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 مقدمه

ت از وضعی ی تصویری کلیباهدف ارایهارزیابی اقدامات و دستاوردهای دولت یازدهم های مجموعه گزارش

ن شده است. ای دولت یازدهم تهیه فعالیتسال  چهارهای اجرایی در مدیریت امور و سطح تدبیر در دستگاه

های راهبردی ها و اولویتهای اجرایی، برنامههای رسمی عملکرد دستگاهمجموعه بر اساس تحلیل گزارش

ازمان سجمهور، گزارش ها به مجلس و رئیسهتوسط وزرا و مدیران دستگاشده های ارایهدولت یازدهم، برنامه

اهبردهای رها و ها، اولویتای و سایر مطالعاتی که درباره چالشریزی کشور و منابع رسانهمدیریت و برنامه

ی ارچهکپهای حاضر از دو محدودیت فقدان نظام هماهنگ و یگزارششده است.  تهیه اندشده ها انجامدستگاه

ها متأثر بوده سو؛ و زمان محدود موجود برای تهیه گزارشهای اجرایی از یکتولید و گزارش عملکرد در دستگاه

 هایی باشند.تیهای اجرایی دارای کاسو علیرغم تالش صورت گرفته ممکن است در بازنمایی عملکرد دستگاه

وضعیت ن و راهبردی از اند که تصویری کالهشدنهایت اختصار برای آن تهیه  های این مجموعه درگزارش

ها و موانع های دستگاه برای رفع چالشی ماموریت دستگاه قبل و بعد از استقرار دولت یازدهم و برنامهحوزه

ی با های. بدیهی است که در گزارشارایه کنندی ماموریت دستگاه ده در حوزهروی تحقق اهداف ترسیم شپیش

ا، راهبردها و اقدامات هامهو تأکیدات کالن، بسیاری از عملکردها و جزئیات مربوط به برناین میزان از اختصار 

 شوند.ها معرفی نمیدستگاه

 

 الدین آشناسامح          

 های استراتژیکسرپرست مرکز بررسی  
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یوزارت فرهنگ و ارشاد اسالم  

 و دستاوردهاعملکرد  .1

 بخش کتاب و کتابخوانی . 1.1

 های کلیدی عملکرد در بخش کتاب و کتابخوانیجدول شماره یک؛ وضعیت و تغییرات شاخص

  سال

 1392 1393 1394 های عملکردیشاخص

  های منتشر شدهتعداد عناوین کتاب 66107 72877 80582

 )هزار نسخه( های منتشر شدهشمارگان کتاب 157655 152323 153967

  متوسط شمارگان کتابهای منتشر شده 2384 2090 1898

 هایمتوسط شمارگان کتابهای منتشر شده بدون احتساب کتاب 2259 1915 1615

 کمک درسی و زبان

 تعداد ناشران فعال 3984 4140 4147

 های عمومی کتابخانهتعداد  3147 3201 3278

زار )ه میهای عموامانت داده شده در کتابخانههای تعداد کتاب 31581 33508 30906

 نسخه(

 های عمومیتعداد مراجعه به کتابخانه 72354 71632 66341

 سرانه مطالعه   

 

اب )بر نتشار کتاهای هکتاب افزایش یافته است )بر اساس تعداد عناوین( اما مصرف کتاب و بنگاتولید  -

 دارند.طلوبی نمهای عمومی( وضعیت و روند کتابخانهاساس متوسط شمارگان و تعداد مراجعات به 

www.irpublicpolicy.ir



 

 
 

 
 

3 

یازدهماقدامات و دستاوردهای دولت   

بوده  613رابر ب 1394تعداد عنوان جدید به یک میلیون نفر جمعیت برای کشور ما در سال شاخص  -

 1275و نروژ؛  1626، اسپانیا؛ 1831، تایوان؛ 2875برای انگلستان؛  2014است. این شاخص در سال 

  است.

 در وزارت ارشاد کاهش مقررات و زمان بررسی آثار -

 رسانیبخش مطبوعات و اطالع. 2.1

 رسانیهای کلیدی عملکرد در بخش مطبوعات و اطالعجدول شماره دو؛ وضعیت و تغییرات شاخص

  سال

 1392 1393 1394 های عملکردیشاخص

 تعداد عناوین نشریات چاپ شده 6237 6745 8287

 های چاپیتعداد مجوز صادر شده برای رسانه 719 983 1514

 تعداد خبرنگاران خارجی واردشده به ایران 799 632 1339

 های خارجیتعداد نمایندگی رسانه 132 148 149

 

ت از و حمای بوعاتبازتر و قانونمندتر شدن فضای مطبوعات و افزایش شفافیت در پرداخت یارانه مط -

 ها با افزایش یارانه مطبوعات محلی.فعالیت مطبوعاتی در استان

 .با هدف افزایش امنیت شغلیپرداخت حق بیمه خبرنگاران  -

 ست.درصد آنها مربوط به استانها و شهرستانها 58مجوز برای نشریات که  2830صدور  -

 پایگاه خبری 1680صدور مجوز برای  -

 کاهش زمان رسیدگی به تقاضای صدور مجوز نشریات از سه سال به سه ماه. -
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 و تئاتر بخش سینما. 3.1
 

 های کلیدی عملکرد در بخش سینماه سه؛ وضعیت و تغییرات شاخصجدول شمار

  سال

 1392 1393 1394 های عملکردیشاخص

 های سینماتعداد سالن 318 306 380

 های سینماظرفیت سالن 124233 107670 127009

 های تولیدشدهتعداد عناوین فیلم 67 78 78

 شدههای سینمایی اکرانتعداد فیلم 58 94 128

 میزان فروش سینماهای کشور )میلیون ریال(  300000 518000 732438

 تعداد تماشاگران سینما )هزار نفر( 7843 14200 13450

 های آزاد سینماییتعداد آموزشگاه 175 186 244

 های سینمایی برگزارشدهتعداد جشنواره 37 41 42

 جهانیهای ایرانی در مجامع تعداد حضور فیلم - 1624 2247

 تعداد جوایز کسب شده در مجامع جهانی - 234 370

 های تولید و اجراشدهتعداد عناوین نمایش 4938 4910 5944

 تعداد تماشاگران نمایش )هزار نفر( 2231 2228 3694

 تعداد آموزشگاههای آزاد هنری 2946 3050 3536
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یازدهماقدامات و دستاوردهای دولت   

 خانه سینما نهاد صنفیبازگشایی  -

 گروه سینمایی هنر و تجربه  اندازیراه -

امکان اکران  میلیاردی و ایجاد 7های سینما به سیستم پخش دیجیتال و صرفه جویی تجهیز سال -

 هاهای سینمایی در تهران و شهرستانهمزمان فیلم

 هاافزایش حدود دوبرابری مخاطبان سینما و فروش فیلم -

 حمایت از بخش خصوصی در ساخت سالن های سینمایی -

 ایانهاالن رسای و غیرقانونی در فعالیت هنرمندان، نویسندگان و فعهای سلیقهمنوعیتحذف م -

 موسیقیبخش  . 4.1

 های کلیدی عملکرد در بخش هنریجدول شماره چهار؛ وضعیت و تغییرات شاخص

  سال

 1392 1393 1394 های عملکردیشاخص

 ای موسیقیتعداد اجرای صحنه 1320 3669 3887

 تعداد مجوزهای صادر شده برای آثار صوتی موسیقی 519 425 574
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 های حوزه فرهنگ و هنر . چالش2

 بخشی فرهنگ و هنرفرابخشی و بینهای چالش . 1.2

ری های فرهنگی و هنری)سیاستگذاشکاف بین نهادهای سیاستگذار و نهادهای مجری سیاست -

 فرهنگ و ارشاد اسالمی(توسط شورای عالی انقالب فرهنگی و اجرا توسط وزارت 

 هنگ و هنرهای مختلف حوزه فرظایف و ناهماهنگی میان نهادها و سازمانکاری، تداخل وموازی -

ادها ها وتوانمندی سایر نهمندی از ظرفیتضعف تعامل و همکاری فراسازمانی و عدم بهره -

 ها وسازمان

 های متنوع جامعهگویی به نیازهای سنتی در پاسخوجود محدودیت -

 ها )موسیقی، نمایش، سینما(نامشخص بودن وضعیت فقهی برخی از حوزه -

 گو در حوزه فرهنگ و هنرهای قدرت تأثیرگذار و غیرپاسخوجود گروه -

 ظامین -اختصاص بخش قابل توجهی از بودجه فرهنگی به نهادهای فرهنگی -

 ضعف جدی در اقتصاد فرهنگ -

 معنوی مؤلفان و مصنفانضعف قانونی و اجرایی در حمایت از حقوق مادی و  -

 هاچالش وزارت و حوزه هنری درخصوص نمایش فیلم -

 ای هنریورد با اجراهای و اقدامات مغایر با قوانین در برخها و برخوردهای سلیقهنظریتنگ -

 های فرهنگ در بیشتر استانحاکمیت دوگانه در حوزه -

 ضعف ارتباط میان دانشگاه و حوزه سیاستگذاری فرهنگی -
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یازدهماقدامات و دستاوردهای دولت   

 های بخشی فرهنگ و هنرچالش.2.2

 های عمومیچالش. 1.2.2

 ای به فرهنگنگاه سلیقه -

 بودجه بسیار اندک حوزه فرهنگ -

 سالمیفقدان اتاق فکر برای برنامه ریزی و نظارت در حوزه وزارت فرهنگ و ارشاد ا -

 شکاف میان فرهنگ رسمی و فرهنگ غیر رسمی -

تکثر و معناصر  ای که دربرگیرندهگونهعدم وجود یک تعریف فراگیر از هویت و فرهنگ ملی به  -

 های ایرانی باشدهای محلی، اقوام ایرانی و دیگر اقلیتمتنوع فرهنگ

 های قبل ها در دولتسطح باالی توقعات و انتظارات به دلیل معطل ماندن بسیاری از فعالیت -

 های فرهنگی و هنری در سراسر کشور توسعه ناعادالنه امکانات و فعالیت -

 نهادهای کارآمد صنفی و وابستگی مالی و اعتباری آنها به دولتفقدان  -

 ها و فاصله بین تهران و شهرستانهای صنفی در استانعدم فعالیت جدی تشکل -

 مشخص نبودن نسبت مسئولیت و تکلیف در حوزه دولت و نهادهای صنفی -

 نرهی فرهنگ و ابهام ، عدم شفافیت و تفسیر پذیر بودنن قوانین مربوط به حوزه -

 استفاده سیاسی و ابزاری از فرهنگ در کشور -

 ریزی و اقدامات فرهنگیسیطره رویکرد آزمون و خطا در برنامه -

 گذاری بخش غیردولتی در فرهنگ و هنرسرمایه زیاد بودن مخاطره -

 گیری بخش خصوصی توانمند در حوزه فرهنگ و هنر عدم شکل -

 حضور کمرنگ ایران در بازار جهانی فرهنگ و هنر  -
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 حوزه امور فرهنگی. 2.2.2

 پایین بودن سرانه مطالعه -

 تعدد و قابل تفسیر بودن معیارهای ممیزی کتاب -

دک ها اننی در آگیری نیازها و بازارهای جدید فرهنگی و هنری که سهم فرهنگ و هنر داخلشکل -

 است

بد نری در سهی و استقبال کم از تولیدات فرهنگی و هنری داخلی و پایین بودن سهم آثار فرهنگ -

 هاخرید خانواده

 پایین بودن سرانه مطالعه در کشور -

 پایین بودن تیراژ انتشار کتاب در کشور -

 ی سود کم این سنعتصنعت نشر و حاشیهو تبلیغ ناکارآمدی حلقه توزیع  -

 گرایش ناشران به کتابفروشی به جای نشر کتاب -

 پایین بودن سطح کیفی کتابهای منتشر شده -

 روشن برای رشد سرانه مطالعه در کشورفقدان راهبردی  -

 های متقن آماری در حوزه مطالعه فقدان داده -

مومی بخانه عک کتاپایین بودن نسبت تعداد کتابخانه عمومی به جمعیت کشور )استاندارد جهانی ی -

 هزار نفر( 5تا  3به ازاری 

 گرانی کتاب -
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یازدهماقدامات و دستاوردهای دولت   

 حوزه امور هنری. 3.2.2

  یتوجهی از فعاالن هنرفقدان انگیزه و اشتیاق در طیف قابل  -

 و ضعف در میزان و کیفیت آثار تولید شده هنری  و تنوع ضعف نوآوری -

های سالن وولید، تهای تولید همچون استودیوهای تولید، تجهیزات و ابزارآالت ضعف در زیرساخت -

  تئاتر

 و ها در تولیداتدار در فرهنگ اقوام و خرده فرهنگتوجهی به مضامین محلی و ریشهبی -

 محصوالت فرهنگی و هنری

 نظارتی معیارهای و مقررات قوانین، جامعیت عدم و ابهام -

ختالف ه عنوان مثال ا)بنهادها و هاسازمان این بین ناهماهنگی و نظارتی نهادهای و هاسازمان تعدد -

  نظرهای بوجود آمده میان وزارت فرهنگ و ارشاد و حوزه هنری(

 المللیمارکتینگ بینحضور کمرنگ سینمای ایران در  -

 بسته بودن مرزهای کشور به روی سینمای جهان -

 عف امنیت شغلی هنرمندانیا ضفقدان  -

 عدم تولید آثار هنری متناسب با عالیق و سالیق مخاطبان مختلف -

 نفر( 29000پایین بودن نسبت سالن سینما به جمعیت )یک سینما به ازای  -

 نازنجان، خراس سینما )ایالم، چهارمحال بختیاری،هایی با تنها یک یا دو سالن وجود استان -

 شمالی(

 میزیمهای روشن و قانونی و سازوکارهای پاسخگویی در حوزه نظارت و فقدان چارچوب -

ی، گذارستای سیاگیری از نهادهای صنفی در فرآیندهنبود راهبرد و سازوکار مناسب برای بهره -

 نظارت و ارزیابی

 ضعف مفرط ژانر سینمای کودک -

 ید فیلمگیری انحصار داخلی و فقدان رقابت در تولهای خارجی و شکلدم اکران فیلمع -

 تمرکز حمایت دولتی بر موضوع تولید به جای عرضه فیلم -
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 ی راهبردی حوزه فرهنگ و هنربرنامه. 3

 امور فرهنگیحوزه . 1.3

 کشور ریزیهبرنام و گیریتصمیم نظام در فرهنگی اجرایی دستگاه محوریت و اقتدار بازسازی -

 به بخش غیردولتی فرهنگ و هنر امور غیرحاکمیتی و هاتصدی واگذاری -

 جامعه فرهنگی فعالیت و مصرف سطح ارتقای برای سازیزمینه -

 نهادمردم هنری و فرهنگی نهادهای و هاتشکل کیفی و کمی توسعه -

 کشور راسرس در هنری و فرهنگی منابع و امکانات از عادالنه مندیبهره زمینه کردن فراهم -

 .دینی هایاقلیت و اقوام نواحی، یهنر و یفرهنگ محصوالت معرفی و تقویت ،توسعه -

 .فرهنگی و دیپلماسی مناسبات توسعه -

 امور هنریحوزه  . 2.3

ت فرهنگی و محصوال معنوی و مادی حقوق رعایت منظور به ساختاری و قانونی هایزمینه ایجاد -

 هنری

  ایو بیمه های مختلف قانونی، حقوق و مالیتقویت و توسعه حمایت -

 هاییتکاهش وابستگی آن به حما توانمندسازی بخش خصوصی و غیردولتی فرهنگ و هنر و -

 دولتی 

  یسازی و امور نظارت تصمیم نظام در فرهنگ غیردولتی بخش جایگاه و نقش افزایش -

 .هنر و فرهنگ نظارتی بخش هایفعالیت در حقوقی و قانونی خالءهای حذف -
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یازدهماقدامات و دستاوردهای دولت   

 های دیجیتالهای اطالعاتی و رسانهحوزه فناوری .3.3

 فرهنگی صنایع در اطالعاتی و ارتباطی نوین هایفناوری هایزیرساخت تقویت -

 اطالعاتی و ارتباطی نوین هایفناوری بر فرهنگی مبتنی  صنایع توسعه -

 دیجیتال هایرسانه حوزه در هافعالیت و ساماندهی و نظارت تقویت و انسجام -

 تالدیجی تولیدات مراکز و مجازی فضای زمینه در فعال مراکز با همکاری و هماهنگی -

 حوزه اقتصاد فرهنگ. 4.3

هیالت مالی و و تس انرژی ای،بیمه گمرکی، مالیاتی، معافیت از هنر و فرهنگ بخش سهم افزایش -

  اعتباری

 نیاز مورد عتباریا و مالی هایبنگاه و مؤسسات ایجاد برای حقوقی و قانونی بسترهای سازیفراهم -

 .بخش فرهنگ

 بخش به اریواگذ و دولتی نیمه و دولتی هنری و فرهنگی اجرایی و تولیدی هایفعالیت توقف -

 خصوصی

  یهنر و فرهنگی محصوالت فروش و توزیع تولید، هایزیرساخت گسترش و اصالح نظام -

  در بازار جهانی فرهنگ و هنر دولتی غیر بخش پایدار و موثر حضور سازیزمینه -
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 بندی. جمع4

و  تعدد نهادها -1باشد: وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی در مجموع با چند چالش اساسی و عمده مواجه می

اختار و ناکارآمدی س -2 ریزی، اجرا و نظارت در عرصه فرهنگ و هنر؛گذاری، برنامهمراکز تاثیرگذار در سیاست

های زیرمجموعه ها، مراکز و سازمانعدد و تنوع وظایف، ماموریتت -3متخصص؛  کمبود نیروی انسانی

ضعف  -5های فقهی و شرعی؛ و حدودیتم -4ها؛ وزارتخانه و عدم تناسب اختیارات با وظایف و ماموریت

 اقتصاد فرهنگ.

وه وی دو گرسلت از ها موجب اختالل در عملکرد وزارت شده و باعث شده که وزارت و دووجود این چالش

االن عرصه فرهنگ و هنر و اقشار گسترده از یک سو فع -1و در دو جهت کامال مخالف مورد انتقاد قرار گیرد: 

قشار ، مراجع، مراکز و ااز سوی دیگر -2اجتماعی در جهت نشاط، طراوت و آزادی هرچه بیشتر در این حوزه ؛ و 

و  هاواستهخشند. باها در عرصه فرهنگ و هنر میل شرعی و برخی محدودیتمذهبی که خواستار رعایت مسائ

ولت و دار دادن ار قرهای سیاسی برای تحت فشمطالبات این گروه در بسیاری از موارد دستاویز برخی جریان

 گیرند.هجمه به آن قرار می

ل ائالحات مسو اص یاسی جریان اعتدالباید توجه داشت که یکی از عمده مطالبات پایگاه اجتماعی و س

 هضربه مهمی ب مربوط به نشاط و طراوت عرصه فرهنگ و هنر است و درصورت عدم موفقیت در این زمینه،

ای ونهاید به گبالن پایگاه دولت وارد خواهد شد. لذا وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی در سطح راهبردی و ک

 سازمان یابد که بتواند مسایل زیر را حل کند:

)حل  شورکریزی هگیری و برنامدستگاه اجرایی فرهنگی در نظام تصمیماقتدار و محوریت نقصان در  .1

 تعارض با شورای عالی انقالب فرهنگی(

 ی متخصصی انسانها و وظایف و جذب نیرویتراصالح ساختار وزارتخانه؛ بازتعریف مامویر در تأخ .2

 های اطالعاتی دقیق و با استانداردهای یکسان بانک نقصان .3

 سازمانی های عملکرد دروننظام دقیق پایش و ارزیابی شاخص ناکارآمدی .4
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یازدهماقدامات و دستاوردهای دولت   

 بخش صنفی و غیردولتی تضعیفو  دولتی در عرصه فرهنگ و هنرزیاد گری تصدی .5

 ارتباط نامناسب با مراجع و بروز تنگناهای فقهی .6

 تسهیالت تر ازسانگیری آو بهره ایبیمه و گمرکی ،فرهنگ و هنر از معافیت مالیاتینامناسب سهم  .7

 مالی 

ی ش خصوصای که فعالیت در فرهنگ و هنر برای بخگری و اعمال مقررات به گونهتنظیممشکل  .8

 جذاب شود.

 هنر سرمایه اجتماعی وزارتخانه و مدیریت نظام فرهنگی در بین اهالی فرهنگ و کاهش .9

 عدالت در دسترسی به تولید، توزیع و مصرف فرهنگی در کل کشورفقدان  .10

 انپذیری ایران در بازار محصوالت فرهنگی و هنری جهسطح رقابت در ارتقای ناکامی .11

، یع دستی، صناضعف در مدیریت یکپارچه منابع فرهنگی )محصوالت فرهنگی و هنری، میراث فرهنگی .12

 و ...(

 ها و نهادهای غیردولتی های پرداختی به انجمننبودن بودجه شفاف .13
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