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بررسی اليحه بودجه سال  1400كل كشور
 .۵1بودجه مصارف بخش فناوري اطالعات و ارتباطات

چكيده
بررسي بخش فناوری اطالعات و ارتباطات در الیحه بودجه سال  1400و مقایسه آن با قانون بودجه سال
 1399نشان ميدهد اعتبارات برنامهای  12درصد كاهش و اعتبارات متفرقه  3۷درصد افزایش یافته و
درنتيجه كل اعتبارات فاوا  15درصد بيشتر شده است .اما بهطور كلي سهم این بخش نسبت به كل
بودجه عمومي كشور طي سالهای  1395تا  1400جز در سال  1399همواره با روندی رو به كاهش
همراه بوده و در الیحه بودجه سال  1400نسبت به قانون  1399سهم فاوا از  3/05به  2/16درصد از
كل بودجه عمومي كاهش خواهد یافت .اعتبارات بخش فناوری اطالعات و ارتباطات بيش از آنكه در
ردیفهای برنامهای مرتبط قرار داشته باشند در ردیفهای متفرقه گنجانده ميشوند كه این امر رهگيری
محل هزینه و تحقق برنامههای متناظر را با دشواری مواجه ميسازد .هرچند ماهيت پویای طرحهای
مرتبط با این حوزه ممكن است وجود برخي ردیفهای متفرقه را توجيهپذیر كند ،اما تكرار هرساله این
ردیفها طي حداقل  6سال پي در پي نشان ميدهد ميتوان برای برخي از این طرحها ذیل دستگاههای
مربوطه ماهيت برنامهای در نظر گرفت و برای آن اعتبارات الزم را منظور كرد .جهت اثربخشي هزینههای
بودجهای در حوزه فاوا به هدایت ساختاری متمركز نياز است .بهطور كلي پيشنهاد ميشود طبق بند
« »11ماده ( )3اساسنامه مركز ملي فضای مجازی كشور ،مصوبه  1391شورای عالي فضای مجازی،
تسهيم و توزیع بودجه طرحهای كالن یا فرادستگاهي مصوب شورای عالي از طریق مبادله موافقتنامه با
مركز ملي فضای مجازی صورت گيرد.
مقدمه
ف ناوری اطالعات و ارتباطات برای اصالح ساختارها ،فرایندها و خدمات بخش دولتي كاربردهای فراواني
دارد .این فناوری اگر بهدرستي استفاده شود برای مبارزه با فساد ،شفافيتافزایي و افزایش كارآمدی
بهترین ابزار ممكن است ،اما استفاده از فناوری اطالعات در یک معماری بخشينگرانه و غيراستاندارد
ميتواند عالوه بر تسهيل فساد با پنهانسازی عوامل دخيل در فساد عمالً باعث لوث شدن مسئوليتها
در ساختار اداری شود .اسناد باالدستي نظام ،چشمانداز جمهوری اسالمي ایران در افق  1404و برنامههای
پنجساله كشور همگي به توسعه و بهكارگيری فناوری اطالعات و ارتباطات در كشور تأكيد دارند و مقام
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معظم رهبری در حكم تشكيل شورای عالي فضای مجازی به سياستگذاری ،تصميمگيری و هماهنگي
متمركز در این حوزه امر كردهاند .تبلور همه احكام و توصيهها برای استفاده هماهنگ از مزایای فناوری
اطالعات و ارتباطات در قوانين بودجه سنواتي منعكس مي شود .لذا ردیابي و بررسي موارد مرتبط با
فناوری اطالعات و ارتباطات در لوایح بودجه سنواتي از اهميت بسزایي برخوردار است.
این گزارش به بررسي الیحه بودجه سال  1400در حوزه فناوری اطالعات و ارتباطات ميپردازد .ابتدا در
فصل اول به سياستها و قوانين تسهيلكنندهای برای توسعه بخش فناوری اطالعات و ارتباطات و تقویت
اعتبارات این بخش اشاره ميشود كه عبارتند از :احكام دائمي برنامههای توسعه ،احكام برنامه ششم توسعه و
قانون اجازه تعيين و وصول حق امتياز فعاليت بخش غيردولتي در زمينه پست و مخابرات .سپس به اعتبارات
بخش فناوری اطالعات و ارتباطات پرداخته ميشود.
فصل اول ـ اسناد باالدستی و قوانين مرتبط بخش فناوري اطالعات و ارتباطات
 .1چشمانداز جمهوري اسالمی ايران در افق  1404هجري شمسی
سند چشمانداز بهعنوان یكي از اسناد باالدستي رویكرد مدبرانهای به فناوری داشته است بهنحوی كه
جمهوری اسالمي ایران در افق  1404بهصورت زیر به تصویر كشيده شده است:
«ایران كشوری است توسعهیافته با جایگاه اول اقتصادی ،علمي و فناوری در سطح منطقه ،با هویت
اسالمي و انقالبي ،الهامبخش در جهان اسالم و با تعامل سازنده و مؤثر در روابط بينالملل» منظور از
منطقه مذكور در سند چشمانداز همانگونه كه در خود سند نيز به آن اشاره شده منطقه آسيای جنوب
غربي است كه آسيای ميانه ،قفقاز ،خاورميانه و كشورهای همسایه را شامل ميشود.
فناوری اطالعات و ارتباطات بهعنوان یک فناوری كليدی و اثرگذار در توسعه باید نقش خود را در
توسعه و دستيابي به جایگاه اول فناوری منطقه ایفا كند.
 .2سياستهاي كلی نظام اداري ابالغی مقام معظم رهبري (فروردين )1۳۸۹
بندهای « »15و « »25سياست های كلي نظام اداری ابالغي مقام معظم رهبری به شرح زیر سياستهای
كلي توسعه دولت الكترونيكي كشور را ترسيم كرده است:
بند « »15ـ توسعه نظام اداری الكترونيک و فراهم آوردن الزامات آن بهمنظور ارائه مطلوب خدمات عمومي.
بند « »25ـ كارآمدسازی و هماهنگي ساختارها و شيوههای نظارت و كنترل در نظام اداری و
یكپارچهسازی اطالعات.
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 .۳احكام دائمی برنامههاي توسعه (مصوب سال  1۳۹۵مجلس شوراي اسالمی)
این احكام در جدول  1آمده است.
جدول  .1احكام دائمی برنامههاي توسعهاي مرتبط با حوزه فاوا
ماده ()۳۸

موضوع :الكترونيكی كردن اطالعات

بند «ت» الكترونيكي كردن اسناد و اوراق پروندههای قضایي توسط قوه قضائيه
جزء « »2الكترونيكي كردن پروندههای تعزیراتي توسط سازمان تعزیرات حكومتي
ماده ()۳۸

موضوع :رايگانی استعالمها

بند «ث» ث) پاسخ رایگان به استعالمها ازسوی كليه دستگاههای موضوع ماده ( )5قانون مدیریت خدمات كشوری
ماده ( )۶۷لغو مجوزهای قانوني دریافت وجه برای ارائه اطالعات و پاسخ به استعالمات دستگاههای اجرایي با یكدیگر
موضوع :تغيير صندوق حمايت از تحقيقات و توسعه صنايع الكترونيک
ماده ( )۶۹تغيير نام و مأموریت «صندوق حمایت از تحقيقات و توسعه صنایع الكترونيک» به «صندوق حمایت از
تحقيقات و توسعه صنایع پيشرفته»
ماده ()4۶

موضوع :سامانههاي رهگير هوشمند

بند «ب» تأمين و توسعه نيروی انساني و زیرساختهای نرمافزاری ،تجهيزات و تأسيسات در پاسگاههای مرزی و تخصصي
جزءهاي « ،1طرحهای انسداد مرز در مناطق مرزی با استفاده از سامانههای رهگير هوشمند
 2و  »۶ارتقای بانکهای هویتي (ژنتيكي ،اثرانگشت ،چهره و عنبيه) نيروی انتظامي جمهوری اسالمي ایران
موضوع :تكميل سامانه تداركات الكترونيكی
تكميل سامانه تداركات الكترونيكي دولت
ماده ()۵0
تغذیه اطالعاتي بستر الكترونيكي معامالت و بانک اطالعاتي بهروز و تجميع شده معامالت بخش عمومي
توسط كليه دستگاهها
موضوع :كاداستر
فعاليتهای مرتبط با كاداستر در بخش غيرنظامي ،برعهده سازمان نقشهبرداری كشور است.
ماده ( )11تدوین استانداردها و دستورالعملهای كاداستر برعهده سازمان برنامه و بودجه كشور است.
وزارت دفاع و پشتيباني نيروهای مسلح و سازمان برنامه و بودجه مسئول تدوین دستورالعمل اجرایي كاداستر
در زمينه مالحظات دفاعي و امنيتي هستند.
موضوع :نظام جامع دادرسی الكترونيک
 .1قوه قضائيه مكلف به تكميل و روزآمد كردن دادهها و اطالعات مركز ملي دادههای قوه قضائيه و توسعه
ماده ( )۳۸خدمات این مركز و استقرار كامل شبكه ملي عدالت است.
بند «ت» نيروی انتظامي و ضابطان خاص قوه قضائيه و كليه دستگاهها و گروههای مرتبط با مراجع قضایي مكلفند
جزء « »1اطالعات مورد نياز مراجع قضایي را در اختيار مركز قرار دهند.
كليه دستگاههای دولتي ،نهادهای عمومي غيردولتي و اشخاص حقوقي باید به استعالمات مراجع قضایي از
طریق این شبكه پاسخ دهند.
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 .4برنامه ششم توسعه ( )1۳۹۶-1400مصوب سال  1۳۹۵مجلس شوراي اسالمی
این احكام در جدول  2آمده است.
جدول  .2احكام برنامه ششم توسعه مرتبط با حوزه فاوا
شماره
ماده

بند،
تبصره،

نهاد مكلف

خالصه احكام برنامه

زمان

جزء

ـ افزایش ظرفيت انتقال (ترانزیت) پهنای باند عبوری از كشور به 30
ترابيت بر ثانيه توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات
ـ ارائه خدمات ماهوارهای سنجش از راه دور و توسعه خدمات و كاربردهای
فناوری اطالعات و ارتباطات از طریق دستگاههای وابسته با جلب
مشاركت و سرمایهگذاری بخش خصوصي و شركتهای خارجي
بند
* وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات ـ اجرای طرحهای (پروژههای) فيبر نوری و طرحهای (پروژههای)
()6۷
«الف»
زیرساختي ارتباطات و فناوری اطالعات ،ماهوارههای سنجشي و مخابراتي
و توسعه زیرساختهای علوم و فناوری فضایي
ـ تشكيل شركت انتقال (ترانزیت) ارتباطات بينالملل توسط شركت
ارتباطات زیرساخت
ـ توسعه زیرساختهای خدمات الكترونيكي در مناطق محروم و روستایي

تا پایان
برنامه

ـ الكترونيكي كردن همه فرایندها و خدمات با قابليت الكترونيكي تا پایان
توسط دستگاههای اجرایي تا پایان سال سوم اجرای قانون برنامه سال سوم
* دستگاههای اجرایي
استفاده از مشاركت بخش خصوصي در الكترونيكي كردن برنامه
(طبق ماده ( )1این قانون :دستگاههای
فرایندها و خدمات
اجرایي موضوع ماده ( )5قانون خدمات
ـ واگذاری یا برونسپاری خدمات به دفاتر پستي و دفاتر تا پایان
( )6۷بند «پ»
كشوری با رعایت ماده ( )11۷اصالحي
پيشخوان خدمات دولت و دفاتر ارتباطات و فناوری اطالعات برنامه
آن قانون مصوب  1386و ماده ( )5قانون
( )ICTروستایي
محاسبات عمومي)
تكليف وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات ،ارائه گزارش  6ماهه هر  6ماه
یکبار
در مورد عملكرد این بند به مجلس شورای اسالمي

( )6۷بند «ت»

* دستگاههای اجرایي
* مركز آمار ایران

ایجاد قابليت عرضه آمار ثبتي از طریق شبكه ملي اطالعات در
سامانههای الكترونيكي همه دستگاههای اجرایي ،واحدهای زیر
پایان سال
نظر مقام معظم رهبری اعم از نظامي و غيرنظامي در صورت
دوم
موافقت ایشان ،شوراهای اسالمي شهر و روستا و مؤسسات
خصوصي حرفهای عهدهدار مأموریت عمومي

( )6۷بند «ث»

* كليه دستگاههای اجرایي

ایجاد امكان تبادل الكترونيكي اطالعات و پاسخگویي الكترونيكي به تا پایان
سال دوم
استعالمهای مورد نياز سایر دستگاههای اجرایي ،بهصورت رایگان

تدوین آیيننامه اجرایي احصای كليه استعالمات و ایجاد نظام در  6ماه
بند «ث»
* مركز ملي فضای مجازی
استانداردسازی و تبادل اطالعات بيندستگاهي توسط مركز ملي اول اجرای
( )6۷تبصره
* وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات
فضای مجازی با همكاری وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات قانون برنامه
«» 1
ایجاد زیرساختهای الزم برای تعامل اطالعاتي بين دستگاههای
بند «ث»
( )6۷تبصره * وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات اجرایي بر بستر شبكه ملي اطالعات ،توسط وزارت ارتباطات و تا سال دوم
فناوری اطالعات
«» 2
بند
()68
«الف»

* دستگاههای اجرایي

تكليف انجام استعالمات هویت اشخاص حقيقي ،كاال و خدمات،
دارایيهای منقول و غيرمنقول بهصورت الكترونيكي

از پایان
سال دوم
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بند،
تبصره،

نهاد مكلف

خالصه احكام برنامه

زمان

جزء

ـ توسعه و تكميل نظام پایش شاخصهای توسعه كاربرد فناوری
تا پایان
* سازمان برنامه و بودجه كشور
اطالعات و ارتباطات و دولت الكترونيک و سنجش مستمر
اجرای
( )68بند «ب» * سازمان اداری و استخدامي كشور
شاخصهای مذكور
قانون برنامه
* وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات
ـ توسعه و تكميل شبكه ملي اطالعات
گسترش متوازن زیرساختهای فني محتوا و خدمات و دولت
الكترونيک و برخط شدن نيازهای ذینفعان

تا پایان
برنامه

( )68بند «پ»

كليه دستگاههای اجرایي

( )68بند «ت»

* وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات
* سازمان برنامه و بودجه كشور
* سازمان اداری و استخدامي كشور
* دستگاههای اجرایي

كاهش حداقل دوازدهونيم درصد ( )% 12/5ساالنه از مراجعه از سال دوم
اجرای
حضوری به دستگاههای اجرایي
قانون
ارتقای رتبه سي رتبهای ارتباطات و توسعه دولت الكترونيک

( )68بند «ث»

-

در سال دوم
دستيابي به حداقل هفتونيم درصد ( )٪ ۷/5رشد ساليانه
اجرای
الكترونيكي كردن معامالت و تجارت كاال و خدمات كشور
قانون

( )68بند «ج»

* دولت

 10برابر كردن محتوای مناسب رقومي (دیجيتال)

تا پایان
برنامه

ـ بهرهبرداری از سامانههای ماليات الكترونيكي ،معامالت دولتي
الكترونيكي (شامل مناقصه ،مزایده ،خرید كاال) و سالمت
* دولت
الكترونيكي با پوشش كليه ذینفعان مستقر
( )68بند «ح» * وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات
ـ نظارت و پيگيری مستمر اجرای طرحها (پروژهها) و ارائه
(شورای اجرای فناوری اطالعات)
گزارش پيشرفت  6ماهه به شورای عالي فضای مجازی و
كميسيون صنایع و معادن مجلس شورای اسالمي

تا پایان
برنامه

ـ افزایش خدمات و فعاليت دفاتر ارتباطات و فناوری اطالعات
* وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات ( )ICTروستایي
( )68بند «خ»
* شركت ملي پست جمهوری اسالمي ـ افزایش صدور مجوز ایجاد ساالنه حداقل دو هزار دفتر ارتباطات
و فناوری اطالعات ( )ICTروستایي

ساالنه

ایجاد تسهيالت برای كارورهای (اپراتورهای) پستي ،در
* شركت پست جمهوری اسالمي ایستگاههای راهآهن ،بنادر ،فرودگاههای بينالمللي و پایانههای
مرزی كشور

تا پایان
برنامه

ـ هوشمندسازی مدارس ،امكان دسترسي الكترونيک (سختافزاری ـ
نرمافزاری و محتوا) به كتب درسي ،كمکآموزشي ،رفع اشكال ،آزمون
* وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات
و مشاوره تحصيلي ،بازیهای رایانهای آموزشي ،استعدادسنجي،
(سازمان فناوری اطالعات)
آموزش مهارتهای حرفهای ،مهارتهای فني و اجتماعي بهصورت
* وزارت آموزش و پرورش
رایگان برای كليه دانشآموزان شهرهای زیر  20هزار نفر و روستاها و
حاشيه شهرهای بزرگ با جلب مشاركت بخش خصوصي

تا پایان
سال دوم
اجرای
قانون
برنامه

( )68بند «د»

()69

-
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 .۵قانون اجازه تعيين و وصول حق امتياز فعاليت بخش غيردولتی در زمينه پست و مخابرات
(مصوب مجلس شوراي اسالمی مورخ )1۳۹2/۸/1۹
 وصول مبالغ حقاالمتياز و حقالسهم دولت و جریمه قانوني جبران عدم انجام تعهدات از طریق
فعاليت های ارائه خدمات پستي ،مخابراتي ،فناوری اطالعات و صدور مجوز ایجاد شبكههای ارتباطات و
فناوری اطالعات با تصویب هيئت وزیران و واریز به حساب خزانهداری كل كشور.
 تخصيص صد درصد ( )%100مبالغ مذكور در لوایح بودجه ساليانه برای وزارت ارتباطات و فناوری
اطالعات برای صرف هزینههای ردیفهای مصوب در بودجههای ساليانه در امور خدمات زیربنایي
ارتباطات و فناوری اطالعات در مناطق محروم و روستایي و ارائهكنندگان خدمات پستي ،مخابراتي و
فناوری اطالعات و تأمين هزینههای آزادسازی و خصوصيسازی و تملک دارایيهای سرمایهای با شرط
عدم ورود به فعاليتهای تصدیگرانه و غيرحاكميتي.

فصل دوم ـ جايگاه بخش فناوري اطالعات و ارتباطات در مصارف اليحه بودجه سال 1400
مصارف الیحه بودجه كه بهصورت اعتبارات برنامهای دستگاهها و اعتبارات متفرقه و استاني در لوایح
بودجه ارائه ميشود شامل اعتبارات طرحهای تملک دارایي سرمایهای و اعتبارات هزینهای دستگاهها
بهازای برنامه ـ فعاليت است .اعتبارات برنامه ای ،اعتباراتي هستند كه برنامه مصوب و مراحل اجرای
شفافتری دارند ،اما اعتبارات متفرقه شفافيت و دقت كمتری دارند و ازاینرو درج هرچه بيشتر اعتبارات
ذیل ردیفهای برنامهای و كاهش اعتبارات متفرقه بر شفافيت و دقت بودجه ميافزاید .شرح اعتبارات
برنامهای و متفرقه (تملک دارایي و هزینهای بهازای دستگاهها) در جداول  2تا  5پيوست آمده است.
تحليل اعتبارات در هریک از حوزههای یادشده در ادامه آمده است.
 .1نماي كلی اعتبارات
جدول  3نمای كلي اعتبارات بخش فناوری اطالعات و ارتباطات (فاوا) را در الیحه بودجه سال  1400و قوانين
بودجه سالهای  1395-1399نشان ميدهد.
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جدول  .۳نماي كلی اعتبارات بخش فناوري اطالعات و ارتباطات از سال  1۳۹۵تا 1400
اعتبارات برنامهاي

اعتبارات رديفهاي

جمع كل اعتبارات

بودجه

(ميليارد ریال)
سهم بخش فاوا نسبت

(هزينهاي  +تملک

متفرقه (هزينهاي +

عمومی بخش فناوري

عمومی كل

به بودجه عمومی كل

كشور

كشور ()%

(1400الیحه)

68،123

132،886

201،009

928921۷

2/16

1399

۷۷،4۷0

96،905

1۷4،3۷5

5۷10136

3/05

1398

5933۷

63329

122666

5200084

2/4

139۷

45940

۷8۷41

124681

4438605

2/8

1396

3۷6۷8

800۷4

11۷۷52

3988531

2/95

1395

31019

89640

120659

3354895

3/6

سال

دارايی سرمايهاي) تملک دارايی سرمايهاي) اطالعات و ارتباطات

مأخذ دادهها :مادهواحده و پيوستهای الیحه بودجه سال  1400و قانون بودجه سال  1399و گزارشهای مربوط به الیحه بودجه بخش
فناوری اطالعات و ارتباطات مركز پژوهشها از سال  1395تا .1399در جدول اعتبارات برنامهای اعتبارات اختصاصي نيز لحاظ شده است.

اعتبارات برنامهای فاوا در الیحه بودجه سال  1400نسبت به قانون بودجه سال  1399بيش از  12درصد كاهش
یافته است .اعتبارات ردیفهای متفرقه فاوا بيش از  3۷درصد افزایش داشته و این باعث شده است جمع كل اعتبارات
بخش فناوری اطالعات و ارتباطات در الیحه سال  1399رشدی بيش از  15درصد داشته باشد .با این حال درصد سهم
این اعتبارات نسبت به كل بودجه عمومي كشور در مقایسه با سال 1399كاهش یافته است .نمودار  1سهم اعتبارات
بخش فاوا نسبت به بودجه عمومي كل كشور را در سالهای  1395تا  1400نشان ميدهد .طي سالهای مذكور ،سهم
فاوا بجز در سال گذشته همواره روندی رو به كاهش داشته و از  3/6به  2/16درصد رسيده است.
نمودار  . 1سهم اعتبارات بخش فناوري اطالعات و ارتباطات از اعتبارات عمومی كشور 1۳۹۵-1400
(درصد)

۱۴۰۰

۱۳۹۹

۱۳۹۸

۱۳۹۷

۱۳۹۶

۱۳۹۵

مأخذ دادهها :مادهواحده و پيوستهای الیحه بودجه سال  1400و قانون بودجه سال  1399و گزارشهای مربوط به الیحه بودجه
بخش فناوری اطالعات و ارتباطات مركز پژوهشها از سال  1395تا .1399
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 .2جايگاه بخش فناوري اطالعات و ارتباطات در اعتبارات هزينهاي ـ برنامهاي اليحه بودجه سال 1۳۹۹
نمودار  2اعتبارات هزینهای ـ برنامهای حوزه فاوا را در سالهای  1396-1399نشان ميدهد.
این اعتبارات بهطور كلي روند ثابتي را دنبال نميكند و با افزایش یا كاهش همراه است .هرچند
برای مقایسه بهتر باید كل اعتبارات برنامهای را كه شامل اعتبارات هزینهای و تملک دارایيهای سرمایهای
هستند را با هم در نظر گرفت.
نمودار  .2اعتبارات هزينهاي ـ برنامهاي حوزه فاوا ()1۳۹۶-1400

۱۴۰۰

۱۳۹۹

۱۳۹۸

۱۳۹۷

(ميليارد ریال)

۱۳۹۶

با توجه به غيرمتمركز بودن فعاليتهای مرتبط با فاوا ،تعداد زیادی از سازمانها و دستگاههای
دولتي دارای ردیفهای جذب اعتبارات بودجهای مرتبط هستند .ازآنجاكه این برنامهها عمدتاً با توسعه
سامانهها و زیرساختهای دولت الكترونيک در ارتباط هستند ،جهت ارزیابي آنها باید شاخصهایي از
قبيل افزایش گستره و تعداد كاربران و ميزان دادههای سامانههای اطالعاتي مورد استفاده قرار گيرند.
ازاینرو احصای شاخصهای عملكردی وضعيت اجرایي شدن پروژههای هزینهای و تعيين معيارهای
توسعه و پيشرفت ،ضروری بهنظر ميرسد.
 .۳جايگاه بخش فناوري اطالعات و ارتباطات در اعتبارات تملک دارايیهاي سرمايهاي ـ برنامهاي
اليحه بودجه سال 1400
اعتبارات طرحهای تملک دارایيهای سرمایهای بخش فناوری اطالعات و ارتباطات ،اعتباراتي هستند كه صرف
توسعه زیرساختها ،بسترهای ارتباطي و سامانههای راهبردی كشور ميشوند .زیرساختهای فاوای كشور اگر
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از ابتدا بهصورت یكپارچه و با دید فرابخشي معماری نشوند در آینده ایجاد خدمات جدید یا اصالح خدمات
قدیمي با مشكل مواجه خواهد شد .ازاینرو هزینههای طرحهای تملک دارایي سرمایهای از ابتدا نيازمند
برنامهریزی یكپارچه هستند .طبق بند « »11ماده ( )3اساسنامه مركز ملي فضای مجازی كشور مصوبه 1391
شورای عالي فضای مجازی تسهيم و توزیع بودجه طرحهای كالن یا فرادستگاهي مصوب شورای عالي از
طریق ابالغ اعتبار یا سایر روشهای مصوب شورای عالي یا قوانين كشور باید صورت بگيرد.
جدول  2پيوست این گزارش ،اعتبارات تملک دارایيهای سرمایهای حوزه ارتباطات و فناوری اطالعات
و ميزان رشد آنها در الیحه بودجه سال  1400نسبت به قانون بودجه سال  1399را نشان ميدهد .همچنين
در نمودار  3اعتبارات تملک دارایيهای سرمایهای سالهای  1396-1400نشان داده شده است.
نمودار  .۳اعتبارات تملک دارايیهاي سرمايهاي حوزه فاوا ()1۳۹۶-1400
(ميليارد ریال)

۱۴۰۰

۱۳۹۹

۱۳۹۸

۱۳۹۷

۱۳۹۶

در الیحه بودجه سال  1400حدود  1/19درصد از كل اعتبارات تملک دارایيهای سرمایهای كشور را
اعتبارات حوزه فاوا تشكيل ميدهد .البته اعتبارات اختصاصي در این ارزیابي لحاظ نشدهاند و فقط اعتبارات
مندرج در پيوست  1استفاده شدهاند .مقدار این اعتبارات نسبت به اعتبارات حوزه فاوا در قانون بودجه سال
 ،1399نيز حدود  34درصد افزایش یافته است .بررسي دقيقتر نشان ميدهد اعتبارات طرحهای تملک
دارایيهای سرمایهای در حوزه فناوری اطالعات و ارتباطات عمدتاً طرحهایي هستند كه سال شروع آنها به
دهه  1380و حداكثر به سال  1392باز ميگردد ،یعني برای اجرای قوانين برنامههای توسعه قبلي آغاز
شدهاند و همچنان ردیفهای قبلي برای آنها منظور ميشود.
بعضي از تكاليف مانند شبكه ملي اطالعات از برنامههای توسعه قبلي آغاز شده و در برنامه ششم
توسعه نيز اجرای آنها تداوم پيدا كرده است .چنين تكاليفي در الیحه بودجه سال  1400هم تداوم قوانين
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بودجه سالهای قبل است .تداوم همان ردیف ها در لوایح بودجه قابل توجيه است ،اما اجرای تكاليف
جدید نيازمند طرحهای تملک دارایيهای سرمایهای جدید خواهد بود .تكاليفي از قانون برنامه توسعه
ششم مانند :سامانه حقوق و مزایا ماده ( ،)29سامانه سجل محكوميتهای مالي (بند «پ» ماده (،))116
سامانه الكترونيكي قوه قضائيه (بند «الف» ماده ( ،)11۷درگاه الكترونيک استعالمات مورد نياز قوه قضائيه
(بند «ت» ماده ( ))11۷نيازمند ایجاد طرحهای تملک دارایيهای سرمایهای در لوایح بودجه سنواتي
هستند .اما هيچ طرح تملک دارایيهای سرمایهای برای اجرایي ساختن این تكاليف در اعتبارات برنامهای
پيوست  1الیحه بودجه سال  1399تعریف نشده است.
در توصيف بسياری از ردیفهای طرحهای تملک دارایيهای سرمایهای از عبارتهای كلي استفاده شده
است كه هرگونه تكليف قانوني در برنامههای سنواتي را ميتوان با وجود آنها توجيه كرد .مثالً عنوان طرح تملک
دارایي سرمایهای شماره  100205۷013با عنوان گسترش فناوری ارتباطات و اطالعات در بهداشت و درمان
كه به وزارت بهداشت و درمان تعلق دارد از سال  1381وارد قوانين بودجه ساليانه كشور شده است .این ردیف
بودجهای در برنامه پنجم توسعه ارتباط بودجه را با اجرای پرونده الكترونيكي سالمت نشان ميداد و در طول
برنامه ششم توسعه هرگونه تكليف مربوط به سالمت الكترونيكي كه به وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشكي
مرتبط باشد باید از محل اعتبارات این طرح تأمين شود .ازسویي بعضي از تكاليف مندرج در برنامه ششم
توسعه در زمينه سامانههای الكترونيكي به سامانههایي اشاره دارند كه از قبل ایجاد شدهاند .اما استفاده
و بهرهگيری از آنها نيازمند تصميم مدیران ارشد دستگاههای مربوطه است و كمک بودجهای آن در قالب
ردیفهای غيرتملكي قابل تعریف است .ساماندهي این طرحها و شفافسازی آنها ميتواند به بهبود هزینهكرد
اعتبارات تملک دارایيهای سرمایهای دولت و صرفهجویي در تخصيص اعتبارات موازی كمک كند .اعتبارات پنج
طرح تملک دارایيهای سرمایهای بزرگ الیحه بودجه سال  1400در جدول  4قابل مشاهده است.
جدول  .4پنج طرح بزرگ تملک دارايی سرمايهاي سال  1400و مقايسه با قانون سال1۳۹۹
(ميليون ریال)
مصوب

اليحه سال

سال 1۳۹۸

1۳۹۹

كد طرح

عنوان دستگاه

عنوان طرح

1303005005

سازمان هواشناسي كشور

توسعه فناوری اطالعات هواشناسي

1،200،000 1،500،000

1004002002

سازمان امور مالياتي كشور

طرح جامع مالياتي

840،000 5۷2.194

سازمان جنگلها ،مراتع و آبخيزداری
1306028002
كشور

مميزی اراضي و تفكيک مستثنيات

500،000 100.000

 100205۷00۷دادگستری جمهوری اسالمي ایران

گسترش فناوری ارتباطات و اطالعات در
دادگستری

490،000 260.000

تكميل و تجهيز شبكههای اندازهگيری آبهای
شركت مادرتخصصي مدیریت منابع
سطحي و زیرزميني در محدوده شركت سهامي آب 66.000
130۷006115
آب ایران
استانها
مأخذ دادهها :پيوست شماره  1الیحه بودجه  1400و قوانين بودجه سالهای  1396و .1399

460,000
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براساس جدول  ،4بيشترین اعتبار تملک دارایي سرمایهای حوزه فاوا در سال  1400در طرح توسعه
فناوری اطالعات هواشناسي و پس از آن در طرح نظام جامع مالياتي هزینه ميشود .تقریباً اعتبارات برنامهای
همه این طرحها بجز اعتبارات مربوط به گسترش فناوری اطالعات در قوه قضائيه و تكميل و تجهيز
شبكههای اندازهگيری آبهای سطحي و زیرزميني در محدوده شركت سهامي آب استانها كاهش پيدا
كردهاند .اعتبارات مربوط به توسعه شبكه اندازهگيری آبهای زیرزميني با وجود اینكه از سال  1341آغاز
شده است ،اما زیربنای توسعه فناوری اینترنت چيزها یا اینترنت اشيا خواهد بود .ضروری است اطالعات و
معماری حسگرها در سراسر كشور در یک طرح جامع در خدمت هوشمندی كلي دولت و كشور قرار گيرد.
از این رو پيشنهاد ميشود هدایت فني پروژههای اینچنيني ازسوی مرجع واحدی صورت بگيرد.
 .4اعتبارات رديفهاي متفرقه بخش فناوري اطالعات و ارتباطات در اليحه بودجه سال 1400
اعتبارات متفرقه تا قبل از الیحه بودجه سال  139۷در جدول  9مادهواحده و جداول كالن منابع و
مصارف بودجه تقدیم مجلس شورای اسالمي ميشدند .اما در لوایح بودجه سالهای  139۷و 1398عالوه
بر جدول  9مادهواحده ،بخشي از اعتبارات متفرقه به جدول  ۷-2با عنوان «اعتبارات متفرقه انتقالیافته
به جداول  ۷و  10مادهواحده» منتقل شدند.
ردیفهای متفرقه در جداول  2-۷و  9و همچنين ارتباطات آنها ابهامات زیادی دارد؛ بهعنوان نمونه
ردیفي كه در جدول  2-۷با عنوان نيروی انتظامي جمهوری اسالمي ایران ـ اعتبارات موضوع ماده ( )23قانون
نحوه رسيدگي به تخلفات و جرائم رانندگي ذكر شده است كه درواقع به تكليف ایجاد «سامانه مدیریت
هوشمند ترافيک راههای كشور» اشاره دارد ،اما بدون مراجعه به متن قانون نميتوان به این موضوع پيبرد.
ازسوی دیگر برخي اعتبارات هم هستند كه موضوع آنها تقریباً مشخص است ،اما قانوني كه این
بودجه برای تحقق آن درخواست شده است مشخص نيست؛ بهعنوان نمونه در موضوع ردیف اعتبار
«سازمان نقشهبرداری كشور ـ هزینههای موضوع عمليات عكسبرداری هوایي ،نقشهبرداری و حقالنظاره
نقشه» در جدول  ،۷-2اشارهای به قانون پشتيبان این اعتبار نشده است.
اعتبارات متفرقه الیحه بودجه سال  1400و قانون بودجه  1399در حوزه ارتباطات و فناوری
اطالعات در جدول  3پيوست گزارش و اعتبارات متفرقه فاوا انتقال یافته به جداول  ۷و  10مادهواحده
الیحه نيز در جدول  4پيوست این گزارش آورده شده است.
اعتبارات متفرقه فاوا در جدول  9و  2-۷مادهواحده الیحه بودجه سال  1400نسبت به قانون سال
 1399بهترتيب با رشدی  439و  16/5درصدی روبهرو هستند .بار بيشتر رشد بسيار زیاد اعتبارات متفرقه
فناوری اطالعاتي جدول  9ناشي از افزوده شدن ردیف اعتبارات مربوط به «اجراي قانون پايانههاي
فروشگاهی و سامانه مؤديان» است .درنتيجه مجموع اعتبارات متفرقه فاوا با افزایشي  3۷درصدی
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نسبت به سال  1399به نزدیک  132هزار ميليارد ریال رسيده است .نمودار  4روند كلي اعتبارات متفرقه
فاوا را در سالهای  1395-1400نشان ميدهد .با وجود روند كاهشي طي سالهای گذشته ،در الیحه
بودجه سال  1400این دسته از اعتبارات مجدداً افزایش داشته است.
نمودار  .4اعتبارات مرتبط با فناوري اطالعات و ارتباطات در رديفهاي متفرقه
از قانون بودجه سال  1۳۹۵تا اليحه بودجه سال 1400

۱۴۰۰

۱۳۹۹

۱۳۹۸

۱۳۹۷

۱۳۹۶

(ميليارد ریال)

۱۳۹۵

مأخذ دادهها :جدول  9و  2-۷مادهواحده الیحه بودجه سال  1400و گزارشهای بررسي الیحه بودجه كشور در بخش فناوری
اطالعات و ارتباطات ،مركز پژوهشهای مجلس از سال  1395تا .1399

طي سالهای گذشته ردیف «توسعه متوازن منطقهای زیرساختهای شبكه ملي اطالعات» وزارت
فناوری اطالعات حاوی بيشترین اعتبار متفرقه بخش فاوا بوده است ،اما گرچه این اعتبارات رشد ۷
درصدی داشته ،اما اضافه شدن اعتبارات «توسعه ،تكميل ،تجهيز و پشتيباني از نظام جامع حدنگاری
(كاداستر) كشور» به سازمان ثبت اسناد و امالك كشور این پروژه ملي را در جایگاه بزرگترین
مصرفكننده اعتبارات متفرقه فناوری اطالعاتي قرار ميدهد .از آنجا كه بزرگترین منابع در ردیفهای
متفرقه متمركز شدهاند طرح جامع حدنگاری با اعتبار  28500ميليارد ریال به بزرگترین طرح فناوری
اطالعاتي در الیحه بودجه  1400تبدیل ميشود.
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جمع بندي
اعتبارات بخش فناوری اطالعات و ارتباطات در الیحه بودجه سال  1400در دو بخش برنامهای و متفرقه قابل
احصا هستند و شامل اعتبارات هزینهای و تملک دارایيهای سرمایهای ميباشند .بررسيها نشان ميدهد
اگرچه اعتبارات برنامهای این حوزه (هزینهای  +تملک دارایيهای سرمایهای) در الیحه بودجه سال 1400
نسبت به قانون بودجه سال  1399بيش از  12درصد كاهش داشته ،اما در مقابل اعتبارات ردیفهای متفرقه
مرتبط (هزینهای  +تملک دارایيهای سرمایهای) 3۷ ،درصد افزایش یافته است .ازاینرو با جمع كل اعتبارات
بخش فناوری اطالعات و ارتباطات در الیحه بودجه سال  1400رشدی حدود  15درصد نسبت به قانون
بودجه سال  1399دارد .با این حال ،درصد سهم این اعتبارات نسبت به كل بودجه عمومي كشور در مقایسه
با سال  1399به  2/16درصد از كل بودجه كاهش یافته است.
با توجه به اینكه قانونگذار در احكام برنامه پروژههایي را تعریف كرده ،نياز به ایجاد پروژههای جدید
است .منابع این پروژهها از محل اعتبارات قابل اكتساب از طيفهای بالاستفاده ناشي از گذار آنالوگ به
دیجيتال شبكههای تلویزیوني ،تسهيل سرمایهگذاری در زمينه استخراج رمزارزهای انرژیبر و اخذ ماليات
از آن و اخذ ماليات و عوارض از تبليغات و فعاليت فعالين عرصه تبليغ در سكوهای خارجي مانند گوگل
و اینستاگرام قابل تأمين است.
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پيوست
جدول  .1اعتبارات برنامهاي هزينهاي مرتبط با فناوري اطالعات و ارتباطات در اليحه بودجه سال 1۳۹۹
نام دستگاه

برنامه

(ميليون ریال)

هزينه عمومی

اختصاصی

جمع

حمایت از بانکهای اطالعاتي در حوزه زنان و خانواده

معاونت امور زنان و خانواده

9،000

0

9،000

نظارت ،ارزیابي و تحليل عملكرد سازمان در حوزه فناوری و رسانههای مجازی

شورای نظارت بر صداوسيما

6،630

0

6،630

تعيين ضوابط مدیریتي حوزه دولت الكترونيک

سازمان اداری و استخدامي كشور

14،364

0

14،364

برنامه نظارت و رصد فضای مجازی كشور

مركز ملي فضای مجازی كشور

۷8،۷96

0

۷8،۷96

برنامه مدیریت راهبردی فضای مجازی كشور

مركز ملي فضای مجازی كشور

118،194

0

118،194

برنامه دیجيتالسازی و ارتقای خدمات دیجيتالي

سازمان اسناد و كتابخانه ملي جمهوری اسالمي ایران

35۷،200

2،000

359.200

برنامه توليد گذرنامه بيومتریک

وزارت اطالعات ـ توليد گذرنامه بيومتریک

480،000

0

480،000

برنامه ارتقای امنيت فناوری اطالعات

وزارت اطالعات ـ اجرای وظایف حاكميتي و امنيتي فناوری اطالعات

9،000،000

0

9،000،000

ارتقای امنيت فضای سایبری

وزارت اطالعات ـ اجرای وظایف حاكميتي و امنيتي فناوری اطالعات

1،900،000

0

1،900،000

برنامه تقویت صلح ،ثبات و امنيت منطقهای و بينالمللي (سامانههای
اطالعات و امنيت خارجي)

وزارت اطالعات سازمان اطالعات خارجي

1،000،000

0

1،000،000

برنامه توسعه فناوری اطالعات

وزارت اطالعات ـ شهيد شاطری

4،600،000

0

4،600،000

خدمات اطالعات مكاني استان

سازمان برنامه و بودجه كشور ـ سازمانهای مدیریت و برنامهریزی استانها ( 31استان)1

162،300

0

162،300

برنامه توليد و بروزرساني نقشه و دادههای مكاني

سازمان نقشهبرداری كشور

924،482

0

924،482

برنامه ارائه اطالعات مكاني و خدمات نقشهبرداری

سازمان نقشهبرداری كشور

166،14۷

0

166،14۷

برنامه شناسایي ایرانيان

سازمان ثبت احوال كشور

3،419،003

0

3،419،003

تدوین ضوابط حملونقل عمومي درونشهری (خدمت الكترونيكي)

سازمان امور شهرداریها و دهياریهای كشور

0

0

0

تدوین استانداردهای خدمات الكترونيک برای شهرداریها و دهياریهای كشور

سازمان امور شهرداریها و دهياریهای كشور

23،800

0

23،800

گواهينامه رانندگي

نيروی انتظامي جمهوری اسالمي ایران

9،500

0

9،500

كارت مشخصات خودرو

نيروی انتظامي جمهوری اسالمي ایران

9،500

0

9،500

گذرنامه

نيروی انتظامي جمهوری اسالمي ایران

63،000

0

63،000

كارت معافيت

نيروی انتظامي جمهوری اسالمي ایران

۷،000

0

۷،000
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هزينه عمومی

اختصاصی

جمع

كارت هوشمند پایان خدمت

نيروی انتظامي جمهوری اسالمي ایران

13،000

0

13،000

نام دستگاه

برنامه
برنامه مقابله با مفاسد و جرائم ـ پليس فتا

نيروی انتظامي جمهوری اسالمي ایران ـ پليس فتا

110000

0

110000

سيستمها و شبكههای ارتباطي و رایانهای

نيروی انتظامي جمهوری اسالمي ایران ـ هوشمندسازی پليس

1000000

0

1000000

برنامه ثبت امالك و كاداستر

سازمان ثبت اسناد و امالك كشور

14950000

0

14950000

برنامه ثبت شركتها و مالكيت معنوی

سازمان ثبت اسناد و امالك كشور

286۷400

0

286۷400

حمایت از فعاليتهای سامانه جامع اطالعات و مدیریت موقوفات

سازمان اوقاف و امور خيریه

20،000

0

20،000

ایجاد ،توسعه و راهبری سامانه

سازمان سرمایهگذاری و كمکهای اقتصادی و فني ایران

0

0

0

راهبری و كنترل كاالهای وارده و عبوری از طریق نصب هلوگرام

گمرك جمهوری اسالمي ایران

0

0

0

راهبری اجرا و توسعه گمرك الكترونيک و یكپارچه و زیرسامانههای آن با
تمركز بر پنجره واحد بينالمللي

گمرك جمهوری اسالمي ایران

346،840

49،880

396.۷20

تصویر و نقشه اطالعات مكاني

سازمان جغرافيایي نيروهای مسلح

0

150،000

150،000

برنامه توليد و تأمين تصاویر راه دور

سازمان جغرافيایي نيروهای مسلح

200000

0

200000

پژوهشهای ابررایانش

پژوهشگاه دانشهای بنيادی

12،000

0

12،000

انجام پژوهشهای مرتبط با فناوری ارتباطات و اطالعات

پژوهشكده فناوری اطالعات و ارتباطات

0

0

0

برنامه تجاریسازی یافتههای پژوهشي

پژوهشكده فناوری اطالعات و ارتباطات

2۷565

0

2۷565

برنامه توسعه علوم مهندسي و فناوری

پژوهشكده فناوری اطالعات و ارتباطات

10۷199

0

10۷199

توسعه گردشگری پایدار (و الكترونيک)

وزارت ميراث فرهنگي ،صنایع دستي و گردشگری

120000

0

120000

تبليغات ،بازاریابي و توسعه تجارت الكترونيک محصوالت صنایع دستي

وزارت ميراث فرهنگي ،صنایع دستي و گردشگری

26،000

0

26،000

حمایت از بازار برخط (آنالین) محصوالت فرهنگي و هنری و رونق اقتصاد
فرهنگ و هنر از طریق صندوق اعتباری هنر

وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي

18،000

0

18،000

برنامه ساماندهي و توسعه رسانهها و فعاليتهای فرهنگي دیجيتال

وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي

83999۷

0

83999۷

برنامه ساماندهي و توسعه رسانهها و فعاليتهای فرهنگي دیجيتال
(دیجيتاليسازی كتب و منابع خطي و چاپي)

كتابخانه آیتاهلل مرعشي نجفي

114400

0

114400

گردآوری و توليد آمارهای ثبتي

وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي

0

0

0

كمک به توليد و ارائه محتوای فرهنگي در فضای مجازی بهمنظور تقویت
هویت ملي جوانان

وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي

۷0،665

0

۷0،665

 _____________________________________________________________________________________________ 16مركز ژپوهشاه مجلس شوراياسالمي
نام دستگاه

برنامه

هزينه عمومی

اختصاصی

جمع

0

0

0

5،583

23.133
114،400

كمک به انتشار نشریات الكترونيک و رسانههای مجازی

وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي ـ حمایت از نشر ،كتاب و مطبوعات

انجام پژوهشهای ارتباطات

مؤسسه پژوهشي فرهنگ ،هنر و ارتباطات

1۷550

حمایت از بهروزرساني ،توسعه و بهكارگيری محصوالت با فناوری نوین از قبيل
سي جي آی (جلوههای بصری رایانهای) در ساخت و عرضه انواع فيلم

سازمان امور سينمایي و سمعي ـ بصری

114،400

0

انجام فعاليتهای تبليغي و ترویجي در فضای مجازی

دفتر تبليغات اسالمي حوزه علميه قم

34،892

0

34،892

حمایت از فعاليتهای رسانهای و فضای مجازی

سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمي

126،224

0

126،224

توسعه فعاليتهای خبری و توليد برنامههای تقریبي و بهروزرساني پایگاه
اطالعرساني

مجمع جهاني تقریب مذاهب اسالمي

164،500

0

164،500

حمایت از توليد محتوای فضای مجازی

مجمع جهاني اهل بيت

11۷،۷60

0

11۷،۷60

برگزاری و حمایت از دورههای آموزشي و دانشافزایي مدرسان بهصورت
حضوری و مجازی

بنياد سعدی

20،000

0

20،000

حمایت از سایت پرتال امام خميني به چهار زبان فارسي ،عربي ،انگليسي
و فرانسه

مؤسسه نشر آثار حضرت امام قدس سره

66،625

0

66،625

حمایت و تأمين و توليد محتوای فرهنگي و دیني در فضای مجازی

سازمان تبليغات اسالمي

120،000

0

120،000

توليد محتوا و ترویج یافتهها

مؤسسه پژوهشي و فرهنگي انقالب اسالمي

0

0

0

برنامه تحقيق و توسعه علوم اسالمي در عرصه دیجيتال

مركز تحقيقات كامپيوتری علوم اسالمي

251،000

0

251،000

توليد محتوای دیجيتال

حوزه هنری سازمان تبليغات اسالمي

18،160

0

18،160

بهروزرساني و مدیریت طرحهای جامع توسعه نرمافزار مدیریت كتابخانهها
(سامان) و پيادهسازی نظام آماری كتابخانهها

نهاد كتابخانههای عمومي كشور

6،000

0

6،000

خرید ،وجين و جایگزیني كتب و نشریات و سایر منابع اطالعاتي

نهاد كتابخانههای عمومي كشور

0

0

0

حمایت از طراحي و راهاندازی كتابخانههای مجازی و دیجيتال

نهاد كتابخانههای عمومي كشور

0

0

0

ارائه آموزشهای از راه دور

دانشگاه پيام نور

4،000

0

4،000

توليد و بهسازی محتوای آموزشي چندرسانهای

دانشگاه پيام نور

213،5۷۷

284،999

498.5۷6

مدیریت شبكه دانشگاههای مجازی جهان اسالم

دانشگاه پيام نور ـ شبكه دانشگاههای مجازی (هوشمند) جهان اسالم

10،835

100،000

110.835

كمک به اجرای آموزش از راه دور و رسانهای

سازمان مدارس غيردولتي و مركز توسعه مشاركتهای مردمي

13،600

15،000

28.600
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هزينه عمومی

اختصاصی

جمع

حمایت از توليد محتوای فرهنگي در فضای مجازی برای جوانان

وزارت ورزش و جوانان

10،800

0

10،800

نام دستگاه

برنامه
حمایت از راهاندازی و توسعه بانکهای اطالعاتي

وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشكي ـ امور فناوری و تحقيقات پزشكي

10،660

0

10،660

دسترسي به مجالت الكترونيک

وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشكي ـ امور فناوری و تحقيقات پزشكي

0

0

0

ایجاد بانکهای اطالعاتي و سامانههای الكترونيكي

مؤسسه آموزش و ترویج جهاد كشاورزی

1،200

0

1،200

راهبری حدنگاری (كاداستر) و اخذ سند مالكيت اراضي ملي و دولتي

سازمان جنگلها ،مراتع و آبخيزداری كشور

108،000

0

108،000

ارائه خدمات الكترونيكي

سازمان حفاظت محيط زیست

284،۷40

0

284،۷40

ایجاد و توسعه زیرساختها و شبكهسازی مراكز توسعه فناوری

پژوهشگاه نيرو

295،850

43،334

339.184

تحقيقات كاربردی منتج به فناوری درباره سيستمهای نظارت ،كنترل و
كسب اطالعات شبكه برق

پژوهشگاه نيرو

62،816

6،102

68.918

استقرار سيستمهای عمومي و اختصاصي در حوزه فناوری اطالعات و ارتباطات

سازمان انرژی اتمي ایران

41،130

0

41،130

تأمين بهينه حفاظت اسناد ،مكاتبات ،اطالعات و امنيت سایبری صنعت هستهای

سازمان انرژی اتمي ایران

28،42۷

0

28،42۷

تهيه و توزیع انواع لوح فشرده ،كتب ،نشریات و بستههای ترویجي با
مضامين استاندارد

سازمان ملي استاندارد

81،59۷

0

81،59۷

برنامه تأمين و توسعه زیرساخت های بخش ارتباطات و فناوری اطالعات

وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات

338،095

0

338،095

برنامه تأمين و توسعه كاربردها و خدمات بخش ارتباطات و فناوری اطالعات

وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات

32۷،۷69

0

32۷،۷69

تأمين و توسعه زیرساخت اقتصاد دیجيتال و كسبوكارها

وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات

13،341

0

13،341

تأمين و توسعه فناوریهای نوین فضایي و دیجيتالي

وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات

28،165

0

28،165

تأمين و توسعه فناوریهای نوین فضایي و دیجيتالي

پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطالعات

435،603

0

435،603

آموزش تخصصي فناوریهای دیجيتال

وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات ـ دانشكده علمي ـ كاربردی پست و مخابرات

0

0

0

تنظيم ،نظارت ،اعمال مقررات و مدیریت بهينه منابع كمياب بخش
ارتباطات و فناوری اطالعات

سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات رادیویي

484،480

0

484،480

ایجاد سامانه هوشمند اطالعات و آمار بخش كشاورزی

وزارت جهاد كشاورزی

83،531

0

83،531

اجرا و استقرار سامانههای پایش محصوالت كشاورزی

سازمان حفظ نباتات كشور

1۷،254

0

1۷،254

راهبری تهيه نقشه و حدنگاری اراضي كشاورزی

سازمان امور اراضي

9،494

0

9،494

تحليل داده و ارائه آمار و اطالعات هواشناسي

سازمان هواشناسي كشور

0

0

0

ایجاد و بهروزرساني بانکهای اطالعاتي تخصصي

مركز تحقيقات راه ،مسكن و شهرسازی

1۷،640

5،032

22.6۷2
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هزينه عمومی

اختصاصی

جمع

برنامه
ایجاد و بهروزآوری سامانهها و بانکهای اطالعاتي

وزارت راه و شهرسازی

۷6،500

0

۷6،500

توسعه سامانه جامع روابط كار

وزارت تعاون ،كار و رفاه اجتماعي

128،194

0

128،194

توسعه سامانه جامع آمار و اطالعات بازار كار

وزارت تعاون ،كار و رفاه اجتماعي

53،493

0

53،493

توسعه سامانه اشتغال اتباع خارجي

وزارت تعاون ،كار و رفاه اجتماعي

0

0

0

توسعه سامانه ناظر برنامههای اشتغال كشور

وزارت تعاون ،كار و رفاه اجتماعي

0

0

0

توسعه سامانه جامع و هوشمند بخش تعاون

وزارت تعاون ،كار و رفاه اجتماعي ـ شكلگيری و توانمندسازی تعاونيها

30،000

0

30.000

برنامه توسعه زیرساخت كليد عمومي و امنيت اطالعات تجاری

مركز توسعه تجارت الكترونيكي

43،۷40

0

43.۷40

برنامه تسهيل تجاری و ارتقای سطح تجارت الكترونيكي

مركز توسعه تجارت الكترونيكي

0

0

0

صدور پروانه بهرهبرداری واحدهای نرمافزاری

وزارت صنعت ،معدن و تجارت

0

0

0

برنامه تأمين و توليد در بستر فضای مجازی و شبكههای تعاملي

سازمان صداوسيمای جمهوری اسالمي ایران

0

0

0

تأمين و توسعه فناوریهای نوین فضایي و دیجيتالي

پژوهشگاه فضایي ایران

323،056

800،000

1.123.056

تأمين و توسعه فناوریهای نوین فضایي و دیجيتالي

پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطالعات

56،۷00

0

56،۷00

آموزش تخصصي فناوریهای دیجيتال

وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات ـ دانشكده علمي ـ كاربردی پست و مخابرات

0

0

0

4.21۷.812

519،462

4،۷4۷،2۷4

مجموع اعتبارات رديفهاي اين جدول از اليحه بودجه سال 1400

۵21011۹2

1.۹۸1۳۹2

مجموع اعتبارات رديفهاي اين جدول در قانون بودجه 1۳۹۹

۶4۹۳1۵1۵

1۷1۳۵1۶

برنامه توسعه دولت الكترونيک

نام دستگاه

تعداد  53دستگاه

یارانه150000 :

۶۷02۵0۳1
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جدول  .2اعتبارات تملک دارايی حوزه ارتباطات و فناوري اطالعات در اليحه بودجه سال  1۳۹۹و ميزان رشد آنها نسبت به مقدار مصوب بودجه سال 1۳۹۸
(ميليون ریال)
شماره طبقهبندي

سال

نام دستگاه

عنوان طرح

1003005001

دیوان محاسبات كشور

تكميل و تعميرات اساسي و تجهيز ساختمانهای دیوان محاسبات كشور

1381

1003005002

دیوان محاسبات كشور

سامانه نظارت الكترونيكي دیوان محاسبات كشور (سنا)

1390

46,500

سامانه توانمندسازی برای مدیریت شورای نظارت

1385

0

0

1002006001

سازمان نقشهبرداری كشور

تعميرات اساسي و تأمين تجهيزات و ماشينآالت

1381

10,000

0

1002013001

وزارت كشور

تأمين تجهيزات برگزاری انتخابات مكانيزه

1391

25,000

30,000

1002032001

سازمان برنامه و بودجه كشور

ایجاد سيستمهای كاهش خطرپذیری ناشي از زلزله با رویكرد اقدامات پيشگيرانه

1385

0

0

100203۷002

سازمان ثبت احوال كشور

احداث سایت دوم پشتيبان اطالعات جمعيت كشور

1389

400,000

200,000

100203۷005

سازمان ثبت احوال كشور

صدور كارت ملي هوشمند

1390

67,000

74,000

100205۷001

وزارت امور اقتصادی و دارایي

گسترش فناوری ارتباطات و اطالعات در اقتصاد و دارایي

1381

50,000

83,000

100205۷002

سازمان ثبت احوال كشور

گسترش فناوری ارتباطات و اطالعات در سازمان ثبت احوال كشور

1381

68500

100,000

100205۷003

سازمان برنامه و بودجه كشور

گسترش فناوری ارتباطات و اطالعات در سازمان برنامه و بودجه كشور

1381

210000

660,000

100205۷004

وزارت امور خارجه

گسترش فناوری ارتباطات و اطالعات در وزارت امور خارجه

1381

150,000

190,000

100205۷005

سازمان ثبت اسناد و امالك كشور

ایجاد آرشيو الكترونيكي واحدهای ثبتي در تهران

1390

20000

20,000

100205۷006

سازمان ثبت اسناد و امالك كشور

ایجاد آرشيو الكترونيكي واحدهای ثبتي در مشهد ،شيراز و اصفهان

1391

20,000

20,000

100205۷00۷

دادگستری جمهوری اسالمي ایران

گسترش فناوری ارتباطات و اطالعات در دادگستری

1381

500,000

700,000

100205۷008

سازمان ثبت اسناد و امالك كشور

گسترش فناوری ارتباطات و اطالعات در سازمان ثبت اسناد و امالك كشور

1381

2000

4,000

100205۷009

مركز توسعه تجارت الكترونيكي

ایجاد بسترهای تسهيل تجارت الكترونيک در كشور

1390

9,900

11,200

100205۷010

گمرك جمهوری اسالمي ایران

پيادهسازی خدمات الكترونيكي در گمركات كشور

1386

38,631

45,000

100205۷011

وزارت صنعت ،معدن و تجارت

گسترش فناوری ارتباطات و اطالعات در وزارت صنعت ،معدن و تجارت

1381

10,100

50,000

ایجاد نظام جامع آمار و اطالعات زیستمحيطي كشور

1391

0

35,000

جديد و قديم

1002003004

100205۷012

شروع

مصوب 1۳۹۹

برآورد

210,000

220,000
56,600
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شماره طبقهبندي

سال

نام دستگاه

عنوان طرح

100205۷013

وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشكي

گسترش فناوری ارتباطات و اطالعات در بهداشت و درمان

1381

100205۷014

وزارت ميراث فرهنگي ،گردشگری و صنایع دستي

اجرای طرح جامع فناوری و اطالعرساني

1381

13,000

100205۷015

دبيرخانه شورای اجرایي فناوری اطالعات

توسعه فرهنگ و خط و زبان فارسي در محيط رایانهای

1382

7,000

7,000

100205۷016

وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي

گسترش فناوری ارتباطات و اطالعات در فرهنگ و هنر

1381

55,000

70,000

100205۷01۷

ستاد مبارزه با مواد مخدر

گسترش فناوری ارتباطات و اطالعات در ستاد مبارزه با مواد مخدر

1391

1200

2,000

100205۷018

وزارت تعاون ،كار و رفاه اجتماعي

گسترش فناوری ارتباطات و اطالعات در وزارت رفاه و تأمين اجتماعي

1383

100,000

110,000

100205۷025

سازمان تعزیرات حكومتي

گسترش فناوری و اطالعات در سازمان تعزیرات حكومتي

1398

150,000

180,000

100205۷026

دبيرخانه شورای اجرایي فناوری اطالعات

تعميرات اساسي و تأمين تجهيزات و ماشينآالت

1396

320

700

100205۷02۷

وزارت آموزش و پرورش

گسترش فناوری اطالعات و ایجاد شبكه هوشمندسازی مدارس

1391

100,000

150,000

100205۷028

سازمان آموزش فنيوحرفهای

گسترش فناوری ارتباطات و اطالعات در آموزش فنيوحرفهای

1381

1,200

180,000

100205۷029

وزارت آموزش و پرورش

گسترش فناوری ارتباطات و اطالعات در آموزش و پرورش

1381

30,000

35,000

100205۷030

نيروی انتظامي جمهوری اسالمي ایران

گسترش فناوری ارتباطات و اطالعات در نيروی انتظامي

1381

18,000

20,000

100205۷031

سازمان اداری و استخدامي كشور

گسترش فناوری ارتباطات و اطالعات در سازمان اداری و استخدامي كشور

1396

132,200

150,000

1002105006

سازمان برنامه و بودجه كشور

تهيه ضوابط فني اجرایي مرتبط با بالیای طبيعي مستحدثات كشور و
نقشههای پهنهبندی آن

1385

19000

19,000

1002106001

نهاد ریاستجمهوری

طرح جامع فناوری ارتباطات و اطالعات نهاد و ارتباطات مردم و دولت

138۷

71,700

80,000

100210۷001

سازمان برنامه و بودجه كشور

تجهيز سختافزاری و نرمافزاری نظام جدید بودجهریزی

1381

6000

6,000

1002108001

مركز آمار ایران

تأمين سختافزار و نرمافزار نظام جامع آماری كشور

1385

50,000

57,000

1002109001

سازمان نقشهبرداری كشور

تعميرات اساسي و تأمين تجهيزات و ماشينآالت

1381

10,000

12,000

1002109003

سازمان نقشهبرداری كشور

توسعه و ساماندهي شبكهها و دادههای مكاني در سطح كشور

1388

20000

25,000

1004002002

سازمان امور مالياتي كشور

طرح جامع مالياتي

13۷9

1,200,000

1,200,000

جديد و قديم

شروع

مصوب 1۳۹۹

برآورد

30,000

35,000
60,000
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شماره طبقهبندي

سال

نام دستگاه

عنوان طرح

1101059001

شركت سهامي صنایع الكترونيک ایران

ایجاد شبكه فرماندهي و كنترل نيروهای مسلح

1390

1103010001

دانشگاه صنعتي مالک اشتر

تأمين تجهيزات و تعميرات اساسي ساختمانها و احداث

1381

460,000

1301004004

سازمان انرژی اتمي ایران

توسعه زیرساختهای سختافزاری و پشتيباني نرمافزار

13۷3

110,000

200,000

1301012001

سازمان انرژی اتمي ایران

حفاظت از تأسيسات هستهای كشور و دفاع سایبری

1383

120,000

255,000

1301030001

شركت مادرتخصصي مدیریت توليد ،انتقال و توزیع
نيروی برق ایران ـ توانير

ایجاد فراسامانه ملي هوشمند اندازهگيری و مدیریت انرژی

1390

20,000

24,000

1301015008

شركت مادرتخصصي مدیریت توليد ،انتقال و توزیع
نيروی برق ایران ـ توانير

انتقال نيروی برق ایران

1369

50,000

40,000

1301015022

وزارت نيرو

تأمين تجهيزات و ماشينآالت

1381

8,000

20,000

1302001001

شركت سهامي ارتباطات زیرساخت

توسعه زیرساخت ارتباطي مورد نياز سيگنالرساني زميني صداوسيما با استفاده
از فيبر نوری و لينکهای رادیویي

1392

47,000

47,000

1302001002

وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات

زیرساختهای شبكه ملي اطالعات

1391

320,000

520,000

1302001011

وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات

ایجاد و توسعه بسترهای ارتقای توان داخلي ،خدمات دولت هوشمند و محتوای
بومي (درگاه (پرتال) واحد دولت الكترونيكي)

138۷

11,300

11,300

1302001012

شركت ملي پست جمهوری اسالمي ایران

توسعه فناوری در عمليات پستي

1383

28,500

28,500

1302001014

وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات

تأمين تجهيزات و ماشينآالت و تعميرات اساسي

1381

10,300

20,000

1302001015

شركت ملي پست جمهوری اسالمي ایران

مطالعه و اجرای مقاومسازی ساختمانهای عملياتي و مراكز مهم شركت پست
جمهوری اسالمي ایران

1381

6,705

6,705

1302001016

وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات

مطالعه و اجرای مقاومسازی مراكز مهم وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات

1381

75

75

1302002001

شركت ملي پست جمهوری اسالمي ایران

بهنگامسازی كدپستي ده رقمي

1384

32,500

32,500

1302002003

وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات

ایجاد و توسعه زیرساختها و خدمات كاربردی بخش ارتباطات و فناوری
اطالعات (كاربردهای شبكه ملي اطالعات)

1391

14,500

14,500

1302002010

وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات

ایجاد و توسعه متوازن منطقهای خدمات بخش ارتباطات و فناوری

1391

14,500

14,500

1302004003

سازمان فضایي ایران

توسعه كاربردهای اطالعات و خدمات ماهوارهای

1384

12,000

12,000

جديد و قديم

شروع

مصوب 1۳۹۹

برآورد

9,000

12,000
530,000

 _____________________________________________________________________________________________ 22مركز ژپوهشاه مجلس شوراياسالمي
شماره طبقهبندي

سال

نام دستگاه

عنوان طرح

1302004004

سازمان فضایي ایران

توسعه فناوری و ساخت ماهوارههای تحقيقاتي عملياتي

1384

1302004005

سازمان فضایي ایران

تأمين تجهيزات و ماشينآالت و تعميرات اساسي

1384

11,200

1302004006

سازمان فضایي ایران

تأمين ساختمان سازمان فضایي ایران

1384

7,000

7,000

1302005001

سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات رادیویي

تدوین راهكارهای آزادسازی و خصوصيسازی و تنظيم مقررات

1380

40,000

40,000

1302005003

سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات رادیویي

توسعه ارتباطات رادیویي

13۷9

94,000

94,000

1302005004

سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات رادیویي

تأمين تجهيزات و ماشينآالت و تعميرات اساسي سازمان تنظيم مقررات و
ارتباطات رادیویي

1384

15,000

35,000

1302022001

مركز ملي فضای مجازی كشور

تعميرات اساسي و تأمين تجهيزات و ماشينآالت

1396

20,000

45,000

1302030001

وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات

توسعه دانش و فناوریهای نوین بخش ارتباطات و فناوری اطالعات (تدوین
طرح جامع فناوری اطالعات كشور)

1380

3,700

3,700

1302022003

مركز ملي فضای مجازی كشور

راهبری كالن فضای مجازی كشور

1400

0

200,000

1302030002

پژوهشگاه فضایي ایران

تأمين فضاهای پژوهشي

1384

40,000

40,000

1302030003

پژوهشگاه فضایي ایران

تعميرات اساسي و تأمين تجهيزات و ماشينآالت

1384

48,000

72,000

1302030004

پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطالعات

تعميرات اساسي و تأمين تجهيزات و ماشينآالت

1396

8,500

19,000

1303005002

سازمان هواشناسي كشور

تأمين تجهيزات و ماشينآالت

1381

10,000

15,000

1303005005

سازمان هواشناسي كشور

توسعه فناوری اطالعات هواشناسي

13۷3

840,000

1,435,000

1304001001

سازمان زمينشناسي و اكتشافات معدني كشور

برداشت دادههای ژئوفيزیک هوایي

1391

60,000

67,000

1304033002

سازمان زمينشناسي و اكتشافات معدني كشور

زمينشناسي عمومي ایران (تهيه اطالعات پایه)

13۷2

280,000

430,000

1305008001

مركز توسعه تجارت الكترونيكي

تعميرات اساسي و تأمين تجهيزات و ماشينآالت

1396

1,400

5,000

1306003001

سازمان جنگلها ،مراتع و آبخيزداری كشور

مدیریت پایدار مراتع كشور

1380

90,000

120,000

1306004001

وزارت جهاد كشاورزی

استقرار سامانه اطالعات مدیریت زنجيره ترویج ،تأمين ،توليد ،فراوری و فروش
محصول نهایي و ایجاد و بهرهبرداری شبكه ملي تلویزیوني كشاورزی

1382

379,000

520,000

جديد و قديم

شروع

مصوب 1۳۹۹

برآورد

44,700

44,700
25,571
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سال

نام دستگاه

عنوان طرح

1306010003

وزارت جهاد كشاورزی

هویتدار كردن دام كشور

1392

1306010005

وزارت جهاد كشاورزی

حفظ و حراست از منابع ژني ،هویتي و اصالح نژاد دام و طيور

13۷9

135,000

1306028002

سازمان جنگلها ،مراتع و آبخيزداری كشور

مميزی اراضي و تفكيک مستثنيات

1362

490,000

850,000

1306029001

سازمان امور اراضي

حدنگاری (كاداستر) و پایش اراضي كشاورزی

1392

445,000

525,000

130۷006003

شركت مادرتخصصي مدیریت منابع آب ایران

تجهيز نقاط مصرف به ابزار اندازهگيری و ارتقای ایمني و پایداری سدها

1388

250,000

300,000

0

0

0

0
0

جديد و قديم

شروع

مصوب 1۳۹۹

برآورد

0

0
210,000

130۷006005

تكميل و تجهيز شبكههای اندازهگيری آبهای سطحي و زیرزميني در محدوده
شركت سهامي آب منطقهای آذربایجان غربي

130۷006006

تكميل و تجهيز شبكههای اندازهگيری آبهای سطحي و زیرزميني در محدوده
شركت سهامي آب منطقهای سيستان و بلوچستان

1341

130۷00600۷

تكميل و تجهيز شبكههای اندازهگيری آبهای سطحي و زیرزميني در محدوده
شركت سهامي آب منطقهای كردستان

13۷4

0

130۷006008

تكميل و تجهيز شبكههای اندازهگيری آبهای سطحي و زیرزميني در محدوده
شركت سهامي آب منطقهای كرمانشاه

13۷4

0

0

130۷006009

تكميل و تجهيز شبكههای اندازهگيری آبهای سطحي و زیرزميني در محدوده
شركت سهامي آب منطقهای لرستان

13۷4

0

0

130۷006010

تكميل و تجهيز شبكههای اندازهگيری آبهای سطحي و زیرزميني در محدوده
شركت سهامي آب منطقهای آذربایجان شرقي

1341

0

0

130۷006011

تكميل و تجهيز شبكههای اندازهگيری آبهای سطحي و زیرزميني در محدوده
شركت سهامي آب منطقهای اردبيل

1341

0

0

130۷006012

تكميل و تجهيز شبكههای اندازهگيری آبهای سطحي و زیرزميني در محدوده
شركت سهامي آب منطقهای البرز

1341

0

0

130۷006013

تكميل و تجهيز شبكههای اندازهگيری آبهای سطحي و زیرزميني در محدوده
شركت سهامي آب منطقهای ایالم

13۷4

0

0

130۷006014

تكميل و تجهيز شبكههای اندازهگيری آبهای سطحي و زیرزميني در محدوده
شركت سهامي آب منطقهای بوشهر

1341

0

0
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130۷006015

تكميل و تجهيز شبكههای اندازهگيری آبهای سطحي و زیرزميني در محدوده
شركت سهامي آب منطقهای تهران

13۷4

0

0

130۷006016

تكميل و تجهيز شبكههای اندازهگيری آبهای سطحي و زیرزميني در محدوده
شركت سهامي آب منطقهای چهارمحال و بختياری

1341

0

0

130۷00601۷

تكميل و تجهيز شبكههای اندازهگيری آبهای سطحي و زیرزميني در محدوده
شركت سهامي آب منطقهای خراسان جنوبي

1384

0

0

130۷006018

تكميل و تجهيز شبكههای اندازهگيری آبهای سطحي و زیرزميني در محدوده
شركت سهامي آب منطقهای خراسان شمالي

1384

0

0

130۷006019

تكميل و تجهيز شبكههای اندازهگيری آبهای سطحي و زیرزميني در محدوده
شركت سهامي آب منطقهای سمنان

13۷4

0

0

130۷006020

تكميل و تجهيز شبكههای اندازهگيری آبهای سطحي و زیرزميني در محدوده
شركت سهامي آب منطقهای فارس

1341

0

0

130۷006021

تكميل و تجهيز شبكههای اندازهگيری آبهای سطحي و زیرزميني در محدوده
شركت سهامي آب منطقهای قزوین

13۷4

0

0

130۷006022

تكميل و تجهيز شبكههای اندازهگيری آبهای سطحي و زیرزميني در محدوده
شركت سهامي آب منطقهای قم

13۷4

0

0

130۷006023

تكميل و تجهيز شبكههای اندازهگيری آبهای سطحي و زیرزميني در محدوده
شركت سهامي آب منطقهای كرمان

1341

0

0

130۷006024

تكميل و تجهيز شبكههای اندازهگيری آبهای سطحي و زیرزميني در محدوده
شركت سهامي آب منطقهای كهگيلویه و بویراحمد

1341

0

0

130۷006025

تكميل و تجهيز شبكههای اندازهگيری آبهای سطحي و زیرزميني در محدوده
شركت سهامي آب منطقهای گلستان

1341

0

0

130۷006026

تكميل و تجهيز شبكههای اندازهگيری آبهای سطحي و زیرزميني در محدوده
شركت سهامي آب منطقهای گيالن

13۷5

0

0

جديد و قديم

نام دستگاه

عنوان طرح

سال

مصوب 1۳۹۹

برآورد

شروع
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130۷00602۷

تكميل و تجهيز شبكههای اندازهگيری آبهای سطحي و زیرزميني در محدوده
شركت سهامي آب منطقهای مازندران

1341

0

0

130۷006028

تكميل و تجهيز شبكههای اندازهگيری آبهای سطحي و زیرزميني در محدوده
شركت سهامي آب منطقهای مركزی

13۷4

0

0

130۷006029

تكميل و تجهيز شبكههای اندازهگيری آبهای سطحي و زیرزميني در محدوده
شركت سهامي آب منطقهای هرمزگان

13۷4

0

0

130۷006030

تكميل و تجهيز شبكههای اندازهگيری آبهای سطحي و زیرزميني در محدوده
شركت سهامي آب منطقهای همدان

13۷4

0

0

130۷006031

تكميل و تجهيز شبكههای اندازهگيری آبهای سطحي و زیرزميني در محدوده
شركت سهامي آب منطقهای زنجان

13۷4

0

0

130۷006032

تكميل و تجهيز شبكههای اندازهگيری آبهای سطحي و زیرزميني در محدوده
شركت سهامي آب منطقهای خراسان رضوی

1341

0

0

130۷006033

تكميل و تجهيز شبكههای اندازهگيری آبهای سطحي و زیرزميني در محدوده
شركت سهامي آب منطقهای یزد

13۷4

0

0

130۷006034

تكميل و تجهيز شبكههای اندازهگيری آبهای سطحي و زیرزميني در محدوده
شركت سهامي آب منطقهای خوزستان

13۷4

0

0

130۷006035

تكميل و تجهيز شبكههای اندازهگيری آبهای سطحي و زیرزميني در محدوده
شركت سهامي آب منطقهای اصفهان

1341

0

0

130۷006115

شركت مادرتخصصي مدیریت منابع آب ایران

تكميل و تجهيز شبكههای اندازهگيری آبهای سطحي و زیرزميني در محدوده
شركت سهامي آب استانها

1341

600,000

700,000

130۷006036

شركت مادرتخصصي مدیریت منابع آب ایران

طراحي شبكه اندازهگيری منابع آب كشور

13۷9

180,000

100,000

1502022004

وزارت راه و شهرسازی ـ دبيرخانه شورای عالي
شهرسازی

تهيه طرحهای جامع شهری

1390

450,000

517,000

1۷01012001

سازمان تبليغات اسالمي

گسترش فناوری ارتباطات و اطالعات در سازمان تبليغات اسالمي

1381

12,000

14,000

1۷03059031

نهاد كتابخانههای عمومي كشور

روزآمدسازی و تجهيز كتابخانههای عمومي

1386

295,000

349,250

جديد و قديم

نام دستگاه

عنوان طرح

سال

مصوب 1۳۹۹

برآورد

شروع
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سال

نام دستگاه

عنوان طرح

1۷0500۷005

سازمان صداوسيمای جمهوری اسالمي ایران

ارتباط فيبر نوری سازمان صداوسيمای جمهوری اسالمي ایران

1389

1۷0500۷010

سازمان صداوسيمای جمهوری اسالمي ایران

تبدیل فناوری موجود به فناوری پيشرفته (آنالوگ به دیجيتال)

1381

398,000

1۷0500۷013

سازمان صداوسيمای جمهوری اسالمي ایران

گسترش فناوری ارتباطات و اطالعات در سازمان صداوسيما

1381

20,000

22,000

1804012001

پژوهشگاه علوم و فناوری اطالعات ایران

تعميرات اساسي و خرید تجهيزات و ماشينآالت

1384

6,000

0

جديد و قديم

شروع

مصوب 1۳۹۹

برآورد

45,000

60,000
480,000

________________________________________________________________________________________________________________________ 2۷
جدول  .۳مقايسه اعتبارات متفرقه فناوري اطالعات و ارتباطات در قانون بودجه سال  1۳۹۸و اليحه بودجه سال 1۳۹۹
هزينهاي

(ميليون ریال)
مجموع

تملک دارايی سرمايهاي

عنوان
اليحه 1400

قانون 1۳۹۹

اليحه 1400

قانون 1۳۹۹

اليحه 1400

اليحه 1۳۹۹

300،000

0

0

0

300,000

0

0

1,000,000

1,000,000

1,000,000

1,000,000

380,000

380,000

570,000

570,000

950,000

950,000

ارتقا و توسعه امنيت در فضای مجازی بهویژه امنيت بانكداری الكترونيكي

0

0

2,000,000

400,000

2,000,000

400,000

ایفای ماهيانه تعهدات سامانه تداركات الكترونيكي دولت

0

2,000,000

0

0

0

2,000,000

تأمين معيشت و سالمت مردم از محل مابهالتفاوت نرخ ترجيحي به نرخ سامانه معامالت الكترونيكي

0

1

0

0

1

42,750

42,750

42,750

42,750

85,500

85,500

اجرای قانون پایانههای فروشگاهي و سامانه مؤدیان

0

0

0

20,000,000

0

20,000,000

ایجاد ،توسعه و تكميل پروژههای اولویتدار دولت الكترونيكي

0

0

200,000

200,000

200,000

200,000

500,000

600,000

0

0

500,000

600,000

0

0

0

0

0

0

922,750

3,322,751

3,812,750

22,212,750

4,735,500

25,535,501

وزارت صنعت ،معدن و تجارت ـ هزینههای سامانه رجيستری تلفن همراه
اجرای طرح ناحيه كاهش آلودگي هوا ( )LEZجهت كاهش آلودگي هوا و توسعه حملونقل عمومي شهر تهران
و شهرهای دارای آلودگي هوا
ساماندهي و مستندسازی گردش جریان وجوه و كاال

كمک به ایجاد و فعاليت های مركز آسيا و اقيانوسيه برای توسعه مدیریت اطالعات بالیا

یه بدهي سازمان صداوسيمای جمهوری اسالمي ایران بابت خدمات سيگناليرساني ،ارتباطي و سرویسهای
دریافتي ـ شركت ارتباطات زیرساخت
بسترسازی تحول بنيادین و نوینسازی نظام آماری كشور
مجموع
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عنوان

اعتبارات هزينهاي

تملک دارايی سرمايهاي
اليحه 1400

قانون 1۳۹۹

25،000

30،000

400،000

300،000

0

0

500

500

سازمان نقشهبرداری كشور ـ هزینههای موضوع عمليات عكسبرداری هوایي ،نقشهبرداری و حقالنظاره نقشه

23،000

6،900

0

0

وزارت كشور ـ موضوع صدور كارت شناسایي اقامت

19،۷00

23،000

0

0

سازمان ثبت احوال كشور ـ تأمين و صدور شناسنامه

1،900،000

2،190،000

440،000

380،000

سازمان ثبت احوال كشور ـ موضوع ثبت نام و صدور كارت هوشمند

1،995،000

3،200،000

800،000

190،000

نيروی انتظامي جمهوری اسالمي ایران ـ احداث و تجهيز سامانه گواهي ریشه ،ارتقا ،نگهداری و تقویت سامانهها و ادارات گذرنامه

4،288،8۷0

2،900،000

250،000

3۷۷،430

نيروی انتظامي جمهوری اسالمي ایران ـ اعتبارات موضوع ماده ( )23قانون نحوه رسيدگي به تخلفات و جرائم رانندگي

6،203،۷۷0

6،600،000

2،525،000

2،3۷4،000

32،۷80

0

0

0

1،292،000

1،615،000

0

0

2،310

0

10،000

0

سازمان ثبت اسناد و امالك كشور ـ موضوع درآمد پاسخ الكترونيک به استعالمات و اعالم وضعيت امالك

1۷2،600

1۷0،000

220،000

218،600

سازمان ثبت اسناد و امالك كشور ـ تأمين مصارف مرتبط با توسعه ثبت الكترونيكي ،تكميل بانکهای اطالعاتي و دادهآمایي و آرشيو الكترونيكي
پروندههای ثبتي

92۷،600

1،2۷5،000

1،1۷3،000

853،000

0

16،500،000

12،000،000

0

سازمان ثبت اسناد و امالك كشور ـ اجرای طرح جامع حدنگار

15،360،820

3،895،000

3،4۷5،000

۷،603،690

سازمان ثبت اسناد و امالك كشور ـ موضوع اجازه اخذ وجه بابت سند تکبرگي تعویض سندهای مالكيت برای اجرای ثبت نوین

1،284،000

2،000،000

1،360،000

۷36،440

مركز ملي فضای مجازی كشور ـ طرحهای كالن ملي فضای مجازی كشور
مركز ملي فضای مجازی كشور ـ اجرای طرحهای زیرساختي و طرحهای كالن فضای مجازی كشور با تصویب و نظارت شورای عالي فضای مجازی

نيروی انتظامي جمهوری اسالمي ایران ـ جبران خدمت و عمليات نگهداشت و تقویت زیرساختهای فناوری اطالعات در راستای هوشمندسازی
سازمان تعزیرات حكومتي ـ اعتبارات موضوع تبصره « »4ماده ( )5قانون مبارزه با قاچاق كاال و ارز
سازمان زندانها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور ـ ماده ( )14قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت ()2

سازمان ثبت اسناد و امالك كشور ـ توسعه ،تكميل ،تجهيز و پشتيباني از نظام جامع حدنگاری (كاداستر) كشور

قانون 1۳۹۹

(ميليون ریال)

اليحه 1400
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عنوان

اعتبارات هزينهاي

اليحه 1400

قانون 1۳۹۹

گمرك جمهوری اسالمي ایران ـ تأمين بخشي از هزینههای خرید ،تعمير و نگهداری دستگاههای كنترلي پرتونگاری

0

0

800،000

650،000

وزارت علوم ،تحقيقات و فناوری ـ شبكه ملي شبيهسازی و محاسبات علمي كشور

0

0

0

5۷،000

وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي ـ توسعه بازیهای رایانهای

18،000

51،300

0

0

سازمان جنگلها ،مراتع و آبخيزداری كشور ـ اعتبارات موضوع خدمات الكترونيک به اشخاص بابت تطبيق نقشهها و اعالم وضعيت اراضي

20،520

25،650

0

0

0

0

114،000

380،000

21،000

25،000

65،000

0

0

0

1،000،000

1،000،000

وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات ـ توسعه و تكميل زیرساختهای مدیریتي منابع بخش ارتباطات و فناوری اطالعات

240،000

240،000

4،300،000

4،300،000

وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات ـ توسعه متوازن خدمات زیربنایي ارتباطات و فناوری اطالعات در مناطق محروم ،روستایي و كمتر توسعهیافته
و شهرهای زیر  10هزار نفر

980،000

980،000

1،900،000

1،900،000

0

0

1،600،000

1،600،000

300،000

420،000

5،600،000

5،500،000

1،۷50،000

2،000،000

4،000،000

4،000،000

0

0

۷50،000

۷50،000

1،655،0۷2

1،850،000

۷،800،000

۷،311،4۷6

وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات ـ ایجاد و توسعه زیرساختهای خدمات دولت هوشمند و توليد محتوای بومي

320،000

400،000

2،400،000

2،400،000

وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات ـ توسعه زیرساختهای ارائه خدمات پایه و نوین پستي

280،000

280،000

1،300،000

2،000،000

سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات رادیویي ـ موضوع حقالسهم سازمان

800،000

1،100،000

0

0

وزارت نيرو ـ ایجاد زیرساختهای توسعه برق كشاورزی و كمک های فني اعتباری برای تهيه و نصب كنتورهای هوشمند حجمي آب
مركز توسعه تجارت الكترونيكي ـ توسعه تجارت الكترونيكي
وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات ـ توسعه زیرساختهای اقتصاد دانش بنيان و حمایت از توليدات بومي و داخلي بخش ارتباطات و فناوری
اطالعات

وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات ـ اجرای وظایف صيانتي اجتماعي و فرهنگي درخصوص ارتباطات و فناوری اطالعات
وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات ـ توسعه زیرساختها و خدمات كاربردی ارتباطي و پایه فضایي
وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات ـ توسعه فناوریهای نوین بخش ارتباطات و فناوری اطالعات
وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات ـ ارتقای توانمندی فني ـ تجهيزاتي دفاتر ارتباطات و فناوری اطالعات روستایي در استانهای كشور
وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات ـ توسعه متوازن منطقهای زیرساختهای شبكه ملي اطالعات

قانون 1۳۹۹

تملک دارايی سرمايهاي

اليحه 1400
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عنوان

اعتبارات هزينهاي

اليحه 1400

قانون 1۳۹۹

0

0

200،000

200،000

سازمان فضایي ایران ـ هزینه فعاليتهای فضایي

180،000

250،000

0

0

سازمان امور اراضي ـ اعتبار موضوع ماده ( )5قانون اصالح قانون حفظ كاربری اراضي زراعي و باغها و هزینههای سنددار كردن اراضي كشاورزی

436،654

600،000

161،505

93،۷53

وزارت راه و شهرسازی ـ اعتبار موضوع ماده ( )5قانون اصالح قانون حفظ كاربری اراضي زراعي و باغها و هزینههای سنددار كردن اراضي كشاورزی

0

0

130،۷80

0

سازمان بيمه سالمت ایران ـ پایگاه برخط بيمهشدگان درمان كشور موضوع بند «ج» ماده ( )۷0قانون برنامه ششم توسعه

0

0

540،000

540،000

سازمان راهداری و حملونقل جادهای ـ اعتبارات موضوع ماده ( )23قانون نحوه رسيدگي به تخلفات و جرائم رانندگي

0

0

3،409،1۷8

3،204،62۷

40،۸4۸،۶۹۶

4۸،۶2۶،۸۵0

۵۸،۷2۳،۹۶۳

۵1،۳20،۵1۶

سازمان فضایي ایران ـ توسعه فناوری و كاربردهای فضایي

مجموع

قانون 1۳۹۹

تملک دارايی سرمايهاي

اليحه 1400

شناسنامه گزارش

شماره مسلسل1۷۳۷۵ :

عنوان گزارش :بررسي الیحه بودجه سال  1400كل كشور  .51بودجه مصارف بخش فناوری
اطالعات و ارتباطات

نام دفتر :مطالعات انرژی ،صنعت و معدن (گروه فناوری اطالعات و ارتباطات)
تهيه و تدوين :ابوالقاسم رجبي
مدير مطالعه :مهدی امينيان
ناظران علمی :اميررضا شاهاني ،هادی خرمي شاد
ويراستار ادبی :ــــــ

واژههاي كليدي:
 .1فناوری اطالعات و ارتباطات
 .2الیحه بودجه سال 1400
 .3اینترنت چيزها در الیحه بودجه

تاريخ انتشار1۳۹۹/11/4:

