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 كل كشور 2997بررسي اليحه بودجه سال 

 حوزه رسانه و ارتباط جمعي 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 چكيده

ميليارد تومان براي فصل رسانه در نظر گرفته شده است. اين  1967، حدود 1890 سال در اليحه بودجه

 1646و گردشگري است. از اين مبلغ حدود بدني تربيت درصد از اعتبارات امور فرهنگ، 38/24مبلغ 

ميليارد  14 ميليارد تومان براي خبرگزاري جمهوري اسالمي، 92ميليارد تومان براي صداوسيما، حدود 

ميليارد تومان براي شوراي نظارت بر صداوسيما در  6تومان براي خبرگزاري دانشجويان ايران و حدود 

اي براي ساير هاي رسانهميليارد تومان است در قالب برنامه 271كه حدود نظر گرفته شده و مابقي آن 

ها مانند وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي، سازمان تبليغات اسالمي، حوزه هنري سازمان تبليغات دستگاه

 اسالمي در نظر گرفته شده است.

درصد  01/4حدود  1896هاي فصل رسانه )جاري و عمراني( نسبت به مصوبه كل اعتبارات برنامه

هاي حوزه رسانه در اين اليحه نيز نسبت به مصوبه اي و عمراني برنامهافزايش داشته است. اعتبارات هزينه

 درصد كاهش داشته است.66/40افزايش و  48/12ترتيب به 1896

به  ميليارد تومان 1377بايد توجه داشت كه اعتباري بالغ بر صداوسيما درباره بودجه  افزون بر اين

بدين ترتيب . است هپيش بيني شد  1890بودجه سال حهيدر السازمان  اين مد اختصاصي برايآعنوان در

  .استميليارد تومان  8096صداوسيما مبلغ فوق سرجمع اعتبارات  با احتساب  ، بايد گفت

شده است كه مشخص بيني پيش ميليارد تومان براي فصل رسانه 18 هاي متفرقه حدوددر رديف

گيرد. همچنين براي مي آن صرف كدام برنامه و در اختيار كدام دستگاه قرار تومان ميليون 608نيست 

 توسعه اطالعات، فناوري و ارتباطات درخصوص فرهنگي و اجتماعي صيانتي وظايف اجرايهاي برنامه

 دولت خدماتهاي زيرساخت توسعه و اطالعات و ايجاد ملي شبكههاي زيرساخت ايمنطقه متوازن

ه شده كه ببيني پيش و عمرانياي اعتبار هزينه تومان ميليارد 440بومي مبلغ  محتواي توليد و هوشمند

الزم است منابع مذكور از طريق درحالي كه  ت وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات افزوده شدهااعتبار

داوسيما، سازمان تبليغات و ذيربط ازجمله وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي، صهاي دستگاه مشاركت ساير

 مركز ملي فضاي مجازي مديريت شود.
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 مقدمه

فصلي مجزا به موضوع رسانه اختصاص يافته كه حدود  1896 قانون، مانند 1890در اليحه بودجه سال 

 اي وهاي هزينهبيني شده است. اين مبلغ در قالب برنامهميليارد تومان اعتبار براي آن پيش 1967

وه ابتدا نح رو در گزارش حاضرايناي كشور توزيع شده است. ازرسانه-فرهنگيهاي دستگاه عمراني ميان

 ، شوراي نظارت برسيماصداو اي دولتي يعني سازمانتوزيع اين مبلغ ميان چهار دستگاه اصلي رسانه

يرات يصداوسيما، خبرگزاري جمهوري اسالمي و خبرگزاري دانشجويان ايران به تصوير كشيده شده و تغ

تحليل شده است  1896 سال قانوناي و عمراني نسبت به هاي هزينهمحسوس توزيع اين منابع در رديف

 قانونهاي مشابه رسانه، در مقايسه با برنامهسرفصل  اي ذيلهاي رسانهبرنامه ،در ادامه .)بخش اول(

تحليل  راني مورد بررسي واي و عماز حيث عنوان برنامه، اقدامات و نوسان اعتبارات هزينه 1896سال

اي موضوع رسانه و ارتباطات جمعي به همين فصل البته بررسي بودجه ،قرار گرفته است )بخش دوم(

كه  بيني شدهاي پيشنهادهاي رسانه برايهايي هاي متفرقه نيز برنامهشود، بلكه در رديفخالصه نمي

انون ق گزارش الزامات برنامه ششم توسعه و اين ها تأثيرگذار است. در پاياندر تحليل كالن بودجه رسانه

اليحه از نظر رعايت اين الزامات و اي مفاد رسانه كشور مد نظر قرار گرفته وهاي احكام دائمي برنامه

  تكاليف قانوني بررسي شده است.

 
 

 

 حوزه رسانههاي دستگاه اعتبارات ـبخش اول 

 شوند كه اعتباراتهايي لحاظ ميحوزه رسانه بررسي شده و دستگاههاي دستگاه در اين بخش اعتبارات

ميليارد  16967، كل فصل رسانه اعتباري بالغ بر 1كنند. براساس جدول خود را از فصل رسانه دريافت مي

تومان به خود اختصاص داده است. اين اعتبار بين صداوسيما، شوراي نظارت، خبرگزاري جمهوري 

و  08/7، 02/4،  81/7،  34 ترتيب باها بهگزاري دانشجويان ايران و ساير دستگاهاسالمي ايران و خبر

 درصد سهم تقسيم شده است. 26/17
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 هاي حوزه رسانهحوزه رسانه نسبت به اعتبارات كل برنامههاي دستگاه . درصد اعتبارات2جدول 

 هايهاي رسانه نسبت به كل اعتبارات فصل فرهنگ، هنر، رسانهو درصد اعتبارات برنامه 

     29972جمعي و گردشگري در اليحه بودجه سال 

 )ميليون ريال(

 فصلدرصد از  اعتبارات دستگاه/ فصل دستگاه/فصل رديف

 90/38 16464277 سيماصداو 1

 81/7 61177 شوراي نظارت 2

 02/4 928077 جمهوري اسالمي)ايرنا(خبرگزاري  8

 08/7 148877 *خبرگزاري دانشجويان ايران)ايسنا( 4

 26/17 2711087 **ساير 8

 222 29121142 جمع كل

 29121142 فصل رسانه

درصد از امور  54/15

و بدني تربيت فرهنگ،

 ***گردشگري
نبوده و از محل اعتبارات جهاد دانشگاهي و در قالب كمك، از رديف شايان ذكر است كه خبرگزاري دانشجويان ايران دستگاه مستقل  *

 شود.)جهاد دانشگاهي( بودجه آن پرداخت مي 118627

  .ها عبارتند از: وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي، سازمان تبليغات اسالمي، حوزه هنري سازمان تبليغات اسالميساير دستگاه **

 03303763كل كشور معادل  1896 سال بدني و گردشگري در اليحه بودجهامور فرهنگ، تربيتبيني شده براي اعتبارات پيش ***

 .استميليون ريال 

 

حوزه رسانه هاي دستگاه ايهاي سرمايهاي و تملك دارايي، به تفكيك اعتبارات هزينه2در جدول 

 عتبارات جاري برخوردارمزبور، شوراي نظارت از بيشترين ميزان رشد اهاي دستگاه آمده است. در ميان

چشمگيري  كاهش 1896 سال هر چهار دستگاه نسبت به اليحه . شايان ذكر است اعتبارات عمرانياست

 يافته است.

  

                                                 
 كنند.( دريافت مي1015111هايي درج شده كه اعتبارات خود را از فصل رسانه ). در اين جدول صرفاً دستگاه1
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 سال اصلي حوزه رسانه در اليحه بودجههاي دستگاه . اعتبارات جاري و عمراني1جدول 

 2991 سال در مقايسه با مصوب 2997

 )ميليون ريال( 

شماره 

 بنديطبقه
 عنوان

 جمع ايهاي سرمايهتملك دارايي ايهزينه

ه سال مصوب

2991 

اليحه سال 

2997 

درصد 

 رشد

 مصوبه

 سال

2991 

اليحه 

سال 

2997 

درصد 

 رشد

ه مصوب

 2991سال

اليحه سال 

2997 

درصد 

 رشد

238877 

سازمان 

صداوسيماي 

جمهوري 

 اسالمي ايران

18677777 18218777 30/11 2836877 1249277 68/40- 18936877 16464277 93/2 

171777 

(17) 

شوراي 

نظارت بر 

 صداوسيما

81677 67777 20/16 2177 1177 61/40- 88077 61177 03/18 

232877 

خبرگزاري 

جمهوري 

 اسالمي

387777 914777 12/17 22893 11077 06/40- 382893 928077 89/3 

118627 

(8) 

خبرگزاري 

دانشجويان 

 ايران

122777 189877 84/14 8777 4777 27- 120777 148877 99/12 

 محاسبات گزارش. ،1896و قانون سال  1890اليحه بودجه سال  مأخذ:

 

 د:شوبررسي قرار مي دستگاه فوق به تفكيك 4از هريك  در ادامه بودجه

 

 سيماي جمهوري اسالمي ايران. سازمان صداو2-2

ه اي ارائهاي سرمايهاي و تملك داراييبودجه سازمان صداوسيما به تفكيك اعتبارات هزينه 8در جدول 

نسبت به  1890 سال اي اين سازمان در اليحهكه مشخص است اعتبارات هزينهطور همان شده است.

اي هاي سرمايهدرصد افزايش پيدا كرده، اعتبارات تملك دارايي 30/11، حدود 1896 سال قانون بودجه

درصد رشد داشته  93/2طور كلي بودجه اين سازمان حدود درصد كاهش يافته است. به 40بيش از 

 است.
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 . تصوير كلي اعتبارات سازمان صداوسيماي جمهوري اسالمي ايران در اليحه9جدول 

 2991سال  در مقايسه با مصوب 2997بودجه سال 
 )ميليون ريال( 

شماره 

 بنديطبقه
 عنوان

 جمع ايهاي سرمايهتملك دارايي ايهزينه

قانون سال 

2991 

اليحه سال 

2997 

درصد 

 رشد

قانون 

سال 

2991 

اليحه 

سال 

2997 

درصد 

 رشد

قانون سال 

2991 

اليحه سال 

2997 

درصد 

 رشد

238877 

سازمان 

 صداوسيماي

جمهوري 

 اسالمي ايران

18677777 18218777 30/11 2836877 1249277 68/40- 18936877 16464277 93/2 

 همان. مأخذ:

 

 چند نكته زير قابل توجه است: درخصوص بودجه سازمان صداوسيما

قانون برنامه ششم توسعه دولت مكلف است از ابتداي اجراي قانون برنامه در  (98)موجب ماده هب -

دهم درصد حداقل به ميزان هفترا  سيماصداو بودجه سازمانتأمين  قالب بودجه سنواتي، سهم خود در

 1890بودجه سال  حهيدولت براساس ال يبودجه عمومي دولت لحاظ و تخصيص دهد. منابع بودجه عموم

حداقل كمك دولت  توسعه قانون برنامه ششم (98)تومان است كه طبق ماده  ارديليهزار م 428 معادل

 تومان خواهد شد. ارديليم 2،908به سازمان معادل 

 ارديليم 128 ،يبودجه جارعنوان به تومان ارديليم 1،821مبلغ ، 1890بودجه سال  حهيال در -

)بدون مشخص شدن  يتومان از محل صندوق توسعه مل ارديليم 887و  يبودجه عمرانعنوان به تومان

سازمان  يكمك دولت براعنوان به تومان ارديليم 1،996در جداول بودجه( مجموعاً  يو عمران يجار

 زانيبودجه به م حهيقانون برنامه ششم توسعه، كمك دولت در ال( 98)شده است. با توجه به ماده دهيد

 .سازمان لحاظ شده است يبراتوسعه مصرح در قانون برنامه ششم  فيتومان كمتر از تكل ارديليم 909

 ارديليم 887 ،ياصل فيتومان رد ارديليم 1،867سازمان شامل  1896مصوب سال  يبودجه جار -

بودجه  حهيكه در ال 1بود يرانندگجرائم  تومان از محل ارديليم 80 ،مليتومان از محل صندوق توسعه 

 حذف شده است. يرانندگجرائم  فياعتبار رد 1890سال 

 يدر بودجه جار يارز رهياز محل صندوق ذخ 1896تومان مصوب بودجه سال  ارديليم 887مبلغ  -

و  يدر جداول به جار 1890بودجه سال  حهيال يشنهاديتومان پ ارديليم 887 يول ،شده است يابيجا

 تكليف اين اعتبار «4»تبصره  «و»در بند  شودمي نشده است، در اين خصوص پيشنهاد كيتفك يعمران

 جاري و عمراني مشخص شود كه چه ميزان از اين مبلغ جاري و چه ميزان عمراني خواهد بود.لحاظ به

                                                 
هاي ( از رديف%5منظور ارتقاي سطح فرهنگ ترافيكي كشور، پنج درصد) به -1931اليحه بودجه «  11»تبصره « ز». بند 1

سازي رعايت قوانين و مقررات راهنمايي م رانندگي جهت فرهنگدهاي حاصل از جرائمآموضوع در 15-591111و 591111-16
صداوسيما  ات به سازمانهاي ناشي از تصادفمنظور كاهش آسيبهاي راديويي و تلويزيوني بهازطريق توليد و پخش برنامه

 يابد.اختصاص مي
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شده است كه  دهيسازمان د يتومان درآمد برا ارديليم 1،377، مبلغ 1890بودجه سال  حهيدر ال-

درآمد  باًيتومان( تقر ارديليم 1،647 زاني)به م 1896با توجه به درآمد لحاظ شده در بودجه سال 

 درصد رشد داده شده است.17سازمان حدود  يشده برا ينيبشيپ

 يشنهاديبودجه پ حهيتومان( و ال ارديليم 283)مبلغ  1896سال  يبودجه مصوب عمران سهيبا مقا-

 .ميسازمان هست يبودجه عمران يدرصد 40تومان( شاهد كاهش  ارديليم 128)مبلغ  1890سال 

)ايجاد دسترسي عادالنه مردم به  129777-19در رديف 1896 سال همچنين در اليحه بودجه -

هاي سالمت صداوسيما و خبرگزاري سالمت( اعتباري براي درماني و كمك به برنامه خدمات بهداشتي و

 وجود توضيحاتي آن تخصيص نحوه و صداوسيما سهم با رابطه در اگرچه ،صداوسيما ديده شده بود

 حذف شده است. 1890 سال در اليحه اين رديف روهربه نداشت

صداوسيماي ( 8)پيوست  1896هاي دولتي اليحه بودجه سال در پيوست مربوط به شركت-

 1377ده منظور شده و درآمد اختصاصي معادل عنوان شركت دولتي زيانجمهوري اسالمي ايران به

درصد افزايش يافته 17ميليارد تومان براي آن برآورد شده است اين برآورد نسبت به سال گذشته حدود 

سازمان اين  برايشده بيني پيش اعتباراتدرصد كل  07/81شايان ذكر است اين مبلغ معادل  است.

مشخص هاي مأموريت كه براي اين سازمان گذشتههاي سال طي افزايش سهم درآمد اختصاصي است.

 است. كننده دارد، نگرانعهده به فرهنگي را
 

 سيما. شوراي نظارت بر صداو1-2

اي هسرماياي و تملك دارايي ، بودجه شوراي نظارت بر صداوسيما به تفكيك اعتبارات هزينه4در جدول 

درصد افزايش و  20/16اي اين شورا حدودكه مشخص است اعتبارات هزينهطور همان ارائه شده است.

 درصد كاهش يافته است و مجموع بودجه اين شورا 40اي بيش از هاي سرمايهاعتبارات تملك دارايي

 دهد.درصد رشد را نشان مي14 حدود

 

 بر صداوسيما در اليحه بودجه. تصوير كلي اعتبارات شوراي نظارت 5جدول

 2991 سال در مقايسه با مصوب 2997سال 

 )ميليون ريال( 

شماره 

 بنديطبقه
 عنوان

 جمع ايهاي سرمايهتملك دارايي ايهزينه

قانون 

سال 

2991 

اليحه 

سال 

2997 

درصد 

 رشد

قانون 

سال 

2991 

اليحه 

سال 

2997 

درصد 

 رشد

قانون 

سال 

2991 

اليحه 

سال 

2997 

درصد 

 رشد

171777 

(17) 

شوراي نظارت 

 بر صداوسيما
81677 67777 20/16 2177 1177 61/40- 88077 61177 03/18 

 همان. مأخذ:
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 ساير به نسبت اعتبارات رشد ميزان بيشترين از سيماصداو شوراي نظارت بر1890 سال در اليحه

درصد  81/7شوراي نظارت بر صداوسيما شايان ذكر است اعتبارات . است شده برخوردار ايرسانههاي دستگاه

يابد. جمهوري به اين شورا اختصاص ميهاي حوزه رسانه است كه از طريق نهاد رياستكل اعتبارات برنامه

فصل استفاده از كاالها و ميليارد تومان اعتبارات جاري اين دستگاه از  6وري است كه مبلغ آالزم به ياد

 . بنابراينشودمي صرف پرداخت حقوق و دستمزداين مبلغ  عمده كه ليحاشود. درمي ( انجام2)فصل خدمات

يعني جبران خدمات پرداخت  1 شود اين مبلغ از فصلمي شفاف شدن بودجه اين دستگاه پيشنهادمنظور به

 شود.

 

 خبرگزاري جمهوري اسالمي. 9-2

اي اين خبرگزاري در اليحه هزينهدهد. اعتبارات ، اعتبارات خبرگزاري جمهوري اسالمي را نشان مي8جدول 

اي هاي سرمايهاما اعتبارات تملك دارايي ،درصد رشد 17حدود  1896 سال نسبت به مصوب 1890بودجه سال 

درصد افزايش پيدا كرده  8/3طور كلي بودجه اين خبرگزاري حدود درصد كاهش داشته است. به 40 بيش از

 است.

 

 خبرگزاري جمهوري اسالمي در مصوب . تصوير كلي اعتبارات سازمان4جدول 

  2997 سال با اليحهدر مقايسه  2991سال 
 )ميليون ريال(

شماره 

 بنديطبقه
 عنوان

 ايهزينه
هاي تملك دارايي

 ايسرمايه
 جمع

مصوب 

 سال

2991 

اليحه 

سال 

2997 

درصد 

 رشد

 مصوب

 سال

2991 

اليحه 

سال 

2997 

درصد 

 رشد

 مصوب

 سال

2991 

اليحه 

سال 

2997 

درصد 

 رشد

232877 
خبرگزاري جمهوري 

 اسالمي
387777 914777 12/17 22893 11077 06/40- 382893 928077 89/3 

 همان. مأخذ:

 

هاي حوزه درصد كل اعتبارات برنامه 02/4شايان ذكر است اعتبارات خبرگزاري جمهوري اسالمي 

 رسانه است.

 

 سازمان خبرگزاري دانشجويان ايران. 5-2

اي اين خبرگزاري در اليحه دهد. اعتبارات هزينهاعتبارات خبرگزاري دانشجويان ايران را نشان مي، 6جدول 

اي آن سرمايه درصد رشد و اعتبارات تملك دارايي 8/14، حدود 1896 سال نسبت به قانون 1890بودجه سال 
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 كرده است. درصد رشد پيدا 18درصد كاهش يافته. در مجموع كل بودجه اين خبرگزاري حدود 27

 

 . تصوير كلي اعتبارات سازمان خبرگزاري دانشجويان ايران در اليحه بودجه1جدول 

 2991 سال در مقايسه با مصوب 2997سال  
 )ميليون ريال(

 عنوان

 جمع ايهاي سرمايهتملك دارايي ايهزينه

 بمصو

 سال 

2991 

 اليحه

سال  

2997 

درصد 

 رشد

 مصوب

 سال

2991 

اليحه 

سال 

2997 

درصد 

 رشد

 مصوب

 سال

2991 

 اليحه 

سال 

2997 

درصد 

 رشد

خبرگزاري 

 دانشجويان ايران

118627 (8) 

122777 189877 84/14 8777 4777 27- 120777 148877 99/12 

 همان. مأخذ:

 

ـ شايان ذكر است خبرگزاري دانشجويان ايران فاقد رديف مستقل بوده و اعتبارات اين خبرگزاري  

 د.شوميتأمين  جهاد دانشگاهي در قالب كمك به خبرگزاري دانشجويان ايراناز محل اعتبارات 

 بيني شده براي فصل رسانه است.اعتبارات پيش08/7اعتبارات اين خبرگزاري  1890ـ در اليحه بودجه سال  
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 حوزه رسانههاي اعتبارات برنامه ـ بخش دوم

اي در سرمايه هاياي و تملك داراييها به تفكيك هزينههاي حوزه رسانه به تفكيك آمده است. اعتبارات اين برنامه، برنامه1890الف اليحه بودجه سال  -4در پيوست 

 جدول زير نشان داده شده است.

 

 )ميليون ريال(    2991 سال در مقايسه با مصوب 2997هاي فصل رسانه در اليحه بودجه سال . تصوير كلي اعتبارات برنامه7جدول 

شماره 

 بنديطبقه

)اليحه 

2997) 

 عنوان برنامه

 جمع ايتملك دارايي سرمايه ايهزينه

 سال مصوب

2991 

 سال اليحه

2997 
 درصد رشد

 سال مصوب

2991 

 سال اليحه

2997 
 درصد رشد

 سال مصوب

2991 

 سال اليحه

2997 
 درصد رشد

 محتواي فرهنگي ديجيتالتأمين  برنامه 

  برنامه تأمين، توليد و پخش سيما

  برنامه تأمين، توليد و پخش صدا

  هاي شنيداري و ديداريبرنامه توسعه رسانه

  المللياي بينها و مبادالت رسانههمكاريبرنامه توسعه 

  برنامه توليد و انتشار خبر

  برنامه انتشار نشريات سازمان خبرگزاري جمهوري اسالمي

  برنامه حمايت و ارتقاي مطبوعات

  هاي فرهنگي ديجيتالها و فعاليتبرنامه ساماندهي و توسعه رسانه

  بر سازمان صداوسيمابرنامه نظارت 

  رسانيبرنامه هدايت تبليغات و اطالع

سازي، تعمير، تجهيز و نگهداري برنامه تأمين، توسعه، مقاوم

 آالتها، اماكن و ماشينفضاها، ساختمان
 

  جمع
 مأخذ: همان.
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هاي فصل رسانه برنامه توان يا در چارچوبحوزه رسانه و ارتباطات جمعي را ميهاي مرتبط با برنامه

 هاي فوقدر ادامه تحليل برنامه .هاي متفرقه به آنها پرداخت )ب()الف( و يا در قالب رديف بررسي كرد

 در چارچوب دو عنوان مزبور آمده است.

 

 فصل رسانههاي الف( در برنامه

با اعتباري  برنامه انتشار نشريات سازمان خبرگزاري جمهوري اسالمي 1896بودجه سال  قانون در .2

 دليل اين امر عبارت بود از اينكه در. شدفصل رسانه افزوده هاي ميليارد تومان به برنامه 18معادل 

از طريق بخش اما  برگزاري جمهوري اسالمي مجوز انتشار نشريه داشته،قبل با وجود اينكه خهاي سال

اين  كرده است .ميتأمين  ات خود راچاپ و انتشارهاي متمركز هزينههاي غيريا مساعدتغيردولتي و 

كه از  مقرر شد 1896بودجه سال  قانوندر  براين اساس شده.موضوع مورد ايراد نهادهاي نظارتي واقع 

 1890ه سالدر اليحه بودج اين روند عيناً شود.تأمين  طور مستقيمبه مزبورهاي هزينه ،طريق اين برنامه

البته  ،است صفر 1896 سال ميزان رشد اعتبارات آن نسبت به مصوبطوري كه به تكرار شده است.

دليل استثنا شدن اين نشريه از اعتبارات حمايتي كه به همه مطبوعات تعلق دارد، محل تأمل 

 است.

ي سامانده برنامهمحتواي فرهنگي ديجيتال و تأمين  برنامه كل كشور دو 1890در اليحه بودجه سال  .1

 از بيشترين رشد درصد رشد ، 8/44و  181 ترتيب باو فعاليت فرهنگي ديجيتال بهها و توسعه رسانه

 با رشد زيرا. وضوع در جاي خود اقدام مثبتي استاين مبرخوردارند.  رسانههاي در ميان برنامه اعتبارات

اجتماعي كه اين  –فرهنگي هاي اجتماعي ديجيتال و افزايش آسيبهاي استفاده شهروندان از رسانه

محتواي فرهنگي تأمين  با خود به دنبال دارند اهتمام بيشتر دولت به ساماندهي اين فضا وها رسانه

 مناسب براي آن امري ضروري است. 

حه ر در اليهايي است كه براي نخستين بامحتواي فرهنگي ديجيتال ازجمله برنامهتأمين  برنامه  .9

ميليون تومان ايجاد و كل اعتبارات آن براي حوزه هنري  887با اعتباري معادل  1898بودجه سال 

ار اعتب تومان مبلغ يك ميليارد و سيصد ميليون 1890 سازمان تبليغات اسالمي منظور شد. دراليحه سال

درصد رشد داشته است  181به ميزان  1896سال كه نسبت به مصوبشده بيني پيش براي اين برنامه

 1890 سال اختصاص يافته است. در اليحه حوزه هنري سازمان تبليغات اسالميو كل اين اعتبار به 

توان تحليل روشني از آن ارائه نمي از اين مبلغ مشخص نيست وها اين ابهام وجود دارد كه سهم استان

 كرد.

( در اليحه سال 1078716)و فعاليت فرهنگي ديجيتالها برنامه ساماندهي و توسعه رسانهبراي  .5

فعاليت براي اين برنامه در نظر  -مورد اقدام 27و شده استبيني پيش ميليارد بودجه جاري 84حدود 1890
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به مركز ها فعاليت -كه از عنوان اين اقدامات مشخص است برخي از اين اقدامطور همان گرفته شده است و

  اختصاص دارد.اي هاي رايانه، برخي به معاونت مطبوعاتي و برخي به بنياد بازي ديجيتالهاي رسانه

هاي مصوب كليه برنامه 1896سال  قانون بودجهبر عملكرد در مبتنيريزي بودجه در راستاي  .4

 1در نهايت چهار برنامه براي اين سازمان تعريف شده استو  گرفتصداوسيما مورد بازبيني و تغيير قرار 

ها تأمين، توليد و پخش صدا، برنامه توسعه همكاري تأمين، توليد و پخش سيما،شامل موارد زير است: كه 

 هاي كاربردي.المللي، برنامه پژوهشاي بينو مبادالت رسانه

هاي طور كامل جزء برنامهبه شوندمي اعتبارتأمين  كه از فصل رسانهاز اين ميان سه برنامه نخست 

ربردي كاهاي ولي اعتبار برنامه پژوهش ،هستند و به دستگاه ديگري اختصاص ندارندسازمان صداوسيما 

 ،شودميتأمين  (1073) و گردشگريبدني تربيت از محل اعتبارات فصل تحقيق و توسعه در امور فرهنگ،

اختصاص يافته  سيماصداو ميليون آن به 877 فقطميليارد تومان است كه  273كل اعتبار اين برنامه 

 است. 

هاي تأمين، توليد و پخش سنجه عملكرد برنامه1890شايان ذكر است در اليحه بودجه سال  .1

صداوسيما، تعداد مخاطب در نظر گرفته شده است كه با توجه به ماهيت فرهنگي اين سازمان و نوع 

يانگر تنهايي بعنوان سنجه عملكرد منطقي نبوده و به اثربخشي پيام، در نظر گرفتن تعداد مخاطب به

 .يستربخشي فعاليت اين سازمان نميزان اث

برنامه بر عالوه (1073گردشگري) و تحقيق و توسعه در امور فرهنگ، تربيت بدنيذيل فصل . 7

هاي كاربردي دو برنامه ديگر نيز وجود دارد ، اين دو برنامه عبارتند از برنامه تدوين ضوابط و پژوهش

(، 1073778) سازي و تعميق الگوي اسالمي ايراني پيشرفتتدوين، گفتمان برنامه و فرهنگي مقررات

ميليارد و  0مل درباره برنامه اخير آن است كه كل اعتبارات اين برنامه كه مبلغي معادل تأنكته قابل 

 هاها و همايشفعاليت يعني برگزاري و حمايت از نشست –ميليون تومان است در قالب دو اقدام 977

 ايراني پيشرفت –و انجام حمايت از مطالعات و تحقيقات مرتبط با الگوي اسالمي  (1073778772)

 ست كها حاليگيرد، اين درمي ( در اختيار مركز الگوي اسالمي ايراني پيشرفت قرار1073778772)

يف اين از ردسازي و تعميق الگوي اسالمي ايراني هستند كه مهمترين ابزار گفتماناي رسانههاي دستگاه

كنند، ايراد اساسي ديگر اينكه چرا اين برنامه فقط در چارچوب دو نمي هيچ اعتباري دريافت برنامه

در فضاي مجازي جديد درحالي كه  انجام مطالعات خالصه شده است فعاليت يعني برگزاري همايش و

 وجود دارد؟ها گوسازي و تعميق اين الاي براي گفتمانبه شدت نياز به توليد محتواي رسانه

 هاي كلي برنامه ششموجود آمده و در سياستبا توجه به چرخشي كه در مجاري ارتباطي كشور به .5

                                                 
ریزی بر مبنای در اجرای بودجه 6( قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظيم بخشی از مقررات مالی دولت 61موجب ماده ). به1

بدهی ها و اقدامات و تخصيص اعتبارات بر این اساس، ایجاد هرگونه عملکرد، با توجه به محاسبه هزینه تمام شده فعاليت
ها نظير دیون بالمحل، تعهدات زائد بر اعتبار، بازپرداخت های پستـی، مخابراتی و سایر هزینهبابت حق اشتراک برق، آب، هـزینه

 .تعهدات ارزی ممنوع است
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رار ها مد نظر قهاي بودجه نيز اين سياستگيريرفت كه در جهتداشته، انتظار مينيز انعكاس  توسعه

اعتبارات قابل توجهي  اينكهعليرغم  گذشتههاي سال همانند لوايح بودجه در 1890گيرد، اما اليحه سال 

 هاي فرهنگي و اجتماعيهاي مربوط به توليد محتوا، شكاف ديجيتالي و اطالعاتي و صيانتبراي برنامه

راي بلي و ،اجرايي كه متولي زيرساخت هستند، در نظر گرفته شدههاي دستگاه در فضاي مجازي براي

ي ابر سواد رسانهمبتني فرهنگي و نيازهايگيري هتاعتبار مناسب با ج آن ايرسانه ـوجه فرهنگي 

 بيني نشده است.پيش

 

 هاي متفرقه ب( رديف

هاي ميليون ريال براي فعاليت 182287معادل  اعتباري 1890هاي متفرقه اليحه بودجه سال در رديف

 آمده استگزارش  3بيني شده است كه در جدول رسانه پيش

در مقايسه  2997هاي رسانه در اليحه بودجه سال متفرقه براي فعاليتهاي . اعتبارات رديف5جدول 

 (ميليون ريال)      2991 سال با مصوب

كد 

 دستگاه
 عنوان دستگاه اجرايي

و عمراني اي جمع اعتبار هزينه

 2997 سال در اليحه بودجه

114777 
 ارشاد و فرهنگ وزارت

 اسالمي
 22877 ايهاي رايانهتوسعه بازي

114777 
 ارشاد و فرهنگ وزارت

 اسالمي
 8777 هاي اسالمياتحاديه راديو و تلويزيون

114777 
 ارشاد و فرهنگ وزارت

 اسالمي
 127777 داخلياي هاي رايانهتوسعه، توليد و نشر بازي

149777 
 و ارتباطات وزارت

 اطالعات فناوري

اجراي وظايف صيانتي اجتماعي و فرهنگي 

 طالعاتدرخصوص ارتباطات و فناوري ا
1777777 

149777 
 و ارتباطات وزارت

 اطالعات فناوري

شبكه هاي زيرساخت ايتوسعه متوازن منطقه

 ملي اطالعات
1777777 

149777 
 و ارتباطات وزارت

 اطالعات فناوري

خدمات دولت هاي ساختايجاد و توسعه زير

 هوشمند و توليد محتواي بومي
2407777 

 مأخذ: همان.

 

 ز اهميت است:جدول فوق حائدو نكته درباره 

ميليون ريال  148877ماده واحده  0-2متفرقه فصل رسانه جدول هاي مجموع اعتبارات رديف  .2

ميليون  608حدود  ميليون ريال است 182287كه معادل  0است كه با اعتبار متفرقه منظور در جدول 

تيار خو در ا خواهد شد م برنامهتومان اختالف دارد. اين يعني اينكه مشخص نيست اين اعتبار صرف كدا

 گيرد.مي كدام دستگاه قرار

هاي متفرقه در رديف1890طور كه در جدول فوق مشخص شده در اليحه بودجه سال همان .1
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كاهش شكاف اطالعاتي و ديجيتالي و نيز توسعه  ،براي برنامه وظايف صيانتي اجتماعي و فرهنگي 

تومان اعتبار  ميليارد 440محتواي الكترونيكي شبكه ملي اطالعات يا عناوين مشابه جمعاً معادل 

ساله در قالب اعتبارات عمراني و جاري به وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات بيني شده و هرپيش

اي است و رسانه ـوعات فوق حائز اهميت فرهنگي يابد. اين درحالي است كه موضاختصاص مي

دارانه و مهاي فني قابل تحقق باشند و بايد با رويكرد فرصتطور نيست كه تنها از طريق روشاين

هاي سياست« 88»هاي فني در راستاي بند سازي در كنار روشسالم و فرهنگ، توليد محتواي مفيد

برداري قرار گيرد. براي اين منظور ضروري است اعتبارات مذكور مورد بهره 1كلي برنامه ششم توسعه

ذيربط ازجمله وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي، صداوسيما، هاي دستگاه از طريق مشاركت ساير

 سازمان تبليغات اسالمي، مركز ملي فضاي مجازي و بسيج رسانه مديريت شود.

 

 و پيشنهادها 2997ر اليحه بودجه سال هاي باالدستي دبخش سوم ـ رصد برنامه

 :استزير شرح به در حوزه رسانه 1890 سال قانون بودجه و تكاليف باالدستي الزامات

 (99)ماده  «د»بند . 2

 يزمحصوالت كشاوركيفي وكمّي مصرف آب، بهبود تيريمد ،يجيترو ،يآموزش يهاو پخش برنامه ديتول

به  يمعل يهاافتهيو انتقال  يوركشور، بهره يعيو منابع طب ستيزطيحفاظت از مح دات،يتول يو فرآور

 مايستوسط سازمان صداو يكشاورزوزارت جهاد  يمال نيبرداران، به سفارش و تأمبهره

 (51)ماده  «پ»بند . 1

 مختلف يهاشبكه يهااز برنامه ياست ضمن اختصاص بخش موظف رانيا ياسالم يجمهورصداوسيماي  

 يشينما يهنر يهابرنامه داتي( از تول%17) و شهادت، حداقل ده درصد ثاريفرهنگ ا جيبه موضوع ترو

 موضوع اختصاص دهد. نيخود را به ا

 (51)ماده  «2» تبصره. 9

آموزش و پرورش، علوم،  ،يفرهنگ و ارشاد اسالم يهاوزراتخانه ران،يا ياسالم يجمهورصداوسيماي  

 دفاع يهاحفظ آثار و نشر ارزش اديكشور، بن يو بهداشت، درمان و آموزش پزشك يو فناور قاتيتحق

الزم  2يفرهنگماندگار اقدام  يهاچهره نيمكلفند جهت ارج نهادن به ا يفرهنگ ينهادها ريمقدس و سا

 آنها انجام دهند. يرا جهت معرف

 (91)ماده  «ح» بند. 5

 يكاريب مهيتحت پوشش ب دهنديخود را از دست م كه شغلصداوسيما  رسانه و ،هنر ،اصحاب فرهنگ 

                                                 
مهندسی فرهنگی کشور  محتوا در فضای مجازی بر اساس نقشه توسعه هاي كلي برنامه ششم،سياست« 99». در بند 1

 عنوان حكم كلي منظور شده است.به های اجتماعیسازی شبکهپنج برابر وضعيت کنونی و بومیتا حداقل 
 هاي ماندگار ايثار، جهاد و شهادت است.چهره منظور 6.
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 اريمنظور در اخت نيرا به ا ياعتبار يهاكمك يبودجه سنوات حيلواچارچوب  . دولت دررنديگيقرار م

 .دهديقرار م يكاريب مهيصندوق ب

 شنهاديقانون به پ نيشدن ا االجراماه پس از الزم 6ت بند ظرف مد نيااجرايي  نامهنييآ -تبصره

 ياسالم يجمهورصداوسيماي  سازمان ،ياسالم غاتيسازمان تبل ،يمشترک وزارت فرهنگ و ارشاد اسالم

 .رسديم رانيوزهيئت  بيو به تصو هيو سازمان ته رانيا

  (99)ماده . 4

بودجه  نيسهم خود در تأم ،يقانون برنامه در قالب بودجه سنوات ياجرا يدولت مكلف است از ابتدا

 صيدولت لحاظ و تخص ي( بودجه عموم%0/7هفت دهم درصد ) زانيحداقل به م را مايسازمان صداوس

( %177) يدرصد ماده جهت پوشش صد نياز محل ا هياعتبار سازمان نسبت به سال پا شيدهد. افزا

(، مستند نشيمي)ان ييانماي( پويمرزو برون ياستان ،ي)مل يديتول يهابرنامهكيفي وكمّي ها، توسعهاستان

جز به تناسب  ايحقوق و مزا شيو هرگونه افزا شوديم نهيهز يفاخر و توسعه فن يهااليو سر هامليفو 

 ممنوع است. شود،يمشخص م يكشور كه در بودجه سنوات يهابخش ريسا

 ياسالم يماده را به مجلس شورا نيانه ايگزارش سال رانيا ياسالم يجمهورصداوسيماي  سازمان

 .كنديارائه م

 قانون احكام دائمي (97)ماده  «چ»بند  .1

( %1) درصد يك مكلفند كشوري خدمات مديريت قانون( 8) ماده مشمولاجرايي هاي دستگاه كليه

 صرف سيماصداو سازمان با مشخص قرارداد طي را 6 و 4 ،1 فصول استثنايبه خود ايهزينه اعتبارات

 .نمايند رسانياطالع و بخشيآگاهي و سازيفرهنگ جهت برنامه توليد

شود اما با توجه به نمي به وضوح مشاهده 1890 سال پاي احكام فوق در اليحه بودجهچه رداگر

 و توليد تأمين، برنامهو  (1078778سيما)  پخش و توليد تأمين، يعني برنامه سيماصداو ذيلهاي برنامه

 فعاليت ذيل اين دو -اقدامعنوان به احكام مربوطه ( اين احتمال وجود دارد كه1078776صدا ) پخش

 قانون برنامه ششم ذكر چند نكته در (98)ماده  در مورد تكليف مقرر در اين برنامه نهفته باشد. با وجود

 قالب پيشنهاد زير قابل توجه است:

اعتبارات بند  قانون برنامه ششم (98)ماده  مندرج در منظور اجراي تكليفهب شودمي پيشنهاد .2

. شودبيني پيش سيماصداو قانون احكام دائمي در قالب درآمد اختصاصي براي سازمان (80)ماده «چ»

( قانون مديريت خدمات كشوري مكلفند يك 8) اجرايي مشمول مادههاي دستگاه موجب اين بند كليههب

 يماسصداو را طي قرارداد مشخص با سازمان 6و  4، 1خود به استثناي فصولاي درصد اعتبارات هزينه

يحه ال رساني نمايد. مجموع اين اعتبار درآگاهي بخشي و اطالع وسازي فرهنگ صرف توليد برنامه جهت

عتبارات موجود كه خواهد توانست بخشي از كسري ا ميليارد تومان است 642معادل  1890بودجه سال 
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تحقق  البتهد. ن كنتوسعه را جبراقانون برنامه ششم  (98)در اجراي ماده  1890اليحه بودجه سال  در

 كهصورتيتضمين شود كه در بند و  « 4»شود در تبصرهمي اين بند نياز به ضمانت اجرا دارد لذا پيشنهاد

ند، سازمان برنامه و اين بند را اجرا نكن 1890 سال اجرايي پس از تخصيص اول بودجههاي دستگاه

 د.ه دستگاهها اين بند را اعمال كنبودجه در تخصيص بودج

 متولي امر رسانه قابلهاي دستگاه ايگانه مربوط به اعتبارات هزينههمچنين در خصوص فصول هفت .1

 كهاي گانههفت فصول 0-1جدول در 1890اليحه بودجه سال  در بار نخستين برايذكر است كه 

هاي دستگاه اعتبارات ميان اين در منتشر شده است. شودمي پرداخت آن از هادستگاهاي هزينه اعتبارات

 يارانه، خبرگزاري قالب در تومان ميليارد 1821 مبلغ سيماصداو شود:مي پرداخت زير ترتيببهاي رسانه

 تومان ميليارد 6 مبلغ سيماصداو بر نظارت ، شوراييارانه قالب در تومان ميليارد 91 اسالمي جمهوري

 2/ 8 ايران دانشجويان خبرگزاري به كمك -دانشگاهي خدمات، جهاد و كاالها از استفاده فصل قالب در

 در اين خصوص ها،هزينه ساير فصل از ميليارد تومان11 و خدمات و كاال از استفاده فصل از ميليارد تومان

فصل  كه اعتبارات صورتيشفافيت بيشتر در اليحه بودجه درمنظور به پيشنهاد مشخص آن است كه

شود ذيل همان سرفصل قرار گيرد تا مي صرف جبران خدماتها استفاده از كاال و خدمات يا ساير هزينه

 د.شومي مشخص شود چه ميزان از اعتبارات فصل رسانه صرف جبران خدمات

 از اريبسي زيرا نيست، مشخص بودجه در خدمات جبران فصلتوضيح بيشتر اينكه اعتبار دقيق 

 خدمات و كاال استفاده از  مانند فصول ساير از گيردمي صورت خدمات جبران براي كه هاييپرداخت

 است شده درج فصول ساير ذيل ولي است، خدمات جبران اعتبارات اين ماهيت بنابراين. شودمي انجام

 يبرا ميزان چه و خدمات جبران به رسانه حوزه اعتبارات از ميزان چه مشخص شود اينكه براي بنابراين

 از بخش آن الاقل شودمي پيشنهاد شودمي پرداخت... و يارانه قالب در ميزان چه و كاال استفاده از

 به تربيش شفافيت براي شودمي هزينه دستمزد و حقوق بابت مشخص است كه كاال استفاده اعتبارات

 .كند پيدا انتقال خدمات جبران فصل

 1890 سال بودجه اليحه «4»تبصره  «و»بند  پيشنهادياعتبار  تومان ميليارد 887نجا كه مبلغ آاز . 9

 تبصره و بند در شودمي پيشنهاد خصوص اين در است، نشده تفكيك عمراني و جاري به جداول در

 چه و جاري مبلغ اين از ميزان چه كه شود مشخص عمراني و جاريلحاظ به اعتبار اين تكليف «4»

 .بود خواهد عمراني ميزان
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