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آسیب شناسی منابع درآمدی سازمان 
ویکرد اقتصاد مقاومتی صدا و سیما با ر

چکیده
گردانندگان رسانه ها با بهره گیری از منابع موجود، چگونه خواسته ها  که  ع اقتصاد رسانه بیان می دارد  موضو
مهم  ابعاد  از  یکی  می کنند.  برآورده  را  جامعه  و  گهی دهندگان  آ مخاطبان،  سرگرم کننده  و  اطالعاتی  نیازهای  و 
ع، مسئله درآمدزایی است. سازمان صدا و سیما با وجود این که مشکالتی در زمینه اقتصادی، به ویژه  این موضو
بودجه و کسب درآمد خود داشته است، اخیرًا با شدت یافتن تحریم های سیاسی علیه کشور، با مسائل و مشکالت 
شدیدتر و پیچیده تر در این زمینه روبه رو شد. از سویی دیگر راهبرد اقتصاد مقاومتی، به عنوان الگوی اقتصادی 
گردید. مزیت راهبرد  بومی و علمی برآمده از فرهنگ انقالبی و اسالمی، توسط مقام معظم رهبری بیان و تبیین 
کشور  کنونی  که متناسب با وضعیت امروز و فردای ما است و صرفًا مربوط به شرایط  ِ اقتصاد مقاومتی این است 
اقتصاد مقاومتی  با رویکرد  از این رو هدف این مقاله بررسی شیوه های درآمدزایی سازمان صدا و سیما  نیست. 
است. بدین منظور، در ابتدا ادبیات علمی مرتبط با اقتصاد رسانه بررسی شده است. در مرحله بعد با استفاده از 
کی.  کتابخانه ای، عملکرد و تجربه مرتبط با مسئله درآمدزایی، در سازمان های رسانه ای ان. اچ.  روش مطالعه 
ژاپن و صدا و سیما، مطالعه و بررسی شد. سپس با احصای ابعاد اقتصاد مقاومتی، محققان به ارائه راه حل هایی 

کسب درآمد و افزایش شیوه های درآمدزایی سازمان پرداخته اند. کشور، برای  علمی و مبتنی بر شرایط 

کلیدی:  واژگان 
 اقتصاد رسانه، اقتصاد مقاومتی، درآمدزایی، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران

سیاوش صلواتیان ▪
استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه صدا و سیما 
salavatian@gmail.com

مهدی محسنی ▪
کارشناسی ارشد مدیریت رسانه دانشگاه صدا و سیما دانشجوی 
	mehdi.sadra05@gmail.com

مقدمه
که به هدف ها و وظایف سازمان می پردازد،  در فصل دوم اساسنامه سازمان صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران 
در ماده 9 بیان می دارد: »هدف اصلی سازمان به عنوان یک دانشگاه عمومی نشر فرهنگ اسالمی، ایجاد محیط مساعد 
برای تزکیه و تعلیم انسان و رشد فضائل اخالقی و شتاب بخشیدن به حرکت تکاملی انقالب اسالمی در سراسر جهان است« 
)مرکز پژوهش های مجلس شورای اسالمی، 1393(. لذا سازمان صدا و سیما به عنوان یک سازمان فرهنگی، با صنایع 
کسب سود و ثروت هرچه بیشتر است، متفاوت است و  که عمده هدف آن ها  و شرکت های رسانه ای خصوصی در دنیا 
کند.  عمل  اساسنامه  در  عنوان شده  اهداف  با  متناسب  شیوه های  از  خود،  فعالیت های  ج  مخار تأمین  برای  می بایست 
که از حدود سال 1390 و با  گذشته مسائل و مشکالتی در زمینه اقتصاد و بودجه خود داشته است  سازمان صدا و سیما از 
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کشور، این معضل قدیمی شدتی بیشتر یافت. در نتیجه سازمان صدا و سیما برای  شدت یافتن تحریم های سیاسی علیه 
ح شدن  کسری بودجه شد و می بایست راهی برای تأمین منابع مالی و پولی می یافت. با مطر تولید برنامه های خود دچار 
و  مقاوم سازی  بحث  ایشان،  توسط  آن  کلی  سیاست های  ابالغ  و  رهبری  معظم  مقام  سوی  از  مقاومتی  اقتصاد  راهبرد 
که محققان و پژوهشگران، برای  کشور، ایجاب می کند  استحکام بخشیدن به ساختار اقتصادی دستگاه ها و نهادهای 
ع، می فرمایند:  این موضو به  اشاره  با  رهبری  ورزند. چنان چه  مبادرت  زمینه  این  در  اثربخش  و  کارا  الگویی  به  رسیدن 
که به نظر ما رسیده، اقتصاد مقاومتی بوده، این یک فکر است، یک مطالبه عمومی است. شما دانشجو هستید،  »آن چه 
کنید، حدودش  استاد هستید، اقتصاددان هستید؛ بسیار خوب، با زبان دانشگاهی، همین ایده اقتصاد مقاومتی را تبیین 
کنید« )مقام معظم رهبری، 1391(. از این رو، این مقاله قصد دارد با بررسی تطبیقی در دو حوزه اقتصاد رسانه  را مشخص 

ع درآمدزایی برای سازمان صدا و سیما بپردازد. و اقتصاد مقاومتی، به ارائه راهکار در رابطه با موضو

اقتصاد رسانه
اقتصاد  به کار می رود. در واقع  اقتصادی یک واحد رسانه ای  برای مطالعات  کالن  اقتصاد رسانه در سطحی  مفهوم 
گرایش دارد )دویله،  رسانه رویکردی بین رشته ای داشته و به ادغام چارچوب نظری در ادبیات رسانه ای با تفکر اقتصادی 
گران، تبلیغ کنندگان  1390(. بر اساس تعریف پیکارد1 اقتصاد رسانه به بررسی چگونگی تأمین خواسته ها و نیازهای تماشا
محتوا  تولید  برای  کمیاب  منابع  از  رسانه ای  صنایع  استفاده  چگونگی  بر  رسانه  اقتصاد  از  آلباران2  می پردازد.  جامعه  و 
کسب وکار و  از دیدگاه الکساندر3 و دیگران، اقتصاد رسانه به عملیات  کید می کند.  جهت خواسته ها و نیازهای متعدد تأ
فعالیت های مالی بنگاه های تولیدکننده و فروشنده محصول در صنایع مختلف رسانه ای اشاره دارد )دویله، 1390(. از 
خواسته های  و  نیازها  تأمین  جهت  در  نایاب  یا  محدود  منابع  تخصیص  چگونگی  مطالعه  به  اقتصاد  علم  دیگر،  جهت 
نامحدود متضاد و نیروهایی می پردازد که این گونه فعالیت ها را هدایت یا محدود می کند. محدودیت منابع موجب کمیابی 
می شود، حال  آن که خواسته ها نامحدود بوده و از منابع موجود فراتر می روند. لذا درک مسائل ناشی از فعالیت رسانه ها 
استفاده مخاطبان  رسانه ای جهت  و خدمات  کاال  تولید  به  که  از سازمان ها  و مجموعه ای  به عنوان سازمان های مجزا 
و  تولیدات  جهت  خود  نیازهای  تأمین  برای  رسانه ای  سازمان های  است.  ضروری  هستند،  مشغول  مصرف کنندگان  و 
کار ماهر، برنامه و اطالعات را مصرف  کاغذ، تجهیزات، نیروی  کمیاب نظیر برق،  کسب سود، منابع  خدمات رسانه ای و 
کسب اطالعات و سرگرمی از طریق تولیدات  می کنند. مصرف کنندگان نیز برای ارضای خواسته ها و نیازهای خود در زمینه 
کمیاب محسوب می شوند، صرف می کنند.  که منابع  رسانه ای یا ارسال پیام های خود از طریق آن ها وقت و یا پول خود را 
کاالها و خدمات رسانه ای  کمیاب است، تولیدکنندگان  که منابع مورد استفاده تولیدکنندگان و مصرف کنندگان  از آن جا 
کاالها و خدمات، در تأمین تمامی خواسته ها و نیازهای خود با محدودیت روبه رو هستند. از  و مصرف کنندگان این گونه 
گزیرند تا در مورد چگونگی تخصیص منابع خود به تولیدات  این رو، تولیدکنندگان و مصرف کنندگان تولیدات رسانه ای نا

کنند. )پیکارد، 1378( رسانه ای و مصرف این تولیدات تصمیم گیری 
رسانه های  اقتصاد  از  می یابد.  تخصصی  شاخه  برشمرد،  می توان  که  رسانه هایی  تعداد  به  رسانه،  اقتصاد  ع  موضو
صوتی و تصویری چون رادیو و تلویزیون تا اقتصاد شبکه های جهانی چون اینترنت تا اقتصاد جمیع رسانه های مکتوب 
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کتاب و روزنامه تا اقتصادهای جمیع عناصر و مؤلفه های درگیر در عرصه رسانه، چون اقتصاد هنرمندان فوق ستاره  چون 
و یا سازمان های بزرگ ملی یا بین المللی یا چندملیتی، چون اقتصاد هالیوود، همه و همه اعضای خانواده بزرگ اقتصاد 

گرکو، 1390( کاروث، هالیفلد، &  رسانه هستند. )الکساندر، اورز، 
کلی میان رسانه و اقتصاد، دو رابطه اصلی برای درک در رهیافت اقتصاد رسانه موجود است: در یک نگاه 

کاربرد نظریه اقتصادی در یک رسانه واحد، در  که اولین رابطه  1. به کارگیری تفکر اقتصادی در رسانه، به این معنی 
کاربرد رسانه با شرکت های رسانه ای یکسان فرض شده  اشکال سنتی اقتصادی مانند بازار، خانواده و بنگاه است. در این 
که به دریافت کنندگان تحویل داده می شود. ویژگی های  است. این شرکت ها محتوای رسانه ای تولید می کنند؛ تولیدی 
خاصی مثل محصول اطالعات محور غیرمادی و نقش فرهنگی رسانه ها، اغلب منجر به ترکیب ارزش های هنجاری با این 

تحقیقات می شود.
که نقش رسانه در تعامالت بین بازیگران اقتصادی مختلف را تجزیه  و  2. به کارگیری تفکر نظری رسانه در اقتصاد 
تحلیل می کند. رسانه ها خودشان به عنوان بستر برخورد مواجهه تولیدات و تقاضا در بازارهای غیرشخصی عمل می کنند. 

از این رو رسانه همیشه بخش مهم، اما بدیهی اقتصاد مدرن بوده است. )تریوتلر، 1388(

ویژگی های اقتصاد رسانه
کاربرد  کیفیت های ویژه ای دارند،  از آن جایی  که محصوالت رسانه ای و فرهنگی برخالف سایر محصوالت و خدمات 
ح می کند. به  عنوان  نظریه اقتصادی و چشم اندازهای اقتصادی در عرصه رسانه، مجموعه متنوعی از چالش ها را مطر
کثر تصمیم های مربوط به تخصیص منابع، از طریق سیستم قیمت انجام می گیرد؛ اما   نمونه در اقتصادهای بازار آزاد، ا
رابطه میان قیمت و تخصیص منابع در عرصه رسانه تا حدودی غیرمعمول است. این حالت به ویژه در پخش رادیویی 
کی( بسیاری از ارائه دهندگان خدمات،   تلویزیونی نمود بیشتری پیدا می کند زیرا در این حوزه )علی رغم رشد کانال های اشترا
و  مصرف کنندگان  میان  مستقیم  پیوندی  به عنوان  قیمت  گر  ا نمی کنند.  دریافت  مصرف کنندگان  از  مستقیمی  پرداخت 
تولیدکنندگان وجود نداشته باشد، روش های معمول انطباق ترجیحات مصرف کننده با عرضه کنندگان با شکست مواجه 
خواهد شد. لذا، بررسی ویژگی های محصوالت رسانه ای به طوری  که باعث تمایز آن از سایر حوزه های فعالیت اقتصادی 

می شود، راه مناسبی برای درک ویژگی های اقتصاد رسانه است. )موسایی، 1390(
وجود آثار خارجی محصوالت رسانه ای

با  می شود.  مصرف کنندگان  نصیب  محصول  یک  مصرف  از  غیرمستقیم  که  است  نتیجه ای  خارجی،  آثار  از  منظور 
آثار  و منفی اند. معمواًل  آثار خارجی مثبت  دارای  این محصوالت  رسانه ای،  فرهنگی، محصوالت  گرفتن ماهیت  نظر  در 
کاهش هزینه های اجتماعی و در نهایت  خارجی، جنبه های عمومی دارند و به ارتقای سطح فرهنگی و ارتباطات جامعه و 

افزایش بهره وری عوامل تولید منجر می شود. )موسایی، 1390(
عمومی و خصوصی بودن محصوالت رسانه ای

کاالیی است  کاالهای عمومی،  کاالهای عمومی و خصوصی. منظور از  کاالها به دو دسته تقسیم می شوند:  در اقتصاد، 
با مصرف آن به وسیله یک مصرف کننده، مانع سایر مصرف کنندگان نمی شود )موسایی، 1390، ص 6(، به  عبارت   که 
)پیکارد،  تلویزیون  و  رادیو  مانند  ندارد،  تأثیر  کاال  بدان  دیگران  دسترسی  میزان  در  آن  مصرف  که  است  کاالیی  دیگر، 
کاالی  به عنوان  از آن  باشد  برای مصرف دیگران همراه  تقلیل مقدار آن  با  کاالیی  از  استفاده  گر،  ا 1378(؛ در صورتی که 
خصوصی یاد می شود، مانند روزنامه و مجله. لذا، رسانه ها بسته به خصوصیتی که دارند، هم کاالی خصوصی و هم کاالی 
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عمومی محسوب می شوند. )پیکارد، 1378(
کاال بازار دوگانه 

کاال نامیده می شود  رسانه ها از دیدگاه اقتصادی حالتی غیرعادی دارند، چون این صنایع در قالب آن چه بازار دوگانه 
شامل  کاالها  این  است.  رسانه ای  تولیدات  بازار  دارند،  شرکت  آن  در  رسانه ها  که  کاالیی  بازار  اولین  می کنند.  فعالیت 
کتاب، برنامه های رادیویی و تلویزیونی و... عرضه می شود.  که در قالب روزنامه، مجله و  اطالعات و سرگرمی هایی است 
گهی های تبلیغاتی است. در این وضعیت، رسانه ها دسترسی به  که بیشتر رسانه ها در آن حضور دارند، بازار آ دومین بازاری 

گهی ها می فروشند. )پیکارد، 1378( مخاطبان را به صاحبان آ
حضور دولت در بازار رسانه ها

به دلیل این که فرهنگ جنبه عمومی دارد، دولت ها به خصوص در کشورمان ایران، خود را به حضور در بخش فرهنگ 
یا با اطالع و نظارت  که رسانه ها به طور مستقیم یا غیرمستقیم تولید می کنند،  کاالهای فرهنگی ای را  مؤظف می دانند. 
کمک می کند و یا خود دولت آن ها را تولید و توزیع  دولت است، یا دولت به آن فعالیت ها مجوز می دهد، یا به تولید آن ها 
کاالهای رسانه ای، نقش و تأثیر سیاست های دولت  که در تجزیه و تجلیل بازار  می کند. این حضور پررنگ، سبب می شود 
را در نظر بگیریم و آن را به عنوان یکی از بازیگران اصلی در بازار محصوالت رسانه ای مد نظر قرار دهیم. )موسایی، 1390(

حق تکثیر1

که  کپی رایت است. دلیل اقتصادی این امر این است  یکی از ویژگی های محصوالت رسانه ای، رعایت حق تکثیر یا 
گر پس از به انجام رسیدن اثر، فرد یا افرادی بدون کسب  کلی، فرایندی پرهزینه است و ا تولید محصوالت رسانه ای به طور 
کنند، به جای این که تولیدکنندگان اصلی، صاحب سود  اجازه از صاحبان مادی و معنوی اثر، اقدام به تکثیر و توزیع آن 
تولیدکنندگان محصوالت رسانه ای  انگیزه  کاهش  به  امر منجر  این  که  گروه دوم بدان دست می یابند  و منفعت شوند، 

کل ضرر آن به جامعه بازمی گردد. )موسایی، 1390( می شود و در 
هزینه باالی تولید و هزینه پایین تکثیر

که برای تولید، استفاده می شود به تعداد مخاطبان و  که هزینه ای  از ویژگی های تولید محصوالت رسانه ای این است 
مصرف کنندگان آن وابسته نیست. برای مثال، برای تولید یک فیلم، این که چه تعداد این اثر را می بینند، تأثیری در هزینه 
گران بودن تولید محصوالت رسانه ای از یک طرف و هزینه بسیار پایین برای تکثیر آن، ویژگی  ساخت آن ندارد. پرهزینه و 
دیگر این محصوالت در زمینه ارتباط آن با هزینه است؛ به  عبارت  دیگر هزینه نهایی عرضه یک واحدِ اضافی به مخاطب 

بیشتر به صفر میل می کند. )موسایی، 1390(
صرفه های مقیاس

کمتر از  که هزینه های نهایی  صرفه های مقیاس یکی از ویژگی های اصلی صنعت رسانه به شمار می آید. در هر صنعتی 
که با توسعه مقیاس تولید، هزینه عرضه یک واحد اضافی  هزینه های متوسط باشد، صرفه های مقیاس وجود دارند. وقتی  
کاهش می یابد، صرفه های مقیاس وجود خواهد داشت. صرفه های مقیاس از آن  جهت در عرصه رسانه وجود  کاالیی  از 
کاالی عمومی قرار می گیرند. هزینه نهایی2 در صنعت رسانه، به هزینه  که محصوالت این صنعت، بیشتر در زمره  دارند 
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کاال یا  کل مربوط به ارائه  کاال یا خدمت به یک مشتری اضافی اشاره دارد. هزینه متوسط1 برابر است با هزینه  عرضه یک 
کمتر از  خدمات، تقسیم  بر تعداد مخاطبان آن محصول. در تولیدات محصوالت رسانه ای، هزینه نهایی تقریبًا همواره 
هزینه متوسط است؛ در نتیجه با افزایش تعداد بینندگان یک برنامه تلویزیونی یا خوانندگان یک مجله، هزینه متوسط 
کاهش یابد، صرفه های  گر هزینه متوسط تولید با افزایش مقیاس مصرف محصول  عرضه آن محصول پایین خواهد آمد. ا

مقیاس باالتر خواهد رفت و سازمان رسانه ای از سود بیشتری برخوردار خواهد شد. )موسایی، 1390(
صرفه های تنوع

صرفه هایی که از طریق تولید چندمحصولی حاصل می شود، صرفه های تنوع نام دارد. به طور کلی، این شیوه مخصوص 
سازمان ها و بنگاه هایی است که به  اندازه کافی بزرگ هستند و می توانند به شکلی کارا، چند محصول تولید کنند. از آن جایی 
که ماهیت محصول رسانه ای به  گونه ای است که می توان یک محصول تولیدشده برای یک منظور را مجددًا تغییر شکل داد 
و برای منظور دیگری استفاده کرد، صرفه های تنوع در عرصه رسانه رایج است؛ مثاًل مصاحبه با یک سیاستمداری را که برای 
پخش در یک مستند ضبط  شده است، می توان تدوین کرد و در سایر برنامه های خبری تلویزیونی یا رادیویی گنجاند. در واقع 

همان محتوا را می توان در بیش از یک محصول از نو بسته بندی کرد. )موسایی، 1390(
که یک  که تولیدکنندگان با فروش محصوالت یا خدمات خود به دست می آورند. هنگامی   درآمد، مقدار پولی است 
کاالیی به آنان تحویل دهد، در ازای آن مبلغی از ایشان دریافت می نماید  مؤسسه، خدماتی برای دیگران انجام دهد و یا 
یا معادل آن مبلغ از ایشان طلبکار می شود و یا از ایشان سند )چک، سفته و...( دریافت می کند. تمام این موارد موجب 

افزایش دارایی شرکت می گردد و چنین افزایش در دارایی، درآمد خوانده می شود. )بهکیش، 1381(
گردانندگان رسانه ها با بهره گیری از منابع موجود چگونه  که  که اشاره شد، اقتصاد رسانه ای بیان می دارد  همان گونه 
را برآورده می کنند. این علم، عوامل  گهی دهندگان و جامعه  خواسته ها و نیازهای اطالعاتی و سرگرم کننده مخاطبان، آ
 .)1378 )پیکارد،  می کند  بررسی  مصرف  برای  را  تولیدات  این  تخصیص  و  رسانه ای  کاالهای  و  خدمات  تولید  در  مؤثر 
کسب درآمد  برای  را  ع و ساختار خود، شیوه هایی  نو با  نیل بدین هدف، هر سازمان و شرکت رسانه ای، متناسب  برای 
دسته  سه  به  حقوقی،  وضعیت  و  مالکیت  ع  نو حیث  از  جهان  در  رسانه ای  سازمان های  کلی،  به طور  می گیرد.  نظر  در 
تقسیم می شوند. دسته اول سازمان های رسانه ای دولتی؛ دسته دوم سازمان های رسانه ای عمومی یا ملی و دسته سوم 
کردن  کثر  که بنگاه ها به دنبال حدا کالسیک فرض می شود  سازمان های رسانه ای خصوصی )خاشعی، 1390(. در اقتصاد 
سود هستند. در بخش رسانه ها عالوه بر این هدف، معمواًل اهداف دیگری نیز دنبال می شود و عرضه کنندگان در بخش 
کردن سود و درآمد هستند، برخی  کثر  رسانه ای اهداف غیراقتصادی را نیز دنبال می کنند. برخی از آن ها تنها به دنبال حدا
کثر رساندن تولید و به دست آوردن سهم قابل توجه در بازار مصرف محصوالت هستند و برخی دیگر نیز  به دنبال به حدا

اولویت خود را بر اهداف غیرمادی، یعنی اهداف فرهنگی سیاسی قرار داده اند. )موسایی، 1390(
سازمان صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران، بنا بر اصل صد و هفتاد و پنج قانون اساسی و بر اساس تقسیم بندی 
کشور همه ساله لحاظ  کل  نیز در قانون بودجه  گروه سازمان های دولتی محسوب می گردد و بودجه آن  گفته شده، جزو 
که عمده هدف سازمان صدا و سیما را، اهداف غیرمادی تشکیل داده  کرد  می گردد )گرجی،1393(. لذا می توان عنوان 
گزیر و برای رسیدن به اهداف، می بایست به دنبال منابعی برای تأمین درآمد مطمئن و مکفی  است. اما با این  وجود نیز، نا
که از  بود. پیش از آن که به بررسی وضعیت مادی و مالی سازمان صدا و سیما بپردازیم، یکی از سازمان های رسانه ای دنیا 
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لحاظ ساختاری شباهت هایی به سازمان صدا و سیما دارد، را از نظر می گذرانیم.

سازمان رادیو و تلویزیون دولتی ژاپن
برنامه های  پخش  سازمان،  این  است.  ژاپن  در  تلویزیونی  رادیو  برنامه های  پخش  ملی  سازمان  تنها  ِکی1  ِاچ  ِان 
ک از خانواده های دارای تلویزیون  کرد. بودجه این سازمان از طریق دریافت حق اشترا رادیویی خود را در سال 1925 آغاز 
تأمین می شود. هدف از پرداخت این مبالغ از سوی مردم، قادر ساختن این سازمان به ارائه و پخش برنامه هایی منصفانه 
و به  دور از هرگونه اعمال نفوذی از سوی سازمان های سیاسی یا خصوصی و نیز اولویت قائل دادن به عقاید و نظرهای 
کی. دارای 4 شبکه تلویزیونی داخلی  بیننده ها و شنونده ها است. در حال حاضر سازمان رادیو تلویزیون ژاپن یا ان. اچ. 
از فرستنده های زمینی پخش می شوند و  که  آموزشی  تلویزیونی عمومی و  رادیویی داخلی است. شبکه های  و 3 شبکه 
3 شبکه رادیویی داخلی با برنامه های خبری، آموزشی، خانوادگی، سرگرمی و... از رسانه های اصلی هستند. دو شبکه 
تلویزیونی ماهواره ای، برنامه های انعطاف پذیری را در طیفی وسیع و متناسب با سلیقه های مختلف مخاطبان خود تهیه 
 Japan Broadcasting( .وظیفه پخش برنامه های سرویس های بین المللی را بر عهده دارد NHK World .و پخش می کنند

)2014 ,Corporation
تاریخچه

کار خود را با پخش برنامه های  نام اولیه این سازمان رسانه ای، ایستگاه رادیو و تلویزیون توکیو2 بوده است که در ابتدا 
جدید  عنوان  با  و  تلویزیونی  و  رادیو  پخش  قانون  تحت  و   1950 سال  ژوئن  اول  در  کرد.  آغاز   1925 سال  در  رادیویی 
کی. اولین پخش تلویزیونی خود  پخش کننده رادیو و تلویزیونی عمومی ژاپن3، مجددًا سازمان یافت. هم چنین ان. اچ. 

)2014 ,Japan Broadcasting Corporation( .کرد را در سال 1953 آغاز 
خط مشی

کی. را چنین بیان می کند: ماده 44 قانون پخش رادیو و تلویزیونی خط مشی فعالیت های ان. اچ. 
1. تأمین خواست های مردم و هم چنین افزایش تراز فرهنگی جامعه.

2. تأمین برنامه های بومی و منطقه ای به  موازات فرهنگ سنتی غنی این کشور.
کشور. کنونی این  3. شناساندن فرهنگ تازه ژاپن به  موازات فرهنگ سنتی 

4. در زمینه های تهیه و تنظیم برنامه ها:
کاستن امنیت عمومی، اخالق و رفتارهای واالی انسانی. - پرهیز از 

- در نظر داشتن بی طرفی سیاسی.
- پخش اخبار بدون تحریف حقایق.

گون در زمینه مسائل بحث برانگیز روز. گونا - شناساندن و ارائه دیدگاه های 
5. تأمین برنامه های فرهنگی و آموزشی در کنار برنامه های سرگرم کننده و اخبار و تالش در پاسداشت توازن برنامه های گوناگون.
برنامه های درسی  با استانداردهای  برابر  که می بایست  آموزشی  برنامه های  بر تداوم و سازمان دهی منظم  کنترل   .6
قیدشده در قانون و مقررات تحصیل در مدارس ژاپن باشد. )آشنایی کوتاهی با سازمان رادیو و تلویزیون دولتی ژاپن، 1385(

1.	Nippon	Hoso	Kyokai	(NHK)

2.	Tokyo	Broadcasting	Station

3.	Japan’s	public	broadcaster
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تشکیالت

که باالترین مرجع تصمیم گیری این سازمان  کی. هستند  هیئت مدیره، اعضای تصمیم گیرنده برای سازمان ان. اچ. 
که این هیئت در مورد آن تصمیم گیری می کند می توان به مسائل مربوط به نحوه فعالیت  هستند. از مهم ترین مسائلی 
ح های مربوط به تولید برنامه نام برد. این هیئت متشکل از 12 عضو است  ح های فعالیتی و طر سازمان، بودجه ساالنه، طر
که بر اساس منافع عمومی و قضاوت بی طرفانه عمل می کنند. اعضای این هیئت از سوی نخست وزیر برگزیده می شوند 
کی. از  کنند. هیئت اجرایی سازمان رادیو و تلویزیون ان. اچ.  و هر دو مجلس ژاپن باید به نیابت از مردم آن ها را تأیید 
کمیته  کمیته ای به نام  یک رئیس، قائم مقام و بین هفت تا ده مدیرعامل تشکیل شده است. هم چنین این سازمان داری 
و  مالی  فعالیت های  تمام  بررسی  و مسئول  دارد  استقالل  اجرایی  و هیئت  از دو بخش هیئت مدیره  که  است  حسابرسی 

)2014 ,Japan Broadcasting Corporation( .کی. است تجاری ان. اچ. 
ایستگاه ها و دفاتر

کی. مربوط به سال 2014، این سازمان دارای 54 ایستگاه رادیو و تلویزیون داخلی و 28  طبق آمار سالیانه ان. اچ. 
)2014 ,Annual report( .دفتر خارجی است

کارمندان تعداد 

)2014 ,Japan Broadcasting Corporation( .کارمند دائم و تمام وقت است این سازمان تا سال 2014، دارای 10292 
سرویس های پخش

بخش داخلی:
سرویس زمینی1 شامل: تلویزیون عمومی2، تلویزیون آموزشی3

ک6 سرویس ماهواره ای4 شامل: بی اس 1 5، بی اس دارای حق اشترا
رادیوها شامل: رادیو 1، رادیو 2، اف ام7

بخش جهانی:
کی. جهانی8 )به زبان انگلیسی( ان. اچ. 

ک9 )به زبان ژاپنی( کی. جهانی دارای حق اشترا ان. اچ. 
.)2014 ,Japan Broadcasting Corporation( )کی. 10 )به 18 زبان رادیو جهانی ان. اچ. 

کسب درآمد

کی توسط دولت و بخش خصوصی اداره نمی شود بلکه به لحاظ  سازمان ان. اچ. کی. توسط دولت و یا به صورت اشترا

1.	Terrestrial

2.	General	TV

3.	Educational	TV

4.	Satellite

5.	BS	1

6.	BS	Premium

7. FM

8.	NHK	WORLD	TV

9.	NHK	WORLD	PREMIUM

10.	NHK	WORLD	RADIO

www.noormags.ir

http://www.noormags.ir


230

کی. در وب سایت  مدیریتی و مالی، مستقل از حمایت مالی شرکتی و دولتی است. در توضیح این امر، سازمان ان. اچ. 
از  به  دور  پرکیفیت  برنامه ریزی  و  بی طرفی  تضمین  معنای  به  واقع  در  سازمان  این  »استقالل  می دارد:  بیان  رسمی اش 
ک  کی. از طریق دریافت حق اشترا گروه های خاص است« )Corporation, 2014(. استقالل مالی ان. اچ.  نفوذ نیروها و 
گیرنده تلویزیون است، بر طبق قانون حق پخش  که دارای دستگاه  امکان پذیر شده است و هر خانواده یا دفتر در ژاپن 
گهی بازرگانی را در ژاپن باب نمود اما بر طبق  که پخش آ کی. اولین شبکه ای بود  آن را می پردازد. با وجود این که ان. اچ. 
کند. این پول  گهی های بازرگانی، تأمین  ک و نه آ که هزینه های خود را از طریق سیستم حق اشترا قانون مؤظف است 
کل فعالیت  که تمام بینندگان برای تأمین بودجه  هم در رابطه با برنامه های خاص دریافت نمی شود بلکه مالیاتی است 
کل  که  کی. نشان می دهد  این سازمان می پردازند )بزرگ زاده شهدادی، 1384(. نمودار مالی سال 2014 سازمان ان. اچ. 
هزینه های این سازمان در این سال مالی 653/9 میلیارد ین بوده است. بر طبق این نمودار 75/8 درصد از این هزینه 
که  کل درآمد این سازمان هم 662/9 میلیارد ین بوده است  به بخش داخلی و مابقی هم به سایر بخش ها تعلق دارد. 
ک از مردم وصول شده است و 20/1 میلیارد ین )3 درصد( بقیه هم  642/8 میلیارد ین )97 درصد( از طریق حق اشترا

)2014 ,Japan Broadcasting Corporation( .مربوط به سایر درآمدها است
که عمده تمرکز این سازمان رسانه ای، تولید  کی. بیندازیم متوجه می شویم  گر نگاهی جزئی تر به هزینه های ان. اچ.  ا
کرده است، 495/5  که در سال هزینه  که از 653/9 میلیارد ین  کشور است. به طوری  برنامه برای پوشش دادن داخل 
میلیارد ین )78/8 درصد( را برای تولید محصوالت در حوزه داخلی تخصیص داده است و در مقابل تنها 24/4 میلیارد 
در  ترتیب  به  را  سازمان  هزینه های  مابقی  این،  بر  عالوه  است.  داده  اختصاص  ژاپن  از  ج  خر برای  را  درصد(   3/3( ین 
ک ها، مبلغ 73/5 میلیارد ین )11/3 درصد(، مدیریت و اداره ان.  زمینه های فرایند ایجاد قراردادها و دریافت حق اشترا
کی.، 24/2 میلیارد ین )3/7 درصد(، پژوهش و تحقیق در حوزه های برنامه سازی و فناوری، 19/8 میلیارد ین )3  اچ. 
درصد(، روابط عمومی، 7/3 میلیارد ین )1/1 درصد(، خدمات پذیرایی، 7/1 میلیارد ین )1/1 درصد( و در نهایت برای 
 Japan( .کرده است هزینه های مالی، ضرر و زیان های غیرمنتظره و ذخیره، مبلغ 4/8 میلیارد ین )0/7 درصد( هزینه 

)2014 ,Broadcasting Corporation
کی.، مخاطبان می توانند به صورت ماهیانه  با نگاهی به جدول حق دریافتی از مخاطبان سازمان رسانه ای ان. اچ. 
که به  کی. پرداخت داشته باشند. به عالوه مخاطبان این امکان را دارند  یا دو ماهه یا شش  ماهه و یا هر ساله، به ان. اچ. 
کارت اعتباری این  گر با استفاده از  که ا کنند  کارت اعتباری یا ارسال پستی، هزینه خود را واریز  دو صورت، یعنی از طریق 

)2014 ,Japan Broadcasting Corporation( .کمتری را می پردازند کار را انجام دهند، مبلغ 

سازمان صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران
مطابق اصل صد و هفتاد و پنج قانون اساسی در نظام جمهوری اسالمی ایران، نصب و عزل رئیس سازمان صدا و سیما 
با مقام رهبری است و شورایی مرکب از نمایندگان رئیس جمهور و رئیس قوه قضاییه و مجلس شورای اسالمی )هرکدام 
دو نفر( نظارت بر این سازمان خواهند داشت. هم چنین در ادامه اصل صد و هفتاد و پنج قانون اساسی، قانون گذار، خط 
که اعالم شد، صدا و سیما، سازمانی  مشی و ترتیب اداره سازمان و نظارت بر آن را بر عهده قانون می گذارد. لذا همان گونه 

دولتی است.
که به امور مالی می پردازد، در ماده بیست و  هم چنین سازمان صدا و سیما بر اساس فصل پنجم اساسنامه سازمان 

دوم آن آمده است: »درآمد و منابع اعتبارات سازمان عبارت است از:
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گذاری حق پخش و توزیع محصوالت و ارائه خدمات سازمان به اشکال مختلف. - درآمدهای ناشی از وا
کشور. - عواید حاصل از اجرای قانون توسعه شبکه تلویزیونی 

- درآمدهای ناشی از فعالیت های تولیدی و سود مربوط به آن ها.
گذاشته  که به عناوین دیگر از طرف دولت در اختیار سازمان  کشور و سایر وجوهی  کل  - وجوه دریافتی از محل بودجه 

می شود.
کشور. - اعتبارات از محل بودجه عمرانی 

گهی های بازرگانی. - درآمدهای ناشی از اجرا و پخش برنامه های تبلیغاتی و آ
کمک های نقدی یا غیرنقدی اشخاص حقیقی و حقوقی.  -

که طبق قانون یا مقررات دیگر به سازمان تعلق می گیرد«. و عواید دیگری 
کشور و هم چنین صحبت های مدیران عالی سازمان از جمله دکتر  ع به دفترچه بودجه ساالنه  با این  وجود، با رجو
کردند: »نیمی از بودجه صدا و سیما را دولت می دهد و نیم دیگر را دولت ما  که در مصاحبه ای عنوان  دارابی، معاون سیما 
کنیم« )ایسنا،  که با این دستگاه مشارکت می کنیم، تأمین  کارهایی  گهی ها و  را مکلف می کند بر اساس قانون برنامه از آ

کرد، بخش عمده درآمد سازمان به دو طریق تأمین می شود: 1392(. می توان عنوان 
که الیحه آن را دولت، تقدیم می کند. 1. بودجه مصوب در مجلس شورای اسالمی 

2. تبلیغات بازرگانی.
که از حدود سال 1390  گذشته مسائل و مشکالتی در زمینه اقتصاد و بودجه خود داشته است  سازمان صدا و سیما از 
کشور این معضل قدیمی، شدتی بیشتر یافت. در نتیجه سازمان صدا و سیما  و با شدت یافتن تحریم های سیاسی علیه 
این  می یافت.  پولی  و  مالی  منابع  تأمین  برای  راهی  می بایست  و  شد  بودجه  کسری  دچار  خود  برنامه های  تولید  برای 
کمبود بودجه مواجه هستیم روشن  مسئله در صحبت فرجی، مدیر شبکه یک سیما، به روشنی بیان می شود: »این که ما با 
کسری  که سازمان صدا و سیما برای جبران  کتمانی نیست...« )مشرق، 1391(. لذا یکی از اقداماتی  ع قابل  است و موضو
که پای این تبلیغات تجاری  بودجه خود به آن مبادرت ورزید، افزایش زمان پخش تبلیغات بازرگانی بود. دیری نپایید 
به برنامه های تولیدی و هم چنین مجموعه های نمایشی باز شد. چند وقت قبل از این، در شهریور سال 1392 در یکی 
که به »عمو پورنگ و امیرمحمد« معروف است، برخی محصوالت غذایی  کودکان،  از برنامه های تلویزیونی مخصوص 
که رئیس سازمان صدا و سیما مجبور به دستور در  گردید )الف، 1392(؛ تا جایی  که انتقادات فراوانی را موجب  تبلیغ شد 
کرد: »شاهد  مورد قطع پخش تبلیغات در این برنامه و برنامه های مشابه را داد. در این زمینه دارابی، معاون سیما، عنوان 
کاهش حضور حامیان مالی یا همان اسپانسرها از این بعد در تلویزیون خواهید بود؛ طبق دستور رئیس سازمان صدا و سیما 
کمتر دیده  که این مسئله  کودک و نوجوان  کنیم به خصوص در برنامه های  سعی می کنیم این سیاست انقباضی را رعایت 
کسب درآمد  که آیا شیوه مناسب تری برای  خواهد شد« )ایسنا، 1393(. این اتفاق، سؤاالتی را برای محققان برانگیخت 
که صرفًا با یک یا دو روش این امر صورت نپذیرد؟ آیا در مواقع  کرد  ع تر  کسب درآمد را متنو هست؟ آیا می توان شیوه های 

دشوار، مانند وضعیت اقتصادی این روزهای سازمان صدا و سیما، تدابیر از قبل پیش بینی شده ای وجود دارد؟ و....
اقتصاد مقاومتی

مدیریت  برای  راهبردی  الگویی  فقدان  لذا  است.  الگو  داشتن  موفق،  اقتصادی  مدیریت  اساسی  ویژگی های  از 
کند یا چالش ها فرصت اثرگذاری منفی بر اهداف  ج  کشور احساس می شود تا بسیاری از مسائل را از چالش خار اقتصادی 
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که  را پیدا نکنند )سیف، 1391(. امروزه جمهوری اسالمی در حوزه های اقتصادی خود با مسائل یا مفاهیمی مواجه است 
کتاب های درسی و چه در عرصه عمل و تجارب بشری مشابه و مابه ازای  کنون چه در عرصه نظر و در  به  هیچ  عنوان تا
واقعی نداشته است. بنابراین خود انقالب اسالمی مکلف به نوآوری و ابتکار و نظریه پردازی و الگوسازی در این عرصه های 
کند، نیازمند چنین الگوهایی است. یکی از این مفاهیم،  که َعلم استکبارستیزی را برپا  کشوری  جدید اقتصادی است. هر 

»اقتصاد مقاومتی« است. )پیغامی، 1391(
تاریخ 1389/6/16  کشور در  کارآفرینان  از  با جمعی  بیانات خود در دیدار  مقام معظم رهبری برای نخستین بار در 
کشور پدید بیاوریم« )میر معزی،  کردند »ما باید یک اقتصاد مقاومتی واقعی در  کرده و بیان  ح  »اقتصاد مقاومتی« را مطر
که ما یک اقتصادی  1391(. ایشان در توضیح معنای اقتصاد مقاومتی می فرمایند: »اقتصاد مقاومتی معنایش این است 
داشته باشیم که هم روند رو به رشد اقتصادی در کشور محفوظ بماند، هم آسیب پذیری اش کاهش پیدا کند« )مقام معظم 
کنید، نظریه یا تجربه ای مدون و  کتاب های مرسوم اقتصادی دنیا را مطالعه  گر تمام دانش انباشته و  رهبری، 1391(. ا
گرفته باشد، در طبقه بندی های  گر مطالعاتی هم در این باره صورت  مکتوب درباره اقتصاد مقاومتی نخواهید یافت. حتی ا
کارشناسان معمولی وجود ندارد )پیغامی، 1391(. اما سابق بر  گرفته و امکان دسترسی به آن برای  محرمانه و امنیتی قرار 
گرفته  شده است؛ رهبری در این مورد  این، در سایر کشورها سیاست ها و برنامه هایی برای مقاوم سازی اقتصادشان در نظر 
کشور ما هم نیست؛  کشور ما است اما منحصر به  می فرمایند: »اقتصاد مقاومتی اواًل یک الگوی علمی متناسب با نیازهای 
که در این بیست سی  کشورها، امروز با توجه به این تکانه های اجتماعی و زیرورو شدن های اقتصادی ای  یعنی بسیاری از 
که ما  کاری افتاده اند. پس این حرکتی  گذشته اتفاق افتاده است، متناسب با شرایط خودشان به فکر یک چنین  سال 

کشورها هم هست؛ مخصوص ما نیست«. )مقام معظم رهبری، 1393( داریم انجام می دهیم، دغدغه دیگر 
راهبرد اقتصاد مقاومتی، ابعادی را دارا است؛ اما به دلیل این  که تبیین ابعاد اقتصاد مقاومتی از طرف رهبری با تالش 
و همفکری افراد صاحب نظر و با بحث در مجمع تشخیص مصلحت و حضور رؤسای قوا و مسئوالن تهیه  شده است و از 
کامل استفاده  شده است، لذا در این تحقیق، از شاخص هایی  کمک صاحب نظران اقتصادی برای تهیه این الگو به طور 
که مقام معظم رهبری به تبیین آن پرداخته اند استفاده می شود. البته این نکته قابل  ذکر است که محققان، فقط به بیان 

که در ارتباط مستقیم با مسئله درآمدزایی و خلق ثروت باشد. ابعادی از اقتصاد مقاومتی می پردازند 
»مجموعه  می فرمایند:   1392 سال  اسفند  در  مقاومتی،  اقتصاد  سیاست های  تبیین  جلسه  در  انقالب  معظم  رهبر 
و اسالمی ما است؛  انقالبی  از فرهنگ  برآمده  که  الگوی بومی و علمی است  اقتصاد مقاومتی در واقع یک  سیاست های 
تدبیر  یک  این  نیست،  کشور  کنونی  شرایط  و  کنونی  وضع  به  مربوط  این  است.  ما  فردای  و  امروز  وضعیت  با  متناسب 
کند؛  برآورده  اقتصادی  زمینه مسائل  در  را  اسالمی  نظام جمهوری  اهداف  است؛ می تواند  کشور  اقتصاد  برای  بلندمدت 
کند؛ در عین حال پویا هم هست؛ یعنی ما این سیاست ها را به صورت یک چارچوب بسته  می تواند مشکالت را برطرف 
از زمان  که ممکن است در هر برهه ای  گونی است  گونا با شرایط  انطباق  و متحجر ندیده ایم، قابل  تکمیل است، قابل 
کشور را به حالت »انعطاف پذیری« می رساند؛ یعنی شکنندگی اقتصاد را در مقابل تکانه های  پیش بیاید و عماًل اقتصاد 
گون... برطرف می کند« )مقام معظم رهبری، 1392(. ایشان در تبیین راهبرد اقتصاد مقاومتی، به بیان ده مؤلفه و  گونا

ویژگی مهم و حیاتی مرتبط با اقتصاد مقاومتی می پردازند )مقام معظم رهبری، 1392(. این مؤلفه ها عبارت اند از:
کالن کشور و بهبود شاخص های  - ایجاد تحرک و پویایی در اقتصاد 

- توانایی مقاومت در برابر عوامل تهدیدزا
- تکیه  بر ظرفیت های داخلی
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- رویکرد جهادی؛ همت جهادی و مدیریت جهادی
- مردم محوری

- امنیت اقالم راهبردی و اساسی
کاهش وابستگی به نفت  -

- اصالح الگوی مصرف
- فسادستیزی

- دانش محوری
که عنوان شد، تنها بخشی از این مؤلفه ها در ارتباط مستقیم با مسئله کسب درآمد و ایجاد ثروت است. اما همان گونه 

توانایی مقاومت در برابر عوامل تهدیدزا

بودجه  دریافت  و  بازرگانی  تبلیغات  پخش  طریق  دو  از  فقط  تقریبًا  سیما  و  صدا  سازمان  شد،  بیان  که  همان گونه 
با بودجه خود  از درآمدزایی، آسیب پذیری سازمان صدا و سیما در رابطه  کسب درآمد می پردازد. این شیوه  عمومی، به 
از مؤلفه های اقتصاد مقاومتی،  که در بحث تحریم های سه سال اخیر پیش آمد. لذا یکی  افزایش می دهد، همان گونه 
کاهش آسیب پذیری و استحکام بخشیدن به ساختار اقتصادی است. در این  ارتباط رهبری می فرمایند: »پس یک عامل 
کشورها، یک  به  که سرریز می شود  است  دنیا  اقتصادی  گون  گونا تکانه های  اقتصادها همین  روی  بر  تأثیرگذاری  برای 
که پیش می آید و یک عامل هم تکانه های تخاصمی است؛ مثل تحریم ها و امثال تحریم ها.  عامل بالهای طبیعی است 
کز تصمیم گیری، تصمیم گیری بشود روی قیمت نفت، یک  وقت قیمت نفت را من باب مثال  که در مرا فرض بفرمایید 
کارهای پیش بینی شده و مؤثر و  کمااین که برای ما اتفاق افتاد؛ خیلی از این ها عادی نیست؛ این ها  بیاورند به شش دالر، 
کزی دنبال می شود؛ بنابراین [مؤلف مهم دیگر]، توانایی مقاومت در  که از مرا به دنبال تصمیم گیری های مشخصی است 

برابر عوامل تهدیدزا است«. )مقام معظم رهبری، 1392(
تکیه  بر ظرفیت های داخلی

ایشان در تبیین درون زا بودن اقتصاد مقاومتی و تکیه  بر ظرفیت های داخلی می فرمایند: »چه ظرفیت های علمی، چه 
انسانی، چه طبیعی، چه مالی، چه جغرافیایی و اقلیمی. ما ظرفیت های مهمی داریم؛ یعنی در این سیاست های اقتصاد 
که ما چشممان را به  گسترده است. نه به این معنا  که بسیار هم  مقاومتی تکیه اصلی بر روی ظرفیت های داخلی است 
کثری هم می کنیم، منتها نگاه ما، تکیه ما،  روی امکانات بیرون کشور می بندیم؛ نه، حتمًا استفاده می کنیم، استفاده حدا
کشور است« )مقام  کشور و داشته های درونی  اعتماد ما بیشتر بر روی مسائل داخلی است؛ تمرکز ما روی امکانات داخلی 
استفاده  خوب  می توانستید  ظرفیت ها  این  از  نبود  تحریم  گر  ا بگوید  کسی  است  ممکن  »خب،   .)1392 رهبری،  معظم 
کنید؛ این خطا است؛ این حرف، درست نیست. ما  کنید، اما ]چون[ تحریم هست نمی توانید از این ظرفیت ها استفاده 
کنیم؛ یک مثال  در بسیاری از مسائل دیگر هم در عین تحریم توانسته ایم به نقطه های بسیار برجسته و باال دست پیدا 
آن، تولید علم است؛ یک مثال آن، صنعت و فناوری است؛ در این ها ما تحریم بودیم، اآلن هم تحریم هستیم. در مورد 
کز علمی مهم به روز دنیا به روی دانشمند ایرانی و دانشجوی ایرانی بسته  دانش های پیشرفته و روز، اآلن هم درهای مرا
کردیم،  کردیم، در سلول های بنیادی پیشرفت  کردیم، در هسته ای پیشرفت  است، اما در عین حال، ما در نانو پیشرفت 
اقتصاد  کردیم؛ چرا در  کوری چشم دشمن، پیشرفت  به  کردیم، در صنایع پهپاد و موشک،  در صنایع دفاعی پیشرفت 
گون این  همه موفقیت به دست آوردیم، در اقتصاد هم  گونا که در این صحنه ها و عرصه های  کنیم؟! ما  نتوانیم پیشرفت 
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کنیم«. )مقام معظم رهبری، 1393( کنیم و دست به دست هم بدهیم، می توانیم اقتصاد را شکوفا  گر عزممان را جزم  ا
رویکرد جهادی؛ همت جهادی و مدیریت جهادی

گرفته است.  که در این سیاست ها مورد مالحظه قرار  »]از مؤلفه های سیاست های مقاومتی[، رویکرد جهادی است 
کارهای بزرگ را انجام  با حرکت عادی نمی شود پیش رفت؛ با حرکت عادی و احیانًا خواب آلوده و بی حساسیت نمی شود 
که می شود،  کارها الزم است. باید حرکتی  داد؛ یک همت جهادی الزم است، تحرک جهادی و مدیریت جهادی برای این 

هم علمی باشد، هم پرقدرت باشد، هم با برنامه باشد و هم مجاهدانه باشد«. )مقام معظم رهبری، 1392(
مردم محوری

رهبری در توضیح این که اقتصاد مقاومتی، اقتصادی مردم بنیاد است، می فرمایند: »البته اقتصاد مقاومتی الزاماتی 
فعالیت  به  هم  کرد؛  توانمند  باید  را  خصوصی  بخش  است.  مقاومتی  اقتصاد  الزامات  جزو  اقتصاد،  کردن  مردمی  دارد. 
کنند  کمک  که می توانند  کشور و دستگاه هایی  کشور، دستگاه های دولتی  اقتصادی تشویق بشوند، هم سیستم بانکی 
»این   .)1391 رهبری،  معظم  )مقام  شوند«  اقتصاد  میدان  وارد  مردم  که  کنند  کمک  قضاییه-  قوه  و  مقننه  قوه  -مثل 
اقتصاد دولتی  و  نیست  بر محور دولت  یعنی  است؛  مردم بنیاد  ح می شود،  مقاومتی مطر اقتصاد  به عنوان  که  اقتصادی 
نیست، اقتصاد مردمی است؛ با اراده مردم، سرمایه مردم، حضور مردم تحقق پیدا می کند. اما دولتی نیست، به این معنا 
که دولت در قبال آن مسئولیتی ندارد؛ چرا، دولت مسئولیت برنامه ریزی، زمینه سازی، ظرفیت سازی، هدایت و  نیست 
کار اقتصادی و فعالیت اقتصادی دسِت مردم است، مال مردم است؛ اما دولت، به عنوان یک مسئول عمومی،  کمک دارد. 

کمک می کند«. )مقام معظم رهبری، 1393( نظارت می کند، هدایت می کند، 
کاهش وابستگی به نفت

کشور و به تبع آن سایر نهادها و سازمان ها، از جمله سازمان صدا و سیما، به درآمد  وابستگی بیش  از حد بودجه عمومی 
حاصل از فروش نفت، سبب بروز مشکالت متعددی از جنبه های مختلف شده است. رهبری در ادامه بیان و تبیین ویژگی ها 
و مؤلفه های اقتصاد مقاومتی، در این زمینه می فرمایند: »یکی از سخت ترین آسیب های اقتصادی ما همین وابستگی به 
نفت است. این نعمت بزرگ خدادادی برای کشور ما در طول ده ها سال مایه فروریختگی های اقتصادی و فروریختگی های 
سیاسی و اجتماعی شد؛ باید ما یک فکر اساسی بکنیم. ما نمی گوییم از نفت استفاده نشود، ]بلکه[ تکیه ما بر استفاده حداقلی 
که باید انجام بگیرد  کار اساسی و مهمی  گذاشت؛ یک  از فروش نفت خام است؛ نفت را می توان به صورت فرآورده در اختیار 
این است؛ این همت بلندی الزم دارد و باید این بند عملیاتی بشود« )مقام معظم رهبری، 1392(. »امروز شما مالحظه کنید، 
وقتی روی نفِت ما فشار می آورند، ما دچار مشکل می شویم، این ناشی از چیست؟ ناشی از این است که ما تکیه مان را به نفت 
کم می کردیم، فشار بر روی نفت  گر ما تکیه مان را به نفت  کنیم، ا کم  از بعد از دوره جنگ و پایان جنگ تا امروز، نتوانستیم 
این قدر برای ما سخت تمام نمی شد« )پایگاه اطالع رسانی دفتر حفظ و نشر آثار، 1392(. لذا ایشان در ابالغ سیاست های کالن 
اقتصاد مقاومتی در بند 18 به این موضوع اشاره می کنند: »افزایش ساالنه سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات 

گاز تا قطع وابستگی بودجه به نفت«. )مقام معظم رهبری، 1392( نفت و 
دانش محوری

می فرمایند:  رهبری  رابطه  این  در  که  است  دانش  بر  اقتصاد  بودن  بنیان  مقاومتی،  اقتصاد  ابعاد  مهم ترین  از  یکی 
خوشبختانه  است.  مهمی  بسیار  مشخصه  یک  که  است  دانش محوری  مسئله  مقاومتی،  سیاست های  مؤلفه های  »از 
که بخواهیم اقتصادمان را اقتصاد  که این بلندپروازی را داشته باشیم  کشور این اجازه را به ما می دهد  وضع علمِی امروز 
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دانش بنیان کنیم؛ ما دانشمند و متخصص و شرکت های دانش بنیان و افراد مبتکر در کشور زیاد داریم؛ و این جزو مهم ترین 
زیرساخت های اقتصادی است« )مقام معظم رهبری، 1392(. ایشان در ادامه تبیین دانش بنیان بودِن اقتصاد مقاومتی، 
می افزایند: »این اقتصاد، از پیشرفت های علمی استفاده می کند، به پیشرفت های علمی تکیه می کند، اقتصاد را بر محور 
که این اقتصاد منحصر به دانشمندان است و فقط دانشمندان می توانند نقش  علم قرار می دهد؛ اما معنای آن این نیست 
که دارای تجربه و  کارگرانی  اقتصاد مقاومتی؛ نخیر، تجربه های صاحبان صنعت، تجربه ها و مهارت های  کنند در  ایفا 
کند« )مقام معظم رهبری، 1393(؛ »تحصیل ثروت  ایفا  اقتصاد نقش  این  اثر بگذارد و می تواند در  مهارت اند می تواند 
از راه فروش منابع تمام شدنی مثل نفت و امثال نفت، رونق نیست، پیشرفت نیست؛ این خودگول زدن است. ما در این 
کنیم، بخواهیم به رشد  گر بخواهیم از این وضعیت نجات پیدا  کشور ما است. ما ا دام افتادیم و این  یکی از مشکالت 
دانش بنیان، عملی  تقویت همین شرکت های  راه  از  این هم  است؛  به علم  تکیه  راهش  نائل شویم،  اقتصادِی حقیقی 

است. ما باید به این سمت برویم«. )مقام معظم رهبری، 1391(

نقد شیوه های درآمدزایی سازمان صدا و سیما
و هم چنین صحبت های مدیران عالی سازمان،  کشور  بودجه ساالنه  به دفترچه  ع  با رجو بیان شد،  که  همان گونه 

بخش عمده درآمد سازمان به دو طریق تأمین می شود:
که الیحه آن را دولت، تقدیم می کند. 1. بودجه مصوب در مجلس شورای اسالمی 

2. تبلیغات بازرگانی.

شیوه  دو  بررسی  و  نقد  به  بخش  این  در  درآمدزایی،  بحث  با  مقاومتی  اقتصاد  مرتبط  مؤلفه های  احصای  از  پس 
درآمدزایی سازمان صدا و سیما در چارچوب اقتصاد مقاومتی می پردازیم.

کشور  1. درآمد حاصل از بودجه عمومی 

طبق ماده 23 اساسنامه سازمان صدا و سیما، سال مالی سازمان از اول فروردین ماه هر سال شروع و در آخر اسفندماه 
تا  کثر  حدا را  آتی  سال  تفصیلی  بودجه  است  مؤظف  آن   24 ماده  اساس  بر  سازمان  رئیس  و  می یابد  خاتمه  سال  همان 
پانزدهم مهرماه هر سال تهیه  کرده و به هیئت دولت ارائه نماید. هم چنین در ماده 22 اساسنامه مذکور، آمده است: درآمد 

و منابع اعتبارات سازمان عبارت است از:
گذاشته  که به عناوین دیگر از طرف دولت در اختیار سازمان  کشور و سایر وجوهی  کل  - وجوه دریافتی از محل بودجه 

می شود.
کشور )مرکز پژوهش های مجلس شورای اسالمی، 1393(. - اعتبارات از محل بودجه عمرانی 

کسب درآمد با  لذا سالیانه، بخش عمده ای از درآمد سازمان از این طریق حاصل می شود؛ اما با تطبیق این شیوه از 
کمی با راهبرد اقتصاد مقاومتی دارد. به عبارتی دیگر، به  کسب درآمد بدین صورت، تطابق  مؤلفه های اقتصاد مقاومتی، 
کشور به درآمد حاصل از فروش نفت، با ایجاد اخالل در فرایند فروش آن، بودجه  دلیل وابستگی باالی بودجه عمومی 
کسب درآمد از حیِث  عمومی و به تبع آن تمام نهادهای وابسته به این بودجه با مشکل روبه رو می شوند. لذا این شیوه 
کارآمد محسوب می شود. به عالوه این سبک و سیاق از کسب درآمد  »توانایی مقاومت در برابر عوامل تهدیدزا«، راهکاری نا
که سالیانه مبلغی از بودجه عمومی، تحت هر شرایطی به سازمان اختصاص می یابد، تأثیر منفی بر عملکرِد نهایی سازمان 
که مد نظر  با »رویکرد جهادی و مدیریت جهادی«  که در تقابل  که همان خروجی و محصوالت تولیدی است می گذارد 
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که چون مردم نقشی در تولید  کرد  سیاست های اقتصاد مقاومتی است، قرار می گیرد. در مورد »مردم محوری« باید عنوان 
ع تقابل  درآمد بدین شیوه برای سازمان ندارند، لذا سازمان صدا و سیما خود را پاسخگو به مردم نمی داند. در آشکارترین نو
که به دلیل آشکار بودن مسئله،  کرد  با مؤلفه های اقتصاد مقاومتی، می توان به مؤلفه »کاهش وابستگی به نفت« اشاره 
نیازی به توضیح بیشتر نیست؛ اما در مورد »دانش محور« بودن درآمدزایی سازمان صدا و سیما بدین طریق، فروش نفت 
کسب درآمد و تولید ثروت  خام بدون هیچ گونه ایجاد ارزش افزوده و استفاده از عواید فروش آن، به هیچ صورت قرابتی با 

از طریق دانش ندارد.
2. درآمد حاصل از تبلیغات بازرگانی

گذاری حق پخش  که در ماده 22 اساسنامه سازمان صدا و سیما آمده است، سازمان می تواند از طریق وا همان گونه 
و توزیع محصوالت و ارائه خدمات سازمان به اشکال مختلف و هم چنین به وسیله اجرا و پخش برنامه های تبلیغاتی و 
کسب درآمد مبادرت ورزد )مرکز پژوهش های مجلس شورای اسالمی، 1393(. لذا درآمدزایی از  گهی های بازرگانی، به  آ
که تعادل بین پخش برنامه های غیرتبلیغی با برنامه های  این طرق، پذیرفته  شده است. اما مشکل از آن جا شروع می شود 
از حدود دو سال  متأسفانه  که  باشد.  افزایش غیرمنطقی ای داشته  تبلیغاتی  برنامه های  و سهم  به هم بخورد  تبلیغاتی 
گهی های بازرگانی بوده ایم. همانند مورد قبل، این شیوه از  پیش شاهد افزایش چشمگیر پخش برنامه های تبلیغاتی و آ
درآمدزایی را با مؤلفه های اقتصاد مقاومتی تطبیق می دهیم. در رابطه با »توانایی مقاومت در برابر عوامل تهدیدزا«، این 
که سازمان صدا و سیما به خاطر موقعیت انحصاری  گونه ای  با مؤلفه مذکور همخوانی دارد به   تقریبًا  از درآمدزایی،  راه 
خود در پخش رادیویی تلویزیونی، مطابق با ماده 7 اساسنامه سازمان صدا و سیما )مرکز پژوهش های مجلس شورای 
تقاضای  با  سازمان  همواره  لذا  است؛  خود  به  تبلیغات  متقاضیان  ع  رجو حیث  از  ممتاز  شرایط  دارای   ،)1393 اسالمی، 
کسب درآمد با مؤلفه های  شرکت ها و سازمان ها برای تبلیغ محصوالتشان مواجه بوده است. از طرف دیگر، این شیوه از 
از این  جهت، در راستای سیاست های راهبرد  و  نامرتبط است  »رویکرد جهادی و مدیریت جهادی« و »مردم محوری«، 
کشور و تأثیر پذیرفتن از درآمد حاصل از فروش نفت خام، با نوسان و  اقتصاد مقاومتی نیست. به عالوه، به خاطر وابستگی 
کاهش منابع مالی برای تبلیغات  کاهش در قیمت جهانی نفت، یکی از اولین راهکارها و اقدامات شرکت ها و سازمان ها، 
محصوالتشان است. لذا در این وضعیت، درآمد سازمان صدا و سیما، به دلیل این که اصلی ترین بستر برای تبلیغات است، 
کرد این شیوه از درآمدزایی و اتکای بیش  از حد بدان، در تقابل  متزلزل می شود و کاهش می یابد. در نتیجه می توان عنوان 
با ویژگی »کاهش وابستگی به نفت« است. هم چنین به خاطر این که درآمدی که سازمان صدا و سیما از این طریق به دست 
می آورد، با فروِش زمان پخش به دست می آید و بر مبنای دانش و ارزش افزوده نیست، در نتیجه هم راستا با مؤلفه تولید 

ثروت به شیوه »دانش محور« نیست.

نتیجه گیری
از  هستند.  منحصربه فرد  و  خاص  ویژگی های  دارای  آن ها  محصوالت  و  رسانه ها  اقتصاد  شد  عنوان  که  همان گونه 
بازار دوگانه  رسانه ای،  بودن محصوالت  و خصوصی  رسانه ای، عمومی  آثار خارجی محصوالت  به وجود  جمله می توان 
کاال، حضور دولت در بازار رسانه ها، حق تکثیر، هزینه باالی تولید و هزینه پایین تکثیر، صرفه های مقیاس و صرفه های 
کرد. از طرف دیگر، با بررسی راهبرد اقتصاد مقاومتی و احصای ابعاد آن، برخی از آن ها را در ارتباط مستقیم با  ع اشاره  تنو
که این مؤلفه ها عبارت اند از: توانایی مقاومت در برابر عوامل تهدیدزا، تکیه  بر ظرفیت های  کردیم؛  اقتصاد رسانه بیان 
کاهش وابستگی به نفت و دانش محوری. از  داخلی، رویکرد جهادی؛ همت جهادی و مدیریت جهادی، مردم محوری، 
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که بر اساس چارچوب  طرف دیگر، با بررسی و نقد شیوه های اصلی درآمدزایی سازمان صدا و سیما و رسیدن به این نتیجه 
بیان  به  این دو طریق مناسب و صحیح نیست، محققان  به  تعادل  از  ج  از حد و خار اقتصاد مقاومتی، وابستگی بیش  
ع اقتصاد رسانه و اقتصاد مقاومتی  که بر مبنای تلفیق ویژگی ها و مؤلفه های دو موضو راهکارها و شیوه هایی می پردازند 

است.
راهکارها و شیوه های نوین درآمدزایی برای سازمان صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران عبارت اند از:

- تولید، بازاریابی و فروش محتوای آموزشی در حوزه های خبر و اطالع رسانی، تولید مجموعه های نمایشی، موسیقی 
و....

- تولید، بازاریابی و فروش محتوای آموزشی در حوزه های فنی و مهندسی از قبیل آنتن های فرستنده و دریافت کننده 
مخابراتی.

به  سازمان  تجربه های  انتقال  و  افراد  آموزش  برای  بین المللی  و  منطقه ای  رسانه ای  سازمان های  با  قرارداد  عقد   -
آن ها.

گیرنده های  ابزار آالت در بخش های تصویربرداری و صدابرداری، دکوراسیون،  و  تولید تجهیزات  راه اندازی خط   -
کشور. ج از  دیجیتال، فرستنده ها و دریافت کننده های مخابراتی و... برای تأمین بازار داخلی و هم چنین صادرات به خار

- ورود و سرمایه گذاری در عرصه پهن باند، در بخش های زیرساخت و خدمات.
- افزایش سرمایه گذاری در تولید فیلم های سینمایی و ویدئویی و مجموعه های نمایشی و اقدام به بازاریابی برای 

آن ها در عرصه های داخلی و خارجی.
- ورود جدی و مؤثر به عرصه نرم افزارهای تلفن های همراه هوشمند با تولید اپلیکیشن ها در انواع محتوا و قالب ها.

- ایجاد سازوکارهای قانونی برای دریافت مالیات از مخاطبان.
- دریافت حق پخش تلویزیونی برای بازی ها و مسابقات ملی و بین المللی از مخاطبان جهانی.
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