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گونهشناسي خطمشيهاي صنايع فرهنگي در ايران
ابراهيم کتابي 6علي حميديزاده 1سيدمجتبي امامي 3مهدي

ايزدخواه1

چکيده

عدم نراه کارشناسي و علمي در خطمشيگذاري اقتصاد فرهنگ و صنايع فرهنري کشور موجب
شده در اين عرصه شاهد بازدهي و خروجي قابلتوجهي نبوده و همچنين فعاالن اين حوزه در فعاليت
خود با موانع مختلفي روبهرو باشند .صنايع فرهنري که مواردي همچون موزه ،کتابخانه ،تئاتر ،نشر،
نرمافزار ،پويانمايي ،اسباببازي و ...را شامل ميشود ،افزون بر انتقال فرهنگ ،پتانسيل قابلتوجهي
در توليد درآمد و اشتغال دارند .پژوهش حاضر که خطمشيهاي صنايع فرهنري در ايرانِ پس از
انقالب را بررسي و تحليل کرده ،بر اساس نوع هد  ،بنيادي و بهلحاظ روش ،کيفي و داراي
رويکردي استقرايي است .دادههاي آن ،اسناد و مدارکي است که از «پايراه ملي اطالعرساني قوانين
و مقررات کشور» جستوجو و مورد تحليل مضمون قرار گرفتهاند .در اين تحقي خطمشيهاي
صنايع فرهنري به دو دستة کلي «کالن و چارچوبساز» و «عيني و عملياتي» تقسيم شدهاند .پنج
خطمشي «اصال قوانين ،تدوين استانداردها و ضوابط»« ،تسهيلگري»« ،سياستگذاري»« ،کاهش
تصدي دولت» و «نيروي انساني» جزو خطمشيهاي کالن و چارچوبساز و شش خطمشي «ايجاد
و مرمت»« ،پرداختها و تسهيالت»« ،تبليغ و ترويج»« ،رون توليد»« ،زيرساختها ،امکانات،
تجهيزات و زمين» و «معافيتها» جزو خطمشيهاي عيني و عملياتي دستهبندي شدهاند.
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 .0مقدمه
اگر معتقديم فرهنگ همان هوايي است که تنفس ميکنیم ،پس خطمشييگيذاران باييد
عنايت ويوهاي به اين زمینه داشته باشند .يکي از حوزههاي مرتبط بيا فرهنيگ کيه نیازمنيد
توجه بیشتري است «اقتصاد فرهنگ» و «صنايع فرهنگي» هستند .حوزهاي که واقعیتهياي
موجود در کشور نشان ميدهد در دورههاي مختلف ،همواره مورد بيمهيري دوليتهيا واقيع
شده است.
به همین خاطر کشور ايران بهلحياظ وضيعیت مؤلفيههياي اقتصياد فرهنيگ ،نيهتنهيا در
مقايسه با استانداردهاي جهاني بلکه در مقايسه با کشورهاي سند چشمانداز نیيز از موقعیيت
مناسبي برخوردار نیست (ناظمي اردکاني و صیادي.)616 :6313 ،
ازاين رو ،بايد خطمشيگذاري صنايع فرهنگي و خالق ايران بهطور عمیق بررسيي گيردد.
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تحلیل خطمشيهاي صنايع فرهنگي ،ما را با خلل ،نواق

و يا اشتباه هاي احتميالي در ايين

حوزه ،آگاه و مقدمات تدوين خطمشيهاي جديد و يا اصالح آنها را فراهم ميکند .به عنيوان
مثال مقررات مربوط به حوزة صدور مجوز مؤسسههاي فرهنگي مربوط بيه دهية  72بيوده و

نیازمند بازنگري اساسي است (ر.ک :محمدي.)6310 ،
بيشک پرداختن به پهنة صنايع فرهنگي که بنا بر گزارش کالچرال تايمز 6در سال
 1267بیش از  11/0میلیون شغل و  1/10بیلیون دالر درآمد ايجاد کرده (تاور،)3 :1267 1،
از اهمیت بسزايي برخوردار است .بنابر آخرين گزارش سايت وزارت فرهنگ و ارشاد
اسالمي 3661 3مؤسسة فرهنگي هنري چندمنظوره در کشور بهصورت رسمي ثبت شدهاند
و اين مهم ميتواند منجربه حل مشکالت بیش از سههزار مؤسسة فرهنگي غیردولتي که در
اين زمینه مشغول به فعالیتاند نیز بشود .مؤسسههايي که گاه در مسیر فعالیت خود ،مورد
بيمهري نهادهاي گوناگون قرار گرفته و با شروع فعالیتشان با موانع مختلفي روبهرو
ميشوند ،بهطوريکه فعالیت آنها با حداقل ظرفیت ادامه مييابد و در برخي موارد به
تعطیلي کشیده ميشود (ر.ک :زارعي.)6310 ،
1. Cultural times. The first global map of cultural and creative industries. EY 2015.
2. Tower.
3. https://tmsh.farhang.gov.ir.
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با توجه به مطالب باال ،مسئلة مدنظر پووهش حاضر را ميتيوان «عيدم نگياه کارشناسيي و
علمي به حوزة اقتصاد فرهنگ» عنوان کرد .اگر فراينيد خيطمشييگيذاري عميومي را بيه سيه
مرحلة اصليِ تدوين و تنظیم ،اجراي و ارزيابي خطمشي تقسیم کنیم (قليپيور،)616 :6313 ،
پووهش حاضر در پيي تحلیيل و بررسيي اقتصياد فرهنيگ در گيام اول اسيت .بيه بیيان ديگير
قانونگذاري در حوزة اقتصاد فرهنگ که همان تدوين و تنظیم خطمشي در اين حوزه اسيت را
با نگاه علمي و کارشناسانه مورد بررسي قرار ميدهد .هدفي که تحقيق آن در راسيتاي تحقيق
اقتصاد فرهنگ بوده و درنهايت به ميوازات تيدابیر ديگير ،منجربيه مرتفيع گردييدن مشيکالت
بیانشدة پیشین و نمايش ظرفیت فوقالعادة فرهنگ در ايجاد اشتغال و درآمد خواهد شد.
 .2پيشينه و مباني نظري
2ـ .1خطمشيگذاري فرهنگي

درحاليکه مطالعة سیاستها تاريخچه اي طوالني دارد ،اما مطالعة نظياممنيد خيطمشيي
عمومي به عنوان يک رشتة علمي جديد است .دانیل مککول 6ادعيا مييکنيد کيه مطالعيات
مدرن خطمشي به سال  6111برميگردد (بیرکلند.)7 :1260 1،
مطلع منطقي براي پیشینة نظري ،ارائة تعريفي از خطمشيي عميومي اسيت .کياري کيه
البته ساده نیست .خطمشي عمومي مفهومي شهودي بوده که تعريف دقیق آن بسیار دشوار
و براي آن تعاريف مختلفي بیان شده است (اسمیت.)63 :6311 ،
خطمشي عبارت است از خط سیري که انسيان در پيیش رو دارد و خيطمشيي عميومي
شامل تصمیم هايي ميشود که توسط مراجع مختلف بخش عمومي از قبیل مجلس ،دولت و
قوة قضايیه که حافظان منافع عمومي در جامعهاند ،اتخاذ ميگردد (خاشعي.)72 :6312 ،

بهطيورکلي مييتيوان گفيت در فراينيد خيطمشييگيذاري عميومي ،نخسيت مسيائل را
مفهومسازي و سپس براي حل بيه دوليت عرضيه مييشيوند؛ نهادهياي دولتيي ،بيديلهياي
خطمشي را فرموله و گزينش ميکنند و بديلهياي منتخيب را اجيرا ،ارزشيیابي و بيازنگري
ميکنند (ساباتیه.)67 :6313 ،
1. Daniel McCool.
2. Thomas Birkland.
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اما به طور خاص در موضوع پووهش ،خيطمشيي فرهنگيي را مييتيوان اصيول راهنمياي
کارگزاران فرهنگي و مجموعه عالئم و نشانههايي دانست که مسیر حرکت را نشان ميدهيد.
در تعريف ديگري ،سیاست فرهنگي با توجه به اهيداف اصيلي اش بيه کارکردهياي عميدهاي
تجزيه شده است؛ حف میراث ملي ،حمايت از هنرمندان و آفرينندگان آثار هنيري ،تربیيت
هنرمندان و نمايشگران ،فراهم آوردن زمینة بهرهبرداري همگاني از فعالیتهاي فرهنگيي و
توسعة مبادالت و تحقیقات بینالملليي .همچنيین در تعرييف ديگيري ،مجموعيه اقيدامات و
تصمیمات حکومت که به طيور مسيتقیم از سيوي خيود حکوميت ييا بيهوسيیلة کيارگزاران،
سازمان ها يا نهادهاي مرتبط بيا آن در حيوزة فرهنيگ صيورت مييگیيرد ،سیاسيتگيذاري
فرهنگي قلمداد شده است (باقري ،توکلي و الواني.)62 :6310 ،
1ـ .1اقتصاد فرهنگ
214

اقتصاد فرهنگ 6،شاخه اي کاربردي از علم اقتصاد است که حیطية موضيوعي آن کياربرد
اصول ،مفاهیم و نظريه هاي علم اقتصاد براي تبیین و تحلیل مسائل اقتصادي بخش فرهنيگ
و درنهايت ارائة خط مشي در جهت بهبود ميديريت اقتصيادي فعالیيت هياي فرهنگيي اسيت
(تشکر 0 :6393 ،ي.)1
اقتصاد فرهنگ که در دهة  6172به عنوان يک حوزة علمي ظياهر شيد ،بيه طيور سينتي
بیشتر به عنوان يک حوزة هزينهاي ديده ميشيد (بونيت و نگريير ،)1 :1269 1،اميا در حيال
حاضر نقش فرهنگ در اقتصادهاي دانشبنیان به طور چشمگیري در حال افزايش است؛ هيم
از نظر چشمانداز مصرف و هم از حی فعالیتهاي تولیدي (ماتوسیو و فوريا.)010 :1262 3،
اکنون بازار فرهنگي ،بيسيابقه فعيال بيوده و خيطمشييگيذاري فرهنگيي دوليتهيا بسيیار
بااهمیتتر از قبل شده است.
3ـ .1صنايع فرهنگي

يکي از موضوعهايي که همیشه در پيي مبحي اقتصياد فرهنيگ مطيرح شيده ،موضيوع
1. Cultural Economy.
2. Bonet & Négrier.
3. Mattoscio & Furia.
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صنايع فرهنگي و خالق است .اساس و جوهر صنايع فرهنگي 6اين است که واسطهها هسيتة
محتواي فرهنگي را بهصورت انبوه تولید ميکنند و در میيان طیيف وسيیعي از مخاطبيان و
اغلب در سطح جهاني توزيع ميکنند .اين صنايع شامل ضبط صدا ،فیلم ،راديو و تلويزييون،
مطبوعات و رسانههاي چاپي هستند .پیشینة اين مفهوم به دهة  6172اروپا بازميگيردد .در
پايان دهة  6112با ادغام هنر و میراث و صنايع فرهنگي در يک بخش ،پارادايم جدييدي بيا
عنوان «صنايع خالق» 1ظهور يافت (تاوز61 :6310 ،ي.)67
آنکتاد 3ي مخفف کنفرانس تجارت و توسعة ملل متحد ،يکي از نهادهاي سازمان ملل
متحد است که در سال  6111تأسیس شده و با هدف پیوستن کشورهاي درحالتوسعه به
اقتصاد جهاني فعالیت ميکند ي طبقهبندي زير را از صنايع فرهنگي ارائه ميدهد:
 .6نمايش فرهنگي شامل همة مهارتهاي هنري ،جشنوارهها و اعیاد مختلف؛
 .1مکانهاي فرهنگي شامل آثار تاريخي ،موزهها ،کتابخانه و...؛
 .3هنرهاي تجسمي شامل نقاشي ،مجسمهسازي ،عتیقه و عکاسي؛
 .1هنرهاي نمايشي شامل تئاتر ،اجراي زندة موسیقي ،رقي هياي محليي ،تماشياخانه و
خیمهشببازي؛
 .0تکثیر و انتشار شامل کتاب ،روزنامه ،مطبوعات و نشريات؛
 .1رسانههاي ديداري و شنیداري شامل تلويزيون ،راديو و صداوسیما؛
 .7رسانههاي جديد شامل نرمافزار ،محتواهاي ديجیتالي ،بازيهاي ويدئويي و انیمیشن؛
 .9طراحي داخلي شامل انواع گرافیک ،مد و لباس ،اسباببازي و جواهرات؛
 .1خدمات خالق شامل تبلیغات ،معماري ،تحقیق و توسعة خيالق ،خيدمات فرهنگيي و
خدمات ديجیتالي (کیقبادي و همکاران.)32 :6397 ،
1ـ3ـ .2خطمشيهاي صنايع فرهنگي در کشورهاي سرآمد اين حوزه

امروزه صنايع فرهنگي تأثیر بسیار مهمي در تولید ناخال

داخليي بیشيتر کشيورهاي

صنعتي دارند .در اين کشورها صادرات کاالهاي فرهنگي و تولیدات فکري افراد به مراتيب
1. Cultural industries.
2. Creative industries.
3. UNCTAD.
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مهم تر از صادرات کاالهاي صنعتي متعارف است .اما در کشورهاي درحالتوسيعه ،اقتصياد
بیشتر بر صادرات مواد خام فاقد ارزش افزوده متکيي اسيت و ايين کشيورها بيهراحتيي از
فرصت بالقوه صادرات محصوالت فرهنگي و تولیيدات فکيري چشيم مييپوشيند (خزائيي،
.)19 :6397
امريکا

اقدامزدايي و مقرراتزدايي ،اصليترين خطمشيهايي اسيت کيه دوليت ايياالت متحيده
به ويوه در سطح فدرال در حوزة صنايع فرهنگي دنبال کرده است .بهرغيم عيدم وجيود ييک
وزارت کاربردي فرهنگ در اياالت متحده ،برخي سازمان هاي مهم و مستقل دولتي عملکيرد
غیرمستقیمي به نمايندگي از دولت فدرال در اين بخش دارند .برجستهترين آنها بدين شيرح
است :بنیاد ملي هنر و علوم انساني 6که متشکل از بنیاد ملي براي هنر 1،موقوفة مليي بيراي
213

علوم انساني 3،شوراي فدرال هنر و علوم انساني 1و مؤسسة موزه و خيدمات کتابخانيه 0اسيت
(عزيزي73 :6311 ،ي.)91
طبق آمار يونسکو ارزش کل صنايع فرهنگي اياالت متحده امريکا در سال  1267بالغ بير
 17میلیارد دالر بوده است .پیش از اين اقتصاددانان در نشرية فیوچريسيت (ارگيان انجمين
آيندة جهان ،مستقر در اياالت متحده) پیشبیني کرده بودند کيه اقتصياد بيزرگ آمريکيا تيا
سال  1260همگي در سیطرة صنايع فرهنگي قرار ميگیرد (ملکيفر.)66 :6397 ،
چين

اين کشور در اواخر دهة  6172شروع به بازسازي اقتصيادي و نوسيازي کيرد .کنتيرل
فرهنگ کمي کمرنگ شد و در اوايل دهة  6112يک انتقال قابيل توجيه اتفياق افتياد ،در
سال  ،6111در ابتدا مفهيوم «صينايع فرهنگيي» ذکير شيد و بيه عنيوان بخشيي از وزارت
فرهنگ اضافه شد.
طبق آمار ،از سال  1221صنايع فرهنگي چيین بيا افيزايش سياالنه بيیش از  60درصيد
1. NFAH.
2. NEA.
3. NEH.
4. FCAH.
5. IMLS.
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(1درصد باالتر از رشد تولید ناخال

داخلي) رشد کرده است .به نظر ميي رسيد کيه صينايع

فرهنگي ،چشم انداز فرهنگ و اقتصاد چین را تغییر داده و بهشدت در انتقيال ميدرن جامعية
چیني مشارکت داشته است (شان660 :1261 ،ي.)661
انگليس

بهطورکلي موضوع قابل توجه دولت کارگري پس از  ،6117اصالح حکمرانيي منطقيهاي
در انگلستان بود .دولت اين کشور از سيال  1222فراينيد تحيول در اختیيار و ايجياد نيوعي
حاکمیت منطقهاي را شروع کرد .بر اين اساس «منطقهايسازي» نیيز بيهعنيوان خيطمشيي
صنايع فرهنگي در انگلیس اتخاذ شد .در سال  ،6111هشت منطقه در انگلیس متوليد شيد
که هريک ملزم به تهیة راهبردي با هدف کليِ بهبود عملکرد اقتصادي شدند .اوليین گيام در
اين فرايند تدوين «سند کالن صنايع خالق» بود (پرات12 ،1221 6،ي.)16
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آلمان

تنوع اقتصادي و فرهنگي يکي از بزرگترين نقاط قوت صنايع فرهنگي آلميان اسيت .در
سال  1220صنايع خالق در دستور کار دولت فدرال اين کشور قيرار گرفيت .برخيي ايياالت
فدرال آلمان کوشیدند تا ظرفیت اشتغال صنايع فرهنگ خود را توسيعه دهنيد .دوليت ايين
کشور استفاده از تجهیزات و وسايل فني مقرونبهصرفه در بخشهاي فرهنگيي را بيه عنيوان
يک سیاست تسهیل کرد (فسل و ساندرمن7 :1227 1،ي.)61
ژاپن

آژانس امور فرهنگي دولت ژاپن در سال  1221شبکة شهرهاي فرهنگي خالق خود را
افتتاح کرد و وزارت اقتصاد ،تجارت و صنعت ( 3)METIهم استراتوي ژاپن جذاب 1را براي
تبلیغ محصوالت خالق فرهنگي ازجمله مانگا0ي که بهمعناي صنعت کمیک استريپ (پينما)
1. Pratt.
2. Fesel & Söndermann.
3. The Ministry of Economy, Trade and Industry.
4. Cool Japan Strategy.
5. Manga.
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يا نشريات کارتوني است و در ژاپن رونق فراواني دارد و از دهة  6102شروع به گسترش
کرد ي و انیمیشن ارائه کرد (کاکیوچي و تاکیوچي6 :1261 6،ي.)1
بر اساس سرشماري تأسیس و کارآفريني در سال  ،1221صينايع فرهنگيي ژاپين شيامل
 1021222مؤسسه و  1161میلیون کارمند بود که به ترتیب  111درصيد و  1درصيد از کيل
صنايع را تشکیل ميداد (زهدي .)619 :1261 1،طبق آمار  3UISاين کشور در سال 1267
حدود  310میلیارد دالر صادرات کاالي فرهنگي داشته است.
کره جنوبي

در کره جنوبي نهادهاي دولتيي و رسيمي نقيش پررنگيي در گسيترش سیاسيت ميوج
کرهاي 1موسوم به  Hallyuداشتند .کره جنوبي بهرغم هويت فرهنگي شرقي اش اولويت را
به مکانیسم بازار در تولیدات صنعت فرهنگ خود داده و در وهلة بعيد هوييت مليي ميورد
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توجه است.
ظهور پديدة موج کرهاي همزمان با تحوالت اقتصادي و فرهنگيي کشيور کيره جنيوبي از
دهة  6112به بعد بوده است .هماکنون اين کشور با بهرهگیري از ظرفیتهاي ميوج کيرهاي
در میان  62کشور برتر از نظر قدرت نرم قرار دارد (عزيزي1 :6317 ،ي.)67
1ـ3ـ .1صنايع فرهنگي در ايران

متأسفانه در کشور ما به صنايع فرهنگي کيه يکيي از ارکيان مهيم هوييت مليتهاسيت،
چندان توجه نشده است و در برخي دورهها و عرصيههيا آنقيدر کيه صينايع فرهنگيي ميا در
1. Kakiuchi & Takeuchi.
2. Zuhdi.
3. UNESCO Institute for Statistics.
 .1موج کرهاي به گسترش جهاني فرهنگ کره جنوبي از دهة  6112به بعد اشاره دارد .اين موج در مراحل
آغازين با گسترش سريالهاي درام و موسیقي پاپ کرهاي در آسیاي شرقي ،جنوبي و جنوب شرقي وسعت
گرفت و بعدها با رشد اينترنت و رسانههاي اجتماعي بهويوه قرار گرفتن نماهنگهاي پاپ کرهاي روي يوتیوب
به مفهومي جهاني تبديل گشت .اصطالح هالیو نخستین بار در سال  6111توسط وزارت فرهنگ و گردشگري
کره جنوبي استفاده شد .اين وزارتخانه در آن زمان يک لوح فشردة موسیقي به زبان چیني تحت عنوان «هالیو
ي ترانهاي از کره» تولید کرده بود که رسانههاي چیني از نام آن براي توصیف موفقیت فرهنگ مردمي کره در
چین استفاده کردند.
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خدمت به گفتمان مدرن عمل ميکنند ،همجهت با فرهنگ مليي و ريشيههياي هيويتي ميا
نیستند (خزائي.)19 :6397 ،
جدول  :3آمار يونسکو 2از وضعيت صادرات و واردات کاالهاي فرهنگي ايران (برحسب دالر)

سال

9522

عنوان
صادرات کاالي
فرهنگي
واردات کاالي
فرهنگي
تراز تجاري

9523

9528

9529

9523

11111113 63111121 12112311 92992191 100261316
30272361 36613920 32111117 11126111 611197116
67116123 11113307 06179701 031031612

1017136

فقدان آمار يکپارچه و بهروز در اين زمینه ،يکيي از چيالشهياي پيیش رو بيراي توسيعة
صنايع فرهنگي و خالق است .بهطيوريکيه اگير از آميار محيدود منتشيره ماننيد آميار بياال
صرفنظر کنیم ،آمار دقیقي از گردش مالي ،میزان ايجاد درآمد ،میزان ايجاد اشتغال و سياير
اعداد و ارقام در اين حوزه بهطور منظم و به تفکیک سال وجود ندارد.
روشن است که تحقق اهداف و سیاستهياي کيالن فرهنگيي کشيور مسيتلزم ارزييابي و
سنجش فعالیتهاي فرهنگي و عملکرد سازمان ها و نهادهاي ميرتبط بيا آن اسيت .ايين امير
مهم بدون يک نظام منسيجم و يکپارچيه در آمارهياي فرهنگيي کشيور جهيت همياهنگي و
هدايت فعالیتها و برنامههاي همة نهادها و مراکز دستاندرکار میسر نخواهد بود (مقتيدائي
و ازغندي.)12 :6310 ،
 .3روش پژوهش
مهم ترين جنبة تحقیق علمي که اصالت و اعتبار تحقیق را نشان ميدهد،

روششناسيي1

تحقیق است .بر اساس روششناسي تحقیق مييتيوان قضياوت کيرد کيه چيه مقيدار نتياي،
تحقیق ،قابلیت اعتماد و تعمیم دادن به موارد مشابه را دارد.
بر اساس پیاز پووهش ساندرز 3مبناي فلسفي تحقیق ،تفسیري و جهتگیيري آن از ايين
1 .http://data.uis.unesco.org
آمار صادرات ،واردات و تراز تجاري محصوالت فرهنگي ايران در سالهاي  1261و  1260در اين سايت ارائه نشده است.
2. Methodology.
3. Saunders.
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حی که قابل استفاده در حوزهاي عملیاتي بوده ،کاربردي است ،همچنین پووهش حاضر بر
اساس نوع هدف ،بنیادي و به لحاظ روش ،کیفي و داراي رويکردي استقرايي است.
دادههاي اين تحقیق اسناد و مدارکي هستند که از پايگياه مليي اطيالعرسياني قيوانین و
مقررات کشور 6مورد جستوجو و جمعآوري قرار گرفته است و بازة زماني پس از انقيالب تيا
زمان انجام پووهش را مدنظر داشته است.
شیوة تجزيه و تحلیل دادهها نیز تحلیيل مضيمون 1اسيت .يکيي از روش هياي سياده و
کارآمد تحلیل کیفي ،تحلیل مضمون يا همان تحلیل تيم اسيت .تحلیيل مضيمون شيامل
جست وجو در جهت يافتن مضموني که در سراسر داده هاي ما تکرار شيده اسيت (پونيام و
داورا.)36 :1263 3،

اين روش ،روشي براي شناخت ،تحلیل و گزارش الگوهياي موجيود در داده هياي کیفيي
است .تحلیل مضمون فرايندي براي تحلیل داده هاي متني است و داده هاي پراکنده و متنوع
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را به دادههايي غني و تفصيیلي تبيديل ميي کنيد (بيراون و کيالرک .)1 :1221 1،در تحلیيل
مضمون محقق با دستکاري چندبارة دادهها ،بايد به يک حس در مورد آنها دست پیيدا کنيد
(الهوجیالن.)13 :1261 0،
 .0يافتههاي پژوهش
بر اساس دستهبندي صنايع فرهنگي آنکتاد کيه پیشيتر توضيحي داده شيد ،دادههياي
مدنظر در سامانة  Doticمورد کاوش قرار گرفت و بالغ بر  911قانون ييا مقيرره در حيوزة
اقتصاد فرهنگ از سامانة مزبور استخراج گرديد و به هريک از نتاي ،اين کاوش ،کد خاصي
اختصاص داده شد .در ادامه کدهايي کيه بیشيترين قرابيت معنيايي و مفهيومي را بيا هيم
داشتند در کنار هم قرار گرفت و به خلق معاني و واژه هاي جدييد پرداختيه شيد .درواقيع
کدها در قالب مضامین پايه دسته بندي شدند که در جدول زير به مثالهايي از آنها اشياره
شده است:
1. http://www.dotic.ir.
2. Thematic analysis.
3. Ponnam & Dawra.
4. Braun & Clarke.
5. Alhojailan.
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جدول  :3برخي مضامين پايه و نمونههايي از قوانين و مقررات نامر به آنها

نمونه قانون يا مقرره
مضامين پايه
هرگونه خريد و يا حمايت از بستههاي نرمافزاري رسانهاي يا نسخهها يا
تعیین ضوابط،
حاملهاي ديجیتال حاوي آنها توسط دستگاههاي اجرايي ،افزون بر رعايت
نرخها ،منابع ،تکالیف
ساير قوانین و مقررات موضوعه ،منوط به احراز ثبت نرمافزار مورد حمايت يا
تدوين آيیننامهها،
خريداري ،وفق قانون حمايت از حقوق پديدآورندگان نرمافزارهاي رايانهاي
الگوها و شیوهها
مصوب  6371به نام فروشنده يا دريافتکنندة حمايت است6.
شناسايي تولیدکنندگان و فروشندگان موفق در زمینة تولیيد و عرضية
حمايت از صادرات لباس هاي مناسب اسالمي و اعطاي تسهیالت به آنان و رفيع مشيکالت
ايشان و تسهیل شرايط صادرات براي محصوالت آنان1
وزارت رفاه و تأمین اجتماعي نسيبت بيه بیميه بیکياري سيینماگران و
بیمه
هنرمندان اقدام کند3
از تاريخ ابالغ اين قانون ناشيران و فروشيندگان کتياب و مطبوعيات اعيم از
اشخاص حقیقي و يا حقوقي که مجيوز فعالیيت از وزارت فرهنيگ و ارشياد
اسالمي دارند و همچنین نويسندگان ،مترجمان ،ويراستاران ،گرافیستهيا و
معافیت مالیاتي
ساير پديدآورندگان آثار فرهنگي مکتوب از پرداخت مالیات بر درآمد موضوع
فعالیتهاي مطبوعاتي و انتشاراتي معاف هستند1.
حمايت از مراکز رشد
حمايت از مراکز رشد و شتابدهندههاي کسب و کارهاي نوين در
حوزة قرآن و فضاي مجازي0
و شتابدهندهها
وزارت دادگستري مجياز اسيت بيدون گسيترش تشيکیالت سيازماني و بيا
استفاده از امکانات و ظرفیت هاي موجود با همکاري سازمان جهاني مالکیت
فکري ،برنامههاي آموزشيي مهيارتي کوتياهميدت مالکیيت فکيري را بيراي
دانش کارکنان
کارشناسان دستگاههاي اجرايي ،کاربران و ذينفعيان در دبیرخانية شيوراي
سیاستگذاري ملي و هماهنگي مالکیت فکري اجرا کند1.

 .6آيیننامة ساماندهي و توسعة رسانهها و فعالیتهاي فرهنگي ديجیتال (مادة  )16مصوب  6391هیئت وزيران.
 .1آيیننامة اجرايي قانون ساماندهي مد و لباس ،مصوب  6397وزيران عضو کمیسیون فرهنگي.
 .3بخشنامة رياست جمهوري درخصوص بیمة بیکاري سینماگران و هنرمندان و معادلسيازي درجية هنيري اعطيا
شده از وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي به هنرمندان با مدارک دانشگاهي ،مصوب  6391هیئت وزيران.
 .1مادة واحدة قانون معافیت مؤسسههاي انتشياراتي و کتيابفروشيان از پرداخيت مالیيات ،مصيوب  6392مجليس
شوراي اسالمي.
 .0برنامة جامع فعالیتهاي قرآني در فضاي مجازي ،مصوب  6317شوراي توسعة فرهنگ قرآني.
 .1تصويبنامه درخصوص اجازة اجيراي برناميههياي آموزشيي مهيارتي کوتياهميدت مالکیيت فکيري توسيط وزارت
دادگستري ،مصوب  6311هیئت وزيران.
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در مرحلة بعد ،از مضامین پايه ،مضامین سازماندهنده (خطمشيهاي صينايع فرهنگيي)
احصا گرديد و درنهايت مضامین سازماندهنده نیز مضامین فراگیر (گونههاي خيطمشيي) را
شکل دادند.
جدول  :8انواع خطمشيهاي صنايع فرهنگي و دستهبندي آنها
مضامين پايه
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بازنگري و اصالح قوانین ،تدوين استانداردها ،تعیین
ضابطهها ،نرخها ،منابع ،تکالیف تدوين آيیننامهها،
الگوها ،شیوهها ،مالکیت معنوي
ايجاد صندوق و مؤسسة اعتباري ،واسطهگري ،ارائة
مجوزهاي الزم ،سازماندهي و هدايت ،نظارت
امور پووهشي و تحقیقاتي ،درج در خطمشي،
سیاستگذاري ،برنامهريزي
کاهش تصدي ،تقويت نظام صنفي ،حمايت از مراکز
رشد و شتابدهندهها
دانش کارکنان ،معیشت دستاندرکاران ،بیمه ،درجة
هنري ،تأمین نیروي انساني
آزادسازي حريم ،ايجاد ،توسعه ،تولید ،مرمت ،احیا،
بازسازي ،شناسايي و اعالن اراضي جهت احداث
ايجاد و توسعه زيرساختها ،تسهیالت بانکي ،اختصاص
بودجه ،پرداخت و امهال در هزينهها
برگزاري نمايشگاهها و جشنوارهها ،افزايش مخاطبان،
تبلیغ و تروي،
صادرات ،تأمین مواد اولیه ،خريد ،تشويق ،کیفیتافزايي،
محدوديت براي واردات ،تسهیل سرمايهگذاري ،ايجاد بازار
فروش و رونق تولید ،مدرنسازي ،ايجاد رونق ،برخورداري از
تعرفههاي بخش صنعت ،پرداخت مابهالتفاوت نرخ ارز،
توسعة فرهنگ بهرهگیري ،همکاري بینالمللي
ايجاد و توسعة زيرساختها ،اختصاص فضاي فیزيکي و
زمین ،تجهیزات و امکانات ،واگذاري خودرو ،ارائة فضا و
امکانات اماني
معافیت عوارض ،معافیت مالیاتي ،معافیت پیمانسپاري
ارزي

مضامين
سازماندهنده
(خطمشيهاي
صنايع فرهنگي)

مضامين فراگير
(دستهبندي
خطمشيها)

اصالح قوانین،
تدوين استانداردها
و ضوابط
تسهیلگري
سیاستگذاري

خطمشيهاي
کالن و
چارچوبساز

کاهش تصدي
دولت
نیروي انساني
ايجاد و مرمت
پرداختها و
تسهیالت
تبلیغ و تروي،

رونق تولید

زيرساختها،
امکانات ،تجهیزات،
زمین
معافیتها

خطمشيهاي
عینيتر و
عملیاتيتر
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با توجه به جدول مضامین و شکل صفحة قبل ،خطمشييهياي صينايع فرهنگيي در قاليب
مضامین سازماندهنده و در دو نوع به همراه متون منتخب هريک در ادامه آورده شده است:
2ـ .6خطمشيهاي کالن و چارچوبساز

اين نوع خطمشيها ،نگاه راهبردي حاکمیت در حل مسائل عمومي را نشان ميدهنيد و
حاکي از عزم دولت در حل ريشهاي مشکالت دارند .در اين خطمشيهيا دوليت و حاکمیيت
سعي در کمترين دخالت در امور و فعالیيتهياي فعياالن عرصيه صينايع فرهنگيي داشيته و
درواقع در پي ايجاد اسيتقالل اقتصيادي در بيین فعياالن صينايع مختليف فرهنگيي و عيدم
وابستگي شان به بودجة نفت هستند .به همین خاطر در اين خطمشيها کمتيرين تصيدي از
سوي دولت مشياهده شيده و تيالش خيطمشييگيذار در تسيهیل اميور بيراي فعياالن ايين
حوزههاست تا حضور مستقیم.
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 .2اصالح قوانين ،تدوين استانداردها و ضوابط :در مواردي قيانونگيذار جهيت کميک و
حمايت از صنايع فرهنگي ،اصالح قوانین و ضوابط و تدوين اسيتانداردها را خيطمشيي خيود
قرار داده است .تعیین قوانین ،ضوابط ،دستورالعملها و مواردي از اين دست ،کمک شياياني
به کاهش سردرگمي و بالتکلیفي فعاالن اين حوزه و رفع خأل قانون ،مقرره و روال مييکنيد.
در ادامه مثالي از اين نوع خطمشيها اشاره شده است:
«تدوين استانداردهاي الزم براي مواد اولیيه و روشهياي تولیيد صينايع دسيتي و فيرش
دستباف براي پیشنهاد به سازمان ملي استاندارد

ايران»6.

 .9سياست گذاري :در مواردي قانونگذار و در رأس آنها دولت ،توجه بلندمدت و بنیادي
به حوزة صنايع فرهنگي دارد و ميکوشد معضالت اين پهنه را عمیقتر رصد و مرتفيع کنيد.
در اين دسته از خطمشيها ،پرداختن به امور صينايع فرهنگيي گياهي در سياحت نظيري و
گاهي در قالب سیاستگذاريها و برنامهريزيها نشان داده ميشوند.
«تکمیل مطالعة طرح جامع گردشگري استان»؛ اجراي طرحهياي گردشيگري و صينايع
دستي در استان

قزوين1.

 .3کاهش تصدي دولت :از ديگر خيطمشييهياي احصيا شيده از قيوانین و مقيررات اقتصياد
 .6قانون حمايت از هنرمندان ،استادکاران و فعاالن صنايع دستي ،تصويب  6311/66/69مجلس شوراي اسالمي.
 .1مصوب  6391/9/61هیئت وزيران.

گونهشناسي خطمشيهاي صنايع فرهنگي در ايران

فرهنگ و صنايع فرهنگي ،خطمشيهايي است که در پي کاهش تصدي دولت و حضور پررنگتير
بخش خصوصي در اين زمینه است .در ادامه نمونهاي از اين نوع قوانین آورده شده است:
«حمايت از بخشهاي مردمي فعال در زمینية توسيعة فرهنيگ قيرآن و اهيلبیيت در
فضاي

مجازي»6.

 .8نيروي انساني :گاهي قانونگذاران حوزة صنايع فرهنگي ،منابع انساني فعيال در ايين
عرصه را مدنظر داشتهاند و مصوبات آنان نشان از اين دارد که خطمشيي ايشيان حماييت از
فعاالن اين حوزه است .بهعنوان مثال قوانین مرتبط با ارتقياي سيطح سيواد نیيروي انسياني،
قوانین مربوط به بیمه و معیشت کارکنان اين حوزه ،اعطاي درجة هنيري و ...مثيالهيايي از
اين خطمشي هستند که به نمونهاي از آن اشاره شده است:
«حمايت از ارتقاي دانش و مهارتهاي تخصصي در زمینة رسيانههيا ،آثيار و محصيوالت
فرهنگي

ديجیتال»1.

 .0تسهيلگري :اين خطمشي که به نوعي مکمل خطمشيهاي کياهش تصيدي دوليت
محسوب ميشود ،در پي تسهیل ورود و فعالیت بخش غیردولتي و سپس پوييايي بیشيتر در
حوزة صنايع فرهنگي است که به نمونهاي از آنها اشاره ميشود:
«تسهیل و تسريع در فرايند صدور مجوز تأسیس مؤسسههاي فرهنگي ي هنري براي
طراحان پارچه و لباس ايراني ي

اسالمي»3.

1ـ .6خطمشيهاي عيني و عملياتي

اين دسته از خطمشيهاي صنايع فرهنگي نشان ميدهند دولت بیشتر در پي رفع فوري
مسائل اين حوزه بوده تا اينکه بهصورت ريشهاي و اصولي با آنها روبه رو شود .نمونه بارز ايين
خطمشيها ،تزريق پول و نقدينگي به اين حيوزه ييا تصيديگيري دوليت در ايجياد صينايع
فرهنگي است .هرچند گاهي اين خطمشيها برخي مشکالت را مرتفع ميکنند ،اما بهدلیيل
حضور مستقیم دولت ،بخش غیردولتي به خودکفايي و اسيتقالل نمييرسيد و بيراي بقيا در
ادامه نیز نیاز به اين حضور هست.
 .6برنامة جامع فعالیتهاي قرآني در فضاي مجازي ،مصوب  6317/3/0شوراي توسعة فرهنگ قرآني.
 .1آيیننامة ساماندهي و توسعة رسانهها و فعالیتهاي فرهنگي ديجیتال ،مصوب  6391هیئت وزيران.
 .3آيیننامة اجرايي قانون ساماندهي مد و لباس 6397/3/61 ،وزيران عضو کمیسیون فرهنگي.
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البته الزم بيه ذکير اسيت در برخيي ميوارد حضيور مسيتقیم دوليت جهيت تيدبیر اميور
اجتنابناپذير است و قضاوت در مورد درستي يا نادرستي اين خطمشيها نیازمند اطالعيات
تکمیلي پیرامون شرايط و اقتضائات دورة مدنظر است .در ادامه به انيواع ايين خيطمشييهيا
اشاره شده است:
 .2ايجاد و مرمت :ازجمله خطمشيهاي دولت در حماييت از صينايع فرهنگيي ،ايجياد و
مرمت صنايع فرهنگي است .اين خطمشي بیشتر در حوزة گردشگري ،میراث فرهنگي ،موزه
و صنايع دستي انتخاب شده است.
«اجراي طرح احیاي مسیر تياريخي شهرسيتان کيرج»؛ موظيف کيردن سيازمان میيراث
فرهنگي ،صنايع دستي و گردشگري نسبت به اجراي طرحهاي گردشگري ،صينايع دسيتي و
تجهیز موزهها دراستان
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تهران6.

«احداث پن ،کتابخانة استاندارد  1122متر مربع در پن ،مرکز شهرسيتان در سيالهياي
6391ي1.»6316

 .9پرداختها و تسهيالت :اين خطمشي ازجمله مواردي است که در دوره هاي گوناگون
توسط دولتهاي مختلف براي حمايت از صينايع فرهنگيي اتخياذ شيده اسيت .در ذييل بيه
نمونهاي از آن اشاره شده است:
« ...مبلغ هزاروپانصد میلیارد ريال از محل منابع قانون بودجة سيال  6312کيل کشيور،
افزون بر اعتبار برنامة حمايت و گسترش سینماي ملي براي حماييت از پیشيرفت سيینماي
اسالمي ي ايراني به وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي تخصی

يافت»3.

 .3تبليغ و ترويج :در برخي موارد اين خطمشي در قامت برپيايي نمايشيگاههيا ،معرفيي
نمادها ،تهیه و پخش برنامههاي تلوزيوني ،معرفي مناطق نمونة گردشگري و ...خود را نشيان
ميدهند .در ادامه به دو نمونه از اين قوانین اشاره شده است:
 .6مصوب  6399هیئت وزيران.
 .1موظف کردن وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي به تکمیل ،تجهیز و احداث مجتمعهاي فرهنگيي و کتابخانيههيا در
استان گیالن ،مصوب  6391هیئت وزيران.
 .3اتخاذ تصمیمهايي بهمنظور اجراي طرحهاي حمايت از پیشرفت سینماي اسالمي ي ايراني ،مصوب 6312/1/7
شوراي عالي سینما.
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«درياچه زريوار مريوان به عنوان قطب گردشگري و رودخانههاي سيقز ،قشيالق و گرييزه
بهعنوان محور گردشگري تعیین

ميگردند»6.

«انعکاس جشنوارهها و نمايشگاههاي مد و لباس اسالمي ي ملي و معرفي طرحهاي ارائهشده
و طراحان موفق در برنامههاي

سیما»1.

 .8رونق توليد :در اين خطمشي ،دولت در پي حمايت از صنايع فرهنگي از طريق ايجاد
رونق در تولید اين صنايع است .در ادامه نمونهاي از اين خطمشي آورده شده است:
«پس از ابالغ اين تصويبنامه ،ظرف پن ،سال همة نرمافزارهاي کاربردي در سامانههياي
عملیاتي را از نرمافزارهاي مبتنيبر زيرسياختهياي انحصياري ،وابسيته و تحدييد شيده بيه
نرمافزارهاي مبتنيبر زيرساختهاي بومي تغییر

دهند»3.

 .0زيرساختها ،امکانات ،تجهيزات :در دورههايي مشاهده شده که دولت براي حماييت
از صنايع فرهنگي ،خطمشي فراهمآوري زيرساختها ،امکانات و تجهیزات را در پیش گرفتيه
است که در ادامه به نمونهاي از آن اشاره شده است.
«افزايش اعتبار رديف  32121226به مبلغ دوازده میلیارد ريال در اليحية بودجية سيال
 6397کل کشور براي تجهیز يک استوديوي تولید و پويانمايي در استان

سمنان»1.

 .9معافيتها :در مواردي هم دولت و مجلس با اعطاي معافیتهيا در کميک بيه صينايع
فرهنگي برآمدهاند.
«از تاريخ ابالغ اين قانون ناشران و فروشندگان کتاب و مطبوعات اعم از اشخاص حقیقي
و ي يا حقييوقي کييه مجييوز فعالی يت از وزارت فرهنييگ و ارشيياد اسييالمي دارنييد و همچن يین
نويسندگان ،مترجمان ،ويراستاران ،گرافیستها و ساير پديدآورندگان آثار فرهنگيي مکتيوب
از پرداخت مالیات بر درآمد موضوع فعالیتهاي مطبوعاتي و انتشاراتي معاف

ميباشند»0.

 .6موظف کردن سازمان میراث فرهنگي و گردشگري به اقداماتي درخصوص توسعة گردشگري ،بهسيازي ميوزههيا،
مرمت و بازسازي آثار تاريخي در استان کردستان.
 .1آيیننامة اجرايي قانون ساماندهي مد و لباس ،مصوب  6397/3/61وزيران عضو کمیسیون فرهنگي.
 .3اتخاذ تصمیم هايي بهمنظور توسعة تولید و کاربرد نيرم افزارهياي بيومي در کشيور ،مصيوب  6399وزييران عضيو
کارگروه مديريت فناوري اطالعات و ارتباطات و امنیت آن (فاوا).
 .1موظف کردن سازمان صداوسیما به اجراي طرحهاي سیگنالرسياني مياهوارهاي ،پوشيش شيبکة قيرآن و تجهیيز
استوديوي تولید و پويانمايي در استان سمنان ،مصوب  6391/3/13هیئت وزيران.
 .0قانون معافیت مؤسسههاي انتشاراتي و کتابفروشان از پرداخت مالیات ،مصوب  6392/1/11مجلس شوراي اسالمي.

235

دوفصلنامه علمي پژوهشي دين و سياست فرهنگي  /شمارة هفدهم  /پاييز و زمستان 0011

 .5جمعبندي و نتيجهگيري
در ايران يکي از ويوگيهاي خطمشيگذاري ،ترجیح سیاستهاي عینيتر و عملیياتيتير
بر برنامههاي کالن است .در برخي بخشها عمير کوتياه ميديريت از ييکسيو و چشيمانيداز
گردش مرجعیت در آن بخش از سوي ديگر مدير را ناگزير به نگرش کوتياهميدت مييکنيد.
بنابراين از سويي سیاستهاي کمي قابل حصول در کوتاهمدت بر اقيدامات کیفيي بلندميدت
بیشتر ترجیح داده ميشوند و از سويي ديگير راديکالیسيم و تماييل بيه تغییير سيريع بيروز
ميدهد .ازاينرو ،تفکر تغییرات تدريجي حاکم نیست (مقتدائي و ازغندي.)69 :6310 ،
در حوزة صنايع فرهنگي نیز اين معضل وجود دارد و بررسي فراواني هريک از طبقههياي
خطمشي صنايع فرهنگي نشان دهندة آن است که خطمشيگذاران کمتر ديد کالن بيه ايين
حوزه داشتهاند و بیشتر خطمشيها حاکي از نگاهي کوتاهمدت (عینيي و عملیياتي) بيه ايين
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نمودار  -2فراواني هر يک از گونههاي خطمشي در صنايع فرهنگي

در ادامه نمودار تفکیکي و فراواني هريک از خطمشيهاي حيوزة صينايع فرهنگيي آورده
شده است:
 .6از تعداد  911قانون و مقرره شمردهشده تنها سه مصوبه وجود داشت که حماييت قيانونگيذار از فعياالن صينايع
فرهنگي را نشان نميداد و در مقابل حتي براي ايشان هزينه نیز ايجاد نمييکيرد .بيهعنيوان مثيال :بيه وزارت اميور
اقتصادي و دارايي اجازه داده ميشود دو درصد از کل فروش بلیط سيینماهاي کشيور را اخيذ و بيه حسياب درآميد
عمومي منظور کند .ماده واحده ،مصوب  6310مجلس شوراي اسالمي.
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نمودار  :0فراواني هريک از خطمشيهاي صنايع فرهنگي

همانطور که از نمودار نوع حمايتها پیداست ،حاکمیت بیشتر بيا تصيديگيري صينايع
فرهنگي حمايت کرده تا تسهیلگري .بهعنيوان مثيال در بسيیاري از ميوارد ،دوليت بيهطيور
مستقیم اقدام به ايجاد ،مرمت يا توسعة صنايع فرهنگي کرده اسيت و تعيداد مصيوباتي کيه
به صورت مستقیم کاهش تصدي دولت را نشانه گرفتهاند ،کمتر از انگشيتان دو دسيت اسيت
که جز در مورد راديو و تلويزيون ،در تعارض با اصل  11قانون اساسي 6به نظر ميرسد.
 .6نظام اقتصادي جمهوري اسالمي ايران بر پاية سه بخش دولتي ،تعاوني و خصوصي با برنامهريزي منظم و صيحیح
استوار است .بخش دولتي شامل همة صنايع بزرگ ،صنايع مادر ،بازرگاني خارجي ،معادن بزرگ ،بانيک داري ،بیميه،
تأمین نیرو ،سدها و شبکه هاي بزرگ آبرساني ،راديو و تلويزيون ،پست ،تلگراف و تلفن ،هواپیمايي ،کشيتیراني ،راه و
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همچنین خطمشي کاهش تصدي دولت و تسيهیلگيري ازجمليه ميواردي هسيتند کيه
فراواني ناچیزي دارند .درحاليکه کاهش تصدي دولت در صنايع فرهنگي و افيزايش حضيور
بخش خصوصي منجربه مرتفع شدن بخش قابل توجهي از مشکالت اين حوزه خواهيد شيد.
توجه به روح سیاستهاي اصل  11قانون اساسي ،مشارکت مردمي ،کم شدن حجيم دوليت،
واسپاري فعالیتهيا بيه ميردم ،نظيارت دوليت بير ميردم و ميديريت آن و تحيرک بیشيتر و
بسترسازي براي سرمايهگذاري بخش خصوصي از خطمشيهاي قابيل توجيه در ايين زمینيه
است (نقیبالسادات67 :6397 ،ي.)69
اگر اين تحقیق را تحلیل و بررسي تدوين خطمشي (گام اول خطمشييگيذاري) بيدانیم،
براي انجام تحقیقات ديگير در ايين حيوزه ،بررسيي و تحلیيل گيام دوم خيطمشيي (اجيراي
خطمشيها) نتاي ،قابلتوجهي را در پي خواهد داشت و پیشنهاد مي گردد بررسي شيود کيه
چه میزان از اين قوانین و مقررات اجرايي شده است .همچنيین در مطالعيات ديگير ارزييابي
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خطمشيهاي وضعشده نیز پیشنهاد ميگردد.

راه آهن و مانند اينهاست که بهصورت مالکیت عمومي و در اختیار دولت است .بخش تعاوني نیز شامل شرکت هيا و
مؤسسه هاي تعاوني تولید و توزيع که در شهر و روستا بر طبق ضوابط اسالمي تشکیل مييشيوند .بخيش خصوصيي
شامل آن قسمت از کشاورزي ،دامداري ،صنعت ،تجارت و خدمات ميشود که مکمل فعالیتهاي اقتصادي دولتي و
تعاوني است .مالکیت در اين سه بخش تا جايي که با اصول ديگر اين فصل مطابق باشد و از محدودة قيوانین اسيالم
خارج نشود و موجب رشد و توسعة اقتصادي کشور گردد و ماية زيان جامعه نشود ،مورد حماييت قيانوني جمهيوري
اسالمي است .تفصیل ضوابط ،قلمرو و شرايط هر سه بخش را قانون معین ميکند.
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