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 کل کشور 1401بررسی اليحه بودجه سال 

 جمعی ارتباطات و رسانه حوزهبودجه  .56

 

 

 

 

 سيما، خبرگزاري جمهوري اسالمی، شوراي نظارت و ...( و )صدا

 
 

 

 مديريتی خالصه

 ميليارد 5،876 حدود 1401 سال بودجه اليحه (ايسرمايه، ايهزينه) رسانه فصل اعتباراتكل  •

 در عامل ترينمهم. دارد كاهش درصد 6 حدود ،1400 سال بودجهقانون  با مقايسه در كه است تومان

 .است رسانه فصل ذيل از هادستگاه و هابرنامه بعضي حذف يا جاييهجاب كاهش،

 5/0 اسالمي، ارشاد و فرهنگ وزارت درصد 4/9 ،صدا و سيما درصد 90رسانه با تركيب  فصل بودجه •

 .توزيع شده است علميه هايحوزه عاليشورايدرصد  1/0 و اسالمي تبليغات سازماندرصد 

 است شده افزوده رسانه فصل به مجازي فضاي در هنري و فرهنگي محتواي توليد از حمايت برنامه •

ميليارد  ۳14اعتبارات اين برنامه حدود  از اعتبارات جاري فصل رسانه است.درصد  6/5سهم آن  كه

 اسالمي، تبليغات سازمان درصد 7/8 ،صدا و سيما درصد 81 نسبت با دستگاه 4 بين تومان است كه

 ي فوقهادستگاه ميان علميه هايحوزه عاليشوراي درصد 5/۲ و اسالمي ارشاد و فرهنگ وزارتدرصد 

 .است شده توزيع

درآمد برنامه توليد منابع صوتي و تصويري،  با احتساب بودجه ساترا، صدا و سيمامجموع بودجه  •

. همچنين دهدنشان ميافزايش  درصد 5سال گذشته، حدود  متفرقه، در مقايسه با اعتباراتو  اختصاصي

ساترا و تأمين و توليد منابع صوتي و تصويري )خارج از  هاي، جمع رديفهزار ميليارد تومان 4مبلغ اگر 

 معادل صدا و سيمابودجه  افزايش از بودجه سال گذشته كم كنيم،، تحقق نيافته كه اصالا را  سقف اول(

 . خواهد بود درصد 51

اين سازمان  بودجه كل به (بازرگانيتبليغات  محل)از  صدا و سيماسازمان  درآمد اختصاصينسبت  •

بدون احتساب بودجه  گذشته سال در رقم اين. شده است بينيپيش درصد ۳9 معادل 1401در اليحه 

تبليغات  سهم بيانگر رشد حالتاست كه هر دو  درصد ۲۲و با احتساب آن  است بوده درصد ۳1 ،ساترا

  ست.صدا و سيماو كاهش سهم دولت در كل بودجه سال آينده  بودجه تجاري در

حجم باالي  اكنون نيزهماست كه  درحالي صدا و سيمارقم تبليغات تجاري  درصدي 89افزايش  •

سازمان  براساس گزارش ونبوده متعهد به اين رقم  و سيما صداضمن آنکه  بسيار مورد انتقاد است. آن

v.hemmati
Highlight
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درصد سقف  77 ،صدا و سيماسازمان  1400نخست سال  ماهه6عملکرد  دربارهبرنامه و بودجه 

 .محقق شده است انتهاي شهريورتا  درآمد اختصاصي اين سازمان شدهمشخص

 ليفتک از تومان ميليارد هزار 1/۲ حدود ،صدا و سيما به يافته اختصاص دولتي اعتبار رقم •

 .است كمتر توسعه ششم برنامه قانون (9۳) ماده شده درمشخص

 از آن معادل كاهش به مشروط ،صدا و سيما دولتي اعتبارات سهم ممکن حد تا شودمي پيشنهاد •

 .يابد افزايش ،اختصاصي درآمد سقف

 عدرمجمو اسالمي جمهوري خبرگزاري برايشده بينياعتبارات پيش 1401 سال در اليحه بودجه •

 محل از درصد 4و  عمومي منابع از محل درصد 14 ترتيباين افزايش به كه يافته افزايش درصد 1۲

 .قرار است تأمين گردد خبرگزاري اين درآمدهاي اختصاصي

 جمهوريرياست نهاد به و است شده خارج رسانه فصل از صدا و سيما بر نظارت شوراي بودجه •

 .است يافته افزايش گذشته سال قانون با مقايسه در درصد 8 ايفراقوه نهاد اين بودجه. است شده منتقل

 امر اين. هاستبرنامه عناوين شدن كلي ،1401 سال بودجه اليحه ساختاري تغييرات اشکاالت از •

 براي. دخواهد دا ها را افزايشاحتمال انحراف از سياست وكند مي دشوار را هاسياست ردگيري امکان

 ديگر باها آن بودجه زيرا ،است شده پيچيده بودجه مسير از محلي و غيردولتي مطبوعات از حمايت مثال

 .است شده ادغام هابخش

 سال بودجه قانون در كه توسعه هايبرنامه دائمي احکام قانون (۳7) ماده «چ» بند به مربوط تکليف •

 .است شده حذف 1401 سال بودجه اليحه در بود، شده قيد( «19» تبصره «ح» بند) 1400

 به كمک براي) جوانان و ورزش وزارت و صدا و سيما سهم محاسبه نحوه در گرفتهصورت اشتباه •

 .شود تصحيح ورزشي مسابقات پخش تبليغات درآمد از( هاباشگاه

 

 مهمقد

 و دولت تغيير. است شده تبديل عمومي يک مطالبه به كشور، ريزيبودجه نظام تغيير اخير هايسال در

نسبت  چشمگيري تغييراترا با  1401اليحه بودجه سال  بودجه، و برنامه سازمان در رويکردها تغيير درنتيجه

 هاي مرتبطكه موضوع آن فصل رسانه و برخي دستگاه گزارش اين در هاي گذشته مواجه كرده است.به سال

 .شودمي ارزيابي ،اي اين حوزهبودجه تغييرات است،كل كشور  1401 سال با اليحه بودجه

 اين تغييرات عبارتند از:

 ،هابرنامه عناوين كلي ذكر به كردن بسنده و هابرنامه ذيل ،يجار بودجه در هافعاليت شرح كاهش .1

 گريد يبرخ در زين هابرنامه يبرخ و بوده ديجد كامالا  هابرنامه يبرخ كهياگونهبه هابرنامه در رييتغ .۲
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 سال با يابودجه سهيمقا تيقابل زين مشترک نيعناو هابرنامه يبرخ در كه معناست بدان نيا. اندشده ادغام

 ،ندارد را گذشته

 حذف، هادستگاه يبرخ آن يبرمبنا كه رسانه فصل ليذ هادستگاه يبرخ ينيگزيجا و رييتغ .۳

 .اندشده اضافه و جاهجاب

 ياسالم ادارش و فرهنگ وزارت و مايس و صدا يعني ياصل دستگاه دو در يخاص رييتغ ن،يا وجود با 

 را راتييغت نيا ممکن حد تا ،كنديم تالش حاضر گزارش رات،ييتغ نيا به توجه با. است فتادهين اتفاق

 . ندك فراهم زين گذشته با سهيمقا امکان و كرده حيتشر

 

 رسانه فصل در شده بينیپيش اعتبارات ـاول بخش

 ذيل( 1705000000) رسانه فصل اعتبارات گذشته، هايسال همچون 1401 سال بودجه اليحه در

 تومان ارديليم 5،876 حدود در حه،يال نيا. قرار دارد گردشگري و بدنيتربيت فرهنگ، امور اعتبارات

 و يبدنتيترب فرهنگ، امور اعتبارات از درصد ۲5 به بيقر كه است گرفته نظر در رسانه فصل يبرا

 و يبدنتيترب فرهنگ، مورا اعتبارات درصد ۲7 برابر در سال گذشته، فصل نيا. بودجه است يگردشگر

در  فصل نيا سهم يدرصد ۲ باا يتقركاهش  انگرياست كه ب بوده 1400 سال بودجه قانون يگردشگر

 يهاييدارا تملک و يانهيهز) رسانه فصل اعتبارات كل نيهمچن .است 1401 سال بودجه حهيال

 اعتبارات ميان اين در. دهديم نشان كاهش درصد 6 باايتقر ،1400 سال مصوب به نسبت زين( ياهيسرما

 كاهش درصد 8 حدود ،1400 سال مصوب به نسبت نيز اليحه اين در رسانه حوزه هايبرنامه ايهزينه

 .است داشته افزايش درصد ۳4 حدود ايسرمايه هايدارايي تملک اعتبارات و

 فصل ايبودجه هايرديف تعداد كاهش از ناشي بيشتر شايد رسانه، فصل اعتبارات كل كاهش اين

 و) رسانه فصل در حاضر هايبرنامه ،1400 سال بودجه قانون در. ستآنها جاييجابه يا و رسانه

صدا و  سازمان) ديداري و شنيداري هايرسانه توسعه برنامه: از بودند عبارت( بودجه گيرنده هايدستگاه

 بستر در توليد و تأمين برنامه ،(صدا و سيما) استاني مراكز يصدا و سيما پخش و توليد برنامه ،(سيما

صدا و ) سراسري سيماي پخش و توليد تأمين، برنامه ،(صدا و سيما) تعاملي هايشبکه و مجازي فضاي

 ايرسانه هايفعاليت گسترش برنامه ،(صدا و سيما) سراسري صداي پخش و توليد تأمين، برنامه ،(سيما

 ،(صدا و سيما) خبري مستندات و گزارشات خبر، پخش و تأمين توليد، برنامه ،(صدا و سيما) مرزيبرون

 فضاي فعاالن و مؤسسات به تسهيالت و كمک ارائه با مجازي فضاي در محتوا توليد از حمايت برنامه

 و گسترش برنامه ،(صدا و سيما) مجازي فراگير تصوير و صوت بر نظارت برنامه ،(صدا و سيما) مجازي

صدا و  سروش) چاپ و فرهنگي خدمات ارائه برنامه ،(صدا و سيما) تعاملي تلويزيونهاي شبکه تقويت

 اسالمي ارشاد و فرهنگ وزارت) ايران اسالمي جمهوري خبرگزاري سازمان نشريات انتشار برنامه ،(سيما
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 ارتقاي و حمايت برنامه ،((ايرنا) اسالمي ارشاد و فرهنگ وزارت) خبر انتشار و توليد برنامه ،((ايرنا)

 ارشاد و فرهنگ وزارت) رسانياطالع و تبليغات هدايت برنامه ،(اسالمي ارشاد و فرهنگ وزارت) مطبوعات

 ارشاد و فرهنگ وزارت) ديجيتال فرهنگي هايفعاليت و هارسانه توسعه و ساماندهي برنامه ،(اسالمي

 برنامه ،(ملت خانه خبرگزاري) خبر انتشار و توليد برنامه ،((نجفي مرعشي ...اآيت كتابخانه) اسالمي

 (. ايسنا) فناوري و علم انتشار و معرفي حفظ، توليد، برنامه و( نظارت شوراي) صدا و سيما بر نظارت

 برنامه: انديافته كاهش زير موارد به 1401 سال بودجه اليحه در( هادستگاه و) هابرنامه اين حال

 ،(اسالمي دارشا و فرهنگ وزارت) ديجيتال هايرسانه و هاخبرگزاري مطبوعات، توسعه و ارتقا از حمايت

 ،(مياسال ارشاد و فرهنگ وزارت) مجازي فضاي در هنري و فرهنگي محتواي توليد از حمايت برنامه

 برنامه ،(علميه هايحوزه عاليشوراي) مجازي فضاي در هنري و فرهنگي محتواي توليد از حمايت برنامه

 توليد، برنامه ،(اسالمي تبليغات سازمان) مجازي فضاي در هنري و فرهنگي محتواي توليد از حمايت

 ،(سيما وصدا ) سيما پخش و توليد برنامه ،(صدا و سيما) خبري مستندات و گزارش خبر، پخش و تأمين

 فضاي رد هنري و فرهنگي محتواي توليد از حمايت برنامه و( صدا و سيما) صدا پخش و توليد برنامه

 (.صدا و سيما) مجازي

 و هااريخبرگز مطبوعات، توسعه و ارتقا از حمايت اين پرسش مطرح است كه آيا برنامه در اينجا

منفي است.   ا دانست؟ پاسخ اجماال 1400تجميع چند برنامه ديگر سال  توانمي ديجيتال را هايرسانه

ولتن خبري و بهاي انتشار نشريات، توليد و انتشار اخبار متني، تهيه و توليد چون در ذيل اين برنامه

د اخبار هاي خبري، تحليل، پژوهشي و تفسيري و توليتحليل، انجام و توليد نظرسنجي، توليد گزارش

 1400كه سال  همان مواردي هستند ااتقريب، اندآورده شده لاين موارد كه امسااي قرار دارد. چندرسانه

سياري كه بتنها براي خبرگزاري جمهوري اسالمي در بحث توليد و انتشار خبر ديده شده است و موارد 

 ي مطبوعاتحمايت و ارتقا يلهاي ذشد، همچون برنامهها گرفته مياز يارانهآنها  البته بيشتر بودجه

م انتشار انتشار و دسترسي آزاد به اطالعات، حمايت از تداوهاي كميسيون ازجمله حمايت از فعاليت

ي و هاي مطبوعات، كمک به برگزارنظارت بر فعاليت ،مرزيهاي داراي مخاطب خاص و برونروزنامه

اي، هاي رسانهالمللي هيئتايت از حضور بينحمهاي مطبوعاتي كشور، ها و نمايشگاهشركت در جشنواره

هاي صنفي مطبوعاتي و ها و تشکلها، كانونسسات، مراكز، انجمنؤصدور مجوزها، كمک به م

تبليغات و  هاي دو برنامه هدايتتوان زيربرنامههاي غيردولتي وجود ندارد. به اين مورد ميخبرگزاري

و كمک به  ههاي بيگانكارگيري واژههازجمله مقابله با ب هارساني و برنامه ساماندهي و توسعه رسانهاطالع

صوالت و ازجمله حمايت از مح هاي فرهنگي ديجيتالو فعاليت هاي اسالمياتحاديه راديو و تلويزيون

رباره اين ادغام بنابراين ابهام د را هم افزود. اييانههاي رامؤسسات فرهنگي ديجيتال و بنياد ملي بازي

 دارد.وجود ن و قابل دفاع عمالاوجود دارد و امکان مقايسه درست  ها و كلي بودن عناوينبرنامه
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 اليحه ۳وست البته نه با جزئيات سال گذشته، اما در پي صدا و سيماهاي ذكر است كه برنامهشايان 

يما، سو پخش  در برنامه توليدمثال اند. براي تر بيان شدهصورت جزئيتا حدي به 1401 سال بودجه

ستاني در سال اسيماي مراكز استاني آمده است. برنامه مراكز و پخش  سيماي مراكز استاني دبرنامه تولي

ذيل آن  مستقل وجود داشته است و اين دو برنامه و برنامه پخش صداي مراكز استاني صورتبهگذشته 

رند. پس بوده اند. درحال حاضر هم پخش صداي مراكز استاني ذيل برنامه توليد و پخش صدا قرار دا

صدا توزيع  نامه حذف شده مراكز استاني، در دو برنامه توليد و پخش سيما وذيل بر سه برنامه عمالا

 اند. شده

 هايدستگاه و برنامه تركيب نظر از 1401 سال بودجه اليحه در رسانه فصل بودجه تركيب مبنا اين بر

 هايحوزه عاليشوراي و اسالمي تبليغات سازمان هايدستگاه اينجا در. است داشته اساسي تغييراتي ،بودجه

ا بودجه )كه تنه دانشگاهي جهاد خبرگزاري ،صدا و سيما بر نظارت شوراي و اضافه فصل اين به علميه

 از نيز لتم خانه خبرگزاريهمچنين  و نجفي مرعشي ...اآيت كتابخانه ،عمراني آن ذيل فصل رسانه بود(

 . اندشده خارج رسانه فصل

 مرور رسانه، فصل هايبرنامه از هريک براي 1401 سال بودجه اليحه در را پيشنهادي بودجه ،1 جدول

 با اسالمي ارشاد و فرهنگ وزارت هايبرنامه چندين ادغام توجه با گفته،پيش تغييرات درنتيجه. كندمي

 بودجهقانون  ميان متناظر و يکبهيک روشمند مقايسه امکان يکديگر، با صدا و سيما هايبرنامه يا و يکديگر

 هادستگاه كلي بودجه بعد، بخش در توانمي آن جايبه اما. ندارد وجود 1401 سال بودجه اليحه و 1400 سال

 4 جاريسال بودجه صرفاا اين گزارش  1 جدول در بنابراين. كرد خودداري ءجز به ءجز مقايسه از و تحليل را

 با مرتبط برنامه دو بودن جديد به توجه با همچنين. شودمي آورده رسانه فصل ذيل ،صدا و سيما برنامه

 بودجه قانون در هاطرح اين به مربوط ستون قاعدتاا  اسالمي، تبليغات سازمان و علميه هايحوزه عاليشوراي

 .بود خواهد خالي 1400 سال
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 )ميليون ريال(           1401 سال بودجه اليحه در فصل و دستگاه تفكيك به رسانه حوزه اعتبارات . سهم1جدول 

 نام برنامه دستگاه گيرنده اعتبار رديف
 درصد از کل فصل 1401 سال اليحه بودجه

 دستگاه برنامه جمع بودجه عمرانی بودجه جاري

1 
 وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي

 9 5،۲71،590 90 5،۲71،500 هاي ديجيتالها و رسانهبرنامه حمايت از ارتقا و توسعه مطبوعات، خبرگزاري
4/9 

 4/0 ۲4۳،400 - ۲4۳،400 برنامه حمايت از توليد محتواي فرهنگي و هنري در فضاي مجازي ۲

۳ 

 صدا و سيما

 8 ۳،987،000 - ۳،987،000 پخش خبر، گزارش و مستندات خبري برنامه توليد، تأمين و

90 
 66 ۳8،7۲9،110 ۲،796،610 ۳5،9۳۲،500 برنامه توليد و پخش سيما 4

 1۳ 7،6۳4،460 108،960 7،5۲5،500 برنامه توليد و پخش صدا 5

 4 ۲،541،800 - ۲،541،800 برنامه حمايت از توليد محتواي فرهنگي و هنري در فضاي مجازي 6

 1/0 1/0 76،۳18 - 76،۳18 برنامه حمايت از توليد محتواي فرهنگي و هنري در فضاي مجازي هاي علميهحوزه عاليشوراي 7

 5/0 5/0 ۲75،000 - ۲75،000 برنامه حمايت از توليد محتواي فرهنگي و هنري در فضاي مجازي سازمان تبليغات اسالمي 8

 58،758،678 2،905،660 55،853،018 مجموع

 62،338،632 2،160،940 60،177،692 1400 سال مجموع در بودجه 

 -6 34 -8 (1401 بودجه سال و اليحه 1400 سال درصد رشد )مقايسه ميان بودجه
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 هابرنامه راتييدرخصوص تغ مندروش صورتبه توانينم بودجه راتييتغ بريمبتن نکهيا وجود با

 حهيال به 1400 سال بودجه قانون از را رسانه فصل ليذ موارد يبرخ شوديم تالش ادامه در كرد، ييادعا

 ارشاد و فرهنگ وزارت يهابودجه درباره. كرد يابيرد يبيتقر و يضمن صورتبه 1401 سال بودجه

 يرساناطالع و غاتيتبل تيهدا برنامه مطبوعات، يارتقا و تيحما برنامه بودجه ظاهراا گفت ديبا ،ياسالم

 يخبرگزار) خبر انتشار و ديتول و تاليجيد يفرهنگ يهاتيفعال و هارسانه توسعه و يسامانده برنامه و

 و هايخبرگزار مطبوعات، توسعه و ارتقا از تيحما برنامه و اندشده ادغام گريکدي با( ياسالم يجمهور

 يهابرنامه گفت، ديبا هم مايس و صدا با مرتبط يهابرنامه درباره. اندداده ليتشک را تاليجيد يهارسانه

 . اندشده ادغام گريکدي با زين صدا يمل و ياستان يهابرنامه و گريکدي با مايس يمل و ياستان

 رهنگیف محتواي توليد از حمايت برنامه رسانه، فصل به هابرنامه شدن افزوده نظر از ميان اين در

 نگفره وزارت و صدا و سيما دستگاه دو برعالوه زيرا ،است تأملقابل بسيار مجازي فضاي در هنري و

 اضافه هم اسالمی تبليغات سازمان و علميه هايحوزه عالیشوراي دستگاه دو اسالمی، ارشاد و

 ،اندگرفته هاييودجهب مشابه امور براي رسانه، فصل به واردتازه دستگاه دو اين 1400 سال بودجه در البته. اندشده

ز توليد محتواي حمايت ا برنامه بودجه. شودمي تلقي سابقهكم در حوزه فرهنگ امري ماهوي لحاظبه تغيير اين اما

 جاري جهبود درصد 6/5 و رسانه فصل بودجه كل درصد ۳/5 حدود كه است ميليارد تومان ۳14 فرهنگي و هنري

 زمانسا درصد 7/8 ،صدا و سيما درصد 81 نسبت به بودجه اين. است 1401 سال بودجه اليحه در فصل اين

 ميان علميه هايحوزه عاليشوراي درصد 5/۲ و اسالمي ارشاد و فرهنگ وزارت درصد 8/7 اسالمي، تبليغات

 .است بودجه توزيع اين دهندهنشان 1 شکل. است شده توزيع هادستگاه

 

 يمجاز يدر فضاي و هنر یفرهنگ يمحتوا دياز تول تيحماتوزيع دستگاهی برنامه درصد . 1 شكل

 

81%

8.7%

7.8%

2.5%
صداوسيما

سازمان تبليعات اسالمي

وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي

شوراي عالي حوزه هاي علميه
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 اسالمی جمهوري خبرگزاري و صدا و سيما براي شده بينیپيش اعتبارات ـ ومد بخش 

 عمومي محاسبات قانون شمول نظر از كه گردشگري، و بدنيتربيت فرهنگ، امور ذيل هايدستگاهبرخي 

 هايشركت بودجه) بودجه اليحه ۳ پيوست در مجزا صورتبه شوند،مي محسوب دولتي شركت حکم در

در اين  1400 سال بودجهقانون  با مقايسه در 1401 سال بودجه اليحه تغييرات. شودمي آورده( دولتي

 فراهم دستگاهي نظر از بودجه مقايسه امکان شد، گفته ترپيش كه گونهآن و نيست زياد چندانزمينه 

 كمک حذف به توجه با) صدا و سيما سازمان بودجه از بخشي كه است ضروري توضيح اين البته. است

( ساترا) صدا و سيما فراگير تصوير و صوت مقررات تنظيم سازمان به ،(ملي توسعه صندوق از ارزي

 سازمان دو بودجه به ۲ جدول در مبنا اين بر. است شده حذف امسال موضوع اين و بود يافته اختصاص

  .شودمي پرداخته اسالمي جمهوري خبرگزاري و صدا و سيما

و  1401 سال بودجهدر اليحه  صدا و سيماهمچنين بايد اشاره كرد كه براي محاسبه اعتبارات 

واحده ماده 7مندرج در جدول بر موارد ، بايد گفت كه اين سازمان عالوه1400مقايسه آن با اعتبارات سال 

هاي دريافتيزيان، اليحه و طرح بحث كمک ۳اي ديگر، در پيوست بودجه ذيل فصل رسانه و در شيوه

 صورتبهاعتبارات عمومي دارد. به همين منظور در انتهاي اين بخش، اين موارد را  ديگري نيز از محل

 كنيم.محاسبه و مرور مي ايرسانه مجزا براي رسيدن به تصوير بهتر از بودجه اين سازمان
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 (3)پيوست 1401 سال بودجه حهيو ال 1400 سال فصل در قانون بودجه هايرسانههاي دولتی بودجه شرکت .2جدول 
 )ميليون ريال(

 ايهاي سرمايهحساب جاريهاي حساب  

ف 
دي
ر

 

 نام شرکت

 ذخاير منابع عمومی دولت استهالک هزينه درآمد

1400 1401 
درصد 

 رشد
1400 1401 

درصد 

 رشد
1400 1401 

درصد 

 رشد
1400 1401 

درصد 

 رشد
1400 1401 

درصد 

 رشد

 203 100،000 33،000 14 1،950،000 1،710،000 203 100،000 33،000 12 2،335،000 2،080،000 4 385،000 370،000 سازمان خبرگزاري جمهوري اسالمي ايران 1

 - 0 0 39 48،836،800 35،190،000 - 0 0 61 102،836،800 63،690،000 89 54،000،000 28،500،000 صدا و سيماسازمان  ۲

۳ 

كمک و تسهيالت به  - صدا و سيماسازمان 

مؤسسات و فعاالن فضاي مجازي، ساترا 

 -هاي داراي مجوز()حمايت از رسانه و پلتفرم

 «6»تبصره «ي»موضوع بند 

0 -  15،000،000      15،000،000      

4 
 يموضوع بند  -ساترا -صدا و سيماسازمان 

 «6»تبصره 
0 -  3،000،000      3،000،000      

5 

گسترش و تقويت  -و سيماصدا سازمان 

بند  افزايش بابت -شبکه  تلويزيون تعاملي

 «6»تبصره « ي»

0 -  2،000،000      2،000،000      
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 خبرگزاري جمهوري اسالمی .1-2

 يسازمان خبرگزار نهيهز يدرصد 12 شيافزا بينیپيشآمده است،  ۲ كه در جدول ي آنچهبرمبنا

درصد بودجه  14جبران آن،  يدولت برا نجاينظر دولت بوده است. در ا مد یاسالم يجمهور

 4 شيافزا ي نيزداده است و در حوزه درآمد شيخود را افزا یمنابع عموم محل ازی اختصاص

 ياهيسرما يهاييذكر است كه بودجه تملک داراشايان  کرده است. فين دستگاه تكليرا به ادرصدي 

كاهش  يمعناهب نيكه ا پيدا كرده است،كاهش داده  ميليون تومان 9ميليارد تومان به  4 از اين دستگاه

ک و استهال نهيهز شيكه افزا همچنيناست.  ياسالم يجمهور يخبرگزار يبودجه برا نيا يدرصد 99

 يبرا يمجوز قانون شتريو ب ستيتأمل نچندان قابل زانيلحاظ مو هم به يلحاظ درآمدهم به ،ريذخا

 نظر است. بودجه مد ييجاهجاب

 

  صدا و سيماسازمان بودجه  .2-2

جزء كند. مرور جزءبههاي مختلفي اعتبار دريافت مياز بخش صدا و سيماگونه كه در گذشته اشاره شد، آن

 اعداد ارائه .به نوبه خود حائز اهميت است 1400 سال بودجهقانون ها و مقايسه آن با هريک از اين بخش

 صل رسانهفبودجه  ين مهم،براي اهستند  صدا و سيماشده در اين بخش، ناشي از تکاليف متعدد برعهده 

ش درآمد واحده و احکام متفرقه و بخهاي مادهاي(، تبصرههاي سرمايهدارايي )اعم از جاري يا تملک

 گيرد.مبناي محاسبات قرار ميدر كنار هم )تبليغات تجاري(  صدا و سيماشركتي 

دولتي( صدا هاي )بودجه شركت۲درگذشته به تغييرات فصل رسانه اشاره شد. اما براساس جدول 

مقايسه  نظرگرفته شده است كه در ميليارد تومان در 10،۲8۳هاي صدا و سيما و سيما، مجموع هزينه

ميليارد  4،88۳صدا و سيما، مبلغ هاي داشته است. از هزينه يدرصد 61 رشد،1400بودجه سال قانون با 

 ۳9 رشد،1400 سال بودجهقانون شود كه اين رقم در مقايسه با تومان از منابع عمومي دولت تأمين مي

 5.400افزايش به  درصد 89داشته اشت. همچنين درآمدهاي اختصاصي اين سازمان هم با  يددرص

 ميليارد تومان رسيده است. 

همچنين سه رديف اختصاص يافته به ساترا)سازمان تنظيم مقررات صوت و تصوير فراگير مجازي( 

مؤسسات و فعاالن ، يعني كمک و تسهيالت به 1400 سال قانون بودجه «6»تبصره  «ي»موضوع بند 

هاي داراي مجوز(، ساترا و گسترش و تقويت شبکه ها و پلتفرمفضاي مجازي، ساترا)حمايت از رسانه

 ميليارد تومان در اليحه بودجه هزار ۲جمعا به مبلغ ( «6»تبصره  «ي»تلويزيون تعاملي)افزايش بابت بند 

منابع صوتي و تصويري، ارتقاي  مين و توليدأحذف شده است. چه آنکه رديف متفرقه ت 1401 سال

 بودجهمرزي و سياسي)خارج از سقف اول( هم در اليحه توليدي صدا و سيما، برونهاي كيفيت برنامه
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ذكر است با توجه به محقق نشدن درآمدهاي اختصاص يافته دولت  شايانحذف شده است.  1401 سال

السهم دولت ناشي و حقشي از قراردادهاي جديد براي پرداختن به اين دو بند، يعني درآمد از اپراتورها نا

صفر بوده تاكنون  1400و عبور دولت از سقف اول بودجه، عملکرد اين دو در سال از درآمد اپراتورها 

 1400 سال قانون بودجه «6»تبصره  «ي»البته ممکن است بخشي از درآمدهاي حاصل از بند  است.

)پس از انتشار  ميليارد تومان تا پايان سال 1۲،9۳0كارورها)اپراتورها( السهم دولت از ناشي از عبور حق

 اندازي براي تحقق سقف دوم بودجه وجود ندارد.محقق شود؛ هرچند همچنان چشم )اين گزارش

هاي ديگر هم درآمدهايي دارد كه ابتدا پس از بيان چيستي اين درآمدها، از محل صدا و سيمااما  

ترين اين درآمدها كه در جدول احکام متفرقه گبزرپردازيم. ميآنها  رقام و تغييراتبه مرور ا ۳در جدول 

 برنامه قانون (9۳) ماده اجراي ميليارد تومان در ۲،4۲5 شدن گرفته نظر درقانون بودجه آمده است، 

ديگر  است. بند سريال و فيلم مستند پويانمايي، توليدي هايبرنامه كيفيويكمّ توسعه و 1توسعه ششم

 در همچنين .است شده بينيپيش ميليارد تومان ۲07 آن براي كه است( سيگنالي)نشانکي  طرح برنامه

 به مسلح نيروهاي و جمهوري اسالمي ايران سيماي و صدا سازمان بدهي تأديه بابت متفرقه جدول

هاي گذشته، الاست، كه با فرض ادامه ارقام س شده ميليارد تومان ديده 66 زيرساخت ارتباطات شركت

 ميليارد آن مربوط به صدا و سيماست. 60

. است ورزشي مسابقات پخش تبليغات از صدا و سيما درآمد ترين محل درآمدها،اما يکي از پربحث 

 ششم برنامه قانون( 9۲) ماده «پ» بند استناد به ،1401 سال بودجه اليحه «9» تبصره «ط» بند طبق

 درآمدهاي مکلفند ايران اسالمي جمهوري يصدا و سيما سازمان و جوانان و ورزش وزارت ۲،توسعه

 كشور كل داريخزانه نزد 140184 شماره درآمدي رديف به را ورزشي مسابقات پخش از ناشي تبليغاتي

 نسبت به قانون اين 9 شماره جدول در مندرج 47-5۳0000 رديف محل از واريزي وجوه. نمايند واريز

 درصد هفتاد و( مربوط هايفدراسيون به كمک براي) جوانان و ورزش وزارت اختيار در (۳0)% درصد سي

 اين ،9 شماره جدول در. گيردمي قرار ايران اسالمي جمهوري يصدا و سيما سازمان اختيار در (70)%

ميليارد تومان ديده شده است. البته اين رقم  ۲70در آن  صدا و سيماميليارد تومان و سهم  ۳15 ميزان،

خواهيم كرد، در آينده به آن اشاره  كهميليارد تومان است.(  ۲۲0اشتباه محاسباتي دارد )و عدد صحيح 

 دهيم.محاسبه قرار ميميليارد تومان را مبناي  ۲70اما فعالا همين 

( 5)% درصد پنج سقف تا دهدمي اجازه كه ت،اس بودجه اليحه «15» تبصره «۲-د» بند ديگر، بند

                                                 
سهم  ،یقانون برنامه در قالب بودجه سنوات یاجرا یدولت مکلف است از ابتدا -(۹۳قانون برنامه ششم توسعه، ماده ) .1

 صیدولت لحاظ و تخص یبودجه عموم )؟؟؟؟(دهم درصدهفت زانیرا حداقل به م مایس و بودجه سازمان صدا نیخود در تأم
ها، توسعه استآن(100)%یماده جهت پوشش صددرصد نیاز محل ا هیاعتبار سازمان نسبت به سال پا شیدهد. افزا

فاخر و  یهاالیو سر هالمی(، مستند و فشنیمی)انییانمای( پویمرزو برون یاستان ،ی)مل یدیتول یهابرنامه یفیوکيکم  
 یکشور که در بودجه سنوات یهابخش ریجز به تناسب سا ایحقوق و مزا شیو هرگونه افزا شودیم نهیهز یتوسعه فن
 ممنوع است. شود،یمشخص م

 سازمان مشارکت با برنامه یاجرا اول سال انیپا تا است مکلف دولت - «پ» بند(، ۹2) ماده توسعه، ششم برنامه قانون. 2
 پخش از یناش یغاتیتبل یدرآمدها میتقس نحوه درخصوص الزم یقانون داتیتمه جوانان، و ورزش وزارت و مایس و صدا

 .دینما ینیبشیپ را یورزش مسابقات
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صدا  سازمان توسط سازيفرهنگ هايبرنامه پخش از ناشي برق و گاز مصرف كاهش از حاصل منابع از

 اين به قرارداد عقد قالب در( توانير و گاز ملي شركت تشخيص به) ايران اسالمي جمهوري يو سيما

 رسدنمي نظربه اما كند، درآمدزايي محل اين از تواندمي سيماصدا و  مبنا اين بر. گردد پرداخت سازمان

است  1401 سال بودجهاليحه  «10»تبصره  «الف»مورد ديگر بند . باشد پايدار چندان درآمد منبع اين

 اعتبارات 1-7اي ديده شده است كه طبق جدول هاي بيمهكه در آنجا نيز تکليفي مشابه براي شركت

در پيوست اطالعات تکميلي  1401 اليحه بودجه سال واحدهماده 10 و 7 جداول به يافتهانتقال متفرقه

 صدا و سيمادر منابع دولت به  صدا و سيماميليارد تومان در بودجه  ۲5، مبلغ 1401 سال اليحه بودجه

 شود.ديده مي

تومان است  ميليارد 5،۲89، مجموعاا صدا و سيماگرفته شده براي  در فصل رسانه، اعتبارات در نظر 

 مد عمومي ددرآم مبلغ .شودمي ديده دولت عمومي منابع از هم ميليارد تومان 5،019كه از اين مقدار، 

 اين ميعمو درآمد است. در مورد شده نظرگرفته در تومان ميليارد ۲70 حدود صدا و سيما براي نظر

 ابقاتمس پخش تبليغات از سازمان درآمد همچون مواردي شامل درآمد اين كه گفت بايد نيز دستگاه

 يلونم ۲۲0)سيماچوب  تکتا، ساراتل، يعني اشزيرمجموعه هايشركت و( تومان ميليارد ۲70)ورزشي 

 تبليغات پخش به متعلق اينجا، در صدا و سيما عمومي درآمد همه عمالا درواقع. است( تومان هزار 800 و

ودجه تبليغات بنابراين ب .شودپرداخته ميمي آن به به تفصيل آينده در كه است ورزشي مسابقات بازرگاني

 داد. نظر قرار توان مدرا مي ۳شود. حال نظر به موارد فوق، جدول ورزشي از محاسبات كل حذف مي

ي و عالوه تأمين منابع صوت)ساترا به1۳،14،15،16 هايرديف احتساب برمبناي اين جدول، با

افته ينسبت به سال گذشته افزايش  درصد 5 صدا و سيماتصويري از سقف دوم بودجه( مجموع بودجه 

)جاري و عمرانی( صدا و  مجموع بودجه، 1۳،14،15،16 هايرديف احتساب بدون همچنيناست. 

ش افزاي درصد 51، به ميزان 1401 سال ميليارد تومان است که مقايسه با بودجه 989،13سيما 

 4011 بودجه سال اليحه در اختصاصي درآمد احتساب بدون صدا و سيما بودجه همچنين يافته است.

داشته  رشد درصد ۳۳ معادل 1400بودجه سال قانون تومان است كه در مقايسه با  ميليارد 499،8 هم

 سوم بيشتر شده است. سازمان حدود يكاين بدان معناست که سهم اعتبارات دولتی اين  است.

 بودجه سال در اليحه صدا و سيمابودجه  كل سهم درآمد اختصاصي از محل تبليغات بازرگاني از

، 1۳هاي رديفبدون احتساب  گذشته سال در رقم اين. در نظر گرفته شده است درصد ۳9 معادل 1401

است كه هر دو  درصد ۲۲ هاي مذكوررديفاست و با احتساب  بوده درصد ۳1 معادل 16و  15، 14

صدا و حالت بيانگر رشد سهم تبليغات تجاري در بودجه سال آينده و كاهش سهم دولت در كل بودجه 

 است.سيم
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 )ميليون ريال(           سيماصدا و  . بودجه کلی3جدول     

 نام درآمد محل شماره دستگاه رديف
 بودجهقانون 

 1400 سال

 بودجه سال اليحه

1401 

درصد 

 رشد

 4۲ 49،986،800 ۳5،190،000 اياعتبارات هزينه -فصل رسانه 7رديف اصلي/جدول  ۲8۳500 1

 ۳4 ۲،905،570 ۲،160،840 ايهاي سرمايهتملک دارايي 7رديف اصلي/جدول  ۲8۳500 ۲

۳ 
دولتي هاي بودجه شركت ۲8۳500

 (۳ده)پيوست زيان
 89 54،000،000 ۲8،500،000 درآمدهاي اختصاصي

4 
دولتي هاي بودجه شركت ۲8۳500

 (۳ده)پيوست زيان
 -5/1۳ ۲5،950 ۳0،000 بودجه پژوهشي

5 
اي و )هزينهسريال و فيلم مستند پويانمايي، توليدي هايبرنامه وكيفييكمّ توسعه 750000-89رديف متفرقه  ۲8۳500

 سرمايه اي(هاي تملک دارايي
14،700،00 ۲4.۲50.000 64 

 -10 900،000 1،000،000 توليد فيلم و سريال فاخر 750000-7رديف متفرقه  ۲8۳500 6

 -10 ۲،070،000 ۲،۳00،000 طرح نشانکي )سيگنالي( 550000-90رديف متفرقه  ۲8۳500 7

 - ۲50،000 0 دفاتاي بابت هزينه در امور منجر به كاهش تصابيمههاي حق بيمه شخص ثالث شركت 7۳0000-11رديف متفرقه  ۲8۳500 8

9 
 ارتباطات شركت به جمهوري اسالمي ايران سيماي و صدا سازمان بدهي تأديه بابت 55رديف  -9جدول شماره  ۲8۳500

 1زيرساخت
600،000 600،000 0 

10 
 دولتيهاي برنامه شركتبودجه  ۲8۳500

170۳68001 
 1۲9 4،000،000 1،750،000 وريارتقاي بهره

 - 0 ۳،000،000 ياجتماع يفرهنگ هيبن تيتقو 17رديف متفرقه/جدول  ۲8۳500 11

 - 0 ۳،000،000 اجتماعي و فرهنگيهاي كاهش آسيب 17رديف متفرقه/جدول  ۲8۳500 1۲

1۳ 
ترا كمک و تسهيالت به مؤسسات و فعاالن فضاي مجازي، سا - صدا و سيماسازمان  7جدول  ۲8۳510

 «6»تبصره  «ي»موضوع بند  -هاي داراي مجوز()حمايت از رسانه و پلتفرم
15،000،000 0 - 

 - 0 ۳،000،000 «6»تبصره  «ي»موضوع بند  -ساترا -صدا و سيماسازمان  7جدول  ۲8۳5۳0 14

 - 0 ۲،000،000« ي»بند  افزايش بابت -گسترش و تقويت شبکه تلويزيون تعاملي -صدا و سيماسازمان  7جدول  ۲8۳540 15

                                                 
 ریال است.میلیون  600،000صورت ثابت همان انه بهیسال صدا و سیماولی سهم  ،میلیون ریال قید شده است 660،000مبلغ  صدا و سیمااین بودجه امسال با ترکیب بدهی نیروهای مسلح و  .1
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 نام درآمد محل شماره دستگاه رديف
 بودجهقانون 

 1400 سال

 بودجه سال اليحه

1401 

درصد 

 رشد

 «6»تبصره 

16 
و سيما،  توليدي صداهاي مين و توليد منابع صوتي و تصويري، ارتقاي كيفيت برنامهأت 5۳0000-79رديف متفرقه/ ۲8۳500

 مرزي و سياسي)خارج از سقف اول(برون
۲0،000،000 0 - 

 5 138،988،320 132،230،840 13،14،15،16هاي رديف جمع با احتساب 

 51 138،988،320 92،230،840 13،14،15،16هاي جمع بدون احتساب رديف

 33 84،988،320 63،730،840 3،13،14،15،16هاي جمع بدون احتساب رديف

 10 105،366،773 96،163،895 قانون برنامه ششم توسعه (93)بودجه عمومی دولت براساس ماده  0.7
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نسبت به سال گذشته افزايش  درصد 50 صدا و سيمابرمبناي اين جدول، مجموع بودجه 

ناشی از اختصاص آمده است، بيشترين اثر اين رشد  3 يافته است که همچنان که در جدول

همچنين  است.ها و تبليغات بازرگانی وکيفی برنامهیيعنی توسعه کم   4و  3هاي بودجه رديف

 ۳۲0،7۳8،84 معادل 1401بودجه سال بدون احتساب درآمد اختصاصي در اليحه  صدا و سيمابودجه 

 ميليون ريال  840،7۳0،6۳( و بودجه آن در قانون امسال هزار ميليارد تومان 5/8)معادل  ميليون ريال

بر اين مبنا،  شود.مي درصد ۳۳شود و رشد با اين نوع محاسبه هم ( ميهزار ميليارد تومان 4/6)معادل 

بوده درصد  ۳1است كه اين رقم در سال گذشته  درصد ۳9سهم تبليغات بازرگاني در كل بودجه معادل 

الزم  سهم تبليغات در پيشنهاد دولت است.درصدي  8است و اين بيانگر حفظ روندهاي پيشين و رشد 

عدم تکرار علت محقق نشدن منابع آن و به تأكيد است كه در اين شيوه محاسبه، موارد مربوط به ساترا به

 كنار گذاشته شده است. كامالا، 1401بودجه سال اليحه در 

بودجه ساترا جمع بزنيم، اين درصدهاي رشد  هزار ميليارد تومان ۲را با  سال گذشته اعداد حال اگر 

 به هم را آن و شدمي محقق ساترا بودجه كه كنيم فرض كه بنابراين درصورتي به شدت كاهشي است.

 اليحه در درصد ۲4 ميزان به سازمان بودجه مجموع ،۳ جدول طبق كرديم،مي اضافه 1400 سال ارقام

 برابر ،1400 سال بودجه قانون در بازرگاني تبليغات سهم مبنا براين. يابدمي افزايش 1401بودجه سال 

 .هستيم شاهد را در كل بودجه بازرگاني تبليغات سهم افزايش درصد 14 مبنا براين كه است درصد ۲5

عمومي كشور  بودجه تماماا از محلگرفته شده فعلي،  تأمل اين است كه بودجه در نظرنکته قابلالبته 

ي نظر گرفته و منوط به فعاليت كارورها مانند آنچه سال قبل براي درآمد ساترا درنه شود، تأمين مي

 .اتکاستبيشتر قابلمذكور )اپراتورها( شده بود و بنابراين ارقام بند  مخابرات

 

 صدا و سيمااعتبارات شوراي نظارت بر سازمان  .3-2

رديف فصل رسانه خارج شده و  لياز ذ 1401 سال بودجه حهيدر ال صدا و سيمانظارت بر  يبودجه شورا

درواقع بودجه به نهاد  قرار گرفته است.( 100۲0۳1000) ياامور فراقوه يو راهبر يبرنامه حکمران

كه طبق اصل  هدستگا نيا تيفعال نکهيا کهنيمنتقل شده است. با وجود ا يجمهوراستير

نظارت  يسه قوه برا ندگانياصل با حضور نما نيا يو قانون نحوه اجرا يقانون اساس يکصدوهفتادوپنجم

 1401سال بودجه  حهيدر ال. شوديمرور م نجايدستگاه در ا نيبودجه ا شود،يانجام م صدا و سيمابر 

 نيابودجه  ،صدا و سيمانظارت بر  يشورا ياهيسرما يهايیوجود حذف بودجه تملك دارا با

آمده  4دو سال در جدول  نيارقام بودجه در ا سهيمقامواجه بوده است.  يدرصد 8 ينهاد با رشد

 است.

  



 

 اه مجلس شوراي اسالمي مركز ژپوهش  _____________________________________________  
 

16 

 

 1401 سال بودجه حهيو ال 1400 سال در قانون بودجه صدا و سيمابودجه شوراي نظارت بر  .4جدول 

 )ميليون ريال(

ره
ما
ش

 

قه
طب

ي
ند
ب

 

 عنوان

 جمع ايسرمايه هايدارايی تملك ايهزينه

 سال قانون

1400 

 سال اليحه

1401 

 درصد

 رشد

 سال قانون

1400 

 سال اليحه

1401 

 درصد

 رشد

 سال قانون

1400 

 اليحه

 1401 سال

 درصد

 رشد

101050 
 نظارت شوراي

 سيما و صدا بر
8۲،000 90000 10 1.440 0 100- 8۳،440 90000 8 

 

 

 1401 سال اليحه بودجهتحليل  ـ سوم بخش

نخستين بودجه پيشنهادي دولت جديد است كه در آن به دنبال  1401 سال از آنجا كه اليحه بودجه

انجام شده در  اتاقدام يهم نقد برخ شوديتالش مسازي تغييرات ساختاري براي بودجه است، پياده

و  1401 سال بودجه يچه برا ،بودجه ياصالح ساختار يبرا ييشنهادهايو هم پ رديدستور كار قرار گ

 د.شوبعد ارائه  يهاسال يچه برا

 

 فصل رسانهجامعيت ضرورت  .1-3

فصل رسانه  يهاها و برنامهدولت در كاهش دستگاه استيوضوح س، به1401سال  يشنهاديپ حهيدر ال

 ييجاهجاب صورتبه استيس ني، اگذشتكه گونه است. آن يو گردشگر بدنيتربيتاز بودجه امور فرهنگ، 

. دهديخود را نشان م صلبودجه ف يفصل و البته كاهش كل نياز اآنها  ها و حذفدستگاه يبودجه برخ

، نظر 1401سال بودجه  حهيبه عکس عمل دولت در ال راياشتباه است، ز ياستيس تاايماه استيس نيا

 برعالوهدر كشور  بودجه است. قانون شتريب يو سادگ تياز كارشناسان بر شفاف ياريدولت و البته بس

. اما شوداز محل بودجه عمومي كشور تأمين ميآنها  اعتباروجود دارند كه  يمختلف يهارسانهها، دستگاه

و خبرگزاري جمهوري ( صدا و سيما) ياتنها نام دو دستگاه رسانه شود،يم منعکس بودجه قانون در آنچه

( هيعلم يهاهحوز عاليشورايو  ياسالم غاتي)سازمان تبل يفرهنگ گريو دو دستگاه داسالمي )ايرنا( 

 شيدهنده افزانشان نکهيو هم ا كنديالل متدر كشور را دچار اخ يارسانه ياستگذاريامر هم س نيا. است

اعتبارات  بودجه حوزه رسانه تا جايي است كهعدم شفافيت  آن است. تيبودجه و كاهش شفاف يدگيچيپ

ها و ها تا جداول اصلي و متفرقه و تأديه بدهيجاي قانون بودجه، تبصرهرا نيز بايد در جاي صدا و سيما

 بيرون از اين فصلنيز توليد سريال، انيميشن و...(  نظير)اي انهرس كامالاهاي فعاليتحتي ... جستجو كرد. 

 يبرخ از ريغ رسديم نظربه رونيازا .شوداعتباراتش تأمين مي)و ذيل قانون برنامه توسعه ششم( 

 هيكل ،شوديم تيريمد هايكه در قالب روابط عموم يمانند امور يياجرا يهادستگاه يارسانه يهاتيفعال
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بر امر عالوه نيا 1شود. عيفصل تجم نيدر ا مختلف يهابه دستگاه افتهياختصاص يارسانه يهاهبودج

بهبود  ،ياو رسانه يفرهنگ موراها در نقش دستگاه شتريبه روشن شدن ب توانديگفته، مشيموارد پ

)با شفاف  آنهابه  ياعتماد عموم شيافزا ،عامهحقوق  احقاقو  يريپذنظارت تيبا تقو ياعملکرد رسانه

همچون  يمنف ييامدهايامر پ نيو... اشاره كرد. البته ا يارسانه ييافزاهم، (هانهيدرآمدها و هز دنش

از منظر  نيها را دارد. با وجود ارسانه يبه برخ گاهيوبگاه يهاهجمه ايو  ياكاهش تنوع و تکثر رسانه

 شنهاديپ ني. اشوديم يابيمثبت ارز اريمدت بسنداقدام در بل نيا ،حيصح تيريدر صورت مد ،يكارشناس

 ياو رسانه يتحول در ساختار فرهنگ يبرا يرهبر انقالب اسالم اتيمنو يدر راستا توانيم نيرا همچن

 ۲.كرد فهمكشور 

 

 هاعناوين کلی براي برنامه .2-3

 ياجو در  ستيبودجه تنها مختص فصل رسانه ن يهافيكاهش شمار رد يدولت برا يكل کرديرواگرچه 

. آيدنميحساب بجا به يدستگاه هم انتظار کيفصل و  کيقابل دفاع باشد. انتظار استثنا كردن  ديخود شا

. داشته باشد را به دنبال يمنف يامدهايپكمترين  راتييتغ نيحاصل شود كه ا نانياطم ديبا نيبا وجود ا

 نيه شد، اگونه كه در گذشته اشارها استفاده شده است و آنبرنامه يبرا يكل ينيدر فصل رسانه عناو

 نيقبل( هستند. ا يها)و البته سال 1400سال  بودجهقانون برنامه در  نيحاصل ادغام چند اكثراا  نيعناو

 شيافزا را سال قبل يهابودجه به برنامه صينحوه تخص يبرا ياصل يهادستگاه ارياخت ،امر در ابتدا

 ت،يكاهش شفاف مثبت، مورد نيدهد. در برابر ا رييرا تغ هايبندتيتواند اولويامر م يكه به اقتضا دهديم

علت به يحقوق عموم عيياحتمال تض ،ياحتمال انحراف از اهداف عموم شيافزا ،يريپذنظارت فيتضع

 هتوج اال مطرح است كه بؤس نيامثال  يمطرح است. برا ييدستگاه و كاهش پاسخگو رياعمال نظر مد

غام شده است اد يحوزه رسانه در وزارت فرهنگ و ارشاد اسالم ياتيو موارد عمل يتيموارد حما نکهيبه ا

)اعم از  گريد يهااز رسانه تيحما ايوابسته به خود، آ يهارسانه تيدولت به تقو يو با توجه به عالقه ذات

همچنين ممکن است بين  ابد؟ييكاهش نم ،خاصه در نقاط كمتر برخوردار (يو خصوص يتيحاكم

اگر  يحت. اصلي ديده شده است، اختالفاتي پيش بيايد ايهدر دستگاهآنها  هاي فرعي كه بودجهدستگاه

 يبا همکار ژهيوبه شتر،يب ينظارت با كار دينظر بابرسد، به يينها بيحالت به تصو نيهم بودجه به هم

 تخسمحاسبات در سال ن وانيكل كشور و د يسازمان بازرس ،ياسالم يمجلس شورا يفرهنگ ونيسيكم

 كرد. يريجلوگ ذكر شده، يمنف يامدهايپ ياحتمالاز وقوع  وه،يش نيبودجه به ا ياجرا

                                                 
 و یآموزش یواحدها اعتبارات جدول در بودجه اردیلیم 74 حدود یدانشگاه جهاد یسپایا و کنایا سنا،یا نمونه یبرا. 1

 .رندیگیاعتبار م 1401 سال بودجه حهیال یلیتکم اطالعات 260 صفحه در تابعه یپژوهش

 کیبه  ازیکشور ن یفرهنگ و رسانه، به گمان بنده، ساختار فرهنگ در مسئله:»06/06/1400در  یرهبري انقالب اسالم .2

 «یحرکت انقالب»الزم است. البت ه  یحرکت انقالب کیکشور؛ و  یدر ساختار فرهنگ میدارد. ما مشکل دار یانقالب یبازساز
 ی. ]حرکت[ انقالبستیحرکت کردن ن حسابیحرکت کردن و ب هوایب« بودن یبانقال» یخردمندانه و عاقالنه. معنا یعنی
 «.و حکمت باشد شهیاز اند برخاسته حالنیحرکت بشود، درع دیبا یانیباشد، بن دیبا
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 يمحوردستگاه يجابه يمحوربرنامه .3-3

 يو هنر يفرهنگ يمحتوا دياز تول تيبرنامه حما ياجرا ي، برا1401سال بودجه  حهيدر فصل رسانه ال

نظر  از ،موضوع نيشده است. ا ميمختلف بودجه تقس يهاچهار دستگاه با نسبت نيب يمجاز يدر فضا

)و درواقع  گاهدست نيچند يعنوان برنامه، برا کي ذيل نجايدولت در ا راياست. ز تيحائز اهم يزيربرنامه

 دجه داده است.بو آنهابرنامه، به  ياجرا يبرا کياست و متناسب با انتظار و وزن هر دهيد فهيرسانه( وظ

 هم «ضرورت افزايش گستره فصل رسانه»ذيل رو دبخش  نيگونه كه در گذشته در بخش مرور همآن

 يهاودجهب ريتأثو  آمده استگذارانيبه كمک س يزيربهبود برنامه نظراز  هايياقدام نياشاره شد، چن

 يز برخ)فارغ ا مشخص استيس کي يابيامر درواقع با رد ني. ادهنديم شيرا افزا ياو رسانه يفرهنگ

 شيفزاا از كار پس نيا. شوديمختلف محقق م يهادستگاه نيها( در ببرنامه يكل نيدر عناو هاابهام

ها تگاهدس اراتيدنبال كاهش اختكه به ييکردهاي)در برابر رو دارتياولو يهاشمار برنامه «قولمع»

هت برنامه ج نيكردن آن در چند ريدستگاه با درگ کيبه حركت  ني( در فصل رسانه، همچن.هستند

 کسانيفهم  ،يزيرسبک در بودجه نيا يامدهايپ گرياز د .رهانديم يو عملکردها را از روزمرگ دهديم

خواهد شد كه  يزيردر برنامه يمجر يهادستگاه نيآن ب ميبرنامه و سپس تقس کي ييمحتوا تياز ماه

 ايثبت مرقابت اعم از  جاديگاه ا يها )حتنقش دستگاه نييتع ،يريپذو نظارت تيشفاف شيباعث افزا

 تيهداها را مهبرنا نيا يسازوكارها ديبا جهينتدر .شوديم آنها انيكار روشن م ميو تقس يي(، همگرايمنف

 كرد. يريجلوگ يارسانه اتيكاهش تنوع و تکثر در عمل اي يكاريهمچون مواز ييهابيكرد و البته از آس

 

 يتجار غاتيتبل شيبه پشتوانه افزا صدا و سيما دولتیاعتبارات  سهم کاهش .4-3

بودجه  نيخود در تأم سهمانه يسال ديدولت با 1،قانون برنامه ششم توسعه (9۳)طبق ماده  نجايدر ا

 صيو تخص كند دولت لحاظ يدهم درصد بودجه عمومهفت زانيرا حداقل به م صدا و سيماسازمان 

 (9۳)ماده  ياست و برمبنا تومان ارديليم هزار 1.505حدود  ،يجاردولت در سال يدهد. بودجه عموم

 ياست. درحال تومان ارديليم 10.500حدود  صدا و سيمابودجه  نيقانون برنامه ششم، سهم دولت در تأم

در نظر گرفته  صدا و سيما يخود برا ياز منابع عموم تومان ارديليم 8.500 حدود تيدرنها ،دولتكه 

البته بايد به  .محقق نشده است يقانون فيتکلاين از  تومان ارديليم ۲.000محاسبه نيا ياست. برمبنا

ريزي، استفاده از ظرفيت جاي اين مقدار انحراف در بودجهكه دولت مدعي است به اين مسئله توجه داشت

                                                 
سنوات یاجرا یدولت مکلف است از ابتدا -(۹۳. قانون برنامه ششم توسعه، ماده )1 سهم  ،یقانون برنامه در قالب بودجه 

 صیدولت لحاظ و تخص یبودجه عموم( %0/7)دهم درصد هفت زانیرا حداقل به م مایبودجه سازمان صدا و س نیخود در تأم
یها، توسعه کم  نااست( %100)یماده جهت پوشش صددرصد نیاز محل ا هیاعتبار سازمان نسبت به سال پا شیدهد. افزا

فاخر و توسعه  یهاالیو سر هالمی(، مستند و فشنیمی)انییانمای( پویمرزو برون یاستان ،ی)مل یدیتول یهابرنامه یفیوک
سا ایحقوق و مزا شیو هرگونه افزا شودیم نهیهز یفن سب  سنوات یهابخش ریجز به تنا شور که در بودجه  مشخص  یک
 ممنوع است. شود،یم
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اما  ،است لحاظ كردههاي توسعه را قانون احکام دائمي برنامه (۳7)ماده  «چ»ميلياردتوماني بند  1800

 .محقق نشده استتکاليف  اين تومان از ميليارد 600پذيرش چنين ادعايي، باز هم حدود  حتي با اجماالا

نامه قانون بر ذيل صدا و سيمادر حوزه سازمان  استگذاريس ميتصم يمبنا بايد توجه داشت كه

 استيس يرا در اجرا يشتريآنچه كه دقت ب لذااست. بوده كشور  يششم، حفاظت از فرهنگ عموم

ه ب يمومخدمت ع تاا يماه يفرهنگ يهادستگاه فيتکل ديو شا بيترغ طلبد،يبودجه م يكسر تيريمد

 8 شياافز نيبنابرا در تعارض است.آنها  تيبا فلسفه و ماه است كه اساساا  يتجار يكسب درآمدها

م سه نيبا هم سهي( در مقابودجه دستگاهكل  درصد ۳9) صدا و سيمااختصاصي سهم درآمد  يدرصد

درآمد  محلآن از  تمامي باايبودجه خود، كه تقر نيكل اعتبارات( در تأم درصد ۳1) در سال گذشته

 ينظام جمهور يارسانه فضايدر  ژهيوهب ،يارتباط ياستگذارياز نظر س شود،يحاصل م يبازرگان غاتيبلت

است كه  درحالي صدا و سيمادرصدي رقم تبليغات تجاري  89افزايش محل اشکال است.  ياسالم

رقم نبوده و  متعهد به اين صدا و سيماضمن آنکه اكنون نيز حجم باالي آن بسيار مورد انتقاد است. هم

، سيما صدا وسازمان  1400ماهه نخست سال 6براساس گزارش سازمان برنامه و بودجه درباره عملکرد 

 ريور محقق شده است.تا انتهاي شه شده درآمد اختصاصي اين سازماندرصد سقف مشخص 77

طمه به ل ن،ييپا ديقدرت خر يدارا يهادر خانواده يتيحس نارضا شيافزا ،وضع نيا يامدهاياز پ

 صدا و سيما فاصله گرفتن ،ييگراتجملگرايي و رسانه، رواج مصرف ياصل هيبه مثابه سرما ياعتماد عموم

طب، افت مخا يرسانه و كاالانگار رانيمد يهاتياولو ييجاه، جاباصلي آنهاي ها و رسالتاز مأموريت

نجا كه در ازسوي ديگر از آ محور است.يتيزرد و سلبر يهاها در برابر برنامهبرنامه ييمحتوا تيفيك

کرده است؛ لذا اصالحات بودجه سنوات قبل، پس از افزايش اعتبار دولتي، ميزان درآمد تبليغاتي تغيير ن

يابد، به از محل منابع عمومي افزايش مي صدا و سيمااعتبارات  پيشنهاد مشخص آن است كه هر ميزان

 .ابدي( كاهش همان ميزان از سقف درآمدهاي تبليغاتي سازمان )درآمد اختصاصي

مجلس  به اماده ر نيانه گزارش نحوه مصرف بودجه ايسال صورتبهمقرر شده كه سازمان،  نيهمچن

مجلس شوراي  بهدر اين زمينه گزارشي از عملکرد خود  سيماصدا و تاكنون،  ارائه كند كه ياسالم يشورا

ماده، چندان  نينظر ا آثار مد ديتول مانند ضمن آنکه در موارد قابل مشاهده،است.  نکردهاسالمي ارائه 

 يار توجه جدش اعتبيافزا نيا يعمل يازاهابه مابه ديبا ني. بنابراشودينم دهيسازمان د نيا يدر خروج

 هاي ديگر نظارت جدي داشت.و بر ممنوعيت استفاده از اين بودجه در حوزه كرد

 

 هاي توسعهبرنامه یقانون احكام دائم (37)ماده  «چ»بند  یفيبالتكل .5-3

است كه براساس  1توسعه يهابرنامه يقانون احکام دائم (۳7)ماده  «چ»دولت، بند  يقانون فياز تکال يکي

                                                 
( قانون ۵مشمول ماده ) اجرایی یهادستگاه هیـــــ کل «چ»بند  -(۳7) توسعه کشور، ماده یهابرنامه یقانون احکام دائم .1

قرارداد مشخص با  یرا ط 6و  4، 1فصول  یاستثناخود به یانهیاعتبارات هز (%1)درصد کیمکلفند  یخدمات کشور تیریمد
 .ندینما یرسانو اطالع یبخشیو آگاه یسازرهنگبرنامه جهت ف دیصرف تول سیما و صداسازمان 
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 يانهياعتبارات هز( %1) درصد کيمکلفند  1،يخدمات كشورمديريت قانون  (5)ماده  يهاآن، دستگاه

جهت  برنامه ديصرف تول ،صدا و سيماقرارداد مشخص با سازمان  يرا ط 6و  4، 1فصول  ياستثناخود به

آن را هم مصوب  نامهنييبند كه دولت آ نيا يكنند. اجرا يرسانو اطالع يبخشيو آگاه يسازفرهنگ

 صدا و سيماتوجه به اعتراض  با ۲.داشته است يمتعدد يمختلف فراز و فرودها يهاكرده، در طول سال

 «ح»، بند «19»آن، در تبصره  ياجرا نديابهبود فر يدولت، در بودجه سال گذشته و برا نامهنييبه آ

 آمده است: 1400 سال قانون بودجه

 فيبر تکليتوسعه كشور مبن يهابرنامه ي( قانون احکام دائم۳7ماده ) «چ»بند  يدر اجرا -ح»

درصد  کيكرد نهيبه هز يخدمات كشور تيري( قانون مد5مشمول ماده ) اجرايي يهادستگاه

ازمان قرارداد مشخص با س ي( ط6و  4،1فصول  ياستثناخود )به يانهي%( از اعتبارات هز1)

برنامه  سازمان ،يرسانو اطالع يبخشيو آگاه يسازبرنامه جهت فرهنگ ديتول يبرا صدا و سيما

اعتبارات  صيسازوكار مناسب در هر مرحله از تخص ميو بودجه كشور مکلف است با تنظ

ول كسر مشم يياعتبار دستگاه اجرا صيبند را متناسب با تخص نياعتبارات موضوع ا ،يانهيهز

ربط يذ يياجرا يهاو دستگاه صدا و سيما. سازمان اختصاص دهد صدا و سيماو به سازمان 

آن اقدام و  يقرارداد و اجرا ديتمد ايو مقررات مربوط نسبت به انعقاد  نيموظفند براساس قوان

زمان و  د،يل. قالب تونديبند را به سازمان برنامه و بودجه كشور ارائه نما نيگزارش عملکرد ا

دا و صسازمان  صيآنتن به تشخ ازيبند بر اساس تنوع و ن نيا موضوع يهاجدول پخش برنامه

سازمان  نيا يشود. اعتبار فوق جزء درآمدهايمشخص م رانيا ياسالم يجمهور يسيما

 «گردد.يم ييشناسا

 اعتبارات اين حکممبنا  نيحذف شده است و بر ا يطور كلبه 1401 سال بودجه حهيبند در ال نيا

 به آنعمل  درها و دستگاه ستيسازمان برنامه و بودجه ن اريدر اخت 1400 سال قانون بودجههمچون 

ها و همچنان دستگاه بودجه يبند را همسو با كاهش بندها نيحذف ا توانيگرچه م .بودد نخواهمخيّر 

 نديافر رايز شود،يم دهيبه چالش كش يقانون فيتکل ياجرا انيم نيدر ا اما ،دانست اجراي آنمکلف به  را

بودجه  حهيبند در ال نيا بيتصو حتي با است كه يدرحال نياالبته . گردديبه روال سابق برم مجدداا

تر گونه که پيشکه همان حالبا اين .تا انتهاي آذرماه صفر بوده استبودجه تخصيصي  ،يجارسال

                                                 
شور تیریقانون مد .1 ستگاه اجرا -(۵) ماده ،یخدمات ک سسات دولتوزارتخانه هی: کلیید سسات  ،یها، مؤ  ینهادها ایمؤ

نام اســت از  حیتصــر ایمســتلزم رکر و آنها  که شــمول قانون بر ییهادســتگاه هیو کل تيدولهای شــرکت ،یردولتیغ یعموم
ساز ران،ینفت ا یشرکت مل لیقب سترش و نو ستگاه  ،یدولت یهامهیبها و بانک ،یبانک مرکز ران،یا عیناص یسازمان گ د

 شوند.یم دهینام ییاجرا

سعه ششم برنامه قانونعملکرد های طبق گزارش .2 صادي، تو سالمي جمهوري فرهنگي و اجتماعي اقت سازمان ايران ا (

از  ال،یر اردیلیم ۵16، 1۳۹8در ســال  ال،یر اردیلیم 1684، 1۳۹7در ســال  ال،یر اردیلیم 17، 1۳۹6، در ســال برنامه و بودجه(
 و صدادر سه سال با وجود تالش و خواست  ینوسیو کاهش س شیافزا نیبند قانون محقق شده است. درواقع ا نیمحل ا
 بند اتفاق افتاده است. نیا تیاستفاده از ظرف یبرا سیما
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ميليارد تومانی اين بند را، همچون بودجه محقق شده سازمان  1،800اشاره شد، دولت ظرفيت 

قانون برنامه  (93)ماده  محل از صدا و سيمادرصدي  7/0کند و آن را از اعتبارات لحاظ می

فعال كردن اين بودجه،  براي صدا و سيما تالش سازمانرغم عالوه آنکه عليبه کند.ششم کسر می

 .چنان فعال نيستنددر اين زمينه آنهاي دولتي مشمول، بخش عمالا

 

 دولتدر اليحه حذف ساترا  .6-3

شبکه  گريتنظيمبر سر  يو وزارت فرهنگ و ارشاد اسالم صدا و سيما انيسال مناقشه م نيپس از چند

مجزا در جداول مختلف به  يفيرد ضمن اختصاصسال گذشته مجلس در قانون بودجه،  ،يخانگ شينما

 :قرار دادنيز گزاره ذيل را  1400 سال قانون بودجه «6»تبصره  «ي»بند  ۲-5 فيدر رد، ساترا

 و نظارت بر آن، منحصراا ريفراگ ريمقررات صوت و تصو ميصدور مجوز و تنظ تيولئمس -5-۲»

ست. سازمان صدا و سيما)ساترا( سازمان  ريفراگ ريصوت و تصوهاي مقررات رسانه ميبرعهده سازمان تنظ

 ديتول راحلو نظام خانواده بر تمام م ياسالم -يرانيا يهاحفظ ارزش يموظف است در راستا صدا و سيما

سوء آن در جامعه آثار از  داتيتول يفيك يو ضمن ارتقا دينظارت نما يمجاز يدر فضا ياآثار حرفه

 «.عمل آوردبه يريجلوگ

و نظارت بر آن و حق  ريفراگ ريمقررات صوت و تصو ميبند، انحصار صدور مجوز و تنظ نيا ساسابر

 و چه جز آن( به يخانگ شي)چه شبکه نما يمجاز يدر فضا ياآثار حرفه دينظارت بر همه مراحل تول

سپرده  صدا و سيماسازمان تنظيم مقررات صوت و تصوير فراگير در فضاي مجازي )ساترا( ذيل سازمان 

وزارت فرهنگ و ارشاد  د،يدولت جد مدنكار آ يمناقشات نبود و با رو انيبند قانون، البته پا نيشد. ا

 نکهيمطرح كرد. فارغ از ا صدا و سيماحق به  نيدر مخالفت با سپرده شدن ا را ييهابحث مجدداا ياسالم

 1400 سال قانون بودجه از بند نيبا حذف ا ،ه استديلحظه به كجا رس نيتا ا نيگفتگوها و مناقشه طرف

 لير رييتغ يبرا ينيچكار مقدمه نيا ايكه آ شوديپرسش مطرح م نيا، 1401سال بودجه  حهيدر ال

بودجه  ياصالح يكل يهااستيحذف، همسو با س نيا نکهيا اياست؟  يخانگ شيشبکه نما يگرميتنظ

 كاهش احکام بودجه است؟ يبرا و صرفاا ديدر دولت جد

 

 یپخش مسابقات ورزش غاتياشتباه در محاسبه بودجه تبل .7-3

 يپخش مسابقات ورزش غاتياز تبل سيماصدا و گونه كه در گذشته اشاره شد، در بحث محاسبه درآمد آن

 «پ» بند استناد به ،1401سال  بودجه اليحه «9» تبصره «ط» بند طبق اشتباه صورت گرفته است.

 اسالمي جمهوري يصدا و سيما سازمان و جوانان و ورزش وزارت توسعه، ششم برنامه قانون( 9۲) ماده

 140184 شماره درآمدي رديف به را ورزشي مسابقات پخش از ناشي تبليغاتي درآمدهاي مکلفند ايران
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 شماره جدول در مندرج 47-5۳0000 رديف محل از واريزي وجوه. نمايند واريز كشور كل داريخزانه نزد

 هايفدراسيون به كمک براي) جوانان و ورزش وزارت اختيار در( %۳0) درصد سي نسبت به قانون اين 9

 در. گيردمي قرار ايران اسالمي جمهوري يصدا و سيما سازمان اختيار در (70)%درصد هفتاد و( مربوط

پيشنهاد مشخص  مبنا اين بر. است شده ديده ريال ميليون ۳،150،000 ميزان، اين ،9 شماره جدول

 جايگزين مرتبط، جداولدر  و لحاظ صدا و سيما براي ريال ميليون 2،205،000 آن است که مبلغ

 .شود

 

 هاپيشنهاد ـ چهارم بخش

 فصل در كشور يارسانه يهادستگاه بودجه شوديم شنهاديپ رسانه فصل تيجامع ضرورت به نظر .1

 در يروشنبه ديبا دارند، يافتيدر كشور يعموم بودجه از كه ييهارسانه همه برنامه و شود عيتجم رسانه

 .شود گنجانده رسانه فصل

 

 .5 جدول

 مبلغ نام دستگاه رديف

 ۲۳1،595 خبرگزاري ايکنا و خبرگزاري ايسپا -جهاددانشگاهي 11۳6۲۳

 499،400 كمک به خبرگزاري دانشجويان ايران -جهاددانشگاهي 11۳6۲4

 رديف متفرقه

۳8-550000 

ـــات  ـــس قرارگاه فرهنگي اجتماعي بقيه ا...)كمک و حمايت از مؤس

 فرهنگي و اجتماعي اوج و سراج به نسبت مساوي(
۲،000،000 

 

 1400 سال بودجه قانون در توسعه، يهابرنامه يدائم احکام قانون (۳7) ماده «چ» بند به مربوط حکم .۲

 .شود تکرار 1401 بودجه سال حهيال در( «19» تبصره «ح» بند)

 يورزش مسابقات غاتيتبل پخش از مايس و صدا درآمد به مربوط 140184 يدرآمد فيرد جدول در .۳

 .شود نيگزيجا تومان ونيليم ۲۲0،500 مبلغ

 حوزه يهابرنامه به «ريفراگ ريتصو و صوت مقررات ميتنظ و يسامانده نظارت،» باعنوان يابرنامه .4

.گردد افزوده رسانه
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 مآخذ و منابع

 .بودجه و برنامه سازمان بودجه، مصارف و منابع كالن جداول و واحدهماده كشور، كل 1401 سال بودجه اليحه .1

 .بودجه و برنامه سازمان بودجه، مصارف و منابع كالن جداول و واحدهماده كشور، كل 1400 سال بودجه قانون .۲

 مصوب ايران، اسالمي جمهوريفرهنگي  و اجتماعي اقتصادي، توسعه ششم سالهپنج برنامه قانون. ۳

16/01/1۳96. 

 .16/01/1۳96 مصوب ،هاي توسعه كشوراحکام دائمي برنامه قانون. 4

هاي سال در ايران اسالمي جمهوري فرهنگي و اجتماعي اقتصادي، توسعه ششم برنامه قانون عملکرد گزارش. 5

 بودجه. و برنامه سازمان ،1۳98و  1۳97، 1۳96

 .، سازمان برنامه و بودجه1400ماهه نخست سال  6. گزارش عملکرد بودجه در 6

 

 

 


