دوره دهم ـ سال سوم

شماره چاپ1247 :

تاريخ چاپ1397/10/5 :

شماره ثبت525 :

ك
كش
ربرسي اليحه بودهج سال  1398ل ور
 .18حوزه رساهن و ارتباطات جم يع
جم
ه
م
س
(صدا وسيما ،شوراي نظارت ،خبرگزاري وري ا ال ي و)...

كد موضوعي290 :
شماره مسلسل16243 :
ديماه 1397

معاونت پژوهشهاي اجتماعي ـ فرهنگي
دفتر :مطالعات آموزش و فرهنگ

بهنام خدا

فهرست مطالب
خالصه مديريتي1.............................................................................................................................................................................
مقدمه 2...............................................................................................................................................................................................
بخش اول ـ اعتبارات دستگاههاي حوزه رسانه2.......................................................................................................................
بخش دوم ـ اعتبارات برنامههاي حوزه رسانه 9.........................................................................................................................
بخش سوم ـ رصد برنامههاي باالدستي در اليحه بودجه سال  1398و پيشنهادها13...................................................
پيشنهادها 14.....................................................................................................................................................................................
منابع و مآخذ 15...............................................................................................................................................................................

1

بررسي اليحه بودجه سال  1398كل كشور
 .18حوزه رسانه و ارتباطات جمعي
(صداوسيما ،شوراي نظارت ،خبرگزاري جمهوري اسالمي و)...

خالصه مديريتي
در اليحه بودجه سال  ،1398حدود  2.315ميليارد تومان براي فصل رسانه در نظر گرفته شده است.
اين مبلغ  28/74درصد از اعتبارات امور فرهنگ ،تربيتبدني و گردشگري است .سهم دستگاههاي مختلف
از محل اعتبارات فصل رسانه به اين شرح است:
 .1حدود  1.988ميليارد تومان براي صداوسيماي جمهوري اسالمي ايران،
 .2حدود  219ميليارد تومان براي وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي،
 .3حدود  102ميليارد تومان براي خبرگزاري جمهوري اسالمي،
 .4حدود  3ميليارد تومان براي شوراي نظارت بر صداوسيما،
 .5حدود  1ميليارد و پانصد ميليون تومان براي حوزه هنري سازمان تبليغات اسالمي،
 .6مبلغ  700ميليون تومان براي خبرگزاري خانه ملت.
كل اعتبارات برنامههاي فصل رسانه (جاري و عمراني) نسبت به مصوبه سال  ،1397حدود 5/3
درصد و اعتبارات هزينهاي و عمراني برنامههاي حوزه رسانه در اين اليحه نيز نسبت به مصوبه سال
 1397بهترتيب  4/38و  19/75درصد افزايش داشته است.
افزون بر اين ،درباره بودجه صداوسيما بايد توجه داشت عالوه بر مبلغ  1.988ميليارد تومان كه از
محل اعتبارات فصل رسانه براي اين سازمان پيشبيني شده ،اعتباري بالغ بر  2.000ميليارد تومان به
عنوان درآمد اختصاصي ،مبلغ  150ميليارد تومان در جدول  21به عنوان كمك براي صداوسيما و نيز
مبلغ  100ميليارد تومان براي تأديه بدهيهاي اين سازمان به شركت ارتباطات زيرساخت از محل همان
جدول براي سازمان صداوسيما پيشبيني شده است ،بدينترتيب بايد گفت ،با احتساب مبالغ فوق
سرجمع اعتبارات پيشبيني شده براي صداوسيما  4.238ميليارد تومان خواهد بود.
مطلب قابل توجه در مورد بودجه صداوسيما در اليحه سال  1398آن است كه به موجب ماده ()93
قانون برنامه ششم ،دولت مكلف بود حداقل هفتدهم درصد از بودجه عمومي دولت را براي صداوسيما
لحاظ و تخصيص دهد .در اليحه بودجه سال  1398اين درصد از بودجه عمومي دولت معادل 3.350
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ميليارد تومان خواهد شد .در حالي كه مجموع كمك دولت (در رديف اصلي و متفرقه) به صداوسيما در
اين اليحه  2.238ميليارد تومان است كه معادل  46صدم درصد از بودجه عمومي دولت است.
در خصوص جبران اين كسري بودجه برخي كارشناسان به اعتبارات پيشبيني شده در بند «چ» ماده
( )37قانون احكام دائمي برنامههاي توسعه كشور استناد ميكنند كه در صورت اجراي كامل آن خواهد
توانست حدود  912ميليارد تومان از كسري بودجه سازمان را جبران كند ،البته اجراي بند «چ» ماده ()37
مذكور ،منوط به تصويب آييننامه اجرايي است كه قرار بوده ظرف مدت  6ماه از تاريخ ابالغ اين قانون توسط
چندين دستگاه تهيه و به تصويب هيئت وزيران برسد كه چنين امري صورت نگرفته ،به هر روي در مورد
تحقق اعتبارات پيشبيني شده در اين بند اتفاق نظر وجود ندارد و به همين دليل بوده كه تاكنون هيچ
درآمدي از قبل آن براي صداوسيما محقق نشده است و بررسي اين روند نشان ميدهد در صورت عدم تصويب
آييننامه اجرايي مزبور توسط هيئت وزيران در سال مالي آينده نيز محقق نشود.

مقدمه
در اليحه بودجه سال  ،1398مانند قانون سال  1397فصلي مجزا به موضوع رسانه اختصاص يافته كه حدود
 2.315ميليارد تومان اعتبار براي آن پيشبيني شده است .اين مبلغ در قالب برنامههاي هزينهاي و عمراني
ميان دستگاههاي فرهنگي  -رسانهاي كشور توزيع شده است .ازاينرو در گزارش حاضر ابتدا نحوه توزيع اين
مبلغ ميان چهار دستگاه اصلي رسانهاي دولتي يعني سازمان صداوسيما ،خبرگزاري جمهوري اسالمي ،شوراي
نظارت بر صداوسيما و خبرگزاري دانشجويان ايران به تصوير كشيده شده و تغييرات محسوس توزيع اين
منابع در رديفهاي هزينهاي و عمراني نسبت به قانون سال  1397تحليل شده است (بخش اول) .در ادامه،
برنامههاي رسانهاي ذيل سرفصل رسانه ،در مقايسه با برنامههاي مشابه قانون سال  1397از حيث عنوان
برنامه ،اقدامات و نوسان اعتبارات هزينهاي و عمراني مورد بررسي و تحليل قرار گرفته است (بخش دوم) ،البته
بررسي بودجهاي موضوع رسانه و ارتباطات جمعي به همين فصل خالصه نميشود ،بلكه در رديفهاي متفرقه
نيز برنامههايي براي نهادهاي رسانهاي پيشبيني شده كه در تحليل كالن بودجه رسانهها تأثيرگذار است .در
پايان اين گزارش الزامات برنامه ششم توسعه و قانون احكام دائمي برنامههاي كشور مد نظر قرار گرفته و مفاد
رسانهاي اليحه از نظر رعايت اين الزامات و تكاليف قانوني بررسي شده است.

بخش اول ـ اعتبارات دستگاههاي حوزه رسانه
در اين بخش اعتبارات دستگاه هاي حوزه رسانه كه اعتبارات خود را از فصل رسانه دريافت ميكنند،
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بررسي شده است .بر اساس جدول  ،1كل فصل رسانه اعتباري بالغ بر  2.315ميليارد تومان به خود
اختصاص داده است .اين اعتبار بين صداوسيما ( ،)85/87شوراي نظارت ( ،)0/12خبرگزاري جمهوري
اسالمي ( )4/43و ساير دستگاهها شامل وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي ( ،)9/49حوزه هنري سازمان
تبليغات اسالمي ( )0/06و خبرگزاري خانه ملت ( )0/03تقسيم شده است.
شايان توجه است اعتبارات خبرگزاري دانشجويان ايران در اليحه سال  1398از فصل پژوهشهاي
توسعهاي پيشبيني شده است  ،ولي با اين وجود به عنوان دستگاه رسانهاي در اين بخش آمده است .اين
جابهجايي صرفاً شكلي بوده و به دليل اينكه سازمان جهاد دانشگاهي زيرمجموعه امور آموزش و پژوهش تعبيه
شده اعتبارات سازمان خبرگزاري دانشجويان نيز به فصل پژوهش انتقال يافته است .در حالي كه ماهيت
فعاليتهاي سازمان خبرگزاري دانشجويان رسانهاي بوده و بايد به فصل رسانه انتقال يابد.
جدول  .1سهم اعتبارات حوزه رسانه به تفكيك دستگاه و فصل

1

(ميليون ريال)

اعتبارات دستگاه* /فصل

درصد از فصل

1

صداوسيما

19.882.100

85/87

4

وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي

2.196.250

9/49

3

خبرگزاري جمهوري اسالمي (ايرنا)

1.025.000

4/43

2

شوراي نظارت بر صداوسيما

29.200

0/12

5

حوزه هنري سازمان تبليغات اسالمي

15.125

0/06

6

خبرگزاري خانه ملت

7.000

0/03

جمع كل

23.154.675

100

فصل رسانه

23.154.675

دستگاه/فصل

رديف

28/74درصد از امور فرهنگ،
**

تربيتبدني و گردشگري

*شايان ذكر است كه خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) دستگاه مستقل نبوده و از محل اعتبارات جهاد دانشگاهي و در قالب كمك ،از رديف 113624
(جهاد دانشگاهي) بودجه آن پرداخت ميشود .اعتبارات اين دستگاه در اليحه بودجه سال  1398از محل برنامههاي فصل رسانه تأمين نميشود.
**اعتبارات پيشبيني شده براي امور فرهنگ ،تربيتبدني و گردشگري در اليحه بودجه سال  1398كل كشور معادل  80.563.413ميليون ريال است.

 .1-1سازمان صداوسيماي جمهوري اسالمي ايران
در جدول  2بودجه سازمان صداوسيما به تفكيك اعتبارات هزينهاي و تملك داراييهاي سرمايهاي ارائه
شده است .همانطور كه مشخص است اعتبارات هزينهاي اين سازمان در اليحه سال  1398نسبت به
مصوب سال  ،1397حدود  5درصد افزايش پيدا كرده ،اعتبارات تملك داراييهاي سرمايهاي 19درصد
افزايش يافته است .بهطور كلي بودجه اين سازمان در رديف  283500حدود  6درصد رشد داشته است.

 .1در اين جدول صرفاً دستگاههايي درج شده كه اعتبارات خود را از فصل رسانه ( )1705000دريافت ميكنند.
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جدول  .2تصوير اعتبارات سازمان صداوسيماي جمهوري اسالمي ايران از رديف  283500در اليحه
بودجه سال  1398و مقايسه با مصوب سال 1397
هزينهاي

شماره
طبقهبندي

عنوان

مصوب
1397

(ميليون ريال)

تملك داراييهاي سرمايهاي

اليحه 1398

جمع

درصد

مصوب

اليحه

درصد

مصوب

رشد

1397

1398

رشد

1397

اليحه 1398

درصد
رشد

سازمان
صداوسيماي
5/97 19.885.100 18.764200 18/88 1.485.100 1.249.200 5/05 18.400.000 17.515.000
283500
جمهوري
اسالمي ايران
مأخذ :همان.

درخصوص بودجه سازمان صداوسيما نكته زير قابل توجه است:
ـ به موجب ماده ( )93قانون برنامه ششم توسعه دولت مكلف است از ابتداي اجراي قانون برنامه در
قالب بودجه سنواتي ،سهم خود را در تأمين بودجه سازمان صداوسيما حداقل به ميزان هفتدهم درصد
بودجه عمومي دولت لحاظ و تخصيص دهد .منابع بودجه عمومي دولت براساس اليحه بودجه سال
 1398حدود  478هزار ميليارد تومان است كه طبق ماده ( )93قانون برنامه ششم توسعه حداقل كمك
دولت به سازمان معادل  3.350ميليارد تومان خواهد شد.
جدول  .3تصوير كلي مجموع اعتبارات سازمان صداوسيما جمهوري اسالمي ايران
در اليحه بودجه سال  1398و مقايسه آن با قانون بودجه سال 1397
شرح

سازمان
صداوسيما

(ميليارد تومان)

قانون

اليحه بودجه

تفاوت اعتبار اليحه

درصد

بودجه

( 1398پيشنهادي

 1398نسبت به قانون

كاهش /

1397

دولت)

بودجه سال 1397

افزايش

اعتبارات جاري

1.751

1.840

89

5

اعتبارات عمراني

125

148/5

23/5

18

از محل صندوق ذخيره
ارزي بند «د» تبصره «»4

875

0

-875

-100

از محل جدول شماره 21

0

250

250

100

2.751

2.238/5

-512/5

-18/62

جمع كل

5

با توجه به موارد مندرج در جدول  3نكات زير در اين خصوص قابل توجه است:
 .1بودجه مصوب سازمان صداوسيما در قانون سال  1397بالغ بر  2751ميليارد تومان به شرح زير است:
ميليارد تومان

 .1اعتبارات جاري (كمك دولت)

1751

 .2اعتبارات عمراني

125

 .3از محل صندوق ذخيره ارزي (تبصره «)»4

875

 .2بودجه سازمان صداوسيما در اليحه سال  1398به ميزان  2238/5ميليارد تومان به شرح زير از
سوي دولت پيشنهاد شده است:
ميليارد تومان

 .1اعتبارات جاري

1840

 .2اعتبارات عمراني

148/5

 .3اعتبارات جدول شماره ( 21افزايش سقف بودجه)

( 250به شرط تحقق

منابع)1

 .3اعتبارات صداوسيما در اليحه پيشنهادي سال  1398در مقايسه با بودجه مصوب سال  1397به
ميزان  18/62درصد و معادل  512/5ميليارد تومان كاهش داشته است.
 .4اعتبارات تبصره « »4كه در قانون بودجه سال  1397منظور شده از محل صندوق ذخيره ارزي
و برمبناي  250ميليون دالر پيشبيني شده است كه اين رديف در اليحه بودجه سال  1398حذف شده
است.
 .5بر اساس احكام دائمي و قانون برنامه ششم توسعه بودجه صداوسيما ميبايست حداقل به ميزان
 0/7درصد بودجه عمومي دولت منظور شود كه اعتبار پيشبيني شده به ميزان  1.112ميليارد تومان
كمتر از اين ميزان است.
 .1-2شوراي نظارت بر صداوسيما
در جدول  ، 4بودجه شوراي نظارت بر صداوسيما به تفكيك اعتبارات هزينهاي و تملك دارايي سرمايهاي
ارائه شده است .همانطور كه مشخص است اعتبارات هزينهاي اين شورا حدود 53/33درصد كاهش و
اعتبارات تملك داراييهاي سرمايهاي حدود  10درصد افزايش يافته است و مجموع بودجه اين شورا
حدود  52درصد كاهش را نشان ميدهد.

 .1شايان ذكر است ،اعتبارات جدول شماره  21منوط به تحقق منابع پيشبيني شده است و در صورت عدم تحقق منابع،
كاهش بودجه صداوسيما نسبت به قانون  1397به ميزان  27/7درصد و معادل  762/5ميليارد تومان ميشود.
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جدول  .4تصوير كلي اعتبارات شوراي نظارت بر صداوسيما در اليحه بودجه
سال  1398در مقايسه با مصوب سال 1397
شماره
طبقهبندي
101050

تملك داراييهاي

هزينهاي
عنوان

(ميليون ريال)
جمع

سرمايهاي

مصوب

اليحه

درصد مصوب اليحه درصد مصوب

اليحه

درصد

1397

1398

1398 1397

رشد

1397

1398

رشد

شوراينظارتبر صداوسيما 1.200 1.100 -53/33 28.000 60.000

9/09

-52/20 29.200 61.100

رشد

مأخذ :همان.

در اليحه بودجه سال  ،1398كل اعتبارات شوراي نظارت بر صداوسيما حدود  52درصد كاهش
يافته است كه در مقايسه با ساير دستگاههاي رسانهاي بيشترين ميزان كاهش را داشته است.
البته در جدول شماره  21مصارف پيشبيني شده افزايش سقف بودجه سال  1398ـ براي شوراي
نظارت بر صداوسيما مبلغ يك ميليارد و  400ميليون تومان به عنوان اعتبارات هزينهاي پيشبيني شده
است .با احتساب اين رقم مجموع اعتبارات اين نهاد در اليحه  1398معادل  4ميليارد و  320ميليون
تومان خواهد شد كه درصد كاهش اعتبارات آن نسبت به مصوبه  1397معادل 29/29ـ درصد است.
شايان ذكر است اعتبارات شوراي نظارت بر صداوسيما  0/12درصد كل اعتبارات برنامههاي حوزه
رسانه است كه از طريق نهاد رياستجمهوري به اين شورا اختصاص مييابد.
الزم به يادآوري است مطابق جدول  1-7مبلغ  2ميليارد و 780ميليون تومان از اعتبارات جاري
اين دستگاه از فصل استفاده از كاالها و خدمات (فصل  )2و مبلغ  20ميليون تومان از فصل ساير هزينهها
(فصل  )7انجام ميشود ،در حالي كه عمده اين مبلغ بابت پرداخت حقوق و دستمزد هزينه ميشود .لذا
پيشنهاد ميشود بهمنظور شفاف شدن بودجه شوراي نظارت بر صداوسيما اعتبارات آن از محل فصل
( )1يعني جبران خدمات پرداخت شود.
 .1-3خبرگزاري جمهوري اسالمي
جدول  ، 5اعتبارات خبرگزاري جمهوري اسالمي را نشان ميدهد .اعتبارات هزينهاي اين خبرگزاري در
اليحه بودجه سال  1398نسبت به مصوب سال  1397حدود  9/5درصد و اعتبارات تملك داراييهاي
سرمايهاي بيش از  113درصد رشد داشته است .بهطور كلي بودجه اين خبرگزاري حدود  11درصد
افزايش پيدا كرده است.
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جدول  .5تصوير كلي اعتبارات سازمان خبرگزاري جمهوري اسالمي در مصوب
سال  1397در مقايسه با اليحه سال 1398
شماره
طبقهبندي

تملك داراييهاي

هزينهاي
عنوان

خبرگزاري
282500
جمهوري اسالمي

(ميليون ريال)
جمع

سرمايهاي

مصوب

اليحه

درصد مصوب اليحه درصد

مصوب

اليحه

درصد

1397

1398

رشد

1397

1398

رشد

1.000.000 914.000

رشد

1397

1398

10/72 1.025.000 925.700 113/67 25.000 11.700 9/40

مأخذ :همان.

شايان ذكر است ،اعتبارات خبرگزاري جمهوري اسالمي  4/42درصد كل اعتبارات برنامههاي حوزه
رسانه است.
در جدول شماره  21ـ مصارف پيشبيني شده افزايش سقف بودجه سال  1398ـ براي خبرگزاري
جمهوري اسالمي مبلغ  20ميليارد تومان به عنوان اعتبارات هزينهاي پيشبيني شده است.
همچنين در شماره طبقهبندي  )44( 5050000مبلغ  18ميليارد تومان بابت تأديه بدهي وزارت
راه و شهرسازي به سازمان خبرگزاري جمهوري اسالمي پيشبيني شده است .با احتساب اعتبارات رديف
اصلي و رديفهاي متفرقه سازمان خبرگزاري جمهوري اسالمي مجموع اعتبارات اين سازمان معادل 140
ميليارد و  500ميليون تومان خواهد شد كه نسبت به مصوب سال  51/77 ،1397درصد رشد خواهد
داشت .به اين ترتيب سازمان خبرگزاري جمهوري اسالمي از بيشترين رشد در ميان دستگاههاي فصل
رسانه برخوردار است.
 .1-4سازمان خبرگزاري دانشجويان ايران
جدول  ،6اعتبارات خبرگزاري دانشجويان ايران را نشان ميدهد .اعتبارات هزينهاي اين خبرگزاري در
اليحه بودجه سال  1398نسبت به مصوب سال  ،1397حدود 17درصد رشد و اعتبارات تملك دارايي
سرمايهاي آن نسبت به مصوب  1397رشدي نداشته است .در مجموع كل بودجه اين خبرگزاري حدود
 16/5درصد رشد پيدا كرده است.
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جدول  .6تصوير كلي اعتبارات سازمان خبرگزاري دانشجويان ايران در اليحه بودجه
سال  1398در مقايسه با مصوب سال 1397
هزينهاي
عنوان
خبرگزاري
دانشجويان ايران
113624

(ميليون ريال)
جمع

تملك داراييهاي سرمايهاي

مصوب

اليحه

درصد

مصوب

اليحه

درصد

مصوب

اليحه

درصد

1397

سال 1398

رشد

1397

1398

رشد

1397

1398

رشد

169.500

198.000

16/81

4.000

4.000

0

202.000 173.500

16/42

مأخذ :همان.

ـ شايان ذكر است اعتبارات اين خبرگزاري از محل جهاد دانشگاهي در قالب كمك به خبرگزاري
دانشجويان ايران تأمين ميشود.
ـ در اليحه بودجه سال  1398اعتبارات خبرگزاري دانشجويان از فصل پژوهشهاي توسعهاي
( )1805000و از محل برنامه ( « )1805013حفظ ،معرفي و انتشار علم و فناوري» به مبلغ 19ميليارد
و  800ميليون تومان اعتبار جاري براي اين دستگاه پيشبيني شده است و مبلغ  400ميليون تومان از
محل شماره طبقهبندي ( )180513002به عنوان بودجه عمراني براي تعميرات اساسي و خريد تجهيزات
و ماشينآالت به عنوان كمك منظور شده است .با توجه به اينكه عنوان برنامه «حفظ ،معرفي و انتشار
علم و فناوري» است در حالي كه ماهيت اقدامات اين خبرگزاري فعاليت رسانهاي است كه صرفاً به
معرفي و انتشار علم و فناوري اختصاص ندارد ،بلكه به طور گسترده در همه حوزهها اقدام به توليد خبر
و خبررساني و فعاليت رسانهاي ميكند ،اين دوگانگي با اصل شفافيت در بودجهريزي متعارض است .لذا
پيشنهاد مي شود با توجه به ماهيت فعاليت اين مؤسسه اعتبارات نهاد مذكور ذيل فصل رسانه و برنامه
توليد و انتشار خبر درج شود.
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بخش دوم ـ اعتبارات برنامههاي حوزه رسانه
در پيوست  -4قسمت دوم اليحه بودجه سال  ،1398برنامههاي حوزه رسانه به تفكيك آمده است .اعتبارات اين برنامهها به تفكيك هزينهاي و تملك داراييهاي سرمايهاي
در مقايسه با مصوب  ،1397در جدول زير نشان داده شده است.
جدول  .7تصوير كلي اعتبارات برنامههاي فصل رسانه در اليحه بودجه سال  1398در مقايسه با مصوب سال 1397
شماره
طبقهبندي

جمع

مصوب  1397اليحه  1398درصد رشد مصوب  1397اليحه  1398درصد رشد مصوب  1397اليحه  1398درصد رشد

(اليحه )1398
برنامه تأمين محتواي فرهنگي ديجيتال
برنامه تأمين ،توليد و پخش سيما

13000
13910600

15125

 

13000

 

13910600

15125

 
 

 

 



 

برنامه توسعه همكاريها و مبادالت رسانهاي بينالمللي

 

 

برنامه توليد و انتشار خبر

 

 

برنامه انتشار نشريات سازمان خبرگزاري جمهوري اسالمي

 

 

برنامه حمايت و ارتقاي مطبوعات

 

 

برنامه ساماندهي و توسعه رسانهها و فعاليتهاي فرهنگي ديجيتال

برنامه تأمين ،توليد و پخش صدا
برنامه توسعه رسانههاي شنيداري و ديداري

 

 

برنامه نظارت بر سازمان صداوسيما

 

 

برنامه هدايت تبليغات و اطالعرساني

 

 



 

 

 

برنامه تأمين ،توسعه ،مقاومسازي ،تعمير ،تجهيز و
نگهداري فضاها ،ساختمانها ،اماكن و ماشينآالت
جمع
مأخذ :همان.

هزينهاي

عنوان برنامه

تملك دارايي سرمايهاي

(ميليون ريال)
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نكات مهم و قابل توجه درباره برنامههاي حوزه رسانه
برنامههاي مرتبط با حوزه رسانه و ارتباطات جمعي را ميتوان يا در چارچوب برنامههاي فصل رسانه
بررسي كرد( :الف) و يا در قالب رديفهاي متفرقه به آنها پرداخت( ،ب) در ادامه تحليل برنامههاي فوق
در چارچوب دو عنوان مزبور آمده است.
الف) در برنامههاي فصل رسانه
 .1برنامه انتشار نشريات سازمان خبرگزاري جمهوري اسالمي براي نخستينبار در قانون بودجه
سال  1396با اعتباري معادل  13ميليارد تومان به برنامههاي فصل رسانه افزوده شد .دليل اين امر عبارت
بود از اينكه در سال هاي قبل با وجود اينكه خبرگزاري جمهوري اسالمي مجوز انتشار نشريه داشته ،اما
از طريق بخش غيردولتي و يا مساعدتهاي غيرمتمركز هزينههاي چاپ و انتشارات خود را تأمين ميكرد.
اين موضوع مورد ايراد نهادهاي نظارتي واقع شد ،به همين دليل در قانون بودجه سال  1396مقرر شد
كه از طريق اين برنامه جديد ،هزينههاي مزبور بهطور مستقيم تأمين شود .اين روند عيناً در اليحه بودجه
سال 1397بدون رشد تكرار شد ،ولي در اليحه بودجه سال  1398اعتبارات اين برنامه با رشدي حدود
 15درصد به مبلغ  15ميليارد تومان رسيده است .نكته شايان توجه در مورد اين برنامه و اعتبارات
آن چرايي استثنا شدن اين نشريه از اعتبارات حمايتي است كه به همه مطبوعات تعلق دارد
و اختصاص برنامه حمايتي ويژه براي آن است.
 .2برنامه ساماندهي و توسعه رسانهها و فعاليت فرهنگي ديجيتال
اين برنامه در اليحه بودجه  1/76 ،1398درصد رشد دارد .رشد اندك اعتبارات اين برنامه مهم در جاي
خود محل تأمل است؛ زيرا با رشد استفاده شهروندان از رسانههاي اجتماعي ديجيتال و افزايش آسيبهاي
فرهنگي – اجتماعي كه اين رسانهها با خود به دنبال دارند اهتمام بيشتر دولت به ساماندهي اين فضا و
تأمين محتواي فرهنگي مناسب براي آن امري ضروري است .با اين وجود و با توجه به چرخشي كه در
مجاري ارتباطي كشور بهوجود آمده و در سياستهاي كلي برنامه ششم توسعه نيز انعكاس داشته ،انتظار
ميرفت كه در جهتگيريهاي بودجه نيز اين سياستها مد نظر قرار گيرد ،به عنوان نمونه بند «»33
سياستهاي كلي برنامه ششم توسعه به گسترش محتوا در فضاي مجازي بر اساس نقشه مهندسي
فرهنگي كشور تا حداقل پنج برابر وضعيت كنوني و بوميسازي شبكههاي اجتماعي تصريح ميكند .اما
اليحه سال  1398همانند لوايح بودجه در سالهاي گذشته عليرغم اينكه اعتبارات قابل توجهي براي
برنامه هاي مربوط به توليد محتوا ،شكاف ديجيتالي و اطالعاتي و صيانتهاي فرهنگي و اجتماعي در
فضاي مجازي براي دستگاههاي اجرايي كه متولي زيرساخت هستند ،در نظر گرفته است ،ولي براي وجه
فرهنگي ـ رسانهاي آن اعتبار مناسب با جهتگيري فرهنگي و نيازهاي مبتني بر سواد رسانهاي پيشبيني
نكرده است.
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 .3برنامه تأمين محتواي فرهنگي ديجيتال ازجمله برنامههايي است كه براي نخستينبار در اليحه
بودجه سال  1395با اعتباري معادل  350ميليون تومان ايجاد و كل اعتبارات آن براي حوزه هنري
سازمان تبليغات اسالمي منظور شد .بررسي روند شكلگيري و تخصيص اعتبار به اين برنامه نشان
ميدهد ،در اليحه بودجه سال  1397مبلغ يك ميليارد و  300ميليون تومان اعتبار براي اين برنامه
پيشبيني شده كه نسبت به مصوب سال  1396به ميزان  131درصد رشد داشته است و كل اين اعتبار
به حوزه هنري سازمان تبليغات اسالمي اختصاص مييافت .در اليحه سال  1398نيز اين برنامه همچنان
به حوزه هنري سازمان تبليغات اسالمي اختصاص داشته و عليرغم رشد  16درصدي نسبت به مصوب
 1397همچنان اين ابهام وجود دارد كه سهم استانها از اين مبلغ مشخص نيست و نميتوان تحليل
روشني از آن ارائه كرد ،البته دليل اين عدم شفافيت ،ساختار كل بودجه كشور است كه برنامههاي استاني
به تفكيك در آن مشخص نميباشد.
 .4برنامههاي تأمين ،توليد و پخش صداوسيما ،شايان ذكر است در اليحه بودجه سال 1398سنجه
عملكرد اين برنامه تعداد مخاطب در نظر گرفته شده است كه با توجه به ماهيت فرهنگي اين سازمان و
نوع اثربخشي پيام ،در نظر گرفتن تعداد مخاطب بهعنوان سنجه عملكرد به تنهايي منطقي نبوده و
نميتواند بيانگر ميزان اثربخشي فعاليت اين سازمان باشد .به اين منظور پيشنهاد ميشود ذيل سنجه
عملكرد به جاي ساعت ـ برنامه در مقابل اقدام فعاليت شاخصهايي مانند ،تعداد اثر ـ ميزان رضايتمندي
افزايش آگاهيهاي عمومي ،درج شود.
 .5ذيل فصل تحقيق و توسعه در امور فرهنگ ،تربيتبدني و گردشگري ( )1708عالوهبر برنامه پژوهشهاي
كاربردي دو برنامه ديگر نيز وجود دارد ،اين دو برنامه عبارتند از :برنامه تدوين ضوابط و مقررات فرهنگي و برنامه
تدوين ،گفتمانسازي و تعميق الگوي اسالمي ايراني پيشرفت ( ،)1708003نكته قابل تأمل درباره برنامه
اخير آن است كه اوالً ماهيت اين برنامه رسانهاي است و بايد به فصل رسانه افزوده شود ،ثانياً كل اعتبارات اين
برنامه كه مبلغي معادل  5ميليارد تومان است در قالب دو اقدام فعاليت يعني برگزاري و حمايت از نشستها و
همايشها ( )1708003002و انجام حمايت از مطالعات و تحقيقات مرتبط با الگوي اسالمي ـ ايراني پيشرفت
( )1708003002در اختيار مركز الگوي اسالمي ايراني پيشرفت قرار ميگيرد ،اين درحالي است كه دستگاههاي
رسانهاي مهمترين ابزار گفتمانسازي و تعميق الگوي اسالمي ايراني هستند از رديف اين برنامه هيچ اعتباري
دريافت نميكنند ،ايراد اساسي ديگر اينكه چرا اين برنامه فقط در چارچوب دو فعاليت يعني برگزاري همايش و
انجام مطالعات خالصه شده است درحالي كه فضاي مجازي جديد مهمترين بستر توليد محتواي رسانهاي براي
گفتمانسازي و تعميق اين الگوهاست .به اين منظور پيشنهاد ميشود الاقل ذيل برنامه پژوهشهاي كاربردي
صداوسيما و از محل آن اقدام فعاليت گفتمانسازي و تعميق الگوي اسالمي ـ ايراني پيشرفت قرار گيرد.
 .6برنامه حمايت و ارتقاي مطبوعات و برنامه نظارت بر سازمان صداوسيما به ترتيب با  2/18و
 53/33درصد كاهش ،بيشترين ميزان كاهش اعتبار نسبت به برنامههاي مصوب سال  1397را دارند.
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دليل اين كاهش خصوصاً در مورد شوراي نظارت بر صداوسيما با بيش از  50درصد كاهش ،محل تأمل
است .اين موضوع با توجه به تورم سال آينده كشور در عمل موجب اخالل در عملكرد اين نهاد ميشود.
 .7برنامه توليد و انتشار خبر در بودجه سالهاي قبل فقط به خبرگزاري دولت اختصاص داشت در
اليحه سال  1398اعتبار آن حدود  7درصد رشد داشته و معادل  85ميليارد و  700ميليون تومان براي
اين برنامه پيشبيني شده كه  700ميليون تومان آن به خبرگزاري خانه ملت (متعلق به قوه مقننه)،
اختصاص يافته است .با توجه به گسترش اخبار جعلي 1و جريانسازيهاي رسانهاي كه در فضاي مجازي
عليه قواي كشور صورت ميگيرد و اقدام فوري آنها براي ورود به بحرانهاي رسانهاي را ضروري خواهد
ساخت و از سويي با توجه به اينكه پرداختن به اين امور هزينهبر است و به درستي از محل اعتبارات اين
برنامه اعتباري براي خبرگزاري خانه ملت پيشبيني شده است .لذا پيشنهاد ميشود اين رويه در مورد
ساير خبرگزاريهاي وابسته به قواي ديگر نيز تعميم يابد.
ب) رديفهاي متفرقه
در رديفهاي متفرقه اليحه بودجه سال  1397اعتباري معادل  141.250ميليون ريال براي فعاليتهاي
رسانه پيشبيني شده است كه در جدول  8گزارش آمده است.
جدول  .8اعتبارات رديفهاي متفرقه جدول  2-7و جدول شماره  9براي فعاليتهاي
رسانه در اليحه بودجه سال 1398
كد دستگاه

دستگاه اجرايي

عنوان

(ميليون ريال)
جمع اعتبار هزينهاي و عمراني
در اليحه بودجه 1398

جدول
7-2

 114000وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي توسعه بازيهاي رايانهاي

20.250

جدول
9

 114000وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي توسعه ،توليد و نشر بازيهاي رايانهاي داخلي

108.000

5050000
()44

تأديه بدهي وزارت راه و شهرسازي به سازمان
خبرگزاري جمهوري اسالمي

180.000
(عمراني)

مأخذ :همان.

درباره جدول فوق اين نكته حائز اهميت است كه اعتبارات رديفهاي متفرقه فصل رسانه در جدول
 2-7كه به موضوع توسعه بازيهاي رايانهاي با  20.250ميليون ريال اعتبار و موضوع توسعه ،توليد و
نشر بازيهاي رايانهاي داخلي با  108.000ميليون ريال جمعاً مبلغي معادل  128.250ميليون ريال
خواهد شد .اين مبلغ با اعتبار متفرقه منظور در جدول شماره  7كه معادل  141.250ميليون ريال است
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حدود  13.000ميليون ريال اختالف دارد و مشخص نيست مبلغ يك ميليارد و  300ميليون مابهالتفاوت
كه در جدول  7به عنوان متفرقه درج شده از چه محلي تأمين خواهد شد.
بخش سوم ـ رصد برنامههاي باالدستي در اليحه بودجه سال  1398و پيشنهادها
الزامات و تكاليف باالدستي قانون بودجه سال  1398در حوزه رسانه بهشرح زير است:
 .1بند «د» ماده ()33
توليد و پخش برنامههاي آموزشي ،ترويجي ،مديريت مصرف آب ،بهبود كمّيوكيفي محصوالت كشاورزي
و فراوري توليدات ،حفاظت از محيط زيست و منابع طبيعي كشور ،بهرهوري و انتقال يافتههاي علمي به
بهرهبرداران ،به سفارش و تأمين مالي وزارت جهاد كشاورزي توسط سازمان صداوسيما.
 .2بند «پ» ماده ()86
صداوسيماي جمهوري اسالمي ايران موظف است ضمن اختصاص بخشي از برنامههاي شبكههاي مختلف
به موضوع ترويج فرهنگ ايثار و شهادت ،حداقل ده درصد ( )% 10از توليدات برنامههاي هنري نمايشي
خود را به اين موضوع اختصاص دهد.
 .3تبصره « »1ماده ()86
صداوسيماي جمهوري اسالمي ايران ،وزارتخانههاي فرهنگ و ارشاد اسالمي ،آموزش و پرورش ،علوم،
تحقيقات و فناوري و بهداشت ،درمان و آموزش پزشكي كشور ،بنياد حفظ آثار و نشر ارزشهاي دفاع
مقدس و ساير نهادهاي فرهنگي مكلفند جهت ارج نهادن به اين چهرههاي ماندگار اقدام فرهنگي 1الزم
را جهت معرفي آنها انجام دهند.
 .4بند «ح» ماده ()92
اصحاب فرهنگ ،هنر ،رسانه و صداوسيما كه شغل خود را از دست ميدهند تحت پوشش بيمه بيكاري
قرار ميگيرند .دولت در چارچوب لوايح بودجه سنواتي كمكهاي اعتباري را به اين منظور در اختيار
صندوق بيمه بيكاري قرار ميدهد.
تبصره -آييننامه اجرايي اين بند ظرف مدت  6ماه پس از الزماالجرا شدن اين قانون به پيشنهاد
مشترك وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي ،سازمان تبليغات اسالمي ،سازمان صداوسيماي جمهوري اسالمي
ايران و سازمان تهيه و به تصويب هيئت وزيران ميرسد.
 .5ماده ()93
دولت مكلف است از ابتداي اجراي قانون برنامه در قالب بودجه سنواتي ،سهم خود را در تأمين بودجه
سازمان صداوسيما حداقل به ميزان هفتدهم درصد ( )%07بودجه عمومي دولت لحاظ و تخصيص دهد.
 .1منظور چهرههاي ماندگار ايثار ،جهاد و شهادت است.

مركز ژپوهشاه مجلس شوراي اسالمي
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افزايش اعتبار سازمان نسبت به سال پايه از محل اين ماده جهت پوشش صد درصدي ( )%100استانها،
توسعه كمّيوكيفي برنامههاي توليدي (ملي ،استاني و برونمرزي) پويانمايي (انيميشن) ،مستند و فيلمها
و سريالهاي فاخر و توسعه فني هزينه ميشود و هرگونه افزايش حقوق و مزايا جز به تناسب ساير
بخشهاي كشور كه در بودجه سنواتي مشخص ميشود ،ممنوع است.
سازمان صداوسيماي جمهوري اسالمي ايران گزارش ساليانه اين ماده را به مجلس شوراي اسالمي
ارائه ميكند.
 .6بند «چ» ماده ( )37قانون احكام دائمي برنامههاي توسعه كشور
همه دستگاههاي اجرايي مشمول ماده ( )5قانون مديريت خدمات كشوري مكلفند يك درصد ()%1
اعتبارات هزينهاي خود به استثناي فصول  4 ،1و  6را طي قرارداد مشخص با سازمان صداوسيما صرف
توليد برنامه جهت فرهنگسازي ،آگاهيبخشي و اطالعرساني كنند.
اعتبارات پيشبيني شده در اين بند در واقع جايگزين اعتباراتي است كه پيشتر به عنوان مشاركت
بخش خصوصي و دولتي در تأمين برنامههاي صداوسيما جذب ميشده است .يكي از اهداف پيشنهاد اين
بند در جهت مديريت بهتر اعتبارات جذب شده از طريق مشاركت دستگاههاي اجرايي در تأمين برنامهها
بوده است .لكن با توجه به اختالفنظر دستگاههاي اجرايي مانند ديوان محاسبات و سازمان برنامه و
بودجه در مورد ضرورت تهيه و تصويب آييننامه اجرايي ماده ( )37قانون مزبور كه شامل بند «چ» نيز
ميشود ،تاكنون هيچ اعتباري از محل اين بند براي صداوسيما محقق نشده است.
اگرچه ردپاي احكام فوق در اليحه بودجه سال  1398به وضوح مشاهده نميشود ،اما با توجه به برنامههاي
ذيل صداوسيما يعني برنامه تأمين ،توليد و پخش سيما ( )1705005و برنامه تأمين ،توليد و پخش صدا
( )1705006اين احتمال وجود دارد كه احكام مربوطه بهعنوان اقدام -فعاليت ذيل اين دو برنامه نهفته باشد.
پيشنهادها
بهموجب بند «چ» ماده ( )37قانون احكام دائمي برنامههاي توسعه اين بند همه دستگاههاي اجرايي
مشمول ماده ( )5قانون مديريت خدمات كشوري مكلفند  1درصد اعتبارات هزينهاي خود به استثناي
فصول  4 ،1و  6را طي قرارداد مشخص با سازمان صداوسيما صرف توليد برنامه جهت فرهنگسازي،
آگاهيبخشي و اطالعرساني كند .مجموع اين اعتبار در اليحه بودجه سال  1398معادل  912ميليارد
تومان برآورد ميشود كه خواهد توانست بخشي از كسري اعتبارات موجود در اليحه بودجه سال 1398
در اجراي ماده ( )93قانون برنامه ششم توسعه را جبران كند ،البته تحقق اين بند نيازمند تهيه آييننامه
اجرايي است ،توضيح بيشتر اينكه رياست سازمان برنامه و بودجه طي بخشنامهاي در تاريخ 1397/3/13
دستورالعمل اجرايي اين بند را به دستگاههاي اجرايي مشمول ابالغ كرده است ،اما اجراي اين ماده و بند
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«چ» آن نيازمند تهيه و تصويب آييننامه اجرايي 1است كه بايد در دستور كار دولت قرار گيرد .تا اجراي
مفاد بند مزبور مورد ايراد نهادهاي نظارتي از جمله ديوان محاسبات قرار نگيرد.
 .1همچنين در خصوص فصول هفتگانه مربوط به اعتبارات هزينهاي دستگاههاي متولي امر رسانه
پيشنهاد مشخص آن است كه به منظور شفافيت بيشتر در اليحه بودجه در صورتي كه اعتبارات
فصل استفاده از كاال و خدمات يا ساير هزينهها صرف جبران خدمات ميشود ذيل همان سرفصل قرار
گيرد تا مشخص شود چه ميزان از اعتبارات فصل رسانه صرف جبران خدمات ميشود.
توضيح بيشتر اينكه اعتبار دقيق فصل جبران خدمات در بودجه مشخص نيست ،زيرا بسياري از
پرداختهايي كه براي جبران خدمات صورت ميگيرد از ساير فصول مانند استفاده از كاال و خدمات
انجام ميشود .بنابراين اگرچه ماهيت اين اعتبارات جبران خدمات است ،ولي ذيل ساير فصول درج شده
است ازاينرو براي اينكه مشخص شود چه ميزان از اعتبارات حوزه رسانه به جبران خدمات و چه ميزان
براي استفاده از كاال و چه ميزان در قالب يارانه و ...پرداخت ميشود پيشنهاد ميشود الاقل آن بخش از
اعتبارات استفاده كاال كه مشخص است بابت حقوق و دستمزد هزينه ميشود براي شفافيت بيشتر به
فصل جبران خدمات انتقال پيدا كند.
 .2در اليحه بودجه سال  1398كل اعتبارات خبرگزاري دانشجويان (جاري و عمراني) از فصل
پژوهشهاي توسعهاي ( )1805000000و در قالب برنامه حفظ ،معرفي و انتشار علم و فناوري
( )1805013پيشبيني شده است .اين اقدام دولت اگرچه موجب افزايش سرجمع اعتبارات فعاليتهاي
رسانهاي خواهد شد ،لكن به دليل عدم تطابق ماهيت فعاليت خبرگزاري دانشجويان ايران با عنوان برنامه
موجب عدم شفافيت در بودجهنويسي ميشود .با توجه به ماهيت فعاليت اين مؤسسه بازگشت اعتبارات
نهاد مذكور ذيل فصل رسانه و برنامه توليد و انتشار خبر پيشنهاد ميشود.
منابع و مآخذ
 .1قانون بودجه سال  1397كل كشور ،مادهواحده و جداول كالن منابع و مصارف بودجه ،سازمان مديريت و
برنامهريزي كشور.
 .2قانون برنامه پنجساله ششم توسعه جمهوري اسالمي ايران ،مصوب  1395/12/14معاونت قوانين مجلس شوراي
اسالمي ،خردادماه .1396
 .3سياستهاي كلي برنامه ششم قابل بازيابي در:
http://farsi.khamenei.ir/print-content?id=30128

 .1آييننامه اجرايي اين ماده [ماده ( ])37ظرف مدت  6ماه از تاريخ ابالغ اين قانون توسط سازمان برنامه و بودجه كشور،
وزارتخانههاي آموزش و پرورش ،علوم ،تحقيقات و فناوري و فرهنگ و ارشاد اسالمي ،شوراي عالي حوزههاي علميه ،سازمان
صدا و سيماي جمهوري اسالمي ايران و مؤسسه تنظيم و نشر آثار حضرت امام خميني (ره) و مؤسسه تنظيم و نشر آثار
مقام معظم رهبري تهيه ميشود و به تصويب هيئت وزيران ميرسد.
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