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 كل كشور 1399سال  بودجه يحهالبررسي 

 امور خارجه وزارت. 12

 

 
 

 چكيده

 كشور كل 1399 سال بودجه برنامه اليحه در خارجه امور وزارت به يافته تخصيص اعتبارات مقايسه •

در  ،است هشد منعكس 1398 سال بودجه قانون دركه نحويبه وزارتخانه اين مصوب بودجه با قياس در

 ازاي( هاي سرمايهنظر گرفتن اعتبارات مربوط به تملك دارايي اي )بدون دربخش اعتبارات هزينه

ان نش امر اين. دارد حكايت گذشته سال به نسبت خارجه وزارت بودجه درصدي 39/17 افزايش

معمولي  وتعارف خالف سال گذشته به شرايط مساليانه اعتبارات اين وزارتخانه بر كه روند رشددهد مي

ودجه وزارت كه تا سال گذشته افزايش بجريان داشت بازگشته است. درحالي 1398كه تا پيش از سال 

ا ب 1398 يحه بودجه سالشد، اعتبارات اين نهاد در الخارجه در يك محدوده مشخص محقق ميامور 

صد افزايش ست كه درا حاليدرصدي را تجربه كرد. اين در 43ز فرا رفتن از اين قاعده، رشد بيش ا

ترتيب افزايش ندرصد بود. بدي 20ميانگين كمتر از طور به بودجه نهاد اصلي حوزه روابط خارجي كشور

سال  برايد ابق رشد اعتبار اين نهاست كه روند سا خارجه حاكي از آن درصدي اعتبارات وزارت 17

عتبارات ااسبه البته بايد خاطرنشان كرد كه اين افزايش تنها براساس مح ،نيز تكرار شده است 1399

ربوط به قام محال آنكه اضافه كردن ار ،اي اين وزارتخانه نسبت به سال قبل صورت گرفته استهزينه

 كند.ييد ميأدرصد ت 33/6آن را تنها تا اي آن، رشد اعتبارات هاي سرمايهتملك دارايي

 هايمكاريه به مربوط بخشازجمله  خارجه امور وزارت به يافته تخصيص ايهزينه اعتبارات مجموع •

 ساير و متحد ملل سازمان مخارج بابت ايران دولت كمك و عضويت حق سهميه المللي،بين اقتصادي

 7ـ1ا جدول مطابق ب 1399 سال در المللبين روابط شآموز مركز و تعهدات و الملليبين هايسازمان

 ميليون ريال تعيين شده است. 25،612،178، معادل 1399واحده اليحه بودجه سال ماده

 ريفناو گسترش» شامل خارجه امور وزارت ايسرمايه هايدارايي تملك هايطرح عمده اعتبار •

ات اساسي تعمير» و «آالتماشين و تجهيزات تأمين» ،«خارجه امور وزارت در اطالعات و ارتباطات

يا  انيل ومها از قبيل احداث سركنسولگري در هرات، دمشق و شود و براي ساير طرحمي« هاساختمان

اي براي هاي جمهوري اسالمي ايران در خارج از كشور، بودجهاحداث و تكميل ساختمان نمايندگي

 تخصيص داده نشده است. 1399سال 
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نه اي اين وزارتخاهاي سرمايهر خارجه و اعتبارات مربوط به تملك داراييامو وزارت ايهزينه تباراتاع مجموع •

 . شودميميليون ريال بالغ  28،352،886كل كشور به رقمي معادل  1399در اليحه بودجه سال 

 نشان ،1398 بودجه قانون و كشور كل 1399 بودجه اليحه در خارجه امور وزارت درآمدهاي مقايسه •

دو رديف  ودرصد افزايش داشته  80اين وزارتخانه « اي حاصل از خدمات كنسوليدرآمده» كه دهدمي

اي و فضاه امكانات، اماكنازجمله ها و اراضي )درآمدهاي حاصل از اجاره ساختمان»درآمدي شامل 

روش يع و فتوز درآمد حاصل از چاپ،»و « ييهاي اجراري و ورزشي كليه دستگاهآموزشي، فرهنگي، هن

انون بودجه قاضافه شده است، حال آنكه در  1399به اليحه بودجه « كتب و نشريات و واگذاري آنها

ز در ني« درآمد حاصل از خدمات آموزشي و فرهنگي»اين دو رديف درآمدي وجود نداشت.  1398

 درصد كاهش داشته است. 20الملل مركز آموزش روابط بين

اما نوع  ،دهدميثير قرار أها را تحت تاهدستگ همه اعتبارات بيشومك ،تحريم موضوع هرچند •

ديگري  نهاد جنبه فرامرزي دارد بيش از هر هاي وزارت امور خارجه كه عمدتاًها و فعاليتمأموريت

ارت جه وزد. اين مسئله بستر توجيهي افزايش بودكنهزينه تحريم را براي اين دستگاه مضاعف مي

ويژه هكند. بيكل كشور را تقويت و امكان دفاع از آن را بيشتر م 1399بودجه سال خارجه در اليحه 

هاي سياسي يانتقال مالي و ارسال پول براي نمايندگوي از حيث نقلهاي جدها، محدوديتآنكه تحريم

 .كندميايران در خارج از كشور ايجاد 

تقويت  موضوع هاتحريم تشديد و ازگشتب دوره در خارجه امور وزارت مبرم و مهم وظايفازجمله  •

 تصادي دريد اقديپلماسي اقتصادي است. پيگيري موفق اين امر از طريق ايجاد و توسعه فضاهاي تنفس جد

اي ري و اجرپيگي عاًثيرگذار باشد. طبأت هاتحريمدر كاستن از بار فشار ناشي از  تواندميي المللبينعرصه 

ظر ن قام درحال ارايناعتبارات مكفي و متناسب است. با تخصيص منابع و ديپلماسي اقتصادي موفق نيازمند

 وزارت امور خارجه از چنين تناسبي حكايت ندارد. مأموريتگرفته شده براي اين 

 ينكها وجود با و امروز دنياي در عمومي ديپلماسي كارزار اهميترغم علي آنكه ديگر نكته •

هراسانه تحركات ايران تشديد عصر در ايران اسالمي هوريجم براي موضوع اين روي گذاريسرمايه

رنامه بي از اهميت به مراتب باالتري برخوردار است، شاهد حذف المللبينو  ايمنطقهدشمنان 

و عدم  كل كشور 1399ي وزارت امور خارجه در اليحه بودجه سال هابرنامهديپلماسي عمومي از 

 ياز شديدايط نال وجود دارد كه در شرؤرو اين ساينستيم. ازبراي آن در اين اليحه ه تخصيص اعتبار

تي حاسباهاي فرامرزي خود، براساس چه مالحظات و مكشور به تقويت ديپلماسي عمومي در فعاليت

 اعتبار مربوط به آن از رديف بودجه وزارت امور خارجه حذف شده است.

 تواندمي هاتحريم فشار از كاستن براي اقتصادي ديپلماسي كارزار چارچوب در خارجه امور وزارت •

هاي ديپلماتيك در راستاي ها و تالشهمزمان از طريق پويشطور به د وكنايفا مؤثري  نقش
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نيازمند  سازي عليه ايران گام بردارد. چنين وظيفه خطيري قطعاًسازي اقدامات معطوف به ائتالفخنثي

به نمايندگان محترم رو ازاين ترين آنهاست.ي از مهمملزوماتي است كه برخورداري از منابع مالي مكف

ها براي افزايش بودجه كه در شرايط وجود محدوديت شودميمجلس شوراي اسالمي توصيه 

المقدور از تصميماتي كه منابع مالي وزارت امور خارجه مندرج در اليحه هاي دولتي، حتيدستگاه

نحو بهتري به رزند تا اين وزارتخانه بتواند بهجتناب وا ،دهندكل كشور را كاهش مي 1399بودجه سال 

 هاي خطير خود در سال آينده بپردازد.مأموريتپيگيري وظايف و 

 اعتبار حذف به توجه با كه ستا اين اسالمي شوراي مجلس محترم نمايندگان به ديگر پيشنهاد •

 تصويب و بررسي فرايند در خارجه، امور وزارت بودجه رديف در عمومي ديپلماسي موضوع به مربوط

سئوالن مخاصه  ،هدقيق داليل مربوط به اين تصميم را از مسئوالن مربوططور به زارتخانه،و اين بودجه

 اين بخش عتباراالمقدور براي بازگشت سازمان برنامه و بودجه و وزارت امور خارجه جويا شوند و حتي

 به رديف بودجه وزارت خارجه اقدام ورزند.  

 

 مهمقد

و پيشبرد  هاي مختلف جهت اجرايافته به دستگاه اعتبارات تخصيصكل كشور،  1399اليحه بودجه سال 

ز كه ارجه نيوزارت امور خ به به تفصيل تعيين كرده است. در اين ميانخود را هاي وظايف و مأموريت

يص مشخصي تخص كند، اعتباراتهاي كشور در حوزه روابط خارجي فعاليت ميسياستعنوان مجري به

ينده ودجه سال آدر اليحه ب امور خارجه وزارتاعتبارات پس از تشريح ميزان حاضر گزارش در يافته است. 

ا بودجه اين بمرتبط مالحظات  و ، برخي مسائل1398سال در  آنكشور و مقايسه اين اعتبارات با بودجه 

  .واهد شدطرح خمارتباط وثيقي دارند،  نهاد كه با كاركرد و عملكرد آن در حوزه سياست و روابط خارجي

 

 كل كشور 1399اعتبارات وزارت امور خارجه در اليحه بودجه سال . 1

سياستگذار براساس هاي دستگاهاعتبارات  ،1399كل كشور براي سال بودجه اليحه پيشنهادي در 

نيز  7ـ1شماره واحده ارائه و در جدول ماده 7هاي مشخص شده براي هر دستگاه در جدول برنامه

يافته به  تخصيص ايهزينه مجموع اعتباراتاست.  شدههاي مجري مشخص اي دستگاهاعتبارات هزينه

 سهميه حق عضويت و، يالمللبينهاي اقتصادي همكاري بخش مربوط بهازجمله  وزارت امور خارجه

مركز و  ي و تعهداتالمللبينهاي كمك دولت ايران بابت مخارج سازمان ملل متحد و ساير سازمان

، 1399سال  اليحه بودجهواحده ماده 7ـ 1مطابق با جدول  1399در سال  المللبينآموزش روابط 

در جدول ذيل قابل اين ارقام جزئيات مربوط به ميليون ريال تعيين شده است.  25،612،178معادل 

  ارائه است:
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 )ميليون ريال(            كل كشور 1399واحده اليحه بودجه سال ماده 7-1جدول مطابق با  وزارت امور خارجهاي اعتبارات هزينه. 1جدول 

كد 

 دستگاه

 ايهاي سرمايهتملك دارايي ايهزينه عنوان دستگاه سياستگذار / برنامه

عملكرد 

1397 

مصوب 

1398 

عمومي  1399برآورد 

1400 
عملكرد 

1397 

مصوب 

1398 

  1399برآورد 

 هايارانه جمع اختصاصي عمومي هايارانه جمع اختصاصي عمومي
عمومي 

1400 

 340،008 0 2،740،008 2،400،000 340،008 846،002 751،500 6،465،468 0 21،477،698 15،600،000 5،877،698 13،491،000 10،892،835 وزارت امور خارجه 107000

 0 0 0 0 0 0 0 110،000 0 100،000 0 100،000 100،000 20،000 يالمللبين هاي اقتصاديهمكاري –وزارت امور خارجه  107002

107004 
سهميه حق عضويت وكمك دولت ايران بابت مخارج سازمان ملل 

 ي و تعهداتالمللبينهاي سازمان متحد و ساير
1،527،750 1،932،500 4،000،000 0 4،000،000 0 

4،400،000 
0 0 0 0 0 0 0 

 700 0 700 0 700 700 0 15،928 0 34،480 20،000 14،480 14،360 5،896 المللبينمركز آموزش روابط  107006
 

 آمده است: شرح جدول ذيلبه آنهاي مشخص شده براي براساس برنامهعنوان دستگاه سياستگذار، بهبودجه وزارت امور خارجه واحده نيز ماده 7در جدول 
 

 يال(ر)ميليون                                                       1400و  1399هاي جه در سال. بودجه دستگاه سياستگذار وزارت امور خار2جدول 

 كد دستگاه

 ايهاي سرمايهتملك دارايي ايهزينه عنوان دستگاه سياستگذار / برنامه

عملكرد 

1397 

مصوب 

1398 

 1400عمومي  1399برآورد 
عملكرد 

1397 

مصوب 

1398 

  1399برآورد 

 هايارانه جمع اختصاصي عمومي هايارانه جمع اختصاصي عمومي
عمومي 

1400 

 190،008 0 190،008 0 190،008 837،002 741،750 10،952،404 0 25،556،730 15،600،000 9،956،730 15،501،883 12،420،498 وزارت امور خارجه 107000

 190،008 0 190،008 0 190،008 0 0 1،553،944 0 5،312،675 3،900،000 1،412،675 3،242،494 2،585،055 برنامه ارائه و بهبود خدمات كنسولي 1002007000

1002009000 
 خارج از برنامه حمايت و استيفاي حقوق ايرانيان

 توسعه ملي كشور و جلب مشاركت آنها در
1،080،871 1،163،191 506،774 3،900،000 4،406،774 0 

557،451 
0 0 0 0 0 0 0 

 0 0 0 0 0 0 0 4،400،000 0 4،000،000 0 4،000،000 1،932،500 1،527،750 يالمللبينبرنامه تقويت مناسبات  1002024000

 0 0 0 0 0 0 0 1،907،978 0 5،634،526 3،900،000 1،734،526 4،007،743 2،508،680 برنامه هماهنگي روابط اقتصادي خارجي 1002048000

 0 0 0 0 0 0 0 110،000 0 100،000 0 100،000 100،000 20،000 هدف به كشورهاي ايتوسعههاي مكبرنامه ك 1002053000

1002103000 
 وجانبه برنامه تنظيم و توسعه روابط با كشورها )دو

 الملليجانبه( و نهادهاي بينچند
4،698،142 5،055،955 2،202،755 3،900،000 6،102،755 0 

2،423،031 
0 0 0 0 0 0 0 
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هاي تملك كل كشور اعتبارات طرح 1399اليحه بودجه سال  1در پيوست شماره ازسوي ديگر  

ت امور ت وزارمجموع اعتبارا، اين تعيين شده است. براساس هاي اجرايياي دستگاههاي سرمايهدارايي

 است. قابل ارائه شرح جدول ذيل خارجه به

 

 1399 سال در وزارت امور خارجه اييهسرما دارايي تملك هايطرح اعتبار. 3جدول 

 )ميليون ريال( 

 عنوان بنديشماره طبقه
برآورد 

1399 

 190،008 برنامه ارائه و بهبود خدمات كنسولي 1002007000

 1 شوركهاي جمهوري اسالمي ايران در خارج از آالت نمايندگيتأمين تجهيزات و ماشين 1002007001

 1 هاي جمهوري اسالمي ايران در خارج از كشورايندگيتعميرات اساسي نم 1002007002

 1 شورهاي جمهوري اسالمي ايران در خارج از كهاي استيجاري نمايندگيخريد ساختمان 1002007003

 1 احداث دفتر سركنسولگري جمهوري اسالمي ايران ـ هرات 1002007004

 1 وري اسالمي ايران ـ دمشقاقامتگاه و مهمانسراي سفارت جمه احداث دفتر، 1002007005

 1 احداث دفتر سفارت جمهوري اسالمي ايران ـ مانيل 1002007006

 1 نمايندگي جمهوري اسالمي ايران در خارج از كشور 14احداث و تكميل ساختمان  1002007007

 120،000 آالتتأمين تجهيزات و ماشين 1002007008

 70،000 هاتعميرات اساسي ساختمان 1002007009

 1 احداث دفتر نمايندگي جمهوري اسالمي ايران در ژنو 1002007010

  برنامه توسعه دولت الكترونيك 1002057000

 150،000 گسترش فناوري ارتباطات و اطالعات در وزارت امور خارجه 1002057004

 

ودجه بيحه اي وزارت امور خارجه در الهاي سرمايههاي تملك داراييطبق جدول فوق، اعتبار طرح

ده است. شمشخص  «توسعه دولت الكترونيك»و « ارائه و بهبود خدمات كنسولي»در قالب دو برنامه 

، «ر خارجهگسترش فناوري ارتباطات و اطالعات در وزارت امو»شامل عمده در اين بخش، اعتبارات 

ها از اير طرحشود و براي سمي «اهتعميرات اساسي ساختمان»و  «آالتتأمين تجهيزات و ماشين»

هاي دگيقبيل احداث سركنسولگري در هرات، دمشق و مانيل و يا احداث و تكميل ساختمان نماين

 ست. تخصيص داده نشده ا 1399اي براي سال جمهوري اسالمي ايران در خارج از كشور، بودجه

 و ايمايهسر هايدارايي واگذاريبه موضوع درآمدها، كه  1399در پيوست دوم اليحه بودجه سال 

ز آموزش شود، ميزان درآمدهاي وزارت امور خارجه و مركاشاره مي 1399 ها در سالدستگاه مالي

 شرح جدول ذيل آمده است:الملل بهروابط بين
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 رجه وزارت امور خا مالي يهادارايي واگذاري و ايسرمايه يهادارايي واگذاري درآمدها،. 4 جدول

 )ميليون ريال(

شماره 

 بنديطبقه

 جمع كل درآمد اختصاصي درآمد عمومي عنوان

 جمع استاني ملي جمع استاني ملي جمع استاني ملي

 18،084،000 0 18،084،000 18،020،000 0 18،020،000 64،000 0 64،000 وزارت امور خارجه 107000

 18،064،0000  18،064،000 18،000،000  18،000،000 64،000 0 64،000 وزارت امور خارجه 

130301 

 از حاصل درآمدهاي

 و هاساختمان اجاره

ازجمله ) اراضي

 و اماكن امكانات،

 فضاهاي آموزشي،

 و هنري فرهنگي،

 كليه ورزشي

  يياجرا هايهدستگا

59،000 0 59،000 0 0 0 59،000 0 59،000 

140109 
درآمد حاصل از 

 خدمات كنسولي
   18،000،000  18،000،000 18،000،000  18،000،000 

140203 

 چاپ از حاصل درآمد

 كتب فروش و توزيع ،

 واگذاري و نشريات و

 آنها

5،000 0 5،000    5،000  5،000 

107006 
مركز آموزش روابط 

 المللبين
   20،000  20،000 20،000  20،000 

140103 

درآمد حاصل از 

خدمات آموزشي و 

 فرهنگي

   20،000  20،000 20،000  20،000 

 

اي و هاي سرمايهدرآمدها، واگذاري داراييواحده نيز به موضوع ماده 5در جدول  لبتها

ي به درآمد مل 1399هاي مالي برحسب قسمت، بخش، بند، اجزا در سال واگذاري دارايي

 اختصاصي حاصل از خدمات كنسولي وزارت امور خارجه اشاره شده كه مبلغ آن معادل

در  رجه كهشده است. اما به درآمدهاي ديگر وزارت امور خا ميليون ريال تعيين 18،000،000

 اي نشده است. آمده، اشاره)جدول فوق( اليحه  2پيوست 

 و هابانك دولتي، هايشركت بودجهكل كشور  1399بودجه سال اليحه  3در پيوست 

 مناطق ودجهب و شده تمام بهاي و فعاليت برنامه، انضمام دولت به به وابسته انتفاعي مؤسسات

 .ستانشده اشاره ه اعتبارات وزارت امور خارجه صنعتي است و بنابراين ب -تجاري آزاد

شرح ه شده كتعيين و خروجي  برحسب برنامهوزارت امور خارجه مصارف نيز  4پيوست در 

 قابل ارائه است.زير در قالب جدول خانه وزارتاين هاي برنامهكلي 
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  خروجيسب برنامه و مصارف وزارت امور خارجه برح .5جدول 
 (ميليون ريال) 

1399اليحه بودجه سال  شرح دستگاه / برنامه / خروجي شماره برنامه 
 21،477،698 وزارت امور خارجه 107000

 5،312،675برنامه ارائه و بهبود خدمات كنسولي 1002007000

 لببرنامه حمايت و استيفاي حقوق ايرانيان خارج از كشور و ج 1002009000

 مشاركت آنها در توسعه ملي
4،406،774 

 5،634،526 برنامه هماهنگي روابط اقتصادي خارجي 1002048000

 20،968 برنامه توسعه دولت الكترونيك 1002057000

( و نبهبرنامه تنظيم و توسعه روابط با كشورها )دوجانبه و چندجا 1002103000

 يالمللبيننهادهاي 
6،102،755 

 100،000 الملليهاي اقتصادي بينهمكاري –مور خارجه وزارت ا 107002

 100،000 اي به كشورهاي هدفهاي توسعهبرنامه كمك 1002053000

 سهميه حق عضويت و كمك دولت ايران بابت مخارج سازمان ملل 107004

 المللي و تعهداتهاي بينمتحد و ساير سازمان
4،000،000 

 4،000،000 پرداخت حق عضويت – الملليبين برنامه تقويت مناسبات 1002024000

 34،480 المللمركز آموزش روابط بين 107006

 32،480 برنامه آموزش نيروي انساني متخصص 1803001000

 2،000 اي دانشگاهيهاي توسعهبرنامه پژوهش 1805003000

 
 

بودجـه سـال    قـانون  بـا  1399بودجه سال  اليحهمقايسه بودجه وزارت امور خارجه در . 2

  كل كشور 1398

 

كل  1399ل براي ارزيابي بهتر اعتبارات تخصيص يافته به وزارت امور خارجه در اليحه بودجه سا

 1398ال دجه سكشور، ضروري است تا اعتبارات فوق با بودجه تخصيص يافته به اين نهاد در قانون بو

 كل 1398 لسا قانون بودجهدر صوب ارقام مكه نكته حائز اهميت است مقايسه شود. البته ذكر اين 

 ها اختصاص داده نشده است.به دستگاهكامل طور به الزاماًكشور 

واحده اليحه ماده 7ـ1هاي آن مندرج در جدول خالصه بودجه وزارت امور خارجه و زيرمجموعه

براساس  انتومي را 1398با اعتبارات اين وزارتخانه در قانون بودجه سال  ،كل كشور 1399بودجه سال 

 مورد مقايسه قرار داد.  6جدول 
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 1398قانون بودجه سال  با 1399وزارت امور خارجه در اليحه سال اي هزينه اعتبارات. مقايسه 6جدول

 )ميليون ريال(

كد 

 دستگاه
 عنوان

اليحه بودجه 

1399 

قانون بودجه 

1398 
 درصد رشد

 39/17 21،817،860 25،612،178 وزارت امور خارجه 107000

 19/10 19،491،000 21،477،698 وزارت امور خارجه 1

 0 100،000 100،000 الملليي اقتصادي بينهاهمكاريوزارت امور خارجه ـ  2

3 
سهميه حق عضويت و كمك دولت ايران بابت مخارج سازمان ملل 

 المللي و تعهداتهاي بينمتحد و ساير سازمان
4،000،000 1،932،500 

98/106 

 -39/12 39،360 34،480 المللآموزش روابط بين مركز 4

  255،000 ---- ورهاي خارج از كشهاي ضروري نمايندگيوزارت امور خارجه ـ هزينه 5

 

 با قانون 1399اي تخصيص يافته به وزارت امور خارجه در اليحه بودجه سال مقايسه اعتبارات هزينه 

درصد  39/17در مقايسه با سال قبل در اين بخش نه دهد كه بودجه اين وزارتخانشان مي 1398 سال

اي ينهارات هزذكر است ارقام مقايسه شده در اينجا تنها شامل مجموع اعتبشايان افزايش داشته است. 

هاي رايياست و شامل تملك دا 1398و قانون  1399عمومي و اختصاصي وزارت امور خارجه در اليحه 

و ارجه اي وزارت امور خاعتبارات هزينهاين درحالي است كه مجموع . شوداي اين وزارتخانه نميسرمايه

كل كشور به  1399در اليحه بودجه سال اي اين وزارتخانه هاي سرمايهاعتبارات مربوط به تملك دارايي

 1398انون بودجه . مقايسه اين رقم با رقم مندرج در قشودميميليون ريال بالغ  28،352،886رقمي معادل 

اي اين هاي سرمايهاي و تملك داراييكه مجموع اعتبارات هزينه دهدنشان ميوزارت امور خارجه( )بخش 

 درصد داشته است.  33/6وزراتخانه نسبت به سال گذشته رشدي معادل 

اي زيرمجموعه وزارت امور خارجه در هاي بودجهنكته قابل توجه در اينجا اين است كه يكي از رديف 

جه ه بودهاي خارج از كشور اختصاص داشت كه در اليحهاي ضروري نمايندگيه هزينههاي گذشته بسال

ج ت مخارسهميه حق عضويت و كمك دولت ايران باب»عالوه اينكه امسال اين رديف حذف شده است. به

ت كه اشته اسدبرابري افزايش بيش از دو  ،«المللي و تعهداتهاي بينسازمان ملل متحد و ساير سازمان

 آمده است. مصوب وزارت امور خارجه هاي ذيل تغييرات برنامه 9ح تغييرات آن در جدول شر

با قانون بودجه  1399اي نيز در اليحه بودجه هاي سرمايههاي تملك داراييمقايسه اعتبارات طرح 

نسبت به سال گذشته كاهش  «بهبود خدمات كنسوليارائه و برنامه »اعتبار دهد كه نشان مي 1398

هاي وزارت دارايي ناشي از حذف اعتبار تملك، درصدي داشته است. بخش عمده اين كاهش 29/77

هاي جمهوري اسالمي ايران در آالت نمايندگيتأمين تجهيزات و ماشين»هاي امور خارجه در رديف

خريد »، «هاي جمهوري اسالمي ايران در خارج از كشورتعميرات اساسي نمايندگي»، «خارج از كشور

 احداث دفتر،»، «هاي جمهوري اسالمي ايران در خارج از كشورهاي استيجاري نمايندگيساختمان
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 14احداث و تكميل ساختمان »، «اقامتگاه و مهمانسراي سفارت جمهوري اسالمي ايران ـ دمشق

ايران احداث دفتر نمايندگي جمهوري اسالمي »و « نمايندگي جمهوري اسالمي ايران در خارج از كشور

هاي رديفدر ، برنامه فوق ايهاي سرمايهاما اعتبار تملك داراييبوده است.  1399براي سال « در ژنو

 درصد 93/48و  33/33ترتيب به «هاتعميرات اساسي ساختمان»و « آالتتأمين تجهيزات و ماشين»

طالعات در وزارت امور گسترش فناوري ارتباطات و ا»عالوه اينكه رديف اعتبار بهداشته است.  افزايش

برابر شده  ونيميكبيش از  1399نيز در اليحه بودجه  «برنامه توسعه دولت الكترونيك»ذيل  «خارجه

 آمده است: 7ها در جدول هاي تملك دارايياي اعتبار طرحاست. جزئيات مقايسه
 

  1399در سال  اي وزارت امور خارجههاي سرمايههاي تملك دارايياعتبار طرحمقايسه . 7جدول 

 )ميليون ريال( 1398با قانون بودجه سال 

 بنديطبقهشماره 

 قديم و جديد
 عنوان

مصوب 

1398 

برآورد 

1399 

درصد 

 رشد

 -29/77 190،008 837،002 برنامه ارائه و بهبود خدمات كنسولي 1002007000

1002007001 
هاي جمهوري آالت نمايندگيتأمين تجهيزات و ماشين

 ن در خارج از كشوراسالمي ايرا
100،000 1 

99/99- 

1002007002 
 هاي جمهوري اسالمي ايران درتعميرات اساسي نمايندگي

 خارج از كشور
140،000 1 

99/99- 

1002007003 
هاي جمهوري هاي استيجاري نمايندگيخريد ساختمان

 اسالمي ايران در خارج از كشور
90،000 1 

99/99- 

ـ هراتاحداث دفتر سرك 1002054001  0 1 1 نسولگري جمهوري اسالمي ايران 

1002054002 
اقامتگاه و مهمانسراي سفارت جمهوري  احداث دفتر،

 اسالمي ايران ـ دمشق
60،000 1 

99/99- 

 0 1 1 احداث دفتر سفارت جمهوري اسالمي ايران ـ مانيل 1002054003

1002054007 
نمايندگي جمهوري  14احداث و تكميل ساختمان 

 مي ايران در خارج از كشوراسال
270،000 1 

99/99- 

 33/33 120،000 90،000 آالتتأمين تجهيزات و ماشين 1002054009

 93/48 70،000 47،000 هاتعميرات اساسي ساختمان 1002054011

 -99/99 1 40،000 احداث دفتر نمايندگي جمهوري اسالمي ايران در ژنو 1002054018

1002054010 
 آموزشي كمك و آموزشي آالتماشين و زاتتجهي مينأت

 المللبين روابط آموزش مركز -
700 700 

0 

1002057004 
گسترش فناوري ارتباطات و اطالعات در وزارت امور 

 خارجه
9،000 150،000 66/1566 

 

، 1398كل كشور و قانون بودجه  1399درآمدهاي وزارت امور خارجه در اليحه بودجه سه مقاي

درصد افزايش داشته و دو  80 اين وزارتخانه «درآمدهاي حاصل از خدمات كنسولي»كه  دهدنشان مي

امكانات، اماكن و ازجمله ها و اراضي )صل از اجاره ساختماندرآمدهاي حا» شامل رديف درآمدي



 

 اه مجلس شوراي اسالمي مركز ژپوهش  _________________________________________________ 

 

 

10 

درآمد حاصل از چاپ، توزيع »و « ييهاي اجرافضاهاي آموزشي، فرهنگي، هنري و ورزشي كليه دستگاه

اضافه شده است، حال آنكه در قانون  1399اليحه بودجه  به« كتب و نشريات و واگذاري آنهاو فروش 

نيز  «درآمد حاصل از خدمات آموزشي و فرهنگي»اين دو رديف درآمدي وجود نداشت.  1398بودجه 

كه جزئيات آن در جدول ذيل ارائه  درصد كاهش داشته است 20الملل در مركز آموزش روابط بين

 ت: شده اس

 

 مالي  هاياي و واگذاري داراييهاي سرمايهواگذاري دارايي ،درآمدهامقايسه  .8 جدول

 )ميليون ريال(      1398با قانون بودجه سال  1399سال اليحه بودجه در  وزارت امور خارجه

 عنوان
اليحه بودجه 

 1399سال 
قانون بودجه 

 1398سال 
درصد 

 رشد

 18،084،000 1002500038/80وزارت امور خارجه

 18،64،0000 10000000 4/86وزارت امور خارجه

 18،000،000 1000000080درآمد حاصل از خدمات كنسولي

ضاهاي ف و اماكن ، امكاناتازجمله  ) اراضي و هاساختمان اجاره از حاصل درآمدهاي

  يياجرا هايدستگاه كليه ورزشي و هنري ، فرهنگي ، آموزشي
59،000 --

-- 

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

 -20 25000 20،000 المللمركز آموزش روابط بين

 -20 25000 20،000 درآمد حاصل از خدمات آموزشي و فرهنگي

 

 4يوست براساس پوزارت امور خارجه هاي ها و فعاليتبرنامههمچنين مقايسه اعتبارات مربوط به  

 است: ذيل شرحنكات مهمي به دربرگيرنده ، 1398كل كشور و قانون بودجه  1399اليحه بودجه 

 1398اي كه در قانون بودجه سال برنامه رديفدو ، «ارائه و بهبود خدمات كنسولي»در برنامه  

 ي، احوالتماعر اجانجام امور مربوط به امو»و  «ارائه خدمات به ايرانيان خارج از كشور»تحت عناوين 

ف ده و رديوجود داشت، حذف ش «تسجيل اسناد تجاري»و « شخصيه، گذرنامه، صدور رواديد و تابعيت

ور مه مذكذيل برنا« هاي خارج از كشورارائه خدمات كنسولي از طريق نمايندگي»جديدي با عنوان 

« وراخل كشيندگي دارائه خدمات كنسولي و فرهنگي و اقتصادي از طريق نما»رديف اضافه شده است. 

 درصدي داشته است.  95كاهش نيز 

بودجه  در قانون« ماندهاستيفاي حقوق اتباع ايراني و حمايت از ايرانيان در راه»برنامه همچنين  

ركت جلب مشا برنامه حمايت و استيفاي حقوق ايرانيان خارج از كشور و»با عنوان جديد ، 1398 سال

با عنوان  آمده است. ذيل همين برنامه، رديف جديدي 1399دجه در اليحه بو« آنها در توسعه ملي

 .اضافه شده است« جلب مشاركت ايرانيان مقيم خارج از كشور»
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و  «الملليهاي بينتنظيم و توسعه روابط با نهادها و سازمان»برنامه دو  1398در قانون بودجه  

هر  كديگر وصورت مجزا از يبه« (هگسترش و تقويت روابط با كشورها )دوجانبه و چندجانب»برنامه 

هاي سازمان هادها وتنظيم و توسعه روابط با ن». برنامه جداگانه ارائه شده بودندهاي كدام داراي رديف

با  و تعامل همكاري»و « هاي ديگرايجاد وحدت رويه تعامالت با دستگاه»شامل دو رديف  «يالمللبين

حكيم تظيم و تن»و تقويت روابط با كشورها، شامل سه رديف  و برنامه گسترش« الملليهاي بينسازمان

نه اورمياختنظيم و تحكيم مناسبات سياسي در حوزه »، «مناسبات سياسي در حوزه آمريكا و اروپا

سيا و تنظيم و تحكيم مناسبات سياسي در حوزه شرق، غرب آ»و « عربي و آفريقا و خليج فارس

با يكديگر ادغام  1399اما دو برنامه مذكور در اليحه بودجه  بودند. «المنافع و قفقازاقيانوسيه و مشترك

نبه( و و چندجا برنامه تنظيم و توسعه روابط با كشورها )دوجانبه»ذيل عنوان  ،اين براساس اند.شده

تعامالت »، «هاي سياسي و امنيتيها، تفاهمنامهموافقتنامه»سه رديف كلي « يالمللبيننهادهاي 

ها ر يك از آنهو بودجه مربوط به تعيين « الملليي بينهاسازمانتعامل با »و « دجانبهدوجانبه و چن

 است.  مشخص شده

و سهميه حق عضويت و كمك دولت ايران بابت مخارج سازمان ملل متحد »همچنين در بخش  

 وانا عن، رديفي ب«الملليتقويت مناسبات بين»، برنامه «ي و تعهداتالمللبيني هاسازمانساير 

ه ر اليحدداشت كه وجود  «المللي براي توسعه كشورها و نهادهاي بيناستفاده از ظرفيت سازمان»

  .درج شده است «پرداخت حق عضويت»جاي آن رديفي با عنوان هچنين عنواني حذف و ب امسال

فرهنگي ارائه خدمات »برنامه توان به هاي وزارت امور خارجه ميديگر تغييرات در برنامهازجمله  

رديفي با  1398در قانون بودجه سال الملل اشاره كرد كه ذيل مركز آموزش روابط بين «به دانشجويان

حه در الي ، اماداشتدر آن وجود « برگزاري همايش و اردوهاي فرهنگي و تفريحي و زيارتي»عنوان 

انون قكه در  «پيشبرد ديپلماسي عمومي» برنامههمچنين اين رديف حذف شده است.  1399بودجه 

 هسال حذف شدمطرح شده بود، در اليحه ام «الملليتقويت مناسبات بين»برنامه  در ذيل 1398بودجه 

 است. نشده  هو اعتباري به آن تخصيص داد

، 1398هاي فوق و مقايسه آنها با قانون بودجه سال براي هر يك از برنامه اعتبارات تخصيص يافته 

 است: ره قرار گرفتهمورد اشا 9 به تفصيل در جدول
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 وزارت امور خارجه برحسب برنامه و فعاليتمصارف دستگاه مقايسه  .9 جدول

 )ميليون ريال( 1398قانون بودجه سال  با 1399بودجه سال  در اليحه 
 درصد رشد1398قانون بودجه سال 1399اليحه بودجه سال  عنوان

 21،477،698 19،491،00019/10. وزارت امور خارجه1

 -5،312،675 5،742،49448/7برنامه ارائه و بهبود خدمات كنسولي

 --- --- 5،262،675 هاي خارج از كشورارائه خدمات كنسولي از طريق نمايندگي

ارائه خدمات كنسولي و فرهنگي و اقتصادي از طريق نمايندگي 

 داخل كشور
50،0001،000،00095- 

---1،200،000---ز كشورارائه خدمات به ايرانيان خارج ا
 امه،انجام امور مربوط به امور اجتماعي، احوال شخصيه، گذرن»

 «تسجيل اسناد تجاري»و « صدور رواديد و تابعيت
---3،542،494--- 

لب جبرنامه حمايت و استيفاي حقوق ايرانيان خارج از كشور و 

 مشاركت آنها در توسعه ملي
4،406،774 1،663،191 

95/164 

 47/32 1،663،191 2،203،387 يگيري و حمايت از حقوق اتباع ايرانيپ

--- --- 2،203،387 جلب مشاركت ايرانيان مقيم خارج از كشور
( و انبهبرنامه تنظيم و توسعه روابط با كشورها )دوجانبه و چندج

 يالمللبيننهادهاي 
6،102،755 7،055،955 5/13- 

 --- --- 2،034،252 اسي و امنيتيهاي سيها، تفاهمنامهموافقتنامه

 --- --- 2،034،252 تعامالت دوجانبه و چندجانبه

 --- --- 2،034،251 الملليي بينهاسازمانتعامل با 

 --- 2،640،528 --- الملليبرنامه تنظيم و توسعه روابط با كشورها و نهادهاي بين

 --- 1،540،000 --- هاي ديگرايجاد وحدت رويه و تعامالت با دستگاه

 --- 1،100،528 --- يالمللبيني هاسازمانهمكاري و تعامل با 

 --- 4،415،427 --- انبه()دوجانبه و چندجبرنامه گسترش و تقويت روابط با كشورها 

 --- 1،445،427 --- تنظيم و تحكيم مناسبات سياسي در حوزه آمريكا و اروپا

 خاورميانه عربي وتنظيم و تحكيم مناسبات سياسي در حوزه 

 آفريقا و خليج فارس
--- 1،480،000 --- 

تنظيم و تحكيم مناسبات سياسي در حوزه شرق، غرب آسيا و 

 المنافع و قفقازاقيانوسيه و مشترك
--- 1،490،000 --- 

 51/12 5،007،743 5،634،526 برنامه هماهنگي روابط اقتصادي خارجي

ت ديپلماسي اقتصاد حمايت از اهداف اقتصادي كشور و تقوي

 مقاومتي
5،634،526 5،007،743 

51/12 

 -3 21،617 20،968 برنامه توسعه دولت الكترونيك

 -3 21،617 20،968 ارائه خدمات كنسولي الكترونيك

 0 100،000 100،000 الملليهاي اقتصادي بين. وزارت امور خارجه ـ همكاري2

 0 100،000 100،000 اي به كشورهاي هدفهاي توسعهبرنامه كمك

حمايت از اهداف اقتصادي كشور و تقويت ديپلماسي اقتصاد 

 مقاومتي
100،000 100،000 

0 

. سهميه حق عضويت و كمك دولت ايران بابت مخارج 3

 المللي و تعهداتهاي بينسازمان ملل متحد و ساير سازمان
4،000،000 1،932،500 

98/106 

 98/106 1،932،500 4،000،000 يالمللبرنامه تقويت مناسبات بين

 --- 1،932،500 ---المللي براي توسعه ها و نهادهاي بيناستفاده از ظرفيت سازمان
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 درصد رشد1398قانون بودجه سال 1399اليحه بودجه سال  عنوان

 كشور

 --- --- 4،000،000 پرداخت حق عضويت

 -39/12 39،360 34،480 الملل. مركز آموزش روابط بين4

 8/224 10،000 32،480 برنامه آموزش كارشناسي ارشد

 8/224 10،000 32،480 هاي كارشناسي ارشدرهاجراي دو

 --- 25،300 --- برنامه ارائه خدمات فرهنگي به دانشجويان

 --- 25،300 --- برگزاري همايش و اردوهاي فرهنگي و تفريحي و زيارتي

 -73/50 4،060 2،000 اي دانشگاهيهاي توسعهبرنامه پژوهش

 -73/50 4،060 2،000 سي و كنسوليالملل، سياتأليف و چاپ كتاب در امور بين

هاي هاي ضروري نمايندگي. وزارت امور خارجه ـ هزينه5

 خارج از كشور
--- 255،000 

--- 
 --- 255،000 --- الملليبرنامه تقويت مناسبات بين

 --- 255،000 --- پيشبرد ديپلماسي عمومي
 

 

 تحليل و ارزيابي. 3

 

ل كشور ك 1399 به وزارت امور خارجه در اليحه برنامه بودجه سالمقايسه اعتبارات تخصيص يافته . 1

در ده است منعكس ش 1398در قانون بودجه سال كه نحويبه خانهدر قياس با بودجه مصوب اين وزارت

از اي( هاي سرمايهاي )بدون درنظر گرفتن اعتبارات مربوط به تملك داراييبخش اعتبارات هزينه

يد آنست ؤخارجه نسبت به سال گذشته حكايت دارد. اين امر م دجه وزارتبو درصدي 39/17افزايش 

ي كه تا معمول واعتبارات اين وزارتخانه برخالف سال گذشته به شرايط متعارف ساليانه  وند رشدكه ر

زارت ودرحالي كه تا سال گذشته افزايش بودجه جريان داشت بازگشته است.  1398پيش از سال 

با فرا  1398اين نهاد در اليحه بودجه سال شد، اعتبارات مشخص محقق ميخارجه در يك محدوده 

فزايش بودجه ست كه درصد اا حاليدرصدي را تجربه كرد. اين در 43رشد بيش از  ،اين قاعده رفتن از

 17ترتيب افزايش درصد بود. بدين 20ميانگين كمتر از طور به نهاد اصلي حوزه روابط خارجي كشور

 1399ل راي ساست كه روند سابق رشد اعتبار اين نهاد با خارجه حاكي از آن رات وزارتدرصدي اعتبا

 ايهزينه عتباراتاافزايش تنها براساس محاسبه اين ته بايد خاطرنشان كرد كه الب نيز تكرار شده است.

 ملكبه ت اين وزارتخانه نسبت به سال قبل صورت گرفته است حال آنكه اضافه كردن ارقام مربوط

 . كندميييد أدرصد ت 33/6آن، رشد اعتبارات آن را تنها تا  ايسرمايهي هادارايي

 خارجه نسبت به سال قبل به اين نكته نيز بايد توجه داشت كه درخصوص افزايش بودجه وزارت .2

افزايش  و هاي كشور با توجه به در نظر گرفتن متغير تورمدستگاه بسياري ازطبيعي اعتبارات طور به

وزارت امور خارجه نيز  مواجه شده است و طبعاً با درصدي از رشد هاي كاالها و خدمات در كشورب

 حال بايد در نظر داشت كه وزارت امور خارجه در بحث اعتباراتاز اين قاعده نيست. با اين امستثن
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ت همه خود با چالش مهم تحريم نيز مواجه است. هر چند موضوع تحريم كم و بيش اعتباراساليانه 

 هاي وزارت امور خارجه كه عمدتاًها و فعاليتمأموريتاما نوع  ،دهدميثير قرار أها را تحت تدستگاه

. اين دكنجنبه فرامرزي دارد بيش از هر نهاد ديگري هزينه تحريم را براي اين دستگاه مضاعف مي

را تقويت و  كل كشور 1399مسئله بستر توجيهي افزايش بودجه وزارت خارجه در اليحه بودجه سال 

هاي جدي از حيث نقل و انتقال محدوديت ها،تحريم ويژه آنكههب كند.امكان دفاع از آن را بيشتر مي

 .كندميهاي سياسي ايران در خارج از كشور ايجاد مالي و ارسال پول براي نمايندگي

به  طوبهاي مرمحدوديت وبايد به اين نكته نيز توجه داشت كه نوسانات بازار ارز  عين حالدر  .3

آن هاي اي از فعاليتهاي وزارت امور خارجه را كه بخش عمدهتخصيص ارز دولتي خواه ناخواه هزينه

 . دهدميافزايش  ي استالمللبينمتكي به ارز 

ت كه سا آن مريكا انتظارآي ظالمانه هاتحريمبا توجه به شرايط اقتصادي خاص كشور و استمرار  .4

شته صي داها اهتمام خاا نسبت به توجه به الزامات اقتصاد مقاومتي و كاهش هزينهههمه دستگاه

قوله توجه شده منيز به اين  1399جه وزارت امور خارجه براي سال درسد در تنظيم بونظر ميباشند. به

خش بوزارت امور خارجه در  دهدمياين گزارش نشان  7همچنان كه جدول  ،اين اساسر ب است.

ر ها را دهجويي و كاهش هزينروند صرفه خود عمدتاً ايسرمايههاي تملك هاي طرحبه هزينهط ومرب

 پيش گرفته است.

ويت موضوع تق هاتحريموظايف مهم و مبرم وزارت امور خارجه در دوره بازگشت و تشديد ازجمله  .5

ديد ي تنفس جديپلماسي اقتصادي است. پيگيري موفق اين امر از طريق ايجاد و توسعه فضاها

 د. طبعاًثيرگذار باشأت هاتحريمدر كاستن از بار فشار ناشي از  تواندميي المللبيناقتصادي در عرصه 

است.  تناسبلماسي اقتصادي موفق نيازمند تخصيص منابع و اعتبارات مكفي و مپپيگيري و اجراي دي

ايت ناسبي حكخارجه از چنين ت وزارت امور مأموريت ننظر گرفته شده براي اي ارقام درحال با اين

 1398 جه سالي مرتبط با توسعه ديپلماسي اقتصادي نسبت به قانون بودهابرنامهندارد. ضمن اينكه 

كه « تيمقاوم حمايت از اهداف اقتصادي كشور و تقويت ديپلماسي اقتصاد» ط به برنامهبودر رديف مر

ربه كرده و را تج يدرصد 12تنها رشد ارد قرار د« هماهنگي روابط اقتصادي خارجي»در ذيل برنامه 

 . شودميميليون ريال را شامل  626،783افزايش آن رقم نه چندان قابل توجه 

ي وزارت امور خارجه كه هابرنامهست كه ا ينده ايندرخصوص اليحه برنامه بودجه سال آنكته ديگر  .6

تري ي كليهابرنامهسال گذشته شده است به نسبت براساس آنها اعتبارات اين وزارتخانه تعيين 

هاي مأموريتتر متناسب با كاركردها و ست كه درج عناوين تخصصيا د. اين درحالينشومحسوب مي

ر خارجه در حوزه وزارت امو 1398هاي مثبت اليحه و قانون بودجه سال ويژگيازجمله  اين وزارتخانه

گسترش و »د و به تصويب رسيد در ذيل شه ئااي كه سال گذشته به مجلس اردر اليحه بودجهبود. 
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تنظيم و تحكيم مناسبات سياسي در »سه برنامه « )دوجانبه و چندجانبه(تقويت روابط با كشورها 

تنظيم و تحكيم مناسبات سياسي در حوزه خاورميانه عربي و آفريقا و خليج »، «حوزه آمريكا و اروپا

المنافع و شرق، غرب آسيا و اقيانوسيه و مشتركتنظيم و تحكيم مناسبات سياسي در حوزه »و « فارس

همه اين  1399در اليحه بودجه سال  ست كها درحالياين  ،مورد اشاره قرار گرفته بودند« قفقاز

تنظيم و »برنامه ذيل  ،از اعتبار تخصصي برخوردار بودندبندي ژئوپليتيكي واسطه تقسيمهعناوين كه ب

مورد اشاره قرار  «تعامالت دوجانبه و چندجانبه»ين كلي نظير و تحت عناو« توسعه روابط با كشورها

كرد ي مشمول دريافت بودجه، كار نظارت بر نحوه هزينههابرنامهذكر عناوين كلي براي  طبعاً اند.گرفته

  سازد.آنها را دشوارتر مي

ه د اينكووج اي امروز، و بااهميت كارزار ديپلماسي عمومي در دنيرغم علي نكته ديگر آنكه .7

هراسانه گذاري روي اين موضوع براي جمهوري اسالمي ايران در عصر تشديد تحركات ايرانسرمايه

رنامه بي از اهميت به مراتب باالتري برخوردار است، شاهد حذف المللبينو  ايمنطقهدشمنان 

عدم  ور كل كشو 1399ي وزارت امور خارجه در اليحه بودجه سال هابرنامهديپلماسي عمومي از 

شديد  ايط نيازاين سوال وجود دارد كه در شررو ازاين اين اليحه هستيم.در تخصيص اعتبار براي آن 

تي حاسباهاي فرامرزي خود، براساس چه مالحظات و مكشور به تقويت ديپلماسي عمومي در فعاليت

 اعتبار مربوط به آن از رديف بودجه وزارت امور خارجه حذف شده است.

 

 پيشنهاد

كه مقام معظم ي شرايط خاصي خواهد بود. همچنانالمللبينبه لحاظ  1399شرايط كشور در سال 

بيني بل پيشيان قامتا چند سال آينده ادامه خواهد يافت. در اين  هاتحريماند، روند كيد كردهأرهبري ت

 گشتزابوند مريكا كه با تصميم خود براي خروج از برجام آغازگر رآجمهور كنوني يسئاست كه ر

سال  ور درجمهوري اين كشبا نزديك شدن به موعد برگزاري انتخابات رياست ،هاي ايران بودتحريم

ري ر جمهوبر حجم فشارها ب هاتحريمييد كارآمدي أمنظور اثبات درستي تصميم خود و تآينده، به

 تواندميمر ايد. اين ا نمامريكآبر نشيني در برااسالمي ايران بيفزايد تا از اين طريق ايران را وادار به عقب

قابل  ،اين اساسبر اي را در اختيار وي قرار دهد.برگ برندهاياالت متحده در مبارزات انتخاباتي 

عليه  ي اقتصادي خودهاتحريمينده از يكسو بر حجم و دامنه در سال آمريكا آبيني است كه دولت پيش

 نكشورماه بياسي ائتالف بر ضدايران جهت تحميل انزواي س سوي ديگر كارزار ايجادان بيفزايد و ازراي

 . كند را تقويت

طبيعي است كه در چنين شرايطي وزارت امور خارجه در چارچوب كارزار ديپلماسي اقتصادي  

ها و همزمان از طريق پويشطور به ايفا نمايد ومؤثري  نقش تواندمي هاتحريمبراي كاستن از فشار 
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سازي عليه ايران گام بردارد. سازي اقدامات معطوف به ائتالفدر راستاي خنثييك هاي ديپلماتتالش

ترين از مهم مكفي نيازمند ملزوماتي است كه برخورداري از منابع مالي خطيري قطعاً هچنين وظيف

كه در شرايط وجود  شودميبه نمايندگان محترم مجلس شوراي اسالمي توصيه رو ازاين آنهاست.

المقدور از تصميماتي كه منابع مالي وزارت هاي دولتي، حتيا براي افزايش بودجه دستگاههمحدوديت

اجتناب ورزند تا اين  ،دندهكل كشور را كاهش مي 1399امور خارجه مندرج در اليحه بودجه سال 

 د. هاي خطير خود در سال آينده بپردازمأموريتوزارتخانه بتواند به نحو بهتري به پيگيري وظايف و 

ست كه با توجه به حذف اعتبار ا ديگر به نمايندگان محترم مجلس شوراي اسالمي اين دپيشنها 

صويب ي و ت، در فرايند بررسلماسي عمومي در رديف بودجه وزارت امور خارجهپمربوط به موضوع دي

 نالوه مسئصخا ،بوطهن تصميم را از مسئوالن مربوط به ايقيق داليل مردطور به بودجه اين وزارتخانه،

اسي ير ديپلمضرورت عدم غفلت از امر خطو شده سازمان برنامه و بودجه و وزارت امور خارجه جويا 

 . مورد تأكيد قرار دهندهاي فرامرزي اين وزارتخانه را عمومي در فعاليت

 

 منابع و مآخذ

 كل كشور. 1398قانون بودجه سال . 1

 كل كشور. 1399اليحه بودجه سال . 2
 



 

 

 

 

 

 16788مسلسل: شماره   اسنامه گزارششن

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

 

 

 

 سياست خارجي()گروه سياسي مطالعات  :نام دفتر

 بيگي، سمانه احمدخانمهدي اميري :كنندگانتهيه و تدوين

 يونس اديانيسيد ناظر علمي:

 ـــــــ: تخصصي ويراستار

 ـــــــ استار ادبي:وير

 

 

 

 :هاي كليديواژه

 . بودجه 1

 . وزارت امور خارجه2

 اليحه. 3

 ديپلماسي اقتصادي. 4

 . ديپلماسي عمومي 5

 

 

 

 2/10/1398 تاريخ انتشار:

 

 


