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 چكيده

برتـر منطقـه در    گاهیکسب جاو  اندازسند چشمف يالكت از منطقه یگاه اول اعلم و فناوریجادستيابی به 

 اسـت.  ی کلی برنامـه ششـم  هااستيس از تكاليف اطالاعات یمل در بستر شبكه کيدولت الكترون توسعه

ی کلی برنامـه  هااستيسنداز ابا اهداف سند چشم 1شورک و ارتباطات تاطالاعا یفناور سطحاد یفاصله ز

هـای  بررسـی  براساساست.  و ارتباطات اطالاعات یحوزه فناور دولت به تقویت اعزمل یاز دال یكی ششم

حـدود  به  یل بودجه اعمومکاطالاعات از  یسهم ااعتبارات فناور 131۵بودجه سال انجام شده در الیحه 

اسـت ایـن امـر     درصد بـوده  11/4، 1312بودجه سال این سهم در قانون ه کده است يرس درصد 24/4

اطالاعـات در   یحوزه ارتباطات و فنـاور  یا. ااعتبارات برنامهستدولت در تقویت بخش فاوا ارادهنشان از 

 41.421ال بـه  یـ ارد ريـ ليم 14.361از  1312 سـال  بودجـه  نسبت به قانون 131۵ سال بودجه حهیال

 قـانون نسـبت بـه    131۵حـه بودجـه سـال    یالمتفرقه در  یهافیاعتبار ردا ده است ويال رسیارد ريليم

ارد يـ ليم ۵3.111ال به رقم یر ارديليم 22.326داشته و از رقم  یدرصد 41ش یافزا 1312بودجه سال 

اطالاعـات   یفناورمرتبط با  یهاتي، درآمد حاصل از فعال131۵سال  حه بودجهیر الدده است. يال رسیر

 1312سـال   قانون بودجـه نسبت به  که شده است ینيبشيال پیر ارديليم 72.326، برابر با و ارتباطات

 دهد.یرا نشان م یدرصد 6/2رشد 

 ،دهد که ااعتباراتقبل نشان می یهاو قوانين بودجه سال 131۵بودجه سال نگاهی به الیحه   

شود و موضوع گسترش خدمات و کاربردها نقش ها هزینه میاعمدتاً در بخش توسعه زیرساخت

اختصاص و سرمایه انسانی بخش فاوا کمتر مورد توجه قرار گرفته است. در نتيجه تری داشته کمرنگ

ازسوی وزارت منابع انسانی توسعه ای مشخص برای هدایت و ساماندهی موضوع بودجه یهافیرد

، متوسطه ، آموزشآموزش اعالی ارتباطات و فناوری اطالاعات در سطوح مختلف تحصيالت تكميلی،

 .شده است پيشنهاددر گزارش ش همه آحاد جامعه و آموزابتدایی  آموزش

در وجود داشت  واحده بودجه های گذشته در مادهای وجوه اداره شده که در سالبودجه مكانيسم 

با توجه به اهميت این موضوع پيشنهاد شده بخشی از حذف شده است.  131۵بودجه سال الیحه 

راستای حمایت از توليد  در فناوری اطالاعات وزارت ارتباطات وی تملک دارایی هاطرح ااعتبارات

                                                 
های فناوری اطالاعات و ارتباطات، منتشر شـده توسـط دفتـر مطالعـات ارتباطـات و      شود به گزارش وضعيت ایران در شاخص رجوع .1

 های مجلس.فناوری نوین مرکز پژوهش



  رای اسالمی اه مجلس شومركز ژپوهش

طور ساله بهملزم باشد همه و فناوری اطالاعات و وزارت ارتباطات شودمصرف وجوه اداره شده  صورتبه

  .گزارش کندشورای اسالمی مجلس کميسيون صنایع منظم گزارش نحوه خرج کردن مبالغ را به 

تصویب شده بود،  1312بودجه سال قانون  واحده مادهر د که مخابراتی روستایی رانکارگزا مهيب یبرا 

کلی حذف شده، این حكم به 131۵بودجه سال . در الیحه نجام نشده استادولت  ازسوی اقدامی تاکنون

تبصره حكمی معادل شود میکه مشكل حق بيمه کارگزاران حل نشده است. بنابراین پيشنهاد درحالی

 .درج شود 131۵ سال الیحه بودجه واحده مادهبه  1312ون بودجه سال قان واحده ماده «الف»بند  «12»

اما در سال  ،با اعنوان فعاليت اپراتورهای جدید از قانون و الیحه بودجه حذف شده 131211ردیف درآمدی 

پروانه اپراتور مجازی و چند پروانه جدید دارد که باید مشخص  یمقررات قصد واگذار ميسازمان تنظ 131۵

 فیدوباره رد جادیا نیهای درآمدی منظور خواهد شد. بنابرارآمدهای حاصل از آن در کدام ردیفشود د

با اعنوان توسعه و تكميل زیربناهای فنی  ۵3111143. ردیف متفرقه مذکور پيشنهاد شده است یدرآمد

ت پست مربوط به شرک یهای ملی اطالاعات صرف امور تخصصمكانی ارتباطات و فناوری اطالاعات و شبكه

و سپس به شرکت  شودیداده م صيتخص و فناوری اطالاعات مبالغ ابتدا به وزارت ارتباطات نیاما ا ،شودیم

 بنابراین ،آوردوجود میی را برای شرکت پست بهموضوع مشكالت نیکه ا شودیداده م صيپست تخص

 کند.  دايپ رييت پست تغاز وزارت ارتباطات به شرک ۵3111143 فیشده که دستگاه مربوط به رد شنهاديپ

بوده  ی جمهوری اسالمیمايقبالً در اختيار نيروهای مسلح و صداوس کشور بعضی باندهای فرکانسی 

نياز نخواهند داشت و در گزارش  یآن باند فرکانس بخشی ازها به دستگاه این است که با تغيير فناوری

را  یفرکانس یباندها هيتخل ،خت وجه الزممقررات بتواند با پردا ميشده است که سازمان تنظ شنهاديپ

های پيامک دستگاه افزایشبا اعنوان ااعتبارات موضوع  ۵3111132کند. در ااعتبار ردیف متفرقه  ليتسه

شده  شنهاديدر گزارش پ نیبنابرا ستيبرابر ن یاند و مقدار ااعتبار هم با مقدار درآمدربط مشخص نشدهذی

 131۵بودجه سال در الیحه اعيناً  1312قانون بودجه سال  احدهو ماده «11»تبصره « ز»بند است که 

ااعتبارات  شود. مشخص 1611۵2در مصرف ردیف درآمدی  هاآنهای سهيم و سهم تكرار شود تا دستگاه

 ایهای تملک دارایی سرمایهگذاری طرحمربوط به شبكه ملی اطالاعات در رده باالترین ارقام سرمایه

پيشنهاد شده است که در الیحه آن  تيخير قرار داشته است که نظر به اهمهای اکشور در سال فاوای

کرد از نحوه هزینه ماهه6های گزارش ارائهبه  وزارت ارتباطات و فناوری اطالاعات ملزم 131۵ سال بودجه

  .شودبه کميسيون صنایع مجلس شورای اسالمی ااعتبارات مربوطه 

 



 

 

 مقدمه

ارتباطات یكی از اعوامل اصلی توسعه اجتمااعی و اقتصادی کشورها  های اطالاعات وفناوریتوسعه 

های گذاری بخشای آن در سرمایهتوسعه آثارگيری از منظور بهرهرود و کشورهای پيشرو بهشمار میبه

های گذشته توجه به فناوری کنند. در سالمختلف فناوری اطالاعات و ارتباطات با هم رقابت می

ها و قوانين طور ویژه در دستور کار سياستگذاران کشور قرار گرفته و سياستبه اطالاعات و ارتباطات

ای جهت توسعه بخش فناوری اطالاعات و ارتباطات و تقویت ااعتبارات این بخش تصویب کنندهتسهيل

 بخش فعاليت امتياز حق وصول و تعيين اجازه شده که ازجمله آن به برنامه پنجم توسعه و قانون

ميزان  توان اشاره کرد.میهای کلی برنامه ششم توسعه و سياستمخابرات  و پست زمينه رد غيردولتی

ای حوزه فاوا هر ساله در قوانين بودجه هها و برنامهروژهپ ،هاانه دولت در طرحيگذاری سالسرمایه

طات در حوزه فناوری اطالاعات و ارتبا 131۵بودجه سال به بررسی الیحه  این گزارش شود.مشخص می

طالاعات و از سه فصل تحليل بندهای ماده واحده، درآمدها و ااعتبارات بخش فناوری ا پردازد ومی

 شده است. ارتباطات تشكيل 

 

 واحده هاي مادهتحليل بندها و تبصره ـ فصل اول

ا با بنده 131۵های مرتبط با فناوری اطالاعات و ارتباطات الیحه بودجه سال تبصرهدر این فصل بندها و 

و اعملكرد وزارت ارتباطات و مقایسه شده  1312قانون بودجه سال  واحده مادههای متناظر در تبصرهو 

. بررسی شودیم( بررسی 1312ماهه نخست سال جاری ) 1طی  تبصرهفناوری اطالاعات در اجرای هر 

 که: دهدیمنشان  131۵الیحه بودجه سال  واحده مادهاجمالی 

وجود دارد که  131۵الیحه بودجه سال  واحده مادهرتبط با حوزه فاوا در تبصره و بند م 4 اوالً 

 اعبارتند از:

 :«۵»تبصره  «الف»بند ـ  

 :«41»تبصره  «ب»بند ـ  

این الیحه یک بند جدید مرتبط با فناوری اطالاعات و ارتباطات است که  «41»تبصره  «ب»بند  ثانياً 

 است و در رابطه با های اجرایی )سادا(دستگاه غيرمنقول اموال اطالاعات جامع سامانه در مورد اجرای

کشوری است و در  خدمات مدیریت قانون (۵) ماده موضوع اجرایی یهادستگاه اموال و هاییدارا تجميع

 الیحه برنامه ششم است. (2)ماده  «3»راستای اجرای بند 

الیحه  واحده مادهدر  ناًياع 1312 قانون بودجه سال واحده مادهی از اتبصرهدر یک مورد،  ثالثاً 

 واحده ماده «۵»تبصره  «الف»تكرار شده است. حكم تكرار شده اعبارت است از: بند  131۵بودجه سال 



  رای اسالمی اه مجلس شومركز ژپوهش

)مربوط به مجاز بودن شرکت ارتباطات زیرساخت به انتشار اوراق مشارکت( که  131۵الیحه بودجه سال 

 است. 1312ل قانون بودجه سا «6»تبصره  «الف»همان متن بند 

آمده، از الیحه بودجه  1312قانون بودجه سال  واحده مادهدر پنج مورد، تبصره یا بندی که در  رابعاً 

 ند از:ف شده است. موارد حذف شده اعبارتحذ 131۵سال 

 در گذاریسرمایه و در مورد مشارکت 1312قانون بودجه سال  واحده ماده« 14»تبصره  «الف»بند ـ  

 المللی، این حكم با تغييرات اندکی در الیحه برنامه ششم توسعه آمده است.بين و يبر نوریف هایپروژه

 و یک هزار در مورد تخصيص مبلغ 1312قانون بودجه سال  واحده ماده« 14»تبصره  «ب»بند ـ  

 و کاال صادرات یا آفریناشتغال ایتوسعه هایطرح و هاپروژه از ميليارد ریال برای حمایت دویست

 اطالاعات، فناوری و بخش ارتباطات در خدمات

 وپنجچهل در مورد پرداخت مبلغ 1312در الیحه بودجه سال  واحده ماده «12»تبصره  «الف»بند  ـ 

 روستایی، دفاتر مخابرات پيمانكاران و کارگزاران کليه کارفرمایی بيمه سهم ميليارد ریال حق هزار

 و ميليارد هشتصدوسی در مورد تخصيص مبلغ 1312ه بودجه سال در الیح واحده ماده «41»تبصره ـ  

 کشور، امالک و اسناد ثبت سازمان به کشور جامع حدنگار )کاداستر( طرح اجرای منظوربه ميليون ریال دویست

 حاصله درآمد بخشی از در مورد تخصيص 1312در الیحه بودجه سال  واحده ماده «42»تبصره ـ  

 )مثل شرکت ارتباطات زیرساخت( به وزارت دهسود هایشرکتویژه  سود (%۵1درصد )پنجاه از

 .وپرورشآموزش

 131۵های مرتبط با فاوا در الیحه بودجه سال در ادامه به بررسی تفصيلی هر یک از بندها و تبصره 

 کل کشور پرداخته خواهد شد.

 3141اليحه بودجه سال  واحده ماده« 1»تبصره « الف»بررسي بند . 3

 

اليحه بودجه سال  در واحده ماده« 1»تبصره « الف»بند 

3141 

قانون بودجه سال  در واحده ماده« 6»تبصره « الف»بند 

3148 

های نيرو، نفت، راه و های وابسته و تابعه وزارتخانهبه شرکت

شهرسازی، ورزش و جوانان، دفاع و پشتيبانی نيروهای مسلح، 

و جهاد  ، معدن و تجارتارتباطات و فناوری اطالاعات، صنعت

شود با راعایت و سازمان انرژی اتمی ایران اجازه داده می یکشاورز

تا سقف  31/6/1376قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت مصوب 

برای اجرای ریال ( 111.111.111.111.111صد هزار ميليارد )یک

های انتفااعی دارای توجيه فنی، اقتصادی و مالی خود با اولویت طرح

های ميادین نفت و گاز مشترک با همسایگان ها و طرحجرای پروژها

ط نقليه یویژه وساونقل بههای حملی، طرحهای مرزو مهار آب

های رسانی و تأمين آب، احداث و تكميل طرحهای آببرقی، طرح

آوری و انتقال فاضالب، ، تكميل شبكه جمعکننیريشآب

های انتقال و های برق، شبكهاهنيروگ آب و فاضالب، یهاخانههيتصف

های نيرو، نفت، راه و های وابسته و تابعه وزارتخانهبه شرکت

شهرسازی، ورزش و جوانان، دفاع و پشتيبانی نيروهای مسلح، 

معدن و تجارت و جهاد  ارتباطات و فناوری اطالاعات، صنعت،

شود با راعایت و سازمان انرژی اتمی ایران اجازه داده می یرزکشاو

تا سقف  31/6/1376قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت مصوب 

ریال برای اجرای  (111.111.111.111.111) صد هزار ميلياردیک

های انتفااعی دارای توجيه فنی، اقتصادی و مالی خود با اولویت طرح

همسایگان  ادین نفت و گاز مشترک باهای ميها و طرحاجرای پروژه

ط نقليه یویژه وساونقل بههای حملی، طرحهای مرزو مهار آب

های رسانی و تأمين آب، احداث و تكميل طرحهای آببرقی، طرح

آوری و انتقال فاضالب، جمع کن، تكميل شبكهآب شيرین

های برق، احداث و تكميل های آب و فاضالب، نيروگاهخانهتصفيه



 

اليحه بودجه سال  در واحده ماده« 1»تبصره « الف»بند 

3141 

قانون بودجه سال  در واحده ماده« 6»تبصره « الف»بند 

3148 

ورزشی، تبدیل گاز  تماممهيهای نتوزیع برق، احداث و تكميل طرح

مناطق محروم و کمتر  نيهای شيميایی و همچنبه فرآورده

مشارکت ریالی و یا صكوک اسالمی و با راعایت  یافته، اوراقتوسعه

( قانون تنظيم بخشی از مقررات مالی دولت و برای 11ماده )

رسد، با تضمين خود در هایی که به تصویب شورای اقتصاد میرحط

 سود، منتشر نمایند. خصوص اصل و

های شيميایی و تمام ورزشی، تبدیل گاز به فرآوردههای نيمهطرح

یافته، اوراق مشارکت ریالی و محروم و کمتر توسعه همچنين مناطق

( قانون تنظيم بخشی از 11یا صكوک اسالمی و با راعایت ماده )

شورای اقتصاد  هایی که به تصویبمقررات مالی دولت و برای طرح

 ر خصوص اصل و سود، منتشر نمایند.رسد، با تضمين خود دمی

 

 هاي گذشتهدر سال« 1»تبصره  «الف»بند  حكم عملكرد وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات در رابطه با

در سال  اما تنها ،ذکر شده قانون برنامه بودجه واحده مادهساله، چنين حكمی در ی اخير، همههاسالطی 

درواقع،  .دناقدام کمشارکت فروش اوراق انتشار و نسبت به د موفق ش ارتباطات زیرساخت شرکت 1311

آغاز و اوراق مشارکت از طریق  1311 اسفندماه 46این شرکت از روز  دور نخست فروش اوراق مشارکت

 114267نامه شماره  براساس اما چهار ماه بعد بانک مرکزی شعب منتخب بانک ملی ایران اعرضه شد؛

تاریخ  دراوراق مشارکت شرکت ارتباطات زیرساخت کليه : مودنمقرر  خود 11/2/1314مورخ 

 1.شوندابطال  41/۵/1314

 

 اظهارنظر كارشناسي

ارتقای شبكه زیرساخت  پروژهتاکنون اجرای چند  1314از سال  وزارت ارتباطات و فناوری اطالاعات 

پایش، اميد پاالیش و اميد  اميد، 3و  4، 1های اميد پروژه کشور را در دست اقدام دارد، مانندارتباطی 

برآورد مسئوالن این  به ،هاانجام این پروژهها در دست نيست. ، اما گزارشی از پيشرفت این پروژهامن

 صدیک سقف که با انتشار اوراق مشارکت تا گذاری نياز داردسرمایه ریالهزار ميليارد  11 وزارتخانه به

 یافت. ها دستآنبه اجرای سریع  شودیمميليارد ریال،  هزار

نيز استفاده  PPP4یا  خصوصیـ  مشارکت اعمومی از روش توانیجای انتشار اوراق قرضه مهبالبته  

ی یعه، دولت موظف شده است: روش اجراقانون برنامه پنجم توس (412)ماده « ب»بند  براساس رایزکرد. 

 د.گير کارهای کافی بهبينی تضمينخصوصی را با پيشـ  مشارکت اعمومی

 :داردی خصوصی مزایایـ  اجرای مشارکت اعمومی

 ؛آیدبه وجود میطور مشخص تقسيم کار بين بخش اعمومی و خصوصی بهـ  

 ؛کاهدمیااعتبار  کنندگانتأميناز مخاطرات ـ  

 ؛شودبرداشته میارتباطات  ارتاز دوش وز تأمين مالی هایوليتئمسـ  

                                                 
1. http://bmi.ir/Fa/DynamicPage.aspx?id=523 

2. Public-Private Partnership 

http://bmi.ir/Fa/DynamicPage.aspx?id=523


  رای اسالمی اه مجلس شومركز ژپوهش

 کند.میبزرگ  هایوليتئمسو  هاپروژهبخش خصوصی کشور را آماده پذیرش ـ  

خصوصی برای تحقق ـ  قانون برنامه پنجم توسعه، اجرای مشارکت اعمومی (162)ماده  براساس 

ـ  مهندسی»؛ یا (BOT)« واسپاریـ  برداریبهرهـ  ساخت»شبكه ملی اطالاعات با یكی از رویكردهای: 

اگر بخواهد از  و فناوری اطالاعات ارتباطات وزارت ،بنابراین .ممكن شده است (EPC) «ساختـ  تدارک

استفاده  یخوبدر قانون برنامه پنجم به شده جادیا یهاتيو از ظرف پيرویقانون اساسی  وچهارمچهلاصل 

شرط اما به 1؛بهتر از انتشار اوراق قرضه برای تأمين مالی پروژه شبكه ملی اطالاعات دارد ییهاحلکند، راه

 وجود داشته باشد. هاپروژهاین نوع روی  یگذارهیای ترغيب سرمابرمشخصی وکار برنامه کسب كهآن

 

 3141اليحه بودجه سال  واحده ماده« 02»تبصره « ب»بند . 0

 

 3141بودجه سال اليحه « 02»تبصره « ب»بند 
در اليحه بودجه سال 

3148 

 صكوک انتشار برای های دولتیدارای از استفاده منظوربه شودمی داده اجازه دارایی و اقتصادی امور وزارت به

 تمرکز و دولت مالكيت در و اموالها دارایی مدیریت و ساماندهی و قانون این در شدهینيبشيپ اسالمی

 سامانه اجرای ضمن دولت، هایدارایی سایر و غيرمنقول و منقول اموال وانتقالنقل نحوه به مربوط اختيارات

 برای نياز مورد اقدامات انجام به نسبت مورد حسب های اجرایی )سادا(دستگاه غيرمنقول اموال اطالاعات جامع

 کشوری خدمات مدیریت قانون (۵) ماده موضوع اجرایی یهادستگاه اموال وها دارایی از استفاده و مدیریت

 ،برداربهره تغيير و تعيين شناسایی، رسمی، کارشناسان توسط ارزیابی نظير اسالمی انتشار صكوک منظوربه

 (۵) ماده اجرایی موضوع هایدستگاه کليه .نماید اقدام مذکور اموال فروش یا وانتقالنقل هرگونه و واگذاری

 ماده« 11» تبصره و کشور اعمومی محاسبات قانون (137) ماده اجرای در کشوری خدمات مدیریت قانون

 از ماه سه مدت ظرف حداکثر الزم ضمن همكاری اندمكلف دولت مالی مقررات از بخشی تنظيم قانون (61)

 در اداری فضاهای و هاساختمان امالک، اراضی، از ااعم غيرمنقول اموال کليه ثبت به نسبت قانون این ابالغ

... و ملكی یا وقفی یا یااجاره باشند، مالكيت سند فاقد یا بوده مالكيت دارای سند كهنیا از ااعم تصرف یا اختيار

غيرمنقول  اموال فروش ،برداربهره تغيير استفاده، حق واگذاری برای مجوز هرگونه صدور نماید. اقدام سامانه در

 .است ممنوع رهگيری کد اخذ و مذکور سامانه در اطالاعات ثبت بدون دولتی

 منظور نشده بود

 .1312و قانون بودجه سال  131۵: الیحه بودجه سال مأخذ

 

قانون بودجه سال  واحده مادهزیرا در  ،ت، حكمی جدید اس131۵الیحه بودجه سال  تبصرهاین  

ماده  «3»و ساليان پيش نيامده است. این حكم با تفاوت اندکی در الیحه برنامه ششم توسعه )بند  1312

 که جایگاه اصلی این حكم همان الیحه برنامه ششم توسعه است. رسدیمنظر (( آمده است. به2)

 

                                                 
 مـاه ید، 12176شماره مسلسـل   ،«اعات و ارتباطات: بخش فناوری اطال31، شماره 1312بررسی الیحه بودجه سال »رجوع شود به 1. 

1313 . 



 

 3148قانون بودجه سال  احدهو ماده« 30»تبصره  «الف»بررسي بند . 1

 حذف شده است. 131۵از الیحه بودجه سال  1312قانون بودجه سال  واحده ماده «30»تبصره  «الف»بند 
 

 3148واحده در قانون بودجه سال  ماده «30»تبصره  «الف»بند 
در اليحه بودجه 

 3141سال 

 و مشارکت به نسبت زیرساخت تباطاتار شرکت طریق از است مكلف اطالاعات فناوری و ارتباطات وزارت

 .کند اقدام منطقه باند پهنای بازار از مناسب سهم و کسب المللیبين و فيبر نوری هایپروژه در گذاریسرمایه
 حذف شده است

 .1312: قانون بودجه سال مأخذ
 

 «الف»در رابطه با بند  جاري ماهه وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات در سال4عملكرد 

 3148 سال بودجهقانون « 30»تبصره 

بزرگراه ارتباطی  توسعهبرای  EPEG المللی مانندهای بيندر پروژهارتباطات زیرساخت مشارکت شرکت 

کندی اما این پروژه به؛ داشتادامه هم در سال جاری  یالمللنيترافيک ب حمل منظوربهاروپا ـ  ایران

هزینه باالیی است که شرکت ارتباطات  های خارجی،ه طرف. یكی از دالیل این امر از نگارودیمپيش 

ها نسبت به و تمایل آن کندیممطالبه   EPEGطرف مقابل بابت ارتباطات هایشرکتزیرساخت از 

جز منفعتی ب EPEG کاهد. به همين دليل، شرکت ارتباطات زیرساخت از ارتباطات را می نیا توسعه

به سایر کشورها « اِپـِگ»رکت ارتباطات زیرساخت بخواهد از طریق ، زیرا اگر شبردینمدریافت حق اعبور 

ظرفيت الزم را تقاضا کند و چون این ظرفيت را به قيمتی باال  EPEG متصل شود باید از شرکت متولی

 خریداری نماید. EPEG است، به قيمت باال نيز مجبور است از  فروخته EPEG به 

شرکت ارتباطات  ازسویالملل فروش پهنای باند بين و انحصاری بودن خرید ،این معضالت اعلت 

 است.آزادسازی  و زداییمقرراتزیرساخت است که نيازمند 

 

 3148قانون بودجه سال  واحده ماده« 30»تبصره « ب»بند . 8

 

 3148واحده در قانون بودجه سال  ماده« 30»تبصره  «ب»بند 
در اليحه بودجه 

 3141سال 
 زیربخش توليدات کيفيت و فناوری سطح و کشور اطالاعات فناوری و ارتباطات بخش تقایار و توسعه منظوربه

 فناوری و ارتباطات نهيزم در مهندسی و فنی خدمات زمينه صدور ایجاد و افزارینرم هایبرنامه توليد و ارتباطات

 و ارتباطات وزیر تأیيد با شودمی داده اجازه اطالاعات فناوری و ارتباطات وزارت وابسته یهادستگاه به اطالاعات،

 هایدارایی تملک ااعتبارات ازریال(  1.411.111.111.111) ارديليم دویست و هزاریک مبلغ تا فناوری اطالاعات

 از حمایت و کمک برای خطرپذیر گذاریو سرمایه شده اداره وجوه صورتبه را خود ایسرمایههای هزینه و ایسرمایه

 و خصوصی هایبخش توسط بخش این در خدمات و کاال صادرات یا و آفریناشتغال ایسعهتو هایطرح و هاپروژه

 فناوری و ارتباطاتهای وزارتخانه مشترک پيشنهاد به که ییاجرا نامهآیين براساس صورت تسهيالتبه تعاونی

 وزیران تئهي تصویب به و ودشتهيه می کشور ریزیبرنامه و مدیریت سازمان و اجتمااعی رفاه و کار تعاون، و اطالاعات

 .کنند پرداخت آن محل از را سود نرخ التفاوتمابه و دهند اختصاص رسد،می

 حذف شده است

 همان. مأخذ:



  رای اسالمی اه مجلس شومركز ژپوهش

 «ب»در رابطه با بند جاري ماهه وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات در سال  4عملكرد 

 3148بودجه سال قانون  «30»تبصره 

ارتقای بخش  بخش فاوای کشور از طریقتوسعه  1312سال بودجه قانون حدهوا مادهاین بند از  هدف از

ارتباطات و فناوری اطالاعات کشور و سطح فناوری و کيفيت توليدات زیربخش ارتباطات و توليد 

ارتباطات و فناوری اطالاعات  نهيزم افزاری و ایجاد زمينه صدور خدمات فنی و مهندسی درهای نرمبرنامه

 بوده است.

حوزه ارتباطات و گذاری بخش خصوصی و تعاونی در نامه اجرایی این بند برای ترغيب سرمایهیينآ 

تصویب شد. اما گزارش مشخصی از وضعيت تخصيص تسهيالت از طرف  1313در سال  فناوری اطالاعات

 وزارت ارتباطات و فناوری اطالاعات تاکنون منتشر نشده است.

 كارشناسيتحليل 

این حكم و کارکرد مهم آن در تقویت بخش خصوصی فعال در حوزه فناوری اطالاعات با توجه به اهميت 

اضافه شود تا بخش خصوصی  131۵بودجه سال به الیحه  اًحكم مجدد شود اینو ارتباطات، پيشنهاد می

 وکار فاوا استفاده نمایند. در تسهيالت مناسب آن برای توسعه کسب

 

 3148قانون بودجه سال  دهواح ماده« 38»تبصره « الف»بند . 1

 

 3148قانون بودجه سال  واحده ماده« 38»تبصره « الف»بند  3141در اليحه بودجه سال 

 حذف شده

 و کارگزاران کليه کارفرمایی بيمه سهم حق پرداخت به مكلف اطالاعات( فناوری و ارتباطات )وزارت دولت

 محل از خصوصی بخش به ایران مخابرات شرکتواگذاری  از قبل تاریخ به روستایی مخابرات پيمانكاران

 هزار وپنجچهل مبلغ به نسبت قانون، این 4 شماره پيوست در مندرج 121111ردیف  درآمد مازاد

 (4.211.111.111.111)ریال  ميليارد دوهزاروچهارصد مبلغ ریال تا (2۵.111.111.111.111) ميليارد

 .باشدمی

 همان. مأخذ:

 

 3148در قانون بودجه سال  واحده ماده «38»بصره ت «الف»بند عملكرد دولت در مورد 

 ماده «ب»بند  «1۵»معادل تبصره  1312بودجه سال  قانوندر  واحده ماده «الف»بند « 12»تبصره 

 تا مشكالت کارگزاران شدیانه تكرار مياست که هرساله در بودجه سال 1313قانون بودجه سال  واحده

ICT   دهد پایانرا روستایی. 

وقت با کارگزاران مقرر شد شرکت مخابرات ایران نسبت به اعقد قرارداد مستقيم تمام 1313در سال  

مخابرات روستایی طبق شرایط و ضوابط مقرر در قانون کار و از طریق شرکت مخابرات ایران و 

به هر دليل  کههای مخابرات استانی همانند سایر نيروهای قراردادی خود اقدام کند. درصورتیشرکت



 

شرکت واسطه مذکور منحل، ادغام یا دچار تغييرات اساسی شود یا قرارداد خود را ادامه ندهد، قرارداد 

های وابسته حسب تشخيص شرکت مخابرات ایران منتقل این افراد به شرکت مخابرات ایران یا شرکت

بودجه، این حكم  تخصيص دليل مشخص نشدن ميزان ااعتبار و منبعهای اخير بهشود. اما در سالمی

 .گذار اجرا نشده استمطابق نظر قانون

 

 كارشناسيتحليل 

شود ای کارگزاران مخابرات روستایی، پيشنهاد میبا توجه به اهميت این حكم و حل نشدن مشكل بيمه

 اضافه شود.  131۵بودجه سال الیحه  در های الزم برای اجرای آناین حكم با اضافه شدن تضمين

 

 3148قانون بودجه سال  واحده ماده« 34»تبصره « ز» بند. 6

 

در اليحه بودجه سال 

3141 
 3148قانون بودجه سال  واحده ماده« 34»تبصره « ز»بند 

 حذف شده

 از ریال( 11) ده مبلغ پيامک هر قيمت براعالوهاند موظف مخابراتی خدماتدهنده ( ارائهاپراتورهایکاروران )

 کشور کل یدارخزانه نزد 1611۵2 ردیف درآمد اعمومی حساب به و دریافت مزبور تخدماکنندگان استفاده

 یهادستگاه به زیر شرحبه ۵31111 - 121 ردیف ااعتبار محل از وصول با متناسب حاصله درآمد. کنند واریز

 :ابدییماختصاص  ربطیذ

 تأمين، جهت( %41) درصد بيست) ایران اسالمی جمهوری احمرهالل جمعيت به( %3۵) درصد وپنجسی. 1

 جهت( %1۵) درصد پانزده و سرطانی و العالجبيماران صعب اولویت با بيماران داروهای هزینهکمک و توليد

 تجهيزات خرید جهت نجات و امداد سازمان ااعتبارات افزایش

 پوشش تحت نيازمندان توانمندسازی جهت( ره) خمينی امام امداد کميته به( %41) درصد بيست. 4

 تجهيزات و درمانی هایهزینه تأمين به کمک جهت کشور بهزیستی سازمان به( %41) درصد بيست. 3

 پوشش تحت افراد بخشیتوان

 بسيجيان اجتمااعی تأمين بيمه حق( %۵1) درصدپنجاه دادن قرار پوشش تحت جهت( %۵) درصد پنج. 2

 معسر

 خود و دندانپزشكی خدمات تعهدات پوشش ایارتق جهت ایران سالمت بيمه سازمان به( %۵) درصد پنج. ۵

 سال چهارده زیر نوجوانان و کودکان مراقبتی

 ایسرمایه هایدارایی تملک جهت نور پيام دانشگاه به( %۵) درصد پنج. 6

 قانونی پزشكی سازمان به( %۵) درصد پنج. 7

 آزمایشگاهی و پزشكی اتملزوم و تجهيزات تأمين بابت ایران خون انتقال سازمان به( %۵) درصد پنج. 1

 .همان مأخذ:

 

، 1312بودجه سال حاصل از افزایش قيمت هر پيامک در قانون « 1611۵2»درآمد اعمومی ردیف  

 347ماهه اجرای این قانون فقط مبلغ  1بينی شده بود که در ميليارد ریال پيش 2111به ميزان 

دليل اعدم کرده است. این موضوع هم بهپيدا  بينی شده تحققدرصد مبلغ پيش 1ميليارد ریال یعنی 

دليل ابهام دستگاه از طریق اپراتورهای کشور و هم بههای ارسال شده تطابق این بند با ميزان پيامک



  رای اسالمی اه مجلس شومركز ژپوهش

مجری آن )سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات رادیویی( نسبت به حوزه شمول این قانون در انواع 

 ها است.پيامک

 

 كارشناسيتحليل 

اما نحوه  ،منظور شده 131۵بودجه سال در الیحه  پيامکمربوط به افزایش قيمت ردیف درآمدی 

مشخص نشده است. بنابراین  131۵بودجه سال مطبوع در الیحه  هایها و سازمانتخصيص آن به نهاد

بودجه مجدداً به الیحه  1312بودجه سال ماده واحده قانون « 11»تبصره « ز»شود بند پيشنهاد می

 افه شود. اض 131۵سال 

 

 و فناوري اطالعات اتهاي ارتباطشده از فعاليت بينيدرآمدهاي پيش فصل دوم ـ

در این فصل سعی بر آن است که نمایی از وضعيت درآمدهای حوزه فناوری اطالاعات و ارتباطات مورد 

ی و فناوری های ارتباطشده از فعاليت بينیبررسی قرار گيرد. بر این اساس در بخش اول درآمدهای پيش

گيرد. در بخش دوم درآمدها و ااعتبارات وزارت ارتباطات و فناوری اطالاعات و اطالاعات مورد توجه قرار می

 اطالاعات فناوری و ارتباطات وزارت درآمدی اعملكردهای تابعه آن و در بخش سوم ها و شرکتسازمان

  شود.بندی میگيرد و درنهایت جمعمورد بررسی قرار می

، فناوری اطالاعات و ارتباطاتهای مرتبط با ، درآمد حاصل از فعاليت131۵سال  ه بودجهدر الیح 

 6/2رشد  1312سال  قانون بودجهشده است. این رقم نسبت به  بينیميليارد ریال پيش هزار 74 بيش از

 1312درآمدهای بخش فناوری اطالاعات و ارتباطات در الیحه بودجه سال  دهد.درصدی را نشان می

و افزایش مقدار برخی  هافیردميليارد ریال پيشنهاد شده بود که با افزوده شدن بعضی  ۵7،111مبلغ 

گذاری ميليارد ریال هدف 61،366درصد افزایش  41با  1312 سال ی بودجه در قانون بودجههافیرداز 

در  و ارتباطات فناوری اطالاعاتهای دهد درآمد دولت از فعاليتنشان می 1طور که نمودار شد. همان

د درص 4۵با  1313بود و در قانون بودجه سال  ریال هزار ميليارد 21 بر بالغ 1314قانون بودجه سال 

ميليارد دالر  61درصد افزایش به  36با  1312سال  بودجه در قانون هزار رسيد، ۵1 افزایش به رقم

 درصد رسيده است. 6/2 شيب رشد درآمدی کم شده و به 131۵ سال اما در الیحه بودجه ،رسيد



 

3141تا  3140فناوري اطالعات و ارتباطات از سال  حوزه درآمدهاي. نماي كلي 3 نمودار
 ریال( ميليارد) 

 

ارائه شده است، طبق این  1در جدول  1312 سال های درآمدی الیحه بودجهشرح تمامی ردیف 

يليارد ریال بيشترین درآمد را در حوزه مهزار  ۵4سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات رادیویی با جدول، 

مالكيت دولت در ». این سازمان بابت (4و نمودار  1)جدول  فناوری اطالاعات و ارتباطات خواهد داشت

هزار  36 ، درآمد«بخش فناوری اطالاعات و ارتباطات و حق امتياز شبكه و جریمه اعدم انجام تعهدات

 معوقه بدهیدهد. درصدی را نشان می 1/4رشد  1313ميليارد ریالی خواهد داشت که نسبت به سال 

رسيده که نسبت به سال  ميليارد ریالهزار  6به رقم  131۵بودجه سال در الیحه  مخابراتی اپراتورهای

زیرا تاکنون مانند  ،درصد کاهش دارد. البته این کاهش به معنای وصول مبالغ نيست 3/12گذشته 

اپراتورها از این محل به دولت پرداخت نشده است. این  یازسو( مبلغی 2ی گذشته )جدول هاسال

 براین کاهش مقدار بدهی است.دهنده وصول این معوقات در سال جاری است و اعالوهموضوع نشان

دوم کسب درآمد در حوزه  هزار ميليارد ریال رتبه 6/6سازمان ثبت اسناد و امالک با نزدیک به  

هزار ميليارد ریال از درآمدهای این  1/4نزدیک به د داشت. فناوری اطالاعات و ارتباطات را خواه

 . شودیمسازمان از محل پاسخ به استعالمات حاصل 

 3هزار ميليارد ریال رتبه سوم را به خود اختصاص داده است که بيش از  6/2احوال با سازمان ثبت 

هزار  7/4می نيز بيش از شود. نيروی انتظاهزار ميليارد آن از صدور کارت ملی هوشمند تأمين می

ی پایان خدمت و هاکارتسازی رتبه چهارم( و درآمدهایش از محل هوشمند) درآمد دارد الیرميليارد 

ی هوشمند در چند سال گذشته نيز از هاکارتهای صدور و تعویض نامه رانندگی است. هزینهگواهی

قابليت هوشمندی کارت باشد  اما تاکنون خدمتی نوین که اجرای آن مشروط به ،مردم اخذ شده

 ریال مقام ارديليم ۵/4شرکت ارتباطات زیرساخت با  به مردم اعرضه نشده است. هادستگاه ازسوی



  رای اسالمی اه مجلس شومركز ژپوهش

کسب درآمد در حوزه فناوری اطالاعات و ارتباطات را خواهد داشت. این درآمد مربوط به سود  پنجم

رشد  1312سال  قانونم نسبت به درصد سود ویژه و سود سهم دولت است که این رق ۵1سهام ابرازی 

 دهد.درصدی را نشان می 4/12

 

 3148 بودجه قانونو  3141فناوري اطالعات و ارتباطات در اليحه بودجه  حوزههاي درآمدي . مقايسه رديف3 جدول
 )ميليون ریال(

شماره 

 بنديطبقه
 عنوان

 قانون بودجه

3148 

 اليحه بودجه

3141 

 درصد رشد

(3148 - 3141) 

 مرکز ملی فضای مجازی کشور 111177
   

131241 
درآمد حاصل از حق مالكيت دولت در بخش ارتباطات و فناوری 

 توسط شورای اعالی فضای مجازی صادرشدهمجوزهای -اطالاعات
4،111،111 4،111،111 1 

 دیوان محاسبات کشور 111۵11
   

 1 1،111 1،111 لميكروفيمدرآمد حاصل از تبدیل اسناد  121142

 احوال کشورسازمان ثبت 11۵۵11
   

121116 
درآمد حاصل از ارائه خدمات الكترونيكی )به کليه اشخاص 

 ی(ردولتيغحقيقی و حقوقی ااعم از دولتی و 
1،111،111 1،611،111 61 

 1 3،111،111 3،111،111 و صدور کارت هوشمند ملی نامثبتدرآمد حاصل از  121121

 اسالمی ایران نيروی انتظامی جمهوری 116111
   

1211۵1 
درآمد حاصل از صدور، تعویض و تبدیل گواهينامه رانندگی 

 اعادی به هوشمند
1،611،111 1،611،111 1 

1211۵۵ 
درآمد حاصل از صدور کارت معافيت دائم مشموالن وظيفه از 

 خدمت سربازی
4۵1،111 411،111 -41 

 1 111،111 111،111 ودرآمد حاصل از هوشمندسازی کارت مشخصات خودر 121163

121411 
های پایان خدمت درآمد حاصل از صدور، تعویض و تبدیل کارت

 اعادی و معافيت به هوشمند
714،111 141،111 -1۵ 

 ها و اقدامات تأمينی و تربيتیسازمان زندان 111411
   

 -11 11،111 ۵1،111 درآمد حاصل از نظارت و مراقبت الكترونيكی 121162

 مان ثبت اسناد و امالک کشورساز 111۵11
   

 1 1،231،111 1،231،111 درآمد حاصل از صدور الكترونيكی اسناد رسمی 121166

121167 
درآمد حاصل از افزایش تعرفه پاسخ الكترونيک به استعالمات و 

 ااعالم وضعيت امالک از بانک جامع اطالاعات
1،116،111 1،116،111 1 

161137 
در دفاتر امالک و واگذاری نقشه  درآمد حاصل از ثبت ملک

 حدنگاری )کاداستر(
377،111 377،111 1 

161131 
 ثبتدرآمد حاصل از هزینه تفكيک و پاسخ استعالم برای امالک 

 شده
1،241،111 1،611،111 13 

 4،111،111 1 قانون جامع حدنگار (17)درآمد حاصل از اجرای ماده  1611۵7
 



 ۵1سود سهام ابرازی  - ی نيروهای مسلحوزارت دفاع و پشتيبان

الحساب سال جاری( درصد سود ویژه و سود سهم دولت )اعلی

 های دولتیکليه شرکت
   

 11 2،16۵ 3،۵32 شرکت سهامی صنایع الكترونيكی ایران 131111

 1 3،۵41 3،441 شرکت سهامی صنایع قطعات الكترونيكی 131111

 37 ۵،213 3،116 شرکت سهامی ایز ایران 131111

 -33 16،117 43،161 شرکت سهامی صنایع الكترونيكی شيراز 131111

 11 7،۵11 6،367 شرکت سهامی صنایع مخابرات صا ایران 131111

 -11 3،442 3،171 شرکت سهامی انستيتو ایز ایران 131111



 

شماره 

 بنديطبقه
 عنوان

 قانون بودجه

3148 

 اليحه بودجه

3141 

 درصد رشد

(3148 - 3141) 

پژوهشگاه اعلوم و فناوری  -فناوری  و تحقيقات اعلوم، وزارت

    اطالاعات ایران

 1 41،111 41،111 درآمد حاصل از خدمات پژوهشی و تحقيقاتی 121117

 رسانیدبيرخانه شورای اعالی اطالع 121114
   

 -111 1 41،111 درآمد حاصل از خدمات پژوهشی و تحقيقاتی 121117

 وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی 112111
   

131244 
های حاملدرآمد حاصل از فروش تمام نگاشت )هولوگرام( 

 دیجيتال
24،111 24،111 1 

 جمعيت هالل احمر جمهوری اسالمی ایران 131111
   

161137 
درآمد حاصل از ثبت ملک در دفاتر امالک و واگذاری نقشه 

 1حدنگاری )کاداستر(
473،111 473،111 1 

 وزارت ارتباطات و فناوری اطالاعات 121111
   

121117 
پژوهشگاه  -تحقيقاتی درآمد حاصل از خدمات پژوهشی و

 فضایی ایران
1،111،111 1،111،111 1 

12114۵ 
های تاریخی و سایر ها و محوطهدرآمد حاصل از ورودی موزه

 منافع حاصله
1۵1 1۵1 1 

121117 
 -دانشكده اعلمی-درآمد حاصل از خدمات پژوهشی و تحقيقاتی

 کاربردی پست و مخابرات
1 41،111 

 

121117 
درآمد حاصل از خدمات -و فناوری اطالاعاتپژوهشگاه ارتباطات 

 پژوهشی و تحقيقاتی
1۵1،111 1۵1،111 1 

 
 سازمان فضایی ایران

   

12114۵ 
های فضایی، همچنين ل از فروش و اعرضه فعاليتدرآمد حاص

 یااعطای مجوزهای فضای
12۵،111 171،111 17 

 
 شرکت سهامی ارتباطات زیرساخت

   

131111 
رصد سود ویژه و سود سهم دولت د ۵1سود سهام ابرازی 

 های دولتیالحساب سال جاری( کليه شرکت)اعلی
4،44۵،3۵6 4،۵21،731 12 

 
 بانکشرکت دولتی پست

   

131111 
درصد سود ویژه و سود سهم دولت  ۵1سود سهام ابرازی 

 های دولتیالحساب سال جاری( کليه شرکت)اعلی
7۵،111 7۵،111 1 

 
 ارتباطات رادیوییسازمان تنظيم مقررات و 

   

131212 
درآمد حاصل از مالكيت دولت در بخش ارتباطات و فناوری 

 حق امتياز شبكه و جریمه اعدم انجام تعهدات -اطالاعات 
3۵،211،111 36،211،111 3 

131214 
 -درآمد حاصل از خدمات اعمومی اجباری روستایی )جمعی

 خروجی(
3،421،111 3،211،171 1 

 63 711،111 231،111 گذاری مخابراتی(از نامبرینگ )شماره درآمد حاصل 131213

 1 371،111 321،111 السهم سازماندرآمد حاصل از حق 131212

 12 6،111،111 7،111،111 بدهی معوقه اپراتورهای مخابراتی 131217

121116 
حق استفاده از فرکانس  -درآمد حاصل از خدمات مخابراتی

 رادیویی
111،111 1،411،411 31 

 -111 1 ۵11 درآمد حاصل از سایر جرائم و خسارات 1۵1141

 1 2،111،111 2،111،111 درآمد حاصل از افزایش قيمت هر پيامک 1611۵2

مرکز توسعه تجارت الكترونيكی- تجارت و معدن صنعت، وزارت 
   

 1 4۵،111 4۵،111 درآمد حاصل از صدور گواهی الكترونيكی 121124

 1 ۵،111 ۵،111 درآمد حاصل از خدمات تجارت الكترونيكی 121164


صندوق حمایت از تحقيقات و  -تجارت  و معدن صنعت، وزارت

    یمادرتخصصتوسعه صنایع الكترونيكی، شرکت 
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شماره 

 بنديطبقه
 عنوان

 قانون بودجه

3148 

 اليحه بودجه

3141 

 درصد رشد

(3148 - 3141) 

131111 
درصد سود ویژه و سود سهم دولت  ۵1سود سهام ابرازی 

 های دولتیالحساب سال جاری( کليه شرکت)اعلی
4،11۵ 6،۵77 132 


مرکز گسترش فناوری  - وزارت صنعت، معدن و تجارت

    *اطالاعات

131111 
درصد سود ویژه و سود سهم دولت  ۵1سود سهام ابرازی 

 های دولتیالحساب سال جاری( کليه شرکت)اعلی
41،114 11،21۵ 36- 

 

شرکت سهامی مرکز تحقيق و توليد وسایل الكترونيكی )سازمان 

    (اميصداوس

131111 
درصد سود ویژه و سود سهم دولت  ۵1سود سهام ابرازی 

 های دولتیالحساب سال جاری( کليه شرکت)اعلی
4،411 4،411 1 

 6/8 6031603016 6431613466 جمع كل

 .1312ن بودجه سال و قانو مالی ای وهای سرمایهدارایی واگذاری و درآمدها، 2، جدول 4، پيوست شماره 131۵الیحه بودجه سال خذ: مآ

 به بخش خصوصی واگذار شود. 1312این شرکت قرار بود در سال  *

 

صندوق حمایت از تحقيقات و توسعه  به های جدول فوق، بيشترین رشد درآمد مربوطبر پایه داده 

که رشد  های وزارت صنعت معدن و تجارت استی از زیرمجمواعهمادرتخصصصنایع الكترونيكی، شرکت 

 دهد.را نسبت به سال قبل نشان می درصدی 132

هزار ميليارد  4، درآمد 131۵ سال بودجه الیحهو  1312و  1313 هایسال بودجه در قوانين 

 مالكيت حق از حاصل»مذکور  درآمدشده است.  بينیپيش کشور مجازی فضای ملی مرکزریالی برای 

« مجازی فضای اعالی شورای توسط هشد ردصا مجوزهایـ  اطالاعات فناوری و ارتباطات بخش در دولت

تعيين شده که تاکنون تحقق پيدا نكرده است. جزئيات این ردیف درآمدی همچنان نامشخص است و 

 رادیویی ارتباطات و مقررات تنظيمسازمان  ازسویممكن است با درآمدهای ناشی از ااعطای مجوز 

های شورای مذکور، تحقق این ردیف تهمپوشانی نيز داشته باشد. با توجه به شرح وظایف و نوع فعالي

 رسد.نظر میدرآمدی بعيد به

 

 وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات يدرآمدها. 3

شود. های تابعه آن ذکر میو سازمان ارتباطات و فناوری اطالاعاتدر این بخش ابتدا، درآمدهای وزارت 

سازمان تنظيم مقررات ارتباطات رادیویی شود، بينی میشود، پيشمشاهده می «4»نمودار طور که در همان

 شرکتدرآمد درصد از کل درآمدهای وزارت ارتباطات و فناوری اطالاعات را محقق سازد.  13 نزدیک به

درصد از کل  ۵/2کمی بيش از  131۵بودجه سال  الیحهميليارد ریال در  ۵2/4با رقم  زیرساخت ارتباطات

 دهد.درآمد این وزارتخانه را تشكيل می

 

 



 

 خانهآن وزارت درآمد كل از اطالعات فناوري و ارتباطات وزارت تابعههاي دستگاه درآمدهاسهم . 0 نمودار

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شود مجموع درآمدهای مربوط به وزارت مشاهده می 1جدول و  4نمودار طور که در همان  

آن  ریالهزار ميليارد  ۵4است که بيش از  ریالهزار ميليارد  ۵6ارتباطات و فناوری اطالاعات بيش از 

 ،مئحاصل از حق امتياز شبكه، جرا رادیویی ارتباطات و مقررات تنظيم سازمانمربوط به درآمدهای 

 ست.... او بدهی معوقه اپراتورها

 

 3141 سال بودجه اليحه در آن تابعه هايشركت و هاسازمان و اطالعات فناوري و ارتباطات وزارت درآمدهاي. 0 جدول
 ریال( )ميليون

شماره 

 بنديطبقه
 عنوان

 قانون بودجه

 3148سال

 اليحه بودجه

 3141سال

 درصد رشد

(3148 - 3141) 

 درآمدهای وزارت ارتباطات و فناوری اطالاعات 121111

 

 1 1۵1 1۵1 های تاریخی و سایر منافع حاصلهها و محوطهدرآمد حاصل از ورودی موزه

 17 171،111 12۵،111 سازمان فضایی ایران

درصد سود ویژه و  ۵1سهام ابرازی  سودشرکت سهامی ارتباطات زیرساخت )

 های دولتی(الحساب سال جاری ـ کليه شرکتسود سهم دولت اعلی
4،44۵،3۵6 4،۵21،731 12 

 - 41،111 1 کاربردی پست و مخابرات -دانشكده اعلمی -وزارت ارتباطات و فناوری اطالاعات

 1 1،111،111 1،111،111 پژوهشگاه فضایی ایران

درصد سود ویژه و سود سهم  ۵1سهام ابرازی  سودبانک )شرکت دولتی پست

 های دولتی(الحساب سال جاری ـ کليه شرکتدولت اعلی
7۵،111 7۵،111 1 

پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطالاعات درآمد حاصل از خدمات پژوهشی و 

 تحقيقاتی
1۵1،111 1۵1،111 1 

 تنظيم مقررات و ارتباطات رادیویی سازمان 121111

 

درآمد حاصل از مالكيت دولت در بخش ارتباطات و فناوری اطالاعات ـ حق 

 امتياز شبكه و جریمه اعدم انجام تعهدات
3۵،211،111 36،211،111 3 



  رای اسالمی اه مجلس شومركز ژپوهش

شماره 

 بنديطبقه
 عنوان

 قانون بودجه

 3148سال

 اليحه بودجه

 3141سال

 درصد رشد

(3148 - 3141) 

 1 3،211،171 3،421،111 1درآمد حاصل از خدمات اعمومی اجباری روستایی )جمعی ـ خروجی(

 63 711،111 231،111 1گذاری مخابراتی(نامبرینگ )شماره درآمد حاصل از

 1 371،111 321،111 السهم سازماندرآمد حاصل از حق

 - 12 6،111،111 7،111،111 بدهی معوقه اپراتورهای مخابراتی

 31 1،411،411 111،111 درآمد حاصل از خدمات مخابراتی ـ حق استفاده از فرکانس رادیویی

  111 - 1 ۵11 از سایر جرائم و خسارات درآمد حاصل

 1 2،111،111 2،111،111 درآمد حاصل از افزایش قيمت هر پيامک

 4/4 ۵6،41۵،167 ۵2،116،116 جمع کل

 .164ـ  161، صص 2، جدول 4، پيوست شماره 131۵الیحه بودجه سال مأخذ: 

 

د حاصــل از نامبرینــگ درآمــ»درآمــد ســازمان تنظــيم مقــررات و ارتباطــات رادیــویی در ردیــف  

ميليارد ریـال رسـيده اسـت کـه      711درصد افزایش یافته و به  63به ميزان « گذاری مخابراتی()شماره

اعملكـرد ردیـف درآمـدهای     ،بيشترین درصد رشد درآمد در این سازمان را به خود اختصاص داده است

صـوبه قـانون بودجـه بـوده کـه      ( همواره فراتر از م3جدول گذشته )ی مخابراتی در دو سال گذارشماره

بينی نكـرده  گذاری مخابراتی درآمد آن را پيشدهد، دولت متناسب با وضعيت واقعی در شمارهنشان می

 بينی شده است.تری برای این حوزه پيشرقم درآمدی واقعی 131۵بودجه سال است. لذا در الیحه 

 

 وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات . عملكرد درآمدي0

 

و  3141هاي تابعه در سال و دستگاه ارتباطات و فناوري اطالعات ي درآمدي وزارتهافيرد. عملكرد 1 لجدو

 3148و  3141 هايسال نسبت به قوانين بودجه 3148سال  ماهه4
 )ميليون ریال(

ف
دي

ر
 

شماره 

 يبندطبقه
 عنوان رديف

 3148سال  3141سال 

 عملكرد مصوب
درصد 

 تحقق
 مصوب

عملكرد 

 هماه4

درصد 

تحقق 

 ماهه4

درآمد حاصل از مالكيـت دولـت در بخـش    

حـق امتيـاز    -ارتباطات و فناوری اطالاعات

 شبكه و جریمه اعدم انجام تعهدات

31،۵31،111 31،131،13۵ 111 3۵،211،111 16،672،111 27 

 1 1 4 11،111 ۵11،111 فعاليت اپراتورهای جدید
 

ز خدمات اعمـومی اجبـاری   درآمد حاصل ا

 روستایی
4،211،111 4،771،111 116 3،421،111 1،731،161 ۵3 

ی گـذار شـماره درآمد حاصل از نامبرینگ )

 مخابراتی(
211،111 721،۵11 11۵ 231،111 ۵61،4۵3 131 

 1۵ 344،133 321،111 11 316،163 341،111 السهم سازماندرآمد حاصل از حق

 1 1 7،111،111 1 1 ۵،111،111 بدهی معوقه اپراتورهای مخابراتی

 41 413،17۵ 111،111 1۵ 1،242،312 1،۵11،111حـق   -درآمد حاصل از خـدمات مخـابراتی  



 

ف
دي

ر
 

شماره 

 يبندطبقه
 عنوان رديف

 3148سال  3141سال 

 عملكرد مصوب
درصد 

 تحقق
 مصوب

عملكرد 

 هماه4

درصد 

تحقق 

 ماهه4

 استفاده از فرکانس رادیویی

ــوزه  ــل از ورودی مـ ــد حاصـ ــا و درآمـ هـ

 های تاریخی و سایر منافع حاصلهمحوطه
1۵1 33 44 1۵1 4۵ 17 

 1 1 ۵11 11 14 ۵11 و خسارات جرائمدرآمد حاصل از سایر 

ــد حاصـــل از فـــروش و اعرضـــه     درآمـ

ــدای  فعاليــت ــين اه ــای فضــایی، همچن ه

 مجوزهای فضایی

های دستگاه 1313در سال 

نهاد  رمجمواعهیز، ربطیذ

 .شدیمجمهوری اداره ریاست
 

12۵،111 22،411 31 

 1 1 درآمد حاصل از افزایش قيمت هر پيامک
 

2،111،111 346،116 1 

 14 3438603140 1331813612 84 1633223036 8236123612 جمع كل

 

 1312های تابعه آن در قانون بودجه سال و سازمان ارتباطات و فناوری اطالاعاتدرآمدهای وزارت  

 وزارت ایبودجه ماهه1 اعملكرد ،3ود. جدول شده ببينیميليون ریال پيش ۵1،۵2۵،6۵1بر بالغ

 7۵ماه سال جاری باید  1دهد. در نشان می درآمدی هایردیف دررا  اطالاعات فناوری و ارتباطات

 31اما بنا بر گزارش وزارتخانه مذکور، کمتر از ؛ یافتشده تحقق می بينیدرصد از درآمدهای پيش

است. بوده تر اعقب 1312بينی قانون بودجه سال درصد از پيش 36درصد آن تحقق پيدا کرده و 

ـ  جمعی) روستایی و اجباری اعمومی خدمات» از حاصل درآمد دهد،نشان می 3طور که جدول همان

درصد  ۵3تاکنون تنها  1312اما در سال  ،از درآمد مصوب کسب شد شيب 1313در سال « (خرجی

توسعه خدمات ارتباطی در روستاها و مناطق آن محقق شده که ميزان و نحوه استفاده از آن برای 

نيز بيش از درآمد مصوب  (مخابراتی گذاریشماره) نامبرینگ زا حاصل درآمدمحروم، جای تأمل دارد. 

 است. 1312و  1313بودجه سال 

های درآمدی شده در ردیف بينینشان داده شده، مجموع درآمد پيش 3طور که در جدول همان 

درصد  11ریال یا هزار ميليارد  1/36ریال بود که هزار ميليارد  6/21بر بالغ 1313قانون بودجه سال 

بدهی معوقه اپراتورهای  131217محقق شد. یكی از موارد اعدم تحقق درآمدها مربوط به ردیف 

هزار ميليارد ریال  7و  1313سال شده در قانون  بينیریال پيشهزار ميليارد  ۵است. رقم  مخابراتی

ریالی  ميليونهزار  ۵11از رقم  1313تاکنون تحقق پيدا نكرده است. در سال  12ال مصوب س

درصد محقق شد. با  4نيز تنها  فعاليت اپراتورهای جدید یعنی 131211شده در ردیف  بينیپيش

، بخش فناوری اطالاعات و ارتباطات «31»کل کشور  1313توجه به گزارش بررسی الیحه بودجه سال 

طی  1313در سال « 12176» مسلسل های مجلس شورای اسالمی با شمارهمرکز پژوهش

 1312ماه از سال  1اما طی  ،درصد از درآمدهای قانون بودجه محقق شده بود 21حدود  ونيمماههفت

شده،  بينیدرصد از درآمدهای قانون بودجه محقق شده است. تحقق درآمدهای پيش 31کمتر از 



  رای اسالمی اه مجلس شومركز ژپوهش

درصد درآمدهای  13زیرا ؛ مرتبط است تنظيم مقررات ارتباطات رادیوییسازمان بيشتر به اعملكرد 

 است. سازمان تنظيممربوط به حوزه فعاليت  ارتباطات وزارتشده  بينیپيش

 

 3141اعتبارات فناوري اطالعات و ارتباطات در اليحه بودجه سال  ـفصل سوم 

زه فناوری اطالاعات و ارتباطات مورد در این فصل سعی بر آن است که نمایی از وضعيت ااعتبارات حو

بررسی قرار گيرد. بر این اساس ابتدا در بخش اول، ااعتبارات فناوری اطالاعات و ارتباطات در الیحه 

های مختلف با هم مقایسه شود، در این بخش جمع کل ااعتبارات سالبررسی می 131۵بودجه سال 

شود. در ای و متفرقه پرداخته میبارات برنامهشود و به جزئيات این ااعتبارات نيز به تفكيک ااعتمی

های تابعه آن مورد بررسی ها و شرکتبخش دوم ااعتبارات وزارت ارتباطات و فناوری اطالاعات و سازمان

طور ویژه به ااعتبارات مرکز ملی فضای مجازی اختصاص دارد. در بخش گيرد. بخش سوم بهقرار می

بندی ااعتبارات بخش فناوری طالاعات تشریح و درنهایت در جمعچهارم ااعتبارات مربوط به شبكه ملی ا

 شود.اطالاعات و ارتباطات تحليل می

 

 نماي كلي اعتبارات

به  131۵تا سال  1311از سال  فناوری اطالاعات و ارتباطاتنمای کلی ااعتبارات بخش  2در جدول 

تخصيص یافته به هر طرح  ها در هر سال درج شده و سهم بودجهای، متفرقه و جمع آنفكيک برنامهت

 نسبت به کل ااعتبارات بودجه اعمومی محاسبه شده است.

 

 3141تا  3142. نماي كلي اعتبارات بخش فناوري اطالعات و ارتباطات از سال 8 جدول
 )ميليارد ریال(

 سال

اعتبارات متمركز 

فناوري )متفرقه( 

 اطالعات و ارتباطات

اعتبارات 

فناوري  ايبرنامه

اطالعات و 

 تباطاتار

جمع اعتبارات 

فناوري اطالعات و 

 ارتباطات

اعتبارات 

 بودجه عمومي

 كل كشور

سهم فناوري 

اطالعات و ارتباطات 

از اعتبارات عمومي 

 )درصد(

درصد رشد 

اعتبارات فناوري 

اطالعات و ارتباطات 

 نسبت به سال پيش

131۵ ۵3،111 41،421 72،326 3،173،116 24/4  41 

1312 22،326 14،361 ۵7،117 4،722،114 11/4  64 

1313 41،267 7،314 3۵،771 4،3۵1،11۵ ۵4/1 133 

1314 6،413 1،124 1۵،33۵ 1.141.611 11/1 16 

1311 2،11۵ 1،43۵ 13،431 1،621،126 11/1 ۵1 

1311 ۵،472 3،۵67 1،121 1،617،44۵ ۵4/1 - 

های مربوط به الیحه بودجه بخش فناوری و گزارش 1313و قانون بودجه سال  1312الیحه بودجه سال  ۵و  2های و پيوست واحده ماده مأخذ: 

 .1313تا  1311ها از سال اطالاعات و ارتباطات مرکز پژوهش

 



 

ای این بخش، از کل سهم جمع ااعتبارات متمرکز و برنامه ،مشهود است 2طور که از جدول همان 

 که حدود 1312سال  این رقم در واست  رسيده درصد 24/4به حدود  131۵می کشور در سال بودجه اعمو

 نمایش داده شده است. 131۵تا  1311درصد بوده است. در ادامه نمودار رشد این ااعتبارات از سال  11/4

 

 3141تا  3142 هايسال اعتبارات عمومي كشور در اعتبارات بخش فناوري اطالعات و ارتباطات از سهم. 1نمودار 

 

 در بخش فناوري اطالعات و ارتباطات 3141اي اليحه بودجه سال هاي برنامه. اعتبارات رديف3

و هر یک شده تر شفاف های گذشتهسال به نسبت دو سال اخيرایح بودجه وای لبخش ااعتبارات برنامه

های جدیدی برنامه 131۵. در سال ه استهای مشخصی تقسيم شدهای این بخش به فعاليتاز برنامه

ها ها پایان یافتند و برخی برنامهها اضافه شد و تعدادی از برنامهفهرست برنامه به 1312نسبت به سال 

برنامه ثبت  .اندشدهظاهر  131۵و با ردیف جدید در الیحه بودجه سال  1312با اسمی متفاوت از سال 

نزدیک ) الیرميليارد  2.711ی بيش از ابودجهبا  (امالک و کاداستر )سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

ی حوزه فناوری اطااعات را در ميان ابرنامهی( بيشترین ااعتبار ابرنامهدرصد از کل ااعتبارات  42به 

ميليارد ریالی در  4.۵61. برنامه توسعه دولت الكترونيک با ااعتبار کندیمهای اجرایی دریافت دستگاه

شود. توزیع ااعتبار توسعه دولت دستگاه توزیع می ۵1البته ااعتبار آن ميان  جایگاه دوم قرار دارد که

برنامه شود. محسوب می 131۵بودجه سال دستگاه دولتی از نقاط قوت الیحه  ۵1الكترونيک بين 

ی که مرتبط با اجرای کاداستر در اراضی کشاورزی کشاورز یو صدور سند اراض تيمالك یسامانده

سومين برنامه بزرگ حوزه فناوری اطالاعات در این سال است. در ميليارد ریال  1.112 است با ااعتبار

ی حوزه فناوری اطالاعات و ابرنامهدرصد از ااعتبارات  ۵1شود که بيش از مشاهده می ترقيدقبررسی 

 .شوندیمکشور  کاداسترهای مربوط به ساماندهی امالک و صرف فعاليت 131۵ارتباطات در سال 

 

 



  اه مجلس شورای اسالمی مركز ژپوهش

  3141 سال بودجه حهيال و 3148 سال بودجه قانون انيم ارتباطات و اطالعات يفناور يابرنامه اعتبارات سهيمقا .1 جدول
 (الیر ونيليم)

 شرح برنامه و دستگاه شماره برنامه رديف

 اي و تملک دارايياعتبارات به تفكيک هزينه اعتبارات به تفكيک ملي و استاني
جمع كل 

 3141اعتبارات 

جمع كل 

 3148عتبارات ا
 درصد رشد

 ايجمع هزينه جمع استاني جمع ملي
جمع تملک دارايي 

 ايسرمايه

 مرمت و آرشيو الكترونيكی اسناد سجلی( -احوال کشور برنامه آرشيو الكترونيكی اسناد سجلی )سازمان ثبت 

 برداری و اطالاعات مكانیت نقشهبرنامه ارائه خدما

 برداری کشورسازمان نقشه

  نگهداری و تعمير هواپيما و کشتی -برداری کشور سازمان نقشه

 برداریآموزشكده نقشه

 احوال کشور( سایی ایرانيان )سازمان ثبتبرنامه شنا

 دستگاه( ۵1برنامه توسعه دولت الكترونيک )

 نيروهای مسلح(برنامه آمایش سرزمينی و اطالاعات مكانی )سازمان جغرافيایی 

 برنامه توليد و تأمين تصاویر راه دور )سازمان جغرافيایی نيروهای مسلح(

سسـه  ؤلح، مبرنامه توسعه فناوری اطالاعات و مدیریت دفااعی )وزارت دفـاع و پشـتيبانی نيروهـای مسـ    

هـای افسـری ارتـش،    تحقيقات دفااعی، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، سـتاد مشـترک ارتـش، دانشـگاه    

دانشگاه اعلوم پزشكی ارتش، ستاد مشـترک سـپاه پاسـداران انقـالب اسـالمی، سـتاد فرمانـدهی کـل         

نيروهای مسلح و دانشگاه اعالی دفاع ملی(

 

 برنامه توليد گذرنامه بيومتریک )وزارت اطالاعات(

 برنامه توسعه فناوری اطالاعات و مدیریت امنيتی و انتظامی )دانشگاه اعلوم انتظامی(

 های ارتباطی ناجا )نيروی انتظامی جمهوری اسالمی ایران(كهای و شبهای جامع رایانهبرنامه توسعه سامانه

 وری اطالاعات )وزارت اطالاعات(اامنيت فن یبرنامه ارتقا

 و امالک کشور(برنامه ثبت اسناد رسمی )سازمان ثبت اسناد 

 برنامه ثبت امالک و کاداستر )سازمان ثبت اسناد و امالک کشور(

 های ارتباطات و فناوری اطالاعاتبرنامه ایجاد و توسعه شبكه

 وزارت ارتباطات و فناوری اطالاعات

 شرکت سهامی ارتباطات زیرساخت

 ایجاد و توسعه خدمات، زیرساخت محتوا و کاربردهای فناوری اطالاعات و دولت الكترونيكی برنامه

 وزارت ارتباطات و فناوری اطالاعات

 دبيرخانه شورایعالی فناوری اطالاعات



 

 شرح برنامه و دستگاه شماره برنامه رديف

 اي و تملک دارايياعتبارات به تفكيک هزينه اعتبارات به تفكيک ملي و استاني
جمع كل 

 3141اعتبارات 

جمع كل 

 3148عتبارات ا
 درصد رشد

 ايجمع هزينه جمع استاني جمع ملي
جمع تملک دارايي 

 ايسرمايه

 شرکت پست جمهوری اسالمی ایران

 برنامه پایش و رصد امنيت فضای مجازی کشور )مرکز ملی فضای مجازی کشور(

 برنامه تنظيم مقررات ارتباطات

 دبيرخانه کميسيون تنظيم مقررات ارتباطات

 سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات رادیویی

 پروانهبرنامه تنظيم مقررات و صدور 

 وزارت ارتباطات و فناوری اطالاعات

 سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات رادیویی

برنامه توسعه خدمات ارتباطات و فناوری اطالاعات و خدمات دولت الكترونيكی روستاها و مناطق کمتر 

یافته )وزارت ارتباطات و فناوری اطالاعات(هتوسع
 

 های فضایی و حفظ نقاط مداری )وزارت ارتباطات و فناوری اطالاعات(برنامه توسعه فعاليت

 وری اطالاعات()وزارت ارتباطات و فنا ICTبرنامه توسعه فناوری داخلی بخش 

  برنامه توسعه کاربردهای فضایی و حفظ نقاط مداری )سازمان فضایی ایران(

 برنامه ساماندهی فضای فرکانسی کشور )وزارت ارتباطات و فناوری اطالاعات(

ریزی و تنظيم مقررات و محتوای فضای مجـازی کشـور )مرکـز    گذاری، هماهنگی، برنامهبرنامه سياست

ملی فضای مجازی کشور(
 

 برنامه نظارت و ااعمال مقررات )سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات رادیویی(

 )وزارت ارتباطات و فناوری اطالاعات( ICTبرنامه نظارت و تنظيم مقررات بخش 

وری اطالاعات )پژوهشگاه ارتباطـات و  اهای فنی و اقتصادی در حوزه ارتباطات و فنبرنامه انجام بررسی

فناوری اطالاعات(
 

  آالتها، اماکن و ماشينسازی، تعمير، تجهيز و نگهداری فضاها، ساختمانبرنامه تأمين، توسعه، مقاوم

 سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات رادیویی

 شرکت پست جمهوری اسالمی ایران

 ن فضایی ایرانسازما

 پژوهشگاه فضایی ایران

 وزارت ارتباطات و فناوری اطالاعات

 های ارتباطی )شرکت پست جمهوری اسالمی ایران(های نوین در اعمليات بخشکارگيری فناوریبرنامه به

 برنامه تسهيل تجاری و ارتقای سطح تجارت الكترونيكی )مرکز توسعه تجارت الكترونيكی(



  اه مجلس شورای اسالمی مركز ژپوهش

 شرح برنامه و دستگاه شماره برنامه رديف

 اي و تملک دارايياعتبارات به تفكيک هزينه اعتبارات به تفكيک ملي و استاني
جمع كل 

 3141اعتبارات 

جمع كل 

 3148عتبارات ا
 درصد رشد

 ايجمع هزينه جمع استاني جمع ملي
جمع تملک دارايي 

 ايسرمايه

 برنامه توسعه زیرساخت کليد اعمومی و امنيت اطالاعات تجاری )مرکز توسعه تجارت الكترونيكی(

 ها، مراتع و آبخيزداری کشور(ماندهی مالكيت اراضی ملی )سازمان جنگلبرنامه سا

 برنامه ساماندهی مالكيت و صدور سند اراضی کشاورزی

بـرداری  ( قانون حفاظت و بهره33اجرای قانون اصالح ماده ) ااعتبار موردنياز -سازمان امور اراضی

ها و مراتعاز جنگل
 

 سازمان امور اراضی

وری اطالاعات )پژوهشگاه ارتباطـات و فنـاوری   اکاربردی در حوزه ارتباطات و فن هایبرنامه انجام پروژه

اطالاعات(
 

 های اطالاعاتی و فناوری )مرکز تحقيقات راه، مسكن و شهرسازی(برنامه توسعه بانک

های تعاملی )سازمان صداوسيمای جمهوری برنامه توليد و پخش برنامه در بستر فضای مجازی و شبكه

اسالمی ایران(
 

 های فرهنگی دیجيتالها و فعاليتبرنامه ساماندهی و توسعه رسانه

 وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی

 سازمان تبليغات اسالمی

های نوینوریبرنامه حمایت از توسعه اعلوم و فنا
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برنامه مدیریت اطالاعات مالياتی

 برنامه پژوهش و تدوین راهبردها )پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطالاعات و مرکز ملی فضای مجازی(

رسانی(استاندارد، ضوابط و مقررات )دبيرخانه شورای اعالی اطالع یبرنامه تدوین و ارتقا

 برنامه حمایت از تحقيقات کاربردی اعلمی و فناوری تقاضامحور )پژوهشگاه اعلوم و فناوری اطالاعات ایران(

رسانی(اعلم و فناوری )دبيرخانه شورای اعالی اطالعبرنامه مدیریت و راهبری 

رسانی(برنامه توسعه فضاهای اعلمی و فناوری )دبيرخانه شورای اعالی اطالع

برنامه معرفی و ارائه موجودی اعلمی و فناوری )پژوهشگاه اعلوم و فناوری اطالاعات ایران(

حفظ و گسترش موجودی اعلمی و فناوری )پژوهشگاه فناوری اطالاعات ایران( برنامه

برنامه تجارت الكترونيكی )گمرک جمهوری اسالمی ایران، مرکز توسعه تجارت الكترونيكی و وزارت صنعت، معدن و تجارت(
 

ت و ارتباطات رادیویی(های کاربردی )سازمان تنظيم مقررابرنامه پژوهش

 برنامه راهبری امور مخابرات )وزارت ارتباطات و فناوری اطالاعات و شرکت سهامی ارتباطات زیرساخت(

 برنامه راهبری امور پست )وزارت ارتباطات و فناوری اطالاعات و شرکت پست جمهوری اسالمی ایران(

برنامه راهبری امور فناوری اطالاعات )وزارت ارتباطات و فناوری اطالاعات(



 

 شرح برنامه و دستگاه شماره برنامه رديف

 اي و تملک دارايياعتبارات به تفكيک هزينه اعتبارات به تفكيک ملي و استاني
جمع كل 

 3141اعتبارات 

جمع كل 

 3148عتبارات ا
 درصد رشد

 ايجمع هزينه جمع استاني جمع ملي
جمع تملک دارايي 

 ايسرمايه

برنامه راهبری کالن فناوری اطالاعات )دبيرخانه شورای اعالی فناوری اطالاعات(

برنامه ارتباطات رادیویی )سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات رادیویی(

برنامه آزادسازی و ایجاد رقابت ارتباطات )دبيرخانه کميسيون تنظيم مقررات ارتباطات(

 ها و تجهيزات )وزارت ارتباطات و فناوری اطالاعات و سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات رادیویی(برنامه ساختمان

 ها )وزارت ارتباطات و فناوری اطالاعات و شرکت پست جمهوری اسالمی ایران(زی ساختمانسابرنامه مقاوم

برنامه توسعه فناوری و کاربردهای فضایی

های اطالاعاتی و فناوری ساختمان و مسكن )مرکز تحقيقات راه، مسكن و شهرسازی(برنامه توسعه بانک

برنامه امور حقوقی و تنظيم مقررات

های اطالاعاتی و منابع طبيعیبرنامه توسعه فناوری و ایجاد بانک

 
 جمع كل

     
032086216611414
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عداد ت 1312مانند سال ، 131۵شود در الیحه بودجه سال مشاهده می ۵که در جدول  طورهمان 

 سال ای فناوری اطالاعات و ارتباطات اختصاص دارد. با مراجعه به قانونردیف، به ااعتبارات برنامه 31

. البته ااعتبارات اندشدهها دچار تغيير نام و کدهای برنامه هافیردشود که برخی مشاهده می 1312

که اعمدتاً  ها. برخی از برنامهشودها ختم نمیای بخش فناوری اطالاعات و ارتباطات به این ردیفبرنامه

هایی با موضوع شوند از فعاليتبه بخش فناوری اطالاعات و ارتباطات مربوط نمی ظاهربهها اعنوان آن

توان به برنامه سياست اعمومی کشور اشاره . برای مثال میاندشده ليتشكفناوری اطالاعات و ارتباطات 

ها شود و ااعتبارات این فعاليتبه تكميل بانک اطالاعاتی میهای این برنامه مربوط کرد که یكی از فعاليت

اما در این گزارش تنها به ؛ اعنوان ااعتبارات بخش فناوری اطالاعات و ارتباطات در نظر گرفتتوان بهرا می

 مرتبط با حوزه فناوری اطالاعات و ارتباطات پرداخته شده است. کامالًهای برنامه

های که اعناوین برنامه 131۵ سال وری اطالاعات و ارتباطات الیحهای فنامجموع ااعتبارات برنامه 

ميليارد ریال است که این  41.421 که حدودها مربوط به حوزه فناوری اطالاعات و ارتباطات است آن

 ی داشته است.درصد ۵1افزایش  ،ميليارد ریالی سال پيش 14.361 بودجه رقم نسبت به

نشان  131۵تا  1311بخش فناوری اطالاعات و ارتباطات را از سال ای روند ااعتبارات برنامه 2نمودار  

 گذارد.ی را به نمایش میتوجه قابلهای گذشته افزایش نسبت به سال 131۵ای سال دهد. ااعتبارات برنامهمی

 

 3141 تا 3142سال  اي فناوري اطالعات و ارتباطات از. مقايسه اعتبارات برنامه8نمودار 
 )ميليارد ریال(

 

ها در بودجه به مفهوم تخصيص این ااعتبارات ای برای برنامههای بودجهاختصاص ااعتبارات و ردیف 

دالیلی تخصيص نيست، بلكه در هنگام تخصيص ممكن است برخی از این ااعتبارات مصوب قانونی به

سال پيدا نكند. بررسی اعملكرد تخصيص ااعتبار ردیف اعمومی حوزه فناوری اطالاعات و ارتباطات در 

از  کدامچيهماه از سال  1گذشت  وجود با دهدیم( نشان 6)جدول  1312ماه نخست سال  1و  1313

های درصد ااعتبار مصوب ردیف ۵1ی حتی ابرنامهاند ااعتبار ی تابعه وزارت ارتباطات نتوانستههادستگاه



 

حدود  1313ماهه سال  14ی مذکور در هادستگاهای خود را دریافت کنند. البته ميزان تخصيص برنامه

 درصد بوده است. 6۵

 

 اعتبارات عمومي وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات به تفكيک ماهه 4. عملكرد 6جدول 

 3148و  3141دستگاه از محل بودجه عمومي سال 
 )ميليون ریال(

 عنوان دستگاه كد دستگاه

 3148سال  3141سال 

 عملكرد مصوب
درصد 

 تخصيص
 مصوب

 4عملكرد 

 ههما

درصد 

 تخصيص

121111 
وزارت ارتباطات و فناوری 

 اطالاعات
1،71۵،۵46 113،321 ۵4 1،117،616 331،34۵ 11 

121111 
ــات و  ــگاه ارتباطـ پژوهشـ

 فناوری اطالاعات
161،111 112،411 64 474،121 11،111 33 

121111 
ــالی   ــورای اع ــه ش دبيرخان

 فناوری اطالاعات
3،467 4،346 71 3،۵11 1،34۵ 31 

121111 
سازمان تنظيم مقـررات و  

 ارتباطات رادیویی
671،147 6۵2،3۵1 11 714،13۵ 471،113 32 

121111 
ــيون  ــه کميســ دبيرخانــ

 تنظيم مقررات و ارتباطات
1،21۵ 731 ۵1 1،674 614 21 

413111 
جمهــوری شــرکت پســت 

 اسالمی ایران
442،24۵ 117،117 ۵3 477،631 62،۵61 43 

413311 
شرکت سهامی ارتباطـات  

 یرساختز
411،4۵1 111،111 17 471،111 23،411 16 

مواعه نهاد دو دستگاه مذکور زیرمج 1313در سال  سازمان فضایی ایران ۵-111111

 شدندیمجمهوری اداره ریاست

76،111 46،141 3۵ 

 1 114،111 134133611 پژوهشگاه فضایی ایران 6-111111

 34 4843261 131433441 61 334603414 132233282 جمع كل

ریزی و تلفيق بودجه وزارت ارتباطات و فناوری ، دفتر برنامه1313 سال و اعملكرد بودجه 1312بودجه سال  ماهه1 : گزارش اعملكردمأخذ

 اطالاعات.

 

( در 12176)شماره  1312 سال های مجلس در مورد الیحه بودجهبر گزارش مرکز پژوهشبنا 

اما مشاهده  ،ی تخصيص داده شده بودابرنامههای ردیف درصد ۵7حدود  1313ماهه ابتدای سال هفت

تخصيص  1312ماهه اول سال  1ی وزارت ارتباطات و فناوری اطالاعات در ابرنامهشود که ااعتبارات می

 .اندداشتهکمتری 

 

 3141سال بودجه  حهيفناوري اطالعات و ارتباطات در البخش متفرقه  هايرديف اعتبارات .0

 41افزایش  1312بودجه سال قانون نسبت به  131۵متفرقه در الیحه بودجه سال  هایااعتبار ردیف

 ۵ ميليارد ریال رسيده است. نمودار ۵3.111 ميليارد ریال به رقم 22.326 داشته و از رقم درصدی
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تا  1311های متفرقه بودجه از سال ميزان ااعتبارات مرتبط با فناوری اطالاعات و ارتباطات در ردیف

 گذارد.به نمایش میرا  131۵سال 

 

  3141سال تا اليحه  3142 سال هاي متفرقه از قانون. اعتبارات مرتبط با فناوري اطالعات و ارتباطات در رديف1 نمودار
 )ميليارد ریال(

 
اعات و ارتباطات مرکز های بررسی الیحه بودجه کشور در بخش فناوری اطالو گزارش 131۵الیحه بودجه سال  واحده ماده 1: جدول شماره مأخذ

 .1312تا  1311های مجلس از سال پژوهش

 

کرد متفرقه در حوزه فناوری اطالاعات و شود هزینهنمودار باال مشاهده میطور که در همان 

نزدیک به  131۵ سال حال افزایش است. در الیحه بودجهطور چشمگيری دربه 1313ت از سال ارتباطا

تملک دارایی  هایطرحميليارد ریال( مربوط به  24.117)معادل متفرقه درصد از ااعتبارات  11

معادل متفرقه )درصد ااعتبارات  7۵حدود  1312 سال ی است در حالی که در قانون بودجهاهیسرما

 ی بود.اهیسرماتملک دارایی  هایطرحميليارد ریال( مربوط به  33.111

 1312ت متفرقه در الیحه بودجه سال مشهود است برخی از ااعتبارا 6گونه که در جدول همان 

احوال  سازمان ثبت« ۵3111116»توان به ردیف توجهی داشته است که از این ميان می افزایش قابل

وزارت فرهنگ و « ۵31111147»و ردیف  صدور کارت شناسایی ملی و شناسنامه مجدد -کشور 

درصد بر  11۵و  124ترتيب ام بهاشاره کرد که هرکد ایهای رایانهتوسعه بازی -ارشاد اسالمی

و کاهش  یاحفظ نقاط مداری و ماهواره، توازن منطقه»ااعتبار ردیف  ااعتبارشان افزوده شده است.

هزار ميليارد ریال و ااعتبارات  6با ااعتبار  «های کشورشكاف اطالاعاتی و دیجيتالی بين مناطق و استان



 

ها، خدمات و کاربردهای ارتباطات و فناوری تتوسعه زیرساخ»مربوط به توسعه شبكه ملی اطالاعات 

مكانی  ـتوسعه و تكميل زیربناهای فنی »ميليارد ریال و  1/۵با  «اطالاعات و شبكه ملی اطالاعات

های ترین هزینهبزرگ ميليارد ریال دارای 77/۵با  «ارتباطات و فناوری اطالاعات و شبكه ملی اطالاعات

 شوند.د در بخش ااعتبارات متفرقه هزینه ای هستند که بایتملک دارایی سرمایه
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 3141 و اليحه سال 3148 سالمقايسه اعتبارات متفرقه فناوري اطالعات و ارتباطات در قانون بودجه . 6جدول 
 )ميليون ریال(

 عنوان يبندطبقه شماره
 جمع ايتملک دارايي سرمايه ايهزينه

 رشد درصد

3148-3141 

 3141 اليحه 3148قانون  3141اليحه  3148ن قانو 3141اليحه  3148قانون 
 

ــهیکمــک بالاعــو ،  ، آمــوزش، قــاتيســود و کــارمزد، تحق اران

های نو، فرهنگی، گردشگری و هنری، مسكن، اجتمـااعی  فناوری

های توليدی و خدماتی و آموزش اعالی و و نظارت بر اجرای طرح

فای تعهدات و های مالی و ایغيرانتفااعی و اشتغال و ارائه حمایت

یافته و غير برخـوردار  موارد قبلی و کمک به مناطق کمتر توسعه

 های مكانيزه فروشو صندوق

211،111۵11،111611،1111،111،111

16
صـدور کـارت شناسـایی ملـی و      -احـوال کشـور    سازمان ثبـت 

 شناسنامه مجدد
1،111،111411،1111،411،111

171،1111171،111 های فضاییهزینه فعاليت -سازمان فضایی ایران 

هـای  توسـعه زیرسـاخت   -وزارت ارتباطات و فنـاوری اطالاعـات  

 شبكه پستی
۵11،1111،611،1114،4۵1،1114،111،111

هـای تحقيقـاتی   فعاليـت  -وزارت ارتباطات و فناوری اطالاعـات  

های داخلـی  فناوری یبخش ارتباطات و فناوری اطالاعات و ارتقا

 و توليدات ملی

13۵،111411،111111،1111،211،1111،13۵،1111،611،111

اجرای وظـایف حـاکميتی    -طالاعات وزارت ارتباطات و فناوری ا

 فناوری اطالاعاتخصوص در
111 3۵4،111،1111 3۵4،111،111

بنایی ارتباطات رخدمات زی -وزارت ارتباطات و فناوری اطالاعات 

ــر     ــتایی و کمت ــروم، روس ــاطق مح ــات در من ــاوری اطالاع و فن

 1خرجی(  -)جمعی  افتهیتوسعه

221،111211،1113،111،1113،421،11111،1113،2

موضـوع اجـازه اخـذ وجـه      -سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 

برگی تعویض سندهای مالكيت، برای اجرای ثبـت  بابت سند تک

 نوین و هزینه تفكيک

 

111،111611،111217،1111،114،۵111،117،111



 

 عنوان يبندطبقه شماره
 جمع ايتملک دارايي سرمايه ايهزينه

 رشد درصد

3148-3141 

 3141 اليحه 3148قانون  3141اليحه  3148ن قانو 3141اليحه  3148قانون 
 

ها، خـدمات و  ختتوسعه زیرسا -وزارت ارتباطات و فناوری اطالاعات 

 کاربردهای ارتباطات و فناوری اطالاعات و شبكه ملی اطالاعات
2۵1،111۵11،111۵،111،1112،1۵1،1116،211،111

2۵،11121،۵1111111،۵221،۵11 موضوع صدور کارت شناسایی اقامت-وزارت کشور

انجـام وظـایف حـاکميتی     -اعـات وزارت ارتباطات و فناوری اطال

 درخصوص امور فرکانس رادیویی و ایجاد بازار رقابتی در بخش
11،1111۵1،1113،611،1113،611،1113،7۵1،111

موضوع درآمد ثبت ملـک در  -سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

 شده دفتر امالک و پاسخ استعالم برای امالک ثبت
117۵3،311761،۵117۵3،311

احداث و تجهيز سامانه  -نيروی انتظامی جمهوری اسالمی ایران

هــا و ادارات و تقویــت ســامانه یگــواهی ریشــه، ارتقــا، نگهــدار

 گذرنامه

361،111311،111361،۵11631،111661،۵11

السهم موضوع حق -یی سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات رادیو

 سازمان
316،111341،1111316،111341،111

نـام و صـدور کـارت    موضـوع ثبـت   -احـوال کشـور   سازمان ثبت

 هوشمند
4،4۵1،1114،6۵1،111۵1،1114،4۵1،1114،711،111

هـای کـالن فضـای مجـازی     های زیرساختی و طرحاجرای طرح

 یب و نظارت شورای اعالی فضای مجازیکشور با تصو
111،641،1111،641،111

سازمان ثبت اسناد و امالک کشـور تـأمين مصـارف مـرتبط بـا      

آمایی های اطالاعاتی و دادهتوسعه ثبت الكترونيكی، تكميل بانک

 ثبتی یهاو آرشيو الكترونيكی پرونده

6۵7،111211،1117۵1،3111،1۵1،311

توسعه و تكميل زیربناهای  -وزارت ارتباطات و فناوری اطالاعات 

 مكانی ارتباطات و فناوری اطالاعات و شبكه ملی اطالاعات -فنی 
11۵،771،111۵،771،111

توسعه خدمات، کاربردها و  -وزارت ارتباطات و فناوری اطالاعات 

 محتوای ارتباطات و فناوری اطالاعات و شبكه ملی اطالاعات
111،611،111111،1111،611،111

حفــظ نقــاط مــداری و  -وزارت ارتباطــات و فنــاوری اطالاعــات 

و کاهش شكاف اطالاعاتی و دیجيتـالی   یاماهواره، توازن منطقه
11۵،1۵1،1116،111،111۵،1۵1،1116،111،111
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 عنوان يبندطبقه شماره
 جمع ايتملک دارايي سرمايه ايهزينه

 رشد درصد

3148-3141 

 3141 اليحه 3148قانون  3141اليحه  3148ن قانو 3141اليحه  3148قانون 
 

 های کشورنبين مناطق و استا

-توانمنـدی فنـی   یارتقـا -رتباطات و فناوری اطالاعـات  وزارت ا

ــاتر ارتباطــات و فنــاوری اطالاعــات روســتایی در   تجهيزاتــی دف

 های کشوراستان

111،111،111613،1111،111،111

ظـایف صـيانتی   اجـرای و  -ات و فناوری اطالاعـات  وزارت ارتباط

 خصوص ارتباطات و فناوری اطالاعاتاجتمااعی و فرهنگی در
111،111،1111،111،111

36،11177،2111136،11177،211 ایهای رایانهتوسعه بازی -وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی

3،611،1111،۵11،11111،721،1113،611،1113،421،111 ارات موضوع افزایش قيمت هر پيامکااعتب

موضـوع درآمـد پاسـخ     -سازمان ثبـت اسـناد و امـالک کشـور     

 الكترونيک به استعالمات و ااعالم وضعيت امالک
3۵1،111311،111647،1111،131،411147،111

ــه  ــی و حرف ــوزش فن ــازمان آم ــاخت -یاس ــعه زیرس ــای توس ه

 های هوشمندو سيستم یآموزمهارت
36،11134،2111136،11134،211

-1311،11111،711،11114،111،111 اجرای طرح جامع حدنگار -سازمان ثبت اسناد کشور

ن ملـی فضـای   هـای کـال  طرح -مرکز ملی فضای مجازی کشور 

 مجازی کشور
11111،111111،111111،111111،111

11311،1114۵1،111311،111 توسعه فناوری و کاربردهای فضایی -سازمان فضایی ایران

وزارت امور اقتصادی و دارایی  یدارمعاونت نظارت مالی و خزانه

 الكترونيكی یدارمع خزانهمطالعه و تدوین نقشه جا -
1141،1111۵،11141،111

۵1،111۵1،1111۵1،111۵1،111 های اجراییساماندهی آمارهای ثبتی دستگاه -مرکز آمار ایران 

1۵1،111311،111711،111۵41،1111،111،111 توسعه کاربرد فناوری اطالاعات در نظام اداری

1111،1111111،11111 سازی و محاسبات اعلمی کشورشبكه ملی شبيه73-۵۵1111

22020112332212208232220233321120828362802283186388113246318202 جمع كل 

 



 

قوانين  هاي متفرقهاعتبارات رديف وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات در جذب عملكرد

 3148و  3141هاي سال بودجه

ميليارد ریال( از ااعتبارات متفرقه وزارت ارتباطات  16.161معادل درصد ) 71نزدیک به  1313در سال 

نخست سال  ماهه1در  نشان داده شده، 1طور که در جدول همانو فناوری اطالاعات محقق شده است 

ت متفرقه وزارت ارتباطات و فناوری ميليارد ریال( از ااعتبارا 17.۵11معادل درصد ) ۵۵ بيش از 1312

 از ااعتبارات متفرقه تخصيصدرصد  7۵بيش از  1312سال  ماهه 1 اطالاعات محقق شده است. در

 ی بوده است. اهیسرماتملک دارایی  هایطرحمربوط به  وزارت ارتباطات
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 3148هاي متفرقه سال رديف ماهه 4. عملكرد 8جدول 
 )ميليون ریال(

شماره 

 يدبنطبقه
 عنوان

 3148سال  ماهه4تخصيص  3148مصوب سال 
درصد 

تحقق 

 مجموع
 ايهزينه

تملک 

هاي دارايي

 ايسرمايه

 ايهزينه جمع

تملک 

هاي دارايي

 ايسرمايه

 جمع

 های فضاییهزینه فعاليت -سازمان فضایی ایران

هـای  هـای شـبكه  توسعه زیرساخت -طات و فناوری اطالاعاتوزارت ارتبا

 پستی

هــای تحقيقــاتی بخــش فعاليــت -وزارت ارتباطــات و فنــاوری اطالاعــات

 های داخلی و توليدات ملیارتباطات و فناوری اطالاعات و ارتقای فناوری

خصوص اجرای وظایف حاکميتی در -اطالاعاتوزارت ارتباطات و فناوری 

 فناوری اطالاعات

ــاوری اطالاعــات ــایی ارتباطــات و  -وزارت ارتباطــات و فن خــدمات زیربن

یافتــه در منــاطق محــروم، روســتایی و کمتــر توســعهفنــاوری اطالاعــات 

 خرجی( -)جمعی

هـا، خـدمات و   توسـعه زیرسـاخت   -وزارت ارتباطات و فناوری اطالاعـات 

 کاربردهای ارتباطات و فناوری اطالاعات و شبكه ملی اطالاعات

خصـوص  انجام وظایف حاکميتی در -اطالاعاتوزارت ارتباطات و فناوری 

 امور فرکانس رادیویی و ایجاد بازار رقابتی در بخش

 السهم سازمانموضوع حق -اطات رادیوییات و ارتبسازمان تنظيم مقرر

 -توسعه و تكميـل زیربناهـای فنـی    -وزارت ارتباطات و فناوری اطالاعات

 مكانی ارتباطات و فناوری اطالاعات و شبكه ملی اطالاعات

توسعه خدمات، کاربردها و محتوای  -وزارت ارتباطات و فناوری اطالاعات

 ارتباطات و فناوری اطالاعات و شبكه ملی اطالاعات



 

شماره 

 يدبنطبقه
 عنوان

 3148سال  ماهه4تخصيص  3148مصوب سال 
درصد 

تحقق 

 مجموع
 ايهزينه

تملک 

هاي دارايي

 ايسرمايه

 ايهزينه جمع

تملک 

هاي دارايي

 ايسرمايه

 جمع

حفظ نقاط مداری و ماهواره، تـوازن   -وزارت ارتباطات و فناوری اطالاعات

ــه ــات منطق ــكاف اطالاع ــاهش ش ــاطق و  ای و ک ــين من ــالی ب ی و دیجيت

 های کشوراستان

 

توانمنـدی فنـی تجهيـزات     ارتقـای  -رتباطات و فناوری اطالاعاتوزارت ا

 های کشوردفاتر ارتباطات و فناوری اطالاعات روستایی در استان

اجرای وظایف صـيانتی اجتمـااعی و    -وزارت ارتباطات و فناوری اطالاعات

 خصوص ارتباطات و فناوری اطالاعاتفرهنگی در

 -سهم بيمه کارفرمایی کليه کارگزاران و پيمانكـاران مخـابرات روسـتایی   

مد حاصل از مالكيت دولت در بخـش ارتباطـات   موضوع مازاد وصولی درآ

ميليـارد   33.111( نسبت بـه مبلـغ   131212و فناوری اطالاعات )ردیف 

 ریال

 توسعه فناوری و کاربردهای فضایی -سازمان فضایی ایران

 جمع
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 3141بودجه سال در اليحه  اعتبارات وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات .1

های تابعه آن در ها و سازمانو شرکت ارتباطات و فناوری اطالاعاتدر این بخش ااعتبارات وزارت 

نشان  1طور که جدول هماند. شوارائه می 131۵ای و متفرقه الیحه بودجه سال های برنامهردیف

ميليارد ریال  21.3۵2 درمجموع ااعتبارات مربوط به وزارت ارتباطات و فناوری اطالاعات بيش ازدهد می

های متفرقه منظور شده است. درصد کل بودجه وزارت ارتباطات و فناوری اطالاعات در ردیف 11 است.

ارت ارتباطات و فناوری اطالاعات در الیحه ای وزهای تملک دارایی سرمایهطرح درصد از مبالغ 14

درصد از مبلغ ااعتبارات  73 همچنين اند.های متفرقه گنجانده شدهدر ردیف 131۵ سال بودجه

 .اندشدههای متفرقه لحاظ خانه در ردیفوزارت این ایهزینه

 



 

 3141 سال بودجه اليحه در اطالعات فناوري و ارتباطات وزارت به مربوط اعتبارات. 4جدول 
 )ميليون ریال( 

 ايهزينه عنوان رديف
اختصاصي 

 3141سال 

تملک 

هاي دارايي

 ايسرمايه

 جمع

 838183386 038333683 333623222 8603866 وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات اياعتبارات برنامه 

 1،132،326 1،۵۵6،611 1 477،66۵ وزارت ارتباطات و فناوری اطالاعات

 1،441،1۵6 1۵،111 1،111،111 13۵،1۵6 پژوهشگاه فضایی ایران

 3،711 1 1 3،711 دبيرخانه شورای اعالی فناوری اطالاعات

 37،711 1 41،111 17،711 کاربردی پست و مخابرات -دانشكده اعلمی -وزارت ارتباطات و فناوری اطالاعات۴

 1،711 1 1 1،711 سيون تنظيم مقرراتدبيرخانه کمي۵

 13۵،632 111،111 1 3۵،632 سازمان فضایی ایران۶

 311،111 311،111 1 1 پست جمهوری اسالمی ایران۷

 411،111 411،111 1 1 شرکت ارتباطات زیرساخت۸

 317،111 1 1۵1،111 1۵7،111 پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطالاعات

 113،143 ۵61،111 1 423،143 رادیویی و ارتباطاتسازمان تنظيم مقررات 

 1131223222 1133623222 - 031123222 هاي متفرقهاعتبارات رديف 

 171،111 1 - 171،111 های فضاییهزینه فعاليت -سازمان فضایی ایران 

 4،111،111 1،611،111 - ۵11،111 های شبكه پستیتوسعه زیرساخت -ی اطالاعاتوزارت ارتباطات و فناور62

هـای داخلـی و   های تحقيقاتی بخش ارتباطـات و فنـاوری اطالاعـات و ارتقـای فنـاوری     فعاليت -وزارت ارتباطات و فناوری اطالاعات

 توليدات ملی
411،111 - 1،211،111 1،611،111 

 4،111،111 4،111،111 - 1 خصوص فناوری اطالاعاتاجرای وظایف حاکميتی و امنيتی در -ات و فناوری اطالاعات وزارت ارتباط

 3،211،111 3،111،111 - 211،111 یافتهخدمات زیربنایی و فناوری اطالاعات در مناطق محروم، روستایی و کمتر توسعه -وزارت ارتباطات و فناوری اطالاعات

 6،211،111 ۵،111،111 - ۵11،111 ها، خدمات و کاربردهای ارتباطات و فناوری اطالاعات و شبكه ملی اطالاعاتتوسعه زیرساخت -وزارت ارتباطات و فناوری اطالاعات

 3،7۵1،111 3،611،111 - 1۵1،111 ی در بخشخصوص امور فرکانس رادیویی و ایجاد بازار رقابتانجام وظایف حاکميتی در -اطالاعاتوزارت ارتباطات و فناوری 
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 ايهزينه عنوان رديف
اختصاصي 

 3141سال 

تملک 

هاي دارايي

 ايسرمايه

 جمع

 - 341،111 السهم سازمانموضوع حق -سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات رادیویی 
 

341،111 

 ۵،771،111 ۵،771،111 - 1 مكانی ارتباطات و فناوری اطالاعات و شبكه ملی اطالاعات -توسعه و تكميل زیربناهای فنی -وزارت ارتباطات و فناوری اطالاعات

 1،611،111 1،611،111 - 1 توسعه خدمات و کاربردها و محتوای ارتباطات و فناوری اطالاعات و شبكه ملی اطالاعات -وزارت ارتباطات و فناوری اطالاعات

ی و کـاهش شـكاف اطالاعـاتی و دیجيتـالی بـين      امداری و ماهواره، توازن منطقـه  نقاطحفظ  -وزارت ارتباطات و فناوری اطالاعات 

 های کشورمناطق و استان
1 - 6،111،111 6،111،111 

هـای  و فناوری اطالاعات روسـتایی در اسـتان   دفاتر ارتباطاتتجهيزاتی  -توانمندی فنی ارتقای-رتباطات و فناوری اطالاعات وزارت ا

 کشور
1 - 1،111،111 1،111،111 

 1،111،111 1،111،111 - 1 خصوص ارتباطات و فناوری اطالاعاتظایف صيانتی اجتمااعی و فرهنگی دراجرای و -ارت ارتباطات و فناوری اطالاعات وز561

 311،111 311،111 - 1 توسعه فناوری و کاربردهای فضایی -سازمان فضایی ایران

 8231183386 1134833683 333623222 130203866 ايجمع كل اعتبارات متفرقه و برنامه 

 

 

 



 

 اعتبارات مركز ملي فضاي مجازي

شود در بودجه سال جاری کل ااعتبارات مربوط به مرکز ملی مشاهده می 11گونه که در جدول همان

ریال است. ااعتبارات مرکز ملی  ارديليم 133بر ای بالغای و متفرقهفضای مجازی ااعم از ااعتبارات برنامه

ای ردیف بودجه یک. در ااعتبارات متفرقه نيز به شرح جدول زیر است ی در قالب برنامهفضای مجاز

 های کالن فضای مجازی برای این مرکز در نظر گرفته شده است.طرح اعنوان تحت

 

 3141بودجه سال . اعتبارات مركز ملي فضاي مجازي در اليحه 32جدول 
 ميليون ریال()

نوع اعتبار شماره برنامه

3141اليحه سال 3148ال قانون س

ايهزينه
هاي تملک دارايي

ايسرمايه
ايهزينه

هاي تملک دارايي

ايسرمايه

برنامه پایش و رصد امنيت فضای مجـازی کشـور )مرکـز ملـی فضـای       

 مجازی کشور(
- -  1 

ریــزی و تنظــيم مقــررات و گذاری، همــاهنگی، برنامــهبرنامــه سياســت 

 ی فضای مجازی کشور )مرکز ملی فضای مجازی کشور(محتوا
- - 1 

 -- 1 46،1۵1 برنامه پژوهش و تدوین راهبردها)قدیم( 11۵14

 )قدیم(
1111،1111111،111های کالن ملی فضای مجازی کشورطرح –ااعتبارت متفرقه 

30638123113118جمع كل

 

 به شبكه ملي اطالعات اعتبارات مربوط

شبكه ملی اطالاعات زیرساخت اصلی و اساسی دولت الكترونيک و بسترساز گسترش و شكوفایی صنعت 

های تملک دارایی فناوری اطالاعات و محتوای بومی است. ااعتبارات شبكه ملی اطالاعات در قالب طرح

قوانين بودجه ااعتباراتی دریافت در  1311ای ذیل برنامه راهبری امور فناوری اطالاعات از سال سرمایه

 22مجموع ااعتبارات شبكه ملی اطالاعات با افزایش نزدیک به  131۵ سال کرده است، در الیحه بودجه

ای است که در های تملک دارایی سرمایهدرصدی مواجه شده است. شبكه ملی اطالاعات ازجمله طرح

مدت زمان اجرای آن تا سال  131۵ل اما در الیحه بودجه سا؛ رسيدباید به اتمام می 1312سال 

 به نمایش درآمده است. 11جدول  ااعتبارات شبكه ملی اطالاعات در تمدید شده است. مجمواعه 1311
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 3148بودجه سال  اليحه شبكه ملي اطالعات دربه  مربوط اعتبارات. 33 جدول
 (ميليون ریال)

 شماره
3141اليحه 3148ون قانايهاي تملک دارايي در اعتبارات برنامهطرح

درصد 

رشد

های شبكه ملی اطالاعاتزیرساخت 1314111114

مدیریت یكپارچه شبكه ملی اطالاعات 1314111113

کاربردهای شبكه ملی اطالاعات 1314114113

1،۵63،1641،216،۵31ایمجموع ااعتبارات برنامه 

ااعتبارات متفرقه شبكه ملی اطالاعات

توسعه و تكميل زیربناهای فنی ـ مكانی ارتباطات و فناوری اطالاعات و ۵31111

شبكه ملی اطالاعات
۵،771،111

۵31111 توسعه خدمات و کاربردها و محتوای ارتباطات و فناوری اطالاعات و 4

شبكه ملی اطالاعات
1،611،111

۵31111 ها، خدمات و کاربردهای ارتباطات و فناوری اطالاعات توسعه زیرساخت 

و شبكه ملی اطالاعات
6،211،111

1،111،11113،771،111مجموع ااعتبارات متفرقه

كل اعتبارات

 

 بندي جمع

دهد که ااعتبارات اعمدتاً در قبل نشان می یهاين بودجه سالو قوان 131۵بودجه سال نگاهی به الیحه 

شود و موضوع گسترش خدمات و کاربردهای فاوا و سرمایه انسانی ها هزینه میبخش توسعه زیرساخت

ها بدون حالی است که توسعه نامتناسب زیرساختورد توجه قرار گرفته است. این دربخش فاوا کمتر م

و بسياری  هها شدانسانی اوالً موجب بالاستفاده ماندن امكانات و زیرساختتوجه کافی به توسعه منابع 

اعمالً بودجه خواهند داشت و روزرسانی های فاوا پس از مدتی نياز به تعویض و بهاز امكانات و زیرساخت

گردد. ثانياً گسترش استفاده از فناوری اطالاعات بدون آگاهی از برخی کالنی از این طریق اتالف می

تواند الحظات امنيتی و کاربردی ميان اقشار مختلف جامعه و کارکنان بخش دولتی و خصوصی میم

هایی که های اقتصادی و اجتمااعی متعدد شود. ثالثاً رشد سریع فناوری و فرصتساز بروز آسيبزمينه

الی و ها و مراکز آموزش اعشود که در بسياری مواقع دانشگاهآید موجب میاز این طریق پدید می

های متوسطه و ابتدایی از تربيت نيروی انسانی توانمند متناسب با نياز روز کشور باز مدارس دوره

ها و مقابله با نتيجه همه سطوح ااعم از توسعه فناوری، کاربردها و استفاده مناسب از فرصت بمانند. در

 ریزی برای تربيت منابع انسانی توانمند است.تهدیدها نيازمند برنامه

برای هدایت و ساماندهی موضوع منابع انسانی  یای مشخصهای بودجهردیف الزم است دولتلذا 

کننده د و وزارت ارتباطات و فناوری اطالاعات باید نقش راهبری و مدونکنبينی در حوزه فاوا پيش

و توسعه  ها و مراکز آموزش اعالی، متوسطه و ابتدایی را ایفا کنداستانداردهای الزم و مشوق دانشگاه



 

 منابع انسانی در حوزه فاوا را با جدیت شروع و دنبال کند.

بند  «14»تبصره ) بودجه واحده مادههای گذشته در ای وجوه اداره شده در سالبودجه مكانيسم 

 ایتوسعه هایطرح و هاپروژه از و( لحاظ شده بود 1312در قانون بودجه سال  واحده ماده «ب»

صورت به تعاونی و خصوصی هایبخش توسط بخش این در خدمات و کاال صادرات یا و آفریناشتغال

 حذف شده است.  131۵بودجه سال شد. این ردیف در الیحه حمایت می تسهيالت

که هنوز سهام مدیریتی درحالیو سازی و واگذاری شرکت مخابرات های خصوصیدر فاصله سال 

مخابرات پرداخت نشده است. در قوانين  ازسوین روستایی ، بيمه کارگزاراهمخابرات در دست دولت بود

پرداخت مبالغ سهم کارفرما از سمت وزارت  ،بودجه واحده مادهبه بعد در قسمت  1311بودجه سال 

دليل اعدم مشخص ساله بهتعاون، کار و رفاه اجتمااعی و امور اقتصادی و دارایی تكليف شده بود. همه

دولت پرداخت  ازسویغ الزم برای بيمه کارگزاران مخابراتی روستایی مبال کردن محل تأمين ااعتبار،

که مشكل حق بيمه  کلی حذف شده، درحالیاین حكم به 131۵بودجه سال شد. در الیحه نمی

 کارگزاران تاکنون حل نشده است. 

ود موجود ب 1313با اعنوان فعاليت اپراتورهای جدید در قانون بودجه سال  131211ردیف درآمدی  

حالی است که در سال ون و الیحه بودجه حذف شد، این دراز قان 1312بدون هيچ اعملكردی از سال 

مبالغ دریافتی مشخص نيست وزارت ارتباطات چندین پروانه اپراتور ارتباطات ثابت ااعطا کرد که  1312

پروانه نيز سازمان تنظيم مقررات قصد واگذاری  131۵آن در کدام ردیف جذب شده است. در سال 

های اپراتور مجازی و چند پروانه جدید دارد که باید مشخص شود درآمدهای حاصل از آن در کدام ردیف

با اعنوان درآمد ناشی از  131211شود ردیف درآمدی درآمدی منظور خواهد شد. بنابراین پيشنهاد می

 لحاظ شود. 131۵بودجه سال ميليارد ریال در الیحه  41،111فعاليت اپراتور جدید با مبلغ 

است روشی برای تعيين دقيق نشانی امالک  GNAFنشانی استاندارد ملی مكان مرجع ملک یا  

های تكراری و کاهش خطا بااعث حذف نشانی ،که با ایجاد ارتباط دقيق ميان نشانی و مشخصات مكانی

با  ۵3111143ردیف متفرقه  دردر شرکت پست  GNAFشود. بودجه اجرای در نشانی پستی می

 «های ملی اطالاعاتتوسعه و تكميل زیربناهای فنی مكانی ارتباطات و فناوری اطالاعات و شبكه»اعنوان 

است. دستگاه تخصصی مجری این حكم شرکت پست است اما بودجه این ردیف به وزارت ارتباطات و 

یجاد ایابد که مشكالت زیادی را برای شرکت پست در تأمين ااعتبار فناوری اطالاعات تخصيص می

ها، سازوکاری برای جلوگيری از تمرکز بر وظایف دستگاهبر این اساس الزم است که مبتنی. کندمی

 بودجه در وزارت ارتباطات و فناوری اطالاعات اندیشيده شود. 

کارگيری برنامه به»با اعنوان  1314111ای دیگر ااعتبار پيشنهادی برای ردیف برنامه ازسوی 

شرکت پست جمهوری اسالمی ایران از دو جنبه  «های ارتباطیيات بخشهای نوین در اعملفناوری
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های الزم برای طرح زیربناهای فنی و مكانی قابل بررسی است: ابتدا اینكه این برنامه به تهيه زیرساخت

، دوم اینكه ااعتبار پيشنهادی برای این ردیف برای تحقق پردازندمیرا  ۵3111143ارتباطات ردیف 

 1314111برنامه ردیف برای  ۵3111143از ااعتبار ردیف صرف بخشی کند. کفایت نمی اهداف برنامه

 .تواند به تحقق اهداف مذکور کمک کندمی

بعضی باندهای فرکانسی قبالً در اختيار نيروهای مسلح جمهوری اسالمی و سازمان صداوسيمای  

هایی از آن باندهای فرکانس خشها به بجمهوری اسالمی بوده است که با تغيير فناوری این دستگاه

وزارت ارتباطات و فناوری اطالاعات برای توسعه فعاليت اپراتورهای مخابراتی به  و نياز نخواهند داشت

شود اعبارت این باندهای فرکانس نياز دارد. لذا برای تسهيل در تخليه باندهای فرکانسی پيشنهاد می

 اضافه شود: واحده مادهزیر به 

شود از محل مازاد بر سرجمع نظيم مقررات و ارتباطات رادیویی اجازه داده میبه سازمان ت» 

ها برای آزادسازی باندهای ای متناظر نسبت به جبران هزینهدرآمدهای ردیف سازمان در ردیف هزینه

فرکانسی مازاد بر نياز سازمان صداوسيما و نيروهای مسلح جمهوری اسالمی اقدام و برابر مصوبات 

 .«های قانونی واگذار نمایدو تعرفهتنظيم مقررات ارتباطات و مجوزهای صادره  کميسيون

های ، دستگاه«افزایش پيامک»با اعنوان ااعتبارات موضوع  ۵3111132در ااعتبار ردیف متفرقه  

کرد این ااعتبارات مشخص شده بود. نحوه هزینه 1312اند. در قانون بودجه سال ربط مشخص نشدهذی

 131۵بودجه سال گذار تعيين شده بود اما در الیحه قانون ازسویبرای هزینه این مبلغ سازمان  1سهم 

ميليون ریال  211.111مبلغ  1611۵2اعالوه ردیف درآمدی حذف شده است. به واحده مادهاین بند از 

این مبلغ  ،کردبابت درآمد حاصل از افزایش قيمت پيامک مشخص کرده است اما در هزینه

را  1611۵2کرد ردیف گذار نحوه هزینهتعيين شده است. از آنجا که قانونيليون ریال م 3،421،111

 مشخص کرده است لذا باید مبالغ درآمد و هزینه با یكدیگر مطابقت داشته باشند.

 شود:لذا پيشنهاد می 

شود تا دوباره اعيناً تكرار  1312قانون بودجه سال  واحده ماده «11»تبصره « ز»الف( بند  

 مشخص شود. 1611۵2ها در مصرف ردیف درآمدی های سهيم و سهم آنستگاهد

 برابر گردد. ۵3111132با ردیف متفرقه  1611۵2ب( مبلغ ردیف درآمدی  

های تملک گذاری طرحااعتبارات مربوط به شبكه ملی اطالاعات در رده باالترین ارقام سرمایه 

 22نيز بودجه آن  131۵رار داشته است و در سال های اخير قای فاوای کشور در سالدارایی سرمایه

ساله پنجم و درصد افزایش پيدا کرده است. نظر به اهميت شبكه ملی اطالاعات در برنامه پنج

وزارت ارتباطات و فناوری  131۵ سال در الیحه بودجه شودی کلی برنامه ششم پيشنهاد میهاسياست

 کرد ااعتبارات مربوطه شود.ز نحوه هزینهماهه ا 6های به ارائه گزارش اطالاعات ملزم
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 فناوری اطالاعات و ارتباطات. 43کل کشور  131۵بررسی الیحه بودجه سال عنوان گزارش: 
 

 

 (و ارتباطات فناوری اطالاعات)گروه  های نوینارتباطات و فناوریمطالعات  :نام دفتر

 امين فصيحیحسن پوراسمااعيل، ابوالقاسم رجبی، اعباس پورخصاليان، محمد :كنندگانتهيه و تدوين

 حسن پوراسمااعيلمدير مطالعه: 

 فاطمه اعلویهمكار: 

 مهدی فقيهی ناظر علمي:

 بودجه و محاسبات ،کميسيون برنامهمتقاضي: 

 ـــــــويراستار تخصصي: 

 ـــــــ ويراستار ادبي:
 

 

 :هاي كليديواژه

 اعات و ارتباطات. فناوری اطال1

 . الیحه بودجه4
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