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 كل كشور 1400بررسی اليحه بودجه سال 

 بخش فناوري اطالعات و ارتباطاتبودجه مصارف . ۵1

 

 

 
 

 

 

 چكيده

سال  بودجه و مقایسه آن با قانون 1400 سال ی اطالعات و ارتباطات در الیحه بودجهبررسي بخش فناور

و یافته  درصد افزایش 3۷درصد كاهش و اعتبارات متفرقه  12ای دهد اعتبارات برنامهنشان مي 1399

نسبت به كل  بخشطور كلي سهم این بهدرصد بيشتر شده است. اما  15 درنتيجه كل اعتبارات فاوا

با روندی رو به كاهش همواره  1399جز در سال  1400تا  1395های ه عمومي كشور طي سالبودج

درصد از  16/2به  05/3سهم فاوا از  1399نسبت به قانون  1400همراه بوده و در الیحه بودجه سال 

فناوری اطالعات و ارتباطات بيش از آنكه در  بخش. اعتبارات كل بودجه عمومي كاهش خواهد یافت

شوند كه این امر رهگيری های متفرقه گنجانده ميای مرتبط قرار داشته باشند در ردیفهای برنامهیفرد

های چند ماهيت پویای طرحهرسازد. های متناظر را با دشواری مواجه ميمحل هزینه و تحقق برنامه

ساله این هرما تكرار ا ،كندپذیر های متفرقه را توجيهمرتبط با این حوزه ممكن است وجود برخي ردیف

های ها ذیل دستگاهتوان برای برخي از این طرحدهد ميسال پي در پي نشان مي 6ها طي حداقل ردیف

های هزینه خشيجهت اثرب .كردای در نظر گرفت و برای آن اعتبارات الزم را منظور مربوطه ماهيت برنامه

 بندطبق شود طور كلي پيشنهاد ميبهز است. ای در حوزه فاوا به هدایت ساختاری متمركز نيابودجه

 ،شورای عالي فضای مجازی 1391مصوبه  ،كشور یمجاز یفضا ياساسنامه مركز مل (3)ماده  «11»

مبادله موافقتنامه با  قیاز طر يعال یمصوب شورا يفرادستگاه ایكالن  یهابودجه طرح عیو توز ميتسه

 صورت گيرد. مركز ملي فضای مجازی

 

 مقدمه

ناوری اطالعات و ارتباطات برای اصالح ساختارها، فرایندها و خدمات بخش دولتي كاربردهای فراواني ف

افزایي و افزایش كارآمدی درستي استفاده شود برای مبارزه با فساد، شفافيتدارد. این فناوری اگر به

نگرانه و غيراستاندارد بهترین ابزار ممكن است، اما استفاده از فناوری اطالعات در یک معماری بخشي

ها وث شدن مسئوليتسازی عوامل دخيل در فساد عمالً باعث لبر تسهيل فساد با پنهان تواند عالوهمي

های و برنامه 1404انداز جمهوری اسالمي ایران در افق در ساختار اداری شود. اسناد باالدستي نظام، چشم

وری اطالعات و ارتباطات در كشور تأكيد دارند و مقام كارگيری فناساله كشور همگي به توسعه و بهپنج
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گيری و هماهنگي معظم رهبری در حكم تشكيل شورای عالي فضای مجازی به سياستگذاری، تصميم

ها برای استفاده هماهنگ از مزایای فناوری اند. تبلور همه احكام و توصيهمتمركز در این حوزه امر كرده

شود. لذا ردیابي و بررسي موارد مرتبط با ن بودجه سنواتي منعكس مياطالعات و ارتباطات در قواني

 فناوری اطالعات و ارتباطات در لوایح بودجه سنواتي از اهميت بسزایي برخوردار است.

پردازد. ابتدا در در حوزه فناوری اطالعات و ارتباطات مي 1400این گزارش به بررسي الیحه بودجه سال 

قویت تتوسعه بخش فناوری اطالعات و ارتباطات و برای ای كنندهقوانين تسهيل ها وفصل اول به سياست

ه ششم توسعه و های توسعه، احكام برناماحكام دائمي برنامه شود كه عبارتند از:اعتبارات این بخش اشاره مي

اعتبارات  هب قانون اجازه تعيين و وصول حق امتياز فعاليت بخش غيردولتي در زمينه پست و مخابرات. سپس

 شود.بخش فناوری اطالعات و ارتباطات پرداخته مي

 

 فصل اول ـ اسناد باالدستی و قوانين مرتبط بخش فناوري اطالعات و ارتباطات 

 هجري شمسی 1404انداز جمهوري اسالمی ايران در افق چشم. 1

كه نحوی ری داشته است بهای به فناوعنوان یكي از اسناد باالدستي رویكرد مدبرانهبهانداز سند چشم

 صورت زیر به تصویر كشيده شده است:به 1404جمهوری اسالمي ایران در افق 

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

منظور از « المللط بينبخش در جهان اسالم و با تعامل سازنده و مؤثر در رواباسالمي و انقالبي، الهام

شده منطقه آسيای جنوب  گونه كه در خود سند نيز به آن اشارهانداز همانمنطقه مذكور در سند چشم

 شود.غربي است كه آسيای ميانه، قفقاز، خاورميانه و كشورهای همسایه را شامل مي

عه باید نقش خود را در عنوان یک فناوری كليدی و اثرگذار در توسبهفناوری اطالعات و ارتباطات 

 توسعه و دستيابي به جایگاه اول فناوری منطقه ایفا كند.

 

 (1۳۸۹هاي كلی نظام اداري ابالغی مقام معظم رهبري )فروردين سياست .2

های های كلي نظام اداری ابالغي مقام معظم رهبری به شرح زیر سياستسياست« 25»و « 15»بندهای 

 كشور را ترسيم كرده است: كلي توسعه دولت الكترونيكي 

 .منظور ارائه مطلوب خدمات عموميبهـ توسعه نظام اداری الكترونيک و فراهم آوردن الزامات آن « 15»بند 

های نظارت و كنترل در نظام اداری و سازی و هماهنگي ساختارها و شيوهـ كارآمد« 25»بند 

 .سازی اطالعاتیكپارچه
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 مجلس شوراي اسالمی( 1۳۹۵)مصوب سال  وسعههاي ت. احكام دائمی برنامه۳

 آمده است.  1این احكام در جدول 

 

 اي مرتبط با حوزه فاواهاي توسعهاحكام دائمی برنامه .1جدول 

 (۳۸ماده )

 «ت» بند

 «2» جزء

 اطالعات كردن یكيالكترون: موضوع

 هيقضائ قوه توسط يقضای یهاهپروند اوراق و اسناد كردن يكيالكترون

 يحكومت راتیتعز سازمان توسط يراتیتعز یهاهپروند كردن يكيرونالكت

 (۳۸) ماده

 «ث» بند

 هااستعالم یگانيرا: موضوع

 یشورك خدمات تیریمد قانون( 5) ماده موضوع یهادستگاه هيكل یازسو هااستعالم به گانیرا پاسخ( ث

 گریكدی با ياجرای یهادستگاه استعالمات به پاسخ و اطالعات ارائه یبرا وجه افتیدر يقانون یمجوزها لغو (۶۷ماده )

 (۶۹ماده )
 کيالكترون عيصنا توسعه و قاتيتحق از تيحما صندوق رييتغ: موضوع

 از تیحما صندوق» به «کيالكترون عیصنا توسعه و قاتيتحق از تیحما صندوق» تیمأمور و نام رييتغ

 «شرفتهيپ عیصنا توسعه و قاتيتحق

 (4۶ماده )

 «ب» بند

، 1» يجزءها

 «۶ و 2

 هوشمند ريرهگ يهاهسامان: موضوع

 يتخصص و یمرز یهاپاسگاه در ساتيتأس و زاتيتجه ،یافزارمنر یهارساختیز و يانسان یروين توسعه و نيتأم

 هوشمند ريرهگ یهاهسامانبا استفاده از  یانسداد مرز در مناطق مرز یهاطرح

 رانیا ياسالم یجمهور يانتظام یروين( هيعنب و چهره ثرانگشت،ا ،يكي)ژنت يتیهو یهابانک یارتقا

 (۵0ماده )

 یكيالكترون تداركات سامانه ليتكم: موضوع

 دولت يكيالكترون تداركات سامانه ليتكم

 يعموم شبخ معامالت شده عيتجم و روزبه ياطالعات بانک و معامالت يكيالكترون بستر ياطالعات هیتغذ

 هادستگاه هيكل توسط

 (11ماده )

 كاداستر: موضوع

 .است كشور یبردارنقشه سازمان برعهده ،يرنظاميغ بخش در كاداستر با مرتبط یهاتيفعال

 .است كشور بودجه و برنامه سازمان برعهده كاداستر یهادستورالعمل و استانداردها نیتدو

 كاداستر يجرایا دستورالعمل نیتدو سئولم بودجه و برنامه سازمان و مسلح یروهاين يبانيپشت و دفاع وزارت

 .هستند يتيامن و يدفاع مالحظات نهيزم در

 (۳۸ماده )

 «ت» بند

 «1» جزء

 کيالكترون یدادرس جامع نظام: موضوع

 توسعه و هيقضائ قوه یهاداده يمل مركز اطالعات و هاداده كردن روزآمد و ليتكم به مكلف هيقضائ قوه. 1

 .است عدالت يمل شبكه كامل تقراراس و مركز نیا خدمات

 مكلفند يقضای مراجع با مرتبط یهاگروه و هادستگاه هيكل و هيقضائ قوه خاص ضابطان و يانتظام یروين

 .دهند قرار مركز ارياخت در را يقضای مراجع ازين مورد اطالعات

 از يضایق مراجع الماتاستع به دیبا يحقوق اشخاص و يردولتيغ يعموم ینهادها ،يدولت یهادستگاه هيكل

 .دهند پاسخ شبكه نیا قیطر
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 مجلس شوراي اسالمی  1۳۹۵( مصوب سال 1400-1۳۹۶. برنامه ششم توسعه )4

 آمده است.  2این احكام در جدول 

 احكام برنامه ششم توسعه مرتبط با حوزه فاوا .2جدول 

 شماره

 ماده

بند، 

تبصره، 

 جزء

 زمان خالصه احكام برنامه نهاد مكلف

 (6۷) 
بند 

 «الف»
 * وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات

 30ه بـ افزایش ظرفيت انتقال )ترانزیت( پهنای باند عبوری از كشور 

 ترابيت بر ثانيه توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات

اربردهای ای سنجش از راه دور و توسعه خدمات و كـ ارائه خدمات ماهواره

 های وابسته با جلباطات از طریق دستگاهفناوری اطالعات و ارتب

 های خارجيگذاری بخش خصوصي و شركتمشاركت و سرمایه

های( های )پروژههای( فيبر نوری و طرحهای )پروژهـ اجرای طرح

ابراتي های سنجشي و مخفناوری اطالعات، ماهواره زیرساختي ارتباطات و

 های علوم و فناوری فضایيو توسعه زیرساخت

 الملل توسط شركتكيل شركت انتقال )ترانزیت( ارتباطات بينـ تش

 ارتباطات زیرساخت

 ایيهای خدمات الكترونيكي در مناطق محروم و روستـ توسعه زیرساخت

تا پایان 

 برنامه

 «پ»بند  (6۷)

 های اجرایي* دستگاه

های ( این قانون: دستگاه1)طبق ماده )

( قانون خدمات 5اجرایي موضوع ماده )

( اصالحي 11۷وری با رعایت ماده )كش

( قانون 5و ماده ) 1386آن قانون مصوب 

 محاسبات عمومي(

ونيكي ـ الكترونيكي كردن همه فرایندها و خدمات با قابليت الكتر

 امههای اجرایي تا پایان سال سوم اجرای قانون برنتوسط دستگاه

استفاده از مشاركت بخش خصوصي در الكترونيكي كردن 

 و خدمات فرایندها

سپاری خدمات به دفاتر پستي و دفاتر ـ واگذاری یا برون

پيشخوان خدمات دولت و دفاتر ارتباطات و فناوری اطالعات 

(ICTروستایي ) 

تا پایان 

سال سوم 

 برنامه

تا پایان 

 برنامه

هه ما 6تكليف وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات، ارائه گزارش 

 د به مجلس شورای اسالميدر مورد عملكرد این بن

ماه  6هر 

 باریک

 «ت»بند  (6۷)
 های اجرایي* دستگاه

 * مركز آمار ایران

ر ایجاد قابليت عرضه آمار ثبتي از طریق شبكه ملي اطالعات د

 های اجرایي، واحدهای زیرهای الكترونيكي همه دستگاهسامانه

 نظر مقام معظم رهبری اعم از نظامي و غيرنظامي در صورت

موافقت ایشان، شوراهای اسالمي شهر و روستا و مؤسسات 

 دار مأموریت عموميای عهدهخصوصي حرفه

پایان سال 

 دوم

 های اجرایي* كليه دستگاه «ث»بند  (6۷)
يكي به ایجاد امكان تبادل الكترونيكي اطالعات و پاسخگویي الكترون

 رایگان صورتبههای اجرایي، های مورد نياز سایر دستگاهاستعالم

تا پایان 

 سال دوم

(6۷) 

 «ث»بند 

تبصره 

«1» 

 * مركز ملي فضای مجازی

 * وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات

م نامه اجرایي احصای كليه استعالمات و ایجاد نظاتدوین آیين

 دستگاهي توسط مركز مليبيناستانداردسازی و تبادل اطالعات 

 فناوری اطالعاتفضای مجازی با همكاری وزارت ارتباطات و 

ماه  6در 

اول اجرای 

 قانون برنامه

(6۷) 

 «ث»بند 

تبصره 

«2» 

 * وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات

های های الزم برای تعامل اطالعاتي بين دستگاهایجاد زیرساخت

 اجرایي بر بستر شبكه ملي اطالعات، توسط وزارت ارتباطات و

 فناوری اطالعات

 تا سال دوم

 (68) 
بند 

 «الف»
 های اجرایي* دستگاه

تكليف انجام استعالمات هویت اشخاص حقيقي، كاال و خدمات، 

 صورت الكترونيكيبههای منقول و غيرمنقول دارایي

 

از پایان 

 سال دوم
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 شماره

 ماده

بند، 

تبصره، 

 جزء

 زمان خالصه احكام برنامه نهاد مكلف

 «ب»بند  (68)

 و بودجه كشور * سازمان برنامه

 * سازمان اداری و استخدامي كشور

 * وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات

های توسعه كاربرد فناوری وسعه و تكميل نظام پایش شاخصـ ت

اطالعات و ارتباطات و دولت الكترونيک و سنجش مستمر 

 های مذكورشاخص

 ـ توسعه و تكميل شبكه ملي اطالعات

تا پایان 

اجرای 

 قانون برنامه

 های اجرایيكليه دستگاه «پ»بند  (68)
و دولت  های فني محتوا و خدماتگسترش متوازن زیرساخت

 نفعانالكترونيک و برخط شدن نيازهای ذی

تا پایان 

 برنامه

 «ت»بند  (68)

 * وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات

 و بودجه كشور * سازمان برنامه

 * سازمان اداری و استخدامي كشور

 های اجرایي* دستگاه

%( ساالنه از مراجعه  5/12ونيم درصد )كاهش حداقل دوازده

 های اجرایيتگاهحضوری به دس

 ای ارتباطات و توسعه دولت الكترونيکارتقای رتبه سي رتبه 

از سال دوم 

اجرای 

 قانون

 - «ث»بند  (68)
( رشد ساليانه ٪ 5/۷نيم درصد )ودستيابي به حداقل هفت

 الكترونيكي كردن معامالت و تجارت كاال و خدمات كشور

در سال دوم 

اجرای 

 قانون

 برابر كردن محتوای مناسب رقومي )دیجيتال( 10 * دولت «ج»بند  (68)
تا پایان 

 برنامه

 «ح»بند  (68)

 * دولت

* وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات 

 )شورای اجرای فناوری اطالعات(

ولتي های ماليات الكترونيكي، معامالت دبرداری از سامانهـ بهره

 الكترونيكي )شامل مناقصه، مزایده، خرید كاال( و سالمت

 نفعان مستقرالكترونيكي با پوشش كليه ذی

ها( و ارائه ها )پروژهـ نظارت و پيگيری مستمر اجرای طرح

ماهه به شورای عالي فضای مجازی و  6گزارش پيشرفت 

 كميسيون صنایع و معادن مجلس شورای اسالمي

تا پایان 

 برنامه

 «خ»بند  (68)
 * وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات

 ي پست جمهوری اسالميشركت مل *

ت ـ افزایش خدمات و فعاليت دفاتر ارتباطات و فناوری اطالعا

(ICTروستایي ) 

باطات ـ افزایش صدور مجوز ایجاد ساالنه حداقل دو هزار دفتر ارت

 ( روستایيICTو فناوری اطالعات )

 ساالنه

 * شركت پست جمهوری اسالمي «د»بند  (68)

اپراتورهای( پستي، در ایجاد تسهيالت برای كارورهای )

های هالمللي و پایانهای بينآهن، بنادر، فرودگاههای راهایستگاه

 مرزی كشور

تا پایان 

 برنامه

 (69) - 

* وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات 

 )سازمان فناوری اطالعات(

 پرورش و * وزارت آموزش

 ـ افزاریـ هوشمندسازی مدارس، امكان دسترسي الكترونيک )سخت

مون آموزشي، رفع اشكال، آزافزاری و محتوا( به كتب درسي، كمکنرم

ای آموزشي، استعدادسنجي، های رایانهو مشاوره تحصيلي، بازی

صورت بههای فني و اجتماعي ای، مهارتهای حرفهآموزش مهارت

تاها و هزار نفر و روس 20آموزان شهرهای زیر رایگان برای كليه دانش

 بزرگ با جلب مشاركت بخش خصوصيحاشيه شهرهای 

تا پایان 

سال دوم 

اجرای 

 قانون

 برنامه
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 قانون اجازه تعيين و وصول حق امتياز فعاليت بخش غيردولتی در زمينه پست و مخابرات .۵

 (1۹/۸/1۳۹2)مصوب مجلس شوراي اسالمی مورخ 

 ریق طانجام تعهدات از السهم دولت و جریمه قانوني جبران عدم االمتياز و حقوصول مبالغ حق

های ارتباطات و های ارائه خدمات پستي، مخابراتي، فناوری اطالعات و صدور مجوز ایجاد شبكهفعاليت

 داری كل كشور.حساب خزانهوزیران و واریز به  فناوری اطالعات با تصویب هيئت

 ( مبالغ مذكور در لوایح بودجه ساليانه برای وزارت 100%تخصيص صد درصد )ناوری ارتباطات و ف

ي های ساليانه در امور خدمات زیربنایهای مصوب در بودجههای ردیفاطالعات برای صرف هزینه

ابراتي و كنندگان خدمات پستي، مخارتباطات و فناوری اطالعات در مناطق محروم و روستایي و ارائه

ای با شرط های سرمایهارایيسازی و تملک دهای آزادسازی و خصوصيفناوری اطالعات و تأمين هزینه

 گرانه و غيرحاكميتي.های تصدیعدم ورود به فعاليت

 

 1400ـ جايگاه بخش فناوري اطالعات و ارتباطات در مصارف اليحه بودجه سال  دومفصل 

در لوایح و استاني ها و اعتبارات متفرقه ای دستگاهاعتبارات برنامهصورت بهمصارف الیحه بودجه كه 

ها ای دستگاهای و اعتبارات هزینههای تملک دارایي سرمایهشود شامل اعتبارات طرحائه ميبودجه ار

ای، اعتباراتي هستند كه برنامه مصوب و مراحل اجرای فعاليت است. اعتبارات برنامه ـ ازای برنامهبه

چه بيشتر اعتبارات هررو درج ایناما اعتبارات متفرقه شفافيت و دقت كمتری دارند و از ،تری دارندشفاف

افزاید. شرح اعتبارات ای و كاهش اعتبارات متفرقه بر شفافيت و دقت بودجه ميهای برنامهذیل ردیف

پيوست آمده است.  5تا  2ها( در جداول ازای دستگاهبهای ای و متفرقه )تملک دارایي و هزینهبرنامه

 امه آمده است. شده در ادیادهای یک از حوزههرتحليل اعتبارات در 

 

 . نماي كلی اعتبارات1

 نيو قوان 1400بودجه سال  حهیاطالعات و ارتباطات )فاوا( را در ال یاعتبارات بخش فناور يكل ینما 3 جدول

 . دهديم نشان 1395-1399 یهاسالبودجه 
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۷ 

  1400تا  1۳۹۵. نماي كلی اعتبارات بخش فناوري اطالعات و ارتباطات از سال ۳جدول 
 (الیر ارديلي)م 

 سال

اي اعتبارات برنامه

اي + تملک )هزينه

 اي(دارايی سرمايه

هاي اعتبارات رديف

اي + متفرقه )هزينه

 اي(تملک دارايی سرمايه

جمع كل اعتبارات 

عمومی بخش فناوري 

 اطالعات و ارتباطات

بودجه 

عمومی كل 

 كشور

سهم بخش فاوا نسبت 

به بودجه عمومی كل 

 )%( كشور

 16/2 928921۷ 201،009 132،886 68،123 حه()الی1400

1399 ۷۷،4۷0 96،905 1۷4،3۷5 5۷10136 05/3 

1398 5933۷ 63329 122666 5200084 4/2 

139۷ 45940 ۷8۷41 124681 4438605 8/2 

1396 3۷6۷8 800۷4 11۷۷52 3988531 95/2 

1395 31019 89640 120659 3354895 6/3 

ودجه بخش بهای مربوط به الیحه و گزارش 1399و قانون بودجه سال  1400های الیحه بودجه سال و پيوست واحدهمادهها: مأخذ داده

 ز لحاظ شده است. ای اعتبارات اختصاصي نيدر جدول اعتبارات برنامه.1399تا  1395ها از سال فناوری اطالعات و ارتباطات مركز پژوهش
 

 كاهش درصد 12 از شيب 1399 سال بودجه قانون به نسبت 1400 سال بودجه الیحه در فاوا ایبرنامه اعتبارات

 اعتبارات كل معج است شده باعث این و داشته افزایش درصد 3۷ از شيب فاوا متفرقه هایردیف اعتبارات .است افتهی

 سهم رصدد حال این با. باشد داشته درصد 15 از شيب رشدی 1399 سال الیحه در ارتباطات و اطالعات فناوری بخش

 اعتبارات همس 1 نمودار. است افتهی كاهش1399 سال با مقایسه در كشور يعموم بودجه كل به نسبت اعتبارات این

 سهم مذكور، هایسال طي. دهدمي نشان 1400 تا 1395 هایسال در را كشور كل عمومي بودجه به نسبت فاوا بخش

 .است رسيده درصد 16/2 به 6/3 از و تهداش كاهش به رو روندی همواره گذشته سال در بجز فاوا

 

 1۳۹۵-1400. سهم اعتبارات بخش فناوري اطالعات و ارتباطات از اعتبارات عمومی كشور 1نمودار 
 )درصد(

 
 

یحه بودجه های مربوط به الو گزارش 1399و قانون بودجه سال  1400های الیحه بودجه سال واحده و پيوستماده: هاداده مأخذ

 .1399تا  1395ها از سال ری اطالعات و ارتباطات مركز پژوهشبخش فناو

۱۳۹۵ ۱۳۹۶ ۱۳۹۷ ۱۳۹۸ ۱۳۹۹ ۱۴۰۰
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 1۳۹۹اي اليحه بودجه سال برنامهـ  اي. جايگاه بخش فناوري اطالعات و ارتباطات در اعتبارات هزينه2

 دهد.نشان مي 1396-1399های ای حوزه فاوا را در سالبرنامهـ  ایاعتبارات هزینه 2نمودار 

چند هرست. كند و با افزایش یا كاهش همراه اكلي روند ثابتي را دنبال نمي طوربهاین اعتبارات 

 ایهای سرمایهرایيای و تملک داای را كه شامل اعتبارات هزینهبرای مقایسه بهتر باید كل اعتبارات برنامه

 با هم در نظر گرفت.را هستند 

 

 (ریال ميليارد)  (1400-1۳۹۶اي حوزه فاوا )برنامه ـ اي. اعتبارات هزينه2نمودار 

 
 

های ها و دستگاههای مرتبط با فاوا، تعداد زیادی از سازمانمتمركز بودن فعاليتبا توجه به غير

ها عمدتاً با توسعه كه این برنامهآنجاازای مرتبط هستند. های جذب اعتبارات بودجهدولتي دارای ردیف

هایي از ارتباط هستند، جهت ارزیابي آنها باید شاخصهای دولت الكترونيک در ها و زیرساختسامانه

ه قرار گيرند. مورد استفاد های اطالعاتيهای سامانهافزایش گستره و تعداد كاربران و ميزان دادهقبيل 

 ای و تعيين معيارهایهای هزینههای عملكردی وضعيت اجرایي شدن پروژهرو احصای شاخصازاین

 رسد.ظر مينتوسعه و پيشرفت، ضروری به

 

اي برنامهـ  ايهاي سرمايه. جايگاه بخش فناوري اطالعات و ارتباطات در اعتبارات تملک دارايی۳

 1400اليحه بودجه سال 

ای بخش فناوری اطالعات و ارتباطات، اعتباراتي هستند كه صرف سرمایه هایهای تملک دارایياعتبارات طرح

های فاوای كشور اگر شوند. زیرساختهای راهبردی كشور ميسامانهها، بسترهای ارتباطي و توسعه زیرساخت

۱۳۹۶ ۱۳۹۷ ۱۳۹۸ ۱۳۹۹ ۱۴۰۰
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یكپارچه و با دید فرابخشي معماری نشوند در آینده ایجاد خدمات جدید یا اصالح خدمات صورت بهاز ابتدا 

ای از ابتدا نيازمند های تملک دارایي سرمایههای طرحرو هزینهاینقدیمي با مشكل مواجه خواهد شد. از

 1391مصوبه  كشور یمجاز یفضا ياساسنامه مركز مل (3)ماده  «11»طبق بند ریزی یكپارچه هستند. امهبرن

از  يعال یمصوب شورا يفرادستگاه ایكالن  یهابودجه طرح عیو توز ميتسهشورای عالي فضای مجازی 

 يرد. باید صورت بگ كشور نيقوان ای يعال یمصوب شورا یهاروش ریسا ایابالغ اعتبار  قیطر

اطالعات  یارتباطات و فناور حوزه یاهیسرما یهايیدارا تملکاین گزارش، اعتبارات  وستيپ 2 جدول

. همچنين دهدرا نشان مي 1399نسبت به قانون بودجه سال  1400بودجه سال  حهیرشد آنها در ال زانيو م

 داده شده است.  اننش 1396-1400 هایسال ایسرمایه هایدارایي تملک اعتبارات 3در نمودار 

 

 (1400-1۳۹۶حوزه فاوا ) ايهاي سرمايه. اعتبارات تملک دارايی۳نمودار 
 (ریال ميليارد)

 
 

ای كشور را سرمایه هایدارایي درصد از كل اعتبارات تملک 19/1 حدود 1400در الیحه بودجه سال 

و فقط اعتبارات  اندرزیابي لحاظ نشدهالبته اعتبارات اختصاصي در این ا .دهداعتبارات حوزه فاوا تشكيل مي

 سال انون بودجهق. مقدار این اعتبارات نسبت به اعتبارات حوزه فاوا در انداستفاده شده 1مندرج در پيوست 

های تملک دهد اعتبارات طرحتر نشان ميدرصد افزایش یافته است. بررسي دقيق 34حدود  نيز ،1399

روع آنها به هایي هستند كه سال شوری اطالعات و ارتباطات عمدتاً طرحای در حوزه فناسرمایه هایدارایي

های توسعه قبلي آغاز گردد، یعني برای اجرای قوانين برنامهباز مي 1392و حداكثر به سال  1380دهه 

 شود. های قبلي برای آنها منظور مياند و همچنان ردیفشده

های توسعه قبلي آغاز شده و در برنامه ششم رنامهبعضي از تكاليف مانند شبكه ملي اطالعات از ب

هم تداوم قوانين  1400توسعه نيز اجرای آنها تداوم پيدا كرده است. چنين تكاليفي در الیحه بودجه سال 

۱۳۹۶ ۱۳۹۷ ۱۳۹۸ ۱۳۹۹ ۱۴۰۰
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ها در لوایح بودجه قابل توجيه است، اما اجرای تكاليف های قبل است. تداوم همان ردیفبودجه سال

جدید خواهد بود. تكاليفي از قانون برنامه توسعه  ایهای سرمایهدارایي های تملکجدید نيازمند طرح

، ((116ماده )« پ»های مالي )بند ، سامانه سجل محكوميت(29ششم مانند: سامانه حقوق و مزایا ماده )

يه (، درگاه الكترونيک استعالمات مورد نياز قوه قضائ11۷ماده )« الف»سامانه الكترونيكي قوه قضائيه )بند 

ای در لوایح بودجه سنواتي سرمایه هایهای تملک دارایينيازمند ایجاد طرح(( 11۷ماده )« ت»)بند 

ای ای برای اجرایي ساختن این تكاليف در اعتبارات برنامهسرمایه هایهستند. اما هيچ طرح تملک دارایي

 تعریف نشده است. 1399الیحه بودجه سال  1پيوست 

ه شده های كلي استفادای از عبارتسرمایه هایدارایي تملکهای های طرحیفدر توصيف بسياری از رد

 عنوان طرح تملک توان با وجود آنها توجيه كرد. مثالًهای سنواتي را مياست كه هرگونه تكليف قانوني در برنامه

درمان  شت وبا عنوان گسترش فناوری ارتباطات و اطالعات در بهدا 100205۷013ای شماره دارایي سرمایه

ست. این ردیف اوارد قوانين بودجه ساليانه كشور شده  1381كه به وزارت بهداشت و درمان تعلق دارد از سال 

داد و در طول يبا اجرای پرونده الكترونيكي سالمت نشان مرا بودجه  ارتباطای در برنامه پنجم توسعه بودجه

موزش پزشكي آكترونيكي كه به وزارت بهداشت، درمان و برنامه ششم توسعه هرگونه تكليف مربوط به سالمت ال

رنامه ششم ازسویي بعضي از تكاليف مندرج در بمرتبط باشد باید از محل اعتبارات این طرح تأمين شود. 

 استفادهاند. اما ههایي اشاره دارند كه از قبل ایجاد شدهای الكترونيكي به سامانهتوسعه در زمينه سامانه

ای آن در قالب های مربوطه است و كمک بودجهز آنها نيازمند تصميم مدیران ارشد دستگاهگيری او بهره

كرد ود هزینهتواند به بهبميسازی آنها ها و شفافدهي این طرحسامان های غيرتملكي قابل تعریف است.ردیف

 پنجتبارات كمک كند. اع جویي در تخصيص اعتبارات موازیای دولت و صرفهسرمایه هایاعتبارات تملک دارایي

 قابل مشاهده است. 4در جدول  1400بزرگ الیحه بودجه سال  ایهای سرمایهطرح تملک دارایي

 

 1۳۹۹سالو مقايسه با قانون  1400اي سال . پنج طرح بزرگ تملک دارايی سرمايه4جدول 
 (ریال)ميليون 

 عنوان طرح عنوان دستگاه كد طرح
مصوب 

 1۳۹۸سال 

اليحه سال 

1۳۹۹ 

 1،200،000 1،500،000 توسعه فناوری اطالعات هواشناسي سازمان هواشناسي كشور 1303005005

 840،000 5۷2.194 طرح جامع مالياتي سازمان امور مالياتي كشور 1004002002

1306028002 
ها، مراتع و آبخيزداری سازمان جنگل

 كشور
 500،000 100.000 مميزی اراضي و تفكيک مستثنيات

 دادگستری جمهوری اسالمي ایران 100205۷00۷
گسترش فناوری ارتباطات و اطالعات در 

 دادگستری
260.000 490،000 

130۷006115 
شركت مادرتخصصي مدیریت منابع 

 آب ایران

های گيری آبهای اندازهتكميل و تجهيز شبكه

سطحي و زیرزميني در محدوده شركت سهامي آب 

 هااستان

66.000 460,000 

 .1399و  1396 هایسال و قوانين بودجه 1400الیحه بودجه  1پيوست شماره  ها:ذ دادهمأخ
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 توسعه طرح در 1400 سال در فاوا حوزه یاهیسرما یيدارا تملک اعتبار بيشترین ،4 جدول براساس

 یابرنامه عتباراتا باًیتقر .شوديم نهیهز ياتيمال جامع نظام طرح در آن از پس و يهواشناس اطالعات یفناور

 زيجهت و ليتكم و هيقضائ قوه در اطالعات یفناور گسترش به مربوط اعتبارات بجز هاطرح نیا همه

 دايپ كاهش هااستان آب يسهام شركت محدوده در ينيرزمیز و يسطح یهاآب یريگاندازه یهاشبكه

 آغاز 1341 الس از نكهیا وجود با ينيرزمیز یهاآب یريگاندازه شبكه توسعه به مربوط اعتبارات. اندكرده

 و اطالعات ستا یضرور. بود خواهد اياش نترنتیا ای زهايچ نترنتیا یفناور توسعه یربنایز اما است، شده

 .رديگ قرار كشور و دولت يكل یهوشمند خدمت در جامع طرح کی در كشور سراسر در حسگرها یمعمار

 . رديبگ صورت یواحد مرجع یازسو ينيچننیا یهاپروژه يفن تیهدا شوديم شنهاديپ رو نیا از

 

 1400هاي متفرقه بخش فناوري اطالعات و ارتباطات در اليحه بودجه سال . اعتبارات رديف4

نابع و مواحده و جداول كالن ماده 9در جدول  139۷اعتبارات متفرقه تا قبل از الیحه بودجه سال 

 عالوه1398و  139۷های اما در لوایح بودجه سال شدند.مصارف بودجه تقدیم مجلس شورای اسالمي مي

یافته قه انتقالاعتبارات متفر»با عنوان  2-۷بخشي از اعتبارات متفرقه به جدول واحده، ماده 9بر جدول 

 منتقل شدند.« واحدهماده 10و  ۷به جداول 

 نمونه عنوانبه د؛دار یادیز ابهامات آنها ارتباطات نيهمچن و 9 و 2-۷ جداول در متفرقه یهافیرد

 قانون( 23) دهما موضوع اعتباراتـ  رانیا ياسالم یجمهور يانتظام یروين عنوان با 2-۷ جدول در كه يفیرد

 تیریدم سامانه» جادیا فيتكل به واقعدر كه است شده ذكر يرانندگ جرائم و تخلفات به يدگيرس نحوه

 . برديپ موضوع نیا به توانينم قانون متن به راجعهم بدون اما دارد، اشاره «كشور یهاراه کيتراف هوشمند

ه این كاما قانوني  ،ازسوی دیگر برخي اعتبارات هم هستند كه موضوع آنها تقریباً مشخص است

 نمونه در موضوع ردیف اعتبار عنوانبهبودجه برای تحقق آن درخواست شده است مشخص نيست؛ 

النظاره برداری و حقبرداری هوایي، نقشهوع عمليات عكسهای موضبرداری كشور ـ هزینهسازمان نقشه»

 ای به قانون پشتيبان این اعتبار نشده است.، اشاره2-۷در جدول « نقشه

اوری در حوزه ارتباطات و فن 1399و قانون بودجه  1400اعتبارات متفرقه الیحه بودجه سال 

واحده ماده 10و  ۷یافته به جداول  تقالپيوست گزارش و اعتبارات متفرقه فاوا ان 3 اطالعات در جدول

 پيوست این گزارش آورده شده است.  4الیحه نيز در جدول 

 سال نسبت به قانون 1400 سال واحده الیحه بودجهماده 2-۷و  9اعتبارات متفرقه فاوا در جدول 

اعتبارات متفرقه  رشد بسيار زیادبار بيشتر رو هستند. هدرصدی روب 5/16و  439ترتيب با رشدی به 1399

هاي اجراي قانون پايانه»ناشي از افزوده شدن ردیف اعتبارات مربوط به  9فناوری اطالعاتي جدول 

درصدی  3۷نتيجه مجموع اعتبارات متفرقه فاوا با افزایشي دراست.  «ديانؤسامانه م فروشگاهی و
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روند كلي اعتبارات متفرقه  4ار هزار ميليارد ریال رسيده است. نمود 132نزدیک به  1399نسبت به سال 

 های گذشته، در الیحهدهد. با وجود روند كاهشي طي سالنشان مي 1395-1400های سالفاوا را در 

 این دسته از اعتبارات مجدداً افزایش داشته است.  1400سال  بودجه

 

 هاي متفرقه. اعتبارات مرتبط با فناوري اطالعات و ارتباطات در رديف4نمودار 

 (الیر ارديلي)م  1400تا اليحه بودجه سال  1۳۹۵ز قانون بودجه سال ا

های بررسي الیحه بودجه كشور در بخش فناوری و گزارش 1400واحده الیحه بودجه سال ماده 2-۷و  9جدول : هامأخذ داده

 .1399تا  1395های مجلس از سال اطالعات و ارتباطات، مركز پژوهش

 

وزارت  «اطالعات يمل شبكه یهارساختیز یامنطقه متوازن توسعه» ردیفگذشته  هایسال يط

 ۷ رشد اعتبارات نیا گرچه اما است، بودهبيشترین اعتبار متفرقه بخش فاوا  حاویفناوری اطالعات 

 حدنگاری توسعه، تكميل، تجهيز و پشتيباني از نظام جامع»اما اضافه شدن اعتبارات  ،داشته یدرصد

 نیتربزرگ گاهیرا در جا يپروژه مل نیا ازمان ثبت اسناد و امالك كشوربه س «)كاداستر( كشور

 یهافیرد در منابع نیتربزرگ كه آنجا از. دهديم قرار ياطالعات یفناور متفرقه اعتبارات كنندهمصرف

 یطرح فناور نیتربه بزرگ الیر ارديليم 28500با اعتبار  یحدنگار جامع طرح اندشده متمركز متفرقه

 . شوديم لیتبد 1400بودجه  حهیدر ال يعاتاطال

  

۱۳۹۵ ۱۳۹۶ ۱۳۹۷ ۱۳۹۸ ۱۳۹۹ ۱۴۰۰
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 بنديجمع

ای و متفرقه قابل در دو بخش برنامه 1400 سال اعتبارات بخش فناوری اطالعات و ارتباطات در الیحه بودجه

 دهدها نشان ميباشند. بررسيای ميسرمایه هایای و تملک دارایياحصا هستند و شامل اعتبارات هزینه

 1400 سال ( در الیحه بودجهایهای سرمایه+ تملک دارایي ایای این حوزه )هزینهرات برنامهاگرچه اعتبا

های متفرقه اما در مقابل اعتبارات ردیف ،داشته كاهش درصد 12 بيش از 1399 سال بودجهنسبت به قانون 

رو با جمع كل اعتبارات ایناست. از افزایش یافتهدرصد  3۷ (،ایهای سرمایه+ تملک دارایي ایمرتبط )هزینه

 درصد نسبت به قانون 15رشدی حدود  1400سال  بودجه بخش فناوری اطالعات و ارتباطات در الیحه

كل بودجه عمومي كشور در مقایسه  درصد سهم این اعتبارات نسبت به حال، این بادارد.  1399سال  بودجه

 است. یافته از كل بودجه كاهشدرصد  16/2به  1399با سال 

 دیجد یهاپروژه جادیا به ازين ،كرده فیتعر را یيهاپروژه برنامه احكام در قانونگذار نكهیا به توجه با

 به آنالوگ گذار از يناش بالاستفاده یهافيط از اكتساب قابل اعتبارات محل از هاپروژه نیا منابع. است

 ماليات اخذ و بریانرژ یرمزارزها استخراج نهيزم در یگذارهیسرما ليتسه تلویزیوني، هایشبكه تاليجید

 گوگل مانند يخارج یسكوها در غيتبل عرصه نيفعال تيفعال و غاتيتبل از عوارض و اتيمال اخذ و آن از

  . است نيمأت قابل نستاگرامیا و
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 پيوست

 

 (الیر ونيلي)م    1۳۹۹دجه سال اي مرتبط با فناوري اطالعات و ارتباطات در اليحه بواي هزينه. اعتبارات برنامه1جدول 
 جمع اختصاصی هزينه عمومی نام دستگاه برنامه

 9،000 0 9،000 معاونت امور زنان و خانواده خانواده حوزه زنان و های اطالعاتي درحمایت از بانک

 6،630 0 6،630 ماشورای نظارت بر صداوسي های مجازینظارت، ارزیابي و تحليل عملكرد سازمان در حوزه فناوری و رسانه

 14،364 0 14،364 سازمان اداری و استخدامي كشور تعيين ضوابط مدیریتي حوزه دولت الكترونيک

 ۷8،۷96 0 ۷8،۷96 مركز ملي فضای مجازی كشور برنامه نظارت و رصد فضای مجازی كشور

 118،194 0 118،194 مركز ملي فضای مجازی كشور برنامه مدیریت راهبردی فضای مجازی كشور

 359.200 2،000 35۷،200 سازمان اسناد و كتابخانه ملي جمهوری اسالمي ایران سازی و ارتقای خدمات دیجيتاليبرنامه دیجيتال

 480،000 0 480،000 وزارت اطالعات ـ توليد گذرنامه بيومتریک برنامه توليد گذرنامه بيومتریک

 9،000،000 0 9،000،000 ات ـ اجرای وظایف حاكميتي و امنيتي فناوری اطالعاتوزارت اطالع برنامه ارتقای امنيت فناوری اطالعات

 1،900،000 0 1،900،000 وزارت اطالعات ـ اجرای وظایف حاكميتي و امنيتي فناوری اطالعات ارتقای امنيت فضای سایبری

های المللي )سامانهای و بينصلح، ثبات و امنيت منطقه برنامه تقویت

 منيت خارجي(اطالعات و ا
 1،000،000 0 1،000،000 وزارت اطالعات سازمان اطالعات خارجي

 4،600،000 0 4،600،000 وزارت اطالعات ـ شهيد شاطری برنامه توسعه فناوری اطالعات

 162،300 0 162،300 1استان( 31) هاریزی استانهای مدیریت و برنامهسازمانـ  سازمان برنامه و بودجه كشور خدمات اطالعات مكاني استان

 924،482 0 924،482 برداری كشورسازمان نقشه های مكانينقشه و دادهبرنامه توليد و بروزرساني 

 166،14۷ 0 166،14۷ برداری كشورسازمان نقشه بردارینقشهبرنامه ارائه اطالعات مكاني و خدمات 

 3،419،003 0 3،419،003 سازمان ثبت احوال كشور برنامه شناسایي ایرانيان

 0 0 0 های كشورها و دهياریسازمان امور شهرداری شهری )خدمت الكترونيكي(نقل عمومي درونوتدوین ضوابط حمل

 23،800 0 23،800 های كشورها و دهياریسازمان امور شهرداری های كشورها و دهياریتدوین استانداردهای خدمات الكترونيک برای شهرداری

 9،500 0 9،500 نيروی انتظامي جمهوری اسالمي ایران انندگيگواهينامه ر

 9،500 0 9،500 نيروی انتظامي جمهوری اسالمي ایران كارت مشخصات خودرو

 63،000 0 63،000 نيروی انتظامي جمهوری اسالمي ایران گذرنامه

 ۷،000 0 ۷،000 نيروی انتظامي جمهوری اسالمي ایران كارت معافيت
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 جمع اختصاصی هزينه عمومی نام دستگاه برنامه

 13،000 0 13،000 نيروی انتظامي جمهوری اسالمي ایران ایان خدمتكارت هوشمند پ

 110000 0 110000 نيروی انتظامي جمهوری اسالمي ایران ـ پليس فتا پليس فتا ـ مئبرنامه مقابله با مفاسد و جرا

 1000000 0 1000000 سسازی پلينيروی انتظامي جمهوری اسالمي ایران ـ هوشمند ایهای ارتباطي و رایانهها و شبكهسيستم

 14950000 0 14950000 سازمان ثبت اسناد و امالك كشور برنامه ثبت امالك و كاداستر

 286۷400 0 286۷400 سازمان ثبت اسناد و امالك كشور ها و مالكيت معنویبرنامه ثبت شركت

 20،000 0 20،000 ور خيریهسازمان اوقاف و ام های سامانه جامع اطالعات و مدیریت موقوفاتحمایت از فعاليت

 0 0 0 های اقتصادی و فني ایرانگذاری و كمکسازمان سرمایه ایجاد، توسعه و راهبری سامانه

 0 0 0 گمرك جمهوری اسالمي ایران راهبری و كنترل كاالهای وارده و عبوری از طریق نصب هلوگرام

های آن با هراهبری اجرا و توسعه گمرك الكترونيک و یكپارچه و زیرسامان

 الملليتمركز بر پنجره واحد بين
 396.۷20 49،880 346،840 گمرك جمهوری اسالمي ایران

 150،000 150،000 0 سازمان جغرافيایي نيروهای مسلح تصویر و نقشه اطالعات مكاني

 200000 0 200000 سازمان جغرافيایي نيروهای مسلح برنامه توليد و تأمين تصاویر راه دور

 12،000 0 12،000 های بنيادیپژوهشگاه دانش های ابررایانشپژوهش

 0 0 0 پژوهشكده فناوری اطالعات و ارتباطات های مرتبط با فناوری ارتباطات و اطالعاتانجام پژوهش

 2۷565 0 2۷565 پژوهشكده فناوری اطالعات و ارتباطات های پژوهشيسازی یافتهبرنامه تجاری

 10۷199 0 10۷199 پژوهشكده فناوری اطالعات و ارتباطات برنامه توسعه علوم مهندسي و فناوری

 120000 0 120000 ، صنایع دستي و گردشگریوزارت ميراث فرهنگي توسعه گردشگری پایدار )و الكترونيک(

 26،000 0 26،000 ، صنایع دستي و گردشگریهنگيوزارت ميراث فر يتبليغات، بازاریابي و توسعه تجارت الكترونيک محصوالت صنایع دست

تصاد حمایت از بازار برخط )آنالین( محصوالت فرهنگي و هنری و رونق اق

 فرهنگ و هنر از طریق صندوق اعتباری هنر
 18،000 0 18،000 وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي

 83999۷ 0 83999۷ ارت فرهنگ و ارشاد اسالميوز های فرهنگي دیجيتالها و فعاليتدهي و توسعه رسانهبرنامه سامان

 های فرهنگي دیجيتالها و فعاليتدهي و توسعه رسانهبرنامه سامان

 سازی كتب و منابع خطي و چاپي()دیجيتالي
 114400 0 114400 اهلل مرعشي نجفيكتابخانه آیت

 0 0 0 وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي گردآوری و توليد آمارهای ثبتي

منظور تقویت به توليد و ارائه محتوای فرهنگي در فضای مجازی بهكمک 

 هویت ملي جوانان
 ۷0،665 0 ۷0،665 وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي
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 جمع اختصاصی هزينه عمومی نام دستگاه برنامه

 0 0 0 حمایت از نشر، كتاب و مطبوعات ـ وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي های مجازیكمک به انتشار نشریات الكترونيک و رسانه

 23.133 5،583 1۷550 هنر و ارتباطات سسه پژوهشي فرهنگ،ؤم اتهای ارتباطانجام پژوهش

ز قبيل اكارگيری محصوالت با فناوری نوین رساني، توسعه و بهروزحمایت از به

 ای( در ساخت و عرضه انواع فيلمهای بصری رایانهسي جي آی )جلوه
 114،400 0 114،400 بصری ـ سازمان امور سينمایي و سمعي

 34،892 0 34،892 دفتر تبليغات اسالمي حوزه علميه قم های تبليغي و ترویجي در فضای مجازیتانجام فعالي

 126،224 0 126،224 سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمي ای و فضای مجازیهای رسانهحمایت از فعاليت

رساني پایگاه روزهای تقریبي و بههای خبری و توليد برنامهتوسعه فعاليت

 سانيراطالع
 164،500 0 164،500 مجمع جهاني تقریب مذاهب اسالمي

 11۷،۷60 0 11۷،۷60 بيت مجمع جهاني اهل حمایت از توليد محتوای فضای مجازی

صورت افزایي مدرسان بههای آموزشي و دانشبرگزاری و حمایت از دوره

 حضوری و مجازی
 20،000 0 20،000 بنياد سعدی

ليسي خميني به چهار زبان فارسي، عربي، انگ حمایت از سایت پرتال امام

 و فرانسه
 66،625 0 66،625 مؤسسه نشر آثار حضرت امام قدس سره

 120،000 0 120،000 سازمان تبليغات اسالمي حمایت و تأمين و توليد محتوای فرهنگي و دیني در فضای مجازی

 0 0 0 اسالميمؤسسه پژوهشي و فرهنگي انقالب  هاتوليد محتوا و ترویج یافته

 251،000 0 251،000 مركز تحقيقات كامپيوتری علوم اسالمي برنامه تحقيق و توسعه علوم اسالمي در عرصه دیجيتال

 18،160 0 18،160 حوزه هنری سازمان تبليغات اسالمي توليد محتوای دیجيتال

ها نهافزار مدیریت كتابخاهای جامع توسعه نرمروزرساني و مدیریت طرحبه

 هاسازی نظام آماری كتابخانه)سامان( و پياده
 6،000 0 6،000 های عمومي كشورنهاد كتابخانه

 0 0 0 های عمومي كشورنهاد كتابخانه خرید، وجين و جایگزیني كتب و نشریات و سایر منابع اطالعاتي

 0 0 0 عمومي كشورهای نهاد كتابخانه های مجازی و دیجيتالاندازی كتابخانهحمایت از طراحي و راه

 4،000 0 4،000 دانشگاه پيام نور های از راه دورارائه آموزش

 498.5۷6 284،999 213،5۷۷ دانشگاه پيام نور ایرسانهتوليد و بهسازی محتوای آموزشي چند

 110.835 100،000 10،835 ان اسالمهای مجازی )هوشمند( جهدانشگاهشبكه  ـ دانشگاه پيام نور های مجازی جهان اسالممدیریت شبكه دانشگاه

 28.600 15،000 13،600 های مردميدولتي و مركز توسعه مشاركتسازمان مدارس غير ایكمک به اجرای آموزش از راه دور و رسانه
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 جمع اختصاصی هزينه عمومی نام دستگاه برنامه

 10،800 0 10،800 وزارت ورزش و جوانان حمایت از توليد محتوای فرهنگي در فضای مجازی برای جوانان

 10،660 0 10،660 ، درمان و آموزش پزشكي ـ امور فناوری و تحقيقات پزشكيوزارت بهداشت های اطالعاتيدازی و توسعه بانکانحمایت از راه

 0 0 0 ، درمان و آموزش پزشكي ـ امور فناوری و تحقيقات پزشكيوزارت بهداشت دسترسي به مجالت الكترونيک

 1،200 0 1،200 مؤسسه آموزش و ترویج جهاد كشاورزی كيهای الكترونيهای اطالعاتي و سامانهایجاد بانک

 108،000 0 108،000 ، مراتع و آبخيزداری كشورهاسازمان جنگل راهبری حدنگاری )كاداستر( و اخذ سند مالكيت اراضي ملي و دولتي

 284،۷40 0 284،۷40 سازمان حفاظت محيط زیست ارائه خدمات الكترونيكي

 339.184 43،334 295،850 پژوهشگاه نيرو سازی مراكز توسعه فناوریها و شبكهایجاد و توسعه زیرساخت

، كنترل و های نظارتتحقيقات كاربردی منتج به فناوری درباره سيستم

 شبكه برق كسب اطالعات
 68.918 6،102 62،816 پژوهشگاه نيرو

 41،130 0 41،130 سازمان انرژی اتمي ایران اطاتهای عمومي و اختصاصي در حوزه فناوری اطالعات و ارتباستقرار سيستم

 28،42۷ 0 28،42۷ سازمان انرژی اتمي ایران ایستهتأمين بهينه حفاظت اسناد، مكاتبات، اطالعات و امنيت سایبری صنعت ه

ا های ترویجي بتهيه و توزیع انواع لوح فشرده، كتب، نشریات و بسته

 مضامين استاندارد
 81،59۷ 0 81،59۷ دسازمان ملي استاندار

 338،095 0 338،095 وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات تهای بخش ارتباطات و فناوری اطالعابرنامه تأمين و توسعه زیرساخت

 32۷،۷69 0 32۷،۷69 وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات عاتبرنامه تأمين و توسعه كاربردها و خدمات بخش ارتباطات و فناوری اطال

 13،341 0 13،341 وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات وكارهان و توسعه زیرساخت اقتصاد دیجيتال و كسبتأمي

 28،165 0 28،165 وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات های نوین فضایي و دیجيتاليتأمين و توسعه فناوری

 435،603 0 435،603 و فناوری اطالعاتپژوهشگاه ارتباطات  های نوین فضایي و دیجيتاليتأمين و توسعه فناوری

 0 0 0 وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات ـ دانشكده علمي ـ كاربردی پست و مخابرات های دیجيتالآموزش تخصصي فناوری

تنظيم، نظارت، اعمال مقررات و مدیریت بهينه منابع كمياب بخش 

 ارتباطات و فناوری اطالعات
 484،480 0 484،480 طات رادیویيسازمان تنظيم مقررات و ارتبا

 83،531 0 83،531 وزارت جهاد كشاورزی ایجاد سامانه هوشمند اطالعات و آمار بخش كشاورزی

 1۷،254 0 1۷،254 سازمان حفظ نباتات كشور های پایش محصوالت كشاورزیاجرا و استقرار سامانه

 9،494 0 9،494 اضيسازمان امور ار راهبری تهيه نقشه و حدنگاری اراضي كشاورزی

 0 0 0 سازمان هواشناسي كشور تحليل داده و ارائه آمار و اطالعات هواشناسي

 22.6۷2 5،032 1۷،640 مركز تحقيقات راه، مسكن و شهرسازی های اطالعاتي تخصصيروزرساني بانکایجاد و به
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 جمع اختصاصی هزينه عمومی نام دستگاه برنامه

 ۷6،500 0 ۷6،500 یوزارت راه و شهرساز های اطالعاتيها و بانکآوری سامانهروزایجاد و به

 128،194 0 128،194 وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي توسعه سامانه جامع روابط كار

 53،493 0 53،493 وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي توسعه سامانه جامع آمار و اطالعات بازار كار

 0 0 0 وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي توسعه سامانه اشتغال اتباع خارجي

 0 0 0 وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي های اشتغال كشورتوسعه سامانه ناظر برنامه

ـ شكل توسعه سامانه جامع و هوشمند بخش تعاون  30.000 0 30،000   هااونيگيری و توانمندسازی تعوزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي 

 43.۷40 0 43،۷40 مركز توسعه تجارت الكترونيكي تجاریبرنامه توسعه زیرساخت كليد عمومي و امنيت اطالعات 

 0 0 0 مركز توسعه تجارت الكترونيكي برنامه تسهيل تجاری و ارتقای سطح تجارت الكترونيكي

 0 0 0 وزارت صنعت، معدن و تجارت افزاریبرداری واحدهای نرمصدور پروانه بهره

 0 0 0 سازمان صداوسيمای جمهوری اسالمي ایران های تعامليبرنامه تأمين و توليد در بستر فضای مجازی و شبكه

 1.123.056 800،000 323،056 پژوهشگاه فضایي ایران های نوین فضایي و دیجيتاليتأمين و توسعه فناوری

 56،۷00 0 56،۷00 پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطالعات های نوین فضایي و دیجيتاليتأمين و توسعه فناوری

 0 0 0 وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات ـ دانشكده علمي ـ كاربردی پست و مخابرات های دیجيتالتخصصي فناوریآموزش 

 4،۷4۷،2۷4 519،462 4.21۷.812 150000یارانه:  دستگاه 53تعداد  برنامه توسعه دولت الكترونيک

 1.۹۸1۳۹2 ۵21011۹2 1400هاي اين جدول از اليحه بودجه سال مجموع اعتبارات رديف

1۳۹۹ بودجه قانون در جدول نيا يهافيرد اعتبارات مجموع  ۶4۹۳1۵1۵ 1۷1۳۵1۶ ۶۷02۵0۳1 
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 1۳۹۸سال  و ميزان رشد آنها نسبت به مقدار مصوب بودجه 1۳۹۹اعتبارات تملک دارايی حوزه ارتباطات و فناوري اطالعات در اليحه بودجه سال  .2جدول 

 (الیر ونيلي)م

بندي ره طبقهشما

 جديد و قديم
 عنوان طرح نام دستگاه

سال 

 شروع
 برآورد  1۳۹۹مصوب  

 220,000 210,000 1381 های دیوان محاسبات كشورساختمان تكميل و تعميرات اساسي و تجهيز دیوان محاسبات كشور 1003005001

 56,600 46,500 1390 ت كشور )سنا(سامانه نظارت الكترونيكي دیوان محاسبا دیوان محاسبات كشور 1003005002

 0 0 1385 سامانه توانمندسازی برای مدیریت شورای نظارت  1002003004

 0 10,000 1381 آالتتعميرات اساسي و تأمين تجهيزات و ماشين برداری كشورسازمان نقشه 1002006001

 30,000 25,000 1391 تأمين تجهيزات برگزاری انتخابات مكانيزه وزارت كشور 1002013001

 0 0 1385 شگيرانههای كاهش خطرپذیری ناشي از زلزله با رویكرد اقدامات پيایجاد سيستم سازمان برنامه و بودجه كشور 1002032001

 200,000 400,000 1389 احداث سایت دوم پشتيبان اطالعات جمعيت كشور سازمان ثبت احوال كشور 100203۷002

 74,000 67,000 1390 صدور كارت ملي هوشمند حوال كشورسازمان ثبت ا 100203۷005

 83,000 50,000 1381 گسترش فناوری ارتباطات و اطالعات در اقتصاد و دارایي وزارت امور اقتصادی و دارایي 100205۷001

 100,000 68500 1381 گسترش فناوری ارتباطات و اطالعات در سازمان ثبت احوال كشور سازمان ثبت احوال كشور 100205۷002

 660,000 210000 1381 گسترش فناوری ارتباطات و اطالعات در سازمان برنامه و بودجه كشور سازمان برنامه و بودجه كشور 100205۷003

 190,000 150,000 1381 گسترش فناوری ارتباطات و اطالعات در وزارت امور خارجه وزارت امور خارجه 100205۷004

 20,000 20000 1390 ایجاد آرشيو الكترونيكي واحدهای ثبتي در تهران ثبت اسناد و امالك كشورسازمان  100205۷005

 20,000 20,000 1391 ایجاد آرشيو الكترونيكي واحدهای ثبتي در مشهد، شيراز و اصفهان سازمان ثبت اسناد و امالك كشور 100205۷006

 700,000 500,000 1381 اوری ارتباطات و اطالعات در دادگستریگسترش فن دادگستری جمهوری اسالمي ایران 100205۷00۷

 4,000 2000 1381 شورگسترش فناوری ارتباطات و اطالعات در سازمان ثبت اسناد و امالك ك سازمان ثبت اسناد و امالك كشور 100205۷008

 11,200 9,900 1390 در كشورایجاد بسترهای تسهيل تجارت الكترونيک  مركز توسعه تجارت الكترونيكي 100205۷009

 45,000 38,631 1386 سازی خدمات الكترونيكي در گمركات كشورپياده گمرك جمهوری اسالمي ایران 100205۷010

 50,000 10,100 1381 گسترش فناوری ارتباطات و اطالعات در وزارت صنعت، معدن و تجارت وزارت صنعت، معدن و تجارت 100205۷011

 35,000 0 1391 محيطي كشورجاد نظام جامع آمار و اطالعات زیستای  100205۷012
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بندي ره طبقهشما

 جديد و قديم
 عنوان طرح نام دستگاه

سال 

 شروع
 برآورد  1۳۹۹مصوب  

 35,000 30,000 1381 گسترش فناوری ارتباطات و اطالعات در بهداشت و درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي 100205۷013

 60,000 13,000 1381 رسانياجرای طرح جامع فناوری و اطالع وزارت ميراث فرهنگي، گردشگری و صنایع دستي 100205۷014

 7,000 7,000 1382 ایتوسعه فرهنگ و خط و زبان فارسي در محيط رایانه دبيرخانه شورای اجرایي فناوری اطالعات 100205۷015

 70,000 55,000 1381 گسترش فناوری ارتباطات و اطالعات در فرهنگ و هنر وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي 100205۷016

 2,000 1200 1391 گسترش فناوری ارتباطات و اطالعات در ستاد مبارزه با مواد مخدر ستاد مبارزه با مواد مخدر 100205۷01۷

 110,000 100,000 1383 گسترش فناوری ارتباطات و اطالعات در وزارت رفاه و تأمين اجتماعي وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي 100205۷018

 180,000 150,000 1398 گسترش فناوری و اطالعات در سازمان تعزیرات حكومتي حكومتيسازمان تعزیرات  100205۷025

 700 320 1396 آالتزات و ماشينيتعميرات اساسي و تأمين تجه دبيرخانه شورای اجرایي فناوری اطالعات 100205۷026

 150,000 100,000 1391 زی مدارسساگسترش فناوری اطالعات و ایجاد شبكه هوشمند وزارت آموزش و پرورش 100205۷02۷

 180,000 1,200 1381 ایوحرفهگسترش فناوری ارتباطات و اطالعات در آموزش فني ایوحرفهسازمان آموزش فني 100205۷028

 35,000 30,000 1381 گسترش فناوری ارتباطات و اطالعات در آموزش و پرورش وزارت آموزش و پرورش 100205۷029

 20,000 18,000 1381 گسترش فناوری ارتباطات و اطالعات در نيروی انتظامي وی انتظامي جمهوری اسالمي ایراننير 100205۷030

 150,000 132,200 1396 ورگسترش فناوری ارتباطات و اطالعات در سازمان اداری و استخدامي كش سازمان اداری و استخدامي كشور 100205۷031

 جه كشورسازمان برنامه و بود 1002105006
تهيه ضوابط فني اجرایي مرتبط با بالیای طبيعي مستحدثات كشور و 

 بندی آنهای پهنهنقشه
1385 19000 19,000 

 80,000 71,700 138۷ تطرح جامع فناوری ارتباطات و اطالعات نهاد و ارتباطات مردم و دول جمهورینهاد ریاست 1002106001

 6,000 6000 1381 ریزیافزاری نظام جدید بودجهافزاری و نرمتجهيز سخت ورسازمان برنامه و بودجه كش 100210۷001

 57,000 50,000 1385 افزار نظام جامع آماری كشورافزار و نرمتأمين سخت مركز آمار ایران 1002108001

 12,000 10,000 1381 آالتتعميرات اساسي و تأمين تجهيزات و ماشين برداری كشورسازمان نقشه 1002109001

 25,000 20000 1388 های مكاني در سطح كشورها و دادهدهي شبكهتوسعه و سامان برداری كشورسازمان نقشه 1002109003

 1,200,000 1,200,000 13۷9 طرح جامع مالياتي سازمان امور مالياتي كشور 1004002002
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بندي ره طبقهشما

 جديد و قديم
 عنوان طرح نام دستگاه

سال 

 شروع
 برآورد  1۳۹۹مصوب  

 12,000 9,000 1390 ندهي و كنترل نيروهای مسلحایجاد شبكه فرما شركت سهامي صنایع الكترونيک ایران 1101059001

 530,000 460,000 1381 ها و احداثتأمين تجهيزات و تعميرات اساسي ساختمان دانشگاه صنعتي مالک اشتر 1103010001

 200,000 110,000 13۷3 افزارافزاری و پشتيباني نرمهای سختتوسعه زیرساخت سازمان انرژی اتمي ایران 1301004004

 255,000 120,000 1383 ای كشور و دفاع سایبریحفاظت از تأسيسات هسته سازمان انرژی اتمي ایران 1301012001

1301030001 
شركت مادرتخصصي مدیریت توليد، انتقال و توزیع 

 توانير ـ نيروی برق ایران
 24,000 20,000 1390 گيری و مدیریت انرژیایجاد فراسامانه ملي هوشمند اندازه

1301015008 
تخصصي مدیریت توليد، انتقال و توزیع شركت مادر

 توانير ـ نيروی برق ایران
 40,000 50,000 1369 انتقال نيروی برق ایران

 20,000 8,000 1381 آالتتأمين تجهيزات و ماشين وزارت نيرو 1301015022

 شركت سهامي ارتباطات زیرساخت 1302001001
استفاده  رساني زميني صداوسيما بارد نياز سيگنالتوسعه زیرساخت ارتباطي مو

 های رادیویياز فيبر نوری و لينک
1392 47,000 47,000 

 520,000 320,000 1391 های شبكه ملي اطالعاتزیرساخت وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات 1302001002

 وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات 1302001011
حتوای مای ارتقای توان داخلي، خدمات دولت هوشمند و هایجاد و توسعه بستر

 بومي )درگاه )پرتال( واحد دولت الكترونيكي(
138۷ 11,300 11,300 

 28,500 28,500 1383 توسعه فناوری در عمليات پستي شركت ملي پست جمهوری اسالمي ایران 1302001012

 20,000 10,300 1381 آالت و تعميرات اساسيزات و ماشينتأمين تجهي وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات 1302001014

 شركت ملي پست جمهوری اسالمي ایران 1302001015
ست پهای عملياتي و مراكز مهم شركت سازی ساختمانمطالعه و اجرای مقاوم

 جمهوری اسالمي ایران
1381 6,705 6,705 

 75 75 1381 العاتسازی مراكز مهم وزارت ارتباطات و فناوری اطرای مقاوممطالعه و اج وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات 1302001016

 32,500 32,500 1384 سازی كدپستي ده رقميبهنگام شركت ملي پست جمهوری اسالمي ایران 1302002001

 وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات 1302002003
و فناوری  ها و خدمات كاربردی بخش ارتباطاتایجاد و توسعه زیرساخت

 اطالعات )كاربردهای شبكه ملي اطالعات(
1391 14,500 14,500 

 14,500 14,500 1391 ای خدمات بخش ارتباطات و فناوریایجاد و توسعه متوازن منطقه وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات 1302002010

 12,000 12,000 1384 ایهتوسعه كاربردهای اطالعات و خدمات ماهوار سازمان فضایي ایران 1302004003
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بندي ره طبقهشما

 جديد و قديم
 عنوان طرح نام دستگاه

سال 

 شروع
 برآورد  1۳۹۹مصوب  

 44,700 44,700 1384 های تحقيقاتي عملياتيتوسعه فناوری و ساخت ماهواره سازمان فضایي ایران 1302004004

 25,571 11,200 1384 آالت و تعميرات اساسيتأمين تجهيزات و ماشين سازمان فضایي ایران 1302004005

 7,000 7,000 1384 تمان سازمان فضایي ایرانتأمين ساخ سازمان فضایي ایران 1302004006

 40,000 40,000 1380 سازی و تنظيم مقرراتتدوین راهكارهای آزادسازی و خصوصي سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات رادیویي 1302005001

 94,000 94,000 13۷9 توسعه ارتباطات رادیویي سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات رادیویي 1302005003

 سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات رادیویي 1302005004
و  آالت و تعميرات اساسي سازمان تنظيم مقرراتتأمين تجهيزات و ماشين

 ارتباطات رادیویي
1384 15,000 35,000 

 45,000 20,000 1396 آالتتعميرات اساسي و تأمين تجهيزات و ماشين مركز ملي فضای مجازی كشور 1302022001

 وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات 1302030001
وین های نوین بخش ارتباطات و فناوری اطالعات )تدتوسعه دانش و فناوری

 طرح جامع فناوری اطالعات كشور(
1380 3,700 3,700 

 200,000 0 1400 راهبری كالن فضای مجازی كشور مركز ملي فضای مجازی كشور 1302022003

 40,000 40,000 1384 تأمين فضاهای پژوهشي ایي ایرانپژوهشگاه فض 1302030002

 72,000 48,000 1384 آالتتعميرات اساسي و تأمين تجهيزات و ماشين پژوهشگاه فضایي ایران 1302030003

 19,000 8,500 1396 آالتتعميرات اساسي و تأمين تجهيزات و ماشين پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطالعات 1302030004

 15,000 10,000 1381 آالتتأمين تجهيزات و ماشين سازمان هواشناسي كشور 1303005002

 1,435,000 840,000 13۷3 توسعه فناوری اطالعات هواشناسي سازمان هواشناسي كشور 1303005005

 67,000 60,000 1391 های ژئوفيزیک هوایيبرداشت داده شناسي و اكتشافات معدني كشورسازمان زمين 1304001001

 430,000 280,000 13۷2 شناسي عمومي ایران )تهيه اطالعات پایه(زمين شناسي و اكتشافات معدني كشورسازمان زمين 1304033002

 5,000 1,400 1396 آالتتعميرات اساسي و تأمين تجهيزات و ماشين مركز توسعه تجارت الكترونيكي 1305008001

 120,000 90,000 1380 مدیریت پایدار مراتع كشور و آبخيزداری كشور ها، مراتعسازمان جنگل 1306003001

 وزارت جهاد كشاورزی 1306004001
وری و فروش استقرار سامانه اطالعات مدیریت زنجيره ترویج، تأمين، توليد، فرا

 برداری شبكه ملي تلویزیوني كشاورزیمحصول نهایي و ایجاد و بهره
1382 379,000 520,000 
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بندي ره طبقهشما

 جديد و قديم
 عنوان طرح نام دستگاه

سال 

 شروع
 برآورد  1۳۹۹مصوب  

 0 0 1392 دار كردن دام كشورهویت وزارت جهاد كشاورزی 1306010003

 210,000 135,000 13۷9 حفظ و حراست از منابع ژني، هویتي و اصالح نژاد دام و طيور وزارت جهاد كشاورزی 1306010005

 850,000 490,000 1362 مميزی اراضي و تفكيک مستثنيات ها، مراتع و آبخيزداری كشورسازمان جنگل 1306028002

 525,000 445,000 1392 حدنگاری )كاداستر( و پایش اراضي كشاورزی سازمان امور اراضي 1306029001

 300,000 250,000 1388 دهاسگيری و ارتقای ایمني و پایداری تجهيز نقاط مصرف به ابزار اندازه شركت مادرتخصصي مدیریت منابع آب ایران 130۷006003

130۷006005  
وده های سطحي و زیرزميني در محدگيری آبهای اندازهتجهيز شبكهتكميل و 

 ای آذربایجان غربيشركت سهامي آب منطقه
 0 0 

130۷006006  
وده های سطحي و زیرزميني در محدگيری آبهای اندازهتكميل و تجهيز شبكه

 ای سيستان و بلوچستانشركت سهامي آب منطقه
1341 0 0 

130۷00600۷  
وده های سطحي و زیرزميني در محدگيری آبهای اندازهجهيز شبكهتكميل و ت

 ای كردستانشركت سهامي آب منطقه
13۷4 0 0 

130۷006008  
وده های سطحي و زیرزميني در محدگيری آبهای اندازهتكميل و تجهيز شبكه

 ای كرمانشاهشركت سهامي آب منطقه
13۷4 0 0 

130۷006009  
وده های سطحي و زیرزميني در محدگيری آباندازه هایتكميل و تجهيز شبكه

 ای لرستانشركت سهامي آب منطقه
13۷4 0 0 

130۷006010  
وده های سطحي و زیرزميني در محدگيری آبهای اندازهتكميل و تجهيز شبكه

 ای آذربایجان شرقيشركت سهامي آب منطقه
1341 0 0 

130۷006011  
وده های سطحي و زیرزميني در محدگيری آبهای اندازهتكميل و تجهيز شبكه

 ای اردبيلشركت سهامي آب منطقه
1341 0 0 

130۷006012  
وده های سطحي و زیرزميني در محدگيری آبهای اندازهتكميل و تجهيز شبكه

 ای البرزشركت سهامي آب منطقه
1341 0 0 

130۷006013  
وده و زیرزميني در محدهای سطحي گيری آبهای اندازهتكميل و تجهيز شبكه

 ای ایالمشركت سهامي آب منطقه
13۷4 0 0 

130۷006014  
وده های سطحي و زیرزميني در محدگيری آبهای اندازهتكميل و تجهيز شبكه

 ای بوشهرشركت سهامي آب منطقه
1341 0 0 
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بندي ره طبقهشما

 جديد و قديم
 عنوان طرح نام دستگاه

سال 

 شروع
 برآورد  1۳۹۹مصوب  

130۷006015  
ده وهای سطحي و زیرزميني در محدگيری آبهای اندازهتكميل و تجهيز شبكه

 ای تهرانشركت سهامي آب منطقه
13۷4 0 0 

130۷006016  
وده های سطحي و زیرزميني در محدگيری آبهای اندازهتكميل و تجهيز شبكه

 ای چهارمحال و بختياریشركت سهامي آب منطقه
1341 0 0 

130۷00601۷  
وده های سطحي و زیرزميني در محدگيری آبهای اندازهتكميل و تجهيز شبكه

 ای خراسان جنوبيكت سهامي آب منطقهشر
1384 0 0 

130۷006018  
وده های سطحي و زیرزميني در محدگيری آبهای اندازهتكميل و تجهيز شبكه

 ای خراسان شماليشركت سهامي آب منطقه
1384 0 0 

130۷006019  
وده های سطحي و زیرزميني در محدگيری آبهای اندازهتكميل و تجهيز شبكه

 ای سمنانهامي آب منطقهشركت س
13۷4 0 0 

130۷006020  
وده های سطحي و زیرزميني در محدگيری آبهای اندازهتكميل و تجهيز شبكه

 ای فارسشركت سهامي آب منطقه
1341 0 0 

130۷006021  
وده های سطحي و زیرزميني در محدگيری آبهای اندازهتكميل و تجهيز شبكه

 وینای قزشركت سهامي آب منطقه
13۷4 0 0 

130۷006022  
وده های سطحي و زیرزميني در محدگيری آبهای اندازهتكميل و تجهيز شبكه

 ای قمشركت سهامي آب منطقه
13۷4 0 0 

130۷006023  
وده های سطحي و زیرزميني در محدگيری آبهای اندازهتكميل و تجهيز شبكه

 ای كرمانشركت سهامي آب منطقه
1341 0 0 

130۷006024  
وده های سطحي و زیرزميني در محدگيری آبهای اندازهتكميل و تجهيز شبكه

 يلویه و بویراحمدگای كهشركت سهامي آب منطقه
1341 0 0 

130۷006025  
وده های سطحي و زیرزميني در محدگيری آبهای اندازهتكميل و تجهيز شبكه

 ای گلستانشركت سهامي آب منطقه
1341 0 0 

130۷006026  
وده های سطحي و زیرزميني در محدگيری آبهای اندازهتكميل و تجهيز شبكه

 ای گيالنشركت سهامي آب منطقه
13۷5 0 0 
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بندي ره طبقهشما

 جديد و قديم
 عنوان طرح نام دستگاه

سال 

 شروع
 برآورد  1۳۹۹مصوب  

130۷00602۷  
وده های سطحي و زیرزميني در محدگيری آبهای اندازهتكميل و تجهيز شبكه

 ای مازندرانشركت سهامي آب منطقه
1341 0 0 

130۷006028  
وده های سطحي و زیرزميني در محدگيری آبهای اندازهشبكه تكميل و تجهيز

 ای مركزیشركت سهامي آب منطقه
13۷4 0 0 

130۷006029  
وده های سطحي و زیرزميني در محدگيری آبهای اندازهتكميل و تجهيز شبكه

 ای هرمزگانشركت سهامي آب منطقه
13۷4 0 0 

130۷006030  
وده های سطحي و زیرزميني در محدگيری آبهای اندازهتكميل و تجهيز شبكه

 ای همدانشركت سهامي آب منطقه
13۷4 0 0 

130۷006031  
وده های سطحي و زیرزميني در محدگيری آبهای اندازهتكميل و تجهيز شبكه

 ای زنجانشركت سهامي آب منطقه
13۷4 0 0 

130۷006032  
وده و زیرزميني در محدهای سطحي گيری آبهای اندازهتكميل و تجهيز شبكه

 ای خراسان رضویشركت سهامي آب منطقه
1341 0 0 

130۷006033  
وده های سطحي و زیرزميني در محدگيری آبهای اندازهتكميل و تجهيز شبكه

 ای یزدشركت سهامي آب منطقه
13۷4 0 0 

130۷006034  
ده محدوهای سطحي و زیرزميني در گيری آبهای اندازهتكميل و تجهيز شبكه

 ای خوزستانشركت سهامي آب منطقه
13۷4 0 0 

130۷006035  
وده های سطحي و زیرزميني در محدگيری آبهای اندازهتكميل و تجهيز شبكه

 ای اصفهانشركت سهامي آب منطقه
1341 0 0 

 شركت مادرتخصصي مدیریت منابع آب ایران 130۷006115
وده ی سطحي و زیرزميني در محدهاگيری آبهای اندازهكميل و تجهيز شبكهت

 هاشركت سهامي آب استان
1341 600,000 700,000 

 100,000 180,000 13۷9 گيری منابع آب كشورطراحي شبكه اندازه شركت مادرتخصصي مدیریت منابع آب ایران 130۷006036

1502022004 
وزارت راه و شهرسازی ـ دبيرخانه شورای عالي 

 شهرسازی
 517,000 450,000 1390 مع شهریهای جاتهيه طرح

 14,000 12,000 1381 گسترش فناوری ارتباطات و اطالعات در سازمان تبليغات اسالمي سازمان تبليغات اسالمي 1۷01012001

 349,250 295,000 1386 های عموميروزآمدسازی و تجهيز كتابخانه های عمومي كشورنهاد كتابخانه 1۷03059031
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بندي ره طبقهشما

 جديد و قديم
 عنوان طرح نام دستگاه

سال 

 شروع
 برآورد  1۳۹۹مصوب  

 60,000 45,000 1389 جمهوری اسالمي ایران یارتباط فيبر نوری سازمان صداوسيما ن صداوسيمای جمهوری اسالمي ایرانسازما 1۷0500۷005

 480,000 398,000 1381 تبدیل فناوری موجود به فناوری پيشرفته )آنالوگ به دیجيتال( سازمان صداوسيمای جمهوری اسالمي ایران 1۷0500۷010

 22,000 20,000 1381 گسترش فناوری ارتباطات و اطالعات در سازمان صداوسيما يمای جمهوری اسالمي ایرانسازمان صداوس 1۷0500۷013

 0 6,000 1384 آالتتعميرات اساسي و خرید تجهيزات و ماشين پژوهشگاه علوم و فناوری اطالعات ایران 1804012001
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2۷ 

 (الیر ونيلي)م   1۳۹۹و اليحه بودجه سال  1۳۹۸باطات در قانون بودجه سال . مقايسه اعتبارات متفرقه فناوري اطالعات و ارت۳جدول 

 عنوان

 مجموع ايتملک دارايی سرمايه ايهزينه

 1400اليحه  1۳۹۹قانون  1400اليحه  1۳۹۹قانون  1400اليحه  1۳۹۹ اليحه

 300,000 0 0 0 300،000   های سامانه رجيستری تلفن همراههزینه ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت

هران نقل عمومي شهر تو( جهت كاهش آلودگي هوا و توسعه حملLEZاجرای طرح ناحيه كاهش آلودگي هوا )

 و شهرهای دارای آلودگي هوا
0 0 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 

 950,000 950,000 570,000 570,000 380,000 380,000 سازی گردش جریان وجوه و كاالدهي و مستندسامان

 400,000 2,000,000 400,000 2,000,000 0 0 ویژه امنيت بانكداری الكترونيكيارتقا و توسعه امنيت در فضای مجازی به

 2,000,000 0 0 0 2,000,000 0 انه تعهدات سامانه تداركات الكترونيكي دولتيایفای ماه

 1 0 0   1 0 كيرجيحي به نرخ سامانه معامالت الكترونيالتفاوت نرخ تمين معيشت و سالمت مردم از محل مابهأت

 85,500 85,500 42,750 42,750 42,750 42,750 های مركز آسيا و اقيانوسيه برای توسعه مدیریت اطالعات بالیاكمک به ایجاد و فعاليت

 20,000,000 0 20,000,000 0 0 0 دیانؤسامانه م های فروشگاهي واجرای قانون پایانه

 200,000 200,000 200,000 200,000 0 0 دار دولت الكترونيكيهای اولویتجاد، توسعه و تكميل پروژهای

های رساني، ارتباطي و سرویسیه بدهي سازمان صداوسيمای جمهوری اسالمي ایران بابت خدمات سيگنالي

 دریافتي ـ شركت ارتباطات زیرساخت
500,000 600,000 0 0 500,000 600,000 

 0 0 0 0 0 0 سازی نظام آماری كشوررسازی تحول بنيادین و نوینبست

 25,535,501 4,735,500 22,212,750 3,812,750 3,322,751 922,750 مجموع
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 (الیر ونيلي)م  ت مرتبط با فناوري اطالعات و ارتباطا 1۳۹۹واحده اليحه بودجه سال ماده 10و  ۷يافته به جداول اعتبارات متفرقه انتقال .4جدول 

 عنوان
 ايتملک دارايی سرمايه اياعتبارات هزينه

1400اليحه   1400اليحه  1۳۹۹قانون   1۳۹۹قانون  

 300،000 400،000 30،000 25،000 های كالن ملي فضای مجازی كشورطرح ـمركز ملي فضای مجازی كشور 

 500 500 0 0 ضای مجازیفن فضای مجازی كشور با تصویب و نظارت شورای عالي های كالهای زیرساختي و طرحاجرای طرحـ مركز ملي فضای مجازی كشور 

 0 0 6،900 23،000 النظاره نقشهبرداری و حقبرداری هوایي، نقشههای موضوع عمليات عكسهزینه ـبرداری كشور سازمان نقشه

 0 0 23،000 19،۷00 موضوع صدور كارت شناسایي اقامتـ  وزارت كشور

 380،000 440،000 2،190،000 1،900،000 تأمين و صدور شناسنامه ـبت احوال كشور سازمان ث

 190،000 800،000 3،200،000 1،995،000 نام و صدور كارت هوشمند موضوع ثبت ـسازمان ثبت احوال كشور 

 3۷۷،430 250،000 2،900،000 4،288،8۷0 ها و ادارات گذرنامهتقویت سامانهاحداث و تجهيز سامانه گواهي ریشه، ارتقا، نگهداری و  ـ نيروی انتظامي جمهوری اسالمي ایران

 2،3۷4،000 2،525،000 6،600،000 6،203،۷۷0 ( قانون نحوه رسيدگي به تخلفات و جرائم رانندگي23اعتبارات موضوع ماده ) ـنيروی انتظامي جمهوری اسالمي ایران 

 0 0 0 32،۷80 هوشمندسازی های فناوری اطالعات در راستاین خدمت و عمليات نگهداشت و تقویت زیرساختجبرا ـ نيروی انتظامي جمهوری اسالمي ایران

 0 0 1،615،000 1،292،000 ( قانون مبارزه با قاچاق كاال و ارز5ماده )« 4»اعتبارات موضوع تبصره  ـسازمان تعزیرات حكومتي 

 0 10،000 0 2،310 (2ات مالي دولت )( قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقرر14ماده ) ـ ها و اقدامات تأميني و تربيتي كشورسازمان زندان

 218،600 220،000 1۷0،000 1۷2،600 موضوع درآمد پاسخ الكترونيک به استعالمات و اعالم وضعيت امالك ـسازمان ثبت اسناد و امالك كشور 

آمایي و آرشيو الكترونيكي های اطالعاتي و دادهمين مصارف مرتبط با توسعه ثبت الكترونيكي، تكميل بانکتأ ـسازمان ثبت اسناد و امالك كشور 

 های ثبتيپرونده
92۷،600 1،2۷5،000 1،1۷3،000 853،000 

 0 12،000،000 16،500،000 0 )كاداستر( كشور حدنگاری توسعه، تكميل، تجهيز و پشتيباني از نظام جامع ـ سازمان ثبت اسناد و امالك كشور

 ۷،603،690 3،4۷5،000 3،895،000 15،360،820 اجرای طرح جامع حدنگار ـسازمان ثبت اسناد و امالك كشور 

 ۷36،440 1،360،000 2،000،000 1،284،000 برگي تعویض سندهای مالكيت برای اجرای ثبت نوینموضوع اجازه اخذ وجه بابت سند تک ـسازمان ثبت اسناد و امالك كشور 
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 عنوان
 ايتملک دارايی سرمايه اياعتبارات هزينه

1400اليحه   1400اليحه  1۳۹۹قانون   1۳۹۹قانون  

 650،000 800،000 0 0 های كنترلي پرتونگاریهای خرید، تعمير و نگهداری دستگاهتأمين بخشي از هزینه ـگمرك جمهوری اسالمي ایران 

 5۷،000 0 0 0 سازی و محاسبات علمي كشورشبكه ملي شبيه ـوزارت علوم، تحقيقات و فناوری 

 0 0 51،300 18،000 ایی رایانههاتوسعه بازی ـ وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي

 0 0 25،650 20،520 ضعيت اراضيها و اعالم واعتبارات موضوع خدمات الكترونيک به اشخاص بابت تطبيق نقشه ـها، مراتع و آبخيزداری كشور سازمان جنگل

 380،000 114،000 0 0 بكنتورهای هوشمند حجمي آ های فني اعتباری برای تهيه و نصبهای توسعه برق كشاورزی و كمکایجاد زیرساخت ـ وزارت نيرو

 0 65،000 25،000 21،000 توسعه تجارت الكترونيكيـ  مركز توسعه تجارت الكترونيكي

باطات و فناوری بنيان و حمایت از توليدات بومي و داخلي بخش ارتهای اقتصاد دانشتوسعه زیرساخت ـ وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات

 اطالعات
0 0 1،000،000 1،000،000 

 4،300،000 4،300،000 240،000 240،000 های مدیریتي منابع بخش ارتباطات و فناوری اطالعاتتوسعه و تكميل زیرساخت ـ وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات

یافته تایي و كمتر توسعهمناطق محروم، روستوسعه متوازن خدمات زیربنایي ارتباطات و فناوری اطالعات در  ـ وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات

 هزار نفر 10و شهرهای زیر 
980،000 980،000 1،900،000 1،900،000 

 1،600،000 1،600،000 0 0 اجرای وظایف صيانتي اجتماعي و فرهنگي درخصوص ارتباطات و فناوری اطالعات ـ وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات

 5،500،000 5،600،000 420،000 300،000 ها و خدمات كاربردی ارتباطي و پایه فضایيتوسعه زیرساخت ـ العاتوزارت ارتباطات و فناوری اط

 4،000،000 4،000،000 2،000،000 1،۷50،000 های نوین بخش ارتباطات و فناوری اطالعاتتوسعه فناوری ـ وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات

 ۷50،000 ۷50،000 0 0 های كشوراستان تجهيزاتي دفاتر ارتباطات و فناوری اطالعات روستایي درـ  ارتقای توانمندی فنيـ  توزارت ارتباطات و فناوری اطالعا

 ۷،311،4۷6 ۷،800،000 1،850،000 1،655،0۷2 های شبكه ملي اطالعاتای زیرساختتوسعه متوازن منطقه ـ وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات

 2،400،000 2،400،000 400،000 320،000 و توليد محتوای بومي های خدمات دولت هوشمندایجاد و توسعه زیرساخت ـفناوری اطالعات  وزارت ارتباطات و

 2،000،000 1،300،000 280،000 280،000 های ارائه خدمات پایه و نوین پستيتوسعه زیرساخت ـوزارت ارتباطات و فناوری اطالعات 

 0 0 1،100،000 800،000 السهم سازمانموضوع حق ـ و ارتباطات رادیویي سازمان تنظيم مقررات
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 عنوان
 ايتملک دارايی سرمايه اياعتبارات هزينه

1400اليحه   1400اليحه  1۳۹۹قانون   1۳۹۹قانون  

 200،000 200،000 0 0 توسعه فناوری و كاربردهای فضایي ـ سازمان فضایي ایران

 0 0 250،000 180،000 های فضایيهزینه فعاليت ـ سازمان فضایي ایران

 93،۷53 161،505 600،000 436،654 های سنددار كردن اراضي كشاورزیها و هزینهح قانون حفظ كاربری اراضي زراعي و باغ( قانون اصال5سازمان امور اراضي ـ اعتبار موضوع ماده )

ـ اعتبار موضوع ماده )  0 130،۷80 0 0 دار كردن اراضي كشاورزیهای سندها و هزینه( قانون اصالح قانون حفظ كاربری اراضي زراعي و باغ5وزارت راه و شهرسازی 

 540،000 540،000 0 0 ( قانون برنامه ششم توسعه۷0ماده )« ج»شدگان درمان كشور موضوع بند سازمان بيمه سالمت ایران ـ پایگاه برخط بيمه

 3،204،62۷ 3،409،1۷8 0 0 ( قانون نحوه رسيدگي به تخلفات و جرائم رانندگي23ای ـ اعتبارات موضوع ماده )ونقل جادهسازمان راهداری و حمل

 ۵1،۳20،۵1۶ ۵۸،۷2۳،۹۶۳ 4۸،۶2۶،۸۵0 40،۸4۸،۶۹۶ مجموع

  



 

 

 

 

 

 1۷۳۷۵ :مسلسلشماره   شناسنامه گزارش
بخش فناوری مصارف بودجه . 51كل كشور  1400الیحه بودجه سال بررسي  عنوان گزارش:

 اطالعات و ارتباطات

 

 

 

 ارتباطات(مطالعات انرژی، صنعت و معدن )گروه فناوری اطالعات و  نام دفتر:

 ابوالقاسم رجبي تهيه و تدوين:

  مهدی امينيان: مدير مطالعه

 اميررضا شاهاني، هادی خرمي شاد ناظران علمی:

 ــــــويراستار ادبی: 

 

 

 

 هاي كليدي: واژه

 . فناوری اطالعات و ارتباطات1

 1400 سال . الیحه بودجه2

 اینترنت چيزها در الیحه بودجه .3

 

 

 

 4/11/1۳۹۹:تاريخ انتشار
 


