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 كل كشور 1396حه بودجه سال بررسي الي

 و ارتباطات بخش فناوري اطالعات. 15

 

 

 

 

 

 چكيده

برتر منطقه در  گاهیکسب جاو  اندازسند چشمتكاليف  دستيابی به جایگاه اول علم و فناوری منطقه از

ی کلی برنامه ششم است. هااستيس فاز تكالي اطالعات یدر بستر شبكه مل کيتوسعه دولت الكترون

ی کلی هااستيسو انداز با اهداف سند چشم 1فاصله زیاد سطح فناوری اطالعات و ارتباطات کشور

حوزه فناوری اطالعات و ارتباطات است.  برنامه ششم یكی از دالیل ضرورت عزم دولت به تقویت

اعتبارات فناوری اطالعات از کل  سهم 1396های انجام شده در الیحه بودجه سال اساس بررسیبر

درصد  6/3، 1395کاهش یافته است که این سهم در قانون بودجه سال  درصد 2/3بودجه عمومی به 

نسبت به قانون  1396ای حوزه ارتباطات و فناوری اطالعات در الیحه بودجه سال . اعتبارات برنامهبود

های عتبار ردیفميليارد ریال رسيده است و ا 35٬143ميليارد ریال به  31٬019از  1395بودجه سال 

داشته و از  درصدی 7 کاهش 1395بودجه سال  قانوننسبت به  1396متفرقه در الیحه بودجه سال 

، 1396سال  ر الیحه بودجهدميليارد ریال رسيده است.  83.342ریال به رقم  ارديليم 89.640رقم 

بينی پيش الیر ارديليهزار م 93، عات و ارتباطاتفناوری اطالهای مرتبط با درآمد حاصل از فعاليت

 دهد.را نشان می یدرصد 30رشد  1395سال  قانون بودجهنسبت به  که شده است

صورت پراکنده و که اعتبارات حوزه فناوری اطالعات و ارتباطات به شودیمدر الیحه مشاهده   

شورای عالی فضای مجازی ازسوی مقام طور که در حكم تشكيل ، اما همانشوندیمغيرمتمرکز هزینه 

معظم رهبری تصریح شده حوزه فناوری اطالعات و ارتباطات نيازمند مدیریت متمرکز و هماهنگ است. 

های نظارت بودجه باید حاصل شوند. اعتبارات مربوط به بخش مهم این تمرکز مدیریتی از طریق اهرم

اما در  ،شوددستگاه توزیع می 100بيش از بين  ،اریهای جتوسعه دولت الكترونيكی در الیحه بودجه سال

در نتيجه بسياری از  .ابدییممرتبط تخصيص های غيره این اعتبارات توسط بخشسازمان برنامه و بودج

، چندین برابر مقدار مورد نياز هادستگاههای مشابه فناوری اطالعات در های صورت گرفته برای برنامههزینه

پذیری ميان و عدم پيروی از استانداردهای واحد موجب عدم تعامل شودیمینه صورت تكراری هزبه

و  مؤثربخشی به اعتبارات توسعه دولت الكترونيكی و استفاده منظور نظم. بنابراین بهشودیمدستگاهی 

 :، تبصره الحاقی زیر به ماده واحده اضافه شودگرددیمی یكپارچه دولت الكترونيكی پيشنهاد اندازراه

                                                 
های فناوری اطالعات و ارتباطات، منتشر شده توسط دفتر مطالعات ارتباطات و گزارش وضعيت ایران در شاخص :شود به رجوع .1

 های مجلس.فناوری نوین مرکز پژوهش
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 تفاهمنامهی اجرایی با هادستگاه« توسعه دولت الكترونيكی»ی ابرنامهی اعتبارات ردیف ابودجه موافقتنامه»

 رخانهيدبی اجرایی مرتبط، امور فناوری اطالعات و ارتباطات سازمان برنامه و بودجه و هادستگاه جانبهسه

 «.گرددیمشورای عالی اجرایی فناوری اطالعات مبادله 

 ییاجرا هایدستگاهقانون برنامه پنجم که اشتراک رایگان اطالعات ميان  (46)جه به ماده با تو 

شده بود( را تكليف کرده بود و تقدیم الیحه بودجه برنامه ششم و تصویب  اکه البته قوه قضائيه مستثن)

 هایاهدستگاین الیحه که کليه  (83)ماده  «ه»بند سوی مجلس شورای اسالمی و حكم ات آن ازکلي

کند، درج یمدولتی  هایدستگاهی سایر هااستعالماجرایی را بدون استثنا ملزم به پاسخ رایگان به 

دولتی مانع از توسعه دولت الكترونيكی و  هایدستگاههای درآمدی حاصل از پاسخ به استعالم یفرد

ش کارآمدی نظام اداری دولتی برای مقابله با فساد و افزای هایدستگاهتسهيل جریان اطالعات ميان 

و برای  شودبرداشت میآن  ازو مجدداً  واریزخزانه  بهگونه درآمدها درواقع شود. جدای اینكه اینیم

 گردد.ینمدرآمدزایی محسوب  بودجه عمومیکل 

مربوط به هوشمندسازی  اندکردهبرای خود منظور  هادستگاهاز درآمدهایی که  یمهم قسمت 

های يتقابلشود. تاکنون هيچ خدمتی که ارائه آن منوط به یمردم مطالبه است که از م هاکارت

باشد به مردم عرضه نشده است. هوشمندی امروزه بيشتر از آنكه با تحميل هزینه  هاکارتهوشمندی این 

اجرایی و ایجاد قابليت  هایدستگاهسازی و شبكه هازیرساختبه کاربران نهایی به دست بياید با توسعه 

دولتی با وسایل کاربری کاربران مانند تلفن هوشمند یا با شناسایی و  هایدستگاهتباط ميان تجهيزات ار

تحميل شود. یماحراز هویت افراد براساس مشخصات بيومتریک و اطالعات امضای الكترونيكی حاصل 

 هزینه به مردم بدون عرضه خدمات متناسب عمالً موجب نارضایتی ميان مردم خواهد شد.

 

 مقدمه

جهانی اینترنت و آثار چشمگير آن  ویژه شبكههای اطالعاتی و ارتباطاتی بهفناوری یندهآسترش فزگ»

گيری حداکثری گذاری وسيع و هدفمند در جهت بهرهدر ابعاد زندگی فردی و اجتماعی و لزوم سرمایه

سترده و مفيد به اقشار جانبه کشور و ارائه خدمات گهای ناشی از آن در جهت پيشرفت همهاز فرصت

های ناشی منظور صيانت از آسيبریزی و هماهنگی مستمر بهگوناگون مردم و همچنين ضرورت برنامه

گيری و هماهنگی در فضای کانونی متمرکزی برای سياستگذاری، تصميم که نقطه کندیاز آن اقتضا م

اطالعات و ارتباطات در الیحه بودجه  و در نتيجه بررسی اعتبارات فناوری 1«مجازی کشور به وجود آید

متمرکز در دستور کار قرار بگيرد. کشورهای صورت به و ارتباطاتکشور در حوزه فناوری اطالعات 

                                                 
 .1390ی، ابالغی سال مجاز یفضا یعال یشورا یو انتصاب اعضا ليحكم تشك .1
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گذاری در سرمایه ناوری اطالعات و ارتباطات )فاوا(،ای فگيری از آثار توسعهمنظور بهرهپيشرو به

های گذشته توجه به فناوری اطالعات و ارتباطات الکنند. در سهای مختلف آن با هم رقابت میبخش

ای جهت کنندهها و قوانين تسهيلطور ویژه در دستور کار سياستگذاران کشور قرار گرفته و سياستبه

توسعه بخش فناوری اطالعات و ارتباطات و تقویت اعتبارات این بخش تصویب شده که ازجمله آن به 

ه تعيين و وصول حق امتياز فعاليت بخش غيردولتی در زمينه پست و برنامه پنجم توسعه و قانون اجاز

گذاری ساليانه دولت توان اشاره کرد. ميزان سرمایههای کلی برنامه ششم توسعه میمخابرات و سياست

شود. این گزارش به های حوزه فاوا هرساله در قوانين بودجه مشخص میها و برنامهها، پروژهدر طرح

پردازد و از سه فصل تحليل در حوزه فناوری اطالعات و ارتباطات می 1396بودجه سال بررسی الیحه 

 بندهای ماده واحده، درآمدها و اعتبارات بخش فناوری اطالعات و ارتباطات تشكيل شده است.

 

 هاي ماده واحدهتحليل بندها و تبصره -فصل اول 

اطالعات و ارتباطات، منـدرج در مـتن    یناوربودجه ف یهایژگیگزارش، مربوط است به و نیاول ا فصل

بودجـه اسـت    حـه یکل کشور. ماده واحده، عنوان قسمت اصلی ال 1396بودجه سال  حهیماده واحده ال

 یاصاختص یو درآمدها یعالوه منابع عمومشده: بخش اول، بودجه کل کشور به ليکه از دو بخش تشك

 ه است.تبصر 23شامل  زيو بخش دوم آن ن کندیم یرا معرف

متنـاظر در مـاده    یهااطالعات و ارتباطات با تبصره یفناور 1396بودجه سال  یهاتبصره سهیمقا 

کماکـان بـه   ( «5»از تبصـره   «الـف »تبصره )بند  کیکه  دهدینشان م 1395واحده قانون بودجه سال 

وجود داشت  گذشته انيسال هبودج نيقواندر که  «19»تبصره  لیذ« ج»بند  یول ،است یقوت خود باق

 :با تغييراتی آمده است 1396در الیحه بودجه اکنون  ،حذف شده بود 1395در قانون بودجه سال و 

 

 1395قانون بودجه سال  «5»تبصره « الف»بند  1396اليحه بودجه سال  «5»تبصره « الف»بند 

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

 اوراق انتشار نحوه قانون رعایت با شودیم داده هاجاز اطالعات

و یا قانون بازار اوراق بهادار  30/6/1376 مصوب ،مشارکت

ميليارد  هزار یكصد سقف جمهوری اسالمی ایران تا

 دارای هایطرح اجرای ( ریال برای100.000.000.000.000)

 و هاپروژه اجرای اولویت با خود مالی و اقتصادی فنی، توجيه

اوراق  ،افتهیتوسعه کمتر و محروم های ... و همچنين مناطقحطر

 ( قانون88ماده ) رعایت با و اسالمی صكوک یا و مشارکت ریالی

و  27/11/1380مصوب  ،دولت مالی مقررات از بخشی تنظيم

 تضمين با ،رسدیم اقتصاد شورای تصویب به که هاییطرح برای

 .کنند منتشر و سود، اصل درخصوص خود

 

 فناوری و ارتباطات های..،وزارتخانه تابعه و وابسته هایشرکت هب

 اوراق انتشار نحوه قانون رعایت با شودیم داده اجازه اطالعات

ميليارد  هزار یكصد سقف تا 30/6/1376 مصوب ،مشارکت

 های انتفاعیطرح اجرای ( ریال برای100.000.000.000.000)

 هاپروژه اجرای اولویت با دخو مالی و اقتصادی فنی، توجيه دارای

اوراق مشارکت  ،افتهیتوسعه کمتر و محروم های مناطقطرح و

 تنظيم قانون (88) ماده رعایت با و اسالمی صكوک یا و ریالی

 برای 27/11/1380مصوب  ،دولت مالی مقررات از بخشی

 خود تضمين با ،رسدیم اقتصاد شورای تصویب به که هاییطرح

 .منتشر کنند ،و سود اصل درخصوص
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با  شودیمتابعه وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات اجازه داده  هایشرکتبه ـ  «19»ذيل تبصره « ج»بند 

( ریال از محل 1.400.000.000.000يد وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات تا مبلغ هزار و چهارصد ميليارد )أیت

خدمات الكترونيكی  کنندهارائهخطرپذیر، ایجاد اپراتورهای  هایگذاریمنابع داخلی خود و برای کمک به سرمایه

آفرین و یا صادرات کاال و خدمات در این ی اشتغالاتوسعه هایطرحو  هاپروژه، حمایت از هابخشدر کليه 

ای که به پيشنهاد نامهاساس آیينصورت وجوه اداره شده برهی خصوصی و تعاونی بهابخشبخش توسط 

رتباطات و فناوری اطالعات و سازمان برنامه و بودجه کشور تهيه و به تصویب هيئت وزیران مشترک وزارت ا

 نرخ سود را از محل آن پرداخت نمایند. التفاوتمابه، اختصاص دهند و رسدیم

 

 «5»تبصره « الف»كارشناسي در مورد بند  اظهارنظر. 1

های وابسته و تابع وزارت شرکتی ازسو تاکنون 1395قانون بودجه سال « الف»بند  «5»تبصره 

 السابق اجرا نشده است. فیارتباطات و فناوری اطالعات کما

مشارکت  د از روشتوانیم مشارکتبجای انتشار اوراق وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات  

 قانون برنامه پنجم (214)ماده  «ب» اساس بند، برنيز استفاده کند. زیرا 1مردمی - خصوصی -عمومی

های بينی تضمينخصوصی را با پيش -ی مشارکت عمومییعه، دولت موظف شده است: روش اجراتوس

 :داردی مزایای مردمی -خصوصی -اجرای مشارکت عمومی گيرد. کافی به کار

 .دیآیمبه وجود طور مشخص تقسيم کار بين بخش عمومی و خصوصی به - 

 .کاهدیاعتبار م کنندگاننياز مخاطرات تأم - 

 .داردیرا از دوش وزیر ارتباطات برمسنگين  یهاتيولئمس - 

 .کندیبزرگ م یهاتيولئها و مسبخش خصوصی کشور را آماده پذیرش پروژه - 

است. به همين دليل در قانون تجارت  دارهدفاقدام و راهبردی خصوصی،  -مشارکت عمومی 

عمر مشخص است و  که داراییعنی شرکتی  .ندیگویم SPE2نهادی با مقصد ویژه یا  ، به آنالمللنيب

 3.شودیپس از رسيدن به هدف برنامه، منحل م

خصوصی  - قانون برنامه پنجم توسعه، اجرای مشارکت عمومی (164)اساس ماده در ایران، بر 

؛ یا (BOT)« واسپاری - برداریبهره - ساخت»برای تحقق شبكه ملی اطالعات با یكی از رویكردهای: 

 .ممكن شده است (EPC) «ساخت -تدارک -مهندسی»

                                                 
1. People-Public-Private Partnership: PPPP 

2. Special Purpose Entity 

نمونه آلمانی چنين شرکتی، کنسرسيوم متشكل از وزارت دفاع، زیمنس و آی.بی.اِم آلمان است که شبكه ارتباطات فاوای ارتش  .3

در اتحادیه  2013. در سال رديگیعهده مررا تا مدتی ب یبردارو نگهداری و بهره کندینوسازی م« هرکولس»ن آلمان را تحت عنوا

ميليارد یورو از بخش خصوصی فعاليت  260خصوصی با تأمين مالی  - )هزار و چهارصد( مشارکت عمومی 1400اروپا، حدود 

 .کردندیم
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پيروی و از  وچهارمچهلاگر بخواهد از قانون اصل  و فناوری اطالعات ارتباطات وزارتبنابراین  

بهتر از انتشار اوراق  ییهاحلاستفاده کند، راه نيزایجاد شده در قانون برنامه پنجم  یهاتيظرف

مشخصی وکار شرط آنكه برنامه کسببه ،اما 1.ت داردبرای تأمين مالی پروژه شبكه ملی اطالعا مشارکت

 وجود داشته باشد. هاپروژهاین نوع روی  یگذارهیبرای ترغيب سرما

 

 «19»تبصره  «ج»اظهارنظر كارشناسي در مورد بند . 2

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

بانک. لذا این بند ابهام  باطات زیرساخت ایران، سازمان فناوری اطالعات ایران و شرکت پستشرکت ارت

اجازه استفاده از منابع طور مستقل بهوزارت ارتباطات و فناوری اطالعات  خود دارد. طبق این حكم

« ج»بند شود لذا پيشنهاد می ،آفرین را نداردای اشتغالهای توسعهداخلی خود برای کمک به طرح

 صورت زیر اصالح شود:به «19»ذیل تبصره 

 یريد وزأیبا ت شودمی اجازه داده آن تابعه یهاشرکتو اطالعات  یبه وزارت ارتباطات و فناور» 

از محل  یال( ر1.400.000.000.000) يليارداطالعات تا مبلغ هزار و چهارصد م یارتباطات و فناور

 دماتکننده خارائه یاپراتورها یجادا یر،خطرپذ هایگذارییهاکمک به سرم یخود و برا یمنابع داخل

صادرات کاال و  یاو  ینآفراشتغال یاتوسعه یهاها و طرحاز پروژه یتها، حمابخش يهدر کل يكیالكترون

اساس صورت وجوه اداره شده بربه یو تعاون یخصوص یهابخش توسط بخش ینخدمات در ا

و بودجه کشور  هاطالعات و سازمان برنام یمشترک وزارت ارتباطات و فناور يشنهادکه به پ اینامهیينآ

التفاوت نرخ سود را از محل آن پرداخت اختصاص دهند و مابه رسد،یم یرانوز يئته یبو به تصو يهته

  .یندنما

ها و شود از طریق سازمانهمچنين به وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات اجازه داده می 

عمومی با بخش خصوصی داخلی و خارجی  ـ ای خود نسبت به مشارکت خصوصیتوسعه هایشرکت

اقدام  های توسعه دولت الكترونيک و توسعه خدمات و کاربردهای فناوری اطالعات و ارتباطاتدر پروژه

و  ن برنامهيد سازماأینماید. منابع دولتی مشارکت از طریق منابع وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات با ت

 «.شودبودجه تأمين می

همچنين باید توجه داشت که اگر در الیحه برنامه ششم توسعه، درخواست وزارت ارتباطات و  

بر تبدیل شرکت ارتباطات زیرساخت به چهار شرکت )یک شرکت مادر و سه فناوری اطالعات مبنی

الزم است تا  1396جه های مندرج در الیحه بودشرکت تابعه( تصویب شود، مخارجی اضافه بر هزینه

 سازی در این شرکت شكل گيرند.های شرکتیپروژه

                                                 
، شماره 280، کد موضوعی «: بخش فناوری اطالعات و ارتباطات31، شماره 1394بررسی الیحه بودجه سال » :رجوع شود به .1

 .1393ماه ، دی14076مسلسل 
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 : تعرفه خدمات دولتي1396اليحه بودجه سال  16بررسي جدول . 3

 1396در این جدول، موضوع و عنوان خدمات دولتی و نرخ مصوب برای هر یک از آنها در سال 

رتباطات از جدول مذکور استخراج شده و در های مرتبط با فناوری اطالعات و ااند. تعرفهگردآوری شده

 جدول زیر درج شده است.

 

 اطالعات و ارتباطات يمرتبط با فناور يخدمات دولتي هاتعرفه .1جدول 
 )ریال(

 عنوان جزء موضوع تعرفه رديف
نرخ تعرفه 

 )ريال(

1 
درآمد حاصل از صدور گواهينامه رانندگی 

 140151یف هوشمند موضوع رد
 200،000 صدور گواهينامه رانندگی هوشمند

2 
درآمد حاصل از هوشمندسازی کارت 

 140163مشخصات خودرو موضوع ردیف 
 100،000 هر کارت

2 

درآمد حاصل از صدور، تعویض و تبدیل 

کارت پایان خدمت عادی و معافيت به 

 140209هوشمند موضوع ردیف 

مت و معافيت معمولی به صدور، تعویض و تبدیل کارت پایان خد

 هوشمند
120،000 

3 

به  یكيدرآمد حاصل ارائه خدمات الكترون

دولتی و عمومی  یهاها و سازماندستگاه

 140174موضوع ردیف 

 50،000 هر فقره استعالم

4 
درآمد حاصل از ارائه خدمات الكترونيكی 

 140116موضوع ردیف 

 100،000 صدور شناسنامه اوليه

 150،000 )تا یک ماه( ید از مهلت قانونثبت والدت بع

 200،000 )یک تا سه ماه( یثبت والدت بعد از مهلت قانون

 300،000 )سه تا شش ماه( یثبت والدت بعد از مهلت قانون

 600،000 )شش ماه و بعد آن( یثبت والدت بعد از مهلت قانون

 1،000،000 ل سندتنظيم سند هویتی ناشی از احكام دادگاه به جهت ابطا

 250،000 تعویض شناسنامه

و  «1»)تبصره  یتعویض و صدور شناسنامه در مهلت مقرر قانون

 (نون ثبت احوالقا (36)ماده  «2»
150،000 

 500،000 صدور رونوشت سند ازدواج و طالق اتباع ایرانی خارج از کشور

 300،000 صدور شناسنامه مجدد ناشی از فقدان )نوبت اول(

 500،000 صدور شناسنامه مجدد ناشی از فقدان )نوبت دوم(

 1،000،000 صدور شناسنامه مجدد ناشی از فقدان )نوبت سوم و بعد از آن(

 یهاماده «6»و  «5» ،«4» هایصدور شناسنامه برای مشمولين بند

قانون مدنی و صدور شناسنامه برای فرزندان ناشی  (979)و  (976)

 اج زنان ایرانی با مردان خارجیاز ازدو

700،000 

 300،000 صدور شناسنامه ناشی از احكام ابطال توسط دادگاه

 200،000 ثبت والدت و فوت اتباع خارجی در مهلت قانونی

 300،000 ثبت والدت و فوت اتباع خارجی در خارج از مهلت قانونی

 150،000 نام توسط هيئت حل اختالف رييتغ

 1،000،000 دادگاه ایغيير نام با موافقت سازمان و ت

 700،000 )نوبت اول( یتغيير نام خانوادگ

تغيير نام و نام خانوادگی برای بار دوم و بازگشت به نام و نام 

 خانوادگی اوليه
1،000،000 

 100،000 سال 18( فرزندان زیر 41)ير نام خانوادگی تبصره ذیل ماده يتغ
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 عنوان جزء موضوع تعرفه رديف
نرخ تعرفه 

 )ريال(

 100،000 ف اسناد هویتیحل اختال

 500،000 درخواست اصالح سن از کميسيون تشخيص سن

 200،000 ثبت اقرارنامه زوجيت

شماره ملی و  هیدیي)گواهی مشخصات، وفات و تأ یصدور گواه

 ...(و  گواهی تجرد
100،000 

 100،000 ملی اوليه ییصدور کارت شناسا

 300،000 ی از فقدان )نوبت اول(ملی مجدد ناش ییصدور کارت شناسا

 500،000 صدور کارت شناسایی ملی مجدد ناشی از فقدان )نوبت دوم(

 800،000 صدور کارت شناسایی ملی مجدد ناشی از فقدان )نوبت سوم و بعد از آن(

 اجرای – ینشان رييتغ –)مستعمل  یتعویض کارت شناسایی مل

 (...اختالف، حل هيئت یا دادگاه یرأ
100،000 

 50،000 اعالميه ازدواج واصله از دفاتر رسمی ازدواج

 150،000 اعالميه طالق واصله از دفاتر رسمی طالق

صورت مكانيزه به کليه اعالم الكترونيكی مشخصات هویتی به

 هااشخاص حقيقی و حقوقی غيردولتی و بانک
1،000 

شخاص حقوقی و يد الكترونيكی هر قطعه عكس برای کليه اأیت

 هاحقيقی غيردولتی و بانک
5،000 

پاسخ کتبی به استعالم مشخصات هویتی با مراجعه حضوری 

 و کميته امداد( شهيد بهزیستی، بنياد یاستثنا)به یمتقاض
100،000 

 1،000،000 صدور گواهی ارائه خدمات ثبت احوال در دفاتر پيشخوان به مدیر فنی

 2،000،000 دمات ثبت احوال در دفاتر پيشخوان به مسئول دفترصدور پروانه ارائه خ

يد عكس متقاضيان دریافت خدمات هویتی در کليه واحدهای أیت

 اجرایی ثبت احوال
50،000 

 
نام و صدور کارت درآمد حاصل از ثبت

 140149هوشمند ملی موضوع ردیف 

 200،000 نام و صدور کارت هوشمند ملی )اولين بار( ثبت

 400،000 صدور کارت هوشمند ملی ناشی از فقدان )نوبت اول(

 600،000 صدور کارت هوشمند ملی ناشی از فقدان )نوبت دوم(

 700،000 صدور کارت هوشمند ملی ناشی از فقدان )نوبت سوم و پس از آن(

)ناشی از تغيير مشخصات سجلی یا  یتعویض کارت هوشمند مل

 خرابی و...(
200،000 

5 
درآمد حاصل از ارائه خدمات ثبتی 

 سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

پاسخ الكترونيک به استعالمات بانک جامع )عالوه بر تعرفه فعلی( در 

 مناطق شهری
300،000 

ازای به –ی( یاستعالم مراجع قضا یاستثنافروش نقشه کاداستر )به

 هر قطعه نقشه حدنگاری )کاداستر(
200،000 

 –ی( یاستعالم مراجع قضا یاستثناری نقشه کاداستر )بهواگذا

 ازای هر هكتارصورت یكپارچه بهبه
1،500،000 

 500،000 برگ(صدور و تعویض اسناد مالكيت کاداستر )تک 140141ردیف  6

7 
اسناد الكترونيكی  صدور درآمد حاصل از

 140166اسناد رسمی ردیف 

ازای هر سند عالوه بر هاسناد رسمی ب یكيهزینه صدور الكترون

 الثبت دریافتیحق
50،000 

 130422 وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی 8

 2،000 خارجی یاانهیبازی را

 500 داخلی یاانهیبازی را

 800 افزارهای خارجیبسته نرم

 300 افزارهای داخلیبسته نرم

 120 فيلم سينمایی داخلی و خارجی

 120 جیموسيقی داخلی و خار

9 
تعرفه استفاده از تجهيزات مراقبت 

 140164الكترونيكی موضوع ردیف 
 30،000 بابت هر روز استفاده
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نكته شایان توجه در این جدول، عناوینی است که به صرف درج شدن در این جدول، شأن قانونی 

 که پشتوانه قانونی محكمی ندارند. کنند در حالیپيدا می

 شرح زیر:اعمال و عنوان شده است، به« سازیهوشمند»خدمات، اصطالح  در سه مورد از این نوع

 شود.می« هوشمند»گواهينامه رانندگی  -

 شود.می« هوشمند»برگه مشخصات خودرو  -

 شود.گواهينامه پایان خدمت عادی و معافيت سربازی نيز هوشمند می -

ها کارت یاند مربوط به هوشمندسازخود منظور کرده یها براکه دستگاه ییمهم از درآمدها قسمتی

 ینا یهوشمند هایيتکه ارائه آن منوط به قابل یخدمت يچ. تاکنون هشودیاست که از مردم مطالبه م

 ییه به کاربران نهاینهز يلاز آنكه با تحم يشترامروزه ب یها باشد به مردم عرضه نشده است. هوشمندکارت

 يزاتتجه يانارتباط م يتقابل یجادو ا ییاجرا یهادستگاه یسازبكهو ش هایرساختبا توسعه ز يایدبه دست ب

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

به مردم بدون عرضه  ینههز يل. تحمشودیحاصل م يكیالكترون یو اطالعات امضا يومتریکمشخصات ب

 مردم خواهد شد. يانم یتیاسب عمالً موجب نارضاخدمات متن

 يهبه کل يزهمكانصورت به یتیمشخصات هو يكیاعالم الكترونبرای  1396سال در الیحه بودجه 

با توجه به ریال تعرفه منظور شده است، اما  1000مبلغ  هاو بانک يردولتیغ یو حقوق يقیاشخاص حق

)که البته قوه  ییاجرا یهادستگاه ياناطالعات م یگاناقانون برنامه پنجم که اشتراک ر (46)ماده 

آن  ياتکل یببودجه برنامه ششم و تصو یحهال یمکرده بود و تقد يفشده بود( را تكل امستثن يهقضائ

را  ییاجرا هایدستگاه يهکه کل یحهال ینا (83)ماده  «ه»بند و حكم  یاسالم یمجلس شورا یازسو

 هاییفدرج رد کند،یم یدولت یهادستگاه یرسا یهابه استعالم گانیبدون استثنا ملزم به پاسخ را

 يلو تسه يكیمانع از توسعه دولت الكترون یدولت یهاحاصل از پاسخ به استعالم دستگاه یدرآمد

. شودیم ینظام ادار یکارآمد یشمقابله با فساد و افزا یبرا یدولت یهادستگاه ياناطالعات م یانجر

بودجه کل  یو برا شودبرداشت میآن  ازو مجدداً  واریزخزانه  بهدرآمدها درواقع  ونهگینا ینكها یجدا

 .گرددیمحسوب نم ییدرآمدزا عمومی

 

در  ارتباطاتو  اطالعات يهاي فناورشده از فعاليت ينيبشيپ يدرآمدهافصل دوم ـ 

 1396اليحه بودجه سال 

اطالعات و ارتباطات مورد  یحوزه فناور یمدهادرآ تياز وضع ییبر آن است که نما یفصل سع نیا در

و  یهای ارتباطاز فعاليت شده ینيبشيپ یاساس در بخش اول درآمدها نی. بر ارديقرار گ یبررس

اطالعات  یو فناور اتوزارت ارتباط ی. در بخش دوم درآمدهارديگیاطالعات مورد توجه قرار م یفناور
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 یوزارت ارتباطات و فناور یبخش سوم عملكرد درآمد های تابعه آن و درها و شرکتو سازمان

 .شودیم یبندجمع تینها و در رديگیقرار م یاطالعات مورد بررس

 

 1396هاي فناوري اطالعات و ارتباطات در اليحه بودجه سال بيني شده از فعاليت. درآمدهاي پيش1

 شياطالعات و ارتباطات، ب یفناورهای مرتبط با ، درآمد حاصل از فعاليت1396بودجه سال  حهیدر ال

 30رشد  1395رقم نسبت به قانون بودجه سال  نیشده است. ا ینيبشيپ الیر ارديليهزار م 93از 

 1395 لاطالعات و ارتباطات در قانون بودجه سا یبخش فناور ی. درآمدهادهدیرا نشان م یدرصد

درآمد دولت از  دهدینشان م 1نمودار  طور کهتصویب شده بود. همان الیر ارديليم 72.005مبلغ 

بود  الیر ارديليهزار م 51بالغ بر  1393اطالعات و ارتباطات در قانون بودجه سال  یهای فناورفعاليت

بودجه در قانون  د،يرس الیر ارديليهزار م 69به رقم  شیدرصد افزا 36با  1394و در قانون بودجه سال 

رشد  بيش 1396بودجه سال  حهیاما در ال د،يدالر رس ارديليم 72به  شیدرصد افزا 4با  1395سال 

 است. دهيدرصد رس 30تند شده و به  یدرآمد

 

 1396 تا 1393 سال از ارتباطات و اطالعات يفناور حوزه يدرآمدها يكل ينما .1نمودار 

 (الیر ارديليم)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 نیارائه شده است، طبق ا 2جدول در  1396بودجه سال  حهیال یدرآمد یهافیرد یشرح تمام

درآمد را در حوزه  نیشتريب الیر ارديليهزار م 64با  ییویمقررات و ارتباطات راد ميجدول، سازمان تنظ

در  دولت تيالكم»سازمان بابت  نی(. ا2نمودار و اطالعات و ارتباطات خواهد داشت )جدول  یفناور

هزار  44، درآمد «عدم انجام تعهدات مهیشبكه و جر ازياطالعات و ارتباطات و حق امت یبخش فناور

معوقه  ی. بدهدهدیرا نشان م یدرصد 21رشد  1395خواهد داشت که نسبت به سال  یالیر ارديليم

که نسبت به سال  دهيرس لایر ارديليهزار م 7به رقم  1396بودجه سال  حهیدر ال یمخابرات یاپراتورها

 درصد افزایش دارد. 17گذشته 
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رتبه دوم کسب درآمد در حوزه  الیر ارديليهزار م 9به  کیسازمان ثبت اسناد و امالک با نزد 

سازمان  نیا یاز درآمدها الیر ارديليهزار م 5به  کیاطالعات و ارتباطات را خواهد داشت. نزد یفناور

 .شودیحاصل م یجامع حدنگار قانون (17)از محل اجرای ماده 

 4از  شيخود اختصاص داده است که برتبه سوم را به الیر ارديليهزار م 2/6احوال با  سازمان ثبت 

هزار  8/3از  شيببا  زين یانتظام یروي. نشودیهوشمند تأمين م یآن از صدور کارت مل ارديليهزار م

هزار  8/2اطالعات و ارتباطات را دارد که  یرتبه چهارم کسب درآمد در حوزه فناور الیر ارديليم

 ضیصدور و تعو یهانهیهوشمند حاصل خواهد شد. هز یهاآن از طریق صدور انواع کارت الیر ارديليم

آن  یکه اجرا نینو یخذ شده، اما تاکنون خدمتأاز مردم  زيهوشمند در چند سال گذشته ن یهاکارت

 .ستها به مردم عرضه نشده ادستگاهی ازسو کارت باشد یهوشمند تيمشروط به قابل
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 (یالر يليون)م  1395سال  بودجه قانون و 1396سال  بودجه حهيال در ارتباطات و اطالعات يفناور حوزه يدرآمد يهافيرد سهيمقا .2جدول 

 عنوان بنديشماره طبقه
 قانون بودجه

1395 

 اليحه بودجه

1396 

 درصد رشد

(1395 - 1396) 

 مرکز ملی فضای مجازی کشور 101077
   

 0 2،000،000 2،000،000 مجوزهای صادر شده توسط شورای عالی فضای مجازی -درآمد حاصل از حق مالكيت دولت در بخش ارتباطات و فناوری  130420

 دیوان محاسبات کشور 101510
   

 0 1،000 1،000 لميكروفيمدرآمد حاصل از تبدیل اسناد به  140124

 سازمان ثبت احوال کشور 105500
   

 38 2،200،000 1،600،000 درآمد حاصل از ارائه خدمات الكترونيكی )به کليه اشخاص حقيقی و حقوقی اعم از دولتی و غيردولتی( 140116

 33 4،000،000 3،000،000 نام و صدور کارت هوشمند ملی درآمد حاصل از ثبت 140149

 تظامی جمهوری اسالمی ایراننيروی ان 106000
   

 0 1،600،000 1،600،000 درآمد حاصل از صدور، تعویض و تبدیل گواهينامه رانندگی عادی به هوشمند 140151

 25 1،000،000 800،000 درآمد حاصل از هوشمندسازی کارت مشخصات خودرو 140163

 1،000،000 0 ی دولتی و عمومیهاسازمانو  هادستگاهدرآمد حاصل از ارائه خدمات الكترونيكی به  140174
 

 1567 200،000 12،000 ی پایان خدمت عادی و معافيت به هوشمندهاکارتدرآمد حاصل از صدور، تعویض و تبدیل  140209

 و تربيتی کشور تأمينیو اقدامات  هازندانسازمان  108200
   

 0 10،000 10،000 درآمد حاصل از نظارت و مراقبت الكترونيكی 140164

 سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 108500
   

 11 2،000،000 1،800،000 درآمد حاصل از تعویض سندهای مالكيت 140141

 -30 1،000،000 1،430،000 درآمد حاصل از صدور الكترونيكی اسناد رسمی 140166

 -16 1،000،000 1،186،000 اعالم وضعيت امالک از بانک جامع اطالعاتدرآمد حاصل از افزایش تعرفه پاسخ الكترونيک به استعالمات و  140167

 150 5،000،000 2،000،000 قانون جامع حدنگار (17)درآمد حاصل از اجرای ماده  160157

 
 شرکت سهامی صنایع الكترونيک ایران

   
 -55 6،248 13،786 دولتی هایشرکتال جاری( کليه الحساب سعلی -درصد سود ویژه و سود سهام شرکت نفت 50)سود سهام ابرازی  130101

 
 شرکت سهامی صنایع قطعات الكترونيک

   
 -62 4،494 11،681 دولتی هایشرکتالحساب سال جاری( کليه علی -درصد سود ویژه و سود سهام شرکت نفت 50)سود سهام ابرازی  130101

 
 شرکت سهامی ایزایران
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 عنوان بنديشماره طبقه
 قانون بودجه

1395 

 اليحه بودجه

1396 

 درصد رشد

(1395 - 1396) 

 -55 8،226 18،149 های دولتیالحساب سال جاری( کليه شرکتعلی-درصد سود ویژه و سود سهام شرکت نفت 50)سود سهام ابرازی  130101

 
 شرکت سهامی صنایع الكترونيک شيراز

   
 -78 11،890 53،346 های دولتیالحساب سال جاری( کليه شرکتعلی-درصد سود ویژه و سود سهام شرکت نفت 50)سود سهام ابرازی  130101

 
 رکت سهامی صنایع مخابرات صاایرانش

   
 -58 10،391 24،825 های دولتیالحساب سال جاری( کليه شرکتعلی-درصد سود ویژه و سود سهام شرکت نفت 50)سود سهام ابرازی  130101

 
 شرکت سهامی انستيتو ایزایران

   
 -69 3،317 10،671 های دولتیلحساب سال جاری( کليه شرکتاعلی-درصد سود ویژه و سود سهام شرکت نفت 50)سود سهام ابرازی  130101

 
 پژوهشگاه علوم و فناوری اطالعات ایران

   
 100 40،000 20،000 درآمد حاصل از خدمات پژوهشی و تحقيقاتی 140107

 وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی 114000
   

 0 42،000 42،000 یجيتالی دهاحامل)هولوگرام(  نگاشتتمامدرآمد حاصل از فروش  130422

 وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات 149000
   

 
 پژوهشگاه فضایی ایران

   
 0 1،000،000 1،000،000 درآمد حاصل از خدمات پژوهشی و تحقيقاتی 140107

 
 وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات

   
 0 150 150 یر منافع حاصلهتاریخی و سا یهاها و محوطهدرآمد حاصل از ورودی موزه 140125

 
 دبيرخانه شورای اجرایی فناوری اطالعات

   
 درآمد حاصل از خدمات پژوهشی و تحقيقاتی 140107

 
20،500 

 

 
 کاربردی پست و مخابرات -دانشكده علمی-وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات

   
 0 20،000 20،000 درآمد حاصل از خدمات پژوهشی و تحقيقاتی 140107

 
 سازمان فضایی ایران

   
 -12 150،000 170،000 یی، همچنين اعطای مجوزهای فضاییهای فضادرآمد حاصل از فروش و عرضه فعاليت 140207

 
 شرکت سهامی ارتباطات زیرساخت

   
 20 3،177،084 2،641،902 لتیهای دوالحساب سال جاری( کليه شرکتعلی-درصد سود ویژه و سود سهام شرکت نفت 50)سود سهام ابرازی  130101
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 عنوان بنديشماره طبقه
 قانون بودجه

1395 

 اليحه بودجه

1396 

 درصد رشد

(1395 - 1396) 

 
 بانکپستشرکت دولتی 

   
 0 75،000 75،000 های دولتیالحساب سال جاری( کليه شرکتعلی-درصد سود ویژه و سود سهام شرکت نفت 50)سود سهام ابرازی  130101

 پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطالعات 149001
   

 167 400،000 150،000 قيقاتیدرآمد حاصل از خدمات پژوهشی و تح 140107

 سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات رادیویی 149100
   

 21 44،000،000 36،400،000 حق امتياز شبكه و جریمه عدم انجام تعهدات -درآمد حاصل از مالكيت دولت در بخش ارتباطات و فناوری اطالعات  130404

 38 4،800،000 3،490،879 اییدرآمد حاصل از خدمات عمومی اجباری روست 130412

 43 1،000،000 700،000 1مخابراتی(  یگذاردرآمد حاصل از نامبرینگ )شماره 130413

 8 400،000 370،000 السهم سازماندرآمد حاصل از حق 130414

 17 7،000،000 6،000،000 بدهی معوقه اپراتورهای مخابراتی 130417

 117 2،800،000 1،289،200 حق استفاده از فرکانس رادیویی -تی درآمد حاصل از خدمات مخابرا 140106

 0 4،000،000 4،000،000 ریال به قيمت هر پيامک 10درآمد حاصل از افزایش  160154

 
 مرکز توسعه تجارت الكترونيكی

   
 -40 15،000 25،000 درآمد حاصل از صدور گواهی الكترونيكی 140142

 0 5،000 5،000 تجارت الكترونيكی درآمد حاصل از خدمات 140162

 
 مرکز گسترش فناوری اطالعات

   
 27 29،870 23،495 های دولتیالحساب سال جاری( کليه شرکتعلی - درصد سود ویژه و سود سهام شرکت نفت 50)سود سهام ابرازی  130101

 
 صندوق حمایت از تحقيقات و توسعه صنایع الكترونيک، شرکت مادرتخصصی

   
 -39 3،997 6،577 های دولتیالحساب سال جاری( کليه شرکتعلی - درصد سود ویژه و سود سهام شرکت نفت 50)سود سهام ابرازی  130101

 
 (مايصداوسشرکت سهامی مرکز تحقيق و توليد وسایل الكترونيک )سازمان 

   
 -85 600 4،130 های دولتیلحساب سال جاری( کليه شرکتاعلی - درصد سود ویژه و سود سهام شرکت نفت 50)سود سهام ابرازی  130101

 هافیردو  هادستگاهسایر درامدهای  999997
   

 3،650،000 0 ها در نظام بانكداری الكترونيكیدریافتی بابت تراکنش یهانهیدو درصد درآمد حاصل از هز 160164
 

 30 93,684,767 72,004,791 جمع كل

 .1395و قانون بودجه سال  مالی ای وهای سرمایهدارایی واگذاری و درآمدها، 4، جدول 2، پيوست شماره 1396الیحه بودجه سال خذ: أم
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هزار ميليارد  2، درآمد 1396 سال بودجه الیحهو  1395تا  1393 هایسال بودجه در قوانين

 مالكيت حق از حاصل»مذکور  درآمداست.  شدهبينی پيش کشور مجازی فضای ملی مرکزریالی برای 

« مجازی فضای عالی شورای توسط شده ردصا مجوزهایـ  اطالعات 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  سویازممكن است با درآمدهای ناشی از اعطای مجوز 

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

 رسد.نظر میدرآمدی بعيد به

 

 1396در اليحه بودجه سال  وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات يدرآمدها. 2

شـود.  های تابعه آن ذکر میازمانو س ارتباطات و فناوری اطالعاتدر این بخش ابتدا، درآمدهای وزارت 

شود، سـازمان تنظـيم   بينی میپيش 1396بودجه سال  یحهشود، در المشاهده می 2نمودار طور که در همان

درصـد از کـل درآمـدهای وزارت ارتباطـات و فنـاوری اطالعـات را        93 نزدیک بـه مقررات ارتباطات رادیویی 

 1396بودجـه سـال    الیحـه ميليـارد ریـال در    3.177رقم  با زیرساخت ارتباطات شرکتدرآمد محقق سازد. 

 دهد.درصد از کل درآمد این وزارتخانه را تشكيل می 6/4کمی بيش از 

 

 وزارتخانه آن درآمد كل از اطالعات يفناور و ارتباطات وزارت تابعه يهادستگاه يدرآمدها سهم. 2نمودار 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 ___________________________________________________________  

 

 

15 

شـود مجمـوع درآمـدهای مربـوط بـه وزارت      مشـاهده مـی   3جدول و  2نمودار ر که در طوهمان 

آن مربـوط بـه    ریالهزار ميليارد  64است که  ریالميليارد  68.843حدود ارتباطات و فناوری اطالعات 

بدهی معوقـه   ،مئحاصل از حق امتياز شبكه، جرا رادیویی ارتباطات و مقررات تنظيم سازماندرآمدهای 

 ست.... او ورهااپرات

 

 1395 سال بودجه حهيال در آن تابعه يهاشركت و هاسازمان و اطالعات يفناور و ارتباطات وزارت يدرآمدها .3جدول 
 )ميليون ریال(

شماره 

 بنديطبقه
 عنوان

قانون بودجه 

 1395سال 

اليحه بودجه 

 1396سال 

 درصد رشد

(1395 - 1396) 

 رت ارتباطات و فناوری اطالعاتوزا 149000
   

 0 1،000،000 1،000،000 پژوهشگاه فضایی ایران -درآمد حاصل از خدمات پژوهشی و تحقيقاتی  140107

140125 
تاریخی و سایر منافع  یهاها و محوطهدرآمد حاصل از ورودی موزه

 حاصله
150 150 0 

140107 
بيرخانه شورای د -درآمد حاصل از خدمات پژوهشی و تحقيقاتی 

  اجرایی فناوری اطالعات
20،500 

 

140107 
درآمد حاصل از خدمات پژوهشی و تحقيقاتی وزارت ارتباطات و 

 کاربردی پست و مخابرات -دانشكده علمی-فناوری اطالعات
20،000 20،000 0 

140207 
ی، همچنين اعطای یهای فضادرآمد حاصل از فروش و عرضه فعاليت

 سازمان فضایی ایران -ی یمجوزهای فضا
170،000 150،000 12- 

 
 شرکت سهامی ارتباطات زیرساخت

   

130101 
-درصد سود ویژه و سود سهام شرکت نفت 50)سود سهام ابرازی 

 های دولتیالحساب سال جاری( کليه شرکتعلی
2،641،902 3،177،084 20 

 
 بانکشرکت دولتی پست

   

130101 
-سود ویژه و سود سهام شرکت نفتدرصد  50)سود سهام ابرازی 

 های دولتیالحساب سال جاری( کليه شرکتعلی
75،000 75،000 0 

 پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطالعات 149001
   

 167 400،000 150،000 درآمد حاصل از خدمات پژوهشی و تحقيقاتی 140107

 سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات رادیویی 149100
   

130404 
 -درآمد حاصل از مالكيت دولت در بخش ارتباطات و فناوری اطالعات 

 حق امتياز شبكه و جریمه عدم انجام تعهدات
36،400،000 44،000،000 21 

 38 4،800،000 3،490،879 درآمد حاصل از خدمات عمومی اجباری روستایی 130412

 43 1،000،000 700،000 1گذاری مخابراتی( درآمد حاصل از نامبرینگ )شماره 130413

 8 400،000 370،000 السهم سازماندرآمد حاصل از حق 130414

 17 7،000،000 6،000،000 بدهی معوقه اپراتورهای مخابراتی 130417

 117 2،800،000 1،289،200 حق استفاده از فرکانس رادیویی -درآمد حاصل از خدمات مخابراتی  140106

 0 4،000،000 4،000،000 ریال به قيمت هر پيامک 10ش درآمد حاصل از افزای 160154

 22 68،842،734 56،307،131 جمع کل

 .162ـ  161، ص 4، جدول 2، پيوست شماره 1395الیحه بودجه سال مأخذ: 
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 -درآمد حاصل از خدمات مخابراتی »درآمد سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات رادیویی در ردیف 

يليارد ریال رسيده م 2.800درصد افزایش یافته و به  117به ميزان « یوییحق استفاده از فرکانس راد

 .خود اختصاص داده استاست که بيشترین درصد رشد درآمد در این سازمان را به

 

 هاي درآمديدر رديف وزارت ارتباطات و فناوري اطالعاتاي عملكرد بودجه. 3

 1395های تابعه آن در قانون بودجه سال انو سازم ارتباطات و فناوری اطالعاتدرآمدهای وزارت 

درصد  47ماهه اول سال جاری تاکنون  8شده است که طی  بينیميليون ریال پيش 52.420بر بالغ

 1درآمدها محقق شده است و با توجه به الگوی تحقق درآمدهای وزارت ارتباطات در دو سال گذشته

شود که درآمدهای سال جاری وزارت یمبينی پيش اندشدهکه در نيمه دوم سال اغلب درآمدها محقق 

 از حاصل درآمد دهد،نشان می 4طور که جدول درصد محقق شوند. همان 80ارتباطات تا بيش از 

از درآمد مصوب کسب  شيب 1393در سال « (خرجیـ  جمعی) روستایی و اجباری عمومی خدمات»

درصد محقق  62ماهه اول سال جاری هشتدرصد آن محقق شد و در  75تنها  1394شد، اما در سال 

شده که ميزان و نحوه استفاده از آن برای توسعه خدمات ارتباطی در روستاها و مناطق محروم، جای 

 بيش از 1394و  1393های نيز در سال (مخابراتی گذاریشماره) نامبرینگ زا حاصل درآمدتأمل دارد. 

درصد محقق شده است  88هه اول سال جاری نيز مادرآمد مصوب بودجه محقق شده است و در هشت

سازی برای واقعی بينی نشده است و بایدکارشناسی پيشصورت به دهد این ردیف درآمدیمکه نشان 

 یدنظر شود.تجدآن 

 بدهی معوقه اپراتورهای مخابراتی 130417یكی از موارد عدم تحقق درآمدها مربوط به ردیف 

هزار ميليارد ریال مصوب سال  7و  1393بينی شده در قانون سال يشپ ریالهزار ميليارد  5است. رقم 

 500از رقم  1393تاکنون تحقق پيدا نكرده است. در سال  1395سال  هزار ميليارد ریال 6و  1394

درصد  2نيز تنها  فعاليت اپراتورهای جدید یعنی 130411بينی شده در ردیف يشپریالی  ميليونهزار 

ماهه اول سال جاری تاکنون هيچ درآمدی از این ردیف محقق و هشت 1394سال اما در  ،محقق شد

ماهه اول سال جاری نيز شش پروانه هفت پروانه و در شش 1394نشده است در حالی که در سال 

سازمان تنظيم مقررات ، بيشتر به عملكرد شدهبينی فعاليت اعطا شده است. تحقق درآمدهای پيش

مربوط به  ارتباطات وزارتبينی شده يشپدرصد درآمدهای  93زیرا ؛ بط استمرت ارتباطات رادیویی

 است. سازمان تنظيمحوزه فعاليت 

 

                                                 
درصد درآمد  47ماهه اول سال درصد درآمدها محقق شده بود، اما در سال جاری در هشت 39ماهه اول سال قبل تنها در نه .1

 محقق شده است.
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 (یالر يليون)م  1395نخست سال  هماهو هشت 1394, 1393هاي هاي تابعه در سالاطالعات و دستگاه يوزارت ارتباطات و فناور يدرآمد هاييفرداي بودجهعملكرد  .4جدول 

 

 رديف
شماره 

 بنديطبقه
 عنوان رديف

 1395سال  1394سال  1393سال 

 عملكرد مصوب
درصد 

 تحقق
 عملكرد مصوب

درصد 

 تحقق
 مصوب

عملكرد تا پايان 

 آبان

درصد تحقق 

ماه  8)

 نخست(

1 130404 

درآمد حاصل از مالكيت دولت در بخش 

بكه حق امتياز ش -ارتباطات و فناوری اطالعات

 و جریمه عدم انجام تعهدات

30،530،000 30،830،135 101 35،400،000 35،667،117 101 36،400،000 20،378،413 56 

 0 0 - 39،942 0 2 10،000 500،000 فعاليت اپراتورهای جدید 130411 2
 

3 130412 
درآمد حاصل از خدمات عمومی اجباری 

 روستایی
2،400،000 2،778،898 116 3،240،000 2،429،818 75 3،490،879 2،169،882 62 

4 130413 
گذاری درآمد حاصل از نامبرینگ )شماره

 مخابراتی(
400،000 740،511 185 430،000 815،001 190 700،000 616،091 88 

 87 323،532 370،000 95 322،033 340،000 99 316،163 320،000 السهم سازماندرآمد حاصل از حق 130414 5

 0 0 6،000،000 0 0 7،000،000 0 0 5،000،000 بدهی معوقه اپراتورهای مخابراتی 130417 6

7 140106 
حق  -درآمد حاصل از خدمات مخابراتی

 استفاده از فرکانس رادیویی
1،500،000 1،424،384 95 990،000 1،668،590 169 1،289،200 465،166 36 

8 140125 
های ها و محوطهدرآمد حاصل از ورودی موزه

 تاریخی و سایر منافع حاصله
150 33 22 150 0 0 150 0 0 

 - 0 0 0 0 500 18 92 500 درآمد حاصل از سایر جرائم و خسارات 150120 9

10 140207 
های درآمد حاصل از فروش و عرضه فعاليت

 فضایی، همچنين اهدای مجوزهای فضایی

ربط، های ذیدستگاه 1393در سال 

 شد.جمهوری اداره میستزیرمجموعه نهاد ریا
145،000 0 0 170،000 60،000 35 

 0 0 درآمد حاصل از افزایش قيمت هر پيامک 160154 11
 

4،000،000 1،162،488 29 4،000،000 535،146 13 

 47 24,548,230 52,420,229 82 42,104,989 51,545,650 89 36,100,216 40,650,650 جمع كل
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 1396بودجه سال  حهياطالعات و ارتباطات در ال ياوراعتبارات فنفصل سوم ـ 

اطالعـات و ارتباطـات مـورد     یاعتبارات حوزه فناور تياز وضع ییبر آن است که نما یفصل سع نیا در

 حـه یاطالعـات و ارتباطـات در ال   یاساس ابتدا در بخش اول، اعتبـارات فنـاور   نی. بر ارديقرار گ یبررس

 سـه یقاهای مختلـف بـا هـم م   بخش جمع کل اعتبارات سال نیدر ا شود،یم یبررس 1396بودجه سال 

. در شـود یو متفرقـه پرداختـه مـ    یااعتبـارات برنامـه   کيبه تفك زياعتبارات ن نیا اتيو به جزئ شودیم

 یهای تابعه آن مورد بررسها و شرکتاطالعات و سازمان یبخش دوم اعتبارات وزارت ارتباطات و فناور

دارد. در بخـش   اختصـاص  یمجـاز  یفضـا  یبه اعتبارات مرکز مل ژهیطور وسوم به. بخش رديگیقرار م

 یاعتبارات بخش فنـاور  یبنددر جمع تیو درنها حیاطالعات تشر یچهارم اعتبارات مربوط به شبكه مل

 .شودیم لياطالعات و ارتباطات تحل

 

 نماي كلي اعتبارات. 1

بـه   1396تـا سـال    1391از سـال   ات و ارتباطاتفناوری اطالعنمای کلی اعتبارات بخش  5در جدول 

ای، متفرقه و جمع آنها در هر سال درج شده و سهم بودجه تخصيص یافته بـه هـر طـرح    تفكيک برنامه

 نسبت به کل اعتبارات بودجه عمومی محاسبه شده است.

 

  1396 تا 1391 سال از ارتباطات و اطالعات يفناور بخش اعتبارات يكل ينما .5جدول 

 (یالر يليارد)م

 سال

اعتبارات متمركز 

 ي)متفرقه( فناور

 اطالعات و ارتباطات

 يااعتبارات برنامه

اطالعات و  يفناور

 ارتباطات

جمع اعتبارات 

اطالعات و  يفناور

 ارتباطات

اعتبارات بودجه 

 كل كشور يعموم

 يسهم فناور

اطالعات و 

ارتباطات از 

 ياعتبارات عموم

 د()درص

درصد رشد 

 ياعتبارات فناور

 و اطالعات

ارتباطات نسبت 

 شيبه سال پ

1396 342٬83  143٬35  485٬118  237٬711٬3  3/2 2-  

1395 640٬89  019٬31  659٬120  895٬354٬3  3/6 113 

1394 346٬44  360٬12  706٬56  102٬744٬2  2/1 58 

1393 467٬28  312٬7  779٬35  085٬350٬2  1/5 133 

1392 293٬6  042٬9  335٬15  690٬920٬1  0/8 16 

1391 995٬4  235٬8  230٬13  146٬641٬1  0/8 50 

های مربوط به الیحـه بودجـه بخـش فنـاوری     و گزارش 1395و قانون بودجه سال  1396الیحه بودجه سال  5و  4های واحده و پيوست ماده مأخذ:

 .1395تا  1390ها از سال اطالعات و ارتباطات مرکز پژوهش

 

ای ایـن بخـش، از کـل    سهم جمع اعتبـارات متمرکـز و برنامـه    ،مشهود است 5ور که از جدول طهمان 

 6/3 حـدود  1395سـال   این رقـم در  ،است رسيده درصد 2/3به حدود  1396بودجه عمومی کشور در سال 

 نمایش داده شده است. 1396تا  1391درصد بوده است. در ادامه نمودار رشد این اعتبارات از سال 
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 1396تا  1391 يهاكشور در سال ياطالعات و ارتباطات از اعتبارات عموم يسهم اعتبارات بخش فناور. 3 ارنمود

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 در بخش فناوري اطالعات و ارتباطات 1396اي اليحه بودجه سال هاي برنامهاعتبارات رديف. 2

تر شده و هر یـک  گذشته شفاف هایای لوایح بودجه سه سال اخير نسبت به سالبخش اعتبارات برنامه

ای در الیحـه بودجـه   اعتبارات برنامههای مشخصی تقسيم شده است. های این بخش به فعاليتاز برنامه

ميليـارد   31٬019درصدی داشـته و از رقـم    13افزایش  1395نسبت به قانون بودجه سال  1396سال 

زان اعتبارات مرتبط با فنـاوری اطالعـات و   مي 4ميليارد ریال رسيده است. نمودار  35٬143ریال به رقم 

 گذارد.را به نمایش می 1396تا سال  1393ای بودجه از سال های برنامهارتباطات در ردیف

 

 قانون از يابرنامه يهافيرد در ارتباطات و اطالعات يفناور با مرتبط اعتبارات. 4 نمودار

 (یالر رديليا)م        6139 سال حهيال تا 1393 سال       

 

 

 

 

 

 

 

 

 
مرکـز   ،های بررسی الیحه بودجه کشور در بخش فناوری اطالعـات و ارتباطـات  و گزارش 1396الیحه بودجه سال  4پيوست  1جدول مأخذ: 

 .1395تا  1393های مجلس از سال پژوهش
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ها فهرست برنامه به 1395های جدیدی نسبت به قانون بودجه سال ، برنامه1396در الیحه بودجه سال 

و با ردیف  1395ها با اسمی متفاوت از سال ها پایان یافتند و برخی برنامهاضافه شد و تعدادی از برنامه

برنامه ثبت امالک و کاداستر )سازمان ثبت اسناد و امالک  .اندشدهظاهر  1396جدید در الیحه بودجه سال 

ی( بيشترین ابرنامهدرصد از کل اعتبارات  5/15نزدیک به ) الیرميليارد  5.432ی بيش از ابودجهبا  کشور(

 ترقيدقدر بررسی  .کندیمهای اجرایی دریافت عات را در ميان دستگاهالی حوزه فناوری اطابرنامهاعتبار 

ی حوزه فناوری اطالعات و ارتباطات در سال ابرنامهدرصد از اعتبارات  25شود که نزدیک به مشاهده می

 .شوندیمط به ساماندهی امالک و کاداستر کشور های مربوصرف فعاليت 1396

ميليارد ریـالی در جایگـاه دوم قـرار دارد کـه البتـه       3.065برنامه توسعه دولت الكترونيک با اعتبار 

 1.756 برنامـه ثبـت و سـاماندهی وقـایع هـویتی ایرانيـان      شـود.  دستگاه توزیع می 56اعتبار آن ميان 

 زه فناوری اطالعات در این سال است.ميليارد ریال سومين برنامه بزرگ حو

 قابل مطالعه است. 1ي در پيوست ابرنامهاطالعات تشريحي اعتبارات 
 

 1396سال بودجه  حهيفناوري اطالعات و ارتباطات در البخش متفرقه  هايرديف اعتبارات .3

نسـبت بـه    1396در الیحـه بودجـه سـال    بخش فناوری اطالعات و ارتباطات های متفرقه اعتبار ردیف

 83.342 ميليـارد ریـال بـه رقـم     89،640 داشته و از رقـم  درصدی 7 کاهش 1395قانون بودجه سال 

های ميزان اعتبارات مرتبط با فناوری اطالعات و ارتباطات در ردیف 5 ميليارد ریال رسيده است. نمودار

 گذارد.به نمایش میرا  1396سال تا  1391متفرقه بودجه از سال 
 

   1396 سال حهيال تا 1391 سال قانون از متفرقه يهافيرد در ارتباطات و اطالعات يفناور با مرتبط اعتبارات .5نمودار 
 (الیر ارديليم)

 
مرکـز   ،های بررسـی الیحـه بودجـه کشـور در بخـش فنـاوری اطالعـات و ارتباطـات        و گزارش 1396واحده الیحه بودجه سال  ماده 9: جدول مأخذ

 .1395تا  1391ل های مجلس از ساپژوهش
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کرد متفرقه در حوزه فناوری اطالعات و شود هزینهطور که در نمودار باال مشاهده میهمان

به اوج خود  1395و در سال  1طور چشمگيری در حال افزایش بودبه 1393ارتباطات که از سال 

درصد از  70از کمتر  1396با کاهش مواجه شده است. در الیحه بودجه سال  1396 اما در سال ،رسيد

ی است در اهیسرماتملک دارایی  هایطرحميليارد ریال( مربوط به  58.242 متفرقه )معادلاعتبارات 

ميليارد ریال(  60.766معادل متفرقه )درصد اعتبارات  68حدود  1395حالی که در قانون بودجه سال 

تملک  هایطرحن است که ی بود. این موضوع نشانگر ایاهیسرماتملک دارایی  هایطرحمربوط به 

 ی مدون قابل مميزی در حال اجرا هستند.هابرنامهای حوزه فناوری اطالعات خارج از یهسرمادارایی 

مشهود است بيشتر اعتبارات متفرقه حوزه فناوری اطالعات با کاهش  6گونه که در جدول همان

های ینههزناسایی شد که بخشی از ای شینههزردیف  44 تعداد 1396. در الیحه بودجه اندبودههمراه 

و  شودیم تأمينها مورد از این اعتبارات از محل یارانه یکشوند. یم آنها صرف حوزه فناوری اطالعات

هزینه ـ مورد از اعتبارات متفرقه اعتبارات متمرکز درآمد  36 مورد اعتبارات موقتی هستند و هفت

در عرضه خدمات کسب شده و  هادستگاهل درآمدهای هزینه از محـ هستند. اعتبارات متمرکز درآمد 

شوند. اغلب این اعتبارات پشتوانه یمدارای مخارجی هستند که حوزه فناوری اطالعات را نيز شامل 

در قوانين بودجه  سالهپنجی توسعه هابرنامهقانونی در قوانين دائمی کشور دارند و فارغ از مصوبات 

یی که دستگاه هاحوزهدر  هادستگاهازسوی  های بودجهیفردائمی این تكرار خواهند شد. طبق قوانين د

های صورت گرفته در ینههزکرد است. ممكن است تشخيص بدهد و قانون مشخص کرده قابل هزینه

های صورت گرفته در ینههزبرای تحقق اهداف کالن نظام کشور کافی نباشد یا  هادستگاهحوزه فاوا در 

خدمت اهداف کالن نظام کشور نباشد. در نظر گرفتن این اعتبارات و تدوین در  عمالًحوزه فاوا 

مدنظر قرار  سالهپنجی توسعه هابرنامهتواند در تدوین یمی مناسب برای جداول این اعتبارات هابرنامه

بگيرد و در نتيجه در جداول بودجه سنواتی نيز تغييرات الزم صورت بگيرد. این نوع تدوین جداول 

 سازد.یمدر حال حاضر دارای ابهام است و بررسی آنها را دشوار  بودجه

تأمين  -گمرک جمهوری اسالمی ایران «53000-142»ردیف  1396در الیحه بودجه سال 

« 53000-120»و ردیف  های کنترلی پرتونگاریخرید، تعمير و نگهداری دستگاه هایینهبخشی از هز

سعه دولت الكترونيک، همراه و محتوای الكترونيكی شبكه ملی تو -وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات 

وزارت « »اعتبار ردیف  درصدی داشته است. 94و  344هرکدام به ترتيب رشد اطالعات 

و کاهش شكاف اطالعاتی و دیجيتالی بين مناطق و  یاتوازن منطقه-ارتباطات و فناوری اطالعات

 اعتبار ردیفميليارد ریال و  7.695با اعتبار ای ارههای ماهوهای کشور و زیرساختحرکت

ها، خدمات و کاربردهای ارتباطات توسعه زیرساخت -وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات« »

اعتبارات متفرقه ترین بزرگدارای ميليارد ریال  7.395با و فناوری اطالعات و شبكه ملی اطالعات 

 .هستند 1396سال الیحه بودجه در  طاتحوزه فناوری اطالعات و ارتبا
                                                 

 های بعد از آن شده است.و سال 1394ميان ارقام سال  هاتفاوتبرخی  های جدید موجبیفردی تغيير روش محاسبه و در نظر گرفتن برخ .1



 

 اه مجلس شوراي اسالمی مركز ژپوهش ____________________________________________________________________________________________ 

 

 

22 

 (الیر ونيليم)      1396 سال حهيال و 1395 سال بودجه قانون در ارتباطات و اطالعات يفناور متفرقه اعتبارات سهيمقا .6جدول 

 عنوانبنديشماره طبقه
 درصد رشد جمع ايتملک دارايي سرمايه ايهزينه

 1396اليحه  1395قانون  1396اليحه  1395قانون  1396اليحه  1395انون ق 1395-1396

های نو، فرهنگی، گردشگری و هنـری، مسـكن،   ، آموزش، فناوریيقاتسود و کارمزد، تحق یارانهکمک بالعوض، 

ارائـه  هـای توليـدی و خـدماتی و آمـوزش عـالی و غيرانتفـاعی و اشـتغال و        اجتماعی و نظارت بر اجرای طـرح 

یافتـه و غيـر برخـوردار و    های مالی و ایفای تعهدات و مـوارد قبلـی و کمـک بـه منـاطق کمتـر توسـعه       حمایت

 مكانيزه فروش یهاصندوق

400،000 300،000 600،000 500،000 1،000،000 800،000 20- 

 17 1،400،000 1،200،000 300،000 200،000 1،100،000 1،000،000 تأمين و صدور شناسنامه -سازمان ثبت احوال کشور 16-530000

 -18 140،000 170،000 0 0 140،000 170،000 فضایی هایيتهزینه فعال -سازمان فضایی ایران 

 7 2،250،000 2،100،000 1،800،000 1،600،000 450،000 500،000 های شبكه پستیتوسعه زیرساخت -وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات

 یتحقيقـاتی بخـش ارتباطـات و فنـاوری اطالعـات و ارتقـا       هـای يـت فعال -وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات 

 های داخلی و توليدات ملیفناوری
200،000 400،000 1،400،000 1،700،000 1،600،000 2،100،000 31 

 38 2،760،000 2،000،000 2،460،000 2،000،000 300،000 0 تی درخصوص فناوری اطالعاتاجرای وظایف حاکمي -وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات 

بنایی ارتباطات و فناوری اطالعات در مناطق محروم، روستایی خدمات زیر -ات و فناوری اطالعات وزارت ارتباط

 خرجی(   -یافته )جمعی و کمتر توسعه
490،000 500،000 3،000،000 4،300،000 3،490،000 4،800،000 38 

برگی تعویض سندهای مالكيت، برای خذ وجه بابت سند تکأموضوع اجازه  -سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 

 اجرای ثبت نوین و هزینه تفكيک
600،000 500،000 417،000 300،000 1،017،000 800،000 21- 

ها، خدمات و کاربردهای ارتباطات و فنـاوری اطالعـات و   توسعه زیرساخت -وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات 

 شبكه ملی اطالعات
500،000 1،395،000 5،900،000 6،000،000 6،400،000 7،395،000 16 

 -26 30،000 40،500 0 0 30،000 40،500 موضوع صدور کارت شناسایی اقامت-وزارت کشور

انجام وظایف حاکميتی درخصـوص امـور فرکـانس رادیـویی و ایجـاد بـازار        -فناوری اطالعاتوزارت ارتباطات و 

 رقابتی در بخش
150،000 200،000 3،600،000 4،500،000 3،750،000 4،700،000 25 

  215،000 0 215،000 0 0 0 موضوع درآمد حاصل از هزینه تفكيک-سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

 -100 0 753،300 0 753،300 0 0 شدهموضوع درآمد ثبت ملک در دفتر امالک و پاسخ استعالم برای امالک ثبت-سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

 -36 3،470،000 5،443،200 3،470،000 5،443،200 0 0 قانون نحوه رسيدگی به تخلفات و جرائم رانندگی (23)اعتبارات موضوع ماده  - یاونقل جادهسازمان راهداری و حمل

هـا و  قانون نحوه رسيدگی به تخلفات و جرائم رانندگی جهت پرداخت به شـهرداری  (23)اعتبارات موضوع ماده 

 کشور هایياریده
0 0 8،164،800 5،500،000 8،164،800 5،500،000 33- 

قانون نحوه رسـيدگی بـه تخلفـات و جـرائم      (23)ت موضوع ماده اعتبارا-نيروی انتظامی جمهوری اسالمی ایران

 رانندگی
2،700،000 2،300،000 1،836،000 1،170،000 4،536،000 3،470،000 24- 
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 عنوانبنديشماره طبقه
 درصد رشد جمع ايتملک دارايي سرمايه ايهزينه

 1396اليحه  1395قانون  1396اليحه  1395قانون  1396اليحه  1395انون ق 1395-1396

هـا  و تقویت سامانه یاحداث و تجهيز سامانه گواهی ریشه، ارتقا، نگهدار -نيروی انتظامی جمهوری اسالمی ایران

 و ادارات گذرنامه
300،000 295،000 361،500 300،000 661،500 595،000 10- 

 25 400،000 320،000 0 0 400،000 320،000 السهم سازمانموضوع حق -ت و ارتباطات رادیویی سازمان تنظيم مقررا

 17 3،150،000 2،700،000 120،000 50،000 3،030،000 2،650،000 نام و صدور کارت هوشمند موضوع ثبت -سازمان ثبت احوال کشور

های کالن فضای مجازی کشور بـا تصـویب و نظـارت شـورای عـالی فضـای       های زیرساختی و طرحاجرای طرح

 مجازی
0 0 1،620،000 1،033،500 1،620،000 1،033،500 36- 

( قانون الحاق موادی بـه  14موضوع ماده ) جاری هایینههز -ها و اقدامات تأمينی و تربيتی کشور سازمان زندان

 2( )تنظيم بخشی از مقررات مالی دولت 1قانون 
8،100 6،000 0 0 8،100 6،000 26- 

های اطالعاتی و سازمان ثبت اسناد و امالک کشور تأمين مصارف مرتبط با توسعه ثبت الكترونيكی، تكميل بانک

 های ثبتیندهآمایی و آرشيو الكترونيكی پروداده
400،000 220،000 758،300 330،000 1،158،300 550،000 53- 

مكانی ارتباطـات و فنـاوری اطالعـات و     -توسعه و تكميل زیربناهای فنی  -وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات 

 شبكه ملی اطالعات
0 0 5،770،000 5،000،000 5،770،000 5،000،000 13- 

 94 3،100،150 1،600،000 3،100،150 1،600،000 0 0 توسعه دولت الكترونيک، همراه و محتوای الكترونيكی شبكه ملی اطالعات -ت ارتباطات و فناوری اطالعات وزار

و کـاهش شـكاف اطالعـاتی و دیجيتـالی بـين منـاطق و        یاتوازن منطقه -وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات 

 ایهای ماهوارهشور و زیرساختهای کحرکت
0 695،000 6،000،000 6،999،850 6،000،000 7،694،850 28 

تجهيزاتـی دفـاتر ارتباطـات و فنـاوری اطالعـات      -توانمنـدی فنـی   یارتقا -وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات 

 های کشورروستایی در حرکت
0 0 1،000،000 800،000 1،000،000 800،000 20- 

اجرای وظایف صيانتی اجتماعی و فرهنگی درخصوص ارتباطات و فنـاوری   -وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات 

 اطالعات
0 0 1،000،000 1،000،000 1،000،000 1،000،000 0 

 -55 35،000 77،400 0 0 35،000 77،400 اییانهرا هاییتوسعه باز -وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی

 -35 2،120،000 3،240،000 1،520،000 1،740،000 600،000 1،500،000 اعتبارات موضوع افزایش قيمت هر پيامک

 -43 524،000 927،180 337،000 627،180 187،000 300،000 موضوع درآمد پاسخ الكترونيک به استعالمات و اعالم وضعيت امالک -سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 

 -26 24،000 32،400 0 0 24،000 32،400 هوشمند هایيستمآموزی و سهای مهارتتوسعه زیرساخت -یاحرفهوسازمان آموزش فنی 

 63 3،266،200 2،000،000 2،711،300 1،700،000 554،900 300،000 اجرای طرح جامع حدنگار -سازمان ثبت اسناد کشور

هـای کنترلـی   خریـد، تعميـر و نگهـداری دسـتگاه     هـای ینهتأمين بخشی از هز -گمرک جمهوری اسالمی ایران

 پرتونگاری
0 0 90،000 400،000 90،000 400،000 344 

 -35 98،200 150،000 79،700 125،000 18،500 25،000 رپذیر و ارتقای نظام مالی کشو( قانون رفع موانع توليد رقابت54اعتبارات موضوع ماده ) -سازمان امور اراضی 

 -26 2،700،000 3،650،000 1،500،000 2،190،000 1،200،000 1،460،000 ویژه امنيت بانكداری الكترونيكیارتقای امنيت در فضای مجازی به -نيروی انتظامی جمهوری اسالمی ایران
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 عنوانبنديشماره طبقه
 درصد رشد جمع ايتملک دارايي سرمايه ايهزينه

 1396اليحه  1395قانون  1396اليحه  1395قانون  1396اليحه  1395انون ق 1395-1396

تجهيزات  یدنگهداشت عملياتی، خر هایینهجبران خدمات کارکنان، هز -می ایراننيروی انتظامی جمهوری اسال

 های نوینگيری فناوریکارتخصصی، نصب دوربين، احداثات و به
14،300،000 10،000،000 0 0 14،300،000 10،000،000 30- 

  30،000 0 0 0 30،000 0 النظاره نقشهبرداری و حقنقشه برداری هوایی،موضوع عمليات عكس هایینههز -برداری کشورسازمان نقشه

 -50 100،000 200،000 50،000 100،000 50،000 100،000 های مرکز آسيا و اقيانوسيه برای توسعه مدیریت اطالعات بالیاکمک به ایجاد و فعاليت

 -25 75،000 100،000 75،000 100،000 0 0 زی کشورهای کالن ملی فضای مجاطرح -مرکز ملی فضای مجازی کشور 

 -25 225،000 300،000 225،000 300،000 0 0 توسعه فناوری و کاربردهای فضایی -سازمان فضایی ایران

داری مطالعـه و تـدوین نقشـه جـامع خزانـه      -داری وزارت امور اقتصادی و دارایـی  معاونت نظارت مالی و خزانه

 كترونيكیال
0 0 20،000 15،000 20،000 15،000 25- 

 -20 40،000 50،000 0 0 40،000 50،000 های اجراییساماندهی آمارهای ثبتی دستگاه -مرکز آمار ایران 

 -55 450،000 1،000،000 350،000 700،000 100،000 300،000 توسعه کاربرد فناوری اطالعات در نظام اداری

  80،000 0 80،000 0 0 0 سازی و محاسبات علمی کشورشبكه ملی شبيه550000-

 -7 83,341,900 89,639,680 58,241,500 60,766,280 25,100,400 28,873,400 جمع
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اي و متفرقه اليحه هاي برنامهدر رديف اعتبارات وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات. 4

 1396بودجه سال 

های ها و سازمانو شرکت ارتباطات و فناوری اطالعاتو بخش آینده، اعتبارات وزارت در این بخش 

ول اطور که جدشود. همانارائه می 1396ای و متفرقه الیحه بودجه سال های برنامهتابعه آن در ردیف

 مجموع اعتبارات مربوط به وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات بيش از د درندهنشان می 8و  7

درصد کل بودجه  91نزدیک به  .ای و متفرقه()مجموعه اعتبارات برنامه ميليارد ریال است 46.655

 درصد از مبالغ 95های متفرقه منظور شده است. بيش از وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات در ردیف

در  1396ل ای وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات در الیحه بودجه ساهای تملک دارایی سرمایهطرح

ای این درصد از مبلغ اعتبارات هزینه 65اند. همچنين بيش از های متفرقه گنجانده شدهردیف

شود در اليحه يممشاهده  8و  7چنانچه از جداول  .اندشدههای متفرقه لحاظ وزارتخانه در ردیف

افزايش  ي وزارت ارتباطات كاسته شده و اعتبارات متفرقهابرنامهاز اعتبارات  1396سال 

 داده شده است.
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 (الیر ونيليم)   1395 سال بودجه قانون و 1396 سال بودجه حهيال در اطالعات يفناور و ارتباطات وزارتاي برنامه اعتبارات برآورد .7جدول 

 شماره

 دستگاهاجرايي

 شماره دستگاه /

 برنامه
 شرح دستگاه و برنامه و فعاليت

 1396اعتبارات سال 
 جمع كل

1395 
 درصد رشد

 ايهزينه
 تملک دارايي

 ايسرمايه
 جمع كل

 -%31 1،834،346 1،271،797 982،549  وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات

 
 - - 1،046،973 902،349  های ارتباطیبرنامه توسعه زیرساخت

 - - 194،624 50،000  های فناوری اطالعاترنامه توسعه زیرساختب

 - - 10،000 10،000  برنامه تنظيم مقررات و صدور پروانه

 
 - - 20،200 20،200  آالت، اماکن و ماشينهاساختمانسازی، تعمير، تجهيز و نگهداری فضاها، برنامه تأمين، توسعه، مقاوم

 
  ی ارتباطات و فناوری اطالعاتهاشبكهبرنامه ایجاد و توسعه 

 
 1،481،130 - 

 
 - 97،500    محتوا و کاربردهای فناوری اطالعات و دولت الكترونيكی رساختیز برنامه ایجاد و توسعه خدمات،

 
  برنامه تنظيم مقررات و صدور پروانه

  
40،000 - 

 
 - 50،200   یافتهطات و فناوری اطالعات و خدمات دولت الكترونيكی روستاها و مناطق کمتر توسعهبرنامه توسعه خدمات ارتبا

 
 مداریهای فضایی و حفظ نقاطبرنامه توسعه فعاليت

  
31،000 - 

 
 برنامه توسعه فناوری داخلی بخش

   
21،000 - 

 
 برنامه ساماندهی فضای فرکانسی کشور

   
25،000 - 

 
 نظارت و تنظيم مقررات بخشبرنامه 

   
18،365 - 

 
 آالتو ماشين اماکن ،هاساختمانو نگهداری فضاها،  زيتجه ،ريتعم ،سازیمقاوم ،توسعه ،تأمينبرنامه 

 
  70،151 - 

 3 1،220،056 1،258،560 110،000  پژوهشگاه فضایی ایران 

 
 30 565،300 735،518 0  فضایی ردهایو کارببرنامه توسعه فناوری 

 
 29 85،000 110،000 110،000  آالت، اماکن و ماشينهاساختمانسازی، تعمير، تجهيز و نگهداری فضاها، برنامه تأمين، توسعه، مقاوم

 
 -1 415،343 413،042 0  ی کاربردیهاپژوهشبرنامه 

 
 - 154،413  های فضاییعه زیرساختبرنامه توس

 1173 3،711 47،227 11،000  دبيرخانه شورای اجرایی فناوری اطالعات 

 
 - - 10،600 10،600  برنامه توسعه دولت الكترونيک

 
 - - 36،227 0  ی ارتباطات و فناوری اطالعات دولتکاربردهابرنامه ساماندهی 

 
 - - 400 400  آالت، اماکن و ماشينهاساختمانسازی، تعمير، تجهيز و نگهداری فضاها، برنامه تأمين، توسعه، مقاوم

 
 محتوا و کاربردهای فناوری اطالعات و دولت الكترونيكی رساختیز برنامه ایجاد و توسعه خدمات،

 
3،711 - 

 13 37،700 42،470 0  کاربردی پست و مخابرات -دانشكده علمی-وری اطالعات وزارت ارتباطات و فنا 

 
 - - 18،660 0  آسيا و اقيانوسيه در منطقهآموزشی بخش ارتباطات و فناوری اطالعات  قطب جادیابرنامه بسترسازی برای 

 
 - - 2،910 0  ی کاربردیهاپژوهشبرنامه 

 
 - - ICT  0 20،900های برنامه آموزش مهارت
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 شماره

 دستگاهاجرايي

 شماره دستگاه /

 برنامه
 شرح دستگاه و برنامه و فعاليت

 1396اعتبارات سال 
 جمع كل

1395 
 درصد رشد

 ايهزينه
 تملک دارايي

 ايسرمايه
 جمع كل

 
 برنامه آموزش کاردانی مهارتی

 
4،500 - 

 
 برنامه آموزش کارشناسی مهارتی

 
31،500 - 

 
 برنامه آموزش کارشناسی ارشد مهارتی

 
1،700 - 

 6 1،789 1،892 0  دبيرخانه کميسيون تنظيم مقررات ارتباطات 

 
 6 1،789 1،892 0  برنامه تنظيم مقررات ارتباطات

 5 135،634 143،080 104،000  سازمان فضایی ایران 

 
 -5 68،120 64،540 45،000  فضایی هایها و فعاليتفناوریبرنامه توسعه 

 
 4 47،514 49،540 30،000  مدارینقاط و حفظیی ی فضاکاربردهابرنامه توسعه 

 
 45 20،000 29،000 29،000  آالتنيو ماش، اماکن هاساختمانی، تعمير، تجهيز و نگهداری فضاها، سازمقاومبرنامه تأمين، توسعه، 

 -33 310،000 209،000 209،000  شرکت ملی پست جمهوری اسالمی ایران 

 
 - - 114،000 114،000  های فناوری اطالعاتبرنامه توسعه زیرساخت

 
 -50 40،000 20،000 20،000  آالتنيو ماش، اماکن هاساختمانی، تعمير، تجهيز و نگهداری فضاها، سازمقاومبرنامه تأمين، توسعه، 

 
 - - 75،000 75،000  های پستیبرنامه توسعه زیرساخت

 
 محتوا و کاربردهای فناوری اطالعات و دولت الكترونيكی رساختیز برنامه ایجاد و توسعه خدمات،

 
120،000 - 

 
 ی ارتباطیهابخشنوین در عمليات  هایفناوریکارگيری برنامه به

 
150،000 - 

 -25 200،000 150،000 150،000  شرکت سهامی ارتباطات زیرساخت 

 
 - - 150،000 150،000  های ارتباطیبرنامه توسعه زیرساخت

 
 ی ارتباطات و فناوری اطالعاتهاشبكهبرنامه ایجاد و توسعه 

 
200،000 - 

 90 307،888 583،600 10،000  پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطالعات 

 
 - - 222،580 0  نگری بخش ارتباطات و فناوری اطالعاتدهآین رصد فناوری وبرنامه 

 
 - - 10،000 10،000  آالت، اماکن و ماشينهاساختمانسازی، تعمير، تجهيز و نگهداری فضاها، برنامه تأمين، توسعه، مقاوم

 
 - - 351،020 0  ری اطالعاتهای حوزه ارتباطات و فناوسازی و توسعه فناوریبرنامه بومی

 
 ی فنی و اقتصادی در حوزه ارتباطات و فناوری اطالعاتهایبررس برنامه انجام

 
104،682 - 

 
 ی کاربردی در حوزه ارتباطات و فناوری اطالعاتهاپروژه برنامه انجام

 
203،206 - 

 -27 803،023 582،803 330،000  سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات رادیویی 

 
 -49 390،000 200،000200،000  برنامه تنظيم مقررات ارتباطات

 
 -10 210،627 105،000189،735  برنامه تنظيم مقررات و صدور پروانه

 
 3 162،396 0168،068  برنامه نظارت و اعمال مقررات

 
 -38 40،000 25،00025،000  آالت، اماکن و ماشينهاساختمانسازی، تعمير، تجهيز و نگهداری فضاها، برنامه تأمين، توسعه، مقاوم

 -12 4,854,147 4,290,429  جمع كل  
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 )ميليون ریال(           العاتاط يفناور و ارتباطات وزارت متفرقه اعتبارات .8جدول 

 عنوانبنديشماره طبقه

 درصد رشد جمع ايتملک دارايي سرمايه ايهزينه

قانون 

1395 
 1396-1395 1396اليحه  1395قانون  1396اليحه  1395قانون  1396اليحه 

 -18 140،000 170،000 0 0 140،000 170،000 فضایی هایيتهزینه فعال -سازمان فضایی ایران 

 7 2،250،000 2،100،000 1،800،000 1،600،000 450،000 500،000 های شبكه پستیتوسعه زیرساخت -وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات

تحقيقاتی بخـش ارتباطـات و    هایيتفعال -وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات 

 داخلی و توليدات ملیهای فناوری یفناوری اطالعات و ارتقا
200،000 400،000 1،400،000 1،700،000 1،600،000 2،100،000 31 

خصـوص  اجـرای وظـایف حـاکميتی در    -طالعـات  وزارت ارتباطات و فنـاوری ا 

 فناوری اطالعات
0 300،000 2،000،000 2،460،000 2،000،000 2،760،000 38 

بنـایی ارتباطـات و فنـاوری    خـدمات زیر  -عـات  ات و فناوری اطالوزارت ارتباط

 1خرجی(  -یافته )جمعی اطالعات در مناطق محروم، روستایی و کمتر توسعه
490،000 500،000 3،000،000 4،300،000 3،490،000 4،800،000 38 

ها، خدمات و کاربردهای توسعه زیرساخت -وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات 

 فناوری اطالعات و شبكه ملی اطالعاتارتباطات و 
500،000 1،395،000 5،900،000 6،000،000 6،400،000 7،395،000 16 

خصـوص امـور   انجام وظایف حـاکميتی در  -اطالعاتوزارت ارتباطات و فناوری 

 فرکانس رادیویی و ایجاد بازار رقابتی در بخش
150،000 200،000 3،600،000 4،500،000 3،750،000 4،700،000 25 

 25 400،000 320،000 0 0 400،000 320،000 السهم سازمانموضوع حق -ت و ارتباطات رادیویی سازمان تنظيم مقررا

مكـانی  -توسعه و تكميل زیربناهای فنـی   -وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات 

 ارتباطات و فناوری اطالعات و شبكه ملی اطالعات
0 0 5،770،000 5،000،000 5،770،000 5،000،000 13- 

توسعه دولت الكترونيک، همراه و محتوای  -وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات 

 الكترونيكی شبكه ملی اطالعات
0 0 1،600،000 3،100،150 1،600،000 3،100،150 94 

و کاهش شكاف اطالعاتی  یاقهتوازن منط -وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات 

 ایهای ماهوارههای کشور و زیرساختو دیجيتالی بين مناطق و حرکت
0 695،000 6،000،000 6،999،850 6،000،000 7،694،850 28 

تجهيزاتـی دفـاتر   -توانمنـدی فنـی   یارتقا-وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات 

 های کشورر حرکتارتباطات و فناوری اطالعات روستایی د
0 0 1،000،000 800،000 1،000،000 800،000 20- 

اجــرای وظــایف صــيانتی اجتمــاعی و  -وزارت ارتباطــات و فنــاوری اطالعــات 

 فرهنگی درخصوص ارتباطات و فناوری اطالعات
0 0 1،000،000 1،000،000 1،000،000 1،000،000 0 

 -25 225،000 300،000 225،000 300،000 0 0 فناوری و کاربردهای فضاییتوسعه  -سازمان فضایی ایران

 مجموع
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هاي متفرقه قوانين بودجه فناوري اطالعات در رديف واي وزارت ارتباطات عملكرد بودجه. 5

 1395تا  1393هاي سال

 16.160معـادل  درصد ) 79نزدیک به  1393نشان داده شده است، در سال  9که در جدول طور همان

 4139در سـال   1.ميليارد ریال( از اعتبارات متفرقه وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات محقق شده بـود 

ات ميليارد ریال( از اعتبارات متفرقه وزارت ارتباطـات و فنـاوری اطالعـ    14.691معادل درصد ) 50 تنها

درصـد تخصـيص از اعتبـارات متفرقـه وزارت      85بيش از  1395ماهه اول سال  8محقق شده است. در 

ی بـوده اسـت. چنانكـه مشـاهده     اهیسرماتملک دارایی  هایطرحارتباطات و فناوری اطالعات مربوط به 

درصـد   50ی های اخير همواره باالشود اعتبارات متفرقه وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات در سالیم

 محقق شده است. 

 

                                                 
 .. فناوری اطالعات و ارتباطات23کل کشور  1395رجوع شود به گزارش بررسی الیحه بودجه سال  .1
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 (الیر ونيليم)        1395ماه نخست سال  8و  1394 سال متفرقه يهافيرد اي وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات دربودجه عملكرد .9جدول 

 عنوان بنديشماره طبقه

 1395ال ماه نخست س 8تخصيص  1395مصوب قانون سال  1394اعتبارات سال 

 ايهزينه درصد تحقق تخصيص مصوب
 يهاييداراتملک

 ياهيسرما
 ايهزينه جمع

 يهاييداراتملک

 ياهيسرما
 جمع

 درصد

 تحقق

 0 0 0 0 170،000 0 170،000 40 46،456 115،200 های فضاییهزینه فعاليت -سازمان فضایی ایران 530000-20

 33 690،000 360،000 330،000 2،100،000 1،600،000 500،000 48 1،070،875 2،250،000 های پستیهای شبكهتوسعه زیرساخت -عاتوزارت ارتباطات و فناوری اطال 530000-27

530000-28 
های تحقيقاتی بخش ارتباطات و فناوری اطالعات فعاليت -وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات

 های داخلی و توليدات ملیو ارتقای فناوری
1،035،000 655،618 63 200،000 1،400،000 1،600،000 130،000 400،000 530،000 33 

 23 450،000 450،000 0 2،000،000 2،000،000 0 50 673،250 1،350،000 اجرای وظایف حاکميتی درخصوص فناوری اطالعات -وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات 530000-29

530000-32 
خدمات زیربنایی ارتباطات و فناوری اطالعات در مناطق  -طالعاتوزارت ارتباطات و فناوری ا

 خرجی( -یافته )جمعیمحروم، روستایی و کمتر توسعه
3،240،000 1،259،350 39 490،000 3،000،000 3،490،000 320،000 753،200 1،073،200 31 

530000-42 
اربردهـای ارتباطـات و   ها، خـدمات و ک توسعه زیرساخت -وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات

 فناوری اطالعات و شبكه ملی اطالعات
4،950،000 2،828،375 57 500،000 5،900،000 6،400،000 430،000 1،700،000 2،130،000 33 

530000-56 
انجام وظایف حاکميتی درخصوص امور فرکانس رادیویی  -وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات

 و ایجاد بازار رقابتی در بخش
3،690،000 2،066،750 56 150،000 3،600،000 3،750،000 100،000 705،000 805،000 21 

 0 0 0 0 320،000 0 320،000 88 270،163 306،000 السهم سازمانموضوع حق -سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات رادیویی 530000-78

530000-24 
مكـانی ارتباطـات و    -بناهـای فنـی  توسعه و تكميـل زیر  -وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات

 فناوری اطالعات و شبكه ملی اطالعات
3،150،000 1،498،875 48 0 5،770،000 5،770،000 0 605،000 605،000 10 

530000-25 
توسعه خدمات، کاربردها و محتوای ارتباطـات و فنـاوری    -وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات

 اطالعات و شبكه ملی اطالعات
900،000 481،875 54 0 1،600،000 1،600،000 0 455،000 455،000 28 

530000-26 
ای و کـاهش  مداری و ماهواره، تـوازن منطقـه  حفظ نقاط -وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات

 های کشورشكاف اطالعاتی و دیجيتالی بين مناطق و حرکت
5،850،000 2،756،250 47 0 6،000،000 6،000،000 0 2،084،400 2،084،400 35 

530000-27 
ارتقای توانمندی فنی تجهيزات دفاتر ارتباطات و فناوری  -وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات

 های کشوراطالعات روستایی در حرکت
603،000 321،250 53 0 1،000،000 1،000،000 0 130،000 130،000 13 

530000-28 
 خصـوص دریف صيانتی اجتمـاعی و فرهنگـی   اجرای وظا -وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات

 ارتباطات و فناوری اطالعات
1،800،000 713،250 40 0 1،000،000 1،000،000 0 130،000 130،000 13 

 0 0 0 0 300،000 300،000 0 19 48،603 250،000 توسعه فناوری و کاربردهای فضایی -سازمان فضایی ایران 550000-41

 26 9,082,600 7,772,600 1,310,000 35,500,000 33,170,000 2,330,000 50 14,690,940 29,489,200 جمع
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 اعتبارات مركز ملي فضاي مجازي .6

کل اعتبارات مربوط به مرکز  1396شود در الیحه بودجه سال مشاهده می 10گونه که در جدول همان

بـر  ( بالغ1805016000ردیف )ای بدون احتساب ای و متفرقهملی فضای مجازی اعم از اعتبارات برنامه

شرح جدول زیـر اسـت. در   به ریال است. اعتبارات مرکز ملی فضای مجازی در قالب برنامه ارديليم 123

های کالن فضای مجازی برای ایـن مرکـز در   ای تحت عنوان طرحاعتبارات متفرقه نيز یک ردیف بودجه

 نظر گرفته شده است.

 
 1395و قانون بودجه سال  1396 سال بودجه حهيال در يمجاز يفضا يمل مركز اعتبارات. 10جدول 

 (الیر ونيليم)

 نام دستگاه هانام برنامه / شرح فعاليت شماره برنامه

اعتبارات 

قانون بودجه 

 1395سال 

اعتبارات اليحه 

 1396بودجه سال 
 درصد رشد

 برنامه پایش و رصد امنيت فضـای مجـازی  

 کشور

مرکز ملی فضـای مجـازی   

 کشور
 

 برنامه مدیریت کالن فضای مجازی کشور
مرکز ملی فضـای مجـازی   

 کشور
 

 

 )طرح

) 

های برنامه حمایت از توسعه علوم و فناوری

نوین: )طرح تملک دارایی: گسترش فناوری 

زمان آمـــوزش فنـــی و اطالعـــات در ســـا

وپرورش، نيروی انتظامی و ی، آموزشاحرفه

 مرکز ملی فضایی )پروژه و مرکز((

ــی و   ــوزش فن ــازمان آم س

ــه  وزارت ی،احرفــــــــــ

ــوزش ــرورش،آم ــروی ن وپ ي

انتظامی جمهوری اسـالمی  

 و مرکز ملی فضای مجازی

 

1302018000

 تعميـر،  سـازی، مقاوم توسعه، برنامه تأمين،

 هــا،فضـاها، سـاختمان   جهيـز و نگهـداری  ت

 آالتماشين اماکن و

 یمجـاز  یفضـا  یمرکز مل

 کشور
0 10،000 - 

34 -550000

 های کالن ملی فضای مجازی کشورطرحقدیم
مرکز ملی فضـای مجـازی   

 کشور
100،000 75،000 0/25- 

 -8/13 162,687 188,671 جمع

 

 اطالعات اعتبارات مربوط به شبكه ملي .7

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

های تملک دارایی فناوری اطالعات و محتوای بومی است. اعتبارات شبكه ملی اطالعات در قالب طرح

اعتباراتی دریافت  در قوانين بودجه 1391ای ذیل برنامه راهبری امور فناوری اطالعات از سال سرمایه

مجموع اعتبارات شبكه ملی اطالعات با افزایش نزدیک به یک  1396کرده است، در الیحه بودجه سال 

ای است که در های تملک دارایی سرمایهدرصد مواجه شده است. شبكه ملی اطالعات ازجمله طرح

ان اجرای آن تا سال مدت زم 1396اما در الیحه بودجه سال ؛ رسيدباید به اتمام می 1394سال 

 به نمایش درآمده است. 11تمدید شده است. مجموعه اعتبارات شبكه ملی اطالعات در جدول  1399
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  1394 سال بودجه حهيال در اطالعات يمل شبكه به مربوط اعتبارات .11جدول 
 (الیر ونيليم)

درصد رشد1395 قانون1396 اليحهياهاي تملک دارايي در اعتبارات برنامهطرح شماره

های شبكه ملی اطالعاتزیرساخت 1302001002

مدیریت یكپارچه شبكه ملی اطالعات 1302001003

کاربردهای شبكه ملی اطالعات 1302002003

ايمجموع اعتبارات برنامه

اعتبارات متفرقه شبكه ملی اطالعات

530000 119
توسعه و تكميل زیربناهای فنی ـ مكانی ارتباطات و فناوری 

وزارت ارتباطات و فناوری ) اطالعات و شبكه ملی اطالعات

 (اطالعات

5،770،000

530000 2
وری اطالعات و توسعه خدمات و کاربردها و محتوای ارتباطات و فنا

 شبكه ملی اطالعات
01،600،000

 
توسعه دولت الكترونيک، همراه و محتوای الكترونيكی شبكه ملی 

 (وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات) اطالعات
0 

530000  
ها، خدمات و کاربردهای ارتباطات و فناوری توسعه زیرساخت

وزارت ارتباطات و فناوری ) عاتاطالعات و شبكه ملی اطال

(اطالعات

6،400،000

13,770,000مجموع اعتبارات متفرقه

كل اعتبارات

 

 

 بنديجمع

حدود  1395نسبت به قانون بودجه  1396جمع اعتبارات فناوری اطالعات و ارتباطات در الیحه بودجه 

درصد از جمع کل  2/3ریال رسيده است. این رقم  ارديليم 118٬485درصد کاهش داشته و به رقم  2

 دجهو قانون بو 1396درصد اعتبارات فاوای الیحه بودجه  70از  شاعتبارات عمومی کشور است. بي

زمان ای نظير پایه یهاتيهای متفرقه است و فاقد هرگونه برنامه، فعاليت و کمدر قالب ردیف 1395

در راستاي شفافيت کند. شروع و پایان، نوع خروجی و... است که نظارت بر آنها را سخت می

. از آنجا که اي متناظر مثبت خواهد بودهاي برنامهاي, انتقال اعتبارات متفرقه به رديفبودجه

ین قه چندو ساب شوندیدرصد محقق م 50 یاطالعات عموماً باال یاعتبارات وزارت ارتباطات و فناور

. عالوه بر است پذیرامكانکامالً  یاریزی و انتقال آنها به بخش اعتبارات برنامهبرنامه تيساله دارند قابل

 ششم )مثالًدر احكام مرتبط با برنامه توسعه پنجم و الیحه برنامه توسعه  عمدتاًاین، اعتبارات مذکور 

 پذیری دارند.رتو نياز بيشتری به نظا شوندیمشبكه ملی اطالعات( صرف 

از احوال  سازمان ثبتدرآمدهای از  ریال هزار ميليارد 4بيش از  1396در الیحه بودجه سال 

هزار ميليارد ریال از طریق صدور  8/2شود. نيروی انتظامی نيز صدور کارت ملی هوشمند تأمين می

شمند در چند سال های هوهای صدور و تعویض کارت. هزینهکندیمکسب های هوشمند انواع کارت
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خذ شده، اما تاکنون خدمتی نوین که اجرای آن مشروط به قابليت هوشمندی أگذشته نيز از مردم 

هوشمندی امروزه بيشتر از آنكه با تحميل  ها به مردم عرضه نشده است.دستگاهازسوی  کارت باشد

ی اجرایی و ایجاد هادستگاهسازی و شبكه هارساختیزهزینه به کاربران نهایی به دست بياید با توسعه 

ی دولتی با وسایل کاربری کاربران مانند تلفن هوشمند یا با هادستگاهقابليت ارتباط ميان تجهيزات 

شناسایی و احراز هویت افراد براساس مشخصات بيولوژیكی و اطالعات امضای الكترونيكی حاصل 

 .شودیم

دهد که اعتبارات های قبل نشان میلو قوانين بودجه سا 1396نگاهی به الیحه بودجه سال 

ی چندباره و عدم قابليت هانهیهزشود که این موضوع موجب هزینه می پراکندهصورت به عمدتاً

تسهيل جریان آزاد  .گرددیمی اجرایی مختلف هادستگاهی اطالعاتی هاسامانهی ميان ریپذتعامل

نگری و رقابت ميان دليل بخشیکارآمد بهبرای توسعه دولت الكترونيكی  هادستگاهاطالعات ميان 

 1396ی شده در الیحه بودجه نيبشيپی درآمدی هافیرددستگاهی مورد توجه قرار نگرفته است و 

 الیحه برنامه توسعه ششم است. (83)خالف قانون برنامه پنجم توسعه و ماده 

 یـی اجرای هـا دسـتگاه ميـان  قانون برنامه پنجم که اشتراک رایگان اطالعات  (46)با توجه به ماده 

شده بود( را تكليف کرده بود و تقدیم الیحه بودجه برنامه ششم و تصـویب   اکه البته قوه قضائيه مستثن)

ی هـا دسـتگاه این الیحه که کليـه   (83)ماده  «ه»بند  و حكممجلس شورای اسالمی ازسوی  کليات آن

، درج کنـد یمـ ی دولتـی  هـا دسـتگاه ی سـایر  هااستعالماجرایی را بدون استثنا ملزم به پاسخ رایگان به 

ی دولتی مانع از توسـعه دولـت الكترونيكـی و    هادستگاهی درآمدی حاصل از پاسخ به استعالم هافیرد

ی دولتی برای مقابله با فسـاد و افـزایش کارآمـدی نظـام اداری     هادستگاهتسهيل جریان اطالعات ميان 

و برای کـل نظـام    شدمیبرداشت آن  ازو  واریزخزانه  بهواقع درآمدها در گونهنیا. جدای اینكه شودیم

 .گرددینماداری درآمدزایی محسوب 

بند « 12»تبصره ) واحده بودجه مادههای گذشته در ای وجوه اداره شده در سالمكانيسم بودجه

ای توسعه هایطرح و هاپروژه از و( لحاظ شده بود 1394واحده در قانون بودجه سال  ماده «ب»

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

ر الیحه بودجه سال اما د حذف شد. 1395شد. این ردیف در الیحه بودجه سال حمایت می تسهيالت

شده  ی تابعه اجازه دادههاشرکتماده واحده به وزارت ارتباطات و « 19»تبصره « ج»در بند  1396

کننده خدمات الكترونيكی های خطرپذیر، ایجاد اپراتورهای ارائهگذاریاست که برای کمک به سرمایه

آفرین و یا صادرات کاال و خدمات در ای اشتغالهای توسعهها و طرحژهها، حمایت از پرودر کليه بخش

گذاری کند. ه سرمایهوجوه اداره شده اقدام بصورت به های خصوصی و تعاونیاین بخش توسط بخش

 ،ماندگی بخش خدمات و سابقه مثبت مشارکت خصوصی در بخش ارتباطاتالبته با توجه به عقب

 در بخش خدمات نيز صورت بگيرد. تواندیم هاگذاریسرمایه
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که وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات   است نیاوجود دارد « 19»تبصره « ج»ابهامی که در بند 

امده است و بخش توسعه خدمات دولت الكترونيكی در آن دیده نشده است. بنابراین در ابتدای آن ني

 شرح زیر تغيير کند:تبصره مورد اشاره به گرددیمپيشنهاد 

 یريد وزأیبا ت شودیاجازه داده م تابعه آن یهااطالعات و شرکت یبه وزارت ارتباطات و فناور»

از محل  یال( ر1.400.000.000.000) يلياردچهارصد م اطالعات تا مبلغ هزار و یارتباطات و فناور

خدمات  کنندهارائه یاپراتورها یجادا یر،خطرپذ هایگذارییهکمک به سرما یخود و برا یمنابع داخل

صادرات کاال و  یاو  ینآفراشتغال یاتوسعه یهاها و طرحاز پروژه یتها، حمابخش يهدر کل يكیالكترون

اساس وجوه اداره شده برصورت به یو تعاون یخصوص یهابخش بخش توسط ینخدمات در ا

برنامه و بودجه کشور  ناطالعات و سازما یمشترک وزارت ارتباطات و فناور يشنهادکه به پ اینامهیينآ

التفاوت نرخ سود را از محل آن پرداخت اختصاص دهند و مابه رسد،یم یرانوز يئته یبو به تصو يهته

 . یندنما

ـ  همچنين هـا و  سـازمان  یـق از طر شـود یاطالعـات اجـازه داده مـ    یه وزارت ارتباطـات و فنـاور  ب

ی و خـارج  یداخلـ  یبا بخش خصوص عمومی – یخود نسبت به مشارکت خصوص یاتوسعه یهاشرکت

اقـدام   های توسعه دولت الكترونيک و توسعه خدمات و کاربردهای فناوری اطالعات و ارتباطاتدر پروژه

و  مهيد سازمان برناأیاطالعات با ت یمنابع وزارت ارتباطات و فناور یقمشارکت از طر یولت. منابع دیدنما

 .«شودیبودجه تأمين م

هـای تملـک   گـذاری طـرح  اعتبارات مربوط به شبكه ملی اطالعات در رده بـاالترین ارقـام سـرمایه   

نيز بودجه آن کمتـر   1396های اخير قرار داشته است و در سال ای فاوای کشور در سالدارایی سرمایه

سـاله پـنجم و   از یک درصد افزایش پيدا کرده است. نظر به اهميت شبكه ملی اطالعات در برنامـه پـنج  

وزارت ارتباطات و فنـاوری   1396شود در الیحه بودجه سال های کلی برنامه ششم پيشنهاد میسياست

 اعتبارات مربوطه شود.کرد از نحوه هزینه ماهه 6های به ارائه گزارش اطالعات ملزم

ی یكپارچـه  انـداز راهو  مـؤثر بخشی به اعتبارات توسعه دولت الكترونيكـی و اسـتفاده   منظور نظمبه 

 ، تبصره الحاقی زیر به ماده واحده اضافه شود:گرددیمدولت الكترونيكی پيشنهاد 

« ت الكترونيكیتوسعه دول»ی ابرنامهی اعتبارات ردیف ابودجه موافقتنامه» تبصره الحاقي ـ 

ی اجرایی مرتبط، امور فناوری اطالعات و ارتباطات هادستگاه جانبهسه تفاهمنامهی اجرایی با هادستگاه

 «.گرددیمشورای عالی اجرایی فناوری اطالعات مبادله  رخانهيدبسازمان برنامه و بودجه و 
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 پيوست

 

 (الیر ونيليم)      1395 سال بودجه قانون و 1396 سال بودجه حهيال در ارتباطات و اطالعات يفناور با مرتبط يابرنامه اعتبارات .12جدول 

 نام دستگاه هانام برنامه / شرح فعاليت شماره برنامه
 جمع كل 1396اعتبارات سال 

 1395سال 
 درصد رشد

 جمع كل استاني ملي

  کشوربرنامه نظارت بر امور  
 

طرح تملک دارایی: سامانه نظـارت الكترونيكـی دیـوان محاسـبات کشـور      

 )سنا( )تحقيقات فنی(
 دیوان محاسبات کشور

 

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

  برنامه اجرای نظام فنی و اجرایی کشور
 

طرح تملک دارایی: سامانه توانمندسازی بـرای مـدیریت شـورای نظـارت     

 )ایجاد سيستم(
 ریزی کشورسازمان مدیریت و برنامه

 

  ی ورود به خدمت دولتیهاتيصالحبرنامه احراز 
 

  هيئت عالی گزینش سازی سامانه گزینشبهنگام

 برداری و اطالعات مكانیبرنامه ارائه خدمات نقشه
برداری کشور )نگهـداری و تعميـر   برداری کشور سازمان نقشهسازمان نقشه

 برداریآموزشكده نقشه -هواپيما و کشتی( 
 

 برنامه برگزاری انتخابات
  

 تـأمين تجهيزات برگـزاری انتخابـات مكـانيزه )    تأمينطرح تملک دارایی: 

 تجهيزات(
 وزارت کشور

 

 و نظارت ریزیبرنامه ریزی،برنامه بودجه
  

افـزاری نظــام جدیــد  افـزاری و نــرم تجهيــز ســختطـرح تملــک دارایـی:   

 ریزی(افزاری نظام جدید بودجهافزاری و نرمریزی )تجهيز سختبودجه
 ریزی کشورسازمان مدیریت و برنامه

 

 برنامه پيشگيری و مبارزه با قاچاق کاال و ارز
  

  ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز مبارزه با قاچاق کاال و ارزی مرتبط با هاسامانهمدیریت 

 آماری هایطرحبرنامه تنظيم و اجرای 
  

افزار نظام جامع آمـاری کشـور   افزار و نرمسخت تأمينطرح تملک دارایی: 

 افزار(افزار و نرمسخت تأمين)
 یرانمرکز آمار ا

 

 برنامه توسعه مدیریت و سرمایه انسانی کشور
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 نام دستگاه هانام برنامه / شرح فعاليت شماره برنامه
 جمع كل 1396اعتبارات سال 

 1395سال 
 درصد رشد

 جمع كل استاني ملي

  سازمان اداری و استخدامی کشور های نوین مدیریتیاستقرار دولت الكترونيک و سایر فناوری

  سازمان برنامه و بودجه کشور نوین مدیریتیهای استقرار دولت الكترونيک و سایر فناوری

 سازمان ثبت احوال کشور برنامه توليد و انتشار آمارهای وقایع هویتی
 

 برنامه توليد و صدور اسناد و مدارک هویتی
  

  ازمان ثبت احوال کشورس آرشيو الكترونيكی اسناد هویتی

  سازمان ثبت احوال کشور صدور شناسنامه

 برنامه راهبری حوادث غيرمترقبه
  

های کاهش خطرپذیری ناشی از زلزله با طرح تملک دارایی: ایجاد سيستم

 ه )ایجاد سيستم کاهش خطرپذیری(رویكرد اقدامات پيشگيران
 سازمان برنامه و بودجه کشور

 

 برنامه راهبری سياست عمومی کشور
  

طرح تملک دارایـی: طـرح جـامع فنـاوری ارتباطـات و اطالعـات نهـاد و        

 ارتباطات مردم و دولت )ایجاد سامانه الكترونيكی(
 یجمهورنهاد ریاست

 

 تكميل بانک اطالعاتی
بـه   مجلس )کمکجمهوری، معاونت امور مجلس، راهبری امور نهاد ریاست

 (اشخاص حقيقی و حقوقی
 

 آماری هایطرحبرنامه راهبری و اجرای 
  

  سازمان برنامه و بودجه کشور انروزرسانی اطالعات مكانی استبه

  سازمان برنامه و بودجه کشور ی پوششیهانقشهتهيه و بازنگری 

  سازمان برنامه و بودجه کشور ی ثبتیآمارهاهمكاری در فرابری و پردازش 

  سازمان ثبت احوال کشور برنامه ثبت و ساماندهی وقایع هویتی ایرانيان

  برداری کشورسازمان نقشه بردارییند نقشهآبرنامه نظارت فنی بر فر

 وقی دولتبرنامه هماهنگی و نظارت بر امور حق
  

 روزرسانی سامانه ملی قوانين و مقرراتبه
های حقوقی و تنقيح قوانين و حل اختالف دعاوی پژوهش-معاونت حقوقی

 صالحيت يدأیتو 
 

  سازمان ثبت احوال کشور برنامه شناسایی ایرانيان

  2،414،973 دستگاه 56 برنامه توسعه دولت الكترونيک1002057000

  سازمان امور مالياتی کشور هاسامانهتوسعه 

  افزودهبرنامه وصول ماليات بر ارزش
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 نام دستگاه هانام برنامه / شرح فعاليت شماره برنامه
 جمع كل 1396اعتبارات سال 

 1395سال 
 درصد رشد

 جمع كل استاني ملي

  سازمان امور مالياتی کشور افزودهی ماليات بر ارزشزارهاافنرمطراحی فرآیند، توليد و پشتيبانی 

 کاربردی هایپژوهشبرنامه 
  

طرح تملک دارایـی: طـرح جـامع ماليـاتی )مطالعـه، تـأمين تجهيـزات و        

 افزار و ایجاد دو مرکز دیتا(نرم
 سازمان امور مالياتی کشور

 

  سازمان جغرافيایی نيروهای مسلح برنامه آمایش سرزمينی و اطالعات مكانی

  سازمان جغرافيایی نيروهای مسلح تصاویر راه دور تأمينبرنامه توليد و 

 و توسعه بسيج برنامه جذب، آموزش
  

  ميليونی 20ارتش  -سازمان بسيج توسعه فناوری اطالعات )شبكه ارتباطی بسيج(

 برنامه راهبری امور دفاعی
  

طرح تملک دارایی: ایجاد شبكه فرماندهی و کنترل نيروهای مسلح )ایجاد 

 ماندهی و کنترل نيروهای مسلح(شبكه فر
 شرکت سهامی صنایع الكترونيک ایران

 

  سسه تحقيقات دفاعیؤم هدایت و راهبری فناوری اطالعات

 عقيدتی حوزه دفاعیـ برنامه ارائه خدمات فرهنگی 
  

  سياسی ارتش جمهوری اسالمی ایرانـ سازمان عقيدتی  اطالعات توسعه فناوری

  نمایندگی ولی فقيه در سپاه پاسداران انقالب اسالمی توسعه فناوری اطالعات

 برنامه توسعه فناوری اطالعات

سـتاد مشـترک سـپاه     - ستاد مشـترک ارتـش جمهـوری اسـالمی ایـران     

ستاد فرماندهی کل نيروهای مسـلح جمهـوری    -پاسداران انقالب اسالمی 

سسه تحقيقات دفـاعی وزارت  ؤم -دانشگاه عالی دفاع ملی  -اسالمی ایران 

 دفاع و پشتيبانی نيروهای مسلح

 برنامه پشتيبانی و توسعه فناوری اطالعات
ی افسری ارتش دانشگاه علوم پزشكی ارتش جمهـوری اسـالمی   هاهدانشگا

 ایران
 

  دانشگاه صنعتی مالک اشتر برنامه توسعه و ارتقای فناوری اطالعات

  توليد گذرنامه بيومتریک -وزارت اطالعات  برنامه توليد گذرنامه بيومتریک

 ایشهری و جادهبرنامه کنترل و نظارت ترافيک درون
  

شهری طرح تملک دارایی: کنترل و مراقبت الكترونيكی عبور و مرور درون

 ی اصلیهاجادهکالنشهرها و 
 نيروی انتظامی جمهوری اسالمی ایران

 

  دانشگاه علوم انتظامی شهيد شاطری -وزارت اطالعات  امه توسعه فناوری اطالعاتبرن

 امنيتی-عقيدتی حوزه انتظامیـبرنامه ارائه خدمات فرهنگی 
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 نام دستگاه هانام برنامه / شرح فعاليت شماره برنامه
 جمع كل 1396اعتبارات سال 

 1395سال 
 درصد رشد

 جمع كل استاني ملي

  امی جمهوری اسالمی ایرانسياسی نيروی انتظـ سازمان عقيدتی  ارتقای فناوری و مكانيزاسيون ارتباطات

  نيروی انتظامی جمهوری اسالمی ایران های ارتباطی ناجاای و شبكهی جامع رایانههاسامانهبرنامه توسعه 

 برنامه کشف جرائم
  

  نيروی انتظامی جمهوری اسالمی ایران یبریرسيدگی و کشف جرائم سا

  اجرای وظایف حاکميتی و امنيتی فناوری اطالعات-وزارت اطالعات  برنامه ارتقای امنيت فناوری اطالعات

 برنامه ارتقای امنيت سازمانی حوزه دفاعی
  

  سازمان حفاظت اطالعات سپاه پاسداران انقالب اسالمی ارتقای امنيت ارتباطات

  سازمان مرکزی حفاظت اطالعات ارتش جمهوری اسالمی ایران ارتقای امنيت ارتباطات

  ظت اطالعات وزارت دفاعسازمان حفا ارتقای امنيت ارتباطات

 امنيتی-برنامه ارتقای امنيت سازمانی حوزه انتظامی
  

  سازمان حفاظت اطالعات نيروی انتظامی جمهوری اسالمی ایران حفاظت اسناد و مدارک اطالعات و امنيت ارتباطات

 کاربردی هایپژوهشبرنامه 
  

 مرکز تحقيقات راهبردی امور دفاعی اندازی بانک اطالعات پویای مصدومان شيمياییراه
 

 وافزار و خرید وسـایل صـوتی   افزار و نرمتهيه و خرید رایانه همراه و سخت

 تصویری
  یمرکز تحقيقات راهبردی امور دفاع

 برنامه ثبت اسناد رسمی
  

  سازمان ثبت اسناد و امالک کشور ارائه خدمات الكترونيک اجرای مفاد اسناد رسمی

  اسناد و امالک کشور سازمان ثبت صورت الكترونيكیهو انتقاالت ب نقلارائه خدمات ثبت اسناد رسمی و 

  سازمان ثبت اسناد و امالک کشور ثبت الكترونيک وقایع ازدواج و طالق

  سازمان ثبت اسناد و امالک کشور برنامه ثبت امالک و کاداستر

  سازمان ثبت اسناد و امالک کشور ها و مالكيت معنویبرنامه ثبت شرکت

 یاهستهریزی و نظارت راهبردی برنامه برنامه
  

 رافـزا افـزاری و پشـتيبانی نـرم   سـخت  هـای زیرسـاخت طرح تملک دارایی: توسعه 

 و توسعه تجهيزات و تأسيسات( تأمينافزاری منابع اطالعاتی و نرم تأمين)
 سازمان انرژی اتمی

 

  شرکت سهامی ارتباطات زیرساخت، وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات های ارتباطیبرنامه توسعه زیرساخت

 های فناوری اطالعاتامه توسعه زیرساختبرن
شرکت ملی پست جمهوری اسـالمی   -وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات 

 ایران
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 نام دستگاه هانام برنامه / شرح فعاليت شماره برنامه
 جمع كل 1396اعتبارات سال 

 1395سال 
 درصد رشد

 جمع كل استاني ملي

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

 يم مقررات ارتباطاتبرنامه تنظ
سازمان تنظـيم مقـررات و    -دبيرخانه کميسيون تنظيم مقررات ارتباطات 

 ارتباطات رادیویی
 

 برنامه تنظيم مقررات و صدور پروانه
وزارت ارتباطـات و فنـاوری    -سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات رادیـویی  

 اطالعات
 

  پژوهشگاه فضایی ایران فضایی و کاربردهایبرنامه توسعه فناوری 

برنامه توسـعه خـدمات ارتباطـات و فنـاوری اطالعـات و خـدمات دولـت        

 یافتهالكترونيكی روستاها و مناطق کمتر توسعه
  اطالعات وزارت ارتباطات و فناوری

 های فضاییبرنامه توسعه زیرساخت
 

 

برنامه بسترسازی برای ایجاد قطب آموزشـی بخـش ارتباطـات و فنـاوری     

 اطالعات در منطقه آسيا و اقيانوسيه

کـاربردی پسـت و    -دانشـكده علمـی  -وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات 

 مخابرات
 

  دبيرخانه شورای اجرایی فناوری اطالعات ی ارتباطات و فناوری اطالعات دولتکاربردهابرنامه ساماندهی 

  وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات مداریهای فضایی و حفظ نقاطبرنامه توسعه فعاليت

  وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات ICTبرنامه توسعه فناوری داخلی بخش 

  سازمان فضایی ایران فضایی هایفعاليتو  هایفناوربرنامه توسعه 

  سازمان فضایی ایران مداریی فضایی و حفظ نقاطکاربردهابرنامه توسعه 

  وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات برنامه ساماندهی فضای فرکانسی کشور

  مرکز ملی فضای مجازی کشور برنامه مدیریت کالن فضای مجازی کشور

  ن تنظيم مقررات و ارتباطات رادیوییسازما برنامه نظارت و اعمال مقررات

  وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات ICTبرنامه نظارت و تنظيم مقررات بخش 

  العاتپژوهشگاه ارتباطات و فناوری اط نگری بخش ارتباطات و فناوری اطالعاتبرنامه رصد فناوری و آینده

سـازی، تعميـر، تجهيـز و نگهـداری فضـاها،      برنامه تأمين، توسـعه، مقـاوم  

 آالتها، اماکن و ماشينساختمان
  دستگاه تابعه 7وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات و 

  شرکت ملی پست جمهوری اسالمی ایران پستیهای برنامه توسعه زیرساخت

 شرکت ملی پست جمهوری اسالمی ایران ی ارتباطیهابخشنوین در عمليات  هایفناوریکارگيری برنامه به
 

  شناسیبرنامه ارائه خدمات هواشناسی و اقليم
 

  سازمان هواشناسی کشور آوری، پردازش، داده و اطالعات هواشناسیمعارائه خدمات ج

  سازمان هواشناسی کشور شناسیارتقای بانک داده و اطالعات هواشناسی و اقليم
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 نام دستگاه هانام برنامه / شرح فعاليت شماره برنامه
 جمع كل 1396اعتبارات سال 

 1395سال 
 درصد رشد

 جمع كل استاني ملي

  خدمات هواشناسی ارائهبرنامه 
 

  سازمان هواشناسی کشور های مایكروویو هواشناسیلاعتبار کانا تأمين

آالت و توسـعه فنـاوری   تجهيـزات و ماشـين   تـأمين طرح تملـک دارایـی:   

خرید رایانه و سایر تجهيزات اعم از تجهيزات فناوری )اطالعات هواشناسی 

 اطالعات(

 سازمان هواشناسی کشور
 

  یاجادهنقل وبرنامه راهبری توسعه حمل
 

  وزارت راه و شهرسازی های اطالعاتیروزآوری بانکایجاد و به

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

  مرکز توسعه تجارت الكترونيكی برنامه توسعه زیرساخت کليد عمومی و امنيت اطالعات تجاری

  مرکز توسعه تجارت الكترونيكی برنامه توسعه تجارت الكترونيكی

ــدوی   ــتگذاری و ت ــری، سياس ــه راهب ــارت  برنام ــررات تج ــوابط و مق ن ض

 الكترونيكی
  مرکز توسعه تجارت الكترونيكی

 بردارانبهرهبرنامه ترویج و توانمندسازی جوامع محلی و 
  

طرح تملک دارایی: اسـتقرار سـامانه اطالعـات مـدیریت زنجيـره تـرویج،       

برداری شبكه نهایی و ایجاد و بهره تأمين، توليد، فرآوری و فروش محصول

 ملی تلویزیونی کشاورزی

 وزارت جهاد کشاورزی
 

  وزارت جهاد کشاورزی -ها، مراتع و آبخيزداری کشور سازمان جنگل ی فنی منابع طبيعیارهايمعو  هاداده، هانقشهروزرسانی برنامه به

 وزارت جهاد کشاورزی -ها، مراتع و آبخيزداری کشور سازمان جنگل های اطالعاتی و منابع طبيعیبرنامه توسعه فناوری و ایجاد بانک
 

  برنامه تهيه اطالعات و آمار بخش کشاورزی
 

  رت جهاد کشاورزیوزا ایجاد سامانه هوشمند اطالعات و آمار بخش کشاورزی

  ها، مراتع و آبخيزداری کشورسازمان جنگل برنامه ساماندهی مالكيت اراضی ملی

برنامه کنترل کيفی و بهداشتی توليدات خام دامـی و شـيالتی و خـوراک    

 دام
 

 

ای خام دامی با اسـتفاده از سـامانه   وردهآابی مراحل توليد تا مصرف فرردی

 الكترونيكی
  سازمان دامپزشكی کشور

  برنامه توسعه کارآفرینی و اشتغال
 

  اه اجتماعیوزارت تعاون، کار و رف راهبری طراحی و استقرار سامانه جامع آمار و اطالعات بازار کار
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 نام دستگاه هانام برنامه / شرح فعاليت شماره برنامه
 جمع كل 1396اعتبارات سال 

 1395سال 
 درصد رشد

 جمع كل استاني ملي

  هاتعاونیبرنامه توسعه و توانمندسازی 
 

  هاگيری و توانمندسازی تعاونیشكل -وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی هاتعاونیروزرسانی بانک اطالعات کمک به تشكيل و به

  پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطالعات های حوزه ارتباطات و فناوری اطالعاتسازی و توسعه فناوریمیبرنامه بو

 پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطالعات ی کاربردی در حوزه ارتباطات و فناوری اطالعاتهاپروژهبرنامه انجام 
 

  کاربردی هایژوهشپبرنامه 
 

 های پيشرفتههای تحقيقاتی مرتبط با فناوریانجام پروژه
وزارت ارتباطات و فناوری اطالعـات، دانشـكده علمـی، کـاربردی پسـت و      

 مخابرات
 

 های بخشها و مهارتی نيازسنجی تخصصاهپروژهانجام 
العـات، دانشـكده علمـی، کـاربردی پسـت و      وزارت ارتباطات و فناوری اط

 مخابرات
 

  پژوهشگاه فضایی ایران های کاربردیو پروژه هاطرحانجام 

 های دانشجویینامهحمایت از پایان
و  وزارت ارتباطات و فناوری اطالعـات، دانشـكده علمـی، کـاربردی پسـت     

 مخابرات
 

  های بازرگانیسسه مطالعات و پژوهشؤم راهبری توسعه ارتباطات

ــگ ــه فرهن ــارکت برنام ــای مش ــازی و ارتق ــازی  س ــی در بهس ــای مردم ه

 زیستمحيط
 

 

  زیست سازمان حفاظت محيط ارائه خدمات الكترونيكی

  زیست سازمان حفاظت محيط های آماریآوری، تحليل و ثبت دادهشناسایی، جمع

  برنامه راهبری نظام فنی و اقتصادی مسكن و ساختمان
 

  شهرسازی وزارت راه و های اطالعاتیها و بانکروزآوری سامانهایجاد و به

  برنامه راهبری ارتقای طراحی و معماری شهری
 

توسـعه و   هـای طرحروزرسانی پایگاه اطالعات جغرافيایی کليه نظارت و به

 عمران در سطوح مختلف
  وزارت راه و شهرسازی

  ی و روستاییبرنامه ارائه خدمات شهر
 

  ی کشورهایاريدهو  هایشهردارسازمان امور  ریزی در جهت تحقق هدف شهرداری و دهياری الكترونيکبرنامه

  مهندسیهای نظامبرنامه کمک به سازمان
 

  مهندسی و کنترل ساختمانوزارت راه و شهرسازی، اجرای قانون نظام کشورروزرسانی سامانه جامع مهندسی راهبری به

  مرکز تحقيقات راه، مسكن و شهرسازی های اطالعاتی و فناوریبرنامه توسعه بانک

  های بهداشتیبرنامه ارتقای شاخص
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 نام دستگاه هانام برنامه / شرح فعاليت شماره برنامه
 جمع كل 1396اعتبارات سال 

 1395سال 
 درصد رشد

 جمع كل استاني ملي

 اجرای برنامه ذیج حياتی، آمار و اطالعات نظام شبكه

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی، ایجاد دسترسی عادالنه مردم بـه  

های صداوسيما و خبرگـزاری  خدمات بهداشتی و درمانی و کمک به برنامه

 سالمت

 

 برنامه مدیریت بحران در حوادث غيرمترقبه
  

ی هادانشگاهکمک به سامانه ارتباطی مدیریت بحران در اورژانس تهران و 

 علوم پزشكی

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی، ایجاد دسترسی عادالنه مردم بـه  

های صداوسيما و خبرگـزاری  خدمات بهداشتی و درمانی و کمک به برنامه

 سالمت

 

  برنامه توسعه تحقيقات علوم پزشكی
 

  امور فناوری و تحقيقات پزشكی -و آموزش پزشكی درمان وزارت بهداشت، دسترسی به مجالت الكترونيک

  امور فناوری و تحقيقات پزشكی -شكیو آموزش پز درمان وزارت بهداشت، های اطالعاتی علوم پزشكیاندازی و توسعه بانکراه

  برنامه اعزام دانشگاهيان به حج عمره و عتبات عاليات
 

 درون کاروانی و مجازی هایفعاليتحمایت از برگزاری مسابقات و 
و  کمک بـه سـتاد عمـره   -هانهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه

 عتبات دانشگاهيان
 

  دینی-ی فكریازهاينبرنامه شناسایی و تأمين 
 

ی مكتـوب و مجـازی   ارسـانه راهبری و چاپ و توزیع کتـب و محصـوالت   

 ی دینی و فرهنگیازهاينبر مبتنی
  دفتر تبليغات اسالمی حوزه علميه قم

  دینی مساجد-فرهنگی هایفعاليتبرنامه حفظ و ارتقای 
 

  مرکز رسيدگی به امور مساجد ی فناوری و اطالعاتهابرنامهحمایت از 

  تبليغ و ترویج قرآن کریم هایفعاليتبرنامه حمایت و راهبری 
 

فرهنگی قرآن و عترت غيردولتی و خصوصی  مؤسساتاز نهادها و حمایت 

قرآنی در فضای مجازی، توليدات فرهنگی  هایفعاليت)در راستای توسعه 

 هنری فاخر قرآنی( ـ

  وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی

  برنامه راهبری، نظارت و اداره موقوفات کشور
 

  سازمان اوقاف و امور خيریه سامانه جامع اطالعات و مدیریت موقوفات هایفعاليتحمایت از 

  برنامه گسترش و تعميق اندیشه تقریب مذاهب اسالمی
 

  نی تقریب مذاهب اسالمیمجمع جها های زنده دنياروزرسانی و توسعه محتوایی سایت مجمع به زبانبه

  رسانی و تبليغات دینیبرنامه هدایت اطالع
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 نام دستگاه هانام برنامه / شرح فعاليت شماره برنامه
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طرح تملک دارایی: گسـترش فنـاوری ارتباطـات و اطالعـات در سـازمان      

 تبليغات اسالمی )پروژه(
 سازمان تبليغات اسالمی

 

توسعه، تأمين و توليد آثار متناسب تربيتـی و پرورشـی کودکـان و    برنامه 

 نوجوانان
 

 

  شرکت سهامی کانون پرورش فكری کودکان و نوجوانان رتال کودکانوتوليد آثار، محتوا و ایجاد پ

  اسناد ملیبرنامه شناسایی، گردآوری، ساماندهی، حفاظت و اشاعه 
 

  سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسالمی ایران سازی اسناد و مدارک تاریخی و ملیدیجيتال

برنامه شناسایی، گردآوری، ساماندهی، حفاظت و اشاعه آثار مكتوب خطی 

 و غيرخطی ملی
 

 

  سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسالمی ایران سازی کتب و منابع خطی و چاپیدیجيتال

  برنامه حمایت و گسترش سينمای ملی
 

هـای سـينمایی در شـبكه نمـایش     رسانی و تكثيـر فـيلم  حمایت از اطالع

 خانگی
  بصری -ی سازمان امور سينمایی و سمع

منظـور جلـوگيری از تكثيـر    صيانت از آثار سينمایی و سمعی و بصری بـه 

 غيرمجاز محصوالت سمعی و بصری
  بصری -سازمان امور سينمایی و سمعی 

  بصری -زمان امور سينمایی و سمعی سا کمک به خرید حق رایت انواع فيلم در شبكه نمایش خانگی

  خوانیبرنامه حمایت از نشر و ترویج کتاب
 

  و مطبوعات کتاب حمایت از نشر، -وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی های کتابهای تازهاندازی پایگاهرسانی و تبليغات کتاب و راهکمک به اطالع

 های اجتماعی زنانها و مشارکتبرنامه ارتقای توانمندی
  

  معاونت امور زنان و خانواده های اطالعاتی در حوزه زنان و خانوادهحمایت از بانک

 هانفرهنگی، هنری و دینی استا هایفعاليتبرنامه حمایت از 
  

  ع(رضا )هنری امام -المللی فرهنگیبنياد بين-وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی فرهنگ رضوی رسانی مرتبط باهای اطالعحمایت از پایگاه

 ی نمایشیهنرهابرنامه حمایت و گسترش 
  

هـای  ی تئـاتر، نمـایش  هـا برنامـه رای سـازی و اجـ  حمایت از توليد، نمونه

 ای، سنتی و آئينی و توزیع و عرضه در شبكه نمایش خانگیصحنه
  وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی

 برنامه ساماندهی امور جوانان
  

ورتـال جـامع   های اوقات فراغت جوانان بـا اسـتفاده از پ  ساماندهی فعاليت

 اوقات فراغت
  وزارت ورزش و جوانان
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منظور تقویـت  محتوای فرهنگی در فضای مجازی به ارائهکمک به توليد و 

 هویت ملی جوانان
  وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی

 های عمومیبرنامه گسترش و بهسازی کتابخانه
  

 هاکتابخانهافزار مدیریت جامع توسعه نرم هایطرحروزرسانی و مدیریت به

 )سامان( و طرح جامع آماری
  ی عمومی کشورهاکتابخانهنهاد 

 ی انقالب اسالمی ایران در خارج از کشوردستاوردهابرنامه معرفی 
  

هـای اجتمـاعی علمـی    هـای اینترنتـی و شـبكه   ز پایگـاه ایجاد و حمایت ا

هنری برای مخاطبين خارج از ـ ای، تبليغ دینی، فرهنگی  آموزشی، رسانه

 کشور

  سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمی

 ()ره برنامه نشر و ترویج آثار امام خمينی
  

رتال امام خمينی به چهار زبان فارسی، عربی، انگليسی وپحمایت از سایت 

 و فرانسه
  سسه نشر آثار حضرت امام قدس سرهؤم

و نگهـداری فضـاها،    زيـ تجه ،ريـ تعم ،سـازی مقـاوم  ،توسـعه  ،تأمينبرنامه 

   آالتو ماشين اماکن ،هاساختمان

ی عمـومی )افـزایش   هاکتابخانهیی: روزآمدسازی و تجهيز طرح تملک دارا

افـزاری و  ای )نـرم (، روزآمدسـازی امكانـات رایانـه   1منابع مرجـع )کتـب   

 ((1افزاری سخت

 های عمومی کشورنهاد کتابخانه
 

 برنامه گسترش زبان فارسی در خارج از کشور
  

  بنياد سعدی موزش مجازی زبان و ادبيات فارسیبرگزاری آ

 برنامه تأمين، حفاظت، مرمت و معرفی ميراث غيرمنقول فرهنگی
  

  سازمان ميراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری های جهانی ميراث فرهنگیانجام امور پایگاه

  سازمان ميراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری های ملی ميراث فرهنگیانجام امور پایگاه

  حوزه هنری سازمان تبليغات اسالمی برنامه تأمين محتوای فرهنگی دیجيتال

 ، توليد و پخش سيماتأمينبرنامه 
  

  سازمان صداوسيمای جمهوری اسالمی ایران توليد و پخش در فضای مجازی

 برنامه تأمين، توليد و پخش صدا
  

  سازمان صداوسيمای جمهوری اسالمی ایران توليد و پخش در فضای مجازی
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 نام دستگاه هانام برنامه / شرح فعاليت شماره برنامه
 جمع كل 1396اعتبارات سال 

 1395سال 
 درصد رشد

 جمع كل استاني ملي

 ی شنيداری و دیداریهارسانهبرنامه توسعه 

هــای مــایكروویو ســازمان اجــاره کانـال  -وزارت امـور اقتصــادی و دارایــی  

صداوسيمای جمهوری اسالمی ایران برای پرداخـت بـه شـرکت مخـابرات     

 1کمک( )ایران 
 

 ی شنيداری و دیداریهارسانهبرنامه توسعه 
  

 های مایكروویو صداوسيمااعتبار کانال تأمين

هــای مــایكروویو ســازمان اجــاره کانـال  -وزارت امـور اقتصــادی و دارایــی  

صداوسيمای جمهوری اسالمی ایران برای پرداخـت بـه شـرکت مخـابرات     

 1کمک( )ایران 

 

فناوری موجود به فنـاوری   طرح تملک دارایی: ارتباط فيبر نوری و تبدیل

 آنالوگ به دیجيتال( و گسترش فناوری اطالعات در سازمان)پيشرفته 
 سازمان صداوسيمای جمهوری اسالمی ایران

 

 نسازمان صداوسيمای جمهوری اسالمی ایرا ی تعاملیهاشبكهبرنامه توليد و پخش برنامه در بستر فضای مجازی و 
 

 برنامه حمایت و ارتقای مطبوعات
  

  وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی حمایت از اجرای قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطالعات

  سازمان تبليغات اسالمی -و ارشاد اسالمی  وزارت فرهنگ فرهنگی دیجيتال هایو فعاليتها برنامه ساماندهی و توسعه رسانه

 برنامه نظارت بر سازمان صداوسيما
  

هـای  نظارت، ارزیابی و تحليل عملكرد سازمان در حوزه فنـاوری و رسـانه  

 مجازی
  شورای نظارت بر صداوسيما

 برنامه حمایت از توسعه صادرات صنایع دستی
  

  سازمان ميراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری حمایت از توسعه تجارت الكترونيک در صنایع دستی

 آموزشیکمکهای درسی، مواد آموزشی و برنامه تأمين کتاب
  

  ریزی آموزشیسازمان پژوهش و برنامه های آموزشیيد فيلمتول

  ریزی آموزشیسازمان پژوهش و برنامه توليد محتوای الكترونيكی

 برنامه سوادآموزی
  

  ادآموزینهضت سو ارتقای پایگاه داده اطالعات

و نگهـداری فضـاها،    زيـ تجه ،ريـ تعم ،سـازی مقـاوم  ،توسـعه  ،تأمينبرنامه 

   آالتو ماشين اماکن ،هاساختمان

ــاد      ــات و ایج ــاوری اطالع ــترش فن ــی: گس ــک دارای ــرح تمل ــبكه  ط ش

 سازی مدارس(هوشمندسازی مدارس )هوشمند
 رورشوپوزارت آموزش

 

 ICT هایبرنامه آموزش مهارت
  



 

 اه مجلس شوراي اسالمی مركز ژپوهش ____________________________________________________________________________________________ 
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 نام دستگاه هانام برنامه / شرح فعاليت شماره برنامه
 جمع كل 1396اعتبارات سال 

 1395سال 
 درصد رشد

 جمع كل استاني ملي

 آموزش گروه ارتباطات و فناوری اطالعات
کـاربردی پسـت و    -دانشـكده علمـی  -وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات 

 مخابرات
 

 ی غيرحضوریهاآموزشبرنامه 
  

  دانشگاه پيام نور ی از راه دورهاآموزشارائه 

  دانشگاه پيام نور های وابستهرسانی و سامانهرتال اطالعوایجاد، توسعه و پشتيبانی پ

  دانشگاه پيام نور ایتوليد و بهسازی محتوای آموزشی چندرسانه

 برنامه سنجش و پذیرش
  

  پژوهشكده علوم و صنایع غذایی هاآزمونالكترونيكی  هایفعاليتارتقا و توسعه 

 های آموزشی و پژوهشیبرنامه توسعه زیرساخت
  

  دانشگاه و مرکز آموزشی 134 تیهای اطالعااشتراک پایگاه1803035001

  دانشگاه و مرکز آموزشی 146 تأمين پهنای باند اینترنت1803035002

  دانشگاه و مرکز آموزشی 86 توسعه فضای مجازی و استقرار هوش سازمانی1803035006

 ای دانشگاهیپایه هایپژوهشبرنامه 
  

1804003004
هـای اطالعـاتی، ارتبـاطی و علمـی )خریـد پهنـای بانـد        تأمين زیرساخت

 های اطالعاتی(اینترنت و اشتراک پایگاه
  ایوحرفهدانشگاه فنی -دانشگاه فرهنگيان  -ی یدانشگاه شهيد رجا

 ای دانشگاهیهتوسع هایپژوهشبرنامه 
  

 های اطالعاتیاشتراک پایگاه1805003002
مرکـز آمـوزش    -زیسـت   زیست، دانشكده محـيط  سازمان حفاظت محيط

 عالی هوانوردی و فرودگاهی کشور
 

 دانشگاه و مرکز آموزشی 142 های اطالعاتیاشتراک پایگاه1805003002
 

 پهنای باند اینترنتتأمين 1805003015

دانشـگاه رازی،   -زیسـت   زیست، دانشكده محـيط  سازمان حفاظت محيط

مرکـز آمـوزش عـالی هوانـوردی و فرودگـاهی       -دانشكده کشاورزی سنقر 

 کشور

 

 دانشگاه و مرکز آموزشی 153 تأمين پهنای باند اینترنت1805003015
 

  جامعه المصطفی العالميه های اطالعاتی، ارتباطی و علمیختتأمين زیرسا1805003016

 های پژوهشیسازی یافتهبرنامه تجاری
  

هـای هواشناسـی و   های نوین در طراحـی و توسـعه سـامانه   ترویج فناوری

 هشدار سریع
  شناسیپژوهشكده هواشناسی و اقليم
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 نام دستگاه هانام برنامه / شرح فعاليت شماره برنامه
 جمع كل 1396اعتبارات سال 

 1395سال 
 درصد رشد

 جمع كل استاني ملي

 برنامه توسعه علوم مهندسی و فناوری
  

  مرکز تحقيقات کامپيوتری علوم اسالمی افزاریتأمين و توليد محتوای فرهنگی و دینی در فضای مجازی و نرم

 های نوینبرنامه حمایت از توسعه علوم و فناوری
  

طــرح تملــک دارایــی: گســترش فنــاوری اطالعــات در ســازمان آمــوزش 

وپرورش، نيروی انتظامی و مرکز ملی فضایی )پروژه ی، آموزشاحرفهوفنی

 و مرکز(

ی انتظـامی  رويـ ن وپـرورش، آمـوزش  وزارت ی،احرفـه وازمان آموزش فنیس

  جمهوری اسالمی و مرکز ملی فضای مجازی

 دینی-ای فرهنگیتوسعه هایپژوهشبرنامه 
  

  سسه پژوهشی و فرهنگی انقالب اسالمیؤم رسانی از طریق سایتاطالع

 کاربردی هایپژوهشبرنامه 
  

  پژوهشگاه علوم و فناوری اطالعات ایران العاتکاربردی در زمينه علوم و فناوری اط هایپژوهشانجام 

  کاربردیـدانشگاه جامع علمی  های فناوری ارتباطات و اطالعاتتوسعه زیرساخت

 جمع كل

 

 

 



 

 

 

 

 

 اهمركز ژپوهش شناسنامه گزارش
 15219شماره مسلسل:  شوراي اسالمی مجلس

 

 

 

 و ارتباطات بخش فناوری اطالعات. 15 کل کشور 1396بررسی الیحه بودجه سال : عنوان گزارش

 
 

 

 (عات و ارتباطاتفناوری اطال)گروه  های نوینارتباطات و فناوریمطالعات  :نام دفتر

 ابوالقاسم رجبی، محمدامين فصيحی، عباس پورخصاليان :گانكنندتهيه و تدوين

 حسن پوراسماعيلمدير مطالعه: 

 ، محمدحسن معادی رودسریمهدی فقيهی علمي: انناظر

 کميسيون برنامه، بودجه و محاسبات متقاضي: 

 ـــــــ: تخصصي ويراستار

 ـــــــ ويراستار ادبي:

 

 

 :اي كليديهواژه

 . فناوری اطالعات و ارتباطات1

 . الیحه بودجه2

 1396بودجه . 3

 

 

 24/9/1395 تاريخ انتشار:

 

 363شماره چاپ:  دوره دهم ـ سال اول

 220شماره ثبت:  20/9/1395تاريخ چاپ: 

 

 


