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 كل كشور 2990بررسي اليحه بودجه سال 

 . بخش فناوري اطالعات و ارتباطات29

 

 

 

 

 

 

 دهکیچ

 ،یماعو اجت یفرد یآن در ابعاد زندگ ریو آثار چشمگ یو ارتباطات یاطالعاتهای فناوری فزایندهگسترش 

جاب یرا ااز آن  یناش یهااز فرصت یحداکثر یریگو هدفمند در جهت بهره عیوس یگذارهیلزوم سرما

 هایبخشبه درآمدها و اعتبارات مصرف شده در  طبا عرضه اطالعات مربو انهیبودجه سال حهیال. کندیم

 یریگبهره فیاهتمام همه ارکان نظام به تحقق تکل زانیاز م ینشانگر بخش تواندیمختلف کشور م

 باشد.و ارتباطات اطالعات  یفناور یهااز فرصت یحداکثر

سال     سی الیحه بودجه  شان می  1331برر   با اطالعات و ارتباطات یحوزه فناور یدرآمدهادهد، ن

سال   الیر اردیلیم 102،203درصد کاهش از   1/0 حدود سال    الیر اردیلیم 101،133به  133۱در  در 

 .دیخواهد رس 1331

 پست و نهیدر زم یردولتیبخش غ تیفعال ازیو وصول حق امت نییاجازه تع» قانون بیتصوبا 

نسبت  1331و  1332، 1333اطالعات و ارتباطات در سال  یاعتبارات فناور 1332در سال  «مخابرات

 یاعتبارات فناور 133۱درصد رشد داشت. اما از سال  113و  10، 133 بیخود به ترت یبه سال قبل

کاهش  1331درصد نسبت به قانون سال  2 یاطالعات رو به کاهش گذاشته است و در قانون سال جار

کاهش خواهد  133۱درصد نسبت به قانون سال  1۱ زانیبه م 1331 سال یشنهادیپ حهیو در ال افتی

 1331،در سال  یعمومدرصد اعتبارات  ۱/3اطالعات و ارتباطات از  یسهم اعتبارات فناور جهی. در نتافتی

 است. افتهیدرصد کاهش  1/2به  1331درصد و در سال  2/3به  133۱در سال 

اطالعات  یدرصد اعتبارات حوزه فناور ۱1از  شیب زین یابودجه تیو شفاف یابودجهنظم  دید هیزاو از

متناظر هر بودجه را  یهاو تحقق برنامه نهیمحل هز یریکه رهگ شودیمتفرقه گنجانده م یهافیدر رد

در  یانهیمتفرقه هز اتاعتبارارقام گنجاندن بودجه در و . ابتکار سازمان برنامه سازدیمواجه م یبا دشوار

 وستیمندرج در جداول پ متفرقه یهافیعدم انطباق اعداد رددلیل به زین یابرنامه یانهیکنار اعتبارات هز

 نیافزوده است. عناو یبودجه سال جار حهیچهارم بودجه و جداول کالن اعتبارات متفرقه بر ابهامات ال

 شنهادهایپ یبرخ یبنددر قسمت جمع نیو بنابرا ستین آنها تیماه یایگو زینمتفرقه  یهافیاز رد یبرخ

 متفرقه ذکر شده است. یهافیرد ناویناصالح ع یبرا

از  یحداکثر یریگتحقق بهره یهارحوزهیاز ز یکی قدرتمندو  کپارچهی یکیدولت الکترون تحقق
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قانون برنامه ششم توسعه وزارت ارتباطات  (۱1)ماده« پ»اطالعات است. طبق بند  یفناور یهافرصت

 تباراتعگزارش کند. اما ا یاسالم یرا به مجلس شورا یکیدولت الکترون شرفتیهر شش ماه گزارش پ دیبا

از  یاریبس جهیشده است. در نت عیتوز هادستگاه انیپراکنده در مصورت به یکیبرنامه دولت الکترون

د مقدار مور بربرا نیها، چنداطالعات در دستگاه یمشابه فناور یهابرنامه یصورت گرفته برا یهانهیهز

 انیم یریپذاحد موجب عدم تعاملو یاز استانداردها یرویو عدم پ شودیم نهیهز یصورت تکراربه ازین

فاده مؤثر و و است یکیبه اعتبارات توسعه دولت الکترون یبخشمنظور نظمبه نی. بنابراشودیم یدستگاه

ود: واحده اضافه شبه ماده لیذ یالحاق هتبصر گردد،یم شنهادیپ یکیدولت الکترون کپارچهی یاندازراه

ا ب ییاجرا هایدستگاه «یکیتوسعه دولت الکترون» یابرنامه فیاعتبارات رد یابودجه نامهموافقت»

اطالعات و ارتباطات سازمان برنامه و بودجه  یمرتبط، امور فناور ییاجرا هایدستگاهجانبه سه نامهتفاهم

 .«گرددیاطالعات مبادله م یاورفن ییاجرا یعال یشورا رخانهیو دب

 ییشناساواحده ماده یهاتبصرهاطالعات در  یفناور فیبند مرتبط با تکال ۱در این گزارش، همچنین

 هاشنهادیعرضه شده که در بخش پ آنها در مورد یاصالحهای شنهادیو پ یکارشناساظهارنظر  شد و

 عرضه شده است.

کشور، همه  یاصالح نظام ادار یتوسعه در راستا یهابرنامه یام دائمکقانون اح (۱1ماده ) طبق

با ی اجرای هایدستگاهارائه اطالعات و پاسخ به استعالمات  یبرا وجه افتیدر یقانون یو مجوزها فیتکال

 ییاجرا هایدستگاه هیقانون برنامه ششم توسعه کل (۱1)ماده « ث»لغو شده است. طبق بند  گریکدی

 ییاطالعات و پاسخگو یکیقانون برنامه، امکان تبادل الکترون یسال دوم اجرا انیاند تا پاکشور موظف

 آنان در چارچوب فیرا حسب شرح وظا ییاجرا هایدستگاه ریسا ازیمورد ن یهابه استعالم یکیالکترون

پاسخ استعالم  یکه برا ییادرآمده رونیازا. ندکنفراهم  گانیصورت رابه ،یخاص و موضوع نیقوان

با  دیبودجه باو بودجه حذف شوند. سازمان برنامه  حهیاز ال ندهیاز سال آ دیبا شودیها منظور مدستگاه

 ند.ک روزرسانیبهرا  آنها درآمد صیتخص یهانامهدهنده استعالم موافقتپاسخ هایدستگاه نهیاحصاء هز

 ارائهبا  شودیها که از مردم مطالبه مکارت یمربوط به هوشمندساز یاز درآمدها یمهم قسمت

ز ا شتریامروزه ب ی. هوشمندهمراه نیستها باشد کارت نیا یهوشمند یهاتیکه منوط به قابل یخدمت

 هایهدستگا یزساو شبکه هارساختیبا توسعه ز آیددست به ییبه کاربران نها نهیهز لیآنکه با تحم

لفن کاربران مانند ت یکاربر لیبا وسا یدولت هایدستگاه زاتیتجه انیارتباط م تیقابل جادیو ا ییاجرا

 یکیالکترون یو اطالعات امضا کیومتریمشخصات ببراساس  افراد تیو احراز هو ییبا شناسا ایهوشمند 

 تناسب داشته باشد.عرضه خدمات  د بایبا به مردم نهیهز لی. تحمشودیحاصل م
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 مقدمه

 یریگچشم یهاتیظرف و شودیمو تحول محسوب  شرفتیپمهم  سازابزار اطالعات و ارتباطات یفناور

 نظام، یاسناد باالدست. کندیمجاد یا یو فرهنگ یاجتماع، یاقتصاد یهاحوزهشرفت در همه یپ یبرا

به توسعه و  یشور همگک سالهپنج یهابرنامهو  1202در افق  رانیا یاسالم یانداز جمهورچشم

ستفاده ا یبرا هاهیتوصام و کدارند. تبلور همه اح دیتأکشور کدر  اطالعات و ارتباطات یفناور یریکارگبه

، یبای. لذا ردشودیمس کمنع ین بودجه سنواتیدر قوان اطالعات و ارتباطات یفناور یایاز مزا یثرکحدا

 ییزات بسیاز اهم یح بودجه سنواتیدر لوا اطالعات و ارتباطات یفناورموارد مرتبط با ب یو تصو یبررس

 برخوردار است.

. پردازددر حوزه فناوری اطالعات و ارتباطات می 1331این گزارش به بررسی الیحه بودجه سال 

اطات اطالعات و ارتب یجهت توسعه بخش فناور یاکنندهلیتسه نیو قوان هااستیسابتدا در فصل اول به 

رنامه ب امک، احتوسعه یهابرنامه یام دائمکاح ند از:اه عبارتکشود یاشاره مبخش  نیاعتبارات ا تیو تقو

ابرات. پست و مخ نهیدر زم یردولتیبخش غ تیفعال ازیو وصول حق امت نییقانون اجازه تع و توسعه ششم

درآمدها و اعتبارات بخش فناوری اطالعات و واحده، ماده تحلیل بندهایبه  یسپس در فصول بعد

 .شودیپرداخته مارتباطات 

 

 ياز منظر حقوق ارتباطات و اطالعات يفناوربخش  يبررس ـفصل اول 

 هجري شمسي 2474انداز جمهوري اسالمي ايران در افق چشم .2-2

ای به فناوری داشته است به نحوی که عنوان یکی از اسناد باالدستی رویکرد مدبرانهانداز بهسند چشم

 صورت زیر به تصویر کشیده شده است:به 1202جمهوری اسالمی ایران در افق 

اول اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه، با هویت یافته با جایگاه ایران کشوری است توسعه»

منظور از « المللبخش در جهان اسالم و با تعامل سازنده و مؤثر در روابط بیناسالمی و انقالبی، الهام

گونه که در خود سند نیز به آن اشاره شده است منطقه آسیای انداز همانمنطقه مذکور در سند چشم

 یانه، قفقاز، خاورمیانه و کشورهای همسایه است.جنوب غربی شامل آسیای م

عنوان یک فناوری کلیدی و اثرگذار در توسعه باید نقش خود را در فناوری اطالعات و ارتباطات به

 توسعه و دستیابی به جایگاه اول فناوری منطقه ایفا کند.
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 توسعه يهابرنامه يام دائمک. اح1-2

 (11) ماده

 كاداستر# موضوع:

 .است کشوری بردارنقشه سازمانبرعهده  ،یرنظامیغ بخش در کاداستر با مرتبطی هاتیفعال

 است. کشور بودجه و برنامه سازمانبرعهده  کاداستری هادستورالعمل و استانداردها نیتدو

اداستر کاجرایی  دستورالعمل مسئول تدوین وبودجهبرنامه سازمان و مسلحی روهاینی بانیپشت و دفاع وزارت

 .هستندی تیامن وی دفاع مالحظات زمینه در

 (30)ماده

 «ت» بند

 «1»جزء

 کیالکتروني دادرس جامع نظام# موضوع:

 توسعه و هیقضائ قوهی هادادهی مل مرکز اطالعات و هاداده روزآمد کردن و لیتکممکلف به  هیقضائ قوه .1

 است. عدالتی مل شبکه کامل استقرار و مرکز نیا خدمات

 کلفندمقضایی  مراجع با مرتبط یهاگروه و هادستگاه هیکل و هیقضائ قوه خاص ضابطان وی انتظامی روین

 .دهند قرار مرکز اریاخت در راقضایی  مراجع ازین مورد اطالعات

 ازی قضای مراجع استعالمات به بایدی حقوق اشخاص وی ردولتیغی عمومی نهادها ،یدولت هایدستگاه هیکل

 .دهند پاسخ شبکه نیا قیطر

 (30) ماده

 «ت» بند

 «2 »جزء

 الکترونیکي كردن اطالعات#موضوع: 

 توسط قوه قضائیهقضایی  یهاپرونده اوراق و اسنادالکترونیکی کردن 

 حکومتی راتیتعز سازمانتوسط ی راتیتعزی هاپروندهالکترونیکی کردن 

 (30)ماده

 «ث»بند 

 هاموضوع: رايگاني استعالم

 یکشور خدمات تیریمد قانون( 1) ماده موضوع هایدستگاه هیکلازسوی  هااستعالمپاسخ رایگان به  (ث

 (2۱) ماده

 «ب »بند

 جزءهای

و  2، 1»

۱» 

 هوشمند ریرهگي هاسامانه موضوع:

 وی مرز یهاپاسگاه در تأسیسات و زاتیتجه ،یافزارنرم هایزیرساخت وی انسانی روین توسعه وتأمین  

 یتخصص

 هوشمند ریرهگی هاسامانه از استفاده بای مرز مناطق در مرز انسداد هایطرح

 رانیا یاسالم یجمهور یانتظام یروین( هیعنب و چهره ،اثرانگشت ،یکیژنتی )تیهو هایبانکی ارتقا

 (10)ماده

 يکیالکترون تداركات ل سامانهیتکم موضوع:

 دولت یکیالکترون تدارکات سامانه تکمیل

 یعموم بخش معامالت شدهعیتجم و روزبهی اطالعات بانک و معامالتی کیالکترون بستر اطالعاتیتغذیه 

 هادستگاه هیکلتوسط 

 (۱1)ماده
 هارايگاني استعالم #موضوع:

 گریکدی بااجرایی  هایدستگاه استعالمات به پاسخ و اطالعات ارائهی برا وجه افتیدری قانونی مجوزها لغو

 (۱3)ماده

 کیالکترون عيصنا توسعه و قاتیتحق از تيحما صندوق موضوع: تغییر

 از تیحما صندوق» به« کیالکترون عیصنا توسعه و قاتیتحق از تیحما صندوق» تیمأمورتغییر نام و 

 «شرفتهیپ عیصنا توسعه و قاتیتحق
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 . برنامه ششم توسعه9-2

 شماره

 ماده

بند، 

تبصره، 

 جزء

 زمان برنامهخالصه احکام  نهاد مکلف

 (۱1) 
بند 

 «الف»

 اطالعات فناوری و ارتباطات * وزارت

 ایران ارتباطات ملی * شرکت

 به ورکش از عبوری باند پهنای( ترانزیت) انتقال ظرفیت افزایش

 اتاطالع فناوری و ارتباطات توسط وزارت ثانیه بر ترابیت سی

 و خدمات توسعه و دور راه از سنجش ایماهواره خدمات ارائه

 هایدستگاه طریق از ارتباطات و اطالعات فناوری کاربردهای

 و خصوصی بخش گذاریسرمایه و مشارکت با جلب وابسته

 خارجی هایشرکت

( هایپروژه) هایطرح و فیبرنوری( هایپروژه) هایطرح اجرای

 و سنجشی هایماهواره اطالعات، فناوری و ارتباطات زیرساختی

 فضایی فناوری و علوم هایزیرساخت توسعه و مخابراتی

 وسط بهت المللبین ارتباطات( ترانزیت) انتقال شرکت تشکیل

 زیرساخت ارتباطات شرکت

 و محروم مناطق در الکترونیکی خدمات هایزیرساخت توسعه 

 روستایی

 در طی

اجرای 

 قانون برنامه

 در طی

اجرای 

 قانون برنامه

 «پ»بند  (۱1)

 اجرایی هایدستگاه* 

( این قانون: 1)طبق ماده )

( 1اجرایی موضوع ماده ) هایدستگاه

قانون خدمات کشوری با رعایت ماده 

( اصالحی آن قانون مصوب 111)

( قانون محاسبات 1و ماده ) 130۱

 عمومی(

ترونیکی الک قابلیت با خدمات و فرآیندها کلیه کردن الکترونیکی

 نامهبر قانون اجرای سوم سال پایان تااجرایی  هایدستگاهتوسط 

 کردن الکترونیکی خصوصی در بخش از مشارکت استفاده

 خدمات و فرآیندها

 خوانپیش دفاتر و پستی دفاتر بهخدمات  برونسپاری یا واگذاری

( ICT) اطالعات فناوری و ارتباطات دفاتر و دولت خدمات

 روستایی

 اههمشش گزارش ارائه اطالعات فناوری و ارتباطات تکلیف وزارت

 اسالمی شورای به مجلس بند این عملکرد در مورد

 سال پایان

 سوم

 ماهشش هر

 باریک

 «ت»بند  (۱1)
 اجرایی هایدستگاه* 

 ایران آمار * مرکز

از طریق شبکه ملی اطالعات در  ایجاد قابلیت عرضه آمار ثبتی

 زیر واحدهای اجرایی، هایدستگاهالکترونیکی همه  یهاسامانه

 موافقت در صورت غیرنظامی و نظامی از اعم رهبری مقام نظر

 خصوصی مؤسسات و روستا و شهر اسالمی شوراهای ایشان،

 عمومی مأموریت دارعهده ایحرفه

 سال پایان

 دوم

 ماه 3

 اجرایی هایدستگاه * کلیه «ث»بند  (۱1)
 به نیکیالکترو پاسخگویی و اطالعات الکترونیکی تبادل امکان ایجاد

 رایگان صورتبه اجرایی، هایدستگاه سایر نیاز مورد هایاستعالم

 پایان تا

 دوم سال

(۱1) 

 «ث»بند 

تبصره 

«1» 

 مجازی فضای ملی * مرکز

 فناوری اطالعات و ارتباطات * وزارت

 امنظ ایجاد و استعالمات کلیه احصای اجرایی نامهتدوین آیین

 ملی زمرک توسط دستگاهی بین اطالعات تبادل و استانداردسازی

 فناوری اطالعات و ارتباطات وزارت همکاری با مجازی فضای

 ماه شش در

اول اجرای 

 برنامه قانون
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 شماره

 ماده

بند، 

تبصره، 

 جزء

 زمان برنامهخالصه احکام  نهاد مکلف

(۱1) 

 «ث»بند 

تبصره 

«2» 

 اطالعات فناوری و ارتباطات * وزارت

 ایهدستگاه بین اطالعاتی تعامل برای الزم هایزیرساختایجاد 

 و ارتباطات توسط وزارت اطالعات، ملی شبکه بستر بر اجرایی

 اطالعات فناوری

 دوم سال تا

 (۱0) 
بند 

 «الف»
 اجرایی هایدستگاه* 

 ،خدمات و کاال حقیقی، اشخاص هویت تکلیف انجام استعالمات

 الکترونیکیصورت به غیرمنقول و منقولهای دارایی

 پایان از

 دوم سال

 «ب»بند  (۱0)

 * سازمان برنامه و بودجه کشور

 اداری و استخدامی کشور* سازمان 

 اطالعات فناوری و ارتباطات * وزارت

 ریفناو کاربرد توسعه هایشاخص پایش نظام تکمیل و توسعه

 مستمر سنجش و الکترونیک دولت و ارتباطات و اطالعات

 مذکور هایشاخص

 اطالعات ملی شبکه تکمیل و توسعه

تا پایان 

اجرای 

 قانون برنامه

 اجرایی هایدستگاه کلیه «پ»بند  (۱0)
 دولت و خدمات و محتوا فنی هایزیرساخت متوازن گسترش

 شدن برخط و الکترونیک

 در طی

اجرای 

 قانون برنامه

 «ت»بند  (۱0)

 اطالعات فناوری و ارتباطات * وزارت

 * سازمان برنامه و بودجه کشور

 * سازمان اداری و استخدامی کشور

 اجرایی هایدستگاه* 

 مراجعه از ساالنه (٪1/12درصد ) نیم و دوازده حداقل کاهش

 اجرایی هایدستگاه به حضوری

 الکترونیک دولت توسعه و ای ارتباطاترتبه رتبه سی ارتقاء 

 دوم سال از

 اجرای

 قانون

 - «ث»بند  (۱0)
 ساالنه رشد (٪ 1/1درصد ) نیم و هفت حداقل به دستیابی

 کشور خدماتو  کاال تجارت و الکترونیکی نمودن معامالت

 دوم سال در

اجرای 

 قانون

 (دیجیتال) رقومی مناسب محتوای کردن ده برابر * دولت «ج»بند  (۱0)

 طول در

 هایسال

اجرای 

 قانون

 «ح»بند  (۱0)

 * دولت

 اطالعات فناوری و ارتباطات * وزارت

 (اطالعات فناوری اجرای شورای)

 دولتی معامالت الکترونیکی، مالیات هایسامانه برداری ازبهره

 سالمت و( کاال خرید مزایده، مناقصه، شامل) الکترونیکی

 مستقر ذینفعان کلیه پوشش با الکترونیکی

 ارائه و (هاپروژه) هایطرح اجرای مستمر پیگیری و نظارت

 و مجازی فضای عالی شورای به ماههشش پیشرفت گزارش

 اسالمی شورای مجلس معادن و صنایع کمیسیون

 پایان تا

 اجرای

 قانون برنامه

 «خ»بند  (۱0)
 اطالعات فناوری و ارتباطات * وزارت

 اسالمی جمهوری پست ملی شرکت *

 اطالعات فناوری و ارتباطات دفاتر فعالیت و خدمات افزایش

(ICT )روستایی 

 ارتباطات دفتر دو هزار حداقل ساالنه ایجاد مجوز صدور افزایش 

 روستایی( ICT) اطالعات فناوری و

 ساالنه
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 شماره

 ماده

بند، 

تبصره، 

 جزء

 زمان برنامهخالصه احکام  نهاد مکلف

 اسالمی جمهوری پست * شرکت «د»بند  (۱0)

 در پستی، )اپراتورهای( برای کارورهای تسهیالت ایجاد

 هایپایانه و المللیبین هایفرودگاه بنادر، آهن،راه هایایستگاه

 کشور مرزی

 در طی

اجرای 

 قانون برنامه

 (۱3) - 

 اطالعات فناوری و ارتباطات * وزارت

 (اطالعات فناوری سازمان)

 وپرورشآموزش * وزارت

 مدارس، هوشمندسازی

 به (محتوا و افزارینرم – افزاریسخت) الکترونیک دسترسی امکان

 ،تحصیلی مشاوره و آزمون اشکال، رفع آموزشی،کمک درسی، کتب

های مهارت آموزش استعدادسنجی، آموزشی، ایرایانه هایبازی

 کلیه برای رایگانصورت به اجتماعی و فنیهای مهارت ای،حرفه

 حاشیه و روستاها و نفر هزار بیست زیر شهرهای آموزاندانش

 بزرگ با جلب مشارکت بخش خصوصی شهرهای

 پایان تا

 دوم سال

 اجرای

 قانون

 

 راتپست و مخاب نهیدر زم يردولتیبخش غ تیفعال ازیو وصول حق امت نییقانون اجازه تع .4-2

 (1332/ 0/ 13مورخ  یاسالم یمجلس شورا)مصوب 

 از طریقجبران عدم انجام تعهدات  یقانون مهیالسهم دولت و جرو حق ازیاالمتقحمبالغ  وصول

ارتباطات و  یهاشبکه جادیاطالعات و صدور مجوز ا یفناور ،یمخابرات ،یارائه خدمات پست یهاتیفعال

 .کل کشور یدارحساب خزانه واریز به و ران،یوز تئیه بیاطالعات با تصو یفناور

و فناوری  ارتباطات وزارت یبودجه ساالنه برا حی( مبالغ مذکور در لوا100۱صددرصد )تخصیص 

ارتباطات  ییربنایساالنه در امور خدمات ز یهامصوب در بودجه یهافیرد یهانهیصرف هزبرای  اطالعات

 یفناور و یمخابرات ،یکنندگان خدمات پستو ارائه ییاطالعات در مناطق محروم و روستا یو فناور

با شرط عدم ورود  یاهیسرما یهاییو تملک دارا یسازیو خصوص یآزادساز یهانهیهزتأمین  اطالعات و

 .یتیرحاکمیو غ گرانههای تصدیبه فعالیت

 

 2990هاي اليحه بودجه سال در تبصره اطالعات و ارتباطات يفناور گاه بخشيجا ـ دومفصل 

واحده، عنوان قسمت اصلی الیحه بودجه است که از دو بخش تشکیل شده: بخش اول، بودجه کل ماده

 22کند و بخش دوم آن نیز شامل عالوه منابع عمومی و درآمدهای اختصاصی را معرفی میکشور به

 ری اطالعات و ارتباطات، مندرج در متنهای بودجه فناواین فصل گزارش، ویژگی در تبصره است.

 شود.زیر بررسی میشرح به کل کشور 1331الیحه بودجه سال واحده ماده
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 2990اليحه بودجه سال « 1»تبصره « الف»بند . 2-1

بندی مشابه داشته که برخی تغییرات جزئی داشته است. در  133۱قانون سال واحده ماده این بند در

 این تغییرات را مشاهده کرد. توانیم 1جدول 

 

 2990 سال اليحه بودجهواحده ماده «1» تبصره« الف»مقايسه بند  .2جدول 

 2996 سال و موارد مشابه در قانون بودجه
 2990 سال اليحه بودجه «1»تبصره « الف»بند  2996 سال قانون بودجه «1»تبصره « الف»بند 

 اطالعات فناوری و ارتباطات های..،وزارتخانه تابعه و وابسته هایشرکت به

 مصوب مشارکت، اوراق انتشار نحوه قانون رعایت با شودمی داده اجازه

 سقف و یا قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسالمی ایران تا 30/۱/131۱

 اجرای ( ریال برای100.000.000.000.000میلیارد ) هزار یکصد

 هاپروژه اجرای اولویت با خود مالی و اقتصادی فنی، توجیه دارای هایطرح

اوراق  یافته،توسعه کمتر و محروم ... و همچنین مناطق هایطرح و

 تنظیم ( قانون00ماده ) رعایت با و اسالمی صکوک یا و مشارکت ریالی

 که هاییطرح و برای 21/11/1300مصوب  دولت، مالی مقررات از بخشی

 و سود، اصلدرخصوص  خود تضمین با رسد،می اقتصاد شورای تصویب به

 .کنند منتشر

 و قوانین رعایت با 1331 سال در شودیم داده اجازه

 :مقررات

و  هاوزارتخانهدولتی و وابسته  هایشرکت (الف

 مؤسساتو  هادانشگاهدولتی و همچنین  یهاسازمان

علم و  یهاکپژوهشی و پار مؤسساتآموزش عالی و 

 فناوری تا سقف هفتاد هزار میلیارد

 یالیاسالمی ر یریال اوراق مال (10،000،000،000،000)

 ی، اقتصادی و مالیدارای توجیه فن هایطرحبرای اجرای 

، با تضمین و رسدیمه به تصویب شورای اقتصاد کخود 

 بازپرداخت اصل و سود توسط خود، منتشر کنند.

 

 نظر كارشناسياظهار

تر شده است. اما نسبت به سال گذشته خالصهواحده ماده شود،مالحظه می 1که در جدول  طورهمان

تابعه آن در دایره شمول این الیحه قرار دارند.  هایشرکتو  اطالعات یارتباطات و فناورهنوز هم وزارت 

تابع وزارت ارتباطات وابسته و  هایشرکتازسوی تاکنون  133۱قانون بودجه سال « الف»بند « 1»تبصره 

 اجرا نشده است. السابقیکمافو فناوری اطالعات 

ها پیشنهاد شده بود که وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات بجای های قبلی مرکز پژوهشدر گزارش

 تبصره «ج»استفاده کند. در بند  1مردمی ـ خصوصی ـ ت از روش مشارکت عمومیکانتشار اوراق مشار

 این موضوع مدنظر قرار گرفته است. 1331سال الیحه بودجه  «10»

 

 2990اليحه بودجه سال « 0»تبصره « ـه»بند . 1-1

 :داردیماشعار  ندمعادلی نداشته است. این ب 133۱در قانون بودجه سال واحده ماده این بخش از

وزیران از هیئت  مصوبهبراساس  و 1301ه در سال ک یمانده اعتباریشود باقیبه دولت اجازه داده م»

و زان آمودانش اینترنتی برای اندازپسو فناوری اطالعات برای افتتاح حساب  ارتباطاتمحل اعتبارات وزارت 

                                                 
1. People-Public-Private Partnership (PPPP) 
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خابرات ت مکعنوان بدهی شرهمعلمان به شرکت مخابرات ایران اختصاص یافته و پس از واگذاری این شرکت، ب

ون یلیارد و شش صد و نود و سه میلیصد و هشتاد و چهار میکزان یرا تا مده یه نگردیور تسوکبه وزارتخانه مذ

ریال را با مطالبات شرکت مخابرات ایران از وزارت ارتباطات و  (102،۱33،110،000)و پانصد و ده هزار 

 .«دیتسویه نما یخرجـ  یجمعصورت به فناوری اطالعات

 كارشناسياظهارنظر 

سازی این شرکت به درستی موضوع مطالبات دولت و مردم از شرکت مخابرات ایران از ابتدای خصوصی

دنبال حل بخشی از آن هستند. نشد و این موجب بروز مشکالتی شده است که در این الیحه هم به مشخص

به مبلغ  130211 در قالب ردیف درآمدی یمخابرات یدولت از اپراتورها مطالبات 133۱بودجه سال  در قانون

میلیارد ریال منظور شده بود که در الیحه بودجه سال جاری این ردیف حذف شده است. بنابراین  1000

 درصدی داشته است. 31مطالبات معوق از اپراتورها نسبت به سال گذشته کاهش بیش از 

بات را که وزارت ارتباطات پس از چندین سال عدم تحقق مطالبات معوق، این مطال 1331در سال 

ال یارد ریلیم 11.23۱ و مبلغ درصد محقق کرد 211شده بود به میزان بینی پیش المیلیارد ری ۱000

 رد.کوصول  130211ف یرا در رد

 رایاینترنتی ب اندازپسافتتاح حساب مخابرات ایران گرفته شده،  شرکتمطابق استعالمی که از 

وجهی نیز برای اشخاص گونه هیچ ایران انجام نشده وو معلمان توسط شرکت مخابرات آموزان دانش

 مذکور واریز نشده است.

 

 2990اليحه بودجه سال  «29»تبصره « الف»بند . 9-1

در مجلس  133۱بودجه سال  حهیب الیان تصویجردر تکلیفی دارد که « 13»تبصره « الف»بخشی از بند 

نیز عیناً  1331بودجه سال  و در الیحه اضافه شده است 133۱بودجه سال  قانونبه  یاسالم یشورا

 :داردیمبند اشعار این تکرار شده است. 

جمهوری اسالمی ایران چهل  احمرهاللقانون اساسنامه جمعیت  (11)ماده  «1»در اجرای بند  ...»

قانون  (11)درآمدهای موضوع ماده بجز  120121و  1۱0111 یهافی( از درآمد رد22۱درصد )و دو 

ذیل  احمرهاللاختصاصی جمعیت  درآمدعنوان به 12/11/1333اداستر( کشور مصوب کحدنگار )جامع 

 «.گرددیممنظور  131000ردیف 

 كارشناسياظهارنظر 

 در این زمینه نکات زیر مطرح است:

 جمهوری اسالمی به  احمرهاللقانون اساسنامه جمعیت  (11)ماده « 1»بند  درآمد منظور در

 درآمدهای ثبت اسناد اشاره دارد.
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 درآمدهای ثبت اسناد به  ،های آنو اصالحیه 1310 سال طبق قانون ثبت اسناد و امالک مصوب

 درآمدهای ثبت اسناد و ثبت امالک قابل تقسیم است.

  ت اشاره دارد.کیمال سندهای تعویض از حاصل به درآمد 120121ردیف 

 ت یجمعتواند در درآمدهای تعویض سند مصداق ثبت سند رسمی نیست و طبق قانون نمی

 لحاظ شود. احمرهالل

 ( 11ماده) است که طبق 1قانون جامع حدنگار (11ماده) درآمد حاصل از اجرای 1۱0111 ردیف

 لحاظ شود. احمرهالل هاییفردتواند در نمی 2قانون جامع حدنگار

شور ک کاسناد و امال در زمینه این قانون این بوده که سازمان ثبت احمرهالل تیجمع استدالل

دیوان محاسبات برعهده  کند. اما رسیدگی به این موضوعاداستر واریز میکهمه درآمدها را به حساب 

 .ت داردیاکشور حکمی ئقوانین دابا  1331حه بودجه سال ین بند از الیرت ای. شواهد موجود از مغااست

 

 2990اليحه بودجه سال « 26»تبصره « و»بند  .4-1

 :داردیمبند اشعار  نیا. استشده  اقتباس 133۱بودجه سال  قانون از ناًیعواحده ماده این بند از

 هایدستگاهار و رفاه اجتماعی و ارتباطات و فناوری اطالعات و کتعاون،  یهااز وزارتخانه یکبه هر »

رمنقول یاموال غ الی( ر1،000،000،000،000)تا سقف پنج هزار میلیارد  شودیماجازه داده آنها  وابسته

 باشدینمقانون اساسی  (22)اصل چهل و چهارم  یلک هایسیاسته واگذاری آن مشمول کمازاد خود را 

 یاردبا رعایت قوانین و مقررات مربوط به فروش برسانند و منابع حاصله را به حساب خاصی نزد خزانه

ن و توسعه تعاو هایبانکوزیران برای افزایش سرمایه هیئت  ند تا پس از تصویبیواریز نما شورکل ک

 «ابد.یاختصاص  بانکپست

 كارشناسياظهارنظر 

تابعه وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات عبارتند از: شرکت پست جمهوری اسالمی ایران،  هایشرکت

 «1» . طبق بندبانکپستشرکت ارتباطات زیرساخت ایران، سازمان فناوری اطالعات ایران و شرکت 

تواند با مشارکت بخش خصوصی زیرساخت می شرکت ارتباطاتقانون برنامه توسعه ششم  (۱1ماده )

این شرکت که در زمینه امور مربوط ترانزیت فعالیت خواهد کرد  سیتأسکند.  سیتأسیک شرکت جدید 

 وشتواند با فرهایی از این شرکت به بخش خصوصی است. واگذاری این بخش مینیازمند واگذاری بخش

 ترانزیت تنظیم شود. سیتأسدولت در شرکت تازه تا میزان سهم هایی از این شرکت انجام شودبخش

 

                                                 
همی حد گمر رت ور قبمل و ااال هنه   نبم ت  فه   قم ا ب    ساامانمم نف ا تساا  ور  ااارا  نمشاام   ن اا – (51) ماده. 1

 ب ذهه ط ترتئ  ک د.يهمی تجهتننمم وی هم وستگمهنملک هم قمئم

( ورآند  مشااب تا تجهتی آم ج    ین ن 1۰۰۱ور ااد   تالجهتساا  و  اادالام 1۹۳۱/ 1/ 1قم ام تا  مرهخ  تهن - (51) ماده .2

 .هم دهمی  مشب تا تجهتی  فمل ا ننهر ور قم ام  م تهجمو روها خمص    سمانمم تختصمص نبهنه  
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 2990بودجه سال  حهيال «23 »تبصره« ب»بند  .1-1

به ": داردیمبند اشعار  نیاقتباس شده است. ا 133۱بودجه سال  از قانون ناًیعواحده ماده بند از نیا

 یر ارتباطات و فناورید وزییبا تأ شودیماطالعات اجازه داده  یتابعه وزارت ارتباطات و فناور هایشرکت

خود  یمنابع داخل حلال از میر (1،200،000،000،000) چهارصد میلیاردو  یک هزاراطالعات تا مبلغ 

 ییکترونکخدمات ال کنندهارائه یها(ارور )اپراتورکجاد یر، ایخطرپذ هایگذاریسرمایهبه  کمک یو برا

 نیاال و خدمات در اکا صادرات یو آفرین اشتغال یاتوسعه یها(پروژهطرح )ت از ی، حماهابخشه یلکدر 

نهاد شیه به پک یانامهنییآبراساس  هوجوه اداره شدصورت به یو تعاون یخصوص ایهبخشبخش توسط 

یئت ه بیه شده و به تصویشور تهکاطالعات و سازمان برنامه و بودجه  یوزارت ارتباطات و فناور کمشتر

 "ند.ینرخ سود را از محل آن پرداخت نما التفاوتمابه، اختصاص دهند و رسدیمران یوز

 كارشناسياظهارنظر 

برای  رود وفراتر می یدولت یهاسازمانها و یک امر تخصصی است که از توانایی بانک خطرپذیرگذاری سرمایه

دارای توانمندی فنی  (جسورانه) خطرپذیرهای صندوق هایشرکتاین منظور در کشورهای صاحب تجربه به 

 و پایش میزان وکارکسبنوپا و سنجش امکان موفقیت طرح  وکارهایکسبفعالیت  برای اشراف به روند

 هایشرکتهای نوآوری به جای اعطای وام به افراد و شود. در این مدلاعتماد می وکارکسبپیشرفت طرح 

مک فعاالن بازار برسانند به کسانی ک دییتأخود را به  دهیااند که نتوانسته نوآورانههای مندی از ایدهمدعی بهره

 کمک دولت به این گذاران متخصص را جلب کنند.ای از سرمایهاعتماد و سرمایه عده اندتوانستهشود که می

دارای  )جسورانه( خطرپذیرهای بلکه دولت در فعالیت صندوق ؛وام نخواهد بودصورت به ها نیزوکارکسب

ها به هر میزان که مردم و کند. در اینجا دولتمی گذاریسرمایهشفافیت مالی و ثبت شده بورس اوراق بهادار 

 طرپذیرخآن در صندوق  چند برابریا به همان مبلغ یا  کنند گذاریسرمایهبخش خصوصی در یک ایده نوآورانه 

شود شفافیت مالی نیز در یق بازار بورس انجام میاز طر گذاریسرمایهکند. چون می گذاریسرمایه )جسورانه(

 زیر تغییر کند:شرح به شود بند فوقبنابراین پیشنهاد می گیرد.استانداردهای باالتری قرار می

 ر ارتباطات وید وزییبا تأ شودیماطالعات اجازه داده  یتابعه وزارت ارتباطات و فناور هایشرکتبه 

 یداخل ال از محل منابعیر (1،200،000،000،000) چهارصد میلیاردو  هزاریک اطالعات تا مبلغ  یفناور

خدمات  کنندهارائه ی( هاارور )اپراتورکجاد یر، ایخطرپذ یهایگذارهیبه سرما کمک یخود و برا

  واالکا صادرات یو آفرین اشتغال یاتوسعه یها(پروژهطرح )ت از ی، حماهابخشه یلکدر  یکیترونکال

)جسورانه(  خطرپذیر صندوق هایشرکتدر  یو تعاون یخصوصهای بخش ن بخش توسطیاخدمات در 

 گذاریایهسرم نامهآیینکنند.  گذاریسرمایهاند به نسبت برابر بورس اوراق بهادار ثبت شده سازمان که در

 یوزارت ارتباطات و فناور کشنهاد مشتریبه پ ثبت شده در بورس)جسورانه(  خطرپذیر یهاصندوقدر 

 .رسدیمران یوزهیئت  بیشده و به تصو هیشور تهکاطالعات و سازمان برنامه و بودجه 
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 2990بودجه سال  حهيال«23»تبصره «ج»بند  .6-1

بندی مشابه داشته که برخی تغییرات جزئی داشته است. در  133۱قانون سال واحده ماده این بند در

 این تغییرات را مشاهده کرد. توانیم 2جدول 

 

 2990بودجه سال  اليحهواحده ماده «23» تبصره« ج». مقايسه بند 1جدول 

 2996 سال و موارد مشابه در قانون بودجه

 2990 سال اليحه بودجه «23»تبصره « ج»بند   2996 سال قانون بودجه «23»تبصره « ج»بند « 1»قسمت 

از  شــودیماطالعات اجازه داده  یبه وزارت ارتباطات و فناور

تابعه خود نسبت   هایشرکت و  یاتوسعه  یهاسازمان طریق 

منظور به عمومی داخلی و خارجی -به مشــارکت خصــوصــی

و توســعه خدمات  یکترونکدولت ال ی( هاپروژهطرح )انجام 

سرما ید. منابع مورد نیاقدام نما یکیترونکال  یذارگهیاز جهت 

ناور        یبخش دولت طات و ف با بارات وزارت ارت حل اعت  یاز م

ــرکت یاطالعات و منابع داخل ــازمان ییتابعه با تأ هایش د س

  .شودیمتأمین  شورکبرنامه و بودجه 

از  شود یماطالعات اجازه داده  یبه وزارت ارتباطات و فناور

سعه    سازمان تو سبت به   هایشرکت  یاطریق  تابعه خود ن

ــی   ــوص ــارکت خص منظور به عمومی داخلی و خارجی -مش

و توســـعه خدمات  یکترونکدولت ال یها(پروژهطرح )انجام 

 یذارگهیاز جهت سرماید. منابع مورد نیاقدام نما یکیترونکال

ناور        یبخش دولت طات و ف با بارات وزارت ارت حل اعت  یاز م

د ســازمان ییتابعه با تأ هایشــرکت یاطالعات و منابع داخل

  .شودیمتأمین  شورکبرنامه و بودجه 

 

 كارشناسياظهارنظر 

قانون برنامه ششم توسعه پیشنهاد شده است. اجرای مشارکت  (۱1ماده ) این بند در راستای اجرای

 مردمی مزایایی دارد: -خصوصی -عمومی

 آید.میوجود به طور مشخص تقسیم کاربین بخش عمومی و خصوصی به - 

 کاهد.کنندگان اعتبار میاز مخاطرات تأمین - 

 دارد.برمیاطالعات  یوزارت ارتباطات و فناوررا از دوش  پروژه یاجرا های سنگینمسئولیت - 

 کند.های بزرگ میها و مسئولیتبخش خصوصی کشور را آماده پذیرش پروژه - 

دار است. به همین دلیل در قانون تجارت خصوصی، اقدام و راهبردی هدف -مشارکت عمومی 

گویند. یعنی شرکتی که دارای عمر مشخص است و می SPE1الملل، به آن نهادی با مقصد ویژه یا بین

وکار مشخص شرط موفقیت این امر داشتن برنامه کسب 2شود.پس از رسیدن به هدف برنامه، منحل می

 ست.هاگذاری روی این نوع پروژهایهای ترغیب سرمبر

                                                 
1. Special Purpose Entity 

ا و مع  اهم س و آی. ب.تِم آلممم تس  ک  شبف  تر بمطما  موتی .  ما   آلمم ب چ  ن شهکتب  ک سهس ام نت فل تا واتر2

 2۰1۹گ هو. ور سمل نب  هع ده هوتری رت  م ند ب ک د و  گ دتری و   هه اسمای نب« ههکالس»تر ش آلممم رت  ح  ع اتم 
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ها قانون برنامه ششم توسعه بسترهای مشارکت عمومی خصوصی را به سه بخش توسعه زیرساخت (۱1 ) ماده

دولت  یها(پروژهطرح )( زیرساختی، یهاپروژه) هایطرح( فیبر نوری و یهاپروژه) هایطرح ی(شبکه ترانزیت)

ه تکلیف در برنامه بودجه بواحده  ماده تکلیف کرده است. در سایر بندهای یکیترونکو توسعه خدمات ال یکترونکال

اند از تواست. مشارکت خصوصی عمومی می الزامی قانونی متناظر آن اشاره شده و اجرای کامل قانون برنامه ششم

 گیرد. اما در الیحهنیز صورت  اوری اطالعاتو فن اعتباری قابل واگذاری وزارت ارتباطاتطریق واگذاری منابع غیر

 اشاره شده است.اطالعات  یوزارت ارتباطات و فناورفقط به اعتبارات  1331 بودجه سال

 زیر اصالح شود:شرح به این بند شودپیشنهاد می

قانون برنامه ششم توسعه به وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات اجازه  (۱1ماده ) در راستای اجرای»

عمومی  -تابعه خود نسبت به مشارکت خصوصی هایشرکت یااز طریق سازمان توسعه شودیمداده 

و  یکیترونکو توسعه خدمات ال یکترونکدولت ال یها(پروژهطرح )انجام منظور به داخلی و خارجی

( زیرساختی ارتباطات و فناوری اطالعات، اقدام یهاپروژه) هایطرحبر نوری و ( فییهاپروژه) هایطرح

قابل غیراعتباری  بخش دولتی از محل اعتبارات و منابع یگذارهید. منابع مورد نیاز جهت سرماینما

د سازمان برنامه و ییتابعه با تأ هایشرکتواگذاری وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات و منابع داخلی 

 .«شودیمتأمین  شورکبودجه 

 

 2990بودجه سال  حهياطالعات و ارتباطات در منابع ال يگاه بخش فناوريجا ـ مسوفصل 

درآمدهای حوزه فناوری اطالعات و ارتباطات به دو دسته درآمدهای ناشی از الکترونیکی کردن فرایندهای سنتی 

صی های تخصسابق با استفاده از فناوری اطالعات و درآمدهای ناشی از فعالیتیا سود ناشی از اجرای فرایندهای 

 به طور نمونه فناوری اطالعات و ارتباطات همچون تنظیم مقررات و عرضه خدمات این حوزه قابل تقسیم است.

به  «یکیدرآمد حاصل از ارائه خدمات الکترون»ثبت احوال با عنوان  سازمان 12011۱ردیف درآمدی شماره 

 120122درآمد شماره که درحالی درآمدهای این سازمان از الکترونیکی کردن فرایندهای سابقش اشاره دارد.

 به درآمدهای این نهاد «یکیالکترون یدرآمد حاصل از صدور گواه» وسعه تجارت الکترونیکی با عنوانمرکز ت

نیز ران یاب شرکت ارتباطات زیرساخت تخصصی تنظیم مقررات تجارت الکترونیکی اشاره دارد. به همین ترتی

 حهیدر الشود. و اینترنتی حاصل می یمخابراتکالن دسترسی ارتباطات  هایزیرساختدرآمدش از محل عرضه 

از  شیاطالعات و ارتباطات، ب یفناورهای بخش همههای مرتبط با ، درآمد حاصل از فعالیت1331بودجه سال 

 یدرصد 1/0اهش ک 133۱رقم نسبت به قانون بودجه سال  نیشده است. ا ینیبشیپ الیر اردیلیهزار م 101

                                                 
مرو هارو تا  خش خصا ب ن    26۰خصا ب  م  ین ن نملب  - هنتر و چ مر د( ن مرک  عمانب  10۰۰ور ت حموه  تروپم  حدوو 

 .کهو د فمل   نب
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 یهمواره دارا 133۱تا  1333 یهاسالفاصله  اطالعات و ارتباطات در یبخش فناور ی. درآمدهادهدیرا نشان م

  اهش داشته است.ک بارهیک 133۱بودجه سال  حهیبود اما در ال یرشد صعود

 .دهدیمنشان دولت را  یفاوابخش  یدرآمدهارات ییتغ روند نمودار 

 

 2990 تا 2999 سال از ارتباطات و اطالعات يفناور حوزه يدرآمدها يكل ينما. 2نمودار 
 (الیر اردیلیم)

 
 
 

ارائه شده است، طبق وست یپ 1در جدول  1331بودجه سال  حهیال یدرآمد یهافیرد یشرح تمام

درآمد را در  نیشتریب الیر اردیلیهزار م ۱2با  ییویمقررات و ارتباطات راد می، سازمان تنظ3 جدول نیا

با سال  یتفاوت 1331سال در ور کدرآمد سازمان مذ .اطالعات و ارتباطات خواهد داشت یحوزه فناور

 یدر بخش فناور دولت تیمالک»بابت  1331در سال  سازمان نیان درآمد یشتریبنخواهد داشت.  133۱

هزار  11ه بالغ بر کخواهد بود « عدم انجام تعهدات مهیشبکه و جر ازیحق امت ،اطالعات و ارتباطات

 خواهد داشت. رشد درصد 2۱زان یبه م 133۱که نسبت به سال  بودخواهد  الیر اردیلیم

ال یارد ریلیهزار م 0زان یبه م 1331در سال  ( قانون جامع حدنگار11ماده ) یدرآمد حاصل از اجرا

درآمد شماره که درحالی ندارد. یتفاوت 133۱بودجه سال  ن رقم با درآمد مصوب قانونیخواهد بود ا

از خدمات تجارت  حاصلدرآمد »مربوط به مرکز توسعه تجارت الکترونیکی با عنوان  121300

نیز از این محل هیچ  133۱صفر بوده است و در هفت ماهه نخست سال  1331در سال  «الکترونیکی

 درصد افزایش یافته است. 20درآمد این ردیف  1331بودجه سال  حهیدر الدرآمدی ثبت نشده است اما 

تنظیم مقررات  نهادعنوان به درآمد باالی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوییطورکلی به

272،099271،439

01،77169،966

12،239

29902996299129942999
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هاد تنظیم نعنوان به های مخابراتی در مقابل درآمد بسیار پایین مرکز توسعه تجارت الکترونیکیفعالیت

در مقابل بخش تجارت الکترونیکی کشور  مخابرات دهد که بخشمقررات تجارت الکترونیکی نشان می

 از نظر تنظیم مقررات در وضعیت بهتری قرار دارد.

 کشور،ی ادار نظام اصالحی راستا در توسعه یهابرنامه یام دائمکاحقانون  (۱1ماده ) دیگر طبقازسوی 

 اباجرایی  هایدستگاه استعالمات به پاسخ و اطالعات ارائهی برا دریافت وجهی قانونی مجوزها و فیتکال همه

کشور  ییاجرا هایدستگاه هیکلقانون برنامه ششم توسعه  (۱1ماده ) «ث»طبق بند  .شده است لغو گریکدی

 ییاطالعات و پاسخگو یکیقانون برنامه، امکان تبادل الکترون یسال دوم اجرا انیاند تا پاموظف

 آنان در چارچوب فیرا حسب شرح وظا ییاجرا هایدستگاه ریسا ازیمورد ن یهابه استعالم یکیالکترون

درآمدهایی که برای پاسخ استعالم رو ازاین .ندکنفراهم  گانیصورت رابه ،یخاص و موضوع نیقوان

شود باید از سال آینده از الیحه بودجه حذف شوند. سازمان برنامه و بودجه باید با ها منظور میدستگاه

 ند.ک روزرسانیبهرا  آنها های تخصیص درآمدنامهدهنده استعالم موافقتپاسخ هایدستگاههزینه  یاحصا

ها کارت یاند مربوط به هوشمندسازخود منظور کرده یها براکه دستگاه ییاز درآمدها یمهم قسمت

ها ارتک ینا یهوشمند هاییتکه ارائه آن منوط به قابل یخدمت یچ. تاکنون هشودیاست که از مردم مطالبه م

دست هب ییه به کاربران نهاینهز لیاز آنکه با تحم یشترامروزه ب یباشد به مردم عرضه نشده است. هوشمند

 یزاتتجه یانارتباط م یتقابل یجادو ا ییاجرا هایدستگاه یسازو شبکه هایرساختبا توسعه ز یایدب

براساس  افراد یتو احراز هو ییبا شناسا یاکاربران مانند تلفن هوشمند  یکاربر یلبا وسا یدولت هایدستگاه

ارت کدرزمینه  به مردم ینههز یل. تحمشودیحاصل م یکیالکترون یو اطالعات امضا یومتریکمشخصات ب

  هوشمند متناسب با خدمات آن نیست.

 

 2990در مصارف اليحه بودجه سال  اطالعات و ارتباطات يفناورگاه بخش يجاـ م چهارفصل 

مصارف جاری  یانهیهزو اعتبارات  یاهیسرماتملک دارایی  هایطرحمصارف الیحه بودجه به دو دسته مصارف 

ه ای و اعتبارات متفرققابل تقسیم است. این اعتبارات در دو دسته اعتبارات برنامهآنها  هایها و برنامهدستگاه

 یرتشفافاعتباراتی هستند که برنامه مصوب و مراحل اجرای  ،یابرنامهد. اعتبارات شودولت هزینه میازسوی 

ات که اعتبار این استو به این دلیل حالت مطلوب  دارندمتری دارند اما اعتبارات متفرقه شفافیت و دقت ک

 تیبر آن است که وضع یفصل سع نیا دردرج شده و به مجلس ارائه شوند.  یابرنامههای بیشتر در ردیف

قرار  و تحلیل یاطالعات و ارتباطات مورد بررس یحوزه فناوردر  1331الیحه بودجه سال  یا مصارف اعتبارات

ل بودجه سا حهیاطالعات و ارتباطات در ال یاعتبارات فناور ی کلینما اساس ابتدا در بخش اول نی. بر اردیگ

. در بخش دوم شودیم سهیقاهای مختلف با هم مبخش جمع کل اعتبارات سال نیدر ا شود،یم یبررس 1331

قرار  یمورد بررس 1331بودجه سال  حهیال یانهیاطالعات و ارتباطات در اعتبارات هز یبخش فناور گاهیجا
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ودجه ب حهیال ییاطالعات و ارتباطات در اعتبارات تملک دارا یبخش فناور گاهیجا نیز بخش سومدر . ردیگیم

عات اطال یمتفرقه بخش فناور یهافیرد اعتبارات. سپس در بخش آخر به شودیمتجزیه و تحلیل  1331سال 

 .شودیمپرداخته بودجه  حهیو ارتباطات در ال

 . نماي كلي اعتبارات2-4

و  1331الیحه بودجه سال  در فاوا(ارتباطات )فناوری اطالعات و نمای کلی اعتبارات بخش  3جدول 

 ای، متفرقه و جمعبه تفکیک برنامهاعتبارات . دهدیمرا نشان  133۱تا  1331 یهاسالقوانین بودجه 

کشور در هر سال نسبت به کل اعتبارات بودجه عمومی  فاوادر هر سال درج شده و سهم بودجه آنها 

 محاسبه شده است.

 

 (یالر یلیارد)م     2990 تا 2992 سال از ارتباطات و اطالعات يفناور بخش اعتبارات يكل ينما. 9جدول 

 سال

اعتبارات 

متمركز 

)متفرقه( 

فناوري 

اطالعات و 

 ارتباطات

اعتبارات 

اي برنامه

فناوري 

اطالعات و 

 ارتباطات

جمع 

اعتبارات 

فناوري 

اطالعات و 

 ارتباطات

اعتبارات 

بودجه عمومي 

 كل كشور

سهم فناوري 

اطالعات و 

ارتباطات از 

اعتبارات 

 عمومي )درصد(

رشد اعتبارات 

فناوري اطالعات 

و ارتباطات 

نسبت به سال 

 )درصد( پیش

2990 60،193 91،031 277،719 9،637،497 0/1 26 - 

133۱ 00،012 31،۱10 110،201 3،111،231 2/3 2 - 

1331 03،۱20 31،013 120،۱13 3،312،031 ۱/3 113 

1332 22،32۱ 12،3۱0 1۱،10۱ 2،122،102 1/2 10 

1333 20،2۱1 1،312 31،113 2،310،001 1/1 133 

1332 ۱،233 3،022 11،331 1،320،۱30 0/0 1۱ 

1331 2،331 0،231 13،230 1،۱21،12۱ 0/0 - 

های مربوط به الیحه بودجه بخش  و گزارش 133۱و قانون بودجه ســال  1331الیحه بودجه ســال  هایو پیوســتواحده  ماده مأخذ:

 .133۱تا  1330ها از سال فناوری اطالعات و ارتباطات مرکز پژوهش

 

ای این بخش، سهم جمع اعتبارات متمرکز و برنامه ،مشهود است 2و نمودار  3جدول  درطور که همان

 ۱/3 به حدود 0/0یافته و از رقم همواره افزایش  1331 تا 1331 یهاسالاز کل بودجه عمومی کشور در 

 1/2به رقم  1331الیحه بودجه سال  د و درکرشروع به کاهش  133۱. اما این رقم از سال رسیددرصد 

و توجه ویژه این بخش در قانون برنامه  اطالعات و ارتباطات یفناورگسترش روزافزون رغم به رسیده است.

  به بخش فاوا کمتر توجه شده است. 1331الیحه بودجه سال  ششم کشور، در
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 كشور ياطالعات و ارتباطات از اعتبارات عموم يسهم اعتبارات بخش فناور. 1 نمودار

 2990تا  2992 يهادر سال

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

اليحه بودجه  يابرنامه -ايهزينه اعتباراتجايگاه بخش فناوري اطالعات و ارتباطات در . 1-4

 2990سال 

و  1331بودجه سال  حهیالاز پیوست شماره چهار اطالعات و ارتباطات  یبخش فناورای مرتبط با اعتبارات برنامه

 133۱نسبت به قانون سال  1331استخراج شده است. پیوست چهارم در الیحه بودجه سال  133۱قانون بودجه سال 

ر شده ها ذکمتفرقه کنار ارقام اعتبارات برنامه با عنوان ستون(قسمت )که یک  این استیک تغییر عمده دارد و آن 

و جداول ه واحدماده ای با اعتبارات متفرقه ذکر شده درامهمتفرقه ذکر شده برای اعتبارات برنستون( قسمت )است. اگر 

اعتبارات  ،رویکرد مبهم سازمان برنامه و بودجهدلیل هکرد. اما بکالن انطباق داشت شفافیت بودجه افزایش پیدا می

های متناظر خود در جداول کالن ندارند ای پیوست چهارم ارتباطی با ارقام ردیفهای برنامهمتفرقه مندرج در ردیف

را زیر  اعتبار الیحه بودجه فعلی مبهمو در نتیجه نه تنها شفافیت بودجه افزایش پیدا نکرده است، بلکه اعداد و ارقام 

 یارنامهبای حتی اگر اعتبارات متفرقه مرتبط با هر ردیف تبارات متفرقه و برنامهترکیب اعی طرفاز است. برده  سؤال

در نتیجه  ترسیم کرد. یابرنامهشود که نتوان تصویر درستی از مجموع اعتبارات به درستی ذکر شده باشند موجب می

و  عهتوس یهابرنامه میئدا امکاح های کالن کشور مصوب دراجرایی با برنامه هایدستگاهای ارتباط اعتبارات برنامه

 یدارا یدولت هایدستگاهها و از سازمان یادیگیرد. تعداد زای از ابهام قرار میقانون برنامه توسعه ششم در پرده

هستند. به طور نمونه اعتبارات مربوط به  اطالعات و ارتباطات یفناورمرتبط با  یابودجهاعتبارات جذب  یهافیرد

شود و در قانون بودجه سال گذشته دستگاه توزیع می 31میان  1331برنامه توسعه دولت الکترونیکی در الیحه سال 

در مرتبط با فاوا را  یانهیهز یهافیها و رددستگاه یتمام وستیپ 2جدول  بردند.دستگاه از این برنامه سهم می 1۱

 دهد.ینشان م 1331بودجه سال الیحه 
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صورت پراکنده و به 1331اعتبارات حوزه فناوری اطالعات و ارتباطات در الیحه بودجه سال 

مقام ازسوی مجازی  فضایطور که در حکم تشکیل شورای عالی ، اما همانشوندیمغیرمتمرکز هزینه 

 حوزه فناوری اطالعات و ارتباطات نیازمند مدیریت متمرکز و هماهنگ است. شده حیتصرمعظم رهبری 

اطالعات موظف است هر  یقانون برنامه ششم توسعه وزارت ارتباطات و فناور( ۱1ماده ) «پ»طبق بند 

ها را به کمیسیون صنعت و معدن گزارش اجرایی شدن دولت الکترونیکی در دستگاه بارکیشش ماه 

 طتوسدولت الکترونیکی در سازمان برنامه و بودجه اعتبارات اما  المی تقدیم کند.مجلس شورای اس

 یهابرنامه یصورت گرفته برا یهانهیاز هز یاریبس جهی. در نتابدییم صیتخصغیرمرتبط  هایبخش

 و شودیم نهیهز یصورت تکراربه ازیبرابر مقدار مورد ن نیها، چنداطالعات در دستگاه یمشابه فناور

. استفاده از ابزارهای شودیم یدستگاه انیم یریپذعدم تعامل وجبواحد م یاز استانداردها یرویعدم پ

اطالعات به روند تحقق دولت الکترونیکی  یای در کنترل روندها و اشراف وزارت ارتباطات و فناوربودجه

در الیحه بودجه مرتبط با فاوا را  یانهیهز یهافیها و رددستگاه یتمام پیوست 2جدول  کند.کمک می

 دهد.ینشان م 1331سال 

 از نترنتیا باند یپهناتأمین  و برنامه اطالعات یبرنامه توسعه فناور، کیبرنامه توسعه دولت الکترون

 است. 1331الیحه بودجه سال  یهابرنامهمهمترین 

بودجه  حهیدر ال یانهیهز ـ یابرنامهاعتبارات  شودیمشاهده م پیوست 2جدول  که در طورهمان

ارات اعتبدر جدول  یانهیهز ـ که اعتبارات متفرقه ازآنجا. اندشده بیبا اعتبارات متفرقه ترک یسال جار

، ندندار نجداول کال یانهیمتفرقه هز متناظر خودشان در اعتبارات یهافیبا رد یارتباط روشن یابرنامه

رنامه حوزه ب نیتربزرگ یو اختصاص یانهیهز اعتبارات سهیمقابراساس  اعداد استناد کرد. نیبه ا توانینم

برنامه ثبت با عنوان  1201010000 برنامه شماره یانهیهز اعتبارات نهیاطالعات کشور در زم یفناور

نامه آید. دومین برشمار میههای زیربنایی دولت الکترونیکی باست که یکی از پروژه اداسترک و کامال

 و ایرایانهجامع  یهاسامانهبرنامه توسعه »با عنوان  1102003000بزرگ در این زمینه برنامه شماره 

اجرایی در حوزه فناوری  هایدستگاهای کلی اعتبارات هزینهصورت به است. «ناجا یارتباط یهاشبکه

و افزایش گستره و تعداد کاربران و میزان  روزرسانیبهو  هاسامانهاطالعات و ارتباطات اگر با استفاده از 

ای برای کشور شود که اثر تواند موجب کسب ارزش سرمایههای اطالعاتی همراه شود میهای سامانهداده

های عملکردی وضعیت احصای شاخصرو ازاین ای است.تملک دارایی سرمایه هایطرح آن همانند

 رسد.مینظر به ضروری ،ای و تعیین معیارهای بهبودهزینههای اجرایی شدن پروژه
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 2990بودجه سال  حهيال تملک دارايياطالعات و ارتباطات در اعتبارات  يبخش فناور گاهيجا .9-4

 133۱به تصویب رسیده است و اجرای آن از ابتدای سال  1331ششم توسعه در سال ساله پنج قانون

صورت به نیازمند اعتباراتی است که ششم توسعهساله پنج قانون از احکامآغاز شده است. اجرای بعضی 

 تملک هایطرحاعتبارات  .شوندیممنظور بودجه سنواتی  یهافیرددر  یاهیسرماتملک دارایی  هایطرح

جدول  در تقدیم مجلس شورای اسالمی شده است. 1331الیحه بودجه سال در پیوست  یاهیسرمادارایی 

 1331سال بودجه  حهیالدر  آنها اعتبارات حوزه ارتباطات و فناوری اطالعات و میزان رشد پیوست 3

 قابل مشاهده است. 133۱سال  بودجه قانون نسبت به

ای حوزه تملک دارایی سرمایه هایطرحشود اعتبارات مشاهده میپیوست  3در جدول طور کههمان

این بر عالوه درصد کاهش خواهد یافت. 22 حدود 1331کشور در سال و ارتباطات فناوری اطالعات 

فناوری اطالعات و در حوزه  یاهیسرماتملک دارایی  هایطرحدهد اعتبارات تر نشان میبررسی دقیق

گردد. باز می 1332 به سالو حداکثر  1300به دهه آنها  هایی هستند که سال شروعطرح عمدتاًارتباطات 

منظور  آنها های قبلی برایاند و همچنان ردیفسعه قبلی آغاز شدهتو یهابرنامهیعنی برای اجرای 

 نهاآ توسعه قبلی آغاز شده و در برنامه ششم توسعه اجرای یهابرنامهد. در مورد تکالیفی که در شومی

 1331الیحه بودجه سال  در( ۱1کند همچون تکالیف مربوط به شبکه ملی اطالعات )ماده تداوم پیدا می

اطالعات و توسعه  یشبکه ملتملک دارایی اعتبارات است. قبل  یهاسالقوانین بودجه تداوم هم 

 این رونداست.  داشته درصد کاهش 10تا  عمدتاً 1331الیحه بودجه سال  دری ارتباط هایزیرساخت

شود و به اطالعات و ارتباطات  یحوزه فناورمهم  یهاپروژهشدن اجرای  تریطوالنمنجر به تواند می

 را با اطالعات و ارتباطات یحوزه فناورکاربردی  یهاپروژهیای ااز مز یمندبهرهدنبال آن ممکن است 

 مواجه کند. ریتأخ

 تملک دارایی جدید خواهد بود. تکالیفی مانند: هایطرحدیگر اجرای تکالیف جدید نیازمند ازسوی 

سامانه  (،11۱ماده  «پ»بند ) یمالهای سامانه سجل محکومیت (،23)سامانه حقوق و مزایا ماده

د بن) هیقضائ، درگاه الکترونیک استعالمات مورد نیاز قوه (111)ماده  «الف»بند ) هیقضائالکترونیکی قوه 

هستند. اما در لوایح بودجه سنواتی  یاهیسرماتملک دارایی  هایطرح( نیازمند ایجاد 111ماده  «ت»

 1پیوست  یابرنامهبرای اجرایی ساختن این تکالیف در اعتبارات  یاهیسرماهیچ طرح تملک دارایی 

 نشده است. تعریف 1331الیحه بودجه سال 

ده کلی استفا یهاعبارتاز  یاهیسرمادارایی  تملک هایطرح یهافیردالبته در توصیف بسیاری از 

عنوان  الًمثتوجیه کرد.  آنها توان با وجودسنواتی را می یهابرنامهشده است که هرگونه تکلیف قانونی در 

 در اطالعات و ارتباطات یفناور با عنوان گسترش 1002011013ای شماره طرح تملک دارایی سرمایه

 قوانینپانزده سال پیش( وارد ) 1301ل تعلق دارد از سا و درمان وزارت بهداشتبه درمان که  و بهداشت

ده بودجه با اجرای پرون ارتباطدر برنامه پنجم توسعه  یابودجهبودجه ساالنه کشور شده است. این ردیف 
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داد و در طول برنامه ششم توسعه هرگونه تکلیف مربوط به سالمت الکترونیکی سالمت را نشان می

 شود.تأمین  باشد باید از محل اعتبارات این طرحالکترونیکی که به وزارت بهداشت مرتبط 

های الکترونیکی به بسیاری از تکالیف مندرج در برنامه ششم توسعه در زمینه سامانهی ازسوی

 دیرانمتصمیم نیازمند  آنها از گیریبهرهو  استفادهاند. اما هایی اشاره دارند که از قبل ایجاد شدهسامانه

 .است قابل تعریف تملکیغیر یهافیردآن در قالب  ایبودجهکمک  است و مربوطه هایدستگاه ارشد

 

 2990سال بودجه  حهيفناوري اطالعات و ارتباطات در البخش متفرقه  هايرديف اعتبارات. 4-4

 و منابع کالن جداول وواحده ماده 3در جدول  1331سال  قبل از الیحه بودجهاعتبارات متفرقه تا 

نیز این اعتبارات  1331بودجه سال  شدند. در الیحهمجلس شورای اسالمی میبودجه تقدیم  مصارف

 متفرقه اعتبارات»با عنوان  2-1بخشی از اعتبارات متفرقه به جدول  الیحهاند اما در این تکرار شده

 منتقل شدند. «واحده ماده 10 و 1 جداول بهیافته انتقال

اند اما مجموع اعتبارات ذکر شده هادستگاه یانهیهزت هم در کنار اعتبارا 2این اعتبارات در پیوست 

با یکدیگر ارتباطی ندارند.  2-1متفرقه ذکر شده در جدول  اعتباراتبا  یابرنامهمتفرقه در یک ردیف 

 کردیعنی محل هزینه ؛ترتیب اعتبارات متفرقه در سال جاری همچنان با عدم شفافیت همراه هستنداینبه

های متفرقه در جداول های مصوب همچنان قابل رهگیری نیست. ردیفها با برنامهو ارتباط این هزینهآنها 

 تعزیرات ردیفی که با عنوان سازمان مثالً ؛با هم دارای ابهامات زیادی است آنها و ارتباط 3و  1-2

الیحه  2-1ارز در جدول  کاال و قاچاق با مبارزه قانون( 1ماده ) «2»تبصره  موضوع اعتبارات -یحکومت

« اچاقق کاالی با مبارزه و الکترونیکی شناسایی سامانه»به تکلیف ایجاد درواقع  بودجه ذکر شده است

ر دیگازسوی پی برد.  یابودجهتوان به موضوع این ردیف اشاره دارد. اما بدون مراجعه به متن قانون نمی

شخص است اما قانونی که این بودجه برای تحقق آن م باًیتقرآنها  برخی اعتبارات هم هستند که موضوع

 یروین »با عنوان 2-1در جدول  1102011000اعتبار شماره  مثالً؛ درخواست شده است مشخص نیست

بند « ۱»برای اجرای تکلیف قانونی جزءدرواقع « کیژنت بانک ایجاد -ایران یاسالم یجمهور یانتظام

از مجلس شورای اسالمی  133۱کشور مصوب  توسعه هایبرنامه دائمی احکام قانون( 2۱) ماده «الف»

 به قانون پشتیبان این اعتبار نشده است. یااشارهدرخواست شده است. اما در الیحه 

 1331و الیحه سال  133۱ودجه سال مقایسه اعتبارات متفرقه قانون بن گزارش یا وستیپ 2جدول 

 ن گزارش اعتبارات متفرقهیاوست  یپ 1 جدول اما. دهدیمنشان  اطالعات و ارتباطات یفناور را در حوزه

 اطالعات و ارتباطات یمرتبط با فناور 1331بودجه سال  حهیالواحده ماده 10و  1به جداول یافته انتقال

 حهیو ال 133۱اعتبارات متفرقه قانون بودجه سال سه یل در انجام مقایتسه ی. البته برادهدیمرا نشان 
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 1ل جدو به اطالعات و ارتباطات یافته( مرتبط با فناوریمجموع اعتبارات متفرقه )انتقال ن، 1331 سال

 ن گزارش اضافه شده است.یاپیوست 

اطالعات و ارتباطات  یفناورحوزه شود اعتبارات متفرقه مشاهده میپیوست   1جدول  که درطور همان

اعتبارات مربوط به  ،حوزهاین اعتبار متفرقه  نیتربزرگ. استردیف  22 شامل 1331الیحه بودجه سال  در

مربوط  «اطالعات یمل شبکه هایزیرساخت یامنطقه متوازن توسعه»با عنوان  1302001000برنامه عمرانی 

درصد از کل اعتبارات  13نزدیک به  تنهاییبه، این ردیف متفرقه است اطالعات یفناورو  به وزارت ارتباطات

درصد از کل اعتبارات  13بیش از و فناوری اطالعات کلی وزارت ارتباطات صورت به شود.متفرقه را شامل می

اعتبارات متفرقه در الیحه سال جاری نسبت به قانون سال  را به خود اختصاص داده است. فاوامتفرقه حوزه 

 این کاهش بیش از یاهیسرمادرصد کاهش یافته است. در مورد اعتبارات تملک دارایی  1۱بیش از  133۱

روند کلی  3نمودار  درصد کاهش یافته است. 22نزدیک به  یانهیهزدرصد بوده است و اعتبارات متفرقه  13

 دهد.نشان می 1331تا  1331 یهاسالدر فاصله این تغییرات را 

 

 متفرقه يهافيرد در ارتباطات و اطالعات يفناور با مرتبط اعتبارات. 9نمودار 

 (الیر اردیلیم)     2990 سالبودجه  حهيال تا 2992 سالبودجه  قانون از

 
های بررسی الیحه بودجه کشور در بخش فناوری اطالعات و و گزارش 1331الیحه بودجه سال واحده ماده 2-1و  3: جدول مأخذ

 .133۱تا  1331مجلس از سال های پژوهشارتباطات، مرکز 

 

 1331شود اعتبارات متفرقه حوزه فناوری اطالعات از سال مشاهده می 3نمودار که در طور همان

 این اعتبارات رو به کاهش گذاشته است. 1331همواره رو به افزایش بوده است اما از سال 

 

67,238

80,074

89,640

45,451

28,476

6,2934,995

2990299629912994299929912992
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 بنديعجم

اطالعات و  یفناورهای بخش همههای مرتبط با ، درآمد حاصل از فعالیت1331بودجه سال  حهیدر ال

رقم نسبت به قانون بودجه سال  نیشده است. ا ینیبشیپ الیر اردیلیهزار م 101از  شیارتباطات، ب

فاصله  اطالعات و ارتباطات در یبخش فناور ی. درآمدهادهدیرا نشان م یدرصد 1/0اهش ک 133۱

اهش ک بارهیک 133۱بودجه سال  حهیبود اما در ال یرشد صعود یهمواره دارا 133۱تا  1333 یهاسال

 ست.داشته ا

 نسبت به قانون 1331الیحه بودجه سال  در فاوا(ارتباطات )جمع اعتبارات فناوری اطالعات و 

رسیده است. این  ریال اردیلیم 100،023درصد کاهش داشته و به رقم  1۱ حدود 133۱سال  بودجه

الیحه بودجه  درصد اعتبارات فاوای ۱1از  شدرصد از جمع کل اعتبارات عمومی کشور است. بی 1/2رقم 

 یهافیردو  10و  1به جداول یافته انتقال یهافیرد)اعم از  های متفرقهدر قالب ردیف 1331سال 

ای نظیر زمان شروع و پایان، نوع پایه یهاتیاست و فاقد هرگونه برنامه، فعالیت و کم (یاصل متفرقه

 کند.می لکمشرا  آنها خروجی و... است که نظارت بر

 اعتبارات متفرقه»با عنوان  2-1از اعتبارات متفرقه به جدول  یبخش 1331بودجه سال  حهیدر ال

 هادستگاه یانهیهزاعتبارات در کنار اعتبارات  نیا منتقل شدند. «واحدهماده 10و  1به جداول یافته انتقال

با اعتبارات متفرقه ذکر شده در جدول  یابرنامه فیرد کیاند اما مجموع اعتبارات متفرقه در ذکر شده

مراه ه تیهمچنان با عدم شفاف یمتفرقه در سال جار اراتاعتبترتیب اینبه ندارند. یارتباط همبا  1-2

 هستند.

اطالعات  یفناور کل کشور به حوزه 1331الیحه بودجه سال واحده ماده یهاتبصرهبند از  ۱تعداد 

قانون بودجه مشابه در  طوربه 1331 سالبودجه  حهیال« 1»تبصره  «الف»بند مرتبط است.  و ارتباطات

 شنهادیها پمرکز پژوهش یقبل یهادر گزارشکه طور همانوجود داشت که اجرایی نشد.  زین 133۱سال 

 -یت از روش مشارکت عمومکانتشار اوراق مشار یجاهاطالعات ب یشده بود وزارت ارتباطات و فناور

موضوع مدنظر  نیا 1331الیحه بودجه سال  «10»تبصره «ج» استفاده کند. در بند یمردم - یخصوص

های تابعه وزارت ها و شرکتتوسط سازمان انتشار اوراق مشارکت برای و دیگر لزومی قرار گرفته است

 نیست.  ارتباطات و فناوری اطالعات

از وزارت ارتباطات و  رانیمخابرات امطالبات شرکت به  1331بودجه سال  حهیال« 1»تبصره « ه»بند 

اب افتتاح حساشاره دارد. و معلمان آموزان دانش یبرا ینترنتیا اندازپسافتتاح حساب  یبرا اطالعات یفناور

 زین یهوجگونه هیچ انجام نشده و رانیو معلمان توسط شرکت مخابرات اآموزان دانش یبرا ینترنتیا اندازپس

 نشده است. زیاشخاص مذکور وار یبرا
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وجود داشت.  زین 133۱بودجه سال  در قانون 1331بودجه سال  حهیال« 13»تبصره « الف»بند م کح

 133۱بودجه سال  به قانون یاسالم یدر مجلس شورا 133۱بودجه سال  حهیب الیان تصویجرم در کن حیا

بند  یدر اجراه ک داردیمبند اشعار  نیتکرار شده است. ا ناًیع زین 1331بودجه سال  حهیاضافه شده و در ال

( از درآمد 22۱درصد )چهل و دو  رانیا یاسالم یجمهور احمرهالل تیقانون اساسنامه جمع (11)ماده « 1»

( کشور اداسترکحدنگار )قانون جامع  (11)موضوع ماده  یدرآمدهابجز  120121و  1۱0111 یهافیرد

. دشویممنظور  131000 فیرد لیذ احمرهالل تیجمع یدرآمد اختصاصعنوان به 12/11/1333مصوب 

 قانون جامع حدنگار در تعارض است.  (11ماده) م باکن حیح شد ایه در فصل اول تشرکطور همان

 قانون «10»تبصره « ج»بند « 2»مشابه قسمت  1331بودجه سال  حهیال «10»تبصره «ج»بند م کح

کت مشار ح شدیه در فصل اول تشرکطور همانداشته است.  یجزئ راتییتغ یکه برخ است 133۱بودجه سال 

 یوزارت ارتباطات و فناور واگذاریقابل غیراعتباری  تواند از طریق واگذاری منابعخصوصی عمومی می

اطالعات  یفقط به اعتبارات وزارت ارتباطات و فناور 1331 بودجه سال . اما در الیحهانجام شودنیز  اطالعات

 زیر اصالح شود:شرح به شود که این بندپیشنهاد میلذا اشاره شده است. 

قانون برنامه ششم توسعه به وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات اجازه  (۱1ماده ) در راستای اجرای»

عمومی  -تابعه خود نسبت به مشارکت خصوصی هایشرکت یااز طریق سازمان توسعه شودیمداده 

و  یکیترونکو توسعه خدمات ال یکترونکدولت ال یها(پروژهطرح )انجام منظور به داخلی و خارجی

( زیرساختی ارتباطات و فناوری اطالعات، اقدام یهاپروژه) هایطرح( فیبر نوری و یهاپروژه) هایطرح

واگذاری  قابلغیراعتباری  بخش دولتی از محل اعتبارات و منابع یگذارهیسرما براید. منابع مورد نیاز ینما

 شورکد سازمان برنامه و بودجه ییتابعه با تأ هایشرکتارتباطات و فناوری اطالعات و منابع داخلی  وزارت

 .«شودیمتأمین 

از  یحداکثر یریگتحقق بهره یهاحوزه ریزاز  یکی قدرتمندو  کپارچهی یکیدولت الکترون تحقق

برنامه ششم توسعه وزارت ارتباطات  قانون (۱1ماده ) «پ»اطالعات است. طبق بند  یفناور یهافرصت

 تباراتعگزارش کند. اما ا یاسالم یرا به مجلس شورا یکیدولت الکترون شرفتیهر شش ماه گزارش پ دیبا

از  یاریبس جهیشده است. در نت عیتوز هادستگاه انیپراکنده در مصورت به یکیبرنامه دولت الکترون

د مقدار مور بربرا نیها، چنداطالعات در دستگاه یمشابه فناور یهابرنامه یصورت گرفته برا یهانهیهز

 انیم یریپذواحد موجب عدم تعامل یاز استانداردها یرویو عدم پ شودیم نهیهز یصورت تکراربه ازین

فاده مؤثر و و است یکیبه اعتبارات توسعه دولت الکترون یبخشمنظور نظمبه نی. بنابراشودیم یدستگاه

ود: اضافه شواحده ماده به لیذ یالحاق هتبصر گردد،یم شنهادیپ یکیدولت الکترون کپارچهی یاندازراه

ا ب ییاجرا هایدستگاه «یکیتوسعه دولت الکترون» یابرنامه فیاعتبارات رد یابودجه نامهموافقت»

اطالعات و ارتباطات سازمان برنامه و بودجه  یمرتبط، امور فناور ییاجرا هایدستگاهجانبه سه نامهتفاهم

 .«گرددیاطالعات مبادله م یاورفن ییاجرا یعال یشورا رخانهیو دب
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اطالعات و  یفناورمرتبط با بخش  1331بودجه سال  حهیالدر  یابرنامه یهافیرداز  یتعداد

 در تو ارتباطا اطالعات یفناوراز بخش  یانشانهه کف شده یتعر ایگونهبه آنها ه نامکهستند  ارتباطات

واحده ماده هایو تسهیل در درک موضوع هزینه یابودجهبرای افزایش شفافیت . شودینمده ید آنها

 زیر تغییر کنند:شرح به واحدهماده 2-1زیر در جدول  یهافیردشود پیشنهاد می

 

 .4جدول 
شماره برنامه 

 عمراني/دستگاه
 عنوان پیشنهادي عنوان فعلي

130301۱000 

اعتبارات ـ  ایجاده ونقلحملو  یسازمان راهدار

به تخلفات و  یدگیقانون نحوه رس (23ماده ) موضوع

 یرانندگ جرائم

تأمین  ـ ایجاده ونقلحملو  یسازمان راهدار

 تمدیریالکترونیکی فیزیکی، تجهیزات  هزینه

 های کشورترافیک راههوشمند 

1102003000 

اعتبارات ـ  رانیا یاسالم یجمهور یانتظام یروین

به تخلفات و  یدگیقانون نحوه رس (23ماده ) موضوع

 یرانندگ جرائم

تأمین  ـ رانیا یاسالم یجمهور یانتظام یروین

یت مدیرالکترونیکی فیزیکی و تجهیزات  هزینه

 های کشورترافیک راه هوشمند

100200 

 ـشور ک یتیو ترب تأمینیو اقدامات  هازندانسازمان 

 میمواد به قانون تنظ یقانون الحاق برخ( 12ماده )

 (2دولت ) یاز مقررات مال یبخش

ور شک یتیو ترب تأمینیو اقدامات  هازندانسازمان 

 نظارت و مراقبت الکترونیکیـ 

100021 
تبصره  اعتبارات موضوع ـ یحکومت راتیسازمان تعز

 ارز کاال وقانون مبارزه با قاچاق ( 1) ماده« 2»

هوشمند سامانه ـ  یحکومت راتیسازمان تعز

 قاچاق یو مبارزه با کاال ییشناسا
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 وستیپ

 

 (یالر یلیون)م   2996سال  بودجه قانون و 2990سال  بودجه حهيال در ارتباطات و اطالعات يفناور حوزه يدرآمد يهافيرد سهيمقا. 2 جدول

 درصد تغییرات 2990 اليحه بودجه 2996 قانون بودجه عنوان بنديشماره طبقه

    مرکز ملی فضای مجازی کشور 101011

 -1/31 10،000 2،000،000 شورای عالی فضای مجازی مجوزهای صادر شده توسط -درآمد حاصل از حق مالکیت دولت در بخش ارتباطات و فناوری اطالعات  130220

    دیوان محاسبات کشور 101110

 0 1،000 1،000 لمیکروفیمدرآمد حاصل از تبدیل اسناد به  120122

    سازمان ثبت احوال کشور 101100

 1/2 2،300،000 2،200،000 و غیردولتی( درآمد حاصل از ارائه خدمات الکترونیکی )به کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی 12011۱

 1/2 2،200،000 2،000،000 و صدور کارت هوشمند ملی نامثبتدرآمد حاصل از  120123

    نیروی انتظامی جمهوری اسالمی ایران 10۱000

 0 2،000،000 2،000،000 درآمد حاصل از صدور گواهینامه هوشمند 120111

 10 1،100،000 1،000،000 نقلیهوسایط  هوشمندسازی کارت مشخصاتدرآمد حاصل از  1201۱3

 0 1،210،000 1،210،000 ی دولتی و عمومیهاسازمانو  هادستگاهدرآمد حاصل از ارائه خدمات الکترونیکی به  120112

 11 310،000 200،000 ی پایان خدمت عادی و معافیت به هوشمندهاکارتدرآمد حاصل از صدور، تعویض و تبدیل  120203

    و تربیتی کشور تأمینیو اقدامات  هازندانسازمان  100200

 0 10،000 10،000 درآمد حاصل از نظارت و مراقبت الکترونیکی 1201۱2

    سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 100100

 0 2،000،000 2،000،000 درآمد حاصل از تعویض سندهای مالکیت 120121

 0 1،000،000 1،000،000 درآمد حاصل از صدور الکترونیکی اسناد رسمی 1201۱۱

 0 1،000،000 1،000،000 درآمد حاصل از افزایش تعرفه پاسخ الکترونیک به استعالمات و اعالم وضعیت امالک از بانک جامع اطالعات 1201۱1

 0 0،000،000 0،000،000 ( قانون جامع حدنگار11درآمد حاصل از اجرای ماده ) 1۱0111
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 درصد تغییرات 2990 اليحه بودجه 2996 قانون بودجه عنوان بنديشماره طبقه

 
    شرکت سهامی صنایع الکترونیک ایران

 2 1،2۱0 1،322 دولتی هایشرکتالحساب سال جاری( کلیه علی -درصد سود ویژه و سود سهام شرکت نفت 10)سود سهام ابرازی  130101

    شرکت سهامی صنایع قطعات الکترونیک 

 2 1،312 1،2۱1 دولتی هایشرکتالحساب سال جاری( کلیه علی ـ سهام شرکت نفتدرصد سود ویژه و سود  10)سود سهام ابرازی  130101

    شرکت سهامی ایزایران 

130101 
 دولتی هایشرکتالحساب سال جاری( کلیه علیـ  درصد سود ویژه و سود سهام شرکت نفت 10)سود سهام ابرازی 

 
3،۱21 3،032 2 

    شرکت سهامی صنایع الکترونیک شیراز 

 2/0 11،110 13،33۱ دولتی هایشرکتالحساب سال جاری( کلیه علیـ  درصد سود ویژه و سود سهام شرکت نفت 10)سود سهام ابرازی  130101

    شرکت سهامی صنایع مخابرات صاایران 

 0/1 12،200 12،110 دولتی هایشرکتالحساب سال جاری( کلیه علیـ  درصد سود ویژه و سود سهام شرکت نفت 10)سود سهام ابرازی  130101

    شرکت سهامی انستیتو ایزایران 

 2 3،3۱۱ 3،000 دولتی هایشرکتالحساب سال جاری( کلیه علیـ  درصد سود ویژه و سود سهام شرکت نفت 10)سود سهام ابرازی  130101

    پژوهشگاه علوم و فناوری اطالعات ایران 11311۱

 0 20،000 20،000 خدمات پژوهشی و تحقیقاتیدرآمد حاصل از  120101

    وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی 112000

 -۱/20 30،000 22،000 ی دیجیتالهاحامل)هولوگرام(  نگاشتتمامدرآمد حاصل از فروش  130222

 - 200،000 - یخارج ایرایانه هایبازی و یبرخط خارج هایبازیفروش  درصد از 10از  درآمد حاصل 1۱0110

    رانیا یاسالم یجمهور احمرهاللت یجمع 131000

 0 3،210،000 3،210،000 قانون جامع حدنگار (11) ماده یدرآمد حاصل از اجرا 1۱0111

    وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات 123000

    پژوهشگاه فضایی ایران 
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 درصد تغییرات 2990 اليحه بودجه 2996 قانون بودجه عنوان بنديشماره طبقه

 0 1،000،000 1،000،000 درآمد حاصل از خدمات پژوهشی و تحقیقاتی 120101

 
    وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات

 0 110 110 تاریخی و سایر منافع حاصله یهاها و محوطهدرآمد حاصل از ورودی موزه 120121

    امیپ - و مخابراتپست هوایی  خدمات یت سهامکشر 

 - 10،000 0 یدولت هایشرکته یلک( یسال جار الحسابعلی - ت نفتکژه و سود سهام شریدرصد سود و 10) یسود سهام ابراز 130101

    دبیرخانه شورای اجرایی فناوری اطالعات 

 -2/11 10،000 20،100 درآمد حاصل از خدمات پژوهشی و تحقیقاتی 120101

 - 10،000 - درآمدهای متفرقه 1۱0101

    کاربردی پست و مخابرات ـ دانشکده علمیـ  وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات 

 0 20،000 20،000 درآمد حاصل از خدمات پژوهشی و تحقیقاتی 120101

    سازمان فضایی ایران 

 0 110،000 110،000 یی، همچنین اعطای مجوزهای فضاییهای فضادرآمد حاصل از فروش و عرضه فعالیت 120201

    شرکت سهامی ارتباطات زیرساخت 

 2/3 3،022،013 3،123،010 دولتی هایشرکتالحساب سال جاری( کلیه علی-درصد سود ویژه و سود سهام شرکت نفت 10)سود سهام ابرازی  130101

    بانکپستشرکت دولتی  

 -3/33 10،000 11،000 دولتی هایشرکتالحساب سال جاری( کلیه علیـ  درصد سود ویژه و سود سهام شرکت نفت 10)سود سهام ابرازی  130101

    پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطالعات 123001

 0 200،000 200،000 درآمد حاصل از خدمات پژوهشی و تحقیقاتی 120101

    سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی 123100

 2۱ 11،220،000 22،000،000 حق امتیاز شبکه و جریمه عدم انجام تعهدات ـدرآمد حاصل از مالکیت دولت در بخش ارتباطات و فناوری اطالعات  130202

 -11 2،0۱0،000 2،000،000 درآمد حاصل از خدمات عمومی اجباری روستایی 130212

 100 2،000،000 1،000،000 1مخابراتی(  یگذاردرآمد حاصل از نامبرینگ )شماره 130213
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 درصد تغییرات 2990 اليحه بودجه 2996 قانون بودجه عنوان بنديشماره طبقه

 21 100،000 200،000 السهم سازماندرآمد حاصل از حق 130212

 - - 1،000،000 بدهی معوقه اپراتورهای مخابراتی 130211

 3/22 2،000،000 2،000،000 حق استفاده از فرکانس رادیویی -درآمد حاصل از خدمات مخابراتی  12010۱

 - - 2،000،000 ریال به قیمت هر پیامک 10درآمد حاصل از افزایش  1۱0112

    الکترونیکیمرکز توسعه تجارت  

 0 11،000 11،000 درآمد حاصل از صدور گواهی الکترونیکی 120122

 20 ۱،000 1،000 درآمد حاصل از خدمات تجارت الکترونیکی 1201۱2

    مرکز گسترش فناوری اطالعات 

 ۱/12 21،113 23،010 دولتی هایشرکتالحساب سال جاری( کلیه علی -درصد سود ویژه و سود سهام شرکت نفت  10)سود سهام ابرازی  130101

    مادر تخصصیصندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع الکترونیک، شرکت  

 -1/2 3،312 3،331 دولتی هایشرکتالحساب سال جاری( کلیه علی -درصد سود ویژه و سود سهام شرکت نفت  10)سود سهام ابرازی  130101

    رانیا یاسالم یجمهور صداوسیمایسازمان  203100

    شرکت سهامی مرکز تحقیق و تولید وسایل الکترونیک 

 -3/20 100 103 دولتی هایشرکتالحساب سال جاری( کلیه علی -درصد سود ویژه و سود سهام شرکت نفت  10)سود سهام ابرازی  130101

    هافیردو  هادستگاهمدهای آسایر در 333331

 0 1،000،000 1،000،000 ها در نظام بانکداری الکترونیکیدریافتی بابت تراکنش یهانهیحاصل از هزدو درصد درآمد  1۱01۱2

 - 0/7 272،099،244 271،439،927 جمع كل

 .133۱و قانون بودجه سال  مالی ای وهای سرمایهدارایی واگذاری و درآمدها، 2، جدول 2، پیوست شماره 1331الیحه بودجه سال مأخذ: 
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 (الیر ونیلیم)     2996 سال بودجه قانون و 2990 سال بودجه حهيال در ارتباطات و اطالعات يفناور با مرتبط ايي هزينهابرنامه اعتبارات .1 جدول

 شماره

 دستگاه

 اجرايي

دستگاه  شماره

 برنامه يا
 شرح دستگاه، برنامه و فعالیت

رشد اعتبارات  2990 اليحه بودجه 2996قانون بودجه 

اي و هزينه

اختصاصي 

2990-2996 

 )درصد(

اي و جمع هزينه

 اختصاصي
 اختصاصي متفرقه ايهزينه

جمع 

اي و هزينه

 اختصاصي

             سازمان ملی استاندارد  3 101001

        سازی عمومی استانداردبرنامه ترویج و فرهنگ  1302003000  

 1302003001   21 2،210 0 1،101 2،210 3،010 ردهای ترویجی با مضامین استاندابسته توزیع انواع لوح فشرده، کتب، نشریات وتهیه و- 

             سازمان ثبت احوال کشور  1 101100

          مدارک هویتی و اسناد صدور و برنامه تولید  1002030000  

 1002030001  13 11،01۱ 0 0 11،01۱ 11،000 اسناد هویتی آرشیو الکترونیکی 

 22 131،011 0 3،312،221 131،011 ۱21،310 برنامه شناسایی ایرانیان  1002011000  

             وزارت امور اقتصادی و دارایی  1 110000

             و مالیکالن اقتصادی  هایسیاستبرنامه تنظیم   1003012000  

 1003012001  22 22،۱10 0 0 22،۱10 32،211 اطالعات اقتصادی مدیریتو  سازیمدل 

             وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی  1 112000

             آماری هایطرح و اجرایبرنامه تنظیم   1002021000  

 100202100۱   10 ۱،000 0 0 ۱،000 20،000 آمارهای ثبتی و تولیدگردآوری- 

 1002021000   22،000 0 0 22،000 0 ی پیمایشیهادادهگردآوری و تولید  

             امور جوانانبرنامه ساماندهی   1103031000  
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جمع 

اي و هزينه

 اختصاصي

 110303101۱ 
 ــایمحتوای فرهنگی  ارائه و کمک به تولید   هویت ملی تقویتمنظور به مجازی در فض

 جوانان
0،000 0،000 0 0 0،000 0 

 -12 30۱،100 0 112،210 30۱،100 23۱،00۱ فرهنگی دیجیتال هایفعالیت وها رسانه و توسعهبرنامه ساماندهی   110101۱000  

             سازمان تبلیغات اسالمی  1 112300

 211 211،000 0 0 211،000 13،110 یارسانهو تبلیغات دینی  رسانیاطالعبرنامه   1101031000  

             حوزه هنری سازمان تبلیغات اسالمی  10 112300

 210 13،000 0 0 13،000 3،۱20 محتوای فرهنگی دیجیتالتأمین  برنامه  1101003000  

             وپرورشآموزشوزارت   1 121100

             آماری رسانیاطالعبرنامه   1002010000  

 1002010002  22،100 0 0 22،100 0 نوین الکترونیکی هایرویه و هاسامانه استقرار و راهبری، اجرا  

             آموزشی ریزیبرنامهسازمان پژوهش و   1 121102

             آموزشیو کمکآموزشی  درسی، مواد هایکتابتأمین  برنامه  1001003000  

 1001003001  0 1،000 0 0 1،000 1،3۱۱ آموزشیتجهیزات  وها رسانه تدوین استانداردهای مواد 

 1001003000  3 1۱،100 1،310 0 11،330 11،303 محتوای الکترونیکی تولید 

 1001003010  0،000 2،000 0 2،000 0 نوین الکترونیکی هایرویه و هااستقرار سامانه و راهبری، اجرا  

             دانشگاه فرهنگیان  1 121110

             ی دانشگاهیاهیپاهای پژوهشبرنامه   1002003000  
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 شماره

 دستگاه
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اي و هزينه

 اختصاصي

 1002003002 
 راک  اشت  اینترنت و پهنای باند خریدعلمی ) واطالعاتی، ارتباطی  هایزیرساخت  تأمین

 ی اطالعاتی(هاگاهیپا
12،1۱2 01،230 0 0 01،230 12 

             وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  1 123000

             هابیماریبرنامه مدیریت   1۱01010000  

 1۱01010003   0 0 3،321 0 0 ی بهداشت، مراکز بهداشتی و واحد دیابتهاخانهثبت الکترونیک عملکرد  

             و تحقیقات پزشکیفناوری  امور -و آموزش پزشکی درمان وزارت بهداشت،  ۱ 123000

             پزشکی برنامه توسعه تحقیقات علوم  1۱03003000  

 1۱03003031  1 32،301 0 0 32،301 33،۱10 دسترسی به مجالت الکترونیک- 

 1۱03003032  1 3،0۱1 0 0 3،0۱1 10،000 اطالعاتی علوم پزشکی هایبانک و توسعه اندازیراه- 

             ایجاد دسترسی عادالنه مردم به خدمات بهداشتی و درمانی  13 123000

             ی بهداشتیهاشاخصبرنامه ارتقای   1۱01001000  

 1۱01001002  0 ۱،033 0 0 ۱،033 ۱،033 اطالعات نظام شبکه اجرای برنامه ذیج حیاتی، آمار و 

 1۱010010۱1   10،000 0 0 10،000 0 1مبتنی بر آی تی(شبکه )نظام آمار و اطالعات  

             پژوهشگاه نیرو  2 123100

             آفرینیفن برنامه توسعه  1001012000  

 1001012001  13 112،100 33،311 32،123 10،231 13،210 توسعه فناوری مراکز سازیشبکه و هازیرساختتوسعه  و ایجاد 

             سازمان انرژی اتمی ایران  1 122000

             ایهستهبرنامه ارتقای ایمنی   1301002000  
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 اختصاصي

 
1301002012  20،001 0 0 20،001 0 عمومی و اختصاصی در حوزه فناوری اطالعات و ارتباطاتهای سیستم استقرار  

             ایهستهامنیت  برنامه حفاظت و  1301012000  

 1301012003  21 12،023 0 0 12،023 21،331 ایهستهبهینه حفاظت اسناد، مکاتبات، اطالعات و امنیت سایبری صنعت  تأمین- 

             سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی  ۱ 123000

  -21 ۱1،21۱   121،100 ۱1،21۱ 02،131 تنظیم مقررات بخش ارتباطات و فناوری اطالعات  1302001000  

  12 132،011 0 3۱3،321 132،011 1۱0،0۱0 نظارت و اعمال مقررات بخش ارتباطات و فناوری اطالعات  1302011000  

   0،212 0 12،313 0،212 0 برنامه تنظیم و اعمال مقررات بخش پست  1302020000  

             سازمان هواشناسی کشور  2 113000

             شناسیاقلیم خدمات هواشناسی و ارائهبرنامه   1303001000  

 1303001012  2۱ 13،013 0 0 13،013 21،000 اطالعات هواشناسی پردازش، داده و، آوریجمعخدمات  ارائه 

 1303001011  2 10،231 0 0 10،231 10،000 شناسیاقلیم اطالعات هواشناسی و ارتقای بانک داده و 

 1303001022   2،000 0 ۱1،100 2،000 0 پردازش داده و اطالعات هواشناسی در زمینه خدمات هوانوردی آوریجمعارائه خدمات  

             مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی  2 113000

             فناوری اطالعاتی و هایبانکبرنامه توسعه   1102002000  

 1102002001  10،22۱ 10،000 0 0،22۱ 0 اطالعاتی تخصصی هایبانک روزرسانیبه و ایجاد   

             معاونت امور زنان و خانواده  1 101000

             اجتماعی زنان هایمشارکت و هاتوانمندیبرنامه ارتقای   1103011000  
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1103011002  10 1،000 0 0 1،000 10،000 خانواده زنان و در حوزهاطالعاتی  هایبانک حمایت از- 

             صداوسیماشورای نظارت بر   10 101000

             صداوسیما سازمانبر برنامه نظارت   1101011000  

 110101100۱  0 2،300 0 0 2،300 2،000 ی مجازیهارسانه فناوری و در حوزهسازمان  تحلیل عملکرد نظارت، ارزیابی و 

             صالحیت دییتأحقوقی و تنقیح قوانین و حل اختالف دعاوی و های پژوهش-معاونت حقوقی  12 101000

             حقوقی دولت امور بر و نظارتبرنامه هماهنگی   1002011000  

 1002011002  0 1،000 0 0 1،000 1،000 سامانه ملی قوانین و مقررات روزرسانیبه 

             به اشخاص حقیقی و حقوقی ( کمککمکمجلس )راهبری امور -معاونت امور مجلس  11 101000

             قانونگذاریفرآیند  مقننه در میان قوه مجریه و برنامه هماهنگی مطلوب  1002010000  

 100201000۱  10،000 0 0 10،000 0 بانک اطالعاتیروزرسانی به تکمیل و  

             عالی گزینشهیئت   1 101020

             1دولتی به خدمت  ورود هایصالحیت برنامه احراز  1002002000  

 1002002001  22 0،1۱2 0 0 0،1۱2 1،000 شبکه اطالعاتی گزینش روزرسانیبه 

             ستاد مبارزه با مواد مخدر  1 101032

             روانگردان و مخدر سوء مصرف مواد برنامه پیشگیری از  1303003000  

 1303003001  0،021 0 0 0،021 0 ارائه خدمات الکترونیکی  

             مرکز ملی فضایی  3 101012

        های نوینفناوری علوم و از توسعهبرنامه حمایت   100101۱000  
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100101۱022   20،000 0 0 20،000  فضاییهای پژوهشکمک به انجام  

             سازمان اداری و استخدامی کشور  1 101011

             برنامه نوسازی اداری  1002021000  

 1002021001  11،000 0 0 11،000 0 نوین مدیریتیهای فناوری راهبری استقرار دولت الکترونیک و سایر  

             مرکز ملی فضای مجازی کشور  1 101011

  211 31،301 0 0 31،301  11،11۱ برنامه نظارت و رصد فضای مجازی کشور  1302003000  

 100  13،013 0 0 13،013  2۱،3۱3 راهبردی فضای مجازی کشوربرنامه مدیریت   1302012000  

             سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسالمی ایران  1 101100

             ملی اشاعه اسناد برنامه شناسایی، گردآوری، ساماندهی، حفاظت و  1103011000  

 110301100۱  12 110،000 0،000 0 102،000 3۱،200 ملی تاریخی ومدارک  و اسناد سازیدیجیتال 

          غیرخطی ملی مکتوب خطی و اشاعه آثار برنامه شناسایی، گردآوری، ساماندهی، حفاظت و   1103012000  

 1103012000  13 112،۱00 1،۱00 0 113،000 101،300 چاپی منابع خطی و کتب و سازیدیجیتال 

             تولید گذرنامه بیومتریک-وزارت اطالعات  3 102100

             گذرنامه بیومتریک برنامه تولید  1102002000  

 1102002001  0 33۱،000 0 0 33۱،000 33۱،000 گذرنامه بیومتریک تولید و تأمین 

             اجرای وظایف حاکمیتی و امنیتی فناوری اطالعات-وزارت اطالعات  2 102100

  0 132،302 0 0 132،302 132،302 برنامه ارتقای امنیت فناوری اطالعات  1102011000  
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            نوین فناوری اطالعات هایزیرساختامنیت  یبرنامه ارتقا  1102030000  

 
1102030001  210،000 0 0 210،000 0 ایجاد بسترهای امن اطالعاتی و امنیتی - 

            امنیت فضای سایبری یارتقا  1102031000  

 1102031001   10،000 0 0 10،000 0 حیاتی هایزیرساختایمن سازی - 

             ریزیبرنامهمدیریت و  و پژوهشعالی آموزش مؤسسه   2 102100

             فناوری علم و انتشار برنامه حفظ، معرفی و  1001013000  

 1001013013   03 22،320 2،121 0 22،133 22،۱13 کارشناسی شبکه مجازی علمی وتوسعه 

             کشور بردارینقشهسازمان   21 102100

 32 112،312 0 10،100 112،312 231،211 اطالعات مکانی و بردارینقشهخدمات  ارائهبرنامه   100200۱000  

             بردارینقشهفرآیند  برنامه نظارت فنی بر  1002023000  

 1002023001  11 30،120 0 3،202 30،120 2۱،311 ی خطی و ارائه محصوالت و خدماتهانقشهآرشیو، عکس و  اسکن و 

             ی کشورهایاریدهو  هایشهردارسازمان امور   1 101۱00

             و روستاییخدمات شهری  ارائهبرنامه   1102001000  

 1102001002  1 11،303 0 0 11،303 11،121 الکترونیک و دهیاریتحقق هدف شهرداری  در جهت ریزیبرنامه- 

             نیروی انتظامی جمهوری اسالمی ایران  1 10۱000

  21 1،222،۱03 0 0 1،222،۱03 1،111،۱30 ارتباطی ناجا هایو شبکه ایرایانهی جامع هاسامانهبرنامه توسعه   1102003000  

             در فضای مجازی جرائمبرنامه پیشگیری و مقابله با   1102020000  

 1102020002   ۱10،000 0 200،000 ۱10،000 0 سایبری جرائمبا  و مقابلهپیشگیری  

www.irpublicpolicy.ir



 

 اه مجلس شورای اسالمی مركز ژپوهش  _____________________________________________________________________________________________  

 

 

32 

 شماره

 دستگاه

 اجرايي

دستگاه  شماره

 برنامه يا
 شرح دستگاه، برنامه و فعالیت

رشد اعتبارات  2990 اليحه بودجه 2996قانون بودجه 

اي و هزينه

اختصاصي 

2990-2996 

 )درصد(

اي و جمع هزينه

 اختصاصي
 اختصاصي متفرقه ايهزينه

جمع 

اي و هزينه

 اختصاصي

             سازمان عقیدتی سیاسی نیروی انتظامی جمهوری اسالمی ایران  1 10۱002

             امنیتی-خدمات فرهنگی عقیدتی حوزه انتظامی ارائهبرنامه   1102000000  

 1102000003   ۱3 10،310 0 0 10،310 ۱،100 ارتباطات و مکانیزاسیونارتقای فناوری 

             شهید شاطری -وزارت اطالعات 1 102100

   0         برنامه توسعه فناوری اطالعات  1102001000  

 1102001002   0    010،000 انفورماتیکهای سیستم ازپشتیبانی  

             دانشگاه علوم انتظامی  1 10۱003

             برنامه توسعه فناوری اطالعات  1102001000  

 1102001001   0 3،۱30 0 0 3،۱30 3،3۱0 انفورماتیکهای سیستم ازپشتیبانی- 

             ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز  2 100000

             برنامه پیشگیری از قاچاق کاال و ارز  1002010000  

 1002010001   31،000 0 0 31،000 0 و ارزبا قاچاق کاال  مبارزهی هاسامانه سازیپیادهراهبری و نظارت بر  

             سازمان ثبت اسناد و امالک کشور  1 100100

             اسناد رسمیبرنامه ثبت   1201003000  

 1201003001  20 231،000 0 133،000 231،000 230،000 رسمی اسناد خدمات الکترونیک اجرای مفاد ارائه 

 1201003002  13 110،000 0 101،000 110،000 210،300 الکترونیکیصورت به انتقاالتوو نقل اسناد رسمیخدمات ثبت  ارائه 

 1201003001   1۱ 200،000 0 13،000 200،000 321،300 و طالقثبت الکترونیک وقایع ازدواج 
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 12 ۱،212،000 0 ۱10،300 ۱،212،000 1،232،120 کاداستر برنامه ثبت امالک و  1201010000  

             مالکیت معنوی و هابرنامه ثبت شرکت  1201011000  

 1201011001  0 1۱2،000 0 0 1۱2،000 1۱2،000 پایگاه شناسه ملی اشخاص حقوقی خدمات الکترونیک از ارائه 

 1201011003   0 220،000 0 0 220،000 220،000 سسات غیرتجاریمؤ و هاتغییرات شرکت و سیتأسثبت الکترونیک 

 1201011002 
        یت مالک یک  بت الکترون عات،    معنوی )ث جاری، اخترا ــنعتی و های طرحعالیم ت   صـ

 های جغرافیایی(نشانه
310،000 310،000 0 0 310،000 0 

             سازمان اوقاف و امور خیریه  1 103100

             اداره موقوفات کشور برنامه راهبری، نظارت و  1101022000  

 1101022003  23 2،100 0 0 2،100 ۱،300 موقوفات و مدیریتسامانه جامع اطالعات  هایفعالیت حمایت از- 

             پژوهشکده بیمه  3 110000

             خارجی گذاریسرمایهحمایت  برنامه تشویق و  1302002000  

 1302002002  3،132 0 0 3،132 0 ایجاد، توسعه و راهبری سامانه  

             سازمان امور مالیاتی کشور  1 110100

             افزودهارزش وصول مالیات بربرنامه   1003003000  

 1003003002  30 23،300 ۱،23۱ 0 11،۱02 233،300 افزودهارزش های مالیات برافزارنرمپشتیبانی  طراحی فرآیند، تولید و- 

             گمرک جمهوری اسالمی ایران  1 110100

             برنامه انجام تشریفات گمرکی کاالها  1301002000  

 1301002001  1 21،320 0 0 21،320 21،200 لوگراموعبوری ازطریق نصب ه کنترل کاالهای وارده و راهبری و- 
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1301002010 

  ــامانه ــعه گمرک الکترونیک و یکپارچه و زیرس های آن با تمرکز بر  راهبری اجرا و توس

 المللیپنجره واحد بین
0 12،011 0 21،102 101،111  

             وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح  1 111100

 0 2،210 0 0 2،210 2،210 برنامه توسعه فناوری اطالعات  1101023000  

             سازمان حفاظت اطالعات وزارت دفاع  1 111101

             برنامه ارتقای امنیت سازمانی حوزه دفاعی  1102022000  

 110202200۱   30 31،130 0 0 31،130 22،۱10 امنیت ارتباطاتارتقای 

             تحقیقات دفاعیمؤسسه   1 111110

             دفاعی برنامه راهبری امور  1101013000  

 1101013010  33 20،010 0،000 0 12،010 11،010 راهبری فناوری اطالعات هدایت و 

             برنامه توسعه فناوری اطالعات  1101023000  

 1101023003  0 ۱۱1 0 0 ۱۱1 ۱۱1 ارتباطات ارتقای امنیت اطالعات و 

             دانشگاه صنعتی مالک اشتر  1 111112

 -21 331 0 0 331 1،212 ارتقای فناوری اطالعات برنامه توسعه و  110103۱000  

             سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح  1 11110۱

 -33 12،012 0 0 12،012 1۱۱،300 اطالعات مکانی برنامه آمایش سرزمینی و  1101001000  

 21 11،۱00 0 0 11،۱00 10،۱00 راه دور تصاویرتأمین  و برنامه تولید  1101011000  

             ستاد مشترک ارتش جمهوری اسالمی ایران  1 111200
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 0 12،3۱1 0 0 12،3۱1 12،3۱۱ اطالعاتبرنامه توسعه فناوری   1101023000  

             سازمان عقیدتی سیاسی ارتش جمهوری اسالمی ایران  1 111210

             خدمات فرهنگی عقیدتی حوزه دفاعی ارائهبرنامه   1101022000  

 1101022021  22 ۱،1۱1 0 0 ۱،1۱1 2،1۱1 توسعه فناوری اطالعات 

             افسری ارتشی هادانشگاه  1 111211

 -2۱ 20،332 30،000 0 10،332 12،۱11 فناوری اطالعات و توسعهبرنامه پشتیبانی   1101031000  

             سازمان مرکزی حفاظت اطالعات ارتش جمهوری اسالمی ایران  1 111220

             برنامه ارتقای امنیت سازمانی حوزه دفاعی  1102022000  

 1102022001  01 22،300 0 0 22،300 11،31۱ ارتقای امنیت ارتباطات 

             ی افسری ارتشهادانشگاه   111211

 -01 10،332     10،332 12،۱11 فناوری اطالعات و توسعهبرنامه پشتیبانی   1101031000  

             دانشگاه علوم پزشکی ارتش جمهوری اسالمی ایران  1 111230

 10 ۱،222 0 0 ۱،222 1،۱13 فناوری اطالعات و توسعهبرنامه پشتیبانی   1101031000  

             ستاد مشترک سپاه پاسداران انقالب اسالمی  1 111300

 1101023000  0 11،001 0 0 11،001 10،232 برنامه توسعه فناوری اطالعات- 

             سازمان حفاظت اطالعات سپاه پاسداران انقالب اسالمی  1 111310

             برنامه ارتقای امنیت سازمانی حوزه دفاعی  1102022000  

 1102022002  20 101،111 0 0 101،111 1۱،020 ارتقای امنیت ارتباطات 
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             میلیونی 20ارتش  -سازمان بسیج  1 111313

             بسیج و توسعهبرنامه جذب، آموزش   1101012000  

 1101012000   ۱ ۱1۱،۱2۱ 0 0 ۱1۱،۱2۱ 123،221 شبکه ارتباطی بسیج(اطالعات )توسعه فناوری- 

             نمایندگی ولی فقیه در سپاه پاسداران انقالب اسالمی  1 111320

             خدمات فرهنگی عقیدتی حوزه دفاعی ارائهبرنامه   1101022000  

 1101022021  11 10،002 0 0 10،002 ۱،12۱ توسعه فناوری اطالعات 

             ستاد فرماندهی کل نیروهای مسلح جمهوری اسالمی ایران  1 111200

 -00 300 0 0 300 2،201 برنامه توسعه فناوری اطالعات  1101023000  

             مرکز تحقیقات راهبردی امور دفاعی  1 111200

   11،000 11،000 0     کاربردیهای پژوهشبرنامه   1103001000  

 110300102۱  2۱ 2،0۱3 301 0 2،1۱2 3،321 تصویری وسایل صوتی و خرید و افزارنرم و افزارسخت رایانه همراه و خرید تهیه و 

             ستاد مرکزی راهیان نور  ۱ 111200

             ی راهیان نورهاکارواناعزام  حمایت از برنامه ساماندهی و  1103032000  

 1103032001  2،110 0 0 2،110  پایش و سامانه رصد اندازیراه  

             دانشگاه عالی دفاع ملی  1 111220

 -3۱ 20،220 1،000 0 13،220 31،300 برنامه توسعه فناوری اطالعات  1101023000  

             طرح شهید سوداگر -االنبیاء )ص( قرارگاه مرکزی حضرت خاتم  3 111100
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  1101023000 
ــبکه         ــعه، تجهیز، حفظ و ارتقای شـ فناوری   پذیر های ارتباطی امن و تعامل    برنامه توسـ

 اطالعات نیروهای مسلح
0 1،000،000 0 0 1،000،000   

             طرح شهید حسین همدانی -االنبیاء )ص( قرارگاه مرکزی حضرت خاتم  2 111100

   10،000 0 0 10،000 0 گذاری، هدایت و راهبری مقابله با تهدیدات نوین و سایبری نیروهای مسلحبرنامه سیاست  1101010000  

             یاحرفهسازمان آموزش فنی و   1 112۱00

             ی و مهارتیاحرفهفنی غیررسمی  برنامه آموزش  1002001000  

 1002001032  13،000 0 0 13،000 0 نوین الکترونیکی هایرویه و هاسامانه استقرار و راهبری، اجرا  

113100 23 
کل  13۱2قانون بودجه سال  «23»تبصره « ج»سازمان سنجش آموزش کشور موضوع بند     

 کشور
            

          پذیرش برنامه سنجش و  1003022000  

 1003022001   0 10،000 0 0 10،000 10،000 هاآزمونی الکترونیکی هاتیفعال و توسعهارتقا 

             پژوهشگاه علوم و فناوری اطالعات ایران  1 11311۱

 -2 3۱،2۱0 30،000 0 ۱1،2۱0 100،۱30 و فناوریپیشرفت علم  برنامه مستندسازی روند  1002012000  

 133 33،220 3،200 0 22،020 11،100 کاربردیهای پژوهشبرنامه   100۱001000  

             سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری  1 113100

             صادرات صنایع دستی از توسعهبرنامه حمایت  1101003000  

 1101003002   ،11 11،100 0 12،۱11 11،100 10،000 بازاریابی و توسعه تجارت الکترونیک محصوالت صنایع دستیتبلیغات 

             بصریـ سازمان امور سینمایی و سمعی   2 112000
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             های نوین صنعت سینمای کشورو فناوریبرنامه ارتقای دانش   1103003000  

 1103003003 
 ( ..درساخت انواع فیلم حمایت از بایرایانهی بصری هاجلوهقبیل )روزرسانی، توسعه و  ه

 کارگیری محصوالت با فناوری نوین ازهب
0 121،000 0 0 121،000  

             گسترش سینمای ملی برنامه حمایت و  1103012000  

 1103012013  30،000 0 0 30،000 0 تولید آثار سینمایی و تصویری ویژه فضای مجازی ی کمک به ارتقا  

   111،000 0 0 111،000 0 برنامه حمایت از توسعه صنعت انیمیشن ایران  1103021000  

             سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمی  1 112020

             کشور ایران درخارج ازبرنامه معرفی دستاوردهای انقالب اسالمی   1103031000  

 1103031002 
  ،ــی ــانه آموزشـ   و هنری برای مخاطبین خارج ایجاد    ی، تبلیغ دینی، فرهنگی وارسـ

 اجتماعی علمی ازکشور هایو شبکههای اینترنتی پایگاه حمایت از
21،2۱2 23،230 0 0 23،230 3 

             مجمع جهانی تقریب مذاهب اسالمی  2 112020

             تعمیق اندیشه تقریب مذاهب اسالمی برنامه گسترش و 1101020000  

 110102000۱  13 10،100 0 0 10،100 1،000 ی زنده دنیاهازبانمحتوایی سایت مجمع به  و توسعه روزرسانیبه 

             مجمع جهانی اهل بیت  3 112020

             ی و فضای مجازیارسانهی هاتیفعالبرنامه حمایت از   1101032000  

 1101032002  32،000 0 0 32،000 0 حمایت از تولید محتوای فضای مجازی  

             بنیاد سعدی  ۱ 112020

             برنامه گسترش زبان فارسی درخارج ازکشور  1103022000  
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1103022001  1۱ 23،233 0 0 23،233 20،000 ادبیات فارسی برگزاری آموزش مجازی زبان و 

             نشر آثار حضرت امام قدس سرهمؤسسه  1 112030

             (ره) امام خمینی ترویج آثار و برنامه نشر 1103030000  

 110303000۱  ۱3 11،1۱1 0 0 11،1۱1 32،210 فرانسه حمایت ازسایت پرتال امام خمینی به چهار زبان فارسی، عربی، انگلیسی و 

             سسه پژوهشی و فرهنگی انقالب اسالمیؤم 2 112300

             دینی-ی فرهنگیاتوسعههای پژوهشبرنامه  1001022000  

 1001022002  31 21،11۱ 0 0 21،11۱ 11،000 ازطریق سایت رسانیاطالع 

             مرکز رسیدگی به امور مساجد  ۱ 112300

             دینی مساجدـ  ی فرهنگیهاتیفعالارتقای  برنامه حفظ و 1101010000  

 1101010003  ۱1 10،000 0 0 10،000 ۱،01۱ های فناوری اطالعات در مساجدبرنامه حمایت از 

             مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسالمی  0 112300

             و فناوریبرنامه توسعه علوم مهندسی   1001010000  

 1001010020   120،300 0 0 120،300 0 اطالعات فناوری ارتباطات و مرتبط باهای پژوهشانجام  

 1001010021  30 20،232 0 0 20،232 30،302 افزارینرم مجازی و در فضایدینی  محتوای فرهنگی و تولید و تأمین 

             جامعه المصطفی العالمیه  1 112200

             ی دانشگاهیاتوسعههای پژوهشبرنامه   1001003000  

 100100301۱  0 0،000 0 0 0،000 0،000 علمی اطالعاتی، ارتباطی و هایزیرساخت تأمین 

             ی عمومی کشورهاکتابخانهنهاد   1 111000
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             ی عمومیهاکتابخانهبهسازی  برنامه گسترش و  1103032000  

 1103032003 
 ــامان( و پیاده هاکتابخانه ــازی نظام آماری کتابخانه)سـ ــانیبهها سـ و مدیریت   روزرسـ

 افزار مدیریتجامع توسعه نرم هایطرح
10 100 0 0 100 100 

 110303200۱  131،000 0 0 131،000 0 های دیجیتالیفایل نشریات و جایگزینی کتب و وجین و و کمک به خرید  

             نوهای فناوری پژوهشکده -دانشگاه صنعتی امیرکبیر   2 122000

             فناوری برنامه توسعه علوم مهندسی و  1001010000  

 1001010002   ۱،100 1،000 0 1،100 0 اتوماسیون رباتیک وهای پژوهشانجام  

 1001010001   1،000 2،000 0 3،000 0 ریزفناوریهای پژوهشانجام  

 1001010011   ۱،000 1،000 0 1،000 0 مکاترونیکهای پژوهشانجام  

             دانشگاه پیام نور  1 12۱000

             ی غیرحضوریهاآموزشبرنامه   1003013000  

 1003013002  220 321،120 210،000 0 31،120 10۱،000 ی از راه دورهاآموزش ارائه 

 1003013001  312 102،200 0۱،000 0 3۱،200 22،000 یارسانهبهسازی محتوای آموزشی چند  تولید و 

             اسالم ( جهانهوشمندمجازی )ی هادانشگاهشبکه -دانشگاه پیام نور  2 12۱000

             ی غیرحضوریهاآموزشبرنامه   1003013000  

 1003013002  1،000 0 0 1،000 0 ی از راه دورهاآموزش ارائه  

             دانشگاه جامع علمی، کاربردی  1 121200
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             کاربردیهای پژوهشبرنامه   100۱001000  

 
100۱001023   ۱ 11،000 11،000 0 0 13،11۱ اطالعات فناوری ارتباطات و هایزیرساختتوسعه 

             ی مردمیهامشارکتو مرکز توسعه غیردولتی  سازمان مدارس  1 121112

             مردمی هایمشارکت برنامه راهبری توسعه مدارس غیردولتی و  1001010000  

 1001010001  33،000 22،100 0 10،100 0 ایرسانه و راه دور کمک به اجرای آموزش از  

 1001010003  1،110 0 0 1،110 0 ی الکترونیکیهاسامانه اطالعاتی و هایبانک ایجاد  

             دانشگاه شهید رجائی  1 121122

             ی دانشگاهیاهیپاهای پژوهشبرنامه   1002003000  

 1002003002 
 راک  اشت  اینترنت و پهنای باند خریدعلمی ) واطالعاتی، ارتباطی  هایزیرساخت  تأمین

 ی اطالعاتی(هاگاهیپا
2،110 2،030 0 0 2،030 13 

             ایدانشگاه فنی و حرفه  1 1211۱0

             ی دانشگاهیاهیپاهای پژوهشبرنامه   1002003000  

 1002003002 
 راک  اشت  اینترنت و پهنای باند خریدعلمی ) واطالعاتی، ارتباطی  هایزیرساخت  تأمین

 ی اطالعاتی(هاگاهیپا
۱،311 1،030 0 0 1،030 13 

             آموزینهضت سواد  1 120000

             برنامه سوادآموزی  1001013000  

 100101300۱  31 3،000 0 0 3،000 2،213 ارتقای پایگاه داده اطالعات 

 1001013012  ۱20 0 0 ۱20 0 نوین الکترونیکی هایرویه و هاسامانه استقرار و راهبری، اجرا  
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             سازمان اورژانس کشور  1 1230۱0

             برنامه مدیریت بحران درحوادث غیرمترقبه  1۱02003000  

 1۱02003002  223 ۱0،030 0 0 ۱0،030 20،۱3۱ های علوم پزشکیدانشگاه اورژانس تهران و کمک به سامانه ارتباطی مدیریت بحران در 

             کمک-ره( خمینی )کمیته امداد امام   1 123۱00

             برنامه ارائه خدمات اجتماعی و فرهنگی به مددجویان تحت پوشش  1303001000  

 130300100۱  11،000 0 0 11،000 0 ارائه خدمات الکترونیکی  

 1303032001  11،000 0 0 11،000 0 ارائه خدمات الکترونیکی  

             سازمان بهزیستی کشور  1 131100

             نوجوانان برنامه حمایت ازکودکان و  1303010000  

 1303010022  31،000 0 0 31،000 0 ارائه خدمات الکترونیکی  

             های اجتماعیآسیب برنامه پیشگیری از  1303020000  

 1303020011  31،000 0 0 31،000 0 ارائه خدمات الکترونیکی  

 1302003031  31،000 0 0 31،000 0 ارائه خدمات الکترونیکی  

             ها، مراتع و آبخیزداری کشورسازمان جنگل  1 133000

             برنامه ساماندهی مالکیت اراضی ملی  130۱020000  

 130۱020003   30،021 0 2،210 30،021 0 دولتی مالکیت اراضی ملی و سند خذا کاداستر( وحدنگاری )راهبری  

             زیست محیطسازمان حفاظت   1 120000
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             زیست محیطبهسازی  ی مردمی درهامشارکتارتقای  سازی وبرنامه فرهنگ  1201001000  

 
1201001001  30 10،2۱0 0 0 10،2۱0 1،000 خدمات الکترونیکی ارائه 

             ساتبا - وری انرژی برقپذیر و بهرهی تجدیدهایانرژسازمان  31 123100

             وری انرژی، سیاستگذاری و نظارت بر امور بهرهریزیبرنامهبرنامه   1301011000  

 1301011001   3۱،31۱ 0 0 3۱،31۱ 0 سامانه شبکه هوشمند برق کشور سازیپیادهنظارت بر  

             بازرگانیهای پژوهشمطالعات و مؤسسه   1 121002

             کاربردیهای پژوهشبرنامه   1310002000  

 1310002013  2۱ 12،102 0 0 12،102 1۱،121 راهبری توسعه ارتباطات- 

             وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات  1 123000

 12 1۱2،211 0 122،103 1۱2،211 122،۱22 بخش ارتباطات و فناوری اطالعات هایزیرساختتوسعه   1302001000  

 -12 122،120 0 2،120،320 122،120 122،۱22 برنامه توسعه کاربردها و خدمات بخش ارتباطات و فناوری اطالعات  1302002000  

   31،000 0 111،123 31،000 0 بخش ارتباطات و فناوری اطالعاتهای فناوری توسعه  1302010000  

             پژوهشگاه فضایی ایران  2 123000

   11۱،011 103،110 0 133،3۱1 0 بخش ارتباطات و فناوری اطالعاتهای فناوری توسعه  1302010000  

 1 222،102 21۱،230 0 21،۱32 213،022 کاربردیهای پژوهشبرنامه   1310002000  

             پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطالعات  3 123000

   331،103 2۱0،۱۱0 0 12۱،121 0 بخش ارتباطات و فناوری اطالعاتهای فناوری توسعه  1302010000  

             کاربردیهای پژوهشبرنامه   1310002000  
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131000200۱   132،۱22 131،332 0 ۱3،230  ی کاربردیهاپروژهو  هاطرحانجام  

             دبیرخانه شورای اجرایی فناوری اطالعات  2 123000

   11،120 0 0 11،120   برنامه توسعه کاربردها و خدمات بخش ارتباطات و فناوری اطالعات  1302021000  

             کاربردی پست و مخابرات -دانشکده علمی-وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات  1 123000

   10،۱23 2،000 0 1،023 0 بخش ارتباطات و فناوری اطالعاتهای فناوری توسعه  1302010000  

   2،۱۱1 1،200 0 1،2۱1 0 کاربردیهای پژوهشبرنامه   1310002000  

 23 31،022 12،000 0 11،022 20،300 کاربردی و نظری بخشهای مهارت آموزش  1002002000  

             دبیرخانه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات  1 123000

   1،31۱ 0 0 1،31۱ 0 اطالعات و فناوریبرنامه تنظیم مقررات بخش ارتباطات   130201۱000  

             سازمان فضایی ایران  0 123000

   20،100 0 12۱،000 20،100 0 برنامه توسعه کاربردها و خدمات بخش ارتباطات و فناوری اطالعات  1302021000  

             مهارتی جهاد کشاورزیعالی علمی کاربردی و مؤسسه   1 12311۱

             ی و مهارتیاحرفهفنی غیررسمی  برنامه آموزش  1002001000  

 1002001031  100 0 0 100 0 ی الکترونیکیهاسامانه اطالعاتی و هایبانک ایجاد  

             وزارت جهاد کشاورزی  1 111000

             بخش کشاورزی آمار برنامه تهیه اطالعات و  130۱021000  

 130۱021001  10 ۱2،311 0 0 ۱2،311 1۱،0۱1 بخش کشاورزی آمار اطالعات و سامانه هوشمند ایجاد 

             سازمان حفظ نباتات کشور  1 111000
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             ی محصوالت مهم کشاورزیهاندهیآالبرنامه ارتقای سالمت و کاهش   1۱01002000  

 1۱01002002   1،1۱۱ 0 1،32۱ 1،1۱۱ 0 ی پایش محصوالت کشاورزیهاسامانهاجرا و استقرار  

             سازمان امور اراضی  12 111000

             اراضی کشاورزی سند برنامه واگذاری و ساماندهی مالکیت و صدور  130۱023000  

 130۱023002  1،13۱ 0 0 1،13۱ 0 کشاورزیحدنگاری اراضی  راهبری تهیه نقشه و  

             وزارت راه و شهرسازی  1 113000

             یاجادهونقل حمل برنامه راهبری توسعه  1303011000  

 1303011001  10 21،300 0 0 21،300 21،231 اطالعاتی هایبانکروزآوری هب و ایجاد 

             ساختمان اقتصادی مسکن و برنامه راهبری نظام فنی و  1101001000  

 1101001001  2 20،100 0 0 20،100 13،102 اطالعاتی هایبانک و هاسامانهروزآوری هب و ایجاد 

             معماری شهری برنامه راهبری ارتقای طراحی و  1101002000  

 1101002000 
 ــانی پایگاه اطالعات جغرافیایی کلیه هب نظارت و ــعه و هایطرحروزرس   عمران در توس

 سطوح مختلف
10،121 11،200 0 0 11،200 ۱ 

             شناسیاقلیمپژوهشکده هواشناسی و   3 113000

             ی پژوهشیهاافتهسازی یبرنامه تجاری  1001001000  

 1001001003  0 2،000 3،000 0 1،000 2،000 سریع هشدار ی هواشناسی وهاسامانه و توسعهطراحی  نوین درهای فناوری ترویج 

             سازمان هواپیمایی کشوری  0 113000

             ی دانشگاهیاتوسعههای پژوهشبرنامه   1001003000  
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1001003033   1۱2 132 0 110 0 الکترونیک هواپیمایی در حوزهعملیاتی نمودن پژوهش  

 1001003032   030 300 0 130 0 مخابرات هواپیمایی در حوزهعملیاتی نمودن پژوهش  

             وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی  1 112000

             اشتغال برنامه توسعه کارآفرینی و  1300002000  

 1300002001  32 33،111 0 1،200 33،111 21،000 راهبری طراحی و استقرار سامانه جامع آمار و اطالعات بازار کار 

             هاگیری و توانمندسازی تعاونیشکل -وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی  1 112000

             هایتعاونسازی توانمند برنامه توسعه و  1303001000  

 1303001012   100 2،000 0 0 2،000 1،000 هایتعاونبانک اطالعاتی  روزرسانیبهکمک به تشکیل و 

             مرکز توسعه تجارت الکترونیکی  1 111000

 22 10،200 0 0 10،200 11،112 ارتقای سطح تجارت الکترونیکی برنامه تسهیل تجاری و  1301003000  

 11 20،۱11 0 0 20،۱11 11،۱30 امنیت اطالعات تجاری عمومی و برنامه توسعه زیرساخت کلید  1301000000  

 22 21،132 0 0 21،132 21،021 برنامه توسعه تجارت الکترونیکی  1301010000  

 31 10،011 0 0 10،011 1،230 مقررات تجارت الکترونیکی تدوین ضوابط و گذاری وبرنامه راهبری، سیاست  1301022000  

             جمهوری اسالمی ایران صداوسیمایسازمان   1 203100

             پخش سیما و ، تولیدتأمینبرنامه   1101001000  

 1101001001   1 101،000 0 0 101،000 100،000 مجازی در فضایتولیدوپخش 

             پخش صدا و ، تولیدتأمینبرنامه   110100۱000  
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 شماره

 دستگاه

 اجرايي

دستگاه  شماره

 برنامه يا
 شرح دستگاه، برنامه و فعالیت

رشد اعتبارات  2990 اليحه بودجه 2996قانون بودجه 

اي و هزينه

اختصاصي 

2990-2996 

 )درصد(

اي و جمع هزينه

 اختصاصي
 اختصاصي متفرقه ايهزينه

جمع 

اي و هزينه

 اختصاصي

 
110100۱003  3 13،000 0 0 13،000 11،100 مجازی در فضایپخش  و تولید 

             دستگاه 110یا  110    

             پژوهشی آموزشی و هایزیرساختبرنامه توسعه   1003031000  

 1003031001   11 1،210،311   1،210،311 1،030،110 ی اطالعاتیهاگاهیپااشتراک 

 1003031002  22 221،212   221،212 321،000 اینترنت پهنای باند تأمین 

 1003031001  3،000   3،000 0 هوش سازمانی استقرار توسعه فضای مجازی و  

 100303100۱  20 211،1۱2   211،1۱2 201،311 هوش سازمانی استقرار توسعه فضای مجازی و 

             دستگاه 31تعداد     

 -11 1،311،103     1،311،103 1،۱11،311 برنامه توسعه دولت الکترونیک  1002011000  

    
ــال   فناوری اطالعات و ارتباطات در قانون      جمع موارد مرتبط با    که در  133۱بودجه سـ

 اندحذف شده 1331الیحه بودجه سال 
0،۱11،201           

 -90/9 11،047،664 1،719،912 9،191،970 19،027،029 13،477،917 جمع  
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 (یالر ونیلیم)         2996نسبت به قانون بودجه سال  آنها رشد زانیاطالعات و م يحوزه ارتباطات و فناور 2990بودجه سال  حهيال يياعتبارات تملک دارا .9جدول 

شماره 

 بنديطبقه
 2990اليحه  2996قانون  عنوان دستگاه عنوان طرح

درصد 

 رشد

 -0/21 120،000 230،000 شورکوان محاسبات ید مرکز داده(کشور )محاسبات  وانید هایتجهیز ساختمانو  یرات اساسیل و تعمیمکت 1001002001

 -1/31 21،000 10،000 شورکوان محاسبات ید شور )سنا(کوان محاسبات ید یکیترونکسامانه نظارت ال 1001002002

 -0/13 ۱،000 13،000 شورک ریزیبرنامهت و یریسازمان مد نظارت یت شورایریمد یبرا یسامانه توانمندساز 1002003002

 -1/21 12،000 22،000 شورک بردارینقشهسازمان  طرح حدنگاری() آالتماشینزات و یتجهتأمین  و یرات اساسیتعم 100200۱001

 0 100 100 بردارینقشهده کآموزش طرح حدنگاری() آالتماشینو  تجهیزاتتأمین  و یرات اساسیتعم 100200۱002

 -0/20 21،000 21،000 شورک بردارینقشهسازمان  شورکدر سطح  یانکم یهادادهو  هاشبکه یتوسعه و سامانده 100200۱003

 0 21،000 21،000 شورکوزارت  زهیانکانتخابات م یزات برگزاریتجه تأمین 1002012001

 -20 ۱،000 10،000 شورک ریزیبرنامهت و یریسازمان مد ریزیبودجهد ینظام جد افزارینرمو  افزاریسختز یتجه 1002011001

 -1/20 11،000 33،000 رانیز آمار اکمر شورک ینظام جامع آمار افزارنرمو  افزارسخت تأمین 1002021001

 0 1،000 1،000 شورک ریزیبرنامهت و یریسازمان مد هرانیشگیرد اقدامات پیکاز زلزله با رو یناش یریاهش خطرپذکهای سیستم جادیا 1002032001

 -2/20 00،000 111،000 یاست جمهورینهاد ر ارتباطات و اطالعات نهاد و ارتباطات مردم و دولت یطرح جامع فناور 1002033002

 0 01،000 01،000 شورکسازمان ثبت احوال  شورکت یبان اطالعات جمعیت دوم پشتیاحداث سا 1002031002

 -21 110،000 200،000 شورکسازمان ثبت احوال  هوشمند یارت ملکصدور  1002031001

 -2/20 33،000 ۱2،000 ییو دارا یوزارت امور اقتصاد ییارتباطات و اطالعات در اقتصاد و دارا یگسترش فناور 1002011001

 1/11 100،000 30،000 شورکسازمان ثبت احوال  شورکارتباطات و اطالعات در سازمان ثبت احوال  یگسترش فناور 1002011002

 0 00،000 00،000 شورک ریزیبرنامهت و یریسازمان مد شورک ریزیبرنامهت و یریارتباطات و اطالعات در سازمان مد یگسترش فناور 1002011003

 -20 13،000 21،000 وزارت امور خارجه ارتباطات و اطالعات در وزارت امور خارجه یگسترش فناور 1002011002

 20۱ 30۱،1۱0 100،000 شورک کسازمان ثبت اسناد و امال در تهران یثبت یواحدها یکیترونکو الیجاد آرشیا 1002011001

 20 30،000 21،000 شورک کسازمان ثبت اسناد و امال راز و اصفهانیدر مشهد، ش یثبت یواحدها یکیترونکو الیجاد آرشیا 100201100۱

 -2/11 1۱1،000 131،000 رانیا یاسالم یجمهور یدادگستر یارتباطات و اطالعات در دادگستر یگسترش فناور 1002011001
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شماره 

 بنديطبقه
 2990اليحه  2996قانون  عنوان دستگاه عنوان طرح

درصد 

 رشد

 0 2،000 2،000 شورک کسازمان ثبت اسناد و امال شورک کارتباطات و اطالعات در سازمان ثبت اسناد و امال یگسترش فناور 1002011000

 -1/23 12،132 23،330 یکیترونکز توسعه تجارت الکمر شورکدر  یکترونکل تجارت الیتسه یجاد بسترهایا 1002011003

 -۱/۱ 31،310 20،000 رانیا یاسالم یجمهور کگمر شورکات کدر گمر یکیترونکخدمات ال سازیپیاده 1002011010

 -1/11 1،000 12،100 وزارت صنعت، معدن و تجارت ارتباطات و اطالعات در وزارت صنعت، معدن و تجارت یگسترش فناور 1002011011

 3/22 20،000 20،000 زیستمحیطسازمان حفاظت  شورک محیطیزیستجاد نظام جامع آمار و اطالعات یا 1002011012

 -1/01 1،000 20،000 کیوزارت بهداشت، درمان و آموزش پزش ارتباطات و اطالعات در بهداشت و درمان یگسترش فناور 1002011013

 -2/21 11،110 23،221 یو گردشگر یع دستی، صنایراث فرهنگیم سازمان رسانیاطالعو  یطرح جامع فناور یاجرا 1002011012

 -1/1 10،000 10،۱00 اطالعات یفناور ییاجرا یرخانه شورایدب ایرایانهط یدر مح یفارس و زبان و خطتوسعه فرهنگ  1002011011

 -0/13 30،000 ۱1،000 یوزارت فرهنگ و ارشاد اسالم ارتباطات و اطالعات در فرهنگ و هنر یگسترش فناور 100201101۱

 -2/21 1،200 2،133 ستاد مبارزه با مواد مخدر ارتباطات و اطالعات در ستاد مبارزه با مواد مخدر یگسترش فناور 1002011011

 -1/12 21،000 11،000 یار و رفاه اجتماعکوزارت تعاون،  یاجتماعتأمین  ارتباطات و اطالعات در وزارت رفاه و یگسترش فناور 1002011010

 2/3 1،100،000 1،210،000 شورک یاتیسازمان امور مال یاتیطرح جامع مال 1002002002

 -20 10،200 20،000 رانیا یکترونکع الیصنا یت سهامکشر مسلح یروهاینترل نکو  یه فرماندهکجاد شبیا 1101013002

 12 11،200 10،000 رانیا یاسالم یجمهور یانتظام یروین شهرهاکالن شهریدرونعبور و مرور  یکیترونکنترل و مراقبت الک 1102003001

 1/12 ۱1،2۱2 10،200 رانیا یاسالم یجمهور یانتظام یروین شورک یاصل یهاجاده خیزحادثهعبور و مرور نقاط  یکیترونکنترل و مراقبت الک 1102003002

 1/۱ 111،200 110،000 رانیا یاسالم یجمهور یانتظام یروین باسیم یه مخابراتکبهبود شب 1102003001

 2 01،۱00 00،000 رانیا یاسالم یجمهور یانتظام یروین باسیم یه مخابراتکبهبود شب 1102003002

 3/01 111،200 ۱0،000 رانیا یاسالم یجمهور یانتظام یروین دروخو کو طرح پال هاکالنتریو  هاپاسگاهو  یاطالعات ادارات تخصص یون و فناوریزاسیانکم 1102003003

 3/۱3 ۱1،121 20،000 یاتم یسازمان انرژ افزارینرم یبانیو پشت افزاریسخت هایزیرساختتوسعه  1301002002

 -1/۱ 120،000 110،000 یاتم یسازمان انرژ یبریشور و دفاع ساک ایهسته تأسیساتحفاظت از  1301012001
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شماره 

 بنديطبقه
 2990اليحه  2996قانون  عنوان دستگاه عنوان طرح

درصد 

 رشد

 یت انرژیریو مد گیریاندازههوشمند  یمل فرا سامانهجاد یا 1301012003
 عید انتقال و توزیت تولیریمد یت مادر تخصصکشر

 ریران توانیبرق ا یروین
110،000 10،000 1/۱۱- 

 سی( آلفیبر نوری پی ) رانیابرق  یرویانتقال ن 1301011000
 عید انتقال و توزیت تولیریمد یت مادر تخصصکشر

 ریران توانیبرق ا یروین
200،000 100،000 10- 

 110 20،000 0،000 رویوزارت ن آالتماشینزات و یتجه تأمین 1301011022

1302001001 
ه از با استفاد صداوسیما ینیزم یگنال رسانیاز سیمورد ن یرساخت ارتباطیتوسعه ز

 ییویراد هایلینکو  یبر نوریف
 -۱0 ۱0،000 110،000 رساختیارتباطات ز یت سهامکشر

 -2/10 221،۱33 0۱2،323 اطالعات یوزارت ارتباطات و فناور اطالعات یه ملکشب هایزیرساخت 1302001002

1302001003 
ت یریاطالعات )مد یخدمات بخش ارتباطات و فناور یامنطقهجاد و توسعه متوازن یا

 اطالعات( یه ملکپارچه شبیک
 -10 20،000 20،000 اطالعات یوزارت ارتباطات و فناور

 1/1۱ 10،000 112،000 رانیا یاسالم یت پست جمهورکشر یده رقم ید پستک یسازبهنگام 1302002001

1302002002 
 یبوم ی، خدمات دولت هوشمند و محتوایارتقا توان داخل یبسترهاجاد و توسعه یا

 (یکیترونکپرتال( واحد دولت الدرگاه ))
 -3/33 10،000 11،000 اطالعات یوزارت ارتباطات و فناور

1302002003 
اطالعات  یبخش ارتباطات و فناور یاربردکو خدمات  هارساختیزجاد و توسعه یا

 اطالعات( یه ملکشب یاربردهاک)
 -3/22 20،000 31،000 اطالعات یوزارت ارتباطات و فناور

 -10 100،000 200،000 ییویم مقررات و ارتباطات رادیسازمان تنظ ییویتوسعه ارتباطات راد 1302002001

 -2/12 10،000 101،000 ییویم مقررات و ارتباطات رادیسازمان تنظ م مقرراتیو تنظ سازیخصوصیو  یآزادساز یارهاکن راهیتدو 1302001001

1302001002 
ن طرح یاطالعات )تدو ین بخش ارتباطات و فناورینوهای فناوری توسعه دانش و

 شور(کاطالعات  یجامع فناور
 -10 1،000 10،000 اطالعات یوزارت ارتباطات و فناور

 -3/20 23،000 21،000 رانیا ییسازمان فضا یاتیعمل یقاتیتحق یهاماهوارهو ساخت  یتوسعه فناور 1302011001

 -10 11،000 30،000 رانیا ییسازمان فضا یاماهوارهاطالعات و خدمات  یبردهاراکتوسعه  1302012001
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شماره 

 بنديطبقه
 2990اليحه  2996قانون  عنوان دستگاه عنوان طرح

درصد 

 رشد

 -21 11،000 20،000 اطالعات یوزارت ارتباطات و فناور یرات اساسیو تعم آالتماشینزات و یتجه تأمین 1302010001

 1/11 10،000 3،000 رانیا ییسازمان فضا یرات اساسیو تعم آالتماشینزات و یتجه تأمین 1302010002

1302010003 
م مقررات و ارتباطات یسازمان تنظ یرات اساسیو تعم آالتماشینزات و یتجه تأمین

 ییویراد
 -20 11،000 21،000 ییویم مقررات و ارتباطات رادیسازمان تنظ

 -10 10،000 20،000 رانیا ییسازمان فضا رانیا ییساختمان سازمان فضا تأمین 1302010002

 -21 30،000 20،000 رانیا ییپژوهشگاه فضا یپژوهش یفضاها تأمین 1302010001

130201000۱ 
ت پست کز مهم شرکو مرا یاتیعمل هایساختمان سازیمقاوم یمطالعه و اجرا

 جمهوری اسالمی ایران
 -10 10،000 20،000 رانیا یاسالم یت پست جمهورکشر

 0 200 200 اطالعات یوزارت ارتباطات و فناور اطالعات یز مهم وزارت ارتباطات و فناورکمرا سازیمقاوم یمطالعه و اجرا 1302010001

 -3/22 20،000 10،000 رانیا ییپژوهشگاه فضا آالتماشینو  تجهیزاتتأمین  و یرات اساسیتعم 1302010000

 0 10،000 10،000 شورک یمجاز یفضا یز ملکمر آالتماشینو  تجهیزاتتأمین  و یرات اساسیتعم 1302010003

 0 10،000 10،000 اطالعات یپژوهشگاه ارتباطات و فناور آالتماشینو  تجهیزاتتأمین  و یرات اساسیتعم 1302010010

 0 200 200 اطالعات یفناور ییاجرا یرخانه شورایدب آالتماشینو  تجهیزاتتأمین  و یرات اساسیتعم 1302010011

 -3/13 31،000 11،000 رانیا یاسالم یت پست جمهورکشر یات پستیدر عمل یتوسعه فناور 1302013001

 21 10،000 0،000 شورک یسازمان هواشناس آالتماشینزات و یتجه تأمین 1303001002

 2/22 2۱0،000 310،۱00 شورک یسازمان هواشناس یاطالعات هواشناسفناوری  توسعه 1303001001

 -1/10 10،000 1۱1،321 شورک یتشافات معدنکو ا شناسیزمینسازمان  ییهوا یکزیژئوف یهادادهبرداشت  1302000001

 0 0 0 شورک یتشافات معدنکو ا شناسیزمینسازمان  شورکن یعلوم زم یهاداده یگاه اطالعاتیل پایمکتوسعه و ت 1302000002

 -0/20 222،000 203،000 شورک یتشافات معدنکو ا شناسیزمینسازمان  ( اهیه اطالعات پایته) رانیا یعموم شناسیزمین 1302000001

130۱002001 
و فروش  ید، فرآوری، تولتأمینج، یره ترویزنج تیریاستقرار سامانه اطالعات مد

 یشاورزک یونیزیتلو یه ملکشب برداریبهرهجاد و یو ا ییمحصول نها
 -2/10 100،000 ۱11،231 یشاورزکوزارت جهاد 
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شماره 

 بنديطبقه
 2990اليحه  2996قانون  عنوان دستگاه عنوان طرح

درصد 

 رشد

 1/۱۱ 20،000 12،000 یشاورزکوزارت جهاد  شورکردن دام کدار تیهو 130۱010003

 -10 210،000 220،000 یسازمان امور اراض یشاورزک یش اراضیاداستر( و پاک) یحدنگار 130۱023001

 یجامع شهر هایطرحه یته 1102012011
 یعال یرخانه شورایدب -ین و شهرسازکوزارت مس

 یشهرساز
101،000 100،000 0/2- 

 -0/21 13،323 21،133 یغات اسالمیسازمان تبل یغات اسالمیارتباطات و اطالعات در سازمان تبل یگسترش فناور 1101031001

 -0/21 23،100 1۱،033 شورک یعموم هاینهاد کتابخانه یعموم یهاکتابخانهز یو تجه یروزآمدساز 1103021031

 -30 10،000 100،000 رانیا یاسالم یجمهور صداوسیمایسازمان  رانیا یاسالم یجمهور صداوسیماسازمان  یبر نوریارتباط ف 1101001001

 -3/12 200،000 010،000 رانیا یاسالم یجمهور صداوسیمایسازمان  تال(یجیآنالوگ به د)شرفته یپفناوری  موجود بهفناوری  لیتبد 1101001010

 -3/10 11،000 3۱،100 رانیا یاسالم یجمهور صداوسیمایسازمان  صداوسیماارتباطات و اطالعات در سازمان  یگسترش فناور 1101001013

 -1۱ 10،200 1۱0،000 وپرورشآموزشوزارت  مدارس یسازهوشمنده کجاد شبیاطالعات و ا یگسترش فناور 1001011011

 0 ۱،000 ۱،000 رانیاطالعات ا یپژوهشگاه علوم و فناور آالتماشینزات و ید تجهیو خر یرات اساسیتعم 1002012001

 -20 1،300 2،100 یاحرفهو  یسازمان آموزش فن یاحرفهو  یارتباطات و اطالعات در آموزش فن یگسترش فناور 100101۱002

 1/132 20،000 13،۱۱0 وپرورشآموزشوزارت  وپرورشآموزشارتباطات و اطالعات در  یگسترش فناور 100101۱001

 12 30،200 20،000 رانیا یاسالم یجمهور یانتظام یروین یانتظام یرویارتباطات و اطالعات در ن یگسترش فناور 100101۱00۱

 -3/23 2،300 3،000 ییفضا یز ملکمر آالتماشینو  تجهیزاتتأمین  و یرات اساسیتعم 100101۱000

 -10 30،000 ۱0،000 شورک یو استخدام یسازمان ادار شورک یو استخدام یارتباطات و اطالعات در سازمان ادار یگسترش فناور 100101۱003

 -14 0،744،329 9،100،719 مجموع
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 (الیر ونیلی)م    2990سال  حهيو ال 2996اطالعات و ارتباطات در قانون بودجه سال  ياعتبارات متفرقه فناور سهيمقا .4جدول

شماره 

 بندي/طبقه

 كد برنامه

 عمراني

 عنوان

 جمع ايتملک دارايي سرمايه ايهزينه
درصد 

 رشد

 2996قانون 
اليحه 

2990 
 2990اليحه  2996قانون  2990اليحه  2996قانون 

2996

-

2990 

۱-120000 

نو، های فناوری بالعوض، یارانه سود و کارمزد، تحقیقات، آموزش،کمک 

فرهنگی، گردشگری و هنری، مسکن، اجتماعی و نظارت بر اجرای 

تولیدی و خدماتی و آموزش عالی و غیرانتفاعی و اشتغال و ارائه  هایطرح

های مالی و ایفای تعهدات و موارد قبلی و کمک به مناطق کمتر حمایت

 های مکانیزه فروشو غیر برخوردار و صندوق یافتهتوسعه

300،000 300،000 100،000 100،000 000،000 000،000 0 

 31 2،212،000 3،2۱۱،200 2،111،000 2،111،300 2،301،000 112،300 اجرای طرح جامع حدنگار -سازمان ثبت اسناد کشور 21-130000

32-130000 

 یهامهبرنا یفکیو  یمک، توسعه یش پوشش استانیاعتبارات موضوع افزا

 ایرایانه هایبازید یفاخر و تول یهاالیسر، هافیلم، مستند و یدیتول

 رانیا یاسالم یجمهور صداوسیمای

0 0 0 3،100،000 0 3،100،000   

   0 2،120،000 0 1،120،000 0 ۱00،000 کامیمت هر پیش قیاعتبارات موضوع افزا 121-130000

 22 0،112،000 ۱،10۱،200 ۱،111،000 2،131،300 2،۱01،000 1،212،300 مجموع 

 

  

www.irpublicpolicy.ir



 

 اه مجلس شورای اسالمی مركز ژپوهش  _____________________________________________________________________________________________  

 

 

52 

 (الیر ونیلیم)    ارتباطات و اطالعات يفناورمرتبط با  2990سال  بودجه حهيالواحده ماده 27و  0به جداول يافته انتقال متفرقه اعتبارات .1جدول 

شماره 

 بندي/طبقه

 عمراني كد برنامه

 عنوان

 درصد رشد جمع ايتملک دارايي سرمايه ايهزينه

 2990-2996 2990اليحه  2996قانون  2990اليحه  2996قانون  2990اليحه  2996قانون 

 23 1،120،200 1،200،000 320،200 300،000 1،333،000 1،100،000 و صدور شناسنامهتأمین  -سازمان ثبت احوال کشور  1002031000

 10 3،213،221 3،110،000 100،000 120،000 3،312،221 3،030،000 ارت هوشمندک و صدور نامثبتموضوع  -شورکسازمان ثبت احوال  1002031000

 -10 12۱،000 120،000 0 0 12۱،000 120،000 یفضای یهاتیفعالهزینه  -ایران  یسازمان فضای  

 -21 1۱2،210 221،000 1۱2،210 221000 0 0 یفضای کاربردهایو  یتوسعه فناور -ایران یسازمان فضای 1302012000

1302012000 
شور با تصویب ک یمجاز یالن فضاک هایطرحو  یزیرساخت هایطرح یاجرا

 یمجاز یفضا شورای عالیو نظارت 
0 0 1033100 20،۱20 1،033،100 20،۱20 30- 

 -21 12،110 11،000 12،110 11000 0 0 شورک یمجاز یفضا یالن ملک هایطرح -شور ک یمجاز یفضا یز ملکمر 1302012000

1302001000 
ارائه خدمات پایه  هایزیرساختتوسعه  -اطالعات  یوزارت ارتباطات و فناور

 یو نوین پست
210،000 ۱10،000 1،000،000 1،300،000 2،210،000 2،110،000 13 

1302001000 

اقتصاد  هایزیرساختتوسعه  -اطالعات  یوزارت ارتباطات و فناور

 یبخش ارتباطات و فناور یو داخل یدات بومیو حمایت از تول بنیاندانش

 اطالعات

300،000 0 2،2۱0،000 1،100،000 2،1۱0،000 1،100،000 ۱0- 

1302001000 
 هایزیرساخت یامنطقهتوسعه متوازن  -اطالعات  یوزارت ارتباطات و فناور

 اطالعات یشبکه مل
1،331،000 1،000،000 ۱،000،000 1،۱10،130 1،331،000 0،۱10،130 11 

1302001000 
و  یاجتماع یانتیوظایف ص یاجرا -اطالعات  یوزارت ارتباطات و فناور

 اطالعات یارتباطات و فناوردرخصوص  یفرهنگ
0 0 1،000،000 1،000،000 1،000،000 1،000،000 0 

1302002000 
نوین بخش ارتباطات های فناوری توسعه -اطالعات  یوزارت ارتباطات و فناور

 اطالعات یو فناور
200،000 1،130،000 1،100،000 1،000،000 2،100،000 ۱،130،000 132 
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شماره 

 بندي/طبقه

 عمراني كد برنامه

 عنوان

 درصد رشد جمع ايتملک دارايي سرمايه ايهزينه

 2990-2996 2990اليحه  2996قانون  2990اليحه  2996قانون  2990اليحه  2996قانون 

1302002000 

 یبنایتوسعه متوازن خدمات زیر -طالعات ا یوزارت ارتباطات و فناور

 تهیافتوسعهمتر کو  روستاییاطالعات در مناطق محروم،  یارتباطات و فناور

 هزار نفر 10زیر  یو شهرها

100،000 200،000 2،300،000 1،۱10،000 2،000،000 1،010،000 ۱1- 

1302002000 
خدمات  هایزیرساختایجاد و توسعه  -اطالعات  یوزارت ارتباطات و فناور

 یبوم ید محتوایدولت هوشمند و تول
0 210،000 3،100،110 2،200،000 3،100،110 2،210،000 20- 

1302002000 
 یاربردکو خدمات  هازیرساختتوسعه  -اطالعات  یوزارت ارتباطات و فناور

 یو پایه فضای یارتباط
۱31،000 200،000 ۱،333،010 1،100،000 1،۱32،010 1،100،000 2۱- 

1302002000 
ر دفات یزاتیتجه-یفن ارتقاء توانمندی-اطالعات  یوزارت ارتباطات و فناور

 شورک هایاستاندر  یاطالعات روستای فناوریو  ارتباطات
0 0 000،000 000،000 000،000 000،000 0 

1302002000 
 هایزیرساخت و تکمیلتوسعه  -اطالعات  یوزارت ارتباطات و فناور

 اطالعات یو فناور بخش ارتباطاتمنابع  یمدیریت
200،000 0 3،100،000 2،۱10،000 3،100،000 2،۱10،000 12- 

 21 100،000 200،000 0 0 100،000 200،000 السهم سازمانموضوع حق- یم مقررات و ارتباطات رادیوییسازمان تنظ 123100

130301۱000 
قانون (23ماده ) اعتبارات موضوع - یاجاده ونقلحملو  یسازمان راهدار

 یرانندگ جرائمبه تخلفات و  یدگینحوه رس
0 0 3،210،000 2،11۱،000 3،210،000 2،11۱،000 20- 

1002011000 
خذ وجه بابت سند أ موضوع اجازه -شور کسازمان ثبت اسناد و امالک 

 ثبت نوین یاجرا یت برایمالک یتعویض سندها برگیتک
100،000 210،000 300،000 220،000 000،000 ۱30،000 12- 

1002011000 

 تثب توسعه با مرتبط مصارفتأمین  –شور کسازمان ثبت اسناد و امالک 

 یآرشیو الکترونیک و آماییداده و یاطالعات هایبانک لیتکم ،یکیالکترون

 یثبت یهاپرونده

220،000 130،000 330،000 2۱2،000 110،000 2۱2،000 1۱- 
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شماره 

 بندي/طبقه

 عمراني كد برنامه

 عنوان

 درصد رشد جمع ايتملک دارايي سرمايه ايهزينه

 2990-2996 2990اليحه  2996قانون  2990اليحه  2996قانون  2990اليحه  2996قانون 

1002011000 
 یاجرا - یو دارای امور اقتصادیوزارت  داریخزانهو  یمعاونت نظارت مال

 کیالکترون داریخزانهنقشه جامع 
0 0 11،000 11،000 11،000 11،000 0 

1102011000 
 ،ریشه یز سامانه گواهیاحداث و تجه -ایران یاسالم یجمهور یانتظام یروین

 و ادارات گذرنامه هاسامانه و تقویت ینگهدار ،ارتقاء
031،000 1،013،310 300،000 320،000 1،131،000 1،333،310 11 

1102011000 
 به یمجاز یت در فضایامن یارتقا -ایران یاسالم یجمهور یانتظام یروین

 یکیالکترون یت بانکداریویژه امن
1،200،000 1،000،000 1،100،000 1،200،000 2،100،000 2،200،000 1۱- 

   100،000 0 100،000 0 0 0 کیایجاد بانک ژنت -ایران یاسالم یجمهور یانتظام یروین 1102011000

1102003000 

 یهانهیهز نان،کارکجبران خدمات  -ایران یاسالم یجمهور یانتظام یروین

ن، احداثات و ی، نصب دوربیزات تخصصیتجه دیخر ،یاتینگهداشت عمل

 نوینهای فناوری کارگیریبه

11،000،000 2،000،000 0 0 11،000،000 2،000،000 ۱2- 

1102003000 
قانون  (23ماده ) اعتبارات موضوع-ایران یاسالم یجمهور یانتظام یروین

 یرانندگ جرائمبه تخلفات و  یدگینحوه رس
2،300،000 2،010،000 1،110،000 33۱،000 3،210،000 3،00۱،000 13- 

1002011000 
موضوع اجازه اخذ وجه بابت سند  -شور کسازمان ثبت اسناد و امالک 

 ثبت نوین یاجرا یت برایمالک یتعویض سندها برگیتک
100،000 210،000 300،000 220،000 000،000 ۱30،000 12- 

1002011000 

 تثب توسعه با مرتبط مصارفتأمین  –شور کسازمان ثبت اسناد و امالک 

 یکیالکترون ویآرش و آماییداده و یاطالعات هایبانک لیتکم ،یکیالکترون

 یثبت یهاپرونده

220،000 130،000 330،000 2۱2،000 110،000 2۱2،000 1۱- 

1002011000 
 یاجرا - یو دارای یوزارت امور اقتصاد داریخزانهو  یمعاونت نظارت مال

 کیالکترون یدارنقشه جامع خزانه
0 0 11،000 11،000 11،000 11،000 0 

www.irpublicpolicy.ir



 _______________________________________________________________________________________________________  

 

 

 

 

شماره 

 بندي/طبقه

 عمراني كد برنامه

 عنوان

 درصد رشد جمع ايتملک دارايي سرمايه ايهزينه

 2990-2996 2990اليحه  2996قانون  2990اليحه  2996قانون  2990اليحه  2996قانون 

100200 
( قانون الحاق 12ماده ) -شور ک یتیو ترب تأمینیو اقدامات  هازندانسازمان 

 (2مقررات مالی دولت )برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از 
۱،000 1،200 0 0 ۱،000 1،200 10- 

 -3۱ 22،100 31،000 0 0 22،100 31،000 ایرایانه هایبازیتوسعه  -یوزارت فرهنگ و ارشاد اسالم  

1201003000 
ک به یموضوع درآمد پاسخ الکترون -شور کسازمان ثبت اسناد و امالک 

 ت امالکیاستعالمات و اعالم وضع
101،000 1۱0،300 331،000 2۱3،۱00 122،000 231،300 1۱- 

  
 و آموزیمهارت هایزیرساختتوسعه  -یاحرفهو  یسازمان آموزش فن

 هوشمندهای سیستم
22،000 21،۱00 0 0 22،000 21،۱00 10- 

1301001000 
ر و یخرید، تعم یهانهیهزاز  یبخشتأمین  -ایران یاسالم یگمرک جمهور

 یپرتونگار ینترلک هایدستگاه ینگهدار
0 0 200،000 210،000 200،000 210،000 13 

  
، یهوای برداریعکسات یموضوع عمل یهانهیهز -شورک بردارینقشهسازمان 

 النظاره نقشهو حق بردارینقشه
30،000 21،000 0 0 30،000 21،000 10- 

100021 
( قانون 1ماده )« 2»تبصره  اعتبارات موضوع -یسازمان تعزیرات حکومت

 سامانه شناسایی و مبارزه با کاالی قاچاق-ارز کاال ومبارزه با قاچاق 
200،000 131،020 0 0 200،000 131،020 2- 

133000 
اعتبارات موضوع خدمات -شور ک یزداری، مراتع و آبخهاجنگلسازمان 

 یت اراضیو اعالم وضع هانقشهق یک به اشخاص بابت تطبیالکترون
0 30،000 0 0 0 30،000 ---  

1002012000 
 یو محاسبات علم سازیشبیه یشبکه مل -یو فناور قاتیتحق وزارت علوم،

 شورک
0 0 00،000 10،200 00،000 10،200 21- 

 22 0،112،000 ۱،10۱،200 ۱،111،000 2،131،300 2،۱01،000 1،212،300 اطاتاطالعات و ارتب یفناور افته( مرتبط باین)انتقال متفرقهمجموع اعتبارات  

 -1۱ ۱1،230،201 00،013،100 21،130،110 12،۱31،000 21،233،031 21،301،300 جمع 
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 21691: شماره مسلسل  شناسنامه گزارش

 

 

 

و  اطالعات یبخش فناور. 13 شورکل ک 1331بودجه سال حه یال یبررس: عنوان گزارش

 ارتباطات

 

 

 (اطالعات و ارتباطات یفناور)گروه  نینوهای فناوری ارتباطات ومطالعات  :نام دفتر

 دیرضا تمجیعل، یحین فصی، محمدامیابوالقاسم رجب :گاننندكنيه و تدویته

 لیحسن پوراسماعر مطالعه: يمد

 یهیفق یمهدن، ین افشیحس :يعلم انناظر

 محمدتقی فیاضی كننده:اظهارنظر 

 بودجهو  برنامهون یسیمک: يمتقاض

 ـــــــ: يتخصص راستاريو

 ـــــــ :يراستار ادبيو

 

 

 :يدیلك يهاواژه

 اطالعات و ارتباطات ی. فناور1

 حه بودجهی. ال2

 1331بودجه . 3
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