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 كل كشور 7931ربرسي اليحه بودهج سال 

 حوزه فناوري اطالعات و ارتباطاتدولتي  اهي( اهي )اگنبهشركت. 8
 

 

 

  

 

 
 

 

 مقدمه

رسيده  918ين تعداد به ا 6931 عدد بوده است كه در اليحه سال 986ها تعداد شركت 6931در قانون سال 

 شركت سهامي پتروشيمي بيستون و شركت شهر، پااليشگاه نفت كرمانشاه،شركت نساجي قائم چهاراست كه 

اند و شركت عمران شهر جديد تيس به اليحه سال به بخش خصوصي واگذار شده سهامي پتروشيمي دماوند

 سال اليحه بودجه و ارتباطات در اطالعات حوزه فناوري در فعال شركت (61) جاري اضافه شده است. چهارده

الكترونيك شركت  صندوق حمايت از تحقيقات و توسعه صنايعها وجود دارد كه از بين اين شركت 6931

 در ليست واگذاري قرار دارند.  تخصصيمادر

شركت فناوري اطالعات و ارتباطات شامل شركت سهامي ارتباطات  61اي در گزارش حاضر ارقام بودجه

 مركز گسترش فناوري اطالعات، شركت سهامي ،شركت سهامي انستيتو ايزايران بانك،شركت دولتي پست زيرساخت،

صنايع الكترونيكي شيراز، شركت سهامي صنايع مخابراتي صاايران، شركت سهامي ايزايران، شركت سهامي صنايع 

هامي كت مادرتخصصي(، شركت سالكترونيكي ايران، صندوق حمايت از تحقيقات و توسعه صنايع الكترونيكي )شر

مهوري اسالمي ، شركت ملي پست جصنايع قطعات الكترونيكي، شركت سهامي مركز تحقيق و توليد وسايل الكترونيكي

 شود. شركت سهامي خدمات هوايي پست و مخابرات پيام و سازمان فناوري اطالعات بررسي مي ايران،

ميليارد ريال  94819سال گذشته قانون  نسبت به 6931هاي مذكور در اليحه بودجه سال درآمد شركت

نيز افزايش هزينه نسبت به قانون سال گذشته در  ميليارد ريال 94166همچنين مبلغ  وافزايش داشته است 

بررسي خواهد شد ها شود. در بخش نخست از اين گزارش، درآمد و هزينه كلي اين شركتاليحه مشاهده مي

مورد مقايسه  6931نسبت به قانون بودجه سال  6931ذكور در اليحه بودجه سال هاي مبودجه شركتو سپس 

 شود. بندي مطالب ارائه ميقرار خواهد گرفت. در بخش آخر نيز جمع
 

 هاي دولتي هاي( شركت. وضعيت كلي بودجه )درآمدها و هزينه1

و ارتباطات از اليحه بودجه سال  شركت دولتي حوزه فناوري اطالعات 61هاي در اين گزارش درآمدها و هزينه

هاي دولتي فعال در نمايش داده شده، بودجه شركت 6گونه كه در نمودار استخراج شده است. همان 6931

هاي اخير افزايش يافته و سهم قابل توجهي از مجموع بودجه حوزه فناوري اطالعات و ارتباطات در طول سال

 ود اختصاص داده است. خبخش فناوري اطالعات و ارتباطات را به

 اليحه مشخصات
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 هاي دولتي فناوري اطالعات و ارتباطاتهاي شركت. مقايسه جمع درآمد و هزينه1نمودار 

 ميليارد ريال()        1131و اليحه بودجه سال  1131و  1131، 1131، 1131هاي در قوانين بودجه سال


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .6931و اليحه بودجه سال  6931تا  6939هاي قوانين بودجه سال 9پيوست مأخذ: 

 

 94819بيني شده كه نسبت به سال گذشته ميليارد ريال پيش 164613مبلغ  6931هاي مذكور در اليحه بودجه سال درآمد شركت

امي صنايع شركت سه ،مركز گسترش فناوري اطالعاتهاي اين افزايش درآمد بيشتر مرتبط با شركت .ميليارد ريال افزايش داشته است

ها است. البته نبايد اين نكته را از نظر دور داشت كه در كنار افزايش درآمدها، هزينه شركت سهامي ارتباطات زيرساخت و الكترونيك شيراز

هاي فعال در عرصه فناوري اطالعات و ها و درآمدهاي شركتنيز تا حدودي به همان نسبت افزايش يافته است. بررسي رشد هزينه

درصدي  61از رشد  6931 -6939هاي ها در طول سالهاي اين شركتآن است كه ميانگين رشد ساليانه هزينه ارتباطات حاكي از

 .درصد رشد داشته است 61برخوردار بوده و درآمدها نيز 

 

نسبت به قانون  1131هاي دولتي حوزه فناوري اطالعات و ارتباطات و مقايسه اليحه بودجه سال . مقايسه بودجه شركت2

 1131 سال

و  6931در اليحه بودجه سال  بيني شدههاي فناوري اطالعات و ارتباطات پيشها و سود ويژه شركتدرآمدها، هزينه 6جدول 

در مقايسه 6931بيني شده در اليحه بودجه سال دهد. بيشترين ميزان افزايش سود پيشرا نشان مي 6931مصوب در قانون سال 

 6931درصد سود ويژه آن در اليحه بودجه سال  66ركز گسترش فناوري اطالعات است كه متعلق به م 6931با قانون مصوب 

دهد. شركت سهامي درصد رشد را نشان مي 69ميليارد ريال رسيده كه نسبت به قانون مصوب سال قبل در حدود  16به بيش از 

ميليارد ريال در اليحه  66ستيابي به سود ويژه درصد رشد نسبت به  قانون سال گذشته و د 8صنايع الكترونيك شيراز با بيش از 

ميليارد ريال  64961از  مركز گسترش فناوري اطالعاتهاي درآمد شركتخود اختصاص داده است. سال جاري جايگاه بعدي را به

شركت سهامي صنايع رسيده است و همچنين درآمد  6931ميليارد ريال در اليحه بودجه سال  64181به  6931در قانون بودجه سال 

۶۵,۰۶۹
۶۱,۲۲۶

۵۲,۷۳۳

۴۳,۸۳۰

۳۴,۲۷۳

۵۷,۰۵۵
۵۳,۴۵۵

۴۶,۹۶۵

۳۹,۱۳۰

۳۱,۱۱۸

۹۳قانون ۹۴قانون ۹۵قانون ۹۶قانون ۹۷اليحه 

درآمد هزينه
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رسيده است.  6931ميليارد ريال در اليحه بودجه سال  14268به  6931ميليارد ريال در قانون بودجه سال  94191از  الكترونيك شيراز

ميليارد ريال است كه نسبت به  294666مبلغ  6931 سال در اليحه شركت سهامي ارتباطات زيرساختبيني شده براي درآمد پيش

 دهد.ميلياردي را نشان مي 161افزايش  6931 قانون مصوب


 بيني شده هاي فناوري اطالعات و ارتباطات پيشها و سود ويژه شركت. درآمدها، هزينه1جدول 

 )ميليون ريال(     1131 و مصوب در قانون سال 1131در اليحه بودجه سال 

ف
دي

ر
 

 شماره

 بنديطبقه
 نام شركت

 1131اليحه بودجه سال 
 1131قانون 

درصد رشد 

 سود

1131-

1131 

 هزينه درآمد
 درصد 15

 سود ويژه
درصد  15

 سود ويژه

    1،922 شركت سهامي صنايع الكترونيك ايران 261666 6

      شركت سهامي صنايع قطعات الكترونيك 261666 2

     سهامي ايزايران شركت 216666 9

-   6 6 شركت ملي پست جمهوري اسالمي ايران 289666 1

-    6 پيام -شركت سهامي خدمات هوايي پست و مخابرات  289666 6

     شركت سهامي ارتباطات زيرساخت 289966 1

-   6 6 سازمان فناوري اطالعات 289166 1

     شركت سهامي مركز تحقيق و توليد وسايل الكترونيك 289166 8

3 239266 
 صندوق حمايت از تحقيقات و توسعه صنايع

 تخصصيالكترونيك شركت مادر
    

     شركت سهامي صنايع الكترونيك شيراز 231936 66

     شركت سهامي صنايع مخابراتي صاايران 231166 66

     شركت سهامي انستيتو ايزايران 236636 62

     مركز گسترش فناوري اطالعات 291816 69

     بانكشركت دولتي پست 289366 61

 1،661،331 6/9 جمع 

 

شركت نسبت به قانون مصوب سال گذشته  سهمشهود است در اليحه سال جاري سود ويژه  6گونه كه در جدول همان

بانك درصد، شركت دولتي پست 23كاهش يافته است كه در اين راستا شركت سهامي مركز تحقيق و توليد وسايل الكترونيك با 

درصد كاهش همراه بوده است.  2ونيك شركت مادرتخصصي با درصد و صندوق حمايت از تحقيقات و توسعه صنايع الكتر 99با 

هاي فعال در حوزه فناوري اطالعات و بيني شده كل شركتپيش ها، مجموع سود ويژهبا وجود كاهش سود بعضي از شركت

 درصد افزايش داشته است.  6/9ارتباطات نسبت به سال گذشته در حدود 

 وزارتقيد شده است كه به(  11 )مربوط به ارتباطات و فناوري اطالعات است در مادهكه توسعه قانون برنامه ششم  69 بخش

ارتباطاتو فناورياطالعاتاجازهدادهشودمينسبتبهافزايشترانزيت( پهناي ظرفيت انتقال(باند عبوري از كشور 96به 

 اطالعات فناوريكاربردهايوتوسعه خدماتوسنجش از راه دوراي ماهوارهخدماتارائهبرايودكن اقدامثانيه بر ترابيت

وارتباطات ازطريقبا توجه به اختياراتي كه اين ماده قانوني به هاي الزم را انجام دهد. گذاريوابسته سرمايه هايدستگاه

 دور از ذهن نيست. سهامي ارتباطات زيرساختشركت انتظار افزايش سود از  اًدهد يقيناطالعات ميفناوريوارتباطاتوزارت
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ده و توسعه كرتوجه ويژه  شركت ملـي پست جمهوري اسالمي ايرانبه  «د» و «خ» هايدر بند قانون برنامه ششم( 18)ماده 

وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات و شركت ملـي پست جمهوري اسالمي  «خ»بند  نظر قرار داده است. فعاليت اين شركت را مد

ت روستايي اقدام نمايند و تمهيدات نسبت به افزايش خدمات و فعاليت دفاتر ارتباطات و فناوري اطالعا كندمي مكلفرا ايران 

« د»بند  د.نعمل آورروستايي به دفتر ارتباطات و فناوري اطالعات 2666حداقل  ساالنهالزم را براي افزايش صدور مجوز ايجاد 

نادر، آهن، بهاي راهاندازي و ارائه خدمات در ايستگاهنسبت به راهكند ميمكلف را پست جمهوري اسالمي ايران ملي شركت نيز 

سال  بودجه در مقايسه با قانون 6931سال بودجه چه اليحه اگرهاي مرزي كشور اقدام نمايد. المللي و پايانههاي بينفرودگاه

انمندي را اين تو توسعه قانون برنامه ششماحكام سودي براي اين شركت در نظر نگرفته است اما اين شركت با توجه به  6931

 تواند ايجاد كند كه به مرحله سودآوري برسد.مي

 

 گيري نتيجه

درصد  6/9 نسبت به سال گذشته 6931ارتباطات در اليحه سال  هاي فناوري اطالعات وبيني شده شركتجمع كل سود پيش

 ،شركت سهامي صنايع الكترونيك ايراندرصد افزايش سود را براي  2بيني اليحه سال جاري پيشرشد درنظر گرفته شده است. 

ون سال گذشته قان نسبت به شركت سهامي ايزايرانو  شركت سهامي انستيتو ايزايران، شركت سهامي صنايع قطعات الكترونيك

شركت سهامي صنايع الكترونيك براي  6931در مقايسه با قانون سال  6931را كرده است. درصد افزايش سود در اليحه سال 

 مركز گسترش فناوري اطالعاتدرصد و براي  8/6 شركت سهامي صنايع مخابراتي صاايراندرصد، براي  1/8ميزان به  شيراز

  ها سود ويژه شركت سهامي مركز تحقيق و توليد وسايل الكترونيك به شركتاست. در ميان اين درصد

درصد و شركت دولتي  6/2تخصصي صندوق حمايت از تحقيقات و توسعه صنايع الكترونيك شركت مادر ،درصد3/28ميزان

 61شركت دولتي از ميان  سهكاهش داشته است. چنين كاهشي در ميان در قياس با قانون سال گذشته  درصد 9/99بانكپست

ها با تحليل فرآيندهاي كاري رود اين شركتشركت فعال در عرصه فناوري اطالعات و ارتباطات مطلوب نيست و انتظار مي

 دهي سوق دهند. ها را به سمت سوددار را شناسايي كرده و شركتهاي مسئلهخويش گلوگاه

و اصالح  توسعه ( قانون برنامه ششم11تر احكام مرتبط در ماده )شركت ارتباطات زيرساخت ايران با اجراي هرچه سريع

دهد. شركت پست جمهوري اسالمي نيز با هاي خود را كاهش تواند درآمد خود را تا حد زيادي افزايش و هزينهساختار خود مي

درآمد تواند ميبرنامه ششم توسعه،  ( قانون18هاي نوين و اجراي احكام مرتبط در ماده )انجام اصالح ساختار، استفاده از فناوري

 خود را افزايش دهد.
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