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این مبلــغ در حالی به ســازمان صدا و ســیما 
اختصــاص داده شــده کــه در بودجــه ســال 
1401بودجه ابتدایی، 5هزار و 289میلیارد تومان 
درنظر گرفته شده بود. همچنین در سال 1400نیز 
سهم سازمان صدا و سیما برای تولید برنامه های 
صوتی و تصویری از بودجه پیشــنهادی، معادل 
 2هزار و 619میلیارد تومان بــود. رقم نزدیک به 
 8 هزار میلیاردی برای ســازمان صداوســیما در 
الیحه بودجه 1402نشــان می دهد که سهم این 
ســازمان به مراتب و در مقایسه با 2 سال گذشته، 

افزایش داشته است.
جزئیات این بودجه برای تولید برنامه های مختلف 
در سال 1402شــامل مواردی چون پخش خبر، 
گزارشات و مســتندات خبری تلویزیونی، اداره 
دفاتر خارج از کشور، برنامه تأمین، تولید و پخش 
ســیما، تولید و پخش ســیمای مراکز استانی، 
تأمین برنامه های خارجی، تولید و پخش سیمای 
سراسری، پخش سیمای شبکه های برون مرزی، 
برنامه تولید و پخش صدا، پخش صدای استانی، 
پخش صدای سراسری و پخش صدای شبکه های 
برون مرزی در جزئیــات این بودجــه گنجانده 
شــده اســت. در بخِش صوت و تصویر فراگیر در 
فضای مجازی )ساترا(، صدور مجوزهای مربوطه در 
حوزه انتشار صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی 
و تأمین و تولید برنامه های صوتــی برای عرضه 
در بســتر فضای مجازی و شــبکه های تعاملی و 
همچنین تأمیــن و تولید برنامه هــای تصویری 
برای عرضه در بســتر فضای مجازی و شبکه های 
 تعاملی، قرار گرفته که با توجه به جمِع بودجه ای

 نســبت به ســال قبل، 10درصد افزایش بودجه 
داشته است.

با اینکــه بودجه، افزایش یافته، امــا همچنان صدا 
و ســیما معتقد اســت که این افزایش بودجه تنها 
15درصد است. روابط عمومی سازمان، بیانیه ای در 
این باره منتشر کرده است، اما آنچه قابل تامل است 

پیگیری های پیمان جبلی، رئیس صدا و سیما برای 
افزایش بودجه اســت. جبلی در ماه های گذشته با 
نمایندگان مجلس جلساتی داشت تا بتواند حداقل 
بودجه تولید 2 ســریال الف - ویژه سیما را تامین 
کند؛ بودجه ای که با توجه به تــورم به طور حتم از 
زمان برآورد بودجه تا مرحله تولید افزایش خواهد 
یافت. با این حال بسیاری از نمایندگان مجلس هم 
انتظاراتی از رسانه ملی دارند؛ یکی از آنها تولیدات 
فاخر و ویژه است. از دیگر خواسته های نمایندگان 
خانه ملت مقابله با رســانه های ضدانقالب است و 
اینکه ســازمان بتواند در تولید محتواها خالقیت 
داشــته باشــد و همچنین مخاطبان حداکثری را 

جذب خود کند. هر چند بودجه صدا و ســیما هر 
ســال افزایش دارد، اما با توجه به افزایش قیمت ها 
آنقدرها هم قابل توجه نیست و برای تقابل با جنگ 
رسانه ای دشــمن و ایفای نقش ثمر بخش در خط 
مقدم جهاد تبییــن توجه به بودجه رســانه ملی 
ضرورت دارد. البته برخی از نمایندگان مجلس هم 
به شکل کلی معتقدند که بودجه فرهنگی هر چند 
نسبت به سال گذشته افزایش داشته، اما همچنان 
انطباقی با فعالیت های فرهنگی ندارد. بیژن نوباوه، 
نایب رئیس اول کمیسیون فرهنگی مجلس شورای 
اســالمی دوره یازدهم با اشاره به آسیب های ناشی 
از کم توجهی به مسئله فرهنگ در کشور می گوید: 

آثار بی توجهی به بودجه های فرهنگی در کشور در 
تمامی حوزه های صنعت رسانه ازجمله در رسانه های 
مکتوب، رسانه های دیداری و شنیداری، در صدا و 
سیما و در حوزه کتاب و هنر مشهود است و نمونه 
آن را در جریانات اخیر دیدیم. کسانی دوست دارند 
در ابعاد فرهنگی رشــد نکنیــم و مخالف با بودجه 
فرهنگی هســتند. نوباوه با بیان اینکه ســهم کم 
فرهنگ از بودجه، یک اشکال است، توضیح می دهد: 
»البته امسال دولت رویکرد بهتری نسبت به بودجه 
نهادهای فرهنگی داشته در برخی شاخص ها بودجه 
تا 30درصدی افزایش داشته است و برخی جداول 
را به عنوان ردیف بودجه قرار داده که مثبت است.«

تورمی که از بودجه جلوتر است
رسانه ملی برای انجام مسئولیت  های خود در جنگ شناختی و جهاد تبیین باید در حوزه مالی تقویت شود

وقتی بودجه 1401صدا و سیما مشــخص شد، نسبت به سال 
گذشته اش )1399( 50درصد رشد داشت، امسال هم بودجه صدا 
و سیما رشد 40درصدی داشته، رشدی که رسانه ملی می گوید؛ 

اینگونه نیست و این افزایش بودجه، تنها 15درصد است. صدا 
و سیما در بیانیه ای هم عنوان کرده که بودجه رسانه ملی برای 
سال آینده کم است و اگر اینگونه باشد، آنتن صدا و سیما با افت 

جدی روبه رو خواهد شد. 
با تصویب کلیات الیحه بودجه سال 1402، جزئیات اعتبارات 
دستگاه های اجرایی، ذیل دســتگاه سیاستگذار به تفکیک 
سازمان های زیرمجموعه منتشر شده است. بودجه  اختصاص 

داده شده به سازمان صدا و سیما، برای سال آینده بیش از 7 هزار 
و 531 میلیارد تومان بسته شده است. الیحه بودجه سال 1402با 
سقف کلی 5261 هزار میلیارد تومان در دولت سیزدهم بسته 
شده که نسبت به سال جاری حدود 1502هزار میلیارد تومان 
افزایش داشته است. بررسی جداول بودجه هم نشان می دهد 
این افزایش در بودجه صداوسیما در سال 1402بیش از 40درصد 

نسبت به سال گذشته بوده است.

فهیمه پناه آذرگزارش
روزنامه نگار

 هزینه در فرهنگ
 سرمایه گذاری است

احمد راستینه، ســخنگوی کمیسیون 
فرهنگی مجلس شورای اسالمی درباره 
افزایش اعتبارات تولیدات فاخر تلویزیونی 
می گوید:»بودجه به مجلس ارائه شده و در 

حال بررسی است. اما امروز هر دلسوزی نسبت به ایران عزیز 
ما وظیفه دارد نســبت به اعتبارات حوزه فرهنگ، حمایت از 
هنرمندان، حمایت از فعاالن عرصه های فرهنگی-اجتماعی 
و تولید آثار فاخر ســینمایی و تلویزیونی اهتمام بورزد. امروز 
صداوسیمای ما به عنوان رســانه ملی در رأس تقابل با جبهه 
متحد رســانه ای دشمن اســت که باید مورد توجه ویژه قرار 
بگیرد. معنا ندارد که یک فیلم سینمایی یا یک اثر تلویزیونی 
ما ده ها سال تولید آن به طول انجامد.« وی در ادامه توضیح 
می دهد:»ما امروز همه باید دست به دســت هــم دهیم و از 
هیچ تالشی برای به ثمر رســیدن تولید آثار فاخر تلویزیونی 
و ســینمایی دریغ نکنیم. فضاهای ســینماهایمان را رونق 
بدهیم، عرصه فرهنگ و هنر انقالبــی را تحلیل کنیم و پای 
کار آن بیاییم. امروز اعتبارات حوزه فرهنگ به شدت ضعیف و 
غیرقابل قبول است. فکر می کنم نسبت به بودجه و اعتبارات 
حوزه فرهنگ باید یک نگاه عمیق و گسترده تری، حاکم شود. 
چرا که در همه کشورهای توســعه یافته، حداقل 5درصد از 
بودجه عمومی شــان را به حوزه فرهنگ اختصاص می دهند. 
درحالی که در کشــور ما با وجود تالش های دوساله مجلس و 
اتفاقات بزرگ و خوبی که رقم خورد اما سهم فرهنگ صرفاً به 

دو و نیم درصد بودجه عمومی رسیده است.« 
وی در پاســخ به ســؤال تســنیم درباره بودجه این سازمان 
هم عنــوان می کند:»این نکته گفتنی اســت که ما پیگیری 
کردیم اوالً تخصیص ها صددرصد داده نشــدند و ثانیاً برخی 
فکر می کنند، این ارقامــی که برای ســاخت کارهای فاخر 
تلویزیونی مطرح می شــوند واقعاً ارقام بزرگی است! ساخت 
سریالی همچون »حضرت موســی)ع(« یا »سلمان فارسی« 
هزاران میلیارد تومان پول می خواهد. کسی که  فکر می کند 
2هزار میلیارد تومان برای تولید آثار فاخر تلویزیون و سینما، 
عدد بســیار قابل توجهی اســت یا از هنر اطالعی ندارد یا از 
هزینه های تولید بی اطالع اســت. امــروز هزینه های تولید 
هزینه های سرسام آوری اســت و اگر قرار باشد این آثار با آثار 
جهانی و بین المللی رقابت داشته باشــند، اول توصیه ام این 
است ذهنیت ها را نســبت به هزینه های تولید اصالح کنیم و 
دوم اینکه چطور وقتی ما به سمت فرهنگ می رویم به دنبال 
بازخواســت می گردند اما در عرصه های دیگر با هزینه های 
سرسام آور کسی به دنبال بازخواست نمی گردد.بهتر است به 
فرهنگ به گونه ای دیگر نگاه کنیم؛ هزینه در فرهنگ هزینه 
محسوب نمی شود بلکه سرمایه گذاری برای آینده است و فکر 
می کنیم حداقل به بیش از ده ها برابر بودجه فعلی برای حرکت 

به سمت تولید آثار فاخر، این نیاز وجود دارد.«

نگاهدرنگ

صدا و سیما  شفاف سازی کند
بعد از آنکه عنوان شد بودجه سازمان صدا 
و سیما در سال1402، 40درصد افزایش 
یافته؛ روابط عمومی این سازمان بیانیه ای 
در این خصوص صادر کرد و درباره بودجه 
این سازمان توضیحاتی ارائه داد.  معین الدین سعیدی، نماینده 
مردم چابهار در مجلس شورای اسالمی درباره افزایش بودجه 
صداوسیما در الیحه بودجه ســال1402 و بیانیه این سازمان 
می گوید:»به نظر ما بودجه صداوســیما در الیحه ســال آینده 
افزایش پیدا کرده است. اوال در بیانیه اعالم کردند جیغ بنفش 
معاندین از این موضوع درآمده اســت، اتفاقــا من معتقدم در 
شرایطی که با محدودیت بودجه مواجه هستیم، نهادهایی که 
تاکنون درباره عملکرد خودشــان پاســخگو نبودند، شفافیت 
مالی ندارند و کارکردشان مشخص نیســت، علی القاعده باید 
مشــمول ریاضت اقتصادی قرار می گرفتنــد.« وی همچنین 
توضیح می دهد: »ســؤالم درباره افزایش بودجه صداوسیما از 
مسئولین این است در شــرایطی که بودجه این سازمان شاید 
10درصد همین میزان بوده 

چه عملکردی داشته اند؟ 
در راستای بیانات مقام معظم 
رهبری درخصوص تأکیداتی 
که داشتند، خروجی و نتیجه 
کارشــان چه بوده اســت؟ 
عملکــرد این ســازمان در 
جهت تبیین مواضع انقالب 

اسالمی چه بوده است؟«
به گفتــه ایــن نماینــده، 
بودجه ها باید بیشتر صرف 
حــوزه درمان، آمــوزش و 
راه شــود و نباید بدون هیچ 
توجیهی بودجــه برخی از 

نهادها را افزایش داد.
وی تأکید می کند: »برخی 
می گوینــد این همــه اعتبار و بودجــه ای که تا امــروز صرف 
صداوسیما شده خروجی اش چیســت؟ قطعا به عنوان یکی از 
خادمین ملت تمام تالش خودم را خواهــم کرد که نه تنها این 
بودجه افزایش پیدا نکند بلکه مسئوالن صداوسیما باید توضیح 
دهند تا االن این همه اعتباری که برای شان گذاشتند نتیجه اش 
چه بوده اســت؟« وی تأکید می کند: »معتقــدم این افزایش 
بودجه ای که برای صداوســیما درنظر گرفتند باید صرف ایجاد 
زیرساخت های توسعه انسانی در مناطق محروم شود. انتظارم از 
رئیس صداوسیما این است که نامه ای به رئیس مجلس شورای 
اسالمی و کمیســیون تلفیق بزنند و خودشــان بگویند جای 
افزایش اعتبارات سازمان عریض و طویل صداوسیما، این بودجه 
را صرف بحث آبرسانی به مناطق محروم، بیمارستان ها و راه های 

روستایی برای استان سیستان و بلوچستان کنند.«

معین الدیــن ســعیدی: 
به نــظــــر مــــا بــودجــــــه 
صداوســیما در الیحــه 
ســال آینــده افزایــش 
پیدا کرده است. اوال در 
بیانیه اعالم کردند جیغ 
بنفــش معاندیــن از این 

موضوع درآمده است


