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 کل کشور 1401بودجه سال  مصارفبررسي 

 بخش فناوري اطالعات و ارتباطات

 

 

 
 

 

 

 

 چکيده

مصوب    ، پست و مخابرات  نه ي در زم   ي ردولت ي بخش غ   ت ي فعال  از ي و وصول حق امت   ن يي اجازه تع با تصویب قانون  

همواره بهبود پيدا  در لوایح بودجه سنواتي   )فاوا(  اطالعات و ارتباطات   ي فناور رفت كه سهم  انتظار مي   1392

كاهش  سهم اعتبارات فناوري اطالعات و ارتباطات در لوایح بودجه سنواتي   1400تا  139۵اما از سال   ، كند 

  درصد كل بودجه عمومي   3/ ۶طوري كه سهم اعتبارات فناوري اطالعات و ارتباطات از  . به یافت   محسوس 

اعتبارات    1401در الیحه  رسيد.  1400ل  در سا درصد از كل بودجه عمومي  2/ 1۶  به ،  139۵در سال   دولت 

اعتبارات  رشد  است.    رسيده   درصد بودجه عمومي   3  ر به مقدا و  فناوري اطالعات و ارتباطات افزایش پيدا كرده  

و با انتقال    است اي  افزایش نظم بودجه   دهنده نشان   1400ارتباطات و فناوري اطالعات نسبت به سال  اي  برنامه 

خواهد  بهبود بيشتري  فناوري اطالعات و ارتباطات   پذیري بودجه نظارت  ، اي بيشتر اعتبارات به جداول برنامه 

بودجه  .  یافت  از  به   1401در الیحه  بيش  سرمایه  7تنهایي  دارایي  تملك  اعتبارات  كل  از  در    ايدرصد 

حوزه فناوري اطالعات    اي متفرقه تملك دارایي سرمایهدرصد اعتبارات    ۶9نزدیك به  اي و  هاي برنامه ردیف 

از زاویه دید سازمان برنامه و بودجه، اعتبارات فناوري اطالعات  .  است به موضوع شبكه ملي اطالعات  مربوط  

طبقه  شماره  به  اطالعات  فناوري  و  ارتباطات  فصل  در  برنامه   1302000000بندي  فقط  و  ریزي  مدیریت 

اعتبارات این فصل شامل اعتبارات مركز ملي فضاي مجازي و وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات و  شود. مي 

آن مي دستگاه  تابعه  هزینه هاي  و  ارتباطات  و  اطالعات  فناوري  كه  است  این  واقعيت  اما  در  شود.  آن  هاي 

بودجه بندي بخش  ردیف هاي  در  همواره  سنواتي  بودجه  الیحه  پراكند اي  متكثرتري  از  ن ا ه هاي  بسياري  د. 

تواند با توسعه سایر ابعاد شبكه ملي اطالعات همچون خدمات و محتوا در ارتباط باشد در  هایي كه مي هزینه 

تواند به  هدایت فني واحد از سوي مركز ملي فضاي مجازي مي اي پراكنده هستند.  هاي بودجه سایر ردیف 

اي فاوا نيازمند  هاي هزینه از تحقق این امر بسياري از ردیف كرد اعتبارات فاوا نظم بهتري بدهد. اما پيش  هزینه 

ها از اعتبارات تملك سایر  تجهيزات رایانشي در دستگاه اعتبارات مربوط به تملك  مثالا افزایش دقت هستند. 

 در آینده دشوار خواهد كرد.  را  ها  ریزي و هدایت هزینه تجهيزات تفكيك نشده است. این موضوع برنامه 
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 مقدمه  

اي داراي برنامه مدون و قابليت  كه اعتبارات برنامه   است اي و متفرقه  مصارف الیحه بودجه شامل اعتبارات برنامه 

از محلي جز بودجه عمومي و    پذیري كمتري دارند و معموالا رهگيري باالتري هستند و اعتبارات متفرقه نظارت 

بندي اعتبارات تقسيم آنها  شوند. نوع دیگر طبقه مين درآمد مي أ ها ت از درآمدهاي مقطعي یا اختصاصي دستگاه 

اي اعتباراتي هستند كه  اي است. اعتبارات هزینه اي و اعتبارات هزینه ت عمراني یا تملك دارایي سرمایه ا به اعتبار 

اي صرف ایجاد  شوند و اعتبارات تملك دارایي سرمایه صرف حفظ وضع موجود و پرداخت حقوق و مزایا مي 

آمد. اعتبارات مصارف در الیحه بودجه  كار خواهد  هاي آینده به هایي خواهند شد كه در سال ها و سامانه زیرساخت 

محيط   . ۵اقتصادي،    . 4قضایي،   . 3امنيتي،   ـ  . دفاعي 2خدمات عمومي،   . 1  : گانه شامل 10اموري    در  به تفكيك 

آموزش و    . 9بدني و گردشگري،    فرهنگ، تربيت   . ۸  سالمت،   . 7مسكن، عمران شهري و روستایي،    . ۶  ، زیست 

هاي اجرایي كشور تعيين شده است. هركدام از این امور شامل  دستگاه   در مين اجتماعي  أ رفاه و ت   . 10پژوهش و  

ل ارتباطات و  تبارات فناوري اطالعات فقط در فص اع   ، از زاویه دید سازمان برنامه و بودجه   . هایي هستند فصل 

اطالعات   طبقه فناوري  شماره  اقتصادي    1302000000بندي  به  امور  و  ذیل  مي برنامه مدیریت  شود.  ریزي 

هاي  اعتبارات این فصل شامل اعتبارات مركز ملي فضاي مجازي و وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات و دستگاه 

هاي  بندي در بخش آن  هاي  فناوري اطالعات و ارتباطات و هزینه واقعيت این است كه    شود. اما تابعه آن مي 

گرچه طبق حكم تشكيل    پراكنده هستند.   هاي متكثرتري سنواتي همواره در ردیف اي الیحه بودجه  بودجه 

  ، ي استگذار ي س   ي برا   ي متمركز   ي كانون   نقطه الزم است كه    ، شوراي عالي فضاي مجازي ابالغي مقام معظم رهبري 

و این نقطه متمركز محوري شوراي عالي فضاي   د ی وجود آ ه كشور ب  ي مجاز  ي در فضا  ي و هماهنگ   ي ر ي گ م ي تصم 

مجازي و بازوي اجرایي آن مركز ملي فضاي مجازي است كه باید طبق اساسنامه مركز ملي فضاي مجازي با  

 انجام برسانند.  تكاليف مربوطه را به   ، هاي كشور هاي همه دستگاه استفاده از ظرفيت 

در    ي ردولت ي بخش غ   ت ي فعال   از ي و وصول حق امت   ن يي قانون اجازه تع مجلس شوراي اسالمي با تصویب  

  از ي االمت ق درصد درآمدهاي حاصل از ح   به دولت اجازه داده است كه صد   1392مصوب    ، پست و مخابرات   نه ي زم 

و    ي داخل   ي ها ي استفاده از فناور   ت ی اولو   را با   جبران عدم انجام تعهدات   ي قانون   مه ی السهم دولت و جر و حق 

ارتباطات و    یي ربنا ی انه در امور خدمات ز ي سال   ي ها مصوب در بودجه   ي ها ف ی رد   ي ها نه ی هز در    ي مل   دات ي تول 

اطالعات و    ي و فناور   ي مخابرات   ، ي كنندگان خدمات پست و ارائه   یي اطالعات در مناطق محروم و روستا  ي فناور 

دارا   ي ساز ي خصوص و    ي آزادساز   ي ها نه ی هز   ن ي تأم  تملك  فناوري    ي ا ه ی سرما   ي ها یي و  و  ارتباطات  وزارت 

اما اجراي    ، شود طالعات كشور را شامل نمي همه اعتبارات فناوري ا اگرچه این تخصيص  .  صرف نماید   اطالعات 

 این مصوبه به رفع نابرابري و پایدار شدن بخش زیادي از اعتبارات حوزه فضاي مجازي كمك خواهد كرد.  

در الیحه بودجه نسبت    ات كه اعتبارات فناوري اطالعات و ارتباط   شود این گزارش نشان داده مي در ادامه  
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اي، اعتبارات عمراني  اي هزینه برنامه عتبارات  ا  ترتيب به   از آن  پس سهمي دارند. جایگاه و به كل اعتبارات چه 

ذكر  . جزئيات جداول اعتبارات  خواهند شد و درنهایت اعتبارات متفرقه بررسي    ( اي یا تملك دارایي سرمایه ) 

گزارش   در  ) تحليلي  شده  بودجه سال  حاضر  مصارف  و    كل كشور   1401بررسي  اطالعات  فناوري  بخش 

   قابل مشاهده هستند. در قسمت پيوست گزارش    ( ارتباطات 

 

 . نماي کلي اعتبارات1

هاي مختلف در  احصا شده در تمام ردیف اطالعات و ارتباطات )فاوا(    ي اعتبارات بخش فناور   ي كل   ي نما   1  جدول 

 .  دهد ي م   نشان را    139۵- 1400  ي ها سال بودجه    ن ي و قوان   1401بودجه سال    حه ی در ال هاي متفاوت  دستگاه 

 

  1401تا   1395. نماي کلي اعتبارات بخش فناوري اطالعات و ارتباطات از سال  1جدول  
 ( الی ر  ارديلي)م 

 سال

  ايبرنامه  اعتبارات

اي+تملك  )هزينه

 (ايسرمايه دارايي

  هايرديف اعتبارات

اي+تملك )هزينه متفرقه

 (ايسرمايه دارايي

  اعتبارات کل جمع

 فناوري بخش عمومي

 ارتباطات  و اطالعات

عمومي   بودجه

 دولت

بخش   سهمدرصد 

فاوا نسبت به 

بودجه عمومي  

  دولت

 01/3 1۵،0۵2،39۶ 4۵3،230 1۵،4۶0 437،770   1401 الیحه

1400 ۶۸،123 132،۸۸۶ 201،009 9،2۸9،217 1۶/2 

1399   ۵۸،202 7۵،23۶ 133،43۸ ۶،49۸،093 0۵/2 

139۸ ۵9،337 ۶3،329 122،۶۶۶ ۵،200،0۸4 3۶/2 

1397 4۵،940 741،7۸ 124،۶۸1 4،43۸،۶0۵ ۸1/2 

139۶ 37،۶7۸ 074،۸0 117،7۵2 3،9۸۸،۵31 9۵/2 

139۵ 31،019 ۸9،۶40 120،۶۵9 3،3۵4،۸9۵ ۶/3 

  در بودجه   حهیمربوط به ال  يهاو گزارش 1400و قانون بودجه سال   1401بودجه سال  حه یال  يهاوستيو پ واحدهمادهها: داده  مأخذ

 .1400  تا 139۵ سال  از  هاپژوهش مركز ارتباطات و اطالعات  يفناور بخش

 

 به   نسبت  1401  سال  بودجه  الیحه  در  اطالعات  فناوري  و  ارتباطات   متفرقه  و  ايبرنامه  اعتبارات

  ن یا  ليدل  البته  ،هستند  درصدي  ۸۸  كاهش  و  4۵3  افزایش  داراي   بيترت  به  1400  سال   بودجه  قانون

  نهیهز  درآمد  متمركز  اعتبارات   درست  افزودن  و   يابرنامه  اعتبارات   محاسبه   روش   رييتغ  ، كاهش  و   شیافزا

  سال   الیحه  در  ارتباطات  و  اطالعات  فناوري  بخش  اعتبارات  كل  جمع  1.است  يابرنامه  اعتبارات  جداول  در

  را   دولت  عمومي  بودجه  به  نسبت  فاوا  بخش  اعتبارات  سهم  1  نمودار  ..دارد  ي درصد  12۵  رشدي  1401

 به رو روندي فاوا سهم  مذكور، هايسال طي. دهدمي نشان 1401 الیحه و 1400 تا 139۵ هايسال در

 
ای درج شده بودند و هم سرجمع این اعتبارات در جداول متفرقه های گذشته نیز این اعتبارات هم در جداول برنامه در سال.  1

ای وجود خطا در جداول ارسالی ازسوی دولت سرجمع اعتبارات متفرقه منتقل شده به جداول برنامه   علتذکر شده بود. اما به 
شدند.  های متفرقه لحاظ می ای برابر نبود. لذا مبالغ این اعتبارات در ردیف با مجموع اعتبارات متفرقه دستگاه در جداول برنامه 

 اند.  ای پذیرفته شده ات برنامه عنوان اعتبارلذا به  ،امسال این اطالعات صحیح بودند 
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1401140013991398139713961395اليحه 

  ، سهم   این  1401  سال  بودجه  و  گذشته  سال  در  ولي  ،رسيده  درصد   2/ 1۶  به  ۶/3  از  و  داشته  كاهش

 . دارد  فاصله 139۵  سال در فاوا اعتبارات  سهم  اوج با  هنوز اما  ،است یافته  افزایش

 

 1395-1401. سهم اعتبارات بخش فناوري اطالعات و ارتباطات از اعتبارات عمومي کشور 1نمودار  

 
 مأخذ: همان. 

 

 1401اي بودجه سال  . جايگاه بخش فناوري اطالعات و ارتباطات در اعتبارات برنامه 2

این اعتبارات    دهد. نشان مي   139۶- 1401هاي  اي حوزه فاوا را در سال برنامه ـ    اي اعتبارات هزینه   2نمودار  

براي مقایسه بهتر باید  چند  كند و با افزایش یا كاهش همراه است. هرطور كلي روند ثابتي را دنبال نميبه

 با هم در نظر گرفت. ،اي و تملك دارایي هستنداي را كه شامل اعتبارات هزینهكل اعتبارات برنامه

 

 ( ریال )ميليارد   ( 1396- 1401حوزه فاوا )  ايبرنامه. اعتبارات  2نمودار  

 

 

 

 

 

 

 

 

بخش   در  هاي مربوط به الیحه بودجهو گزارش  1400قانون بودجه سال   4پيوست  و    1401الیحه بودجه سال    اطالعات تكميليخذ:  آم

 .1400تا   139۵ها از سال فناوري اطالعات و ارتباطات مركز پژوهش

1401140013991398139713961395
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هاي  ها و دستگاههاي مرتبط با فاوا، تعداد زیادي از سازمانمتمركز بودن فعاليتبا توجه به غير

ها عمدتاا با توسعه  كه این برنامه  آنجا  اي مرتبط هستند. از بودجههاي جذب اعتبارات  دولتي داراي ردیف

باید شاخصها و زیرساختسامانه آنها  ارزیابي  ارتباط هستند، جهت  الكترونيك در  از  هاي دولت  هایي 

دادهقبيل   ميزان  و  كاربران  تعداد  و  گستره  سامانهافزایش  اطالعاتي هاي  گيرند.  توجمورد    هاي  قرار  ه 

شاخصایناز احصاي  ارو  وضعيت  عملكردي  پروژههاي  شدن  هزینهجرایي  معيارهاي  هاي  تعيين  و  اي 

 رسد. نظر ميتوسعه و پيشرفت، ضروري به

اي بخش فناوري اطالعات و ارتباطات، اعتباراتي هستند  سرمایه   هاي هاي تملك دارایي اعتبارات طرح 

هاي فاواي  شوند. زیرساخت هاي راهبردي كشور مي ها، بسترهاي ارتباطي و سامانه كه صرف توسعه زیرساخت 

یكپارچه و با دید فرابخشي معماري نشوند در آینده ایجاد خدمات جدید یا اصالح  صورت  به كشور اگر از ابتدا  

ابتدا  هاي تملك دارایي سرمایه هاي طرح رو هزینه قدیمي با مشكل مواجه خواهد شد. ازاین   خدمات  اي از 

 ریزي یكپارچه هستند.  نيازمند برنامه 

حوزه ارتباطات و فناوري اطالعات و  اي  هاي سرمایهيتملك دارای  این گزارش، اعتبارات   3  نمودار

همچنين    دهد. نشان مي  1400سبت به قانون بودجه سالن  1401در الیحه بودجه سال  را  ميزان رشد آنها  

 نشان داده است.  را    139۶- 1399هاي  سال   اي هاي سرمایه نمودار اعتبارات تملك دارایي این  

را    دولت اي  سرمایه   هاي دارایي   كل اعتبارات تملك   درصد از   17ود  حد   1401در الیحه بودجه سال  

مي  تشكيل  فاوا  حوزه  دقيق اعتبارات  بررسي  مي دهد.  نشان  طرح تر  اعتبارات  دارایي دهد  تملك    هاي هاي 

و    13۸0هایي هستند كه سال شروع آنها به دهه  اي در حوزه فناوري اطالعات و ارتباطات عمدتاا طرح سرمایه 

اند و همچنان  اي توسعه قبلي آغاز شده ه گردد، یعني براي اجراي قوانين برنامه باز مي   1392حداكثر به سال  

 شود.  هاي قبلي براي آنها منظور مي ردیف 

هاي كلي استفاده شده  اي از عبارت سرمایه   هاي دارایي   تملك هاي  هاي طرح در توصيف بسياري از ردیف 

توان با وجود آنها توجيه كرد. مثالا عنوان طرح تملك دارایي  هاي سنواتي را مي كه هرگونه تكليف قانوني در برنامه 

گسترش فناوري ارتباطات و اطالعات در بهداشت و درمان كه به  با عنوان    10020۵7013ره  اي شما سرمایه 

اي  وارد قوانين بودجه ساليانه كشور شده است. این ردیف بودجه   13۸1مان تعلق دارد از سال  وزارت بهداشت و در 

داد و در طول برنامه ششم  بودجه با اجراي پرونده الكترونيكي سالمت را نشان مي   ارتباط در برنامه پنجم توسعه  

و آموزش پزشكي مرتبط    توسعه هرگونه تكليف مربوط به سالمت الكترونيكي كه به وزارت بهداشت، درمان 

سویي بعضي از تكاليف مندرج در برنامه ششم توسعه    از باید از محل اعتبارات این طرح تأمين شود.    ، باشد 

سامانه زمينه  سامانهدر  به  الكترونيكي  شدههاي  ایجاد  قبل  از  كه  دارند  اشاره  اما  هایي  و    استفادهاند. 

اي آن در قالب  هاي مربوطه است و كمك بودجهدستگاه  گيري از آنها نيازمند تصميم مدیران ارشدبهره 

كرد  تواند به بهبود هزینه سازي آنها مي ها و شفاف دهي این طرح سامان   هاي غيرتملكي قابل تعریف است.ردیف

  10جویي در تخصيص اعتبارات موازي كمك كند. اعتبارات  اي دولت و صرفه سرمایه   هاي اعتبارات تملك دارایي 
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 قابل مشاهده است.  2 در جدول  و اجزاي آن 1401الیحه بودجه سال   اي كشور دربزرگ برنامه طرح

 

   1401سال  اي در اليحه بودجه  از منظر اعتبارات برنامه   کشور   و ارتباطات   فناوري اطالعات   برتر طرح    ده .  2  جدول 
 ریال(  ميليون) 

ف 
ردي

 

 ايهزينه طرح  عنوان طرح  کد

 ايسرمايه 

  هايدارايي

 تملکي

 کل  جمع « 14» تبصره اختصاصي 

1 110200۵000 

امنيت   يبرنامه راهبري و ارتقا

اقتصادي/ اطالعاتي/ فناوري  

 اطالعات 

 - -  

2 130203۵000 

زیرساختي،  برنامه ارائه خدمات 

پایه و كاربردي شبكه ملي  

 اطالعات 

  - - 
 

3 1201010000 
  برنامه حدنگاري امالك 

 )كاداستر( 
  - -  

4 1302004000 
برنامه توسعه فناوري ها و  

 با ارزش افزوده خدمات پایه و
  - -  

۵ 1۸01031000 

آموزان سرآمد با رویكرد  دانش

ـ   كيفيت یاددهي يبرنامه ارتقا

گانه  ۶هاي یادگيري ساحت

سند تحول بنيادین  

هاي  هوشمندسازي و فناوري

 وپرورش تركيبي در آموزش

 -  -  

۶ 1302034000 
ارائه خدمات یكپارچه  برنامه 

 دولت هوشمند )الكترونيكي( 
     

7 1002037000 

ایرانيان و صدور شناسنامه و  

كارت ملي برنامه ثبت و  

دهي وقایع هویتي  سامان

 هوشمند 

  - -  

۸ 1۶02037000 

تكميل پرونده الكترونيك  برنامه 

راهبري نظام ارجاع و   سمت و 

 اجراي پزشك خانواده

 -    

9 1102031000 
برنامه استقرار و توسعه شبكه  

 امن ارتباطات دولتي
 - - -  

10 1۸00104۸000 

گانه سند تحول  ۶هاي ساحت

تركيبي و   بنيادین مجازي،

بر برنامه  مبتني  غيرحضوري

شبكه   توسعه و تقویت

 وپرورش هاي آموزشآموزش

   -  

  فاوا  برتر طرح 10اعتبارات  مجموع

 .1401اطالعات تكميلي الیحه بودجه  :مأخذ



 

 

 

7 

طرح برتر فاوا حدود چهارصدویك هزار ميليارد تومان اعتبار    10شود  مشاهده مي   2طور كه در جدول  همان 

   . هاي فناوري اطالعاتي طرح   معموالا شود.  درصد اعتبارات فاوا را شامل مي   92كنند كه نزدیك به  دریافت مي 

 

 تملك برتر فناوري اطالعات و ارتباطات کشور از منظر اعتبارات  . هفت طرح  3جدول  

   )ميليون ریال(    1401در اليحه بودجه سال   ايبرنامهـ   ايهاي سرمايهدارايي

ف 
ردي

 

 طرح عنوان طرح  کد
  هايدارايي ايسرمايه 

 تملکي 

  اطالعات برنامه ارائه خدمات زیرساختي، پایه و كاربردي شبكه ملي   130203۵000 1

  افزوده ارزش با ها و خدمات پایه و برنامه توسعه فناوري 1302004000 2

  برنامه حدنگاري امالك )كاداستر(  1201010000 3

  برنامه ارائه خدمات یكپارچه دولت هوشمند )الكترونيكي(  1302034000 4

  بر اقتصاد رقومي وكارهاي مبتني ارائه خدمات زیربنایي كسببرنامه  130200۶000 ۵

۶ 1۸0104۸000 
بر برنامه  مبتني  تركيبي و غيرحضوري  گانه سند تحول بنيادین مجازي،۶هاي  ساحت

 وپرورش هاي آموزشتوسعه و تقویت شبكه آموزش
 

  امنيت اقتصادي/ اطالعاتي/ فناوري اطالعات  يبرنامه راهبري و ارتقا 110200۵000 7

 فاوا  برتر طرح هفتاعتبارات تملکي  مجموع

 . همان: مأخذ

 

اي حوزه فاوا در  بيشترین اعتبار تملك دارایي سرمایه  شود.مشاهده مي  3جدول  طور كه در  همان

هزینه خواهد شد.   ارائه خدمات زیرساختي، پایه و كاربردي شبكه ملي اطالعات برنامه  در    1401سال  

خود اختصاص خواهد  اي را بهدرصد از كل اعتبارات تملك دارایي سرمایه  7تنهایي بيش از این برنامه به

  1۶اي حوزه فاوا و نزدیك به  درصد اعتبارات تملك دارایي سرمایه  99یك به  داد. هفت طرح برتر نزد

 خود اختصاص خواهند داد.  اي را بهدرصد از كل اعتبارات تملك دارایي سرمایه

 

 1401هاي متفرقه بخش فناوري اطالعات و ارتباطات در اليحه بودجه سال  . اعتبارات رديف 3

و جداول كالن منابع و مصارف   واحده ماده   9در جدول    1397بودجه سال    حه ی متفرقه تا قبل از ال  اعتبارات 

جدول   بر   عالوه 139۸  و   1397  ي هابودجه سال   ح یلوا  از . اما  شدند ي م  ي اسالم   ي مجلس شورا م یبودجه تقد 

 7به جداول    افتهیبا عنوان »اعتبارات متفرقه انتقال   2-7از اعتبارات متفرقه به جدول    يبخشواحده،  ماده   9

 فقط  4در جدول    ن ی بنابرا   .قرار گرفتند   ي مورد بررس  يا و در اعتبارات برنامه   واحده« منتقل شدند ماده   10و  

  .است   شده استخراج   بودجه   حهی ال  9  جدول   از اطالعات   ي فناور  با  مرتبط  متفرقه  اعتبارات
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 هاي  و ارتباطات در رديف   مرتبط با فناوري اطالعات   متفرقه اعتبارات    . 4  جدول 

 ( ریال   ميليون )      کشور   1401  بودجه سال   اليحه   9جدول  

 ايهزينه اعتبارات خاص  شماره بندي طبقه 

تملك 

هاي  دارايي

 ايسرمايه 

 جمع کل 




اطالعات  گسترش شبكه ملي  ـ    وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات 

 «۶»تبصره  «ي» موضوع بند 
  


اموال   فروش  و  مولدسازي  محل  از  اطالعات  ملي  شبكه  توسعه 

 «7»تبصره  «ز» موضوع بند 
 


به مجازي  فضاي  در  امنيت  توسعه  و  بانكداري  ارتقا  امنيت  ویژه 

الكترونيكي
 

انه تعهدات سامانه تداركات الكترونيكي دولتيایفاي ماه  


پزشكي  نظام  ارائه خدمات    ـ   سازمان  و  تداوم  استقرار زیرساخت 

اصالت اعضاي سازمان نظام پزشكي   امضاي الكترونيك و
 

سامانه جامع اطالعات مسافرین ـ  وزارت كشور  


سامانه تكميل  و  اصالت  توسعه  كنترل  و  رهگيري  ردیابي،  هاي 

محور كاالهاي سالمت
 





 و  توسعه   و  تكميل   بودجه،   ساختار   اصالح  ـ   بودجه   و   برنامه  سازمان

 كردن   رقومي   منظور به   حاكميتي   هايسامانه   سازيیكپارچه 

 ميان  اطالعات   الكترونيكي  تبادل  در  تسریع  جهت  اطالعات

 ششم  برنامه  قانون(  )  ماده   ج   بند  موضوع  اجرایي  هايدستگاه 

توسعه



دار دولت الكترونيكيهاي اولویتایجاد، توسعه و تكميل پروژه 


صداوسيماي  أت سازمان  بدهي  ایراندیه  اسالمي  و    جمهوري 

نيروهاي مسلح به شركت ارتباطات زیرساخت 
 

هاي ویژه پدافند غيرعاملاجراي پروژه  


ایران اسالمي  جمهوري  صداوسيماي  نشانكي   ـ  سازمان    طرح 

)سيگنالي( 
 

يهئ عه هوشمندسازي قوه قضااستقرار سامانه توس 
 جمع کل 

 . 1401واحده الیحه بودجه ماده مأخذ:

 

اطالعات در ات  اعتبار  شود طور كه مشاهده ميهمان به شبكه ملي  نيز ردیف  مربوط  هاي متفرقه 

تملك  درصد اعتبارات    ۶9نزدیك به    تنهایي طوري كه بهبه  ، ص داده استخود اختصا باالترین سهم را به

اي اي و هزینهدرصد از مجموع اعتبارات تملك دارایي سرمایه  32بيش از    اي متفرقه ودارایي سرمایه

 اطالعات خواهد شد.   متفرقه نيز صرف شبكه ملي 
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 بنديجمع

  1400ویژه اعتبارات توسعه شبكه ملي اطالعات نسبت به سال  اعتبارات فناوري اطالعات و ارتباطات و به 

از زاویه دید سازمان برنامه و بودجه، اعتبارات فناوري اطالعات و ارتباطات فقط در    است. افزایش پيدا كرده  

شود. اعتبارات این فصل شامل اعتبارات  فصل ارتباطات و فناوري اطالعات ذیل امور اقتصادي منحصر مي 

د. اما واقعيت این  شو هاي تابعه آن مي مركز ملي فضاي مجازي و وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات و دستگاه 

ارتباطات و هزینه  اي الیحه بودجه سنواتي  هاي بودجه بندي هاي آن در بخش است كه فناوري اطالعات و 

تواند با توسعه سایر ابعاد شبكه  هایي كه مي د. بسياري از هزینه هاي متكثرتري پراكنده هستن همواره در ردیف 

هدایت  اي پراكنده هستند.  هاي بودجه شد در سایر ردیف ملي اطالعات همچون خدمات و محتوا در ارتباط با 

كرد اعتبارات فاوا نظم بهتري بدهد. اما پيش از  تواند به هزینه فني واحد از سوي مركز ملي فضاي مجازي مي 

اعتبارات مربوط به تملك    مثالا اي فاوا نيازمند افزایش دقت هستند.  هاي هزینه تحقق این امر بسياري از ردیف 

ریزي  ها از اعتبارات تملك سایر تجهيزات تفكيك نشده است. این موضوع برنامه ت رایانشي در دستگاه تجهيزا 

ریزي در حوزه فناوري اطالعات  بدون برنامه  هایي كه هزینه  در آینده دشوار خواهد كرد. را  ها  و هدایت هزینه 

امور نخواهند كرد بهبود  به  نه تنها كمكي  بگيرند در آینده  ایجاد  ،صورت  با  ناسازگار  سامانه  بلكه  هاي 

تر شدن مسير بهبود توسعه فاوا خواهند شد. موجب سخت
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 پيوست   

 ( ریال  ميليون)        کشور  1401 سال  بودجه  اليحه  در  ارتباطات و  اطالعات  فناوري   با   مرتبط ايبرنامه  اعتبارات  .5  جدول

 عنوان برنامه كد برنامهرديف 
تعداد  
 دستگاه

 ايهزينه دستگاهنام 
هاي  اي داراييسرمايه 

 تملكي
 جمع كل  « 14»تبصره  اختصاصي 
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 عنوان برنامه كد برنامهرديف 
تعداد  
 دستگاه

 ايهزينه دستگاهنام 
هاي  اي داراييسرمايه 

 تملكي
 جمع كل  « 14»تبصره  اختصاصي 
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 عنوان برنامه كد برنامهرديف 
تعداد  
 دستگاه

 ايهزينه دستگاهنام 
هاي  اي داراييسرمايه 

 تملكي
 جمع كل  « 14»تبصره  اختصاصي 
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 عنوان برنامه كد برنامهرديف 
تعداد  
 دستگاه

 ايهزينه دستگاهنام 
هاي  اي داراييسرمايه 

 تملكي
 جمع كل  « 14»تبصره  اختصاصي 
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 عنوان برنامه كد برنامهرديف 
تعداد  
 دستگاه

 ايهزينه دستگاهنام 
هاي  اي داراييسرمايه 

 تملكي
 جمع كل  « 14»تبصره  اختصاصي 

 

  

 



 

 

 

15 

 عنوان برنامه كد برنامهرديف 
تعداد  
 دستگاه

 ايهزينه دستگاهنام 
هاي  اي داراييسرمايه 

 تملكي
 جمع كل  « 14»تبصره  اختصاصي 
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 عنوان برنامه كد برنامهرديف 
تعداد  
 دستگاه

 ايهزينه دستگاهنام 
هاي  اي داراييسرمايه 

 تملكي
 جمع كل  « 14»تبصره  اختصاصي 
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 عنوان برنامه كد برنامهرديف 
تعداد  
 دستگاه

 ايهزينه دستگاهنام 
هاي  اي داراييسرمايه 

 تملكي
 جمع كل  « 14»تبصره  اختصاصي 

 

 
 

 

 
 

 
 

 جمع كل 

.1401اطالعات تكميلي الیحه بودجه  مأخذ:



 

 

 


