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بررسي اليحه بودجه سال  1399كل كشور
 .12وزارت امور خارجه

چكيده
• مقايسه اعتبارات تخصيص يافته به وزارت امور خارجه در اليحه برنامه بودجه سال  1399كل كشور
در قياس با بودجه مصوب اين وزارتخانه بهنحويكه در قانون بودجه سال  1398منعكس شده است ،در
بخش اعتبارات هزينهاي (بدون در نظر گرفتن اعتبارات مربوط به تملك داراييهاي سرمايهاي) از
افزايش  17/39درصدي بودجه وزارت خارجه نسبت به سال گذشته حكايت دارد .اين امر نشان
ميدهد كه روند رشد ساليانه اعتبارات اين وزارتخانه برخالف سال گذشته به شرايط متعارف و معمولي
كه تا پيش از سال  1398جريان داشت بازگشته است .درحاليكه تا سال گذشته افزايش بودجه وزارت
امور خارجه در يك محدوده مشخص محقق ميشد ،اعتبارات اين نهاد در اليحه بودجه سال  1398با
فرا رفتن از اين قاعده ،رشد بيش از  43درصدي را تجربه كرد .اين درحالي است كه درصد افزايش
بودجه نهاد اصلي حوزه روابط خارجي كشور بهطور ميانگين كمتر از  20درصد بود .بدينترتيب افزايش
 17درصدي اعتبارات وزارت خارجه حاكي از آن است كه روند سابق رشد اعتبار اين نهاد براي سال
 1399نيز تكرار شده است ،البته بايد خاطرنشان كرد كه اين افزايش تنها براساس محاسبه اعتبارات
هزينهاي اين وزارتخانه نسبت به سال قبل صورت گرفته است ،حال آنكه اضافه كردن ارقام مربوط به
تملك داراييهاي سرمايهاي آن ،رشد اعتبارات آن را تنها تا  6/33درصد تأييد ميكند.
• مجموع اعتبارات هزينهاي تخصيص يافته به وزارت امور خارجه ازجمله بخش مربوط به همكاريهاي
اقتصادي بينالمللي ،سهميه حق عضويت و كمك دولت ايران بابت مخارج سازمان ملل متحد و ساير
سازمانهاي بينالمللي و تعهدات و مركز آموزش روابط بينالملل در سال  1399مطابق با جدول 1ـ7
مادهواحده اليحه بودجه سال  ،1399معادل  25،612،178ميليون ريال تعيين شده است.
• اعتبار عمده طرحهاي تملك داراييهاي سرمايهاي وزارت امور خارجه شامل «گسترش فناوري
ارتباطات و اطالعات در وزارت امور خارجه»« ،تأمين تجهيزات و ماشينآالت» و «تعميرات اساسي
ساختمانها» ميشود و براي ساير طرحها از قبيل احداث سركنسولگري در هرات ،دمشق و مانيل و يا
احداث و تكميل ساختمان نمايندگيهاي جمهوري اسالمي ايران در خارج از كشور ،بودجهاي براي
سال  1399تخصيص داده نشده است.
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• مجموع اعتبارات هزينهاي وزارت امور خارجه و اعتبارات مربوط به تملك داراييهاي سرمايهاي اين وزارتخانه
در اليحه بودجه سال  1399كل كشور به رقمي معادل  28،352،886ميليون ريال بالغ ميشود.
• مقايسه درآمدهاي وزارت امور خارجه در اليحه بودجه  1399كل كشور و قانون بودجه  ،1398نشان
ميدهد كه «درآمدهاي حاصل از خدمات كنسولي» اين وزارتخانه  80درصد افزايش داشته و دو رديف
درآمدي شامل «درآمدهاي حاصل از اجاره ساختمانها و اراضي (ازجمله امكانات ،اماكن و فضاهاي
آموزشي ،فرهنگي ،هنري و ورزشي كليه دستگاههاي اجرايي» و «درآمد حاصل از چاپ ،توزيع و فروش
كتب و نشريات و واگذاري آنها» به اليحه بودجه  1399اضافه شده است ،حال آنكه در قانون بودجه
 1398اين دو رديف درآمدي وجود نداشت« .درآمد حاصل از خدمات آموزشي و فرهنگي» نيز در
مركز آموزش روابط بينالملل  20درصد كاهش داشته است.
• هرچند موضوع تحريم ،كموبيش اعتبارات همه دستگاهها را تحت تأثير قرار ميدهد ،اما نوع
مأموريتها و فعاليتهاي وزارت امور خارجه كه عمدتاً جنبه فرامرزي دارد بيش از هر نهاد ديگري
هزينه تحريم را براي اين دستگاه مضاعف ميكند .اين مسئله بستر توجيهي افزايش بودجه وزارت
خارجه در اليحه بودجه سال  1399كل كشور را تقويت و امكان دفاع از آن را بيشتر ميكند .بهويژه
آنكه تحريمها ،محدوديتهاي جدي از حيث نقلوانتقال مالي و ارسال پول براي نمايندگيهاي سياسي
ايران در خارج از كشور ايجاد ميكند.
• ازجمله وظايف مهم و مبرم وزارت امور خارجه در دوره بازگشت و تشديد تحريمها موضوع تقويت
ديپلماسي اقتصادي است .پيگيري موفق اين امر از طريق ايجاد و توسعه فضاهاي تنفس جديد اقتصادي در
عرصه بينالمللي ميتواند در كاستن از بار فشار ناشي از تحريمها تأثيرگذار باشد .طبعاً پيگيري و اجراي
ديپلماسي اقتصادي موفق نيازمند تخصيص منابع و اعتبارات مكفي و متناسب است .بااينحال ارقام در نظر
گرفته شده براي اين مأموريت وزارت امور خارجه از چنين تناسبي حكايت ندارد.
• نكته ديگر آنكه عليرغم اهميت كارزار ديپلماسي عمومي در دنياي امروز و با وجود اينكه
سرمايهگذاري روي اين موضوع براي جمهوري اسالمي ايران در عصر تشديد تحركات ايرانهراسانه
دشمنان منطقهاي و بينالمللي از اهميت به مراتب باالتري برخوردار است ،شاهد حذف برنامه
ديپلماسي عمومي از برنامههاي وزارت امور خارجه در اليحه بودجه سال  1399كل كشور و عدم
تخصيص اعتبار براي آن در اين اليحه هستيم .ازاينرو اين سؤال وجود دارد كه در شرايط نياز شديد
كشور به تقويت ديپلماسي عمومي در فعاليتهاي فرامرزي خود ،براساس چه مالحظات و محاسباتي
اعتبار مربوط به آن از رديف بودجه وزارت امور خارجه حذف شده است.
• وزارت امور خارجه در چارچوب كارزار ديپلماسي اقتصادي براي كاستن از فشار تحريمها ميتواند
نقش مؤثري ايفا كند و بهطور همزمان از طريق پويشها و تالشهاي ديپلماتيك در راستاي
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خنثيسازي اقدامات معطوف به ائتالفسازي عليه ايران گام بردارد .چنين وظيفه خطيري قطعاً نيازمند
ملزوماتي است كه برخورداري از منابع مالي مكفي از مهمترين آنهاست .ازاينرو به نمايندگان محترم
مجلس شوراي اسالمي توصيه ميشود كه در شرايط وجود محدوديتها براي افزايش بودجه
دستگاههاي دولتي ،حتي المقدور از تصميماتي كه منابع مالي وزارت امور خارجه مندرج در اليحه
بودجه سال  1399كل كشور را كاهش ميدهند ،اجتناب ورزند تا اين وزارتخانه بتواند بهنحو بهتري به
پيگيري وظايف و مأموريتهاي خطير خود در سال آينده بپردازد.
• پيشنهاد ديگر به نمايندگان محترم مجلس شوراي اسالمي اين است كه با توجه به حذف اعتبار
مربوط به موضوع ديپلماسي عمومي در رديف بودجه وزارت امور خارجه ،در فرايند بررسي و تصويب
بودجه اين وزارتخانه ،بهطور دقيق داليل مربوط به اين تصميم را از مسئوالن مربوطه ،خاصه مسئوالن
سازمان برنامه و بودجه و وزارت امور خارجه جويا شوند و حتيالمقدور براي بازگشت اعتبار اين بخش
به رديف بودجه وزارت خارجه اقدام ورزند.
مقدمه
اليحه بودجه سال  1399كل كشور ،اعتبارات تخصيص يافته به دستگاههاي مختلف جهت اجرا و پيشبرد
وظايف و مأموريتهاي خود را به تفصيل تعيين كرده است .در اين ميان به وزارت امور خارجه نيز كه
بهعنوان مجري سياستهاي كشور در حوزه روابط خارجي فعاليت ميكند ،اعتبارات مشخصي تخصيص
يافته است .در گزارش حاضر پس از تشريح ميزان اعتبارات وزارت امور خارجه در اليحه بودجه سال آينده
كشور و مقايسه اين اعتبارات با بودجه آن در سال  ،1398برخي مسائل و مالحظات مرتبط با بودجه اين
نهاد كه با كاركرد و عملكرد آن در حوزه سياست و روابط خارجي ارتباط وثيقي دارند ،مطرح خواهد شد.
 .1اعتبارات وزارت امور خارجه در اليحه بودجه سال  1399كل كشور
در اليحه پيشنهادي بودجه كل كشور براي سال  ،1399اعتبارات دستگاههاي سياستگذار براساس
برنامههاي مشخص شده براي هر دستگاه در جدول  7مادهواحده ارائه و در جدول شماره 1ـ 7نيز
اعتبارات هزينهاي دستگاههاي مجري مشخص شده است .مجموع اعتبارات هزينهاي تخصيص يافته به
وزارت امور خارجه ازجمله بخش مربوط به همكاريهاي اقتصادي بينالمللي ،سهميه حق عضويت و
كمك دولت ايران بابت مخارج سازمان ملل متحد و ساير سازمانهاي بينالمللي و تعهدات و مركز
آموزش روابط بينالملل در سال  1399مطابق با جدول 1ـ  7مادهواحده اليحه بودجه سال ،1399
معادل  25،612،178ميليون ريال تعيين شده است .جزئيات مربوط به اين ارقام در جدول ذيل قابل
ارائه است:
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جدول  .1اعتبارات هزينهاي وزارت امور خارجه مطابق با جدول  7-1مادهواحده اليحه بودجه سال  1399كل كشور
هزينهاي

عنوان دستگاه سياستگذار  /برنامه
كد
دستگاه
 107000وزارت امور خارجه

عملكرد

مصوب

1397

1398

تملك داراييهاي سرمايهاي

برآورد 1399
عمومي

اختصاصي

عمومي
يارانهها

جمع

21،477،698 15،600،000 5،877،698 13،491،000 10،892،835

 107002وزارت امور خارجه – همكاريهاي اقتصادي بينالمللي

100،000

20،000

سهميه حق عضويت وكمك دولت ايران بابت مخارج سازمان ملل
1،527،750
107004
متحد و ساير سازمانهاي بينالمللي و تعهدات
5،896

 107006مركز آموزش روابط بينالملل

100،000

0

4،000،000 1،932،500
14،360

(ميليون ريال)

0

100،000

0

20،000 14،480

0

4،000،000

0

34،480

0

1400

عملكرد

مصوب

1397

1398

751،500 6،465،468
110،000

15،928

عمومي اختصاصي

يارانهها

جمع

2،740،008 2،400،000 340،008 846،002

0

4،400،000

برآورد 1399

0

0

0

0

عمومي
1400

0

340،008

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

700

700

0

700

0

700

در جدول  7مادهواحده نيز بودجه وزارت امور خارجه بهعنوان دستگاه سياستگذار ،براساس برنامههاي مشخص شده براي آن بهشرح جدول ذيل آمده است:
(ميليون ريال)

جدول  .2بودجه دستگاه سياستگذار وزارت امور خارجه در سالهاي  1399و 1400
عنوان دستگاه سياستگذار  /برنامه
كد دستگاه

107000

هزينهاي
عملكرد

مصوب

1397

1398

تملك داراييهاي سرمايهاي

برآورد 1399
عمومي

اختصاصي

جمع

عمومي 1400
يارانهها

وزارت امور خارجه

25،556،730 15،600،000 9،956،730 15،501،883 12،420،498

0

 1002007000برنامه ارائه و بهبود خدمات كنسولي

5،312،675 3،900،000 1،412،675 3،242،494 2،585،055

0

4،406،774 3،900،000 506،774 1،163،191

0

4،000،000

0

4،400،000

5،634،526 3،900،000 1،734،526 4،007،743

0

1،907،978

100،000

0

110،000

برنامه حمايت و استيفاي حقوق ايرانيان خارج از
1002009000
كشور و جلب مشاركت آنها در توسعه ملي
 1002024000برنامه تقويت مناسبات بينالمللي
 1002048000برنامه هماهنگي روابط اقتصادي خارجي
 1002053000برنامه كمكهاي توسعهاي به كشورهاي هدف

1،080،871

4،000،000 1،932،500 1،527،750
2،508،680
20،000

برنامه تنظيم و توسعه روابط با كشورها (دوجانبه و
4،698،142
1002103000
چندجانبه) و نهادهاي بينالمللي

100،000

100،000

0
0

6،102،755 3،900،000 2،202،755 5،055،955

0

عملكرد

مصوب

1397

1398

557،451

2،423،031

جمع

190،008 837،002

0

190،008

0

190،008

0

0

190،008

0

190،008

0

190،008

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

عمومي اختصاصي

عمومي

يارانهها

741،750 10،952،404
1،553،944

برآورد 1399

0

0

0

0

1400

0
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ازسوي ديگر در پيوست شماره  1اليحه بودجه سال  1399كل كشور اعتبارات طرحهاي تملك
داراييهاي سرمايهاي دستگاههاي اجرايي تعيين شده است .براساس اين ،مجموع اعتبارات وزارت امور
خارجه بهشرح جدول ذيل قابل ارائه است.
جدول  .3اعتبار طرحهاي تملك دارايي سرمايهاي وزارت امور خارجه در سال 1399
(ميليون ريال)
شماره طبقهبندي
1002007000

عنوان
برنامه ارائه و بهبود خدمات كنسولي

برآورد
1399
190،008

1002007001

تأمين تجهيزات و ماشينآالت نمايندگيهاي جمهوري اسالمي ايران در خارج از كشور

1

1002007002

تعميرات اساسي نمايندگيهاي جمهوري اسالمي ايران در خارج از كشور

1

1002007003

خريد ساختمانهاي استيجاري نمايندگيهاي جمهوري اسالمي ايران در خارج از كشور

1

1002007004

احداث دفتر سركنسولگري جمهوري اسالمي ايران ـ هرات

1

1002007005

احداث دفتر ،اقامتگاه و مهمانسراي سفارت جمهوري اسالمي ايران ـ دمشق

1

1002007006

احداث دفتر سفارت جمهوري اسالمي ايران ـ مانيل

1

1002007007

احداث و تكميل ساختمان  14نمايندگي جمهوري اسالمي ايران در خارج از كشور

1

1002007008

تأمين تجهيزات و ماشينآالت

120،000

1002007009

تعميرات اساسي ساختمانها

70،000

1002007010

احداث دفتر نمايندگي جمهوري اسالمي ايران در ژنو

1002057000

برنامه توسعه دولت الكترونيك

1002057004

گسترش فناوري ارتباطات و اطالعات در وزارت امور خارجه

1
150،000

طبق جدول فوق ،اعتبار طرحهاي تملك داراييهاي سرمايهاي وزارت امور خارجه در اليحه بودجه
در قالب دو برنامه «ارائه و بهبود خدمات كنسولي» و «توسعه دولت الكترونيك» مشخص شده است.
اعتبارات عمده در اين بخش ،شامل «گسترش فناوري ارتباطات و اطالعات در وزارت امور خارجه»،
«تأمين تجهيزات و ماشينآالت» و «تعميرات اساسي ساختمانها» ميشود و براي ساير طرحها از
قبيل احداث سركنسولگري در هرات ،دمشق و مانيل و يا احداث و تكميل ساختمان نمايندگيهاي
جمهوري اسالمي ايران در خارج از كشور ،بودجهاي براي سال  1399تخصيص داده نشده است.
در پيوست دوم اليحه بودجه سال  1399كه به موضوع درآمدها ،واگذاري داراييهاي سرمايهاي و
مالي دستگاهها در سال  1399اشاره مي شود ،ميزان درآمدهاي وزارت امور خارجه و مركز آموزش
روابط بينالملل بهشرح جدول ذيل آمده است:

_________________________________________________ مركز ژپوهشاه مجلس شوراياسالمي

6

جدول  .4درآمدها ،واگذاري داراييهاي سرمايهاي و واگذاري داراييهاي مالي وزارت امور خارجه
(ميليون ريال)
عنوان

شماره

درآمد عمومي

طبقهبندي

ملي استاني جمع

درآمد اختصاصي
ملي

 107000وزارت امور خارجه 64،000

0

18،020،000 64،000

وزارت امور خارجه 64،000

0

18،000،000 64،000

درآمدهاي حاصل از
اجاره ساختمانها و
(ازجمله
اراضي
امكانات ،اماكن و
59،000
130301
فضاهاي آموزشي،
فرهنگي ،هنري و
كليه
ورزشي
دستگاههاي اجرايي

0

درآمد حاصل
140109
خدمات كنسولي

از

درآمد حاصل از چاپ
 ،توزيع و فروش كتب
5،000
140203
و نشريات و واگذاري
آنها
107006

59،000

مركز آموزش روابط
بينالملل

درآمد حاصل از
 140103خدمات آموزشي و
فرهنگي

0

استاني
0

جمع

ملي

18،084،000 18،020،000

استاني

جمع

0

18،084،000

18،064،000 18،000،000

0

18،000،000

0

جمع كل

0

20،000

0

18،000،000 18،000،000

5،000

20،000

59،000

18،064،0000

20،000

20،000

59،000

18،000،000

5،000

5،000

20،000

20،000

20،000

20،000

البته در جدول  5مادهواحده نيز به موضوع درآمدها ،واگذاري داراييهاي سرمايهاي و
واگذاري داراييهاي مالي برحسب قسمت ،بخش ،بند ،اجزا در سال  1399به درآمد ملي
اختصاصي حاصل از خدمات كنسولي وزارت امور خارجه اشاره شده كه مبلغ آن معادل
 18،000،000ميليون ريال تعيين شده است .اما به درآمدهاي ديگر وزارت امور خارجه كه در
پيوست  2اليحه (جدول فوق) آمده ،اشارهاي نشده است.
در پيوست  3اليحه بودجه سال  1399كل كشور بودجه شركتهاي دولتي ،بانكها و
مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت به انضمام برنامه ،فعاليت و بهاي تمام شده و بودجه مناطق
آزاد تجاري -صنعتي است و بنابراين به اعتبارات وزارت امور خارجه اشاره نشده است.
در پيوست  4نيز مصارف وزارت امور خارجه برحسب برنامه و خروجي تعيين شده كه شرح
كلي برنامههاي اين وزارتخانه در قالب جدول زير قابل ارائه است.
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جدول  .5مصارف وزارت امور خارجه برحسب برنامه و خروجي
(ميليون ريال)

شرح دستگاه  /برنامه  /خروجي

شماره برنامه

اليحه بودجه سال  1399

107000

وزارت امور خارجه

21،477،698

1002007000

برنامه ارائه و بهبود خدمات كنسولي 

5،312،675

1002009000

برنامه حمايت و استيفاي حقوق ايرانيان خارج از كشور و جلب
مشاركت آنها در توسعه ملي

4،406،774

1002048000

برنامه هماهنگي روابط اقتصادي خارجي

5،634،526

1002057000

برنامه توسعه دولت الكترونيك

1002103000

برنامه تنظيم و توسعه روابط با كشورها (دوجانبه و چندجانبه) و
نهادهاي بينالمللي

107002

وزارت امور خارجه – همكاريهاي اقتصادي بينالمللي

100،000

1002053000

برنامه كمكهاي توسعهاي به كشورهاي هدف

100،000

107004

سهميه حق عضويت و كمك دولت ايران بابت مخارج سازمان ملل
متحد و ساير سازمانهاي بينالمللي و تعهدات

4،000،000

1002024000

برنامه تقويت مناسبات بينالمللي – پرداخت حق عضويت

4،000،000

107006

مركز آموزش روابط بينالملل

34،480

1803001000

برنامه آموزش نيروي انساني متخصص

32،480

1805003000

برنامه پژوهشهاي توسعهاي دانشگاهي

2،000

20،968
6،102،755

 .2مقايسه بودجه وزارت امور خارجه در اليحه بودجه سال  1399بـا قـانون بودجـه سـال
 1398كل كشور

براي ارزيابي بهتر اعتبارات تخصيص يافته به وزارت امور خارجه در اليحه بودجه سال  1399كل
كشور ،ضروري است تا اعتبارات فوق با بودجه تخصيص يافته به اين نهاد در قانون بودجه سال 1398
مقايسه شود .البته ذكر اين نكته حائز اهميت است كه ارقام مصوب در قانون بودجه سال  1398كل
كشور الزاماً بهطور كامل به دستگاهها اختصاص داده نشده است.
خالصه بودجه وزارت امور خارجه و زيرمجموعههاي آن مندرج در جدول 1ـ 7مادهواحده اليحه
بودجه سال  1399كل كشور ،با اعتبارات اين وزارتخانه در قانون بودجه سال  1398را ميتوان براساس
جدول  6مورد مقايسه قرار داد.
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جدول .6مقايسه اعتبارات هزينهاي وزارت امور خارجه در اليحه سال  1399با قانون بودجه سال 1398
(ميليون ريال)
اليحه بودجه

قانون بودجه

كد

1399

1398

 107000وزارت امور خارجه

25،612،178

21،817،860

17/39

1

وزارت امور خارجه

21،477،698

19،491،000

10/19

2

وزارت امور خارجه ـ همكاريهاي اقتصادي بينالمللي

100،000

100،000

0

3

سهميه حق عضويت و كمك دولت ايران بابت مخارج سازمان ملل
متحد و ساير سازمانهاي بينالمللي و تعهدات

4،000،000

1،932،500

4

مركز آموزش روابط بينالملل

34،480

39،360

5

وزارت امور خارجه ـ هزينههاي ضروري نمايندگيهاي خارج از كشور

----

255،000

عنوان

دستگاه

درصد رشد

106/98
-12/39

مقايسه اعتبارات هزينهاي تخصيص يافته به وزارت امور خارجه در اليحه بودجه سال  1399با قانون
سال  1398نشان ميدهد كه بودجه اين وزارتخانه در اين بخش در مقايسه با سال قبل  17/39درصد
افزايش داشته است .شايان ذكر است ارقام مقايسه شده در اينجا تنها شامل مجموع اعتبارات هزينهاي
عمومي و اختصاصي وزارت امور خارجه در اليحه  1399و قانون  1398است و شامل تملك داراييهاي
سرمايهاي اين وزارتخانه نميشود .اين درحالي است كه مجموع اعتبارات هزينهاي وزارت امور خارجه و
اعتبارات مربوط به تملك داراييهاي سرمايهاي اين وزارتخانه در اليحه بودجه سال  1399كل كشور به
رقمي معادل  28،352،886ميليون ريال بالغ ميشود .مقايسه اين رقم با رقم مندرج در قانون بودجه 1398
(بخش وزارت امور خارجه) نشان ميدهد كه مجموع اعتبارات هزينهاي و تملك داراييهاي سرمايهاي اين
وزراتخانه نسبت به سال گذشته رشدي معادل  6/33درصد داشته است.
نكته قابل توجه در اينجا اين است كه يكي از رديفهاي بودجهاي زيرمجموعه وزارت امور خارجه در
سالهاي گذشته به هزينههاي ضروري نمايندگيهاي خارج از كشور اختصاص داشت كه در اليحه بودجه
امسال اين رديف حذف شده است .بهعالوه اينكه «سهميه حق عضويت و كمك دولت ايران بابت مخارج
سازمان ملل متحد و ساير سازمانهاي بينالمللي و تعهدات» ،افزايش بيش از دو برابري داشته است كه
شرح تغييرات آن در جدول  9ذيل تغييرات برنامههاي مصوب وزارت امور خارجه آمده است.
مقايسه اعتبارات طرحهاي تملك داراييهاي سرمايهاي نيز در اليحه بودجه  1399با قانون بودجه
 1398نشان ميدهد كه اعتبار «برنامه ارائه و بهبود خدمات كنسولي» نسبت به سال گذشته كاهش
 77/29درصدي داشته است .بخش عمده اين كاهش ،ناشي از حذف اعتبار تملك داراييهاي وزارت
امور خارجه در رديفهاي «تأمين تجهيزات و ماشينآالت نمايندگيهاي جمهوري اسالمي ايران در
خارج از كشور»« ،تعميرات اساسي نمايندگيهاي جمهوري اسالمي ايران در خارج از كشور»« ،خريد
ساختمانهاي استيجاري نمايندگي هاي جمهوري اسالمي ايران در خارج از كشور»« ،احداث دفتر،
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اقامتگاه و مهمانسراي سفارت جمهوري اسالمي ايران ـ دمشق»« ،احداث و تكميل ساختمان 14
نمايندگي جمهوري اسالمي ايران در خارج از كشور» و «احداث دفتر نمايندگي جمهوري اسالمي ايران
در ژنو» براي سال  1399بوده است .اما اعتبار تملك داراييهاي سرمايهاي برنامه فوق ،در رديفهاي
«تأمين تجهيزات و ماشينآالت» و «تعميرات اساسي ساختمانها» بهترتيب  33/33و  48/93درصد
افزايش داشته است .بهعالوه اينكه رديف اعتبار «گسترش فناوري ارتباطات و اطالعات در وزارت امور
خارجه» ذيل «برنامه توسعه دولت الكترونيك» نيز در اليحه بودجه  1399بيش از يكونيم برابر شده
است .جزئيات مقايسهاي اعتبار طرحهاي تملك داراييها در جدول  7آمده است:
جدول  .7مقايسه اعتبار طرحهاي تملك داراييهاي سرمايهاي وزارت امور خارجه در سال 1399
با قانون بودجه سال 1398
شماره طبقهبندي
قديم و جديد
1002007000

عنوان
برنامه ارائه و بهبود خدمات كنسولي

(ميليون ريال)
مصوب

برآورد

درصد

1398

1399

رشد

-77/29 190،008 837،002

1002007001

تأمين تجهيزات و ماشينآالت نمايندگيهاي جمهوري
اسالمي ايران در خارج از كشور

100،000

1

1002007002

تعميرات اساسي نمايندگيهاي جمهوري اسالمي ايران در
خارج از كشور

140،000

1

1002007003

خريد ساختمانهاي استيجاري نمايندگيهاي جمهوري
اسالمي ايران در خارج از كشور

90،000

1

1002054001

احداث دفتر سركنسولگري جمهوري اسالمي ايران ـ هرات

1

1

1002054002

احداث دفتر ،اقامتگاه و مهمانسراي سفارت جمهوري
اسالمي ايران ـ دمشق

60،000

1

1002054003

احداث دفتر سفارت جمهوري اسالمي ايران ـ مانيل

1

1

1002054007

احداث و تكميل ساختمان  14نمايندگي جمهوري
اسالمي ايران در خارج از كشور

270،000

1

1002054009

تأمين تجهيزات و ماشينآالت

120،000 90،000

33/33

1002054011

تعميرات اساسي ساختمانها

47،000

70،000

48/93

1002054018

احداث دفتر نمايندگي جمهوري اسالمي ايران در ژنو

40،000

1

-99/99

1002054010

تأمين تجهيزات و ماشينآالت آموزشي و كمك آموزشي
 -مركز آموزش روابط بينالملل

700

700

1002057004

گسترش فناوري ارتباطات و اطالعات در وزارت امور
خارجه

9،000

-99/99
-99/99
-99/99
0
-99/99
0
-99/99

0

1566/66 150،000

مقايسه درآمدهاي وزارت امور خارجه در اليحه بودجه  1399كل كشور و قانون بودجه ،1398
نشان ميدهد كه «درآمدهاي حاصل از خدمات كنسولي» اين وزارتخانه  80درصد افزايش داشته و دو
رديف درآمدي شامل «درآمدهاي حاصل از اجاره ساختمانها و اراضي (ازجمله امكانات ،اماكن و
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فضاهاي آموزشي ،فرهنگي ،هنري و ورزشي كليه دستگاههاي اجرايي» و «درآمد حاصل از چاپ ،توزيع
و فروش كتب و نشريات و واگذاري آنها» به اليحه بودجه  1399اضافه شده است ،حال آنكه در قانون
بودجه  1398اين دو رديف درآمدي وجود نداشت« .درآمد حاصل از خدمات آموزشي و فرهنگي» نيز
در مركز آموزش روابط بينالملل  20درصد كاهش داشته است كه جزئيات آن در جدول ذيل ارائه
شده است:
جدول  .8مقايسه درآمدها ،واگذاري داراييهاي سرمايهاي و واگذاري داراييهاي مالي
وزارت امور خارجه در اليحه بودجه سال  1399با قانون بودجه سال 1398
قانون بودجه

درصد

سال  1399

سال  1398

رشد

وزارت امور خارجه 

18،084،000

 10025000

80/38

وزارت امور خارجه 

18،64،0000

10000000

86/4

درآمد حاصل از خدمات كنسولي 

18،000،000

 10000000

درآمدهاي حاصل از اجاره ساختمانها و اراضي ( ازجمله امكانات  ،اماكن و فضاهاي
آموزشي  ،فرهنگي  ،هنري و ورزشي كليه دستگاههاي اجرايي

59،000

 --

عنوان

اليحه بودجه

(ميليون ريال)

80
--

درآمد حاصل از چاپ  ،توزيع و فروش كتب و نشريات و واگذاري آنها

5،000

--

مركز آموزش روابط بينالملل

20،000

25000

--20

درآمد حاصل از خدمات آموزشي و فرهنگي

20،000

25000

-20

همچنين مقايسه اعتبارات مربوط به برنامهها و فعاليتهاي وزارت امور خارجه براساس پيوست 4
اليحه بودجه  1399كل كشور و قانون بودجه  ، 1398دربرگيرنده نكات مهمي بهشرح ذيل است:
در برنامه «ارائه و بهبود خدمات كنسولي» ،دو رديف برنامهاي كه در قانون بودجه سال 1398
تحت عناوين «ارائه خدمات به ايرانيان خارج از كشور» و «انجام امور مربوط به امور اجتماعي ،احوال
شخصيه ،گذرنامه ،صدور رواديد و تابعيت» و «تسجيل اسناد تجاري» وجود داشت ،حذف شده و رديف
جديدي با عنوان «ارائه خدمات كنسولي از طريق نمايندگيهاي خارج از كشور» ذيل برنامه مذكور
اضافه شده است .رديف «ارائه خدمات كنسولي و فرهنگي و اقتصادي از طريق نمايندگي داخل كشور»
نيز كاهش  95درصدي داشته است.
همچنين برنامه «استيفاي حقوق اتباع ايراني و حمايت از ايرانيان در راهمانده» در قانون بودجه
سال  ،1398با عنوان جديد «برنامه حمايت و استيفاي حقوق ايرانيان خارج از كشور و جلب مشاركت
آنها در توسعه ملي» در اليحه بودجه  1399آمده است .ذيل همين برنامه ،رديف جديدي با عنوان
«جلب مشاركت ايرانيان مقيم خارج از كشور» اضافه شده است.
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در قانون بودجه  1398دو برنامه «تنظيم و توسعه روابط با نهادها و سازمانهاي بينالمللي» و
برنامه «گسترش و تقويت روابط با كشورها (دوجانبه و چندجانبه)» بهصورت مجزا از يكديگر و هر
كدام داراي رديفهاي جداگانه ارائه شده بودند .برنامه «تنظيم و توسعه روابط با نهادها و سازمانهاي
بينالمللي» شامل دو رديف «ايجاد وحدت رويه تعامالت با دستگاههاي ديگر» و «همكاري و تعامل با
سازمانهاي بينالمللي» و برنامه گسترش و تقويت روابط با كشورها ،شامل سه رديف «تنظيم و تحكيم
مناسبات سياسي در حوزه آمريكا و اروپا»« ،تنظيم و تحكيم مناسبات سياسي در حوزه خاورميانه
عربي و آفريقا و خليج فارس» و «تنظيم و تحكيم مناسبات سياسي در حوزه شرق ،غرب آسيا و
اقيانوسيه و مشتركالمنافع و قفقاز» بودند .اما دو برنامه مذكور در اليحه بودجه  1399با يكديگر ادغام
شدهاند .براساس اين ،ذيل عنوان «برنامه تنظيم و توسعه روابط با كشورها (دوجانبه و چندجانبه) و
نهادهاي بينالمللي» سه رديف كلي «موافقتنامهها ،تفاهمنامههاي سياسي و امنيتي»« ،تعامالت
دوجانبه و چندجانبه» و «تعامل با سازمانهاي بينالمللي» تعيين و بودجه مربوط به هر يك از آنها
مشخص شده است.
همچنين در بخش «سهميه حق عضويت و كمك دولت ايران بابت مخارج سازمان ملل متحد و
ساير سازمانهاي بينالمللي و تعهدات» ،برنامه «تقويت مناسبات بينالمللي» ،رديفي با عنوان
«استفاده از ظرفيت سازمانها و نهادهاي بينالمللي براي توسعه كشور» وجود داشت كه در اليحه
امسال چنين عنواني حذف و بهجاي آن رديفي با عنوان «پرداخت حق عضويت» درج شده است.
ازجمله ديگر تغييرات در برنامههاي وزارت امور خارجه ميتوان به برنامه «ارائه خدمات فرهنگي
به دانشجويان» ذيل مركز آموزش روابط بينالملل اشاره كرد كه در قانون بودجه سال  1398رديفي با
عنوان «برگزاري همايش و اردوهاي فرهنگي و تفريحي و زيارتي» در آن وجود داشت ،اما در اليحه
بودجه  1399اين رديف حذف شده است .همچنين برنامه «پيشبرد ديپلماسي عمومي» كه در قانون
بودجه  1398در ذيل برنامه «تقويت مناسبات بينالمللي» مطرح شده بود ،در اليحه امسال حذف شده
و اعتباري به آن تخصيص داده نشده است.
اعتبارات تخصيص يافته براي هر يك از برنامههاي فوق و مقايسه آنها با قانون بودجه سال ،1398
به تفصيل در جدول  9مورد اشاره قرار گرفته است:
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جدول  .9مقايسه مصارف دستگاه وزارت امور خارجه برحسب برنامه و فعاليت
در اليحه بودجه سال  1399با قانون بودجه سال 1398

عنوان
 .1وزارت امور خارجه 

(ميليون ريال)

اليحه بودجه سال  1399قانون بودجه سال  1398درصد رشد
21،477،698

 19،491،000

10/19

برنامه ارائه و بهبود خدمات كنسولي 

5،312،675

 5،742،494

-7/48

ارائه خدمات كنسولي از طريق نمايندگيهاي خارج از كشور

5،262،675

ارائه خدمات كنسولي و فرهنگي و اقتصادي از طريق نمايندگي
داخل كشور

---

---

 50،000

 1،000،000

-95

ارائه خدمات به ايرانيان خارج از كشور 

 ---

 1،200،000

 ---

«انجام امور مربوط به امور اجتماعي ،احوال شخصيه ،گذرنامه،
صدور رواديد و تابعيت» و «تسجيل اسناد تجاري»

 ---

 3،542،494

---

برنامه حمايت و استيفاي حقوق ايرانيان خارج از كشور و جلب
مشاركت آنها در توسعه ملي

4،406،774

1،663،191

پيگيري و حمايت از حقوق اتباع ايراني

2،203،387

1،663،191

جلب مشاركت ايرانيان مقيم خارج از كشور

2،203،387

---

برنامه تنظيم و توسعه روابط با كشورها (دوجانبه و چندجانبه) و
نهادهاي بينالمللي

6،102،755

7،055،955

-13/5

موافقتنامهها ،تفاهمنامههاي سياسي و امنيتي

2،034،252

---

---

تعامالت دوجانبه و چندجانبه

2،034،252

---

---

تعامل با سازمانهاي بينالمللي

2،034،251

---

---

برنامه تنظيم و توسعه روابط با كشورها و نهادهاي بينالمللي

---

2،640،528

---

ايجاد وحدت رويه و تعامالت با دستگاههاي ديگر

---

1،540،000

---

همكاري و تعامل با سازمانهاي بينالمللي

---

1،100،528

---

برنامه گسترش و تقويت روابط با كشورها (دوجانبه و چندجانبه)

---

4،415،427

---

تنظيم و تحكيم مناسبات سياسي در حوزه آمريكا و اروپا

---

1،445،427

---

تنظيم و تحكيم مناسبات سياسي در حوزه خاورميانه عربي و
آفريقا و خليج فارس

---

1،480،000

---

تنظيم و تحكيم مناسبات سياسي در حوزه شرق ،غرب آسيا و
اقيانوسيه و مشتركالمنافع و قفقاز

---

1،490،000

---

برنامه هماهنگي روابط اقتصادي خارجي

5،634،526

5،007،743

12/51

حمايت از اهداف اقتصادي كشور و تقويت ديپلماسي اقتصاد
مقاومتي

5،634،526

5،007،743

برنامه توسعه دولت الكترونيك

20،968

21،617

-3

ارائه خدمات كنسولي الكترونيك

20،968

21،617

-3

 .2وزارت امور خارجه ـ همكاريهاي اقتصادي بينالمللي

100،000

100،000

0

برنامه كمكهاي توسعهاي به كشورهاي هدف

100،000

100،000

0

حمايت از اهداف اقتصادي كشور و تقويت ديپلماسي اقتصاد
مقاومتي

100،000

100،000

4،000،000

1،932،500

4،000،000

1،932،500

106/98

---

1،932،500

---

 .3سهميه حق عضويت و كمك دولت ايران بابت مخارج
سازمان ملل متحد و ساير سازمانهاي بينالمللي و تعهدات
برنامه تقويت مناسبات بينالمللي
استفاده از ظرفيت سازمانها و نهادهاي بينالمللي براي توسعه

164/95
32/47
 ---

12/51

0
106/98
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عنوان
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اليحه بودجه سال  1399قانون بودجه سال  1398درصد رشد

كشور
4،000،000

---

 .4مركز آموزش روابط بينالملل

34،480

39،360

---12/39

پرداخت حق عضويت
برنامه آموزش كارشناسي ارشد

32،480

10،000

224/8

اجراي دورههاي كارشناسي ارشد

32،480

10،000

224/8

برنامه ارائه خدمات فرهنگي به دانشجويان

---

25،300

---

برگزاري همايش و اردوهاي فرهنگي و تفريحي و زيارتي

---

25،300

برنامه پژوهشهاي توسعهاي دانشگاهي

2،000

4،060

---50/73

تأليف و چاپ كتاب در امور بينالملل ،سياسي و كنسولي

2،000

4،060

-50/73

---

255،000

برنامه تقويت مناسبات بينالمللي

---

255،000

---

پيشبرد ديپلماسي عمومي

---

255،000

---

 .5وزارت امور خارجه ـ هزينههاي ضروري نمايندگيهاي
خارج از كشور

---

 .3تحليل و ارزيابي
 .1مقايسه اعتبارات تخصيص يافته به وزارت امور خارجه در اليحه برنامه بودجه سال  1399كل كشور
در قياس با بودجه مصوب اين وزارتخانه بهنحويكه در قانون بودجه سال  1398منعكس شده است در
بخش اعتبارات هزينهاي (بدون درنظر گرفتن اعتبارات مربوط به تملك داراييهاي سرمايهاي) از
افزايش  17/39درصدي بودجه وزارت خارجه نسبت به سال گذشته حكايت دارد .اين امر مؤيد آنست
كه روند رشد ساليانه اعتبارات اين وزارتخانه برخالف سال گذشته به شرايط متعارف و معمولي كه تا
پيش از سال  1398جريان داشت بازگشته است .درحالي كه تا سال گذشته افزايش بودجه وزارت
خارجه در يك محدوده مشخص محقق ميشد ،اعتبارات اين نهاد در اليحه بودجه سال  1398با فرا
رفتن از اين قاعده ،رشد بيش از  43درصدي را تجربه كرد .اين درحالي است كه درصد افزايش بودجه
نهاد اصلي حوزه روابط خارجي كشور بهطور ميانگين كمتر از  20درصد بود .بدينترتيب افزايش 17
درصدي اعتبارات وزارت خارجه حاكي از آن است كه روند سابق رشد اعتبار اين نهاد براي سال 1399
نيز تكرار شده است .البته بايد خاطرنشان كرد كه اين افزايش تنها براساس محاسبه اعتبارات هزينهاي
اين وزارتخانه نسبت به سال قبل صورت گرفته است حال آنكه اضافه كردن ارقام مربوط به تملك
داراييهاي سرمايهاي آن ،رشد اعتبارات آن را تنها تا  6/33درصد تأييد ميكند.
 .2درخصوص افزايش بودجه وزارت خارجه نسبت به سال قبل به اين نكته نيز بايد توجه داشت كه
بهطور طبيعي اعتبارات بسياري از دستگاههاي كشور با توجه به در نظر گرفتن متغير تورم و افزايش
بهاي كاالها و خدمات در كشور با درصدي از رشد مواجه شده است و طبعاً وزارت امور خارجه نيز
مستثنا از اين قاعده نيست .با اينحال بايد در نظر داشت كه وزارت امور خارجه در بحث اعتبارات
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ساليانه خود با چالش مهم تحريم نيز مواجه است .هر چند موضوع تحريم كم و بيش اعتبارات همه
دستگاهها را تحت تأثير قرار ميدهد ،اما نوع مأموريتها و فعاليتهاي وزارت امور خارجه كه عمدتاً
جنبه فرامرزي دارد بيش از هر نهاد ديگري هزينه تحريم را براي اين دستگاه مضاعف ميكند .اين
مسئله بستر توجيهي افزايش بودجه وزارت خارجه در اليحه بودجه سال  1399كل كشور را تقويت و
امكان دفاع از آن را بيشتر ميكند .بهويژه آنكه تحريمها ،محدوديتهاي جدي از حيث نقل و انتقال
مالي و ارسال پول براي نمايندگيهاي سياسي ايران در خارج از كشور ايجاد ميكند.
 .3در عين حال بايد به اين نكته نيز توجه داشت كه نوسانات بازار ارز و محدوديتهاي مربوط به
تخصيص ارز دولتي خواه ناخواه هزينههاي وزارت امور خارجه را كه بخش عمدهاي از فعاليتهاي آن
متكي به ارز بينالمللي است افزايش ميدهد.
 .4با توجه به شرايط اقتصادي خاص كشور و استمرار تحريمهاي ظالمانه آمريكا انتظار آن است كه
همه دستگاهه ا نسبت به توجه به الزامات اقتصاد مقاومتي و كاهش هزينهها اهتمام خاصي داشته
باشند .بهنظر ميرسد در تنظيم بودجه وزارت امور خارجه براي سال  1399نيز به اين مقوله توجه شده
است .بر اساس اين ،همچنان كه جدول  7اين گزارش نشان ميدهد وزارت امور خارجه در بخش
مربوط به هزينههاي طرحهاي تملك سرمايهاي خود عمدتاً روند صرفهجويي و كاهش هزينهها را در
پيش گرفته است.
 .5ازجمله وظايف مهم و مبرم وزارت امور خارجه در دوره بازگشت و تشديد تحريمها موضوع تقويت
ديپلماسي اقتصادي است .پيگيري موفق اين امر از طريق ايجاد و توسعه فضاهاي تنفس جديد
اقتصادي در عرصه بينالمللي ميتواند در كاستن از بار فشار ناشي از تحريمها تأثيرگذار باشد .طبعاً
پيگيري و اجراي ديپ لماسي اقتصادي موفق نيازمند تخصيص منابع و اعتبارات مكفي و متناسب است.
با اينحال ارقام در نظر گرفته شده براي اين مأموريت وزارت امور خارجه از چنين تناسبي حكايت
ندارد .ضمن اينكه برنامههاي مرتبط با توسعه ديپلماسي اقتصادي نسبت به قانون بودجه سال 1398
در رديف مربوط به برنامه «حمايت از اهداف اقتصادي كشور و تقويت ديپلماسي اقتصاد مقاومتي» كه
در ذيل برنامه «هماهنگي روابط اقتصادي خارجي» قرار دارد تنها رشد  12درصدي را تجربه كرده و
افزايش آن رقم نه چندان قابل توجه  626،783ميليون ريال را شامل ميشود.
 .6نكته ديگر درخصوص اليحه برنامه بودجه سال آينده اين است كه برنامههاي وزارت امور خارجه كه
براساس آنها اعتبارات اين وزارتخانه تعيين شده است به نسبت سال گذشته برنامههاي كليتري
محسوب ميشوند .اين درحالي است كه درج عناوين تخصصيتر متناسب با كاركردها و مأموريتهاي
اين وزارتخانه ازجمله ويژگيهاي مثبت اليحه و قانون بودجه سال  1398در حوزه وزارت امور خارجه
بود .در اليحه بودجهاي كه سال گذشته به مجلس ارائه شد و به تصويب رسيد در ذيل «گسترش و

___________________________________________________________

15

تقويت روابط با كشورها (دوجانبه و چندجانبه)» سه برنامه «تنظيم و تحكيم مناسبات سياسي در
حوزه آمريكا و اروپا» « ،تنظيم و تحكيم مناسبات سياسي در حوزه خاورميانه عربي و آفريقا و خليج
فارس» و « تنظيم و تحكيم مناسبات سياسي در حوزه شرق ،غرب آسيا و اقيانوسيه و مشتركالمنافع و
قفقاز» مورد اشاره قرار گرفته بودند ،اين درحالي است كه در اليحه بودجه سال  1399همه اين
عناوين كه بهواسطه تقسيمبندي ژئوپليتيكي از اعتبار تخصصي برخوردار بودند ،ذيل برنامه «تنظيم و
توسعه روابط با كشورها» و تحت عناوين كلي نظير «تعامالت دوجانبه و چندجانبه» مورد اشاره قرار
گرفتهاند .طبعاً ذكر عناوين كلي براي برنامههاي مشمول دريافت بودجه ،كار نظارت بر نحوه هزينهكرد
آنها را دشوارتر ميسازد.
 .7نكته ديگر آنكه عليرغم اهميت كارزار ديپلماسي عمومي در دنياي امروز ،و با وجود اينكه
سرمايه گذاري روي اين موضوع براي جمهوري اسالمي ايران در عصر تشديد تحركات ايرانهراسانه
دشمنان منطقهاي و بينالمللي از اهميت به مراتب باالتري برخوردار است ،شاهد حذف برنامه
ديپلماسي عمومي از برنامههاي وزارت امور خارجه در اليحه بودجه سال  1399كل كشور و عدم
تخصيص اعتبار براي آن در اين اليحه هستيم .ازاينرو اين سوال وجود دارد كه در شرايط نياز شديد
كشور به تقويت ديپلماسي عمومي در فعاليتهاي فرامرزي خود ،براساس چه مالحظات و محاسباتي
اعتبار مربوط به آن از رديف بودجه وزارت امور خارجه حذف شده است.
پيشنهاد
شرايط كشور در سال  1399به لحاظ بينالمللي شرايط خاصي خواهد بود .همچنانكه مقام معظم
رهبري تأكيد كردهاند ،روند تحريمها تا چند سال آينده ادامه خواهد يافت .در اين ميان قابل پيشبيني
است كه رئيسجمهور كنوني آ مريكا كه با تصميم خود براي خروج از برجام آغازگر روند بازگشت
تحريمهاي ايران بود ،با نزديك شدن به موعد برگزاري انتخابات رياستجمهوري اين كشور در سال
آينده ،بهمنظور اثبات درستي تصميم خود و تأييد كارآمدي تحريمها بر حجم فشارها بر جمهوري
اسالمي ايران بيفزايد تا از اين طريق ايران را وادار به عقبنشيني در برابر آمريكا نمايد .اين امر ميتواند
در مبارزات انتخاباتي اياالت متحده برگ برندهاي را در اختيار وي قرار دهد .براساس اين ،قابل
پيشبيني است كه دولت آمريكا در سال آينده از يكسو بر حجم و دامنه تحريمهاي اقتصادي خود عليه
ايران بيفزايد و ازسوي ديگر كارزار ايجاد ائتالف بر ضدايران جهت تحميل انزواي سياسي به كشورمان
را تقويت كند.
طبيعي است كه در چنين شرايطي وزارت امور خارجه در چارچوب كارزار ديپلماسي اقتصادي
براي كاستن از فشار تحريمها ميتواند نقش مؤثري ايفا نمايد و بهطور همزمان از طريق پويشها و
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تالشهاي ديپلماتيك در راستاي خنثيسازي اقدامات معطوف به ائتالفسازي عليه ايران گام بردارد.
چنين وظيفه خطيري قطعاً نيازمند ملزوماتي است كه برخورداري از منابع مالي مكفي از مهمترين
آنهاست .ازاينرو به نمايندگان محترم مجلس شوراي اسالمي توصيه ميشود كه در شرايط وجود
محدوديتها براي افزايش بودجه دستگاههاي دولتي ،حتيالمقدور از تصميماتي كه منابع مالي وزارت
امور خارجه مندرج در اليحه بودجه سال  1399كل كشور را كاهش ميدهند ،اجتناب ورزند تا اين
وزارتخانه بتواند به نحو بهتري به پيگيري وظايف و مأموريتهاي خطير خود در سال آينده بپردازد.
پيشنهاد ديگر به نمايندگان محترم مجلس شوراي اسالمي اين است كه با توجه به حذف اعتبار
مربوط به موضوع ديپلماسي عمومي در رديف بودجه وزارت امور خارجه ،در فرايند بررسي و تصويب
بودجه اين وزارتخانه ،بهطور دقيق داليل مربوط به اين تصميم را از مسئوالن مربوطه ،خاصه مسئوالن
سازمان برنامه و بودجه و وزارت امور خارجه جويا شده و ضرورت عدم غفلت از امر خطير ديپلماسي
عمومي در فعاليتهاي فرامرزي اين وزارتخانه را مورد تأكيد قرار دهند.
منابع و مآخذ
 .1قانون بودجه سال  1398كل كشور.
 .2اليحه بودجه سال  1399كل كشور.

شناسنامه گزارش

شماره مسلسل16788 :

عنوان گزارش :بررسي اليحه بودجه سال  1399كل كشور  .12وزارت امور خارجه

نام دفتر :مطالعات سياسي (گروه سياست خارجي)
تهيه و تدوينكنندگان :مهدي اميري ،سمانه احمدخانبيگي
ناظر علمي :سيديونس ادياني
ويراستار تخصصي :ـــــــ
ويراستار ادبي :ـــــــ

واژههاي كليدي:
 .1بودجه
 .2وزارت امور خارجه
 .3اليحه
 .4ديپلماسي اقتصادي
 .5ديپلماسي عمومي

تاريخ انتشار1398/10/2 :

