ايجاد تكلیف، دولت را مجاز به انجام اين امر 

)فاقد انتفاعي وابسته به دولت  اتمؤسس هاي دولتي وها و سود خالص بانكشركت سودز تقسیم دولت ا

هاي مرتبط با امور برنامهاي هاي سرمايهاي و تملك داراييرا به سرجمع اعتبارات هزينه زيان انباشته(

هاي ي شركتهاي جاردرصد از يك دوازدهم هزينه 2با افزايش سقف برداشت يا  اضافه كند فرهنگي

مازاد درآمد حاصله را به  (1400 سال واحده اليحه بودجهماده «16»تبصره  «د»)موضوع بند دولتي 

ضمن اينكه اگر پیشنهاد در زمان ارائه اليحه بودجه  .امور فرهنگي اختصاص دهداي اعتبارات هزينه

همچنین . شودميمرتفع  قانون اساسي نیز تا حدوديدو وپنجاهصورت گیرد، ايراد مغايرت با اصل 

تبصره  «الف»هاي دولتي )موضوع بند توان دولت را مكلف نمود تا با افزايش سقف واگذاري بنگاهمي

هاي تملك دارايي به سرجمع اعتبارات(، مازاد درآمد حاصله را 1400 سال اليحه بودجهواحده ماده «2»

ضمن آنكه در صورت منع قانوني براي . هداختصاص د امور فرهنگي هاي مرتبط بابرنامهاي سرمايه

هاي دولتي قابل هاي بنگاهتواند با پشتوانه داراييها در اسناد باالدستي، دولت ميافزايش سقف واگذاري

واگذاري، اقدام به انتشار اوراق مالي اسالمي كرده تا به مصارفي نظیر احداث، تكمیل و تجهیز فضاهاي 

  ( برسد.1400 بودجه سال واحده اليحهماده «5» تبصره «ع»فرهنگي )موضوع بند 

بند  «1»و جز « 2»تبصره « و»بند ديون دولت )موضوع تأديه توان از ظرفیت در شكلي ديگر مي 

رخي بدر جهت افزايش سقف اعتبارات عمراني ( 1400 سال واحده اليحه بودجهماده «5»تبصره « و»

رد ديون ازاي بهما منوط بر اينكه ؛كرداقدام  (امور خیريهمانند سازمان اوقاف و )هاي فرهنگي دستگاه

نهاد و خیرين مردمهاي سازمانهاي كمكمعادل همان اعتبار را از محل ، دستگاه مربوطه نیز دولت

  .كندهاي فرهنگي( ها و مجتمعهاي عمراني )نظیر ساخت و تكمیل مساجد، مصليصرف پروژه

 ن بر سهم امور فرهنگ از بودجه عمومي افزود همواره بحث اختصاص توان براساس آمحور ديگري كه مي

كنند تا طور مثال نمايندگان محترم همواره تالش ميهبخشي از عوارض و مالیات دريافتي دولت است. ب

بخشي از مالیات بر كاال و خدمات نظیر مالیات بر فروش و مصرف سیگار و دخانیات و يا عوارض خروج 

كرد اين عوارض و مالیات توسط كشور را به امور مختلف اختصاص دهند. البته نحوه هزينه مسافر از مرزهاي
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تا با افزايش شود ميمنتهي همواره تالش  ؛قوانین موجود )و حتي قوانین بودجه( تعیین تكلیف شده است

( 94) ماده مثالراي يف مستقل خاصي سوق دهند. بداين عوارض و مالیات، درآمد حاصله را به برنامه و ر

 مالیات درصد 9 كل از درصد صدموهفتبیست است مكلف دولت دارد؛مي مقرر توسعه ششم برنامه قانون

 ايزورخانه هايورزش الملليبین فدراسیون همگاني، ورزش مدارس، ورزش توسعه براي را افزوده ارزش بر

 معلوالن حوزه در ويژهبه ورزش هايزيرساخت و بانوان ورزش عشايري، و روستايي ورزش پهلواني، كشتي و

لكن يكي از  ،به موضوع ورزش و جوانان اختصاص دارد البته اين حكم صرفاً .دهد اختصاص جانبازان و

هاي فرهنگي ذيل اين است كه بخشي ديگر از مالیات بر ارزش افزوده را به سرجمع برنامهپیشنهادها 

تواند ايراد كاهش پیشنهاد نیز مياين ختصاص داد. البته هاي بودجه اهاي فرهنگي از طريق تبصرهدستگاه

عنوان يك قدم جدي در افزايش سهم اعتبارات شود بهميلذا پیشنهاد  ،درآمدهاي دولت را درپي داشته باشد

هاي متعارف آن اعمال شده و در مناطق آزاد در بخش ،فرهنگ از بودجه عمومي، مالیات بر ارزش افزوده

توان منابع درآمدي ديگري نیز در اين زمینه احصا البته ميختیار امور فرهنگي قرار گیرد. منابع جديد در ا

تا با افزايش سقف عوارض و مالیات دريافتي از آنها، منابع حاصله را به امور فرهنگي اختصاص داد. كرد 

زاني به عوارض گمركي لوازم آرايشي میرويه بيمنظور جلوگیري از مصرف بهتوان عنوان مثالي ديگر ميبه

فرهنگ عمومي و يا تولید محتواي فرهنگي  يو سود بازرگاني واردات آن افزود تا منابع حاصله در جهت ارتقا

 .در فضاي مجازي هدايت شود

 هاي فرهنگي در مواقع كسري بودجه دستگاه صاًها خصواز مشكالتي كه دستگاه يمورد ديگر اينكه يك

گونه است كه اين . غالباًستاي آنهانند، كاهش تخصیص اعتبارات هزينهكپنجه نرم ميودستبا آن 

يا دولت در برخي  ؛كنندميه با كسري بودجه، سعي در كاهش اعتبارات امور فرهنگي هها در مواجدولت

است؛ كرده لوايح ارائه شده تخصیص اعتبارات امور فرهنگ را منوط به تحقق برخي درآمدهاي خود 

، دولت بخشي از شودميمشخص  1398واحده اليحه بودجه سال مادهبا نگاهي بر صدر  عنوان نمونهبه

وصول مازاد منابع عمومي اين قانون نسبت به ارقام اي را منوط به تحقق اعتبارات دستگاهي و برنامه

، اصالحات (ويژه منابع حاصل از صادرات نفت خام، میعانات گازي و خالص صادرات گازبه)مصوب 

نحوه در اليحه مزبور  فرضاًاست. لذا كرده  مجاز از صندوق توسعه ملي تاري و همچنین برداشتساخ

 دستگاه و يك رديف برنامه 20هزار میلیارد ريال از محل درآمدهاي مازاد خود به حدود  200توزيع 

ز صندوق منوط به وصول مازاد درآمدهاي نفتي و برداشت مازاد ارا  )متفرقه( از حوزه دين و تبلیغ

دلیل بهبا توجه به كاهش فروش نفت و میعانات  شدميبیني . در آن زمان پیشبود توسعه ملي كرده

تنها دولت در تخصیص اعتبارات نهها، بیش برآورد دولت در اليحه منجر به كسري بودجه شده و تحريم

دستگاه فرهنگي و ديني  20تا اعتبار نشود برآوردي دچار مشكل شود بلكه درآمد مازادي نیز حاصل 

اي تبلیغي بخش عمده-هاي فرهنگي و ديني. همچنین برخي از دستگاهكندطور كامل تخصیص هرا ب

. اين كنندميهاي بالعوض مصرف يعني كمك ياهزينهاعتبارات از اعتبارات خود را در فصل پنجم 
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ت اسالمي، وزارت ورزش و هاي علمیه، شوراي هماهنگي تبلیغاها شامل شوراي عالي حوزهدستگاه

خیريه، سازمان تبلیغات اسالمي، كمیته  امور جوانان، وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي، سازمان اوقاف و

اي درصد از اعتبارات هزينه 50د كه بیش از نباشملي پارا المپیك ايران، كمیته ملي المپیك ايران مي

طور معمول در هنگام كسري بودجه دولت هب. شودميهاي بالعوض توزيع و مصرف آنها در فصل كمك

و با توجه به اينكه برخي از اين  كاهدهاي فرهنگي مياز تخصیص اعتبارات اين فصل از دستگاه

در صورت كاهش رسانند لذا سپاري به انجام ميبرونامور و وظايف خود را از طريق  ها ماهیتاًدستگاه

منظور جلوگیري از كاهش شود بهميپیشنهاد با اين وصف مانند. در تحقق اهداف خود بازميتخصیص 

درصدي  100بر الزام دولت به تخصیص مبنيهاي فرهنگي، حكم قانوني تخصیص اعتبارات دستگاه

 . شودبیني هاي فرهنگي پیشهاي مندرج ذيل دستگاهاعتبار برنامه

 :استبه قرار ذیل  طور خالصه منابع جدید براي افزایش سهم اعتبارات امور فرهنگیهب

  سودده و فاقد زيان انباشته هاي دولتيسود شركت از سهم دولت دراز محل تخصیص بخشي، 

  و تخصیص مازاد درآمد حاصلهدر مناطق آزاد  مالیات بر ارزش افزودهافزايش از محل، 

 یص مازاد و تخص هاباالتر از سقف تعیین شده در تبصره هااز محل فروش اموال و امالك مازاد دستگاه

 ،درآمد حاصله

  وقف( هاي فرهنگي به شرط جذب مشاركت مردمي )خصوصاًديون دولت به دستگاهبخشي از تأديه از محل، 

  انه یتوان ماهاستثناي برق روستايي( كه ميبهمیلیون مشترك برق وجود دارد ) 25در كشور حدود

یشتري نیز بپرمصرف عوارض مشتركان از توان . ميكردعنوان عوارض مازاد از آنها اخذ بهريال  10000

  ،(160175دريافت كرد )موضوع رديف درآمدي 

 فزايش يابدريال ا 50به  «6»تبصره  «ي»پیامك موضوع بند  هر قیمت به ريال 10 افزايش از حاصل درآمد، 

 1 يش د افزادرص 5تواند به درصد عوارض بر واردات كه با نرخ ارز ترجیحي نیز محاسبه شده است مي

  ،(110405يابد )موضوع رديف درآمدي 

 30  (110401)موضوع رديف درآمدي شود درصد به حقوق ورودي كاالهاي غیرضرور اضافه،  

  (160145 يدرصد افزايش يابد )موضوع رديف درآمد 44عوارض واردات كاالها و محصوالت فرهنگ به میزان،  

 (160174 ديدرصد تعیین شود )موضوع رديف درآم 10و آزاد افزايش يافته  مناطق خدمات و كاال عوارض ورود،  

 قابل هايبازي شامل خارجي هايبازي برخط عرضه طريق از درآمد درصد 10 اخذ از حاصل عوارض 

د افزايش درص 60مرورگر به  تحت و كنسولي شخصي، ايرايانه هوشمند، نمايشگر تلفن همراه، در اجرا

  ،(160178يابد )موضوع رديف درآمدي 

 (110508درصد افزايش يابد )موضوع رديف درآمدي  100خودرو به میزان  گذاريشماره مالیات،  
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  قوق حعوارض و  افزايش عوارض بیمه شخص ثالث،افزايش هايي نظیر افزايش عوارض بر محلساير از

ارض وعافزايش رسان به سالمت، آسیبهاي وارداتي و گازدار و كاالهاي گمركي بر واردات نوشیدني

 .هغیره و تخصیص مازاد درآمد حاصلهاي بانكي و لوازم آرايشي، سیگار و دخانیات و تراكنش

 
 واحدهدر ماده فرهنگهاي مرتبط با دین و بررسی تبصره

ازجمله قانون اساسي و برنامه ششم توسعه تا قوانین عادي ) با وجود احكام متعدد در اسناد قانوني فرادستي

قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظیم بخشي از مقررات و  دولت ياز مقررات مال يخشب میقانون تنظنظیر 

انه مالي یترين سند سالبايست مهممي هاي مختلف فرهنگي و ديني، تبعاًدرخصوص حوزه( (2) مالي دولت

اليحه بودجه واحده مادههاي دولت براساس تكالیف مندرج در آنها تدوين شود، با اين حال در بررسي تبصره

البته موضوع در شود. كمتر ردپايي از پرداختن به احكام مهم بخش دين و فرهنگ ديده مي 1400سال 

ست ا شود. اين در حاليمشاهده ميهاي قوانین بودجه سنوات گذشته نیز حاشیه بودن امور فرهنگ در تبصره

فه شدن به بار مالي دولت يا كم شدن هاي اليحه وجود دارد كه بدون اضاهاي متعددي در تبصرهكه ظرفیت

بررسي  درتوان به تكالیف قانوني حوزه فرهنگ جامه عمل پوشاند. با اين رويكرد از منابع درآمدي آن، مي

و نیز فرهنگ و هنر حوزه دين و تبلیغ خصوص در 1400اليحه بودجه سال واحده ماده هايتبصره

 :دشوآنها اظهارنظر مي در ادامه پیرامونكه  استمطرح پیشنهادهايي 

 

 «9»تبصره  «ل»و  «ط» ،«ح»، «ز»، «و»، «ـه»، «د»بندهاي  .1

 آموزش و درمان بهداشت، و فناوري و تحقیقات علوم، پرورش، و آموزش هايوزارتخانه به -«د»بند 

 آموزشي، و فضاهاي امالك از بخشي كاربري سازيبهینه و ساماندهي منظوربه شودمي داده اجازه پزشكي

 برداريبهره و بازسازي احداث، به نسبت تربیتي، و آموزشي مالحظات رعايت با و خود تربیتي و ورزشي

 كند... اقدام آنها از

 هايپژوهش از حمايت برمبني توسعه ششم برنامه ( قانون70) ماده« ج» بند اجراي راستاي در -«ـه»بند 

 از اعتبارات كه كشوري خدمات مديريت قانون (5) ماده موضوع اجرايي هايدستگاه كلیه تقاضامحور،

 اعالم با را اعتبارات اين درصد 10 معادل حداقل مكلفند كنند،مي استفاده (كاربردي هايپژوهش)برنامه 

 مراكز و هادانشگاه تكمیلي هاي تحصیالتنامهپايان طريق از خود، نیاز مورد موضوعات در فراخوان

 .كنند هزينه ريفناو و علم هايپارك و پژوهشي

 قانون اعتبارات گردشگري همچنین و مهارتي فناوري، پژوهشي، علمي، هايشاخص ارتقاي منظوربه -«و»بند 

 و اصالحات با 30/7/1393مصوب  يافتهكمترتوسعه مناطق سطح ارتقاي براي كشور امكانات از متوازن استفاده

 مراكز و فناوري و علم هايپارك پژوهشي، و عالي موزشآ مؤسسات و هادانشگاه به اختصاص قابل بعدي الحاقات
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 .است نیز استان در مستقر دانشگاهي و گردشگري جهاد ،ايحرفه و فني آموزش

 درصد كي اختصاص بر مبني توسعه ششم برنامه ( قانون70ماده ) «ب»بند  اجراي راستاي در -« ز»بند 

 و ژوهشيپ امور ( به6 و 1 فصولاستثناي به) اجرايي يهادستگاه به يافتهتخصیص ايهزينه اعتبارات از

 سرجمع از را ماده اين موضوع اعتبارات است مجاز استان توسعه و ريزيبرنامه شوراي فناوري، توسعه

 اجرايي هايدستگاه هماهنگي با كند و كسر قانون اين 10 جدول در مندرج استان ايهزينه اعتبارات

 عملدستورال چارچوب در و استان نیازهاي و مصوب پژوهشي هايسیاست و هااولويت براساس و استاني

 بهداشت، و فناوري و تحقیقات علوم، هايوزارتخانه با هماهنگي كه كشور بودجه و برنامه سازمان ابالغي

 اجرايي هايدستگاه به فناوري توسعه و پژوهشي امور براي شود،مي تدوين پزشكي آموزش و درمان

  .دهد اختصاص دانشگاهي جهاد ازجمله شورا توسط آن ین شدهتعی استاني

 قانون، ناي (3) شماره پیوست در مندرج دولت به وابسته انتفاعي مؤسسات و هابانك ها،شركت -«ح»بند 

 آن رد مندرج خود پژوهشي امور هزينه از درصد چهل حداقل مربوط، قانوني تكالیف اجراي در مكلفند

 كشور كل داريخزانه نزد خاصي حساب به ،درصد پنجوبیست میزان به ماهه سه مقاطع در را پیوست

 آموزش مؤسسات و هادانشگاه با توافقنامه طريق از خود مشكالت و مسائل حل راستاي در تا كنند واريز

 ردي،كارب هاي(پروژه)طرح  قالب در و دانشگاهي جهاد و غیردولتي و دولتي از اعم پژوهشي و عالي

 اتيتحقیق هاي(پروژه) طرح و پسادكتري هاي(پروژه) طرح تكمیلي، تحصیالت هاينامهپايان نعناوي

 ...برسانند مصرف به غیرشاغل تكمیلي تحصیالت آموختگان شدان

 مالي راتمقر از بخشي تنظیم قانون به مواد برخي الحاق قانون (78) ماده تحقق راستاي در -« ط»بند 

 و از مؤسسات دسته آن و رضوي قدس آستان اساسي، ام قانونسي صلا اجراي جهت در ( و2دولت )

 مواردي استثنايبهامام )ره(  حضرت فرمان اجرايي ستاد و مسلح نیروهاي زيرمجموعه اقتصادي هايبنگاه

 واريز هب نسبت موظفند را دارند، آن تسويه نحوه يا و مالیات پرداخت عدم بر مبنيفقیه ولي إذن كه

 هايرديف محل از واريزي درآمد كنند. معادل اقدام  110112موضوع رديف  خزانه به خود مالیات

 و اييروست مدارس براي تجهیزات خريد و سازينوسازي، مقاوم آموزشي، عدالت توسعهمنظور به مربوط،

 و شآموز وزارت اختیار در خمیني )ره( امام امداد كمیته آموزيدانش هايخوابگاه و محروم مناطق

 .گیردمي قرار رورشپ

 ياختصاص يدرآمدها ،يو مهارت يفناور ،يپژوهش ،يعلم يهاشاخص يمنظور ارتقابه -« ل»بند 

و بهداشت، درمان  يو فناور قاتیعلوم، تحق يهاوابسته به وزارتخانه يها، مؤسسات آموزش عالدانشگاه

وابسته به وزارت تعاون، كار  ياو حرفه يو مراكز آموزش فن يعلم و فناور يهاپارك ،يو آموزش پزشك

از شمول حكم اعتبارات موضوع قانون استفاده متوازن از امكانات  يو جهاد دانشگاه ياجتماع رفاهو 

 .هستند يمستثن افتهيتوسعهسطح مناطق كمتر  يارتقا يكشور برا
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 اظهارنظر کارشناسی و پيشنهاد

ام قانون اصل سيتأكیدات معظم رهبري و  عدالت آموزشي منطبق بر منويات مقامدر راستاي تحقق 

 دارندهاي ديني در عرصه تربیتيرسالت آموزشي و  ماهیتاً ،هاي علمیه كشوركه حوزهازآنجااساسي و 

ر منظومه علمي نهاد تعلیم و تربیت هستند و اهداف، وظايف و كاركردهاي آنها د ،هاو همانند دانشگاه

انون ق( 59مفاد ماده )از سويي وفق حكم مندرج در و ست جمهوري اسالمي ايران، قابل ترسیم ا

 «ب»ند ب خصوصاً ،1393مصوب ( 2) الحاق برخي مواد به قانون تنظیم بخشي از مقررات مالي دولت

امكانـاتي  وهاي علمیه از تسـهیالت، مزايـا هاي علمیه و مراكز خدمات حوزهحوزهبرخورداري  هكه ب

 «الف»ند ر ببمبتني  نیز كید دارد وأت، (شوديا مي)پژوهشي تعیین شده كـه بـراي مراكـز آموزشـي و 

ن بودجه سنواتي در قوانیرا برنامه احداث مراكز و مدارس علمیه  تاكرده ماده مزبور كه دولت را مكلف 

و  زايام، امكانات مقتضي است؛ لذا كندبیني را پیش بـارات مربوطـهتو اع جآمـوزش در فصلذيـل 

 ها،، براي دانشگاه«9»بندهاي مندرج ذيل تبصره  هاي متعدد خصوصاًيي كه در تبصرههاظرفیت

سري هاي علمیه نیز ت، به حوزهلحاظ شدهفناوري  و علم هايپارك و پژوهشي و آموزشي مؤسسات

ن خواهد داشت؛ دوسوم نمايندگارأي واال به جهت مغايرت با قانون برنامه ششم توسعه، نیاز به . يابد

ظیم بخشي الحاق برخي مواد به قانون تنقانون برنامه ششم توسعه، قانون  (122)كه طبق ماده چرا

اده م« ب»همچنین طبق حكم بند (، بخشي از قانون برنامه ششم است. 2) از مقررات مالي دولت

 يآموزش و يقاتیاز مراكز تحق يبانیپشتهاي توسعه كشور مبني بر قانون احكام دائمي برنامه (37)

نهاد مردم يفرهنگ -ياجتماع يهاتشكل ،يو دانشگاه هیعلم يهاحوزه يعال يشورا قياز طر يحوزو

و  هاتیو شخص يانقالب اسالم يهاشهيو اند يشناسرانيا ،يشناسعهیش ،يشناساسالم نهیدر زم

و  يارسانه يهاتیو فعال يالمللنیب يجازم يهاگسترش شبكه نیو همچن يبينهادها و مجامع تقر

ي و نیز م اسالمو مقابله با جبهه معاند نظا يانسان هيو توسعه سرما يو معنو يماد يبا سامانده يهنر

منظور به  ستا مجاز دولت داردميكه اذعان  قانون برنامه ششم توسعه (64)ماده « ج»مطابق با بند 

 انیبنمات دانشو صادرات محصوالت و خد دیتول شيو افزا انیبندر اقتصاد دانش يشتازیپ

 انیبندانش يهااز شركت تيو حما يتوسعه و انتشار فناور يبرا ،ياقتصاد مقاومت يكل يهااستیس

ها شگاهتقاضامحور مشترك با دان يهااز پژوهش يمال تيمطابق قانون بودجه سنواتي نسبت به حما

ت كشور، ر به حل مشكالدر موارد ناظ هیعلم يهاو حوزه يو فناور يپژوهش ،يو مؤسسات آموزش عال

 عهد كردهو ت نیبردار تأمبهره ايرا كارفرما و  آن يهانهياز هز درصد 51حداقل  نكهيمشروط به ا

ه احكام مزبور لذا در جهت نیل ب انجام پذيرد ات الزم در قوانین بودجه سنواتياقدامبايست مي، باشد

 :شودميپیشنهاد 

  هايوزارتخانه»هاي علمیه از تغییر كاربري پس از عبارت زهبرداري حومنظور بهرهبه «د»در بند 

مراكز و »عبارت  «پزشكي آموزش و درمان بهداشت، و فناوري و تحقیقات علوم، پرورش، و آموزش
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بند  نيموضوع ا يكاربر رییتغ»همچنین پس از عبارت  نیز اضافه شود. «هاي علمیهمديريت حوزه

و »عبارت « هر دانشگاه يامنا تیئه نیو پرورش استان و همچن آموزش يشورا شنهادیبه پ بیترتبه

  1شود.نیز اضافه « مدارس علمیه

  زا» پس از عبارت اجرايي هايدستگاه تقاضامحور كلیه هايپژوهش از حمايت در جهت «ـه»در بند 

عبارت  «يفناور و علم هايپارك و پژوهشي مراكز و هادانشگاه تكمیلي هاي تحصیالتنامهپايان طريق

 نيا( 10%درصد ) اقل معادل دهحد»همچنین پس از عبارت  نیز اضافه شود. «هاي علمیهو حوزه»

ي و علم نقشه جامع مطابقو » عبارت« خود ازیرا با اعالم فراخوان در موضوعات مورد ن تاعتبارا

 . شوداضافه « كشور فرهنگي

  قابل»ز عبارت اپس   كشور امكانات از متوازن دهاستفا قانون منظور استفاده از اعتباراتبه «و»در بند 

 وزشآم مراكز و فناوري و علم هايپارك پژوهشي، و عالي آموزش مؤسسات و هادانشگاه به اختصاص

 نیز اضافه شود. «هاي علمیهو حوزه»عبارت  «دانشگاهي جهاد ،ايحرفه و فني

  اجرايي هايدستگاه به يافتهتخصیص ايزينهه اعتبارات از درصد 1برداري از در جهت بهره« ز»در بند 

 و هااستان و در تعیین اولويت توسعه و ريزيبرنامه شوراي فناوري، توسعه و پژوهشي امور به

 هداشت،ب و فناوري و تحقیقات علوم، هايوزارتخانه با هماهنگي»پژوهشي، پس از عبارت  هايسیاست

ردن حكم به منتشر كاضافه شود.  «هاي علمیهوزهشوراي عالي ح»عبارت  «پزشكي آموزش و درمان

ر در دسترس رغم مفید بودن، براي شفافیت كافي نبوده و بايد بكرد ذيل اين بند، بهاطالعات هزينه

 عموم قرار گرفتن اين اطالعات تصريح شود.

  جازند ها و مؤسسات آموزش عالي و جهاد دانشگاهي كه ممقتضي است همانند دانشگاه 2«ح»در بند

از درآمد حاصله منتفع  دولت به وابسته انتفاعي مؤسسات و هابانك ها،از طريق توافقنامه با شركت

هاي علمیه نیز تحت شمول قرار گیرند. خصوصاً اينكه نظام بانكي و شوند، نهادهاي مرتبط با حوزه

ژوهش فقهي در اين برخي مؤسسات انتفاعي در راستاي تحقق بانكداري بدون ربا نیاز به تحقیق و پ

 پژوهشي و عالي آموزش مؤسسات و هادانشگاه با طريق توافقنامه از»زمینه دارند، لذا پس از عبارت 

نیز اضافه  «هاي علمیهمراكز مديريت حوزه»عبارت  «دانشگاهي جهاد و غیردولتي و دولتي از اعم

                                                 
 اساسي قانوندوم واصل پنجاه مغاير با آن، ايغيربودجه دليل ماهيتدر مقام اصالح قانون دائمی است و به« د». اطالق بند 1

 باغي و زراعي اراضي كاربري تغيير با اصالحات بعدی آن، 1374ها مصوب باغ و زراعي اراضي كاربري حفظ قانون مطابق .است
 كشور دائمي قانون برخالف ديگري ترتيبات بودجه اليحه در كه باشدمي قانون آن در مذكور كميسيون نظر جلب به منوط
مورد اصالحات مد نظر در گزارش ، مورد اصرار واقع شودر به هر صورت بند مزبور لذا از اين جهت كه اگ .است شده بينيپيش

 وظايف انجام به لطمه موجب آن، منابعتأمين  بدون شهرداري مخارج پرداخت از معافيتهمچنين  توجه قرار گرفته باشد.
 سوي از و دهدمي قرار شهرداريعهده بر وظايفي قانونگذار سويي شود که این امر با اصل چهل مغایرت دارد. ازمي شهرداري

 وظايف انجام در اخالل موجب كه كندمي معاف مربوطههاي هزينه پرداخت از را مختلف نهادهاي متعددی، قوانين در ديگر
اصل سوم مطابقت ندارد. لذا از اين جهت كه اگر به هر « 10»ع بند این امر با نظام اداری صحيح موضو .شودها میشهرداري

 مورد توجه قرار گرفته باشد.اصالحات مدنظر در گزارش مورد اصرار واقع شود، ت بند مزبور صور

سوم، موجب انحراف بودجه  اصل« 10»بند  موضوع صحيح اداری بر مغایرت با نظام. در حالت كلي مفاد اين بند عالوه 2

شود. همچنين در حکم (( می64ماده )« ب»د پژوهشی و عدم تحقق اهداف و تکاليف مندرج در قانون برنامه ششم )نظير بن
دليل فقدان شود، بهنامه اجرایی مصوب هيئت وزیران تعيين میموجب آیينبه« موارد سایر و»ذیل این بند، تصریح بر اینکه 

 پنجم شائبه مغایرت دارد.ضابطه مشخص قانونی، با اصل هشتادو
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 آموختگاندانش یقاتيتحق هاي(پروژه)طرح »شود. همچنین در انتهاي اين بند پس از عبارت 

مفاد همه در  ًاضمن. شوداضافه  «هاي علمیهطالب حوزه»عبارت  «غیرشاغل تكمیلي تحصیالت

 عالي آموزش مؤسسات و هادانشگاه»پس از « هاي علمیهمراكز مديريت حوزه»مانده اين بند نیز باقي

 الحاق شود. « پژوهشي و

  و » عبارت« )ره( ينیامداد امام خم تهیكم يآموزدانش يهاخوابگاه»پس از عبارت « ط»در بند

عبارت « شوزارت آموزش و پرور اریدر اخت»و نیز پس از عبارت « طالب يهاخوابگاهمدارس علمیه و 

 . شوداضافه « هیعلم يهاحوزهمراكز مديريت و »

  بارت ع «،يو مهارت يفناور ،يپژوهش ،يعلم يهاشاخص يمنظور ارتقابه»پس از عبارت « ط»در بند

 .شوداضافه « هاي علمیه وحوزهمنابع »

 

 «8»تبصره  «ز»و بند  «ب»بند  «4»جزء  .2

 اه،پاسگ مدرسه، احداث براي نیاز مورد زمین است مكلف شهرسازي و راه وزارت -«ب»بند  «4»جزء 

را  نیاز مورد خدماتي و اداري مراكز ساير و ورزشگاه درماني، و بهداشتي مراكز مسجد، بسیج، پايگاه

 .دهد قرار مهر مسكن هايطرح در ربطذي دولتي هايدستگاه اختیار در رايگان صورتبه

 و شهرها حاشیه اسكان محیط بهسازي عشايري، و غیررسمي هايسكونتگاه ساماندهي براي -«ز»بند 

 ،كتابخانه مدرسه، مسجد، از اعم عمومي خدمات حداقل بناي و زيرساخت مینأت فرسوده، هايبافت

 هادهیاري و هاشهرداري روستاها، و شهرها حريم از خارج مناطق در پاسگاه بسیج، پايگاه محیط، شناييرو

 اجرايي نامهآيین براساس را استان هر كل جمعیت از مناطق اين در ساكن جمعیت سهم معادل موظفند

 وسعهت ششم رنامهب قانون (6) ماده «ب»بند  «1» جزء ضعوار محل از رسدمي وزيران هیئت تصويب كه

 .نمايند استان در همان فوق مناطق بهسازي صرف

 اظهارنظر کارشناسی و پيشنهاد

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

نون تنظیم ( قا69هاي علمیه مطابق ضوابط ماده )ها براساس نیاز حوزهمناطق مختلف كشور به حوزه

و حتي در سنوات گذشته  1400از احكامي است كه در اليحه بودجه سال  ،بخشي از مقررات مالي دولت

 براي نیاز فضاهاي موردبا اينكه پیرامون واگذاري تكلیفي مشخص نشده است. نیز در اين خصوص 

 و اداري مراكز ساير و ورزشگاه درماني، و بهداشتي مراكز مسجد، بسیج، پايگاه پاسگاه، مدرسه، احداث

اتخاذ شده با اين حال اين حكم مهم درباره  1400اليحه بودجه سال  واحدهمادهخدماتي تدابیري در 

قانون الحاق  (59)ماده  «الف»طبق حكم بند  همچنینهاي علمیه مورد غفلت واقع شده است. حوزه

هاي علمیه ظور توسعه و پیشرفت حوزهمنبه ،(2)برخي مواد به قانون تنظیم بخشي از مقررات مالي دولت 

هاي ، طرح جامع توسعه فضاي فیزيكي حوزهبايستميبا رعايت معماري اسالمي و ايراني در سراسر كشور 
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اندازي و توسعه آن راهعلمیه در سراسر كشور باالخص در مناطقي از كشور كه فاقد حوزه بوده و امكان 

 «4»مورد پیگیري قرار گیرد. با اينكه ذيل جز  (هاي علمیهزهحوبه پیشنهاد مراكز مديريت )وجود دارد 

ظرفیتي پیرامون پرداختن به اين حكم وجود دارد، لكن در مورد ايجاد  «8»تبصره  «ز»و بند  «ب»بند 

 تكلیفي تعیین نشده است. هاي علمیه هاي حوزهيا بهسازي زيرساخت

صوبه مورخ     ساس م ش    10/3/1389همچنین برا سرانه    شوراي عالي  سازي و معماري حداقل  هر

ضاي فرهنگي براي هر نفر     ستاندارد و مطلوب ف . به ست امتر مربع سانتی  2000متر مربع معادل  2/0ا

رانه ســ 8/4/1399اســتناد دســتورالعمل اجراي بودجه ابالغي ســازمان برنامه و بودجه كشــور در مورخ 

ر مت 012/0( 1395اري جمعیت )سال  هر نفر جمعیت و برمبناي آخرين سرشم  ازاي بهفضاي فرهنگي  

ــ در حال حاضر متراژ فضاي فرهنگي   .است مربع  مي و هنري وابسته به وزارت فرهنگ و ارشاد اسال    ــ

شامل )    ستاني  سرا، موزه مجتمعادارات كل ا هنرهاي  هاي فرهنگي و هنري، تاالر فرهنگ و هنر، فرهنگ

ــر، خانه فرهنگ و خانه تئاتر(، در حال          ــاخت  متر مربع( و در حال  1،080،125ي )برداربهرهمعاصـ  سـ

 كه آماري قابل تأمل است.است متر مربع  1،879،367متر مربع(، كه جمعاً  799،242(

 :شودميپیشنهاد  لذا

  سیج،ب پايگاه پاسگاه، مدرسه، احداث براي نیاز مورد زمین»پس از عبارت  «ب»بند  «4»در جزء 

 .شودنیز اضافه  «هاي علمیهحوزه» عبارت «هورزشگا درماني، و بهداشتي مراكز مسجد،

  مدرسه، مسجد، از اعم عمومي خدمات حداقل بناي و زيرساخت تأمین»پس از عبارت  1«ز»در بند 

عبارت،  «روستاها و شهرها حريم از خارج مناطق در پاسگاه ،بسیج پايگاه محیط، روشنايي كتابخانه،

 د.شونیز اضافه  «سب با جمعیتمتنا در مناطق كم برخوردارهاي علمیه حوزه»

 

 «9»تبصره  «ط»بند  .3

 و (2) ولتد مالي مقررات از بخشي تنظیم قانون به مواد برخي الحاق ( قانون78ماده ) تحقق راستاي در

 هايبنگاه و از مؤسسات دسته آن و رضوي قدس آستان اساسي، ام قانونسي اصل اجراي جهت در

 إذن كه مواردياستثناي به (ره)امام  حضرت فرمان اجرايي ستاد و مسلح نیروهاي زيرمجموعه اقتصادي

 خود مالیات واريز به نسبت موظفند را دارند، آن تسويه نحوه يا و مالیات پرداخت عدم بر مبنيفقیه ولي

 منظوربه مربوط، هايرديف محل از واريزي درآمد معادل كنند. اقدام 110112 رديف موضوع خزانه به

 و وممحر مناطق و روستايي مدارس براي تجهیزات خريد و سازينوسازي، مقاوم آموزشي، عدالت توسعه

  .گیردمي رقرا پرورش و آموزش وزارت اختیار خمیني )ره( در امام امداد كمیته آموزي دانش هايخوابگاه

 

                                                 
 مورد توجه قرار گرفته باشد.اصالحات مدنظر در گزارش است بند مزبور مقتضي در فرض اصرار بر . به هر صورت 1



 

 __________________________________________________________  

 

 

19 

 اظهارنظر کارشناسی و پيشنهاد

توان از قانوناً و شرعاً نميوقوفه بوده و هاي آستان قدس رضوي در حكم مازآنجاكه برخي از زيرمجموعه

هايي مالیات، لذا در راستاي نظر واقف خرج شود عوايد آن موقوفه مالیات دريافت كرد و بايد صد درصد

شود يا خرج  ،شود در مسیر همان موردي كه واقف خواسته استآستان گرفته ميموقوفه هاي كه از شركت

فرهنگي مؤسسه آستان در حكم مؤسسات گردد. همچنین برخي از قدس اگر مطلق باشد خرج توسعه آستان 

مشخص شود كه مالیات اخذ شده از بابت فعالیت اقتصادي  در تبصره مزبور اوالًشود ميتلقي شده لذا پیشنهاد 

هزينه شود و درثاني بخشي از درآمد واريزي از محل  راستاي نظر واقفهاي وقفي در و شركتمؤسسات 

  1.مصرف شوداختصاص يابد و هاي ديني و تبلیغي همان حوزهان قدس رضوي در فعالیت آست

زي منظور روزآمدسابههاي عمومي، طبق اعالم رسمي نهاد كتابخانههمچنین شايان ذكر است  

ر جلد كتاب انه حداقل هزایست سالا هاي عمومي )كتب و نشريه و غیره( ضروريمواد اطالعاتي كتابخانه

هاي اد كتابخانه؛ لكن طبق اعالم نهشودنیازهاي جامعه به هر باب كتابخانه عمومي اضافه  جديد مطابق با

هاي عمومي كشور از سال دلیل كمبود منابع اعتباري، خريد و تهیه كتاب براي كتابخانهبهعمومي كشور 

با نگاهي ها مواد مطالعاتي كتابخانهتأمین  رغم نقش محوري آن نهاد دربهمتوقف شده است.  1397

مطالعاتي  موادتأمین  بیني شده برايشود كه اعتبار پیشنمايان مي 1400 سال اجمالي به اليحه بودجه

يج فرهنگ رو ضرورت دارد در راستاي توسعه و تروهاي عمومي ناكافي است. ازاينمورد نیاز كتابخانه

امر كتابخواني  تیاز دستگاه متوليكتابخواني در جامعه، اعتبارات الزم براي تهیه مواد مطالعاتي در اخ

هاي عمومي كشور منظور خريد منابع و مواد اطالعاتي نهاد كتابخانهبهشود لذا پیشنهاد ميگذاشته شود. 

 110111بندي با شماره طبقهوابسته به آستان قدس رضوي مؤسسات ها و بخشي از درآمد مالیات شركت

از ( 115800به سرجمع اعتبارات اين نهاد ) 1400 سال مندرج در اليحه بودجه 2پیوست  3در جدول 

 اضافه شود. بیني شده در اين گزارش، محل منابع جديد پیش

 

 «5»تبصره  «ع»بند  .4

 احداث، جهت تا كند، منتشر اسالمي مالي میلیارد اوراق هزار بیست مبلغ شودمي داده اجازه دولت به

 عهتوس نوسازي، پرورش )سازمان و آموزش وزارت ورزشي و پرورشي آموزشي، فضاهاي تجهیز و تكمیل

( 7) ماده 4 جدول در بیني شدهپیش سقف از خارج اوراق برسد. اين مصرف به كشور( مدارس تجهیز و

 .رسدمي مصرف به صادره هايتخصیص و اعتبار ابالغ براساس و توسعه بوده ششم برنامه قانون

  

                                                 
 .های مستقيم( قانون ماليات2ماده )« 3». حکم بند 1
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 اظهارنظر کارشناسی و پيشنهاد

هاي عمومي كشور هاي عمومي از اهداف اصلي نهاد كتابخانهدسترسي همگان به كتابخانهفراهم كردن 

لعه مفید ( سند نهضت مطا3عالوه به استناد ماده )به. است و حسب قانون از وظايف كلیدي اين نهاد

هاي عمومي بايد شوراي عالي انقالب فرهنگي( فضاهاي كتابخانه 4/8/1389مورخ  673)مصوب جلسه 

هاي تابخانهازاي هر صدهزار نفر جمعیت افزايش يابد. در اين راستا نهاد كبهمیزان هشت مترمربع  به

ي سنوات طهاي متعددي را گیري از منابع دولتي و غیردولتي، پروژهعمومي كشور حسب نیاز و با بهره

ست ا اليح ين دركه در مراحل مختلف پیشرفت فیزيكي قرار دارند. اكرده كشور آغاز  اخیر در سراسر

ي اين نهاد دلیل محدوديت منابع مالبههاي گذشته خريد و جايگزيني منابع اطالعاتي عمومي كه در سال

هاي عمومي متوقف شده و عمده منابع صرف پرداخت حقوق و مزاياي كاركنان و نیز نگهداشت كتابخانه

پیشنهاد  ،خواني و منابع اطالعاتيبمنظور دسترسي بیشتر جامعه به فضاي كتابهلذا موجود شده است. 

هاي عمومي نیز به ، نهاد كتابخانه1400 بودجه سال واحده اليحهماده «5»تبصره  «ع»در بند شود مي

 :شوددايره شمول اضافه 

 آموزش ورزشي وزارت و پرورشي آموزشي، فضاهاي تجهیز و تكمیل جهت احداث،»پس از عبارت  

هاي عمومي جهت كتابخانهو نهاد »عبارت  «كشور( مدارس تجهیز و هتوسع نوسازي، پرورش )سازمان و

 1. شوداضافه  «اياحداث، تكمیل و تجهیز فضاي كتابخانه

 

 «9»تبصره  «ي»بند  .5

 گاز )درصورت و برق آب، هايهزينه پرداخت از پرورش و آموزش وزارت دولتي آموزشي واحدهاي كلیه

 توسط طي دستورالعملي شده روز به مصرف ويالگ هستند. سقف مصرف( معاف الگوي رعايت

 و تهیه سه ماه تا حداكثر كشور بودجه و برنامه سازمان و پرورش و آموزش و نیرو نفت، هايوزارتخانه

 2.شودمي ابالغ

 اظهارنظر کارشناسی و پيشنهاد

اين راستا، شود. در المنفعه بوده و موجب افزايش منافع اجتماعي ميعامهاي عمومي خدمات كتابخانه

اسباب است رو دولت موظف هاي عمومي جزو حقوق بديهي افراد جامعه است. ازاينمندي از كتابخانهبهره

. لكن با كندهاي عمومي را براي عموم در همه نقاط كشور فراهم و لوازم دسترسي به خدمات كتابخانه

دهد لذا در اين هاي ضروري را ميينههزها به زحمت تكافوي توجه به اينكه منابع قانوني نهاد كتابخانه

                                                 
 دارد. ندگانیدوسوم نما یبه رأ ازي، نششم توسعه بند به جهت اصالح قانون برنامه نیا لیحکم ذ. البته  در كل 1

اصل سوم « 10»نتيجه با بند ز مصادیق نظام اداری ناصحيح بوده و در. حکم این ماده از حيث ارجاع امر به شخص غيرمسئول ا2

رسد. تأمين آب و برق در مسئوليت وزارت نيرو است؛ لذا مشارکت وزارت نفت در این امر ناصحيح است. همچنين نظر ميمغاير به
نين تجویز مداخله وزارت آموزش و تأمين گاز در مسئوليت وزارت نفت است و مشارکت وزارت نيرو در این حوزه نابجاست. همچ

 است. اصالح الگوي مصرف انرژي( قانون 18پرورش در تعيين سقف الگوی مصرف در این بند، اصالح حکم بند تبصره ماده )
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تواند كمك بزرگي به استمرار فعالیت هاي عمومي ميهاي اداره كتابخانهبخشي از هزينهتأمین  شرايط

هاي مستمر ناپذير آب، برق و گاز مصرفي ازجمله هزينهاجتنابهاي كه هزينهآنها باشد. ازآنجا

برخوردار و محروم كمويژه در مناطق هدهي آنها بخدماتوم هاي عمومي است، جبران آنها به تداكتابخانه

هاي عمومي كشور، كمبود منابع مالي باعث شده كند. قابل توجه اينكه بنابر اعالم نهاد كتابخانهكمك مي

ربط، بدهكار شده ها به سبب عدم پرداخت هزينه ضروري آب، برق و گاز به ادارات ذيبخشي از كتابخانه

هاي روستايي كه فاقد منابع غیردولتي هستند رو شوند. اين موضوع براي كتابخانهشعاب روبهو با قطعي ان

  :گرددوجود آورده است. لذا پیشنهاد ميهتري را بوضعیت سخت

 هاي و كتابخانه»عبارت  «پرورش و آموزش وزارت دولتي آموزشي واحدهاي كلیه»س از عبارت پ

 اضافه شود. «هاي عمومي كشورخانهعمومي تحت اداره مستقیم نهاد كتاب

  هاي عمومي نهاد كتابخانه»عبارت  «پرورش و آموزش و نیرو نفت، هايوزارتخانه»پس از عبارت

 اضافه شود. «كشور

هاي تاداره و گسترش فعالیهاي سازمان تبلیغات اسالمي در دو دهه اخیر ازجمله فعالیتهمچنین 

است،  الزمبخش اين اي است كه براي پوشش خألهاي هزينه« مدارس علوم و معارف اسالمي»مرتبط با 

 تغییر يابد:  زير صورتبه «ي» بند

  ومدارس علوم ، »عبارت  «پرورش و آموزش وزارت دولتي آموزشي واحدهاي كلیه»پس از عبارت 

 اضافه شود. «معارف اسالمي صدرا وابسته به سازمان تبلیغات اسالمي

 

 «6»تبصره  «ي»و بند  «7»تبصره  «ج»بند  .6

 مجوز صدور از حاصل درآمدهاي است موظف تجارت و معدن صنعت، وزارت -« 7»تبصره  «ج»بند 

ه برا  1400 سال طي دخاني محصوالت تولید و واردات بابت دريافتي انحصار حق و دخانیات توزيع

 . كند اريزو قانون اين 5 جدول 130421رديف  موضوع كشور كل داريخزانه نزد عمومي درآمد حساب

 مبلغ یامكپ هر قیمت بر عالوه مخابراتي، خدمات دهندهارائه )اپراتور(هاي كارور -«6»تبصره  «ي»بند 

 نزد  160154 رديف عمومي درآمد حساب به و دريافت مزبور خدمات كنندگاناستفاده از ريال ده

 اجراي هتج میلیارد ريال زاره سقف تا وصول با متناسب حاصله درآمد كنند. واريز كشور كل داريخزانه

 یابانيخ و كار كودكان ساماندهي و 20/12/1396مصوب  معلوالن حقوق از حمايت ( قانون8) ( و5مواد )

 .گیردمي قرار 131500 رديف بهزيستي سازمان اختیار در
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 اظهارنظر کارشناسی و پيشنهاد

ي در كشور به ي توسعه مطالعه و كتابخوانهاي عمومي كشور نهاد اصلي متولدلیل اينكه نهاد كتابخانهبه

ذا لسطح سالمت شهروندان،  يحساب آمده و نیز نقش مطالعه در كاهش مصرف مواد دخاني و ارتقا

عتبار امنظور دسترسي بیشتر جامعه به منابع اطالعاتي و فكري، عالوه بر سقف شود بهميپیشنهاد 

يه و ساير فعالیت خريد، جايگزيني و وجین كتب، نشر هاي عمومي كشور دربیني شده نهاد كتابخانهپیش

، (1703034)هاي عمومي ، ذيل برنامه گسترش و بهسازي كتابخانه(1703034006)منابع اطالعاتي 

يحه ال 2با عنوان مالیات بر مصرف سیگار مندرج در پیوست  110515نیم درصد به درآمدهاي رديف 

يد و جايگزيني ه به ذيل اعتبارات برنامه مزبور در فعالیت خراضافه شود و درآمد حاصل 1400 سال بودجه

 كتب و نشريات اختصاص يابد. 

شد. به نیز برقرار با 160154و درآمد رديف  «6»تبصره  «ي»تواند در مورد بند اين موضوع مي

 هاي)اپراتور( خدمات كارور كنندگانريال به قیمت هر پیامك استفاده 10جاي افزايش بهعبارتي 

عالیت حمايت از ريال به مبلغ آن اضافه شده و مازاد درآمد حاصله به ف 20مخابراتي،  خدمات دهندهارائه

هاي بخانهذيل برنامه گسترش و بهسازي كتا( 1703034008))رقومي( هاي ديجیتال اندازي كتابخانهراه

 اختصاص يابد. ( 1703034)عمومي 

 

 1400به الیحه بودجه سال  1398جه سال قانون بود« 9»تبصره « م»بند  حكم تنفيذ .7

 كلفم اسالمي ارشاد و فرهنگ وزارت» :دارداذعان مي 1398قانون بودجه سال « 9»تبصره « م»بند 

 رآمدد حساب به و خذا ار كالنشهرها و تهران در (كنسرت) ايصحنه اجراهاي بلیط بهاي درصد 10است

 جهت مربوط ايهزينه رديف محل از حاصله درآمد لمعاد .كند واريز كشور كل داريخزانه نزد عمومي

 هاانشهرست هنري و فرهنگي هايمجتمع اداره و تجهیز تعمیر، هنري، و فرهنگي هايفعالیت ساماندهي

 .«يابدمي اختصاص استان، مراكز از غیر

 اظهارنظر کارشناسی و پيشنهاد

شود و دستیابي به آن محسوب ميما ور گرايانه همواره يكي از اهداف مهم در كشرشد و توسعه عدالت

ترين ابزارهاي دولت براي است. يكي از مهم كشورمستلزم رشد و توسعه در همه مناطق مرتبط با آن 

گرايانه در گستره سرزمیني هر كشور، بودجه عمومي است كه تحت تأثیر برآيند سیستم توسعه عدالت

از راهكارهاي ضروري براي در قوانین بودجه مالیاتي  كاماحوضع در اين بین . بندي كشور قرار داردبودجه

اي )كنسرت( در در اين راستا درآمد حاصل از اجراي صحنه. آيدشمار ميرسیدن به عدالت اجتماعي به

و  هنرمندانمعافیت ماهیت تجاري پیدا كرده و با  شكلست كه ا ايگونهتهران و ساير كالنشهرها به

قانون ( 6)ماده  «الف»گرچه وفق بند فاصله گرفته است.  مالیاتعوارض و خت از پردااين حوزه فعاالن 
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هاي برقراري هرگونه تخفیف، ترجیح يا معافیت مالیاتي جديد طي سال ،ساله ششم توسعهبرنامه پنج

كه البته معافیت هنرمندان از اين منظر معافیت مالیاتي جديد ارزيابي  اجراي قانون برنامه ممنوع است

گونه استمرار اينرسد با شرايط فعلي اقتصاد كشور و كمبود منابع درآمدي نظر ميبهلكن  ،شودنمي

ضمن آنكه  .مغايرت دارد برنامه توسعههاي سیاستروح حاكم بر مالیاتي يا بخشودگي آن با  هايمعافیت

اي زمینهري در هر رسود و تجادر راستاي تحقق عدالت مالیاتي اخذ عوارض و يا مالیات از درآمدهاي پُ

منتها با توجه به اينكه برخي . رسدنظر ميالزم بهو به هر میزاني )حتي اگر سرجمع آن اندك باشد(، 

چه كالنشهرها و ) باشندسنتي، محلي يا مقامي نیازمند حمايت ميموسیقي هاي موسیقي مانند عرصه

مبناي اخذ عوارض و مالیات قرار گیرد. از نوع فعالیت هنري و میزان درآمد افراد  بايد، (هاچه شهرستان

درآمد،  ي اين بند شامل سازوكارهاي اخذ عوارض و يا مالیات برينامه اجرامقتضي است آيیناين منظر 

 وزيران برسد. تئتصويب هیچگونگي مصرف و ساير موارد به پیشنهاد وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي، به 

و هاي اقتصادي و اخذ عوارض از فعالیت اي تحقق عدالت مالیاتيدر راستشود ميپیشنهاد بنابراين 

« 9»ره تبص« م»بند  اًعین ،برخوردارهاي كمهاي فرهنگي و هنري شهرستاننیز توسعه و تجهیز مجتمع

  .شود تنفیذ 1400در اليحه بودجه سال  1398قانون بودجه سال 

 .اضافه شود« (كنسرت) ايصحنه اياجراه»پس از « نفر 500با ظرفیت بیش از »عبارت  ضمناً

اير اخذ عوارض، چگونگي مصرف و س سازوكار ي اين بند شاملينامه اجراآيین»عبارت  همچنین

وزيران خواهد  تئتصويب هی موارد به پیشنهاد وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي، پس از ابالغ اين قانون به

 . شودبدان اضافه  «رسید

 

 14001 سال الیحه بودجه« 12»تبصره  «لفا»بند  «4»جزء الحاق به  .8

يافت مالیات از با نگاه حداكثري در دركرده هاي اخیر تالش با توجه به اينكه دولت در لوايح بودجه سال

روم و ها، بنیادها و نهادهاي فرهنگي و انقالبي گام بردارد و آن را صرف مناطق محهمه دستگاه

هاي انتفاعي شده و از فعالیتهمه تحقق عدالت مالیاتي مشمول  ايدهشود مي، پیشنهاد كندبرخوردار كم

هاي انتشاراتي و (، كلیه فعالیتخصوصاً پیشكسوتان اين عرصهمنظور حمايت از هنرمندان )بهطرفي  

مطبوعاتي، فرهنگي و هنري داراي مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي حسب مورد مشمول 

عنوان كمك بههاي مستقیم شوند. همچنین درآمد حاصل از اين محل تهاي موضوع قانون مالیامالیات

كسوتان( پیش اي و حمايتي هنرمندان )خصوصاًيابد تا جهت امور بیمهبه صندوق اعتباري هنر اختصاص 

 و فعاالن حوزه نشر و مطبوعات هزينه شود.

 

                                                 
امكان دوم قانون اساسی، مقتضي است واصل پنجاهمالحظات مربوط به مزبور با وجود در فرض اصرار بر جزء . به هر صورت 1

 مورد توجه قرار گرفته باشد.نظر در گزارش قانوني مد
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یشنهاد پاعتباري هنر( )كمك به صندوق  حمايت از هنرمنداندر راستاي تحقق عدالت مالیاتي و  

 : شود الحاق 1400اليحه بودجه سال « 12»تبصره  «الف» بند «4»انتهاي جزء عبارت زير به شود مي

گ و ارشاد هاي انتشاراتي و مطبوعاتي، فرهنگي و هنري داراي مجوز از وزارت فرهنكلیه فعالیت» 

و  4/12/1366تقیم مصوب هاي مسهاي موضوع قانون مالیاتاسالمي حسب مورد مشمول مالیات

 «. باشنداصالحات بعدي آن مي

داري كل كشور از درآمد واريزي از محل اين بند پس از واريز به حسابي با همین عنوان نزد خزانه

ور يابد تا جهت امعنوان كمك به صندوق اعتباري هنر اختصاص ميبه 1903050اي محل رديف هزينه

 «.االن حوزه نشر و مطبوعات هزينه شوداي و حمايتي هنرمندان و فعبیمه

 

 « 6» تبصره «ز» بند .9

 منابع و اضافه درصد 15 مجموعاً آرايشي لوازم واردات بازرگاني سود و گمركي عوارض به 1400 سال در

اي هزينه رديف محل از آن ادلشود و معمي واريز 160188درآمدي  رديف به درصد 100  صورتبه حاصله

 ... 1يابدمي اختصاص بیماران معالجه در ارزي جوييصرفه امناي تئهی به 9جدول  530000-38

 اظهارنظر کارشناسی و پيشنهاد

گام دوم  بیانیههاي اساسي در ها و توصیهسرفصلمقابله با ترويج سبك زندگي غربي در ايران ازجمله 

ساله ششم پنجرنامه قانون ب (2)در جهت تحقق اهداف مندرج در ماده همچنین . است انقالب اسالمي

فق ودولت مكلف است ، مسائل محوري برنامه هاي( مرتبط باهاي )پروژهطرحدرخصوص اعمال  توسعه

ر بودجه داعتباراتي را اسالمي  ـ حوزه فرهنگ عمومي و سبك زندگي ايراني ماده مزبور در «ت»بند 

قانون ( 102)اسالمي در ماده  ـ اي نیز درخصوص سبك زندگي ايرانياحكام بودجه. كندانه لحاظ یسال

رويه بيواردات كه آنجاييازشود ميپیشنهاد رو ازاين گنجانده شده است. ساله ششم توسعهپنجبرنامه 

غربي است و  لوازم آرايشي در جهت مغايرت با منويات بیانیه گام دوم انقالب بوده و مروج سبك زندگي

 : شود مزبور جايگزين بندشم توسعه متن زير اي قانون برنامه شبا عنايت به تكالیف بودجه

 ضافها درصد 30 مجموعاً آرايشي لوازم واردات بازرگاني سود و گمركي عوارض به 1400 سال در»

 زا آن درصد 15شود و معادل مي واريز 160188درآمدي  رديف به صددرصدصورت به حاصله منابع و

 رانبیما معالجه در ارزي جوييصرفه امناي هیئت به 9جدول شماره  530000-38اي هزينه رديف محل

 ...  تا يابدمي اختصاص

                                                 
 قانوندوم واصل پنجاه با مغاير آن، ايغيربودجه دليل ماهيتاصالح قوانين دائمی است که به مقامدر . در كل حکم اين بند 1

مقتضي  دوم قانون اساسیواصل پنجاهمالحظات مربوط به بند مزبور با وجود در فرض اصرار بر است. به هر صورت  اساسي
 مورد توجه قرار گرفته باشد.اصالحات مدنظر در گزارش است 
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 ينيد فرهنگي محتوايتأمین  ايهزينه هايرديف به صورت مساويبه ماندهدرصد باقي 15معادل  

 انياير ـ اسالمي لباس و مد الگوسازي و توسعه از حمايت(، 1701053رسانه ) و مجازي فضاي در

 خانواده تحكیم و زنان امور در سیاستگذاري(، 1703037) عمومي فرهنگ يارتقا(، 1703018)

 .«يابدمي( اختصاص 1703061) خانواده تحكیم از حمايت و راهبري (،1703033)

 

ودجه قانون ب« 10»تبصره « د»و تنفيذ بند  «5»تبصره « و»بند  «1»جز و« 2»تبصره « و»بند  .10

 1398سال 

 و بازنشستگان حقوق سازيمتناسب از ناشي هايپرداخت ستمرارا منظوربه  -«2»تبصره « و»بند 

 نمیأت اجتماعي، مینأت سازمان به دولت بدهي از بخشي رد بازنشستگي، هايصندوق بگیرانمستمري

 طالباتم از بخشي تأمین معلمان، بنديرتبه اجرايي، هايدستگاه كاركنان خدمت پايان پاداش از بخشي

 ازنشستهب ايثارگران و شهدا مرخصي ذخیره و خدمت پايان پاداش تأمین تكمیلي، هايبیمه و ايثارگران

 هارائ حلم از میلیاردريال هزار نهصد سقف تا شودمي داده اجازه دولت به اشتغال، حالت قانون مشمول

 يهاطرح و ايسرمايه هايدارايي تملك هايطرح واگذاري مالكانه، حقوق و سهام واگذاري االمتیاز، حق

 غیرمنقول هايدارايي و اموال واگذاري همچنین و دولتي هايشركت و دولت به متعلق گذاريسرمايه

 .رسدمي وزيران تئهی تأيید به مقررات و قوانین چهارچوب در هاواگذاري .نمايد تأمین مازاد

 صاشخا به خود قطعي هايبدهي خزانه، تسويه اسناد طريق از دولت -« 5»تبصره « و»بند  «1»جز 

 سازندگي قرارگاه و غیردولتي عمومي مؤسسات و نهادها خصوصي( و حقوقي )تعاوني، و حقیقي

 قطعي الباتمط با شده، ايجاد 1399 سال پايان تا مربوط مقررات و قوانین چهارچوب كه در االنبیاءخاتم

 تا نقديرت صوبه تهاتر مورد مطالبات درصد 15 پرداخت به مشروط مزبور اشخاص از دولت معوق

 .كند ... تسويه میلیارد ريال هزار 50مبلغ

 اظهارنظر کارشناسی و پيشنهاد

درصد كاهش  20بیش از  1400ازآنجاكه اعتبارات عمراني سازمان اوقاف و امور خیريه در اليحه بودجه سال 

 :مزبور اضافه شود هايتبصرهبند ذيل به شود ميمنظور رد ديون دولت به سازمان مزبور پیشنهاد بهداشته و 

از  هاي خود به سازمان اوقاف و امور خیريه رابدهي بخشي از 1400موظف است در سال دولت » 

آن اقدامات  يازابهعنوان رد ديون تأديه و مابه« 5»تبصره « و»بند  «1»جز و « 2»تبصره « و»بند محل 

 ذيل انجام شود: 

ه درصد، منوط بر اينك 50ي فرهنگي معادل هاها و مجتمعكمك به احداث مساجد، مصلي (الف

 ،كنندتأمین  نهاد و خیرينمردمهاي ن را سازمانآ د اعتبارصدر 50

 ،مشاركتيصورت بهمنابع مالي پايدار مربوط به نهادهاي فرهنگي ( تأمین ب
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 ،گرددهزينه  ايهاي سرمايههاي تملك داراييتعمیر، تجهیز، احداث و تكمیل ابنیهمنظور به صرفاً (ج

 ها،فضا تجهیز تكمیل، احداث،منظور به حقوقي و حقیقي اشخاص توسط كه هاييهزينه و وجوه (د

 با شود،مي علمیه پرداخت هايحوزه و مساجد فرهنگي، تاريخي، بناهاي از نگهداري و مرمت حفاظت،

 اليع شوراي و خیريه امور و اوقاف سازمان گردشگري، و دستي صنايع فرهنگي، میراث سازمان تأيید

 شود.مي تلقي قبول مالیاتي قابل هايهزينه عنوانبه مورد( )حسب علمیه هايحوزه

 

 «1»تبصره « ب»بند  «3»اصالحيه جزء  .11

 ينك مركزمصوب فوق الذكر، با يهافيبند نسبت به رد نيا  «1» جزء از حاصل ديعوا شيدر صورت افزا

نون قا ني( ا5) جدول شماره 210112  فيبه رد مكلف است منابع حاصله را رانيا ياسالم يجمهور

 صیخصت شيصرف افزا ي. دولت موظف است منابع حاصله را در سقف اعتبارات بودجه عمومدينما زيوار

 ،يونقل عمومحمل يهاطرح ژهيوبهقانون  نيا ياهيسرما يهاييتملك دارا يهاطرح لیتكم يبرا

 .دينما انیبنشحوزه دان تيبا اولو قاتیو تحق ستيز طی، سالمت، محآموزش ك،یدولت الكترون ،يدیتول

 

 پيشنهاد

عبارت « آموزش، ك،یدولت الكترون ،يدیتول ،يونقل عمومحمل يهاطرح ژهيوبه»پس از عبارت 

 . شوداضافه « فرهنگ»

 

 «20»به تبصره « ح»الحاق بند  .12

ديف ر اعتباراتكرد هزينه نحوهشفافیت مالي در ايجاد بر عملكرد و مبتنيريزي در اجراي بودجه

ه ب« ح»عنوان بند متن زير بهشود ميپیشنهاد  ،ايالعوض ذيل فصل پنج مصارف هزينهبهاي كمك

 الحاق گردد:« 20»تبصره 

 (2) دولت مالي مقررات از بخشي تنظیم قانون به مواد برخي الحاق ( قانون31در اجراي ماده )»

مابین خود و اشخاص حقیقي و حقوقي ت در قالب توافقنامه فيكننده مكلف اسهاي اجرايي كمكدستگاه

كننده موظفند در صورت هاي اجرايي كمكدستگاهگیرنده، اهداف اعالم شده را قید نمايد. كمك

اسناد و مدارك مربوطه را از اشخاص حقیقي و حقوقي  گزارشات، هاي نظارتيدرخواست دستگاه

 1.«اخذ و در اختیار آنان قرار دهند رس مستقل، بازرس قانوني و يا حسابگیرندهكمك

 

 

                                                 
 .همان. 1
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 ششم توسعهساله پنجقانون برنامه اسناد باالدستی و با  1400 سال تطبيق الیحه بودجه

هاي فرهنگ اسالمي در جامعه عنوان متولي امر تبلیغ و ترويج مباني و شاخصبهبخش دين و مذهب 

افزايي نهادهاي ديني و كمك به فعال هنگي و هم. تعامل، همااستمتشكل از نهادهاي مختلف ديني 

بر اسناد باالدستي، مبتنيهاي اجرايي كشور از طريق تقسیم كار ملي ظرفیت ساير دستگاهكردن مؤثر 

فرايند در  هاي موجود كشورها و فرصتها، ظرفیتمناسب و مطلوب از قابلیت گیريتواند به بهرهمي

سطح كمي و  يدر جهت ساماندهي حوزه فرهنگ ديني و ارتقاي مؤثرشده و گام منجر تبلیغ ديني 

 رود. شمار هكیفي تبلیغ ديني و فرهنگ اسالمي در كشور ب

ارائه و ترويج سبك زندگي »هاي كلي برنامه ششم توسعه كشور، تحقق سیاست در متن سیاست 

ذيل  عمدتاً «اد مقاومتيهاي اقتصالگوي مصرف و سیاستسازي درباره اصالح فرهنگايراني و  -اسالمي

در قالب برنامه سازمان تبلیغات اسالمي باره هاي فرهنگي و ديني قابل پیگیري است. درايندستگاه

در هايي از طريق روحانیون مستقر ، فعالیت«سازماندهي و پشتیباني از اعزام روحانیون و مبلغان ديني»

ايراني، فرهنگ قناعت  -ندگي اسالميهاي مختلف درخصوص مباحث سبك زسراسر كشور در مناسبت

ها و هاي اقتصاد مقاومتي انجام داده و آموزشو اصالح الگوي مصرف و نیز رونق تولید و تحقق سیاست

نیز  1400در همین راستا در اليحه بودجه سال است. داده راهكارهاي الزم را به مخاطبان خود ارائه 

میلیارد تومان( جهت شناسايي، جذب و اعزام  150د میلیون ريال )حدو 1.506.000 معادلاعتباري 

 مبلغ و مبلغه و استقرار روحاني در مناطق مورد نیاز اختصاص يافته است. 

صورت گرفته، حول هاي تحصیلي و تبلیغي هاي علمیه نیز عالوه بر اينكه عمده فعالیتدر حوزه 

د تبلیغ راهكارهاي اصالح الگوي مصرف ، مباحثي مانناستايراني  –تعمیق و ترويج سبك زندگي اسالمي 

و ها اقدامو عمل به مباني اقتصاد مقاومتي نیز مورد توجه و پیگیري اين بخش قرار گرفته است. اهم 

هاي كلي، اهداف و راهبردهاي اين بخش به دين و تبلیغ در راستاي تحقق سیاست ههاي حوزفعالیت

 :استقرار ذيل 

 میلیون ريال( 9.829لمیه )هاي عهاي فرهنگي حوزهفعالیت، 

 میلیون ريال( 142.470هاي علمیه )هاي تبلیغي حوزهحمايت از فعالیت، 

 (میلیون ريال 1.300.803مساجد ) در فرهنگي هايفعالیت گسترش از حمايت، 

 (میلیون ريال 402.000 هاي فرهنگي در مساجد )گسترش فعالیت، 

 (میلیون ريال 1.293.100 ) يثیرگذار ديني و انقالبأتوانمندسازي اقشار ت، 

 (میلیون ريال 301360اي )رسانهرساني و تبلیغات ديني اطالع، 

 (میلیون ريال 70.665مین محتواي فرهنگي ديني در فضاي مجازي و رسانه )أت. 
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وظف به دولت م هاي توسعه كشورقانون احكام دائمي برنامه( 37)ماده  «ت»بند  «3»در مورد جزء  

عنوان مبلغان و مربیان بهآموختگان حوزوي دانشآموزش، تربیت  منظوربهالزم  ارائه خدماتپشتیباني و 

ولويت طرح اقرآن و عترت )ع( و مروجان فرهنگ ديني و رفع نیازهاي فرهنگي و ديني جامعه اسالمي با 

مینه اين ز. در است هاي علمیهعالي حوزهيافته از طريق شوراي توسعههجرت طالب به مناطق كمتر 

ون ايجاد توان به مواردي چكه از آن جمله ميكنند ميهاي متعددي را پیگیري هاي علمیه برنامهحوزه

ي، فرهنگي و و پشتیباني علممبلغان به مناطق تبلیغي، ارزيابي مبلغان جهت ثبت نام و ارسال  سامانه

و مبلغ  با موضوع مهارت ارتباطيتربیت مبلغ عمومي و تخصصي هاي تبلیغي به ايشان، برگزاري دوره

راسر كشور سخگويي فقه و معارف به ، اعزام مبلغ ايراني و غیرايراني جهت پاسآموزي و دانشجوييدانش

م و اعزام مبلغ تحت عنوان طرح هجرت طالب علوم ديني به روستاها و مناطق محروم جهت انجا

اسخگويي پامین در مدارس سراسر كشور جهت  هاي فرهنگي و تبلیغي، اعزام مبلغ تحت عنوان طرحفعالیت

ه اصلي و عنوان برنام دو 1400در اليحه بودجه سال آموزان و غیره اشاره كرد. دانششرعي سؤاالت به 

ز برنامه شناسايي، گنجانده شده كه عبارتند اذيل دفتر تبلیغات اسالمي حوزه علمیه قم مرتبط با اين تكلیف 

 ي مبلغان )خدمات فرهنگي و تبلیغتأمین  برنامه و میلیون ريال( 535.155جذب و اعزام مبلغان ديني )

با اين اند. درصد داشته 36رشد بیش از  1399كه هر دو نسبت به قانون بودجه سال میلیون ريال(  2.250

تخصص و اهتمام در تربیت نیروي انساني م برمبنيبا عنايت به نص صريح اين حكم رسد نظر ميبهحال 

يافته وسعهتمناطق محروم و كمتر  با توجه به نیاز كشور خصوصاً براي پیشبرد وظايف بخش و نیز متعهد

ذكور افزايش مسقف هر دو برنامه  ، مقتضي است اوالًهاي علمیهعالي حوزهاز طريق شوراي به اعزام مبلغ 

 . رددگه نیز توزيع هاي علمیهاي حوزهن دو برنامه ذيل ساير دفاتر و نمايندگييافته و درثاني اي

 مطابقغربي و  بر مقابله با ترويج سبك زندگيمبنيهمچنین با توجه به تأكید بیانیه گام دوم انقالب  

بك سموظف است سند جامع دولت  هاي توسعه كشوردائمي برنامه( قانون احكام 37ماده ) «پ»بند 

ن اين سند در چه یف و فارغ از اينكه تدويبا وجود اين تكل. كندتهیه و اجرا را  اسالمي ـ ايرانيزندگي 

ديده  هاي مرتبط با اين احكامتصويري جامع از برنامه 1400در اليحه بودجه سال  ست،ا ايمرحله

 در اجراي سند حمايت، پشتیباني و تأمین اعتبار و ايجاد سازوكار الزمشود. همچنین ذيل بند مزبور نمي

 . ستلحاظ نشده امشخصي  صوص نیز در اليحه بودجه برنامهكه در اين خاست نیز از تكالیف دولت 

هاي غي در سالیهاي ديني و تبلدر كل با توجه به گزارش عملكرد برنامه ششم توسعه دستگاه 

تاي بسترسازي، هاي حوزه دين و تبلیغ در راسحاكي از همسويي عملكرد دستگاهها ارزيابياخیر، با اينكه 

ه ششم هاي كلي و اهداف كالن برنامزي فرهنگ ديني و دستیابي به سیاستسامقاومتعالي و ارتقا، 

 با جهبود اليحه میان كلي همسويي حدي تا و كرده بینيپیش را اعتباراتي ، لكن اگرچهاشتهتوسعه د

 .نیست قانون انتظار مورد جهش دربردارنده حال اين با ،شودمي تأيید قانون
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ها خدمات فرهنگي و لزوم تمركززدايي از پايتخت و مراكز استانعدالت در توزيع در حوزه فرهنگ،  

كید شده و در أآن ت ( قانون برنامه بر92ماده ) «ث»موضوعي است كه در بند  در حوزه ترويج كتابخواني

دولت مكلف است تمهیدات  بند مزبورمطابق اي براي دولت تعیین شده است. اين زمینه تكالیف بودجه

يافته، هاي روستايي در مناطق كمتر توسعهتوسعه فرهنگ كتابخواني با اولويت كتابخانهالزم را نسبت به 

ذاري بخش گاي با رويكرد تشويق و جذب سرمايهبراساس طرح آمايش سرزمین و نیازهاي منطقه

خصوصي و تعاوني در تولید كتاب و محصوالت فرهنگي و ساير كاالهاي فرهنگي و هنري فراهم كند و 

درصد مطابق قانون بودجه سنواتي نسبت به  5انه ین سال اول اجراي قانون برنامه با نرخ رشد سالتا پايا

 الزم حمايتيهاي امداق بايسترو ميازاين .وضعیت موجود در طول اجراي قانون برنامه اقدام نمايد

 هايكتابخانه به كتاب ارسال طريق از عمومي هايكتابخانه تجهیز و كتابخواني فرهنگ توسعهمنظور به

 و آموزشي فرهنگي، هايبسته توزيع و كتاب معرفي همچنین هاكتابخانه امكانات و منابع تجهیز كشور،

در اليحه بودجه سال  .به جد توسط دولت پیگیري شود 1روستايي سیار هايكتابخانه و ارسال كتاب

 است:اعتباراتي به اين موضوعات اختصاص داده شده كه به قرار ذيل  1400

 ( میلیون ريال 1.885.000میلیون ريال +  570.140برنامه توسعه نشر و ترويج كتابخواني  )يارانه

  ،درصد( 7/97 ، وزارت فرهنگ و ارشاد اسالميدرصد 3/2 هاي عمومي)نهاد كتابخانه

 ( رمیلیون  76.000برنامه شناسايي، گردآوري، ساماندهي، حفاظت و اشاعه كتب خطي و چاپي )يال

 ،اهلل مرعشي( ابخانه آيت)كت

 هاي عمومي(میلیون ريال( )نهاد كتابخانه 2.753.750هاي عمومي )برنامه گسترش و بهسازي كتابخانه. 

هاي عمومي شود عمده اعتبارات نهاد كتابخانهكه مشاهده مي طورهمانهاي فوق، با توجه به رديف

نده شده است )كل اعتبارات نهاد هاي عمومي گنجاكشور در رديف گسترش و بهسازي كتابخانه

 اين در حالي(. استمیلیون ريال  3.174.630 معادل 1400 بودجه سال هاي عمومي در اليحهكتابخانه

، فناوري اطالعات، تجهیزاتهاي جاري شامل حقوق و دستمزد، تعمیرات و ست كه به غیر از هزينها

خريد مواد اطالعاتي )كتب و نشريات(، نگهداشت آموزش و توانمندسازي، برآورد اعتبار مورد نیاز براي 

و تكمیل التأسیس جديدهاي كتابخانهتجهیز هاي فرهنگي و ترويج كتابخواني، ها، فعالیتكتابخانه

. برآورد اولیه تنها براي حقوق استمیلیارد تومان  400اي با عاملیت اين نهاد بیش از هاي كتابخانهپروژه

با توجه به رسالت رو بیني شده است. ازاينمیلیارد تومان پیش 700د در حدود و دستمزد كاركنان اين نها

میلیارد توماني برآورد شده براي  310هاي عمومي در ترويج كتابخواني و با توجه به اعتبار مهم نهاد كتابخانه

                                                 
های عمومی تنها در روستاهایی که های عمومی، امکان تأسيس کتابخانهبراساس اسناد باالدستی در نهاد کتابخانه. 1

نفر، به  1500جمعيتی کمتر از روستاهایی نيز وجود دارند که با  لكنپذیر است؛ امکان ،نفر دارند 1500جمعيتی بيش از 
تا  شدههای سيار در روستاها اجرا کتابخانه طرحباره وجود دارد ای نياز دارند؛ براساس تقاضاهایی که دراینخدمات کتابخانه

 داده شود.نيازهای موجود در این مناطق پوشش 
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تمزد به بیش توان با اطمینان مدعي شد در سال آينده اين نهاد حتي در پرداخت حداقل حقوق و دسآن، مي

 . عمومي هايكتابخانهتأسیس و  تجهیزچه رسد به خريد كتب و  ؛ماندكارمند خود باز مي 7500از 

با اعتباري  (1903050) نگارانروزنامه و هنرمندان نويسندگان، اجتماعي و رفاهي امور از حمايتبرنامه  

نرمندان هحمايتي فعاالن قرآني و  اي ودر فصل حمايتي به امور بیمهمیلیون ريال  2.573.128 معادل 

. ه استدرصد رشد داشت 90در حدود نسبت به قانون بودجه سال گذشته سرجمع آن كه اختصاص دارد 

جتماعي و اتأمین  ، بیمهتكمیلي بیمه بابت هنر اعتباري صندوق به كمكشامل  عمده اعتبارات اين برنامه

داشته وبي مطلرشد ين سه فعالیت نسبت به سال گذشته كه ااست مستمري معمرين و ازكارافتادگان هنرمند 

( برنامه 92اده )م «ح»با بند اي هنرمندان از حیث توجه به امور بیمه 1400 سال بنابراين اليحه بودجهاست. 

اصحاب بیمه منظور به هاي اعتباريدر چارچوب لوايح بودجه سنواتي كمكرا مكلف كرده تا دولت نیز كه 

  .است، همسو دهددر اختیار صندوق بیمه بیكاري قرار را فرهنگ و هنر 

منظور به وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي مكلف است( قانون برنامه ششم توسعه 95ماده ) «ج»وفق بند 

ذب جوانان ارتقاي كاركرد فرهنگي و هنري مساجد، برقراري عدالت فرهنگي و ترويج فرهنگ اسالمي و ج

روستاهاي  مساجد شهري و همهتا  كند ايت موازين اسالمي ترتیبي اتخاذو نوجوانان به مساجد، با رع

محتواي  .شوندهاي فرهنگي و هنري براساس بودجه سنواتي برخوردار باالي هزار نفر جمعیت از كانون

ان با عنو 1400شد لكن در اليحه بودجه سال هاي سنواتي گذشته نیز ديده مياين حكم در بودجه

( 1701029005) «مساجد هايهاي قرآني و ديني و فرهنگي و هنري كانونفعالیت حمايت از» یتفعال

 مهبرناذيل ( 1701029006« )هاي فرهنگي و هنري مساجدحمايت از ارتقا و بروزرساني كانون»و 

 وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي،( 1701029) «مساجد هاي فرهنگي درگسترش فعالیتحمايت از »

ه نسبت به ك( براي آن برآورد شده تومانمیلیارد  130 حدودمیلیون ريال ) 1.300.803اعتباري معادل 

 است. درصد رشد داشته 50بیش از سال گذشته 

استفاده بهینه از ظرفیت معنوي اماكن زيارتي ( قانون برنامه ششم توسعه بر 97حكم صدر ماده )

اي رديف برنامه 1400بودجه سال  اليحهدولت در  .داردتأكید  در شهرهاي مقدس مشهد، قم و شیراز

ذيل وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي،  (1703058)ها هاي فرهنگي، هنري و ديني استانحمايت از فعالیت

هاي فرهنگي هنري كارگروه زيارت )شهرهاي مشهد، قم و حمايت از فعالیت»تحت عنوان  يفعالیت

هنري امام رضا )ع( و  ـ جشنواره فرهنگيحمايت از برگزاري »برنامه  است.كرده را حذف  «شیراز(

میلیون ريال  185.000با اعتباري معادل (1703058004) «گسترش و ترويج زيارت و فرهنگ رضوي

 1400با اين حال دولت در اليحه بودجه سال است. كرده  جايگزين را ظاهراً (تومانمیلیارد  18 حدود)

هاي فرهنگي هنري كارگروه زيارت )شهرهاي الیتحمايت از فعبراي صورت خاص هبهیچگونه اعتباري 

همچنین در ادامه دولت مكلف شده تا تمهیدات الزم مراسم بیني نكرده است. پیشمشهد، قم و شیراز( 
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در رديف متفرقه  ريال میلیون 1.000.000 كه اعتباري معادلكند روي اربعین را فراهم سالیانه پیاده

میلیون ريال رديف  250000 ،«اربعین مراسم راستاي در ايالم ناستا هايزيرساخت توسعه و تكمیل»

میلیون ريال  250000 ،«اربعین مراسم راستاي در كرمانشاه استان هايزيرساخت توسعه و تكمیل»

به اين امر اختصاص  «اربعین مراسم راستاي در خوزستان استان هايزيرساخت توسعه و تكمیل» رديف

رشد و دو رديف خوزستان  درصد 21 ايالم استان رديف در 1399بودجه  قانون به نسبت كه استداده 

  اند.و كرمانشاه بدون تغییر باقي مانده

ف و امور بر تكلیف سازمان اوقا توسعه مبنيششم ( قانون برنامه 92ماده ) «ت»با عنايت به بند  

هاي ه قطبت ضوابط وقفي بنسبت به صدور و اخذ اسناد موقوفات و تبديل بقاع متبركه با رعايخیريه 

اسناد،  میلیون ريال ذيل برنامه تهیه 60.000اعتباري معادل  1400سال اليحه بودجه در  ،فرهنگي

 درصدنهصد  ،1399قانون بودجه سال هاي موقوفات و رقبات برآورد نموده كه نسبت به ها و پروندهنقشه

اداستر نقشه كتأمین  آمايي،اسناد داده اخذ سند مالكیت و اسكنداشته است. اين اعتبار صرف  رشد

با توجه  نینهمچ .اوقاف و امور خیريه قرار گرفته استسازمان اراضي و امالك موقوفه كشور در اختیار 

هاي فرهنگي توسعه امكانات، فعالیت( قانون برنامه كه بر 97ماده ) «ب»به صراحت حكم موجود در بند 

 (ايهاي )پروژهدن زمینه زيارت و اجراي طرحكرو مذهبي و فراهم هاي زيارتي و خدمات زيارتي در قطب

يحه بودجه ال، دولت در موارد مذكور جزهبدارد، تأكید  هاي سنواتيزيربنايي مورد نیاز در قالب بودجه

اماكن  وراهبري، نظارت و اداره امور بقاع »اي تحت عنوان ذيل فصل دين و مذهب برنامه 1400سال 

 میلیارد 158حدود میلیون ريال ) 1580000كه اعتباري معادل كرده لحاظ ( 1701021) «مذهبي

. صد(در 18)حدود  داشته است چشمگیري كاهشنسبت به سال گذشته  كه( براي آن برآورد شده تومان

ا اين وجود باي سازمان اوقاف و امور خیريه هزينهاعتبارات  افزايشوجود نكته حائز اهمیت اينكه با 

لل ايجاد بازسازي و مرمت مساجد و بقاع متبركه خفرايند تبارات برنامه عمراني مذكور در كاهش اع

برنامه  دلیل كاهش شديد تخصیص اينبهست كه تخصیص اعتبارات سازمان اوقاف ا كند؛ اين در حاليمي

 هاي اخیر پايین بوده است. در سال

وقوفات و پاسداشت ديني و تبلیغي مانند احیاي م با توجه به اينكه در قانون برنامه ششم توسعه بر امور 

توسعه و  هاي برنامه ششمو نیز در سیاست امامزادگان، بیمه فعاالن فرهنگي، احداث و احیاي مساجد

بودجه انطباق رود اليحه انتظار مي لذا شدهتأكید  بیانیه گام دوم بر ترويج و گسترش فرهنگ كتابخواني

 صالح جدي درابرمبناي احكام تعیین شده در اين اسناد ستي داشته باشد و بیشتري با مفاد اسناد باالد

ظر با بررسي از اين منصورت پذيرد. ها دستگاه هاي سابقجديد و بازتعريف برنامههاي برنامهتدوين  جهت

حول تهستیم كه آن شاهد دهه گذشته  تبلیغي و فرهنگي طي يك -هاي ديني هاي ذيل دستگاهبرنامه

 . رخ نداده استهاي آنها شرح فعالیت جدي در
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 يو هنر یهاي فرهنگو دستگاه هاي دینی و تبليغیاعتبارات دستگاه

 

 هاي دینی و تبليغیدستگاه (الف

 ،چون سازمان تبلیغات اسالميديني و تبلیغي مهم هاي ، اعتبارات دستگاهپیوست 1با توجه به جدول 

نهاد نمايندگي مقام  ،علمیه هايحوزه خدمات مركززيارت، سازمان فرهنگ و ارتباطات، سازمان حج و 

 شوراي ،قم علمیه حوزه اسالمي تبلیغات دفتر، علمیه هايحوزه عالي شورايها، معظم رهبري در دانشگاه

شاهد هاي علمیه خراسان ريزي مديريت حوزه، شوراي برنامهخواهران علمیه هايحوزه سیاستگذاري

ست كه از میان ا حالي اين دراند. در سرجمع اعتبارات خود بوده درصدي 20بیش از  افزايش غالباً

با كاهش اعتبارات مواجه بوده كه علت اين هاي اصلي اين فصل تنها سازمان اوقاف و امور خیريه گاهتسد

اي سازمان مزبور باشد )شايان ذكر است اعتبارات هزينهكاهش مربوط به اعتبارات عمراني اين دستگاه مي

 :شودميدر ادامه مالحظاتي پیرامون اعتبارات دستگاهي اين فصل ارائه درصد افزايش داشته(.  40بیش از 

 هاي علمیهحوزه 

طور سنتي، از سوي مراجع و با پشتیباني امور بههاي علمیه كشور طور مشخص عمده اعتبارات حوزههب

هاي ب اسالمي، با گستردگي وظايف حوزه. پس از انقالشودتأمین ميخیريه و وجوهات ديني متدينین 

هاي جمهوري اسالمي درصدد علمیه، اهداف ديني و فرهنگي و نیازهاي حاكمیتي و اجتماعي، دولت

استفاده از ظرفیت اين نهاد در حل مسائل مختلف كشور استفاده كنند. به همین منظور بهبرآمدند تا 

ي ديني و تبلیغي شكل گرفت. اين اعتبارات خرج مصارف طور پراكنده اعتباراتي براي نهادهابهمنظور و 

ها و تحقیقات بلكه براي مصارف پشتیباني، زيرساختي و آموزش شودينم هاحوزهاصلي و وظايف سنتي 

از اين حیث مصارف عمده  شود كه عمدتاً ناظر به وظايف تعلیم و تربیتي است.تخصصي هزينه مي

با مصارف حوزه  توان شامل موارد زير دانست كه عمدتاًوابسته را ميهاي علمیه و مراكز اعتبارات حوزه

هاي ديني نخبگان علمي حوزه، هاي آموزشي و پژوهشحمايت از زيرساخت .1 :هايي نظیردانش در بخش

اجتماعي طالب مانند بسیاري از تأمین حمايت از بیمه و  .2هاي حاكمیتي، نیازها و كاربستمنظور به

هاي . حمايت از تبلیغ و ترويج ارزش3، شودميمین أبته بخش عمده ديگر آنها از خودشان تاصناف، كه ال

 .5حقوق و دستمزد كادر اجرايي و  .4ديني و حل مشكالت فرهنگي و پاسخگويي به شبهات ديني، 

 هاي فناوري و عمراني همراه است. توسعه زيرساخت

، غیركارشناسانهاي شويم، به شیوهر نزديك ميريزي كشوهاي اخیر، وقتي به فصل بودجهدر سال

 طورهمان. گیردقرار ميانتقاد  مورد هاتوسط برخي رسانه ويژه مذهبي و حوزويبههاي فرهنگي بودجه

 ؛شودنميهاي علمیه مصرف كدام از اين اعتبارات، براي معیشت طالب و اساتید حوزههیچكه ذكر شد 

سوي مراجع تقلید از طرق گوناگوني مانند خیرات و وجوهات ازور سنتي طبههاي علمیه زيرا اداره حوزه
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هاي علمیه اين بوده كه اداره و عملكرد مراجع معظم تقلید در حوزهتأكید د. همواره شوميتأمین شرعي 

بودجه اختصاص شايان ذكر است در حال حاضر  ها نگردد.ها و معیشت طالب وابسته به دولتسنتي حوزه

مدرسه علمیه كشور و  500بخشي از مرمتتواند نیازهاي بازسازي و علمیه حتي نمي هايحوزهيافته به 

هاي فرهنگي نیاز دارد به اين فعالیت كشورهاي فرهنگي گسترده حوزويان در مسائلي كه فعالیت هزينه

. نكته كمتر است مراتببهها دانشگاه به يافتهاختصاصهاي را تأمین كند و ازسويي نیز نسبت به بودجه

صرف پرداخت نیز هاي علمیه مركز خدمات حوزه اعتبارات بخش زيادي از حائز اهمیت اين است كه

 . گردددوباره به صندوق دولت باز مي كه درحقیقتبیمه طالب شده 

الحاق برخي مواد ( قانون 59وفق حكم مندرج در مفاد ماده )با در نظر داشتن مالحظات فوق و نیز 

كه به برخورداري  «ب»بند  ، خصوصا1393ً( مصوب 2) ن تنظیم بخشي از مقررات مالي دولتبه قانو

هاي علمیه از تسـهیالت، مزايـا و امكانـاتي كـه بـراي مراكـز هاي علمیه و مراكز خدمات حوزهحوزه

دولت ور كه ماده مزب «الف»كید دارد و نیز مبتني بر بند أت، (شوديا مي)آموزشـي و پژوهشي تعیین شده 

آمـوزش  فصلدر قوانین بودجه سنواتي ذيـل را برنامه احداث مراكز و مدارس علمیه  را مكلف نموده تا

حوزه و  با توجه به اينكه هر دو نهاد شودميپیشنهاد ، بیني نمايدرا پیش بـارات مربوطـهتو اع جدر

ومه علمي جمهوري اسالمي ايران، در منظ آنهاو وظايف و كاركردهاي  تربیت هستندتعلیم و  دانشگاه،

آموزش و  امورذيل  هاهمانند دانشگاه هاي علمیهحوزههاي آموزشي برنامهاعتبارات ، استقابل ترسیم 

مصارف و اهداف هر دو يكسان  چراكه انتقال يابد «فصل آموزش حوزوي»تحت عنوان جديد  پژوهش

از اين حیث  پذير است وامكان ابهي دارند،هستند. در اين صورت، مقايسه اين دو نهاد كه اهداف مش

ذيل توان مراكز آموزشي و تحقیقاتي همچنین مي .شودميتلقي تحقق عدالت آموزشي گامي در جهت 

اي نظیر يا فصل جديد جداگانهرا نیز در همین فصل  (غیروابسته به وزارت علومفصل دين و مذهب )

زيرا ماهیت اين مراكز آموزشي كرد، و مذهب خارج  فصل دينذيل آورد و از  «دينيهاي فصل پژوهش»

 بر دارند.تبلیغي مجموعه آموزش عالي نیستند و اهداف ديني طور كامل زيربوده؛ هرچند بهو تحقیقاتي 

ها و مراكز آموزشي و خدماتي حوزوي دستگاههاي آموزشي و پژوهشي توان اعتبارات برنامهمياين اساس، 

ريزي هاي علمیه خواهران، شوراي برنامهلمیه، شوراي سیاستگذاري حوزهمانند مركز خدمات حوزه ع

فصل آموزش »هاي علمیه در يك فصل با عنوان هاي علمیه خراسان، شوراي عالي حوزهمديريت حوزه

ها و مراكز آموزشي دستگاههاي مرتبط با برنامههمچنین  .لحاظ كرد ذيل امور آموزش و پژوهش «حوزوي

بیت، دانشگاه مذاهب اسالمي، پژوهشكده فرهنگ و انديشه اسالمي، جامعه اهلد دانشگاه و پژوهشي مانن

مؤسسه المصطفي العالمیه، پژوهشكده امام خمیني )ره( و انقالب اسالمي، دانشگاه معارف اسالمي، 

هاي فصل پژوهش»يا  «آموزش حوزوي» جديد يهافصلآموزشي و پژوهشي امام خمیني )ره( نیز در 

برنامه  بر اينكهمبنياي در مقابل وجود دارد دغدغهالبته  .ذيل امور آموزش و پژوهش تعريف شوند «ديني

هاي ها و مراكز حوزوي صرفاً آموزشي و تحقیقاتي نیست و شايد اين انتقال به ناديده گرفتن برنامهدستگاه
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رسد كه اين مسئله بايد در نظر ميبهشود. منجر هاي تبلیغي و فرهنگي ديگر مانند حمايت از فعالیت

 گردد.تأمین اد انتقالي مالحظه و پیشنه

راي شو 500 ( براساس مصوبه جلسه114007دفتر تبلیغات اسالمي حوزه علمیه قم، )كد دستگاه 

مسائل و شناسايي يابي مسئلهمستحدثه ديني، مسائل پاسخگويي به  ه تاعالي انقالب فرهنگي، موظف شد

، برعهده گیرد عنوان تكلیف قانوني،بهتربیت نیروي انساني در امر پاسخگويي را مستحدثه ديني جامعه و 

ئل مركز ملي پاسخگويي به مسا»تأسیس دفتر تبلیغات اسالمي جهت تحقق اين وظیفه، اقدام به 

ماس ترا در سراسر كشور براي  096400 كه با هماهنگي شركت مخابرات شماره كرد« مستحدثه ديني

ضال و روحانیون نفر پاسخگو از ف  400اينك با مشاركت حدود  است.كرده پاسخگويي اعالم  مردم با سامانه

شود. دفتر تلفني، اينترنتي و پیامكي پاسخ داده ميصورت بههزار پرسش  10برجسته، روزانه حدود 

يي جامع سامانه پاسخگو»تأسیس تبلیغات اسالمي در نظر دارد، براي گسترش امر پاسخگويي از طريق 

انكي از بهزاران نفر را مخاطب قرار دهد و  ،كه در فضاي مجازي و از طريق امكانات سايبري« ديني

گذاري هاي داده شده مركز ملي پاسخگويي را با كمك هوش مصنوعي در اين سامانه بارمجموعه پاسخ

ماده « ج» صراحت حكم مندرج ذيل بند با توجه بهشود ميپیشنهاد  برداري قراد دهد، لذاو مورد بهره

ه نسبت به هاي اجراي قانون برنامدر طول سال كردهمكلف را دولت قانون برنامه ششم توسعه كه  (68)

در قوانین  عمل آورده و هرسالهبهالزم را  هاياقدامكردن محتواي مناسب رقومي )ديجیتال( برابر  10

ضي است ؛ مقتبیني كندهاي فني، اعتباري و حمايتي پیشمكهاي سنواتي اعتبار الزم از طريق كبودجه

ات وزارت ارتباطات میلیارد ريال از محل اعتبار 150نسبت به افزايش اعتبارات اين برنامه حداقل به میزان 

گر اقدام ديمرتبط و يا منابع  فرهنگي و اجتماعي صیانتي وظايف برنامه اجراي –و فناوري اطالعات 

مك به را براي ك« طرح امداد فرهنگي»نین دفتر تبلیغات اسالمي حوزه علمیه قم همچعمل آيد. به

ين كرده است. ديده را برعهده دارند، تدوآسیبكه وظیفه امداد اجتماعي براي اقشار مؤسساتي نهادها و 

هاي ترمي و هاي آموزشي، متون آموزشي، دورهبراي تحقق اين هدف، محتواي الزم در قالب سرفصل

مچون هاني آموزشي و تربیت استاد را وجهه همت خود ساخته است. از سوي ديگر با نهادهايي پودم

هايي نامهه تفاهمها، سازمان بهزيستي، كمیته امداد امام خمیني )ره(، نیروي انتظامي و غیرسازمان زندان

آموزشي آنها  مراكز براي آموزش نیروهاي امدادگر آنها و تولید محتواي آموزشي فرهنگي مورد نیاز براي

و نیروهاي ان مبلغدر سراسر كشور و اعزام اساتید و « طرح امداد فرهنگي»منعقد كرده است. براي توسعه 

سالمي حوزه اتبلیغي تخصصي، نیاز است تا مبلغ يكصد میلیارد ريال به سرجمع اعتبارات دفتر تبلیغات 

 . شودبع مذكور اضافه علمیه قم براي اجراي اين طرح در گستره ملي از محل منا

 خواهران علمیه مدارس توسعه به توجه با هاي علمیه خواهراندر مورد شوراي سیاستگذاري حوزه

 سقف ها،هزينه برابري چند افزايش و تورم نرخ انساني، همچنین منابع حجم افزايش آن تبع به و

 به ايجاد موضوع اين لذا است. مانده ثابت تقريباً 1399و  1398، 1397 در سنوات شورا اين اعتبارات

 آموزشي، نظام كیفیت به آسیب جدي و علمیه مدارس در شورا اين هايبرنامه عمده اجراي در محدوديت
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 هايحوزه نهاد بودن تأسیس تازه به توجه با .شده است خواهران علمیه هايحوزه فرهنگي و پژوهشي

 فضاي آموزشي توسعه و ايجاد ،1375 سال در فرهنگي عظیم نهاد اين گیريشكل و خواهران علمیه

 درخصوص لذا .است كشور( سطح در پروژه 293 شورا )تعداد اين زيرساختي امور ضروريات از يكي

 اعتبارات سال هر در و گرفته صورت محدودي افزايش است مشخص كه طورهماننیز  عمراني اعتبارات

 .است رفته كاهش به رو شورا اين

 مقدار صرف با حكومتي و دولت هر كه است پرورش و آموزش نظام علمیه، هايحوزه مشابه وجه

 و ادياقتص فرهنگي، وضع سازيبهینه و مردم مختلف اقشار آموزش درصدد كل كشور بودجه از معتنابهي

 زنجیره اين از نیز علمیه هايحوزه و عالي آموزش مراكز ها،كه دانشگاه آيدبرمي كشور آن اجتماعي سیاسي

 شیمي دسي،مهن اقتصادي، اجتماعي، علوم در زمینه هادانشگاه كه طورنهما و نیستند خارج آموزش تيتربی

 ديني علوم و اسالمي انساني، معارف علوم زمینه در نیز علمیه هايحوزه باشند،مي آموزش به مشغول غیره و

 مسئولیت در قوانین مختلف،تكلیفي مصرح  وظايف راستاي در علمیه هايحوزههستند؛   فعالیت به مشغول

دار مختلف عهده در سطوح تحصیلي مقاطع براساس نظام را متخصص كشور حوزوي انساني نیروي تربیت

 هايحوزه تحصیلي مدارك و هادانشنامه فرهنگي انقالب عالي شوراي مصوبه ترازيهم براساس كه است

 قانون( 59) هماد «ب» بند به توجه با است. ربرخوردا حقوقي واحد اعتبار از آموزش عالي مراكز با علمیه

 و مزايا یالت،تسه همه از را علمیه هايحوزه (2) دولت مالي مقررات از بخشي تنظیم قانون به موادي الحاق

 ا مقتضايلذ است دانسته برخوردار شود،مي يا و شده تعیین پژوهشي و آموزشي مراكز براي كه امكاناتي

 طالب هكشود  اي مقررگونههاي آموزشي بهكند كه در رديفگونه حكم مين اينعدالت آموزشي و نیز قانو

 باشند. برخوردار دولتي هايحمايت و هايارانه از علمیه همانند ساير دانشجويان هايحوزه

 سازمان تبلیغات اسالمي 

ين اكه  مأموريت سازمان تبلیغات اسالمي فرهنگي و ديني تعريف شده استموجود اساس قوانین بر

ثیرگذار، نهادها ها در تعامل و همكاري و مشاركت شبكه تبلیغي، اقشار تأمأموريت عالوه بر طراحي برنامه

قق رسالت پذيرد. براي تحاي انجام ميهاي مردمي ديني اعم از قرآني، فرهنگي، هنري و رسانهو تشكل

 در ادامه .ستزمان مكلف به انجام آنهاناپذير بوده و سااجتنابها فرهنگي و تبلیغي الجرم برخي حمايت

كه  1400بودجه سال  اليحهدر از اين سازمان ها در راستاي تقويت حمايت رويكردهااختصار برخي به

 :، طرح شده استاي دارداهمیت ويژه

مدارس علوم و معارف اسالمي صدرا وابسته به سازمان  مقتضي است همانند ساير مراكز آموزشي كشور، -

جغرافیاي گسترده مدارس  مند شوند؛ چراكههاي موجود بهرهنیز از مزايا و حمايت اسالميتبلیغات 

نیازمند عملكرد مطلوب منظور به ،يافتهتوسعهدبیرستان  190مزبور در سطح كشور كه به بیش از 

و  شونداداره مي صورت دولتيهاز يكسو ب اين مدارساست.  از امور آموزش و پژوهش حمايتي اعتبارات

 وابسته هستند.به سازمان تبلیغات اسالمي  استفاده از منابع و امكاناتديگر به لحاظ  سوياز 
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كشور  در حوزه فرهنگ ديني استقرار روحانیون مستقر در اقصي نقاط هاي اثرگذارازجمله فعالیت -

فرهنگي ذ خصوصاً مناطق محروم و روستايي است كه اين طرح از ابتداي انقالب تاكنون با ضريب نفو

ع اعتباري موانوجود داشته است. به لحاظ همراه هبخوبي اعي آثار و رفع موانع و كاهش مشكالت اجتم

نیون از الزحمه اين دسته از روحاحق، از ايشان مردم در عدم توان حمايتي معیشتيمشكالت نیز و 

و بوده نوع ر بسیار متحداقل حقوق قانون كار نیز كمتر بوده، در حالي كه كاركردهاي روحانیون مستق

رغم به به ارمغان آورده است. محدوديت اعتباري سبب شده كه براي كشور ثريؤمداد اجتماعي برون

ورد مو گسترش شده رو هاالسف طرح مزبور با موانع جدي روبمعمطالبات عمومي براي گسترش طرح، 

محور كنشبنابر رويكردهاي  اين بخش اعتبارات. برهمین اساس الزم است را نداشته باشدانتظار 

 .مورد بازنگري جدي قرار گیرداجتماعي با نگاه ديني 

وخواني، رهاي فراگیر با موضوعات هاي قرآني سازمان تبلیغات اسالمي به لحاظ پوشش فعالیتفعالیت -

جم حقرآني كه سسات مؤروانخواني و مفاهیم در گستره كشوري و يا مجوز نشر قرآن و حمايت از 

فظ حر سطح كشور دارند، در راستاي رسالت توسعه فرهنگ قرآني و حمايت از طرح جامع وسیعي د

عتبارات ها تناسبي با ارسد اين حجم از شرح فعالیتنظر ميبهكه  اي دارندقرآن كريم اهمیت ويژه

 يافته به اين امر مهم نداشته باشد.اختصاص

ستوار است. اساس انهاد خانواده و تعالي اين نهاد  اثرگذار در حوزه رفتارگرايي اجتماعي بر عنصرلفه ؤم -

ين نهاد در امأموريت سازمان تبلیغات اسالمي بر رفتارگرايي هنجارگرايانه خانواده و ضرورت تعالي 

يت از حما. تكالیف ارزشگذار طرح جواني جمعیت و دشوميمیسر  ،بخشيآگاهي و مقوله توانمندسازي

ان قرار مأموريت وزيني فراروي سازم ،اسالمي در دست بررسي استخانواده كه از سوي مجلس شوراي 

كه قطعاً  كنديمرا میسور  تكالیف اين طرحتحقق  ،ريزي گام به گامداده است كه طراحي و برنامه

 نیازمند پشتیباني اعتباري مكفي است.

)ع(  تو طهار بیت عصمتتكلیف سازمان تبلیغات اسالمي در پوشش بیمه پايه مداحان و ذاكرين اهل -

باشد امري الزم حین مياو شعراي آئیني و توانمندسازي آنان كه حسب قانون ملزم به پوشش بیمه مد

 بوده است. مواجه شديد اعتباراتو ضروري است كه تاكنون اين مهم با محدوديت 

هاي موضوع پايگاه كندمياز تكالیف ديگري كه سازمان تبلیغات اسالمي در چند سال اخیر پیگیري  -

هاي آسیب افزايش روندهاي اجتماعي است. با فرهنگي و اجتماعي براي كنترل و كاهش آسیب

با ايجاد نیز بر سازمان قرار داده شد. سازمان تبلیغات اسالمي  در اين خصوص اجتماعي تكلیفي

با نگاه از امامان محله و مبلغین جهادي نوآور و خالق  يریگهاي فرهنگي اجتماعي و با بهرهپايگاه

ها و محور اجتماعي تحقق كاهش و كنترل آسیبفرهنگي، اجتماعي و حمايتي با رويكرد كنش

رسمي، غیرهاي نشیني، اقامتگاهحاشیهسوء مصرف مواد مخدر، »هاي اجتماعي را در مقوله ناهنجاري
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ت به رمز نسبدر دستور كار قرار داده و در مناطق موسوم به مناطق ق« هاي اخالقيطالق و ناهنجاري

جانبه همههاي هاي فراگیر فرهنگي با ابزارها و حمايتهاي فرهنگي و اجتماعي و فعالیتپايگاه ايجاد

اين طرح اثرگذار با محدوديت در حال حاضر طبق اعالم سازمان تبلیغات اسالمي ادامه مدنظر دارد. 

 رو است.هروب اعتباراتشديد 

 حوزه هنري 

است كه  اسالمي ازجمله نهادهاي فرهنگي تأثیرگذار با ابزارهاي هنري حوزه هنري سازمان تبلیغات

هاي باالرفتن هزينهرغم بهو تحقق بخشد.  هاي ديني را با زبان هنر ارتقاتواند غايت مطلوب آموزهمي

سنوات اي در ها و آثار هنري، حمايت بودجهحوزه هنر مانند ساخت فیلم يا حمايت از ايدهتولید در 

مقدس و  محقق شده است. فراتر از آن حمايت از چاپ آثار ادبیات دفاعكمتر از اين مجموعه  گذشته

تأمین  درها معارف انقالب اسالمي از سوي انتشارات سوره مهر وابسته به حوزه هنري به لحاظ محدوديت

لبات مقام امط كه با عنايت به اي شديد است. اين در حالي استدر تنگناي بودجهكاغذ با نرخ ترجیحي 

بیشتري نتظار ااز اين مجموعه فرهنگي  ،)مدظله العالي( در حوزه نشر آثار فاخر دفاع مقدس معظم رهبري

نر ديني و هگیري از اهداف تعالي بخش رود. عالوه بر آن تربیت نخبگان هنري و انقالبي براي بهرهمي

 1400 الس اليحه بودجهاعتباري در هاي حوزه هنري بوده كه نیازمند پشتیباني انقالبي از مأموريت

ارات حوزه مجموع افزايش اعتب 1399تا  1396شايان ذكر است طبق اعالم حوزه هنري، از سال  .باشدمي

هاي اخیر و میلیارد ريال بوده است. از يكسو درصد افزايش ناچیز اعتبارات در سال 80هنري در حدود 

متناسب  افزايشدرصد( حاكي از عدم  80درصد به  100 انه )ازیاز سويي ديگر كاهش میزان تخصیص سال

جهیزات تتأمین  مهم و وظايف متنوع حوزه هنري دارد. همچنین افزايش هزينههاي مأموريتبودجه با 

ماداري كه از لذا تجهیز سینماها و توسعه سین اي با بودجه فعلي عمراني تناسب نداشته وهنري و رسانه

حوزه  گیري كرونا، بیشترين درآمددر شرايط همه، مغفول مانده. است راهبردهاي اصلي حوزه هنري

ف شده ها بوده، متوقو كتابفروشيهاي اخیر مربوط به فروش سینمايي، فروش كتاب هنري كه در سال

ید آثار هنري ها و نیز باال رفتن دستمزد هنرمندان براي تولشدت كاهش يافته است. افزايش هزينهبهيا 

 فشار مضاعف آورده است.  بر اين مشكل

 اسالمي ارتباطات و فرهنگ سازمان 

در  يبخشالهامو  ياقتدار فرهنگ جاديدر سطح جهان و ا يشبكه نخبگان جاديمعظم انقالب با هدف ا رهبر

و تشتت جهان اسالم دستور به  يهراسعهیشو  يهراسرانياو مقابله با  ياسالم نيتمدن نو جاديا يراستا

 يبخشعمقو  يدر سنوات گذشته صادر فرمودند تا سازمانده يالمللنیب يفرهنگ نهاد چند سیتأس

 و يالمللنیب ييزداتنش يمذهب يپلماسيد و يعموم يپلماسيد ،يفرهنگ يپلماسيد كمك با مربوطه

 يالمللنیب ياسیس و ياقتصاد منافع و يمل منافع در آن ثمرات و شود لیهمسو، تسه يهاشبكه جاديا

 يرسم يغیتبل و يفرهنگ يالمللنیب يبازو عنوانبه يسازمان فرهنگ و ارتباطات اسالم شود. تيرؤ
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با  عهیش يجهان هیدانشگاه و حوزه علم عنوانبه هیمالعال( )ص يالمصطف جامعه ران،يا ياسالم يجمهور

)ع( در  تیباهلمكتب  روانیپ دهندهسازمان عنوانبه)ع(  تیباهل يمجمع جهان رو،ین تیترب تيمأمور

 يوحدت اسالم يو متول يمذاهب اسالم ريبا سا يپل ارتباط عنوانبه يمذاهب اسالم بيجهان، مجمع تقر

 سیتأس الملليبین ينهادها نيترمهم جهان، در يفارس زبان دهندهجيترو عنوانبه يسعد ادیو بعدها بن

شبكه نخبگان و كنشگران  با از دست رفتن ينهادها مساو نيبا اين رويكرد ضعف در ا .هستند شده

 ترجمه نهضت افول با مقارن و است يالمذاهب نیب و يانياالدنیب و يفرهنگ يهاشبكه و يالمللنیب

 و ياسالم مذاهب ريسا با سازنده ارتباط حفظ. است جهان به رانيا ادب و علم صدور يبرا معكوس

نوجوان و جوان و  يروین تیاست. ترب لليالمبین نهادهاي نيا يهاژهيكارو از تیوهاب نفوذ از يریجلوگ

 يریگینهادها پ نياز ا ریدر كشور غ يگريبخش د چیرا ه المللنیب سطح در همسو طلبه و دانشجو

با  يو فرهنگ ياز دست دادن تحوالت آينده است. تعامالت هنر معنايبهبخش  نيكند و ضعف در انمي

 از ياعمده حجم و ندارد نهاد چند نيا از ریغ يمقدم خط يهراسعهیشو  يهراسرانياجهان و مقابله به 

 و ناب اسالم حول شبهات به پاسخ يبرا يمجاز يفضا با متناسب يمحتوا دیتول و يارسانه تعامالت

 تیاهم به توجه يبرا آنچه. افتديم اتفاق جهان در آنها شدگانتیتربو  هامجموعه نيا چارچوب در رانيا

 نيا بودن ارزبر به نظر و است نبوده تيعنا مورد چندان عمل مقام در أسفانهمتذكر شد  هاارگان نيا

 رانيمد و است گرفته قرار يدولت بودجه چندم دست تياولو در كنوني، ياقتصاد طيشرا در و هامجموعه

ن معناست بدا ني. ااندشده ارز هیته به ناچار آزاد بازار طيشرا با متناسب امور اداره منظوربه هامجموعه نيا

و نمودار  5 در قالب جدول الًيذ. است شده فیضع شدتبهسنوات گذشته  يآنها ط ياتیكه قدرت عمل

 دنیرس يبرا ازیمورد ن اعتبارشده و  سهيهر سال مقا يارز طيبر شرا ينهادها، مبتن نيا يبودجه سنوات ،2

 اعالم شده است. 1396سال  ياتیعمل يبه توانمند هاسازمان نيا

 هیالعالم المصطفي جامعه 

 يغیركارشناسانه به بودجه آن در فضا يهاهجمهوجود  باهمواره  هیالعالم )ص( يالمصطف جامعه نهاد

مجموعه  نياثربخش داشته و ا يجهان حضور كيو مناطق استراتژ يمعرفت يهاهمواره در عرصه يمجاز

 ياشهياند يدستاوردها قياز طر يالماس-يمراكز علم نیبالنده و سرآمد در ب ينهاد  عنوانبه يالمللنیب

شناخته شده  يالمللنیب يو فرهنگ يعلم يهادر گفتمان رگذاریتأث يآموختگانو دانش يجهان ترازدر 

و وظايف  اهداف ازرا  میو تعل تیدو محور ترب اشيبنا بر رسالت ذات ياست. نهاد علمي جامعه المصطف

 ،يدر ابعاد علم پژوهاندانشبه دنبال پرورش جامع و متوازن  يتینظامنامه ترب نيخود قرار داده و با تدو

و  يانسان ،يدارد كه با هدف گسترش علوم اسالم ياحوزه تينهاد هو ني. ااست يو فرهنگ ياجتماع

 و المللنیب عرصه در حضور به توجه باورزد. اهتمام مي يتیو ترب يپژوهش ،يآموزش كرديبا رو ياجتماع

 يارز بودجه هیسهم از محروم حال اين با عالم، نقاط ياقص در يالمصطف يهايندگينما و مراكز حضور
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 خارج يهانهيهز نیتأم هدف با آزاد، بازار در يانهيهز بودجه محل از ارز نرخ ليتبد و نوسانات و بوده

شود براي جامعه المصطفي در ساخته است. پیشنهاد مي روهروب يجد مشكل با را دستگاه نيا كشور

 عملبهوزارت امور خارجه  همانند)يا معادل ريالي(  يارز هیسهم ينیبشیپ 1400اليحه بودجه سال 

 ياستانداردها براساس نهاد نيا يپژوهش و يآموزش ابعاد بودن غالب به توجه با اينكه ديگر نكتهآيد. 

وح )نظام آموزش در سط شيرشته و گرا 170از  شیب يو اجرا بيو تصو يفناور و قاتیتحق ،علوم وزارت

فرهنگ  امور ذيلدستگاه  نيبودجه ا يبررس محلاين حال  با(، كی( و مقاطع )نظام آموزش آكادميوحوز

شود پیشنهاد مي محروم است. يمختلف آموزش يهاتميآموزش در آ امور اعتبارات از لذاشده و  فيتعر

شود اين مي شنهادیپ ضمناًل يابد. اعتبارات اين دستگاه از امور فرهنگ به امور آموزش و پژوهش انتقا

 سال بودجه اليحهذكر شده در  ييو دانشجو يدانشگاههاي معافیت و التیو تسه ازاتیاز همه امت نهاد

در  يهاي استاني )المصطفو بودجه الملليبینهاي و نیز اعتبارات عمراني در سطح ساير دانشگاه 1400

 يقشم، سنندج دارا ان،ی،گرگان، آشت ز،ياصفهان، تبر شهد،متهران و البرز،  يشهرهاها و و استان قم

 .شود برخوردار( است يو فرهنگ يو پژوهش يو مراكز و مؤسسات آموزش يندگينما
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 ی در خارج کشور المللنيب یدستگاه فرهنگ پنجانه يسال. تغييرات معادل ارزي اعتبارات مصوب جهت هزینه ارزي فرهنگی 4جدول 

نام دستگاه
 

 سال

دجه بو

مصوب 

)ميليارد 

 (ریال

درصد تغيير 

نسبت به سال 

 قبل

بودجه مصوب  40%

 هاي ریالیهزینهجهت 

 ()ميليارد ریال

بودجه مصوب جهت  60%

هاي ارزي فرهنگی در هزینه

 خارج کشور

 (ریال)ميليارد 

قيمت متوسط 

 ارز )ریال(

بودجه  %60معادل ارزي 

مصوب جهت هزینه ارزي 

 فرهنگی در خارج کشور

 ار یورو()هز

درصد تغيير اعتبار ارزي 

جهت هزینه فرهنگی در 

خارج کشور نسبت به سال 

 قبل

درصد تغيير اعتبار ارزي 

جهت هزینه فرهنگی در 

سال خارج کشور نسبت به 

 )سال پایه( 1396

نياز براي اعتبار مورد 

در رسيدن به توانایی ارزي 

)سال  1396سال سطح 

 )ميليارد ریال( پایه(

محاسبه توضيح نحوه 

 اعتبار مورد نياز

گ 
ن فرهن

سازما
ت 

و ارتباطا
ی

الم
اس

 

 سال پايه 750 1120 50،000 22،440سال پايه 1870 1396

6930

اعتبار مورد نياز براي 
گونه این 1400سال 

محاسبه شده است که 
درصد آن براي  40

مصارف ریالی با 
افزایش سنواتی 

مرسوم بودجه افزایش 
با درصد آن  60یابد و 

 250000نرخ تسعير 
ریال براي هر یورو به 
نرخ آزاد و معادل ارز 

 1396مصرفی در سال 
نحوي که هگردد ب

قدرت ارزي این نهادها 
به قدرت ارزي سال 

آن نهادها  1396
 بازگردد.

1397 2100 840 1260 120،000 10،500 
1398 2200 880 1320 150،000 8،800 
1399 2300 920 1380 250،000 5،520 
1400 3300 1320 1980 250،000 7،920 

ی
صطف

جامعه الم
 

(
 ص(

العالميه
سال پايه 1070 1610 50،000 32،160سال پايه 2680 1396  

9900
1397 3030 1210 1820 120،000 15،150 
1398 2000 800 1200 150،000 8،000 
1399 3480 1390 2090 250،000 8،352 
1400 4650 1860 2790 250،000 11،160 

ی 
جمع جهان

م
ل

اه
ت

بي
 

)ع(
سال پايه 160 250 50،000 4،920سال پايه 410 1396 

1530
1397 490 200 290 120،000 2،450 
1398 330 130 200 150،000 1،320 
1399 400 160 240 250،000 960 
1400 750 300 450 250،000 1،800 

ب 
جمع تقری

م
ی

الم
ب اس

مذاه
 

سال پايه 130 190 50،000 3،840سال پايه 320 1396

1130
1397 370 150 220 120،000 1،850 
1398 280 110 170 150،000 1،120 
1399 320 130 190 250،000 768 
1400 430 170 260 250،000 1،032 

ي
بنياد سعد

سال پايه 40 70 50،000 1،320سال پايه 110 1396 

410
1397 120 50 70 120،000 600 
1398 130 5080150،000520
1399 140 6080250،000336
1400 200 80120250،000480
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 بودجه مصوب جهت هزینه ارزي فرهنگی در خارج کشور  %60. تغييرات معادل ارزي 2 نمودار

 )هزار يورور(

 

 جمهوري فرهنگي هايزيرساخت از حمايت و المللبین عرصه در فرهنگي هايفعالیت پايداريمنظور به

 در مندرج تعهدات اجراي راستاي در و كشور از خارج در همسو بومي نهادهاي و ايران اسالمي

 پنجدرخصوص  حوزه اين در نظام ساله چندين دستاوردهاي حفظ و كشورها با فرهنگي هاينامهتفاهم

 شود:ها و مسائل مطرح شده پیشنهاد ميمرزي با توجه به دغدغهبروندستگاه فرهنگي 

)ص( العالمیه  المصطفيجامعه»(، رديف مستقل 114400)ص( العالمیه ) فيالمصط ذيل رديف جامعه -

میلیون ريال براي آن از محل  5230000لحاظ شده و اعتباري معادل  «هاي خارج از كشورهزينه –

هاي هاي جاري شركتدرصد از يك دوازدهم هزينه 2افزايش نیم درصد از افزايش سقف برداشت 

 بیني شود.پیش (1400 سال واحده اليحه بودجهماده «16»صره تب «د»دولتي )موضوع بند 
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سازمان فرهنگ و »( رديف مستقل 114028ذيل رديف سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمي ) -

ون ريال میلی 3510000لحاظ شده و اعتباري معادل  «هاي خارج از كشورهزينه –ارتباطات اسالمي 

هاي درصد از يك دوازدهم هزينه 2ايش سقف برداشت براي آن از محل افزايش نیم درصد از افز

( 1400 سال واحده اليحه بودجهماده «16»تبصره  «د»هاي دولتي )موضوع بند جاري شركت

 بیني شود.پیش

مجمع جهاني تقريب »( رديف مستقل 114033ذيل رديف مجمع جهاني تقريب مذاهب اسالمي )  -

يال میلیون ر 700000لحاظ شده و اعتباري معادل  «هاي خارج از كشورهزينه –مذاهب اسالمي 

هاي درصد از يك دوازدهم هزينه 2براي آن از محل افزايش نیم درصد از افزايش سقف برداشت 

 (1400 سال واحده اليحه بودجهماده «16»تبصره  «د»هاي دولتي )موضوع بند جاري شركت

 بیني شود.پیش

 –بیت )ع( اهلمجمع جهاني »( رديف مستقل 114043بیت )ع( )اهلذيل رديف مجمع جهاني  -

حل ممیلیون ريال براي آن از  780000لحاظ شده و اعتباري معادل  «هاي خارج از كشورهزينه

هاي هاي جاري شركتدرصد از يك دوازدهم هزينه 2افزايش نیم درصد از افزايش سقف برداشت 

 بیني شود.پیش (1400 سال بودجهواحده اليحه ماده «16»تبصره « د»بند دولتي )موضوع 

حاظ ل «هاي خارج از كشورهزينه –بنیاد سعدي  »( رديف مستقل 114320ذيل رديف بنیاد سعدي ) -

ش سقف میلیون ريال براي آن از محل افزايش نیم درصد از افزاي 210000شده و اعتباري معادل 

 «16»تبصره « د»بند )موضوع هاي دولتي هاي جاري شركتدرصد از يك دوازدهم هزينه 2برداشت 

 شود. بینيپیش (1400 سال واحده اليحه بودجهماده

ازدهم درصد از يك دو 2در صورت منع قانوني در جهت افزايش نیم درصد از افزايش سقف برداشت  -

 سال واحده اليحه بودجهماده «16»تبصره « د»بند هاي دولتي )موضوع هاي جاري شركتهزينه

 بیني شده در اين گزارش استفاده شود. جديد پیش (، از منابع1400

 هاي فصل دين و تبلیغها و پژوهشكدهپژوهشگاه 

ام قانون اصل سيتأكیدات در راستاي تحقق عدالت آموزشي منطبق بر منويات مقام معظم رهبري و 

وردار مراكز پژوهشي كشور از سرانه يكساني نسبت به اعتبارات پژوهشي برخهمه اساسي مقتضي است 

علمي، اختصاص اعتبارات به مراكز پژوهشي هیئت شوند. در حال حاضر براساس معیارهايي نظیر سرانه 

علمي سه برابر بیشتر نسبت به سايرين هیئت ها سرانه برخي پژوهشگاه كشور عادالنه نبوده و گاهاً

علمي و نیز سرانه ت هیئ. با توجه به معیار تخصیص اعتبارات نسبت به تعداد اعضاي كنندميدريافت 

اي هاي توسعهاي و پژوهشهاي پايهكاركنان، مقتضي است يا میانگین سرجمع اعتبارات فصول پژوهش

هاي ها نسبت به میانگین، افزايش و يا كاهش اعتبارات داشته باشند يا پژوهشگاهمحاسبه شده و پژوهشگاه
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كنند(، نسبت به ذهب اعتبارات دريافت ميذيل فصل دين و م مرتبط با حوزه دين و تبلیغ )كه عموماً

 ها افزايش اعتبار داشته باشند.سرانه ساير پژوهشگاه

 

 هاي فرهنگی و هنريدستگاه (ب

 وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي 

سال  پیوست، سرجمع اعتبارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي در اليحه بودجه 2طبق مندرجات جدول 

اي اين ينهدرصدي مواجه بوده است. اعتبارات هز 38با رشد حدود  1399سال نسبت به قانون بودجه  1400

الحظاتي با اين حال مدرصد رشد داشته است.  30درصد و اعتبارات عمراني در حدود  40 بیش ازدستگاه 

 شود:مي بدان اشاره پیرامون اين دستگاه گسترده فرهنگي با شرح وظايف متنوع وجود دارد كه اجماالً

فرهنگي  دلیل تعطیلي مراكزبهگیري كرونا كه پذير بخش فرهنگ در دوران همهاز اقشار آسیب حمايت -

شده ن 1400 بودجه سال ضمن اليحهجدي بیني پیش ،نداهو هنري كار يا درآمدشان را از دست داد

ابق السفياست. صندوق هنر نیز صرفاً طرح تكريم، طرح بیمه تأمین اجتماعي و بیمه تكمیلي را كما

نه افزايش  وبايد انجام دهد كه با اين وضع نه تعداد جامعه هدف در صندوق هنر امكان افزايش دارد 

هاي هزينه درصد از سهم 10سقف امكانات بیمه تكمیلي و يا طرح تكريم. در بخش تأمین اجتماعي فقط 

تي حنه است كه و مابقي سهم اصحاب فرهنگ، هنر و رساكند ميصندوق پرداخت را تأمین اجتماعي 

ذيل  مدتاًمنابع صندوق اعتباري هنر عتأمین  از سويي ديگرامكان پرداخت آن بخش را نیز ندارند. 

مور احمايت از  نظیرهايي هاي بالعوض وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي و از طريق برنامهفصل كمك

با توجه متأسفانه شود. ق ميمحق( 190305)نگاران روزنامهرفاهي و اجتماعي نويسندگان، هنرمندان و 

جم طور معمول در هنگام كسري از اعتبارات فصل پنبههاي فرهنگي، به كاهش تخصیص در دستگاه

دلیل كاهش بههاي گذشته كاسته شده لذا صندوق مزبور نیز از اين قاعده مستثني نبوده و طي سال

صیص ق اعتباري هنر نیز در تخهاي بالعوض وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي، صندوتخصیص فصل كمك

رآني اعتبارات دچار مشكل شده است. اين موضوع تا حدي در مورد صندوق مشاركت توسعه فرهنگ ق

تگاه متبوع كه اين صندوق ذيل دس ذيل دبیرخانه شوراي عالي انقالب فرهنگي نیز صادق بود تا زماني

ي برطرف ارات خود را تا حدود زيادو از اين حیث توانست مشكل تخصیص اعتبشد داراي رديف مستقل 

پذيري مالي آن ترتیب با ايجاد رديف مستقل براي صندوق اعتباري هنر هم قابلیت نظارتبدين. كند

اير سزني جهت اخذ اعتبارات مصوب چه از دستگاه متبوع و چه از چانهشود و هم قدرت بیشتر مي

 :شودميپیشنهاد بنابراين منابع افزايش خواهد يافت. 

كرد اعتبارات صندوق اعتباري هنر و نیز به ايجاد شفافیت و نظارت بیشتر بر نحوه هزينهمنظور به»

بیني شده براي آن، صندوق اعتباري هنر ذيل وزارت فرهنگ و جهت تمركز بر تخصیص منابع پیش



 

 اه مجلس شوراي اسالمي مركز ژپوهش  ___________________________________________________  

 

 

44 

هاي رديفهاي مرتبط با اين صندوق ذيل ( داراي رديف مستقل گردد و فعالیت114000ارشاد اسالمي )

 .«اي مرتبط به رديف مستقل ايجاد شده، انتقال يابدبرنامه

ودجه سال امكان ناديده گرفتن اجاره مراكز فرهنگي هنري با وجود تعطیلي اين مراكز ضمن اليحه ب -

 بیني نشده است. پیش1400

مورد كنون اتو كرده ها تالش آن سال استیذانيكي از مواردي كه وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي براي  -

اي به سرمايه هايداراييتملك هاي درصد اعتبار طرح يكاجازه اختصاص است، موافقت قرار نگرفته 

 ود. خريد آثار هنرمندان هنرهاي تجسمي است كه قطعاً در گردش مالي اين حوزه مؤثر خواهد ب

ز فرهنگي نی شود و توسعهترين اولويت در توسعه فرهنگي محسوب ميتوسعه فضاهاي فرهنگي مهم -

ي زيربناي هاي فرهنگي و اجتماعباشد. بديهي است استفاده از ظرفیتخود از اركان توسعه پايدار مي

فايي توان به تحقق رشد و شكوشود و بدون توجه به آن نميها محسوب ميتوسعه متوازن ديگر بخش

ي از يكسو و فضاهاي فرهنگ پايدار امیدوار بود. محدوديت منابع عمومي براي تكمیل و تعمیر و تجهیز

هداري از ها از سوي ديگر مشكل اداره و نگاي در استانهاي سرمايهدارايي عدم تكافوي بودجه تملك

ريزي، هترين الزامات برناممراكز فرهنگي و هنري موجود را مختل كرده است. همچنین يكي از مهم

هاي ناشي از تحقق اهداف و چالش منظور جبران محدوديتهموقع ببهتخصیص بودجه مناسب و 

گیري و و در چارچوب جهت 1400. در راستاي اجراي بخشنامه بودجه سال استريزي برنامه

و هنري  تكمیل، تعمیر و تجهیزات فني، فرهنگي»هاي مندرج در بخشنامه مذكور، اعتبار طرح سیاست

هاي هاي تملك داراييل طرحدر جهت تسريع در تكمی« 1703059024»بندي به شماره طبقه« كشور

 . دشوارزيابي نمي ،ضرورهاي غیراي با رويكرد پیشرفت متوازن و فراگیر و هزينهسرمايه

ترمربع و م 174116پروژه فرهنگي هنري با زيربنايي  104طبق اعالم وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي  -

آن در  پروژه 37اند كه تعطیلیل يا نیمهطاستان كشور تع 28درصد پیشرفت فیزيكي در  80بیش از 

ساير  روژهپ 41پروژه ادارات فرهنگ و ارشاد اسالمي و  63استان كم برخوردار قرار دارد. مجري  10

و هنگي درصد به سطح زيربنايي فضاهاي فر 16 پروژه 104باشند. تكمیل اين هاي اجرايي ميدستگاه

  .استريال  میلیون 520،000 معادل بار ماليكه د كنتحت پوشش وزارت فرهنگ اضافه مي هنري

 هاي عمومينهاد كتابخانه 

ود روند تواند در جهت بهبكه ميهاي عمومي كشور نهاد كتابخانهمستقل برخي موارد مربوط به رديف 

 :استاي مورد توجه قرار گیرد، به شرح زير ها و خدمات كتابخانهفعالیت

ناپذير و اجتنابهاي ضروري و درصد( هزينه 75)حدود  بخش قابل توجه منابع مالي و اعتبارات نهاد  -

باب  3500نیروي شاغل و نگهداشت تعداد نفر  7500ماهیت پرسنلي شامل حقوق و مزاياي  عمدتاً

هاي و نحوه اداره كتابخانهتأسیس ( قانون 6كتابخانه عمومي در سراسر كشور است، از محل اجراي ماده )
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يافته از منابع عمومي، اختصاصست كه اعتبار ا شود. اين در حالييمتأمین  عمومي و تبصره ذيل آن

است وجود اين شرايط  گفتنيدهد. هاي نهاد را پوشش ميهاي جاري و فعالیتدرصد از هزينه 25تنها 

هاي سراسر كشور كه از يكسو و سهم نیم درصد منابع ناشي از اجراي ماده قانوني مزبور از شهرداري

كننده اقتصادي كه با شیوع كرونا نیز مضاعف شده از سوي تحديدمحدوديت منابع و  در حال حاضر با

بیني با اين وجود اعتبار پیشديگر، موجب كاهش شديد منابع مالي و اعتباري اين نهاد شده است. 

پاسخگوي بخش بسیار ناچیزي  1400 بودجه سال هاي عمومي كشور در اليحهشده براي نهاد كتابخانه

 ق و مزاياي كاركنان اين نهاد است. از حقو

تأسیس نامه اجرايي قانون آيین( 18( قانون برنامه ششم توسعه و ماده )92ماده ) «ث»با توجه به بند   -

هاي بخانهنهاد، دولت مكلف است تمهیدات الزم را نسبت به توسعه فرهنگ كتابخواني با اولويت كتا

عنايت به  ولید كتاب و محصوالت فرهنگي فراهم آورد. بايافته، در تتوسعهروستايي در مناطق كمتر 

هاي اير هزينهمنابع مالي و اعتباري نهاد كه بخش قابل توجه آن مربوط به پرداخت ستأمین  مشكالت در

ف بر انجام آن، موجب فشار مضاعتأمین  ناپذير بودن و ضرورتاجتنابنهاد بوده و با توجه به ماهیت 

فه شده و دچار وق ها با كاهش همراه بوده و بعضاًشود كه پرداختيهاي آن ميها و واحدساير فعالیت

ظر و طور مشخص براساس تكالیف قانوني مورد نهبخصوص دهد. در اين نیازهاي نهاد را پوشش نمي

د. اما كمبود شديد كنيماقدام مطابق با اسناد باالدستي اين نهاد هر ساله به خريد منابع اطالعاتي 

ت همراه بوده هاي اين نهاد با مشكالو رسالتها مأموريتمالي و اعتباري موجب شده تا بخشي از منابع 

ها لي كتابخانههاي آن دچار وقفه شده و تعطیمنابع اعتباري، بسیاري از فعالیتتأمین  كه در صورت عدم

 دنبال خواهد داشت. بهرا 

زسازي، ، ساخت، تجهیز و باتأسیسمومي كشور، هاي عنهاد كتابخانهتأسیس ( قانون 1براساس ماده )  -

ذكور، برعهده در سراسر كشور به موجب  قانون مهاي عمومي امور كتابخانهتوسعه، مديريت، نظارت و ساير 

اي كه منجر انهها در تخصیص منابع براي فضاي كتابخ. لذا با توجه به عملكرد متفاوت استاناستاين نهاد 

يحه بودجه سال التكالیف و الزاماتي در بايد اي استان شده است، فضاي كتابخانه به تفاوت زيادي در سرانه

 اي افزايش يابد. بیني شود تا از اين طريق سرانه فضاي كتابخانهبراي اعتبارات عمراني پیش 1400

گونه ناي توسعه فضاي مجازي باعث آسیب به موضوع كتاب و كتابخواني شده است. در چنین مواردي  -

هاي بخانهو فضاي مجازي به كتاهاي اپراتورها فعالیتاز بخشي از درآمدهاي ناشي  كند كهضا مياقت

 . يابدعمومي تخصیص 

هاي اجتماعي هايي در راستاي كاهش آسیبهاي عمومي برنامهسالي است كه نهاد كتابخانه چند  -

یار سو كتابخانه  عمومي هاي اجتماعي را به كتابخانهكند. همچنین شهرهاي هدف آسیببرگزار مي

 قرار داد. مشمول مرتبط با اين موضوع نهاد را نیز  اعتباراتتوان ذيل ميكند. تجهیز مي
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كشور برعهده  با استفاده از كتب و نشريات و غیره درترويج موضوعي را اشاعه و ها وظیفه برخي سازمان  -

منجر  غیرهاي و وا در قالب كتاب، چندرسانههاي ترويجي ايشان نیز به تولید محتدارند. بخشي از فعالیت

رايگان در صورت بههاي عمومي به تعداد كتابخانه هاها و نهادت اين سازماناشود تولیدشود. پیشنهاد ميمي

هر سازمان با  دجههمچنین ذيل بوها توزيع شود. هاي عمومي قرار گیرد تا در كتابخانهاختیار نهاد كتابخانه

وضوع ده در آن مخريد آثار تولید شمنظور به كند، اعتباربا توجه به موضوعي كه ترويج ميترويجي مأموريت 

 .ره(() خمیني امام آثار نشر و تنظیم مؤسسه عنوان مثالبهشود )تأمین  هاي عموميبراي كتابخانه

 :تاسيل ر ذبه قرا 1400هاي عمومي كشور توزيع اعتبارات آنها براي سال وفق اعالم نهاد كتابخانه  -

 2819  هامندرج ذيل رديف نهاد كتابخانه ايهزينهمیلیارد ريال 

 355 هامندرج ذيل رديف نهاد كتابخانه میلیارد ريال عمراني 

 100  هانهاد كتابخانه میلیارد ريال درآمدهاي اختصاصي 

 3500  هابیني وصول مطالبات از شهرداريپیشمیلیارد ريال بابت 

 70 اد اسالمي()وزارت فرهنگ و ارش نامه حمايت از نشر، كتاب و مطبوعاتمیلیارد ريال ذيل بر 

بیني پیش 1400 میلیارد ريال براي سال 12607 طبق برآورد اين نهاد نیاز واقعي اعتبارات مربوط جمعاً

مانده باقي تأمین براي اين دستگاه، 1400 سال شود كه با كسر اعتبارات لحاظ شده در اليحه بودجهمي

 باشد. میلیارد ريال مي 5763مورد نیاز رقم  اعتبار

 

 1395-1398هاي )اصلی( طی سال تبليغی-دینیهاي مصوب و تخصيصی دستگاه مقایسه اعتبارات (ج

ر درنظ ،لحاظ شده است 1398 تا 1395هاي بودجه سالقوانین آنچه در هاي فرهنگي براي دستگاه

هاي ستگاهترين نهادها و دبراي اصلي آنكاهش  اهاًو گ سقف اعتباراتافزايش نوسان زياد در گرفتن 

درك  هاي مختلف قابلمتولي فرهنگ است. افزايشي كه يكدست نبودن و عدم تساوي آن براي دستگاه

ر به تعبیر ديگ .استاما آنچه قابل تأمل است نوسان و فاصله غیرمنطقي اين اعداد و ارقام  .و منطقي است

هاي فرهنگي اين شرح وظايف ثابت دستگاه ت كه با توجه بهسا دارد اين نیازآنچه به توضیح و توجیه 

گونه و اين حاصل چیست هاي اخیرطي سال كاهش و گاهاً ايمیزان تفاوت میان ارقام بودجه

 . انداز داردتر از آن سند چشمبرنامه ششم توسعه و مهم قانونچه تناسبي با سیاستگذاري 

تخصیص دستگاه فرهنگي،  14از سرجمع  1398 تا 1395ي هابراساس جدول ذيل، در سال

و وفق  ترسیده اسدرصد از اعتبارات مندرج در قانون بودجه  8/69حدود درصد به  5/85اعتبارات از 

مین هدر بهترين حالت به  1399 شود اين نسبت براي سالیني ميبهاي فرهنگي پیشاظهارات دستگاه

 باشد. نیز تر رود با توجه به كسري بودجه میزان تخصیص پايینكمااينكه انتظار مي میزان باشد
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ه و اليح 1399 سال هاي ديني و تبلیغي در قانون بودجهدستگاه هاي فرهنگي خصوصاًدستگاه

عبارت ديگر، تعداد ساختاري مشابه دارند؛ به  1398در مقايسه با قانون بودجه سال  1400بودجه سال 

تگذار نیز كنند با توجه به اينكه دستگاه سیاسه كه رديف مستقل دريافت ميهاي اصلي اين حوزدستگاه

اهش در اعتبارات كعالوه تغییرات اين حوزه بیشتر شامل بهثابت مانده است.  حال تقريباًاينبامعرفي شده، 

تر . بررسي دقیقبوده استاي هاي سرمايهداراييهاي بالعوض و اعتبارات تملك اي فصل كمكهزينه

روف و نهي از ها مانند سازمان تبلیغات اسالمي، ستاد احیاي امر به معاي برخي دستگاهاعتبارات هزينه

اي ينهحكايت از آن دارد كه عمده اين اعتبارات در فصول هز علمیه هايحوزه عالي شورايمنكر و 

ل فصول اندكي از آن ذيشود و بخش هزينه مي« هاي بالعوضكمك»و نیز « استفاده از كاال و خدمات»

ارات تملك قرار دارد كه با در نظر داشتن سهم اندك اعتب« رفاه اجتماعي»و « جبران خدمت كاركنان»

هش هاي آتي با كاتوان گفت در سالها از سرجمع اعتباراتشان، مياي دستگاههاي سرمايهدارايي

هاي خود با ر انجام اهداف و رسالتهاي ديني و تبلیغي داي از دستگاهبخش عمده ،تاتخصیص اعتبار

 . باشندچالش اساسي مواجه 

. دركل است زيرمجموعه سه دربردارنده كشور كل بودجه قوانین در اسالمي ارشاد و فرهنگ وزارت

. انتظار درصد تقلیل يافته است 65درصد به  81از حدود میزان تخصیص اعتبارات در اين وزارتخانه 

فضاي مجازي  ركز اعتبارات اين وزارتخانه بر تولید و پشتیباني از محتوا درهاي آتي تمرود در سالمي

 ت ازايباشد. همچنین حمايت هدفمند از فضاي كسب و كارهاي فرهنگي و هنري با تمركز بر حم

هاي فرهنگي اي و نیز ساماندهي و توسعه و نظارت بر فعالیتهاي فرهنگي و هنري و رسانهآپاستارت

ر انجام اهداف دكه با كاهش تخصیص  زيع اعتبارات اين وزارتخانه در دستور كار قرار گیردديجیتال در تو

 . و وظايف خود دچار مشكل شود

ات هايي است كه شاهد كاهش چشمگیر اعتبارسازمان اوقاف و امور خیريه كشور ازجمله دستگاه

« ع و اماكن مذهبيرت و اداره امور بقاراهبري، نظا»تخصیصي بوده است. علت اين كاهش نیز به برنامه عمراني 

خصیص اين با كاهش ت تاًياي، نهاباشد كه حتي با وجود افزايش در اعتبارات هزينه( مربوط مي1701021)

شرايطي كه  ها مانند جامعه المصطفي دربرخي دستگاه عملكرد دستگاه را كاهش داده است.برنامه، سرجمع 

 زي بودن مصارف(اند )به علت اراي داشتهاعتبارات هزينهتخصیص  ش و نیزافزاي درو ويژه نیاز به توجه جدي 

ها نیز گونه دستگاهحال با ايناينبابود، المللي ميبینبايست نگاه دولت به آنها به عنوان يك دستگاه ميو 

 . ندهاي فرهنگي رفتار شد و در افزايش اعتبارات آنها مخارج ارزي مغفول مادستگاهمانند ساير 

حتي با افزايش  و نهادهاي فرهنگي هادستگاهمجموع بايد اذعان داشت با اينكه در برخي سنوات، رد

به سرجمع  روند كاهشي تخصیص نشان از آن دارد كه دولت صرفاًمنتهي  ،انداعتبارات همراه بوده

اين افزايش  و درحقیقتكرده ها درصدي افزوده لكن در تخصیص مانند گذشته رفتار اعتبارات دستگاه

 سطح اعتبارات در عمل تحقق نیافته است. 



 

 اه مجلس شوراي اسالمي مركز ژپوهش  _________________________________________________________________________________________________  

 

 

48 

 1 بودجه و برنامه هاي سازمانهاي اصلی+زیرمجموعه( ذیل ردیف)ردیف تبليغی-دینیهاي اصلی دستگاه .5جدول 

ف
دی

ر
 

 عنوان ردیف

1395 1396 1397 1398 

 عملكرد قانون
درصد 

عملكرد 

 به قانون
 عملكرد قانون

درصد 

عملكرد 

 به قانون
 عملكرد قانون

درصد 

عملكرد 

 به قانون
 عملكرد قانون

درصد 

عملكرد 

 به قانون

843196880.7 10062618 82.1 10613655 71.2 9،661،273 65.0 وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي 1
276339384.1 3154596 81.0 3482456 73.3 3،427،966 71.9 سازمان تبلیغات اسالمي  2
2،429،0963933528- 1327927 74.3 2648890 55.2 2،005،857 40.8 2سازمان اوقاف و امورخیريه 3

4 
نمايندگي مقام معظم رهبري  نهاد

 هادردانشگاه
85846375.6 1018515 80.1 1009077 68.8 1،022،289 68.6

3827496.9  94.9  95.9 60،000 96.3 سازمان حج و زيارت 5
202015585.9 2621506 88.8 2747734 81.1 2،758،825 76.6 سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمي 6
53954990.6 702147 85.6 497786 69.8 210،589 64.2 نشر آثار حضرت امام قدس سرهسسه مؤ 7
96027393.2  90.8  88.5 1،190،120 79.3 دفتر تبلیغات اسالمي حوزه علمیه قم 8
شوراي هماهنگي تبلیغات اسالمي 29617068.6 275495 63.8  57.3 378،308 60.2
هاي علمیه شوراي عالي حوزه 185000049.5 3226890 76.5 2582231 57.8 3،201،749 68.8
هاي علمیهمركز خدمات حوزه 570250195.3  90.3 8173099 91.1 8،751،000 83.8
جامعه المصطفي العالمیه 190803773.6 2272162 81.8 2109032 69.1 2،068،451 67.8
 هاي عمومي كتابخانهنهاد 98352171.1 1117988 75.8 1357000 84.5 1،686،408 83.6

 جمهوري سازمان اسناد و كتابخانه ملي

 ايراناسالمي 
80601585.4 1039152 90.5 1048660 80.3 1،092،548 76.8

36،383،41731،091،84785.542،402،50835،290،57083.251،439،00437،866،71273.653،749،62137،515،38369.8 مجموع

                                                 
 اند.اند و در افزايش اعتبارات عملكرد دستگاه اثر گذاشتههاي متفرقه به ذيل دستگاه اصلي انتقال يافتهبرخي رديفبندي لوايح و قوانين بودجه، علت تغيير در شيوه جدول. شايان ذكر است به1
 رد و قانون در اين سال چندان مالك مناسبي ندارد. يافته است كه بنابراين قياس عملك هاي متفرقه انتقالو عملكرد همان سال سازمان اوقاف و امور خيريه در رديف 1395. علت اختالف شديد در اعتبارات قانون سال 2
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 (اصلی) هاي فرهنگیهاي بالعوض دستگاهمالحظاتی پيرامون فصل کمك

 هاي فرهنگیبر عملكرد در دستگاهمبتنیریزي بودجه چالش (الف

است از سال اول اجراي قانون برنامه،  مكلفولت د ،قانون برنامه ششم توسعه (7)ماده  «پ»د وفق بن

ريزي بودجهصورت بهمندرج در قوانین بودجه سنواتي را ي ياجراهاي دستگاه درصد 20انه اعتبارات یسال

ها، داراي دستگاه ددرص 100كه در سال پاياني اجراي قانون برنامه، نحويبه، دكنبرمبناي عملكرد تنظیم 

با اعمال برخي تغییرات سعي در پیشبرد  1397اليحه سال  ازدولت نیز بر عملكرد باشند. مبتنيبودجه 

 داشتبر عملكرد باشد و سعي مبتنياي كه قرار بود برخالف لوايح بودجه پیشین، اليحهاين هدف داشت. 

بر عملكردِ هركدام از اين مبتنيد واريز كند، هاي ريز و درشت خوجاي آنكه مبالغي را به زيرمجموعهبه

 .ريزي كشور اعمال كندبه آنها بودجه تخصیص دهد و اصالحاتي اساسي در بودجه ،هازيرمجموعه

واحده در ماده 17حذف جدول  ،مشهود بود ترين اين تغییرات كه در امور فرهنگ كامالًيكي از مهم

اي و عمراني شامل رديف اعتباري هزينه 50ل حدود . اين جدول شاماست 1397اليحه بودجه سال 

 حقوقي اشخاص به باشد كه در قالب كمكفرهنگي، آموزشي و پژوهشي مي و نهادهاي عمدتاًمؤسسات 

از محل بودجه عمومي  1هاي متفرقه(جدول اعتبارات رديف 540000 رديف «3» جزء )موضوع غیردولتي

ريزي و ايجاد اصالح ساختار نظام بودجه 17ت براي حذف جدول دول كردند. استداللاعتبار دريافت مي

در لوايح بودجه كه  اي بودجه اعالم شد؛ بدين نحوشفافیت در نحوه توزيع اعتبارات از طريق فصول هزينه

توجه به اينكه اين مبالغ  كردند و بافرهنگي از بودجه كشور ارتزاق ميسسات ؤمهاي قبل بعضي سال

امكان نظارت  عمالًدولت مدعي بود گرفت، قرار ميسسات ؤمدر اختیار اين « العوضب كمك»عنوان به

 .نداردكرد بودجه آنها نیز وجود بر نحوه هزينه

طور كلي هاز سويي ديگر در نگاه برخي نمايندگان مجلس نیز اين مسئله درخصوص اين سرفصل ب

نظارتي بر اين مؤسسات وجود  هیچصورت خاص وجود داشت كه هب 17و درخصوص اعتبارات جدول 

اين طیف شود. گیرند صرف چه اموري مياي كه ميبودجه نیستدر برخي موارد حتي مشخص  و ندارد

ها از دستگاه و بودجه  گیري سازمان برنامهدلیل نقص در نحوه گزارشبه اساساًاز نمايندگان معتقد بودند 

حسابان به لحاظ مطابقت با اجزاي بودجه، ا توسط ذيهتبع آن ثبت ناقص نحوه دخل و خرج دستگاهبهو 

 را رديابي كرد و دانست مبالغ پرداختاين سرفصل هیچ ابزار كاملي كه بتوان از طريق آن مبالغ بودجه 

مشخص نیست همچنین كنند، وجود ندارد. چه سرنوشتي پیدا مي اًها دقیقشده توسط خزانه به دستگاه

العلل عدم درواقع فارغ از اين چالش مهم ساختاري كه شايد علت هستند.ي اننفع نهايي آنها چه كسذي

اي است، مسئله مهم ديگر آن بود كه هاي بودجهبودن بخشي از رديف منطقانضباط مالي دولت و بي

                                                 
ميليارد تومان(  250ميليون لاير )حدود  2.529.490معادل  1396قانون بودجه سال  9. اعتبار اين رديف در جدول شماره 1

 توزيع شده است.  17مؤسسه و نهاد فرهنگي مندرج در جدول  50است كه در ميان حدود 
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گیرند و با آنچه شد كه مشخص نبود اين پول را چرا ميهايي را شامل مياين جدول جنجالي مجموعه

با چه مالك و ها چیزي كه درباره آنها عیان بود، اينكه از میان هزاران مؤسسه خصوصي كنند. تنمي

دولت ابزار دقیقي براي رديابي عالوه اينكه هب ؛گرفتنداين تعداد خاص از دولت كمك مي معیاري تنها

عدم اجراي ريزي را آسیب اساسي در اين شیوه بودجه از اين منظر برخي نمايندگان اين مبالغ هم ندارد.

نیز سسات ؤمتعداد ديگري از معتقد بودند و  شمردندبرميهاي فرهنگي عدالت در تخصیص بودجه

ها از بودجه عمومي اولین سالي نبود كه غیردولتي 1396 هستند. البته سال اعتباراتمستحق دريافت اين 

شده بود ولي در ابتدا فقط آغاز  1380 يل دههاكمك به برخي مؤسسات غیردولتي از او .كردندارتزاق مي

تدريج هم تعداد اين مؤسسات زياد شد و هم رقم پرداختي بهاما  ؛شدشامل چند مؤسسه مهم فرهنگي مي

 . به اوج خود رسید1380هاي پاياني دهه در سال موضوعبه آنان افزايش يافت. اين 

ماندهي كند و را سازه ئلمس ولت بايد اينبودند كه دباور نیز بر اين نمايندگان از سوي ديگر برخي 

ان همچنین اين عده اذع را از بودجه محروم كرد. و نهادهاي فرهنگي سساتؤمتوان كل اين نمي

ها و نهادهاي هاي فرهنگي، ديني و آموزشي توسط گروهعلت نیاز كشور به ترويج فعالیتبهداشتند مي

جدول  فرهنگي حاضر در اينسسات ؤم يیدأتيا عدم يید أتنبايد ساليق سیاسي در مستقل از دولت، 

 رهنگيفبر وجود جنگ نرم، شبیخون مبنيرهبري مقام معظم و با توجه به منويات متعدد  دخیل باشد

 و نهادها ضروري است. مؤسسات ولنگاري فرهنگي ادامه فعالیت اين  و

كه  ستا يننظر دارند، ااتفاقاست و همه رويكردهاي سیاسي نیز بر آن حال آنچه مسلم هربه

و حسابرسي شوند. درحقیقت با توجه  شدهتوزيع شفاف  يافته و به شكلسامانبايد فصل پنجم اعتبارات 

هاي فرهنگي )كه خود نیازمند به كم بودن سهم فرهنگ از بودجه عمومي كشور و نیاز به گسترش فعالیت

حذف و  استلكه شكلي ب ،نیستاشكال محتوايي  17جدول رسد اشكال نظر ميهبحث مفصلي است( ب

در  مفیديهاي بسیار عنوان زيرساخت كشور لطمه خواهد زد چرا كه مجموعهبهبه فرهنگ  اين اعتبارات

مطرح شد  17وجود آنكه ابتدا صحبت از حذف رديف بودجه مربوط به جدول  با حاضر بودند.اين جدول 

انتقال يافته تا زيرنظر  7ره به جدول شما عمالًسسات ؤماما در ادامه مشخص شد كه بودجه اين 

هرچند اين جدول به عبارتي . 1دنتخصیص يافته و هزينه شو سیاستگذار هاي اصلي و اصطالحاًدستگاه

 نباشداين حذف به معني قطع بودجه مؤسسات مشمول مقرر گرديد حذف شد اما سنواتي هاي در بودجه

هاي حال طي سالاينبا .بودجه راه يافتندهاي ديگر تعدادي از مؤسسات اين جدول به رديف كمااينكه

بعد استقرار و استمرار ايده تمركز اعتبارات ذيل دستگاه اصلي )يا سیاستگذار( در حوزه دين و فرهنگ 

 سپاريبرونجاي ايجاد شفافیت مالي و نظارت هدفمند و بسترسازي در جهت هدر لوايح بودجه سنواتي، ب

                                                 
صورت يك رديف مستقل و با نامي ديگر احيا شود. همچنين پيشنهاد به 17د سرجمع اعتبارات جدول . در آن اثنا پيشنهاد ش1

گيرنده توسط كميته مشترك ميان سازمان برنامه و بودجه، مجلس شد نحوه تخصيص اين اعتبارات به اشخاص حقوقي كمك
  تعيين شود.شوراي اسالمي و وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي و سازمان تبليغات اسالمي 
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حوزه دين و تبلیغ و بالتبع حركت  هاي فرهنگي خصوصاًتبارات حوزهباعث كاهش اع امور فرهنگي، عمالً

سازي يك اتفاق فشفااصل هاي ديني و تبلیغي شده است. سمت مضیق كردن فعالیت برخي دستگاهبه

ها ذيل رديف بودجه يك صرف حذف يك جدول و قرار دادن اين دستگاهرسد نظر ميهبمثبت است اما 

 . ساز شفافیت نخواهد شدزمینهدهد و ق خاصي رخ نمياتفا عمالًديگر دستگاه 

 نیز پیش از اين 17ذيل جدول شماره  مؤسساتدر اين میان ذكر اين نكته ضروري است كه 

ات به يكي از كردند بلكه عمدتاً اعتبارمستقیماً از سازمان برنامه و بودجه منابع دولتي دريافت نمي

هاي كمك ن دستگاه دولتي متكي بر قانون بودجه، كسري از رقمو آ يافتاختصاص ميهاي دولتي دستگاه

در اين شرايط  .كردبودجه درج شده، پرداخت مي قانوندريافتي را به مجموعه غیردولتي كه نامش در 

پذيرفته نیز مستقیم از سازمان برنامه و بودجه صورت ميصورت بهها حتي اگر پرداخت برخي دستگاه

ص كند كه تخصی اتخاذتوانست ترتیب قانوني را وجود داشته و دولت ميامكان نظارت تاحدودي 

ها هاي غیردولتي به ارائه گزارش عملكرد سال گذشته آنبودجه به بخش قانونهاي مصوب در كمك

شین اين ها براي سال آينده به ارزيابي عملكرد سال پیهموكول شود و افزايش اعتبارات اين دستگا

طور هب كننده )اصلي(هاي نظارتي و نه دستگاه كمكنه دستگاهموجود، رويه با  .دباش متكيها دستگاه

 هايضعف رويه د و با توجه بهنشو مزبورهاي اين اعتبارات به دستگاه تخصیصمانع از  كامل قادر نیستند

اصلي بلكه به  اهتنها به دستگنههاي مالي ها را به ارائه گزارشپرداخت اين كمككه  قانوني در اين زمینه

 (يب مجلسدر صورت تصو)موكول كرده باشد، اساساً عدم پرداخت اين اعتبارات هاي نظارتي دستگاههمه 

مینه سرفصل . البته شايان ذكر است در زاقدام خالف قانون بودجه و داراي قابلیت پیگرد قانوني است

ا يفرهنگي و مؤسسات یست كه گونه نهاي بالعوض قوانین و مقررات متعددي وجود دارد و اينكمك

ر گیرند، از سازمان بازرسي و ديوان محاسبات و ديگر نهادهاي نظارتي قراغیر، بدون آنكه تحت نظارت 

ارات پس از ست كه رديابي اعتبا ايمنتها ترتیبات قانوني موجود به گونه ؛كنندبودجه دولتي ارتزاق 

 :شودمين موجود در اين زمینه اشاره به برخي قوانی هتخصیص را مشكل كرده است. در ادام
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 هاي بالعوض. اهم قوانين مرتبط با سرفصل کمك6 جدول

 مفاد عنوان قانون

قانون برنامه ششم 

 توسعه

شخاص حقیقي هاي قوه مجريه كه به موجب قوانین بودجه سنواتي مجاز به كمك به اكلیه دستگاهـ  (67) ماده

كز توسط معاونت باشند، موظفند با رعايت تخصیص اعتبار كه در مرادشده ميو حقوقي از محل اعتبارات قوانین ي

خذ اشود، نسبت به ها توسط كمیته تخصیص اعتبارات استان طبق ضوابط ابالغي معاونت انجام ميو در استان

 ومديره تئهیالشركه و اعضا شماره ملي اشخاص حقیقي گیرنده كمك و يا سهامداران اصلي و صاحبان سهم

نت براي اين گیرنده كمك و درج آن در بانك اطالعاتي كه توسط معاوحقوقيبازرس يا بازرسان قانوني اشخاص 

هاي در اختیار گردد اقدام و سپس مبلغ كمك را پرداخت نمايند. كمك از محل منابع و رديفمنظور ايجاد مي

 .معاونت نیز مشمول اين حكم است

قانون الحاق برخی 

 مواد به قانون

تنظيم بخشی از 

مقررات مالی دولت 

 مصوب  (2)

با  4/12/1393

اصالحات و الحاقات 

 بعدي

 -(31)ماده 

فاد م، فقط براساس يياجراهاي در موارد قانوني، هرگونه پرداخت و كمك مالي توسط دستگاه( الف

دي و واگذاري نقموافقتنامه و بعد از تخصیص و در حدود آن مجاز است. در موارد قانوني، هرگونه كمك غیر

ل و نیز رد جمله عین، منفعت و مشابه آن شامل اموال منقول و غیرمنقوازاي و مالي سرمايههاي دارايي

مديريت و  هاي ابالغي سازماندستورالعملها، شرايط و ديون، مطالبات، حقوق و مانند آن در قالب فرم

ي ياجرااي دستگاه هزينهمه موافقتنامه اعتبارات ها، ضمیاي از اين فرمنسخهريزي كشور مجاز است. برنامه

درج در خواهد شد. احكام اين بند درخصوص نهادها و مؤسسات عمومي غیردولتي در حدود اعتبارات من

 .االجرا استالزمازاء يا معوض آن، مابهقوانین بودجه سنواتي و 

ود كه در چهارچوب وظايف خ( قانون مديريت خدمات كشوري 5موضوع ماده )ي ياجراهاي دستگاه (ب

باشند، موظفند با ميمجاز به كمك به اشخاص حقیقي و حقوقي از محل اعتبارات قوانین بودجه سنواتي 

بان شماره ملي اشخاص حقیقي گیرنده و يا سهامداران و صاحخذ ارعايت تخصیص اعتبار، نسبت به 

رج آن اشخاص حقوقي گیرنده كمك و دمديره و بازرس يا بازرسان قانوني ت ئهیالشركه و اعضاي سهم

گردد، اقدام و ميريزي كشور براي اين منظور ايجاد برنامهدر بانك اطالعاتي كه توسط سازمان مديريت و 

 هاي در اختیار سازمان مديريت وسپس مبلغ كمك را پرداخت كنند. كمك از محل منابع و رديف

ها( و حساب ها و پرداختعملیات مالي )دريافتريزي كشور نیز مشمول اين حكم است. گردش برنامه

عالم اگیرنده با اهداف كمكهاي انجام شده توسط هزينهگیرنده و انطباق كمكساالنه اشخاص حقوقي 

گیرنده كمككننده كمك بايد توسط حسابرس و بازرس قانوني ي پرداختياجراشده توسط دستگاه 

به  كننده تا پايان شهريور ماه سال بعدي كمكيرااجرسیدگي شود و نتیجه رسیدگي توسط دستگاه 

 .ريزي كشور ارسال شودبرنامهسازمان مديريت و 

قانون محاسبات 

 عمومی کشور

ها و مؤسسات وزارتخانه پرداخت كمك و يا اعانه به افراد و مؤسسات غیردولتي از محل بودجه - (71)ماده 

نین وجوهي قانوني مربوط ناگزير از تأديه چ اقتضاي وظايفمواردي كه به  هاي دولتي جز دردولتي و شركت

اهد ها و اعانات به تصويب مجلس شوراي سالمي خوضوابط پرداخت اين قبیل كمك .باشند ممنوع استمي

كننده يافتدر كننده با اخذ رسید ازپرداخت هايحسابان دستگاهوجوه پرداختي از اين بابت توسط ذي رسید و

 -تبصره  .ديگري مقرر شده باشد ه قطعي منظور خواهد شد مگر آنكه در ضوابط مذكور ترتیببه حساب هزين

تي و ها و مؤسسات دولوزارتخانه عنوان كمك از محل بودجهبهدولت مكلف است بر مصرف اعتباراتي كه 

لتي غیردوهاي بودجه كل كشور به مؤسسات رديف اعتبارات منظور در سايرهاي دولتي و يا از محلشركت

شنهاد وزارت اي است كه بنا به پینامهنحوه نظارت مذكور تابع آيین .شود نظارت مالي اعمال كندپرداخت مي

 .رسید وزيران خواهدت ئهیدارايي و وزارت برنامه و بودجه به تصويب  امور اقتصادي و
قانون ضوابط پرداخت 

کمك و یا اعانه به افراد 

و مؤسسات غيردولتی 

( قانون 71ماده )موضوع 

  محاسبات عمومی

ها و رتخانهوزا پرداخت كمك و يا اعانه عالوه بر رعايت ضوابط مقرر در اين قانون در مورد -(5)ماده 

هاي دولتي ها و در مورد شركتفعالیت مه شرحتنادر موافق بیني موضوعمؤسسات دولتي موكول به پیش

 .باشدمربوط مي صالح مقرر در اساسنامهمراجع ذي صوبشدن در بودجه تفصیلي شركت ممنظور بهمنوط 
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 غيردولتی  هاي بالعوض اشخاص حقوقیکرد کمكنظارت بر هزینه. نحوه 1 نمایه

 توسط سازمان برنامه و بودجه کشور

 
 

 هاي بالعوضاز فصل پنجم کمك)اصلی(  هاي فرهنگیسهم دستگاه (ب

هار چهاي بالعوض شامل بودجه، فصل كمك و برنامه مانساز سنوات اخیر بودجه هايمطابق بخشنامه

المللي، ساير هاي بینهاي خارجي، سازمانهاي بالعوض به دولت. اين فصل شامل كمكسترديف مجزا

 بگیر از بودجه دولت در رديف آخركمكفرهنگي  مؤسساتكه است سطوح دولتي و بخش غیردولتي 

ن هاي اجرايي نیز در ايدستگاههاي بالعوض ت فصل كمكشود اعتبارابیني ميشگیرند. پیجاي مي

 . داشته باشندرديف قرار 

هاي ها كل اعتبارات فصل كمك، در بخش هزينه1400بودجه سال  اليحهواحده ماده 2در جدول 

ودجه سال بست كه در قانون ا هزار میلیارد ريال برآورد شده است. اين درحالي 107بالعوض در حدود 

 كاهش 1400بدان معنا كه در سال بود و هزار میلیارد ريال برآورد شده  152رقم در حدود اين  1399

 داشته است.  يدرصد 30بیش از 

هاي بالعوض مجموع اعتبارات فصل كمك 1400 سال هجاليحه بود هواحدماده 7-2برمبناي جدول 

 6/1( محاسبه شده كه انتوممیلیارد  8700میلیون ريال ) 57.244.903معادل  اجرايي هايدستگاه

 ،10 مندرجات جدول طبق. شودهاي اجرايي را شامل مياي دستگاهدرصد از سرجمع اعتبارات هزينه

میلیون  3200)هزار میلیارد ريال  32اعتباري در حدود  لي حوزه فرهنگ مجموعاًاص دستگاهبیست 

)البته  شوندرا شامل مي ي بالعوضهادرصد از كل كمك 37 اند كه حدوداًبه خود اختصاص دادهتومان( 

بر سهم  تبلیغي نیز اعتباراتي ذيل فصل پنجم دارند كه طبیعتاً -هاي فرهنگي و ديني ساير دستگاه
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. مابقي اعتبارات اين فصل نیز افزايد(هاي بالعوض ميهاي حوزه فرهنگ از سرجمع فصل كمكدستگاه

 ش اختصاص يافته است. رطور عمده به وزارت علوم و وزارت آموزش و پروبه

 ادرصد(، كمیته ملي پار 83هاي اصلي بخش فرهنگ وزارت ورزش و جوانان )در میان دستگاه

صد( در 70درصد( و كمیته ملي المپیك ) 70درصد(، وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي ) 74المپیك )

هاي بالعوض صل كمكاي آنها در فدرصد اعتبارات هزينه 70 بیش ازهايي هستند كه ازجمله دستگاه

ي ها نظیر شوراي هماهنگي تبلیغات اسالمي طست كه برخي دستگاها حالي اين درشود. مصرف مي

پنجم به ساير  اي خود را از فصلتوزيع اعتبارات هزينهكرده هايي بوده كه تالش دستگاهاز هاي اخیر سال

هاي ها و هیئتبا كمك به فدراسیونفصول انتقال دهد. وزارت ورزش و جوانان و كمیته ملي المپیك 

ود را خاهداف و وظايف اقماري فرهنگي  مؤسساتورزشي و وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي با كمك به 

ربوط مكنند. اطالعات بگیر پیگیري ميسپاري به اشخاص حقوقي كمكهاي برونفعالیتبیشتر از طريق 

 به تفصیل آمده است.  7به اين موضوع در جدول 

 

 هاي فرهنگی )اصلی( اي دستگاه. توزیع اعتبارات هزینه7ول جد

  1(1400 اليحه واحدهماده 7-2مندرج در جدول ) – هاي بالعوضبرحسب فصل کمك
 (میلیون ريال)

ف
دی

ر
 

 عنوان ردیف

 1400 الیحه

هاي کمك

 بالعوض
 ايجمع هزینه

 درصد از جمع

 ايهزینه

0 سازمان حج و زيارت 1
0 صدا و سیماي جمهوري اسالمي ايران 2
0 هاي عمومي كتابخانهنهاد  3
0 سازمان اسناد و كتابخانه ملي جمهوري اسالمي ايران 4
14،000،000 جز يارانه(به) هاي علمیهمركز خدمات حوزه 5
 العالمیه )ص( جامعه المصطفي 6
 نشر آثار حضرت امام قدس سرهمؤسسه  7
215،0006،484،138 دستي و گردشگريمیراث فرهنگي، صنايعوزارت  8
101،0001،965،000 هانهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه 9
428،7005،187،000 سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمي 10
 معاونت امور زنان و خانواده -وري نهاد رياست جمه 11
 شوراي هماهنگي تبلیغات اسالمي 12
 دفتر تبلیغات اسالمي حوزه علمیه قم 13
 هاي علمیه شوراي عالي حوزه 14

                                                 
 .هاي متفرقهاستثناي رديف. به1
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ف
دی

ر
 

 عنوان ردیف

 1400 الیحه

هاي کمك

 بالعوض
 ايجمع هزینه

 درصد از جمع

 ايهزینه

4،472،2997،599،531 سازمان تبلیغات اسالمي  15
2،025،0003،015،000 امورخیريه سازمان اوقاف و 16
 كمك-كمیته ملي المپیك ايران 17
10،748،78115،410،840 جز يارانه(به) وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي 18
 كمیته ملي پارا المپیك ايران 19
 وانان وزارت ورزش و ج 20

29 جمع
 

 هاي بالعوض(بيان راهكار درخصوص قانونمند کردن مصرف اعتبارات فصل پنجم )کمك (ج

ب اشخاص وفق مستندات ديوان محاسبات كشور اعتبارات كمك با واريز وجه از دستگاه اجرايي به حسا

نین توان مصاديق مصرف و همچ؛ به هزينه قطعي منظور شده و نميگیرنده و اعالم وصول آنانكمك

ر درخصوص ترتیب قضاوت و اظهارنظبدين. كردمیزان دستیابي به اهداف مورد نظر را ارزيابي و سنجش 

گیرنده مؤسسه كمكهاي بالعوض ممكن نیست مگر آنكه مصاديق مصرف در چگونگي مصرف كمك

بات يك محدوديت قانوني و معذوريت براي رسیدگي ديوان محاس عنوانبهپیگیري شود كه اين امر 

ود خ. ازطرفي نمايندگان محترم مجلس شوراي اسالمي در راستاي انجام وظیفه نظارتي استمطرح 

ها ارائه سیونكرد اين اعتبارات توسط ديوان محاسبات به كمیانتظار دارند گزارش شفافي از نحوه هزينه

ت در نحوه ساماندهي و افزايش شفافیمنظور بهشود ميارد مطرح شده پیشنهاد شود. لذا با توجه به مو

 نكات زير مدنظر قرار گیرد:هاي بالعوض كرد اعتبارات فصل كمكهزينه

 گیرنده در مؤسسه كمكهاي مرتبط با وظايف قانوني دستگاه اجرايي كه میزان كمي و كیفي فعالیت

تأيید ه بنامه تبادل شده درج شود و تد به تفكیك در موافقبايست انجام دهقبال وجوه دريافتي مي

 كننده برسد.باالترين مقام دستگاه اجرايي كمك

  ده شفهرست كامل وجوه كمك دريافتي از دولت و اقدامات صورت گرفته در اجراي تكالیف تعیین

هاي مالي ورتطور جداگانه و شفاف در صبهمتناظر با هر مورد كمك دريافتي و نتايج حاصله بايد 

 گیرنده اعالم شود. كمكاشخاص 

  سمي حسابرسي عضو جامعه حسابداران ر مؤسساتگیرنده و يا مؤسسه كمكحسابرس و بازرس قانوني

ت موظفند نسبت به وضعی ،گیرنده هستندكمك مؤسساتدار تهیه گزارش حسابرسي ايران كه عهده

دهنده ككمنامه فیمابین تهداف مندرج در توافقگیرنده با اكمكهاي انجام شده توسط انطباق هزينه

 . كندصورت مبسوط در گزارش حسابرسي اظهارنظر هو ب گیرنده صريحاًكمكو 
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 هاي نظارتي اسناد و مدارككننده موظفند در صورت درخواست دستگاهكمكهاي اجرايي دستگاه 

 گیرنده اخذ و در اختیار آنان قرار دهند. مؤسسه كمكمربوطه را از 

جود تعبیه شده است، بنابراين با توجه به موارد فوق و با عنايت به اينكه برخي از اين مفاد در قوانین مو

 بخشي تنظیم نقانو به مواد برخي رسد با تجمیع و الحاق بخشي از موارد ياد شده در قانون الحاقنظر ميهب

نظارت بر  فافیت بیشتر و افزايش سطحدر جهت ايجاد شاسباب قانوني توان مي (2) دولت مالي مقررات از

 ها( ارائه كرد:هاي فرهنگي )و حتي ساير دستگاههاي بالعوض دستگاهاعتبارات فصل كمك

كرد اعتبارات رديف بر عملكرد و ايجاد شفافیت مالي در نحوه هزينهمبتنيريزي در اجراي بودجه

ه ماده ب« ج»عنوان بند بهمتن زير شود مياي، پیشنهاد هاي بالعوض ذيل فصل پنج مصارف هزينهكمك

 :شودالحاق  (2) دولت مالي مقررات از بخشي تنظیم قانون به مواد برخي الحاق ( قانون31)

و  مابین خود و اشخاص حقیقيفيتوافقنامه در قالب  فندكننده مكلهاي اجرايي كمكدستگاه»

ر صورت دكننده موظفند هاي اجرايي كمكهگیرنده، اهداف اعالم شده را قید نمايد. دستگاحقوقي كمك

 اسناد و مدارك مربوطه را از اشخاص حقیقي و حقوقي گزارشات، هاي نظارتيدرخواست دستگاه

 «.اخذ و در اختیار آنان قرار دهند ، بازرس قانوني و يا حسابرس مستقلگیرندهكمك

توان از مي ن امكان فراهم شود،اي 1400هاي اليحه بودجه سال و يا اينكه اگر قرار است در تبصره

 :كردواحده، اقدام ماده «20»طريق الحاق به تبصره 

كرد اعتبارات رديف بر عملكرد و ايجاد شفافیت مالي در نحوه هزينهريزي مبتنيدر اجراي بودجه

ه ب« ح»عنوان بند متن زير بهشود مياي، پیشنهاد هاي بالعوض ذيل فصل پنج مصارف هزينهكمك

 الحاق گردد:« 20»ه تبصر

 (2) دولت مالي مقررات از بخشي تنظیم قانون به مواد برخي الحاق ( قانون31در اجراي ماده )»

حقوقي  مابین خود و اشخاص حقیقي وكننده مكلف است در قالب توافقنامه فيهاي اجرايي كمكدستگاه

ت كننده موظفند در صورمكهاي اجرايي كگیرنده، اهداف اعالم شده را قید نمايد. دستگاهكمك

 اسناد و مدارك مربوطه را از اشخاص حقیقي و حقوقي گزارشات، هاي نظارتيدرخواست دستگاه

 «.اخذ و در اختیار آنان قرار دهند ، بازرس قانوني و يا حسابرس مستقلگیرندهكمك

 

 بندي و پيشنهادهاجمع
 

ها امسال با رشد بین فرهنگي مانند ساير دستگاههاي هاي اين گزارش، اعتبارات دستگاهيافته برمنطبق 

هاي فرهنگي با رشد اعتبارات منتهي بايد متذكر شد با اينكه دستگاه. بوده استدرصدي مواجه  40تا  20

در اليحه بودجه  اند لكن سهم امور فرهنگ از سرجمع امور دهگانه و منابع بودجه عموميهمراه بوده
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ها نشان بررسينكته مهم ديگر اينكه كاهش يافته است.  1399ه سال نسبت به قانون بودج 1400سال 

 تقلیلدرصد  70درصد به كمتر از  85هاي فرهنگي از هاي اخیر میانگین تخصیص دستگاهطي سالداد 

است.  رخ دادهروي كاغذ  هاي فرهنگي صرفاًافزايش اعتبارات دستگاه و اين بدان معناست كه عمالًيافته 

اعتبارات  يست كه روند كاهشي تخصیص در مقابل روند افزايشا از در اين خصوص اينسنكته مسئله

ن وانیارقام ق ،لذا اين ناهمخواني سنوات آتي شده و طيباعث ايجاد شكاف در برآورد اعتبارات  ،مصوب

ه شود بودجبیني ميدر شرايطي كه پیشسازد. همچنین نامعتبر ميو بالتبع  كاذبغیرمنطقي، بودجه را 

منجر به باال رفتن سقف توقعات گونه اعتبارات افزايش بدون پشتوانه و حبابكشور با كسري مواجه باشد، 

بودجه را لوايح ديگر نتوان ارقام هاي آتي در سالشود تا هاي فرهنگي شده كه اين امر سبب ميدستگاه

 . كردبرآورد متناسب با تخصیص 

مومي و فصل دين و مذهب از منابع بودجه ع و خصوصاً بنابراين از يكسو كاهش سهم امور فرهنگ

ونه اين دغدغه را ايجاد كرده كه چگ ،هاي فرهنگياز سويي ديگر كاهش تخصیص اعتبارات دستگاه

رآمدي، دبراي منابع طبق قوانین موجود افزايش داد.  را منابع درآمدي دولتاز توان سهم فرهنگ مي

همچنین . كردجا بهراحتي جاهه بتوان درآمدهاي دولت را بگونه نیست كمشخص شده و اين ،مصارف

تبارات افزايش سهم اعپیشنهادهايي براي لذا  ؛نیستافزايش سقف منابع بودجه نیز قابل دستیابي 

 ،ته باشدكه تاحدودي قابلیت تحقق داش هاي دولتيفرهنگي از منابع بودجه عمومي و نیز بودجه شركت

 پیشنهاد شده است:

را به  هاي دولتي و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولتبانك و هاشركتبخشي از درآمد  توانمي

جاي ايجاد تكلیف، دولت ههاي اليحه بودجه بمثال در تبصرهراي اعتبارات امور فرهنگ اختصاص داد. ب

 سود سهم دولت از تقسیم درصدي ازمعادل و يا دولت را موظف كرد تا كرد را مجاز به انجام اين امر 

را به )فاقد زيان انباشته( سسات انتفاعي وابسته به دولت ؤهاي دولتي و مها و سود خالص بانكشركت

و  اضافه كند هاي مرتبط با امور فرهنگيبرنامهاي هاي سرمايهاي و تملك داراييسرجمع اعتبارات هزينه

هاي دولتي )موضوع بند تهاي جاري شركدرصد از يك دوازدهم هزينه 2يا با افزايش سقف برداشت 

امور اي اعتبارات هزينه( مازاد درآمد حاصله را به 1400 سال واحده اليحه بودجهماده «16»تبصره  «د»

هاي تا با افزايش سقف واگذاري بنگاهكرد توان دولت را مكلف فرهنگي اختصاص دهد. همچنین مي

به (، مازاد درآمد حاصله را 1400 سال دجهواحده اليحه بوماده «2»تبصره  «الف»دولتي )موضوع بند 

يا اختصاص دهد.  امور فرهنگي هاي مرتبط بابرنامهاي هاي سرمايهسرجمع اعتبارات تملك دارايي

در افزايش سهم اعتبارات فرهنگ از بودجه عمومي، مالیات بر ارزش افزوده، ديگر عنوان يك قدم جدي به

در هاي ذيل امور فرهنگي قرار گیرد. منابع جديد در اختیار رديفو در مناطق آزاد را مد نظر قرار داده 

هاي طور معمول در هنگام كسري بودجه دولت از تخصیص اعتبارات فصل كمكهبرويكردي ديگر، 

امور و وظايف خود  ها ماهیتاًكاهد و با توجه به اينكه برخي دستگاههاي فرهنگي ميبالعوض از دستگاه
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در صورت كاهش تخصیص در تحقق اهداف خود بنابراين رسانند ري به انجام ميسپارا از طريق برون

هاي جلوگیري از كاهش تخصیص اعتبارات دستگاهمنظور بهشود ميمانند. با اين وصف پیشنهاد بازمي

هاي مندرج ذيل اعتبار برنامهصددرصدي بر الزام دولت به تخصیص مبنيفرهنگي، حكم قانوني 

 .شودبیني نگي پیشهاي فرهدستگاه

. استاالدستي بنكته حائز اهمیت توجه به احكام قوانین  ،اي فصل دين و مذهبدر مورد اعتبارات برنامه

ام قانون اساسي اصل سيتأكیدات در راستاي تحقق عدالت آموزشي منطبق بر منويات مقام معظم رهبري و 

و همانند  هاي ديني دارندو تربیتي در عرصه رسالت آموزشي هاي علمیه كشور، ماهیتاًو ازآنجاكه حوزه

( 59فاد ماده )و از سويي ديگر وفق حكم مندرج در م آيندحساب ميبهها هر دو نهاد تعلیم و تربیت دانشگاه

 «ب»بند  ، خصوصا1393ً( مصوب 2) الحاق برخي مواد به قانون تنظیم بخشي از مقررات مالي دولتقانون 

ناتي كـه بـراي مكاا و اهاي علمیه از تسـهیالت، مزايي علمیه و مراكز خدمات حوزههاحوزهكه به برخورداري 

دولت ه مزبور كه ماد «الف»بر بند مبتنيكید دارد و نیز أت، (شوديا مي)ي و پژوهشي تعیین شده مراكـز آموزش

و  جوزش درآم فصلل در قوانین بودجه سنواتي ذيرا برنامه احداث مراكز و مدارس علمیه  را مكلف نموده تا

هاي علمیه و برخي ؛ لذا مقتضي است اعتبارات آموزشي و پژوهشي حوزهبیني نمايدرا پیش ارات مربوطـهبتاع

م فصل ناه عنوان فصل جديد ب)به تبلیغي، از امور فرهنگ به امور آموزش و پژوهش -هاي دينيدستگاه

هیالت و ها از همه امتیازات و تساين دستگاه شودپیشنهاد مي انتقال يابد. ضمناً هاي حوزوي(آموزش

ي در سطح و نیز اعتبارات عمران 1400 سال هاي دانشگاهي و دانشجويي ذكر شده در اليحه بودجهمعافیت

  هاي استاني برخوردار شوند.ها و بودجهساير دانشگاه

الملل ر سطح بیندطبق قانون فعالیت آنها اهداف، وظايف و تبلیغي كه  -هاي دينيبرخي دستگاه

ل نرخ ارز از بوده و نوسانات و تبدي)و يا معادل ريالي آن( تعريف شده، محروم از سهمیه بودجه ارزي 

را با مشكل  هااين دستگاه ،هاي خارج كشوراي در بازار آزاد، با هدف تأمین هزينهمحل بودجه هزينه

بیني شپی 1400در اليحه بودجه سال  هادستگاهشود براي اين رو ساخته است. پیشنهاد ميهجدي روب

ينكه امكاني و يا حداقل ا ؛عمل آيدبههمانند وزارت امور خارجه )و يا معادل ريالي آن( سهمیه ارزي 

 . ( صورت پذيردETSالكترونیكي ) معامالت سامانه فراهم شود تا نرخ تسعیر آنها براساس نرخ

دلیل تعطیلي مراكز بهگیري كرونا كه ن همهپذير بخش فرهنگ در دوراحمايت از اقشار آسیب 

بیني جدي پیش 1400 بودجه سال اند،  ضمن اليحهفرهنگي و هنري كار و يا درآمدشان را از دست داده

نشده است. صندوق هنر نه امكان افزايش تعداد جامعه هدف را دارد و نه افزايش سقف امكانات بیمه 

حمايت از اقشار فرهنگي و هنري براي است. مقتضي است تكمیلي و يا طرح تكريم براي آن میسر 

شود با ايجاد رديف مستقل براي صندوق اعتباري هنر ذيل پیشنهاد مي بیني الزم صورت پذيرد.پیش

وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي )همانند صندوق مشاركت توسعه فرهنگ قرآني ذيل دبیرخانه شوراي 
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زني جهت اخذ چانهشود و هم قدرت پذيري مالي آن بیشتر تنظارعالي انقالب فرهنگي( هم قابلیت 

 .يافت خواهد افزايش منابع ساير از چه و متبوع دستگاه از چه مصوب اعتبارات

اي تعريف شده گونهبهها و نهادهاي فرهنگي درنهايت با توجه به اينكه اهداف و وظايف برخي دستگاه 

ر مقابل سپاري به انجام برسانند و دبرونخود را از طريق هاي اي از فعالیتبايست بخش عمدهكه مي

هاي بالعوض آنها دستخوش كاهش تخصیص اعتبارات فصل كمك در هنگام كسري بودجه معموالً

بلیغي هاي ديني و تتبیین ضرورت تخصیص حداكثري منابع اين فصل به دستگاهمنظور بهلذا ؛ شودمي

كرد اعتبارات رديف بر عملكرد و ايجاد شفافیت مالي در نحوه هزينهمبتنيريزي در اجراي بودجهو نیز 

ه ب« ح»عنوان بند متن زير بهشود مياي، پیشنهاد هاي بالعوض ذيل فصل پنج مصارف هزينهكمك

 :شودالحاق  1400 بودجه سال واحده اليحهماده «20»تبصره 

 (2) لتدو مالي مقررات از بخشي ظیمتن قانون به مواد برخي الحاق ( قانون31در اجراي ماده )»

حقوقي  مابین خود و اشخاص حقیقي وكننده مكلف است در قالب توافقنامه فيهاي اجرايي كمكدستگاه

ت كننده موظفند در صورهاي اجرايي كمكگیرنده، اهداف اعالم شده را قید نمايد. دستگاهكمك

 مربوطه را از اشخاص حقیقي و حقوقي اسناد و مدارك گزارشات، هاي نظارتيدرخواست دستگاه

 «.اخذ و در اختیار آنان قرار دهند بازرس قانوني و يا حسابرس مستقل ،گیرندهكمك
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 پيوست

 )میلیون ريال(         1399با قانون بودجه سال  1400هاي حوزه دین و تبليغ در الیحه بودجه سال مقایسه اعتبارات دستگاه .1 جدول

 دستگاه شرح کد دستگاه
 درصد تغيير 1400 سال الیحه بودجه 1399 سال قانون بودجه

 جمع ايسرمایه ايهزینه جمع ايسرمایه ايهزینه جمع ايسرمایه ايهزینه

3,610,000 17,280  15,000 2,708,000 سازمان تبلیغات اسالمي 114300
418,000 35,000  30,000 310,000 ي انقالب اسالميمؤسسه پژوهشي و فرهنگ 114310
140,000 0 0 0 90,000 المعارف اسالميبنیاد دايره 114311

283,531 10,000  2,000 227,060 پژوهشكده فرهنگ و انديشه اسالمي 114312
353,000 2,000  0 295,000 جمعهشوراي سیاستگذاري ائمه  114313
402,000 5,000  0 310,000 مركز رسیدگي به امور مساجد 114314
 210,000 0 0 0 160,000 ستاد اقامه نماز 114315

251,000 0  0 150,000 علوم اسالميكامپیوتري مركز تحقیقات  114316
67,000 0  0 50,000 المعارف فقه اسالميمؤسسه دايره 114317
85,000 680  280 70,000 ايراني پیشرفت –مركز الگوي اسالمي 114319
1,180,000 50,000  30,000 875,000 حوزه هنري سازمان تبلیغات اسالمي 115600
600,000 0  0 500,000 فرهنگي و آموزشي نهادهاي به كمك-اسالمي تبلیغات سازمان 114323

760,000 1,508,320  1,906,100 538,600 سازمان اوقاف و امور خیريه 109500
445,000 92,400  77,000 339,250 دانشگاه علوم و معارف قرآني 109501

109503 
ه حمايت از مدارس علوم ديني اهل سنت كمك ب –سازمان اوقاف و امور خیريه 

 نمعیشت روحانیو
1,420,000 0 1,850,000 0 

27-550000 0 300,000  170,000 0 احداث مساجد و اماكن فرهنگي و مذهبي –سازمان اوقاف و امور خیريه  
114028110,000 2,300,000 سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمي 3,300,000 128,000 
434,000 1,000  0 320,000 مجمع جهاني تقريب مذاهب اسالمي 114033
750,000 5,000  0 500,000 بیتاهلمجمع جهاني  114043
178,000 5,000  0 131,775 بیتاهلدانشگاه  114048
200,000 4,000  600 140,000 بنیاد سعدي 114320
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 دستگاه شرح کد دستگاه
 درصد تغيير 1400 سال الیحه بودجه 1399 سال قانون بودجه

 جمع ايسرمایه ايهزینه جمع ايسرمایه ايهزینه جمع ايسرمایه ايهزینه

330,000 1,200  1,000 244,250 دانشگاه مذاهب اسالمي 114900
1140840 7,996,000 علمیه هايحوزه خدمات مركز 10,000,000 10,000 
8945000 0  0 7156000 نه(حق بیمه طالب و روحانیون غیرشاغل+ )يارا - علمیه هايحوزه خدمات مركز 114089
1136301,100 1,352,922 هانهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه 1,760,000 3,000 
56,000065,0000 نشگاهیانعتبات دا و عمره ستاد به ها كمكنهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه 113632
145,000 38,380  30,000 107,900 دانشگاه معارف اسالمي 113633
100,000 0  0 80,000 اسالمي معارف و فرهنگ پژوهشگاه-ها دانشگاه در رهبري معظم مقام نمايندگي نهاد 113635
50,000 0 50،000 0 20,000 زيارت و حج امور در فقیهولي نمايندگي 114322
112,000 0 112،000 0 68,000 سازمان حج و زيارت 109600
4,650,000 20,550  17,000 3,488,962 المصطفي العالمیهجامعه 114400
11402055,000 5,289,000  علمیه هايحوزه عالي شوراي 6,510,000 61,600 
2,050,000 0  0 1,500,000 قم علمیه حوزه اسالمي تبلیغات دفتر 114007
235,000 0  0 196,000 مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خمیني )ره( 114200
3,250,000 162,400  145,000 2,607,800 خواهران علمیه هايحوزه سیاستگذاري شوراي 114318
750,000 3,000  1,200 627,000 شوراي هماهنگي تبلیغات اسالمي 114012
1,470,000 22,400  20,000 1,175,000 هاي علمیه خراسانريزي مديريت حوزهشوراي برنامه 114025
354,000 5,000  0 315,000 ستاد احیاي امر به معروف و نهي از منكر 114350
120,000 1,320  0 99,500 پژوهشكده امام خمیني )ره( انقالب اسالمي 114044
182,000 10,000  92,000 140,000 آستان مقدس حضرت امام خمیني )ره( 114150
300,000 0  0 250,256 نور راهیان مركزي ستاد 111452
200,000 0  0 200,000 صندوق مشاركت توسعه فرهنگ قرآني-فرهنگيانقالب عالي دبیرخانه شوراي  113605
120,050 0  0 100,000 ايكنا-قرآن المللي بین خبرگزاري - دانشجويان قرآني فرهنگي مؤسسه - دانشگاهي ادجه 113623

114000 
ني كريم هاي تبلیغي ترويجي قرآبرنامه توسعه فعالیت -اسالميارشاد و وزارت فرهنگ 

  (كريم قرآنترويج و یغتبل هايفعالیت راهبريو حمايت برنامهاعتبار)
440,000 0 527,000 0 

1140000 860,000 ساجدم در فرهنگي هايفعالیت گسترشبرنامه  اعتبار -اسالميارشاد  و وزارت فرهنگ 1,300,803 0 
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 )میلیون ريال(   1399با قانون بودجه سال  1400و هنر در الیحه بودجه سال هاي حوزه فرهنگ دستگاهاعتبارات  مقایسه .2 جدول

 دستگاه شرح کد دستگاه
 درصد تغيير 1400 سال الیحه بودجه 1399 سال قانون بودجه

 جمع ايسرمایه ايهزینه جمع ايسرمایه هزینه اي جمع ايسرمایه ايهزینه

  2,530,000 8،959،240 *اسالمي ارشاد و فرهنگ وزارت 114000
   200 119,000 ارتباطات و فرهنگ، هنر پژوهشي مؤسسه 114010
 0  0 3,140,500 )يارانه( *مطبوعات و از نشر، كتاب حمايت - اسالمي ارشاد و فرهنگ وزارت 114046
  120,000 2,100,000 بصري- سمعي و سینمايي امور سازمان 114092

  18.4 300,000 2,019,380 كشور عموميهاي كتابخانه نهاد 115800

 40.9 220,000 1,396,500 ايران جمهوري اسالمي ملي كتابخانه و اسناد سازمان 101100

 66.7 15,000 450,000 اسناد و مركز كتابخانه، موزه-اسالمي شوراي مجلس 101502

11410066,000 ا... مرعشي نجفيكتابخانه آيت45025.820.0

114030)266,000 مؤسسه نشر آثار حضرت امام )قدس سره55,000  18.2

113548391,696 سازمان مطالعه و تدوين كتب علوم انساني و اسالمي2,200  50.0

520,000780,000  6.4 هاي دفاع مقدسبنیاد حفظ آثار و ارزش 111450

30.0 5,000 352,448 فارسي ادب و زبان فرهنگستان 101022

30.0 2,000 218,584 هنر فرهنگستان 101033

0 0 100,000 سلیماني قاسم حاج شهید فرهنگي بنیاد 111398
 (است آمده نیز اسالمي ارشاد و رهنگف وزارت سرجمع در نیزديني تبلیغي لحاظ شده در اينجا  هايدستگاهتبلیغ و ترويج قرآن كريم كه در  هايفعالیت راهبريو حمايت نامهبر اعتبارو  مساجد در فرهنگي هايفعالیت گسترشبرنامه  اعتبار) ها* جمع عمومي+يارانه
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 )میلیون ريال(  1399قانون بودجه سال  و 1400بودجه سال  هاي موقت( در الیحههاي متفرقه )نهادهاي خاص و ردیفمقایسه اعتبارات ردیف. 3 جدول

 شرح ردیف
درصد  1400الیحه بودجه سال  1399قانون بودجه سال 

 جمع ايسرمایه ايهزینه جمع ايسرمایه ايهزینه تغيير کل

كن و ها و اراضي دولتي )ازجمله امكانات، امااعتبارات موضوع اجاره ساختمان

 (اجراييهاي دستگاهرزشي كلیه فضاهاي آموزشي ، فرهنگي ، هنري و و
950,000 50,000 1,000,000 1,300,000 200,000 1,500,000 50.0 

 100 390,000 0 390,000 0 0 0 وابسته مؤسساتها و شركتاسترداد مالیات  -آستان قدس رضوي

 22.0 1,000,000 980,000 20,000 820,000 800,000 20,000 هاي استان ايالم در راستاي مراسم اربعینزيرساختتكمیل و توسعه 

 76.5 300,000 300,000 0 170,000 170,000 0 احداث و تكمیل مساجد، مصلي و اماكن فرهنگي و مذهبي

 0.0 250,000 240,000 10,000 250,000 240,000 10,000 هاي استان كرمانشاه در راستاي مراسم اربعینزيرساختتكمیل و توسعه 

 0.0 250,000 240,000 10,000 250,000 240,000 10,000 هاي استان خوزستان در راستاي مراسم اربعینختزيرساتكمیل و توسعه 

 100 20,000 0 20,000 0 0 0 آموزش عالي حوزوي علويمؤسسه كمك به 

 25.0 500,000 0 500,000 400,000 0 400,000 هاي مقدسكمك به آستان
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 17353مسلسل:  شماره  گزارش شناسنامه
ـ نهادهاي ديني . بودجه 44كل كشور  1400بررسي اليحه بودجه سال  گزارش: عنوان

 هاي بالعوض()مالحظاتي پیرامون فصل كمك فرهنگ و هنربخش و  تبلیغي

 

 

 

 (نگ عمومي و ارشاد اسالميهنر، فره)گروه  آموزش و فرهنگمطالعات  نام دفتر:

 معـا مستـرض: تهيه و تدوین

  محسن جبارنژاد محمدامین خوانساري، همكاران:

 محمد برزگر، سیدعباس پرهیزكاري، سیدمحمدحسین هاشمیان: گاناظهارنظرکنند

 يـعود فیاضـمسفرد، صادق ستاريعلمی:  انناظر

 ــــــویراستار تخصصی: 

 ــــــویراستار ادبی: 
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