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 (:73) كل كشور 1402بررسي الیحه بودجه سال 

 و نوآوري بخش پژوهش، فناوري

 

 

 
 

 
 

 

 چکیده

در    1402  سال   های سنواتی و با تمرکز بر الیحه بودجهاین پژوهش با احصا و مطالعه اعتباراتی که دولت در بودجه

. نتایج  کندمیبینی کرده است، میزان تحقق اهداف مرتبط با این حوزه را بررسی  پیش  و نوآوری  فناوری ،حوزه پژوهش

  سال   ای در الیحه بودجههای سرمایهای و تملک داراییدرصدی مجموع اعتبارات هزینه  80دهد با وجود رشد  نشان می

درصد   0.24بت و به مقدار ، مقدار شاخص شدت تحقیق و توسعه همچنان ثا1401 سال نسبت به قانون بودجه 1402

شده در برنامه ششم توسعه دارد. برخی احکام معروف    بینیپیشدرصد    1.5با مقدار    بسیاریباقی مانده است که فاصله  

های  یافته دستگاهتخصیصای  تخصیص یک درصد اعتبارات هزینه»که به نام حکم  فناوری    و   پژوهشای در امر  بودجه 

انتفاعی وابسته به دولت    مؤسسات و    ها بانک ،  هاشرکتهای امور پژوهشی  صد هزینهدر  40تخصیص  »و حکم    «اجرایی

داشته    خوبیشوند نیز طی سنوات گذشته نتوانسته است عملکرد  شناخته می  « در عقد قرارداد با نهادهای پژوهشی

  ی تنها درآمدهانهو    ستیاز قدرت الزم برخوردار ن  و نوآوری  یفناور،  احکام در حوزه پژوهش  یضمانت اجراطرفی  ازباشد.  

با وجودی که برخی    روایناز.  ابدیینم  صیتخص  زیوصول شده ن  ریمقاد  یه در مواردکبل  ؛ابدی ینمشده تحقق    ین یبشیپ

ارتقا  ها پیشنهاد و  تصحیح  بودجه  ی در جهت  الیحه  می  1402  سال  احکام  تأکید  اما  است،    ح ی تصحشود  ارائه شده 

  ،مؤثر اعتبارات در حوزه پژوهش  ع یو توز  صیتخص  یبرا  ی اریعنوان معها بهو توجه به عملکرد دستگاه  یی اجرا  ی ندهایفرا

 از اهمیت بیشتری برخوردار است. نظارتی مجلس شورای اسالمیهای اقدامدر کنار  و نوآوری یفناور 

 

 مدیریتي خالصه  

سهم دولت    روایناز.  پررنگ است  سازی فناوریمالی تحقیق و توسعه و تجاری  تأمیندر کشور ما نقش دولت در    مقدمه:

 های سنواتی همیشه مورد توجه بوده است. در بودجهو نوآوری فناوری  ،اعتبارات حوزه پژوهش تأمیندر 

بینی  ای این حوزه در قوانین و الیحه بودجه از طریق اعتبارات مرتبط با درآمدهای پیش: اعتبارات بودجهشناسي روش

های اجرایی،  ای برحسب امور و فصول و دستگاههای سرمایهای و تملک داراییها و احکام، اعتبارات هزینهشده در تبصره

 شوند. و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت احصا می هابانک ، هاشرکتهای متفرقه و منابع اعتبارات ردیف

 ها:یافته 

دارا  یانهیاعتبارات هز ▪ نوآوریدر حوزه    ی اهیسرما  ی هاییو تملک  و  فناوری  بودجه  پژوهش،   1402  سال   الیحه 

معادل با اعتبارات  همت(که  29اند. مجموع این دو )شده بینیپیشهزار میلیارد تومان )همت(  4و  25ترتیب حدود به
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درصدي نسبت به   80رشدي  شود، با  شناخته می  هادستگاه  یااعتبارات برنامه  ا ی  پژوهش، فناوری و نوآوریفصول  

 رو بوده است.بهرو همت( 16) 1401 سال اعتبارات قانون بودجه

های  تحقیقاتی ذیل وزارتخانه  مؤسساتپژوهشی دانشگاهی و    هایفعالیتای، صرف  از اعتبارات برنامه  زیادیبخش   ▪

سازی نتایج تحقیقات )با تمرکز بر نقش حمایت معاونت علمی و  شود و در مقام مقایسه، سهم حوزه تجاریمختلف می

 فناوری و صندوق نوآوری و شکوفایی( بسیار کمتر است. 

اي  كرد یک درصد اعتبارات هزینه حکم هزینهنواتی جهت اجرای  های ستحقق در بودجهقابلاعتبارات بالقوه و   ▪

همت    4تا    5/2، با فرض تخصیص صد درصدی بین  فناوري  و  پژوهشهاي اجرایي به امر  یافته دستگاهتخصیص

مکلف بودن طبق  رغم  بهها  دهد تعدادی از دستگاهدیوان محاسبات کشور نشان می  هایگزارشحال  اینبامتغیر است  

  بینيپیشدرصد از ماكزیمم اعتبارات    10ساالنه كمتر از  طور متوسط  ، در اجرای این حکم مشارکت ندارند و بهقانون

 شوند. طور عملي هزینه مي شده به

دهد با وجود افزایش  نشان می  وابسته به دولت   یانتفاع  مؤسسات و    هابانک ،  هاشرکت  یامور پژوهش   نهیهزبررسی   ▪

کرد امور پژوهشی به  اخیر، نسبت هزینه  هایسالانتفاعی وابسته به دولت طی    مؤسساتو    هابانک ،  هاشرکت  درآمد

بودجه    های مذکور در الیحهروند مطلوبی نداشته است و نسبت مجموع اعتبارات امور پژوهشی به درآمد دستگاهدرآمد  

 رسیده است.درصد  0.0۳به  1402 سال

انتفاعي وابسته به دولت    مؤسساتو    هابانک،  هاشركتهاي امور پژوهشي  درصد هزینه  40با وجود كسر   ▪

صورت   ي اعتبارات به خوب  كردنهیهزتوسط خزانه و واریز به صندوق شوراي عالي علوم تحقیقات و فناوري،  

مندرج    ی با مراکز پژوهش  مذکور   یو نهادها  ها شرکت  نیمنعقد شده ب  ی ، قراردادها1401که در سال  یطوربه  .ردیگي نم

  155)  دهم درصد( از منابع وصول شده  ک ی % )  0.1  اتومان بوده است )معادل ب  ونیلیم  200تنها به مبلغ    حکم  نیا  لیذ

از   یعمالً دستمزددر این گزارش نیز  ی مورد بررس هایسال( و در 1401 هشت ماهه اول سال در سال میلیارد تومان(

 .شودیم  هاطرحاعتبارات مذکور، به پژوهشگران تعلق نگرفته و عمدتاً صرف انجام  ی درصد 60محل 

همت( نسبت   ۳6) 1402 سال در الیحه بودجه پژوهش، فناوری و نوآوریدرصدی اعتبارات کلی    4۳با وجود رشد  ▪

درصد ثابت مانده    0.24شاخص شدت تحقیق و توسعه همچنان در عدد همت(، اما  25) 1401به قانون بودجه 

رسید. همچنین با در  درصد می  1.5. این در حالی است که براساس برنامه ششم توسعه مقدار این شاخص باید به  است

نقشه جامع علمی    )با معیار   1404های تحقیق و توسعه تا سال  هزینه  تأمین درصدی دولت در    50نظر گرفتن سهم  

 رسد. نظر مینیز بسیار دور به 1404درصدی دولت تا  2کشور( برآورده شدن سهم 

میلیارد    1600کمی بیش از    1402  سال   علم و فناوری در الیحه بودجه  هایپارکاعتبارات شناسایی شده برای   ▪

است.   اختصاصی  اینباتومان  درآمدهای  میزان  دریافت    ۳0تقریباً    هاپارکحصول  قابلحال  که  است  منابعی  درصد 

خود    یها زیرساختویژه در مناطق کمتر برخوردار با مشکالت تجهیز و توسعه  علم و فناوری به  هایپارککنند.  می

خوبی فراهم  بنیان و ارائه خدمات به آنها را بهی دانشهاشرکتتوانند فضای الزم برای استقرار  نمی  رواینازو    اندمواجه 

 توجه نیست.قابل  هاپارکسازند و لذا درمجموع سطح درآمدهای اختصاصی 
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 نتایج:

 ای عبارتند از: از منظر اعتبارات بودجه   پژوهش، فناوری و نوآوری های شناسایی شده در مسیر تحقق اهداف حوزه  برخی آسیب 

که بتواند سهم خود  ینحوبه  نوآوريپژوهش، فناوري و  دولت در حوزه   يانبودن اعتبارات برنامه   ي كاف ➢

در برابر مقدار   R&D/GDPشاخص  ٪0.24)مقدار   دکن فا ی و توسعه ا قیتحق  قبیل شدت از   یی هارا در تحقق شاخص

 .(وسعهشاخص در برنامه ششم ت نیا یشده برا فیتعر ٪1.5

سا  منفک  ➢ از  فناورانه  اعتبارات  برنامه  رینبودن  دستگاه  يااعتبارات  اولو  يو  در  نبودن    تیو 

  ی شده و حت   د یتشد  1402  سال   بودجه  حهیکه در احکام ال  ازهاین  رینسبت به سا  يفناور  ياعتبارات برا  كرد نهیهز

  « ط »کرده بودند )بند    فیحوزه تعر  نیا  یبرا  یکه اعتبارات مشخص  1401  سال  در قانون بودجه  نیش یاحکام پ   یبرخ

 حذف شده است. زی( ن«15»تبصره 

  بینی پیش  یکه درآمدهاینحوبه  پژوهش، فناوري و نوآورياحکام در حوزه    ينبودن ضمانت اجرا  يقو ➢

تبصره    «ص» )ناظر بر عملکرد صفر بند    ابدیینم  صیتخص  زیوصول شده ن  ریمقادو حتی در مواردی    محقق نشدهشده  

  1402  بودجه سال  حهیکه مجدداً در ال بنیان  تولید دانشبا موضوع اجرای قانون جهش    1401  سال   قانون بودجه  «6»

  فیعملکرد ضع  ؛پژوهش، فناوری و نوآوریبه حوزه    یستگاه درصد اعتبارات د  1  صی تکرار شده است؛ عملکرد تخص

دولت در    یانتفاع   مؤسساتو    هابانک   ،هاشرکت به  اجرا  یاعتبارات پژوهش   بینی پیشوابسته    یدرصد  40حکم    یو 

 .(«9»تبصره  ل یذ ی آنها اعتبارات پژوهش

 :هاپیشنهاد

اعتبارات    یسازناظر بر شفاف  پژوهش، فناوری و نوآوریحوزه    یاحکام اصل   هیبرپا  هاییشنهاد ی پها و نتایج،  با این یافته

  نهیدرآمد و هز  ی اختصاص  فیرد  جادیا،  1401قانون بودجه    «15»تبصره    «ط »با ابقای احکامی ازجمله بند  حوزه    نیا

  د یبر تولیمبتن   هایفعالیت  تیتقوهمچنین  و    («6»تبصره    «ن»)بند    بنیاندانش  دیقانون جهش تول  یاجرا  ریدر مس 

اعتبار   تیتقو  قیاز طر  ن یآفرو اشتغال  بنیان دانش   ارائه شده است.(  «18»)تبصره    ی فناور  ی هامانتنامهض  یپشتوانه 

  ی خوب یاجرا تیکنند اما در واقعیرا دنبال م یاحکام اهداف درست  یبرخهرچند باید خاطرنشان ساخت با وجودی که 

مؤثر    ع یو توز  صیتخص  یبرا   یاری عنوان معها بهو توجه به عملکرد دستگاه  یی اجرا  یندهایفرا  حی تصح  رواینازندارند.  

ها به  نظارتی مجلس شورای اسالمی و تکلیف دستگاههای  اقدامار  در کن  پژوهش، فناوری و نوآوریاعتبارات در حوزه  

 از اهمیت بیشتری برخوردار است. نهادهای مسئول ازجمله دیوان محاسبات کشوربرای ارائه گزارش 

 

 مقدمه

بر  اقتصادی مبتنیشدت بر توسعه  امروزه بسیاری از کشورها نقش فناوری و دانش در توسعه اقتصادی را درک کرده و به

هایی  مشیوخطهای توسعه فناوری و نوآوری داشته و  توجه خاصی به سیاست  رواینازورزند.  دانش و فناوری اهتمام می

های  های جدید، پشتیبانی از کارآفرینی و فعالیتتوسعه علوم و فناوریهمچون افزایش سهم بودجه تحقیق و پژوهش، 

  تأمینکنند. در این میان،  بر دانش دنبال میمبتنی  هایفعالیترا در    صوصی و تعاونی نوآورانه و توانمندسازی بخش خ

 بنیان از اهمیت زیادی برخوردار است.دانش هایفعالیتمالی 
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های مالی مستقیم  مختلفی از قبیل حمایت  هایصورتبهها  مالی این نوع فعالیت  تأمیننحوه مداخله دولت در  

های مالی  های مالیاتی(، حمایتها و معافیتهای مالی غیرمستقیم )اعطای مشوقهای بالعوض، یارانه(، حمایت)کمک 

صندوق از  )حمایت  توسعهکاتالیزوری  سرمایههای  حمایتای،  و  سهام(  و  وام  ضمانت  ارائه  خطرپذیر،  های  گذاران 

مالی و جذب سرمایه بخش خصوصی از طریق اصالح شرایط کالن و ایجاد   تأمین های بخشی به شیوهتنوعزیرساختی )

   [ 1].پذیردو قوانین مورد نیاز( صورت می هازیرساخت

فناوری انبوه های تحقیق و توسعه، تجاریمالی در الیه  تأمین  1، برحسب سطوح مختلف آمادگی  تولید  سازی و 

کلی  طوربهیت دولت و بخش خصوصی متناسب با هر سطح از آمادگی فناوری متغیر است. شود و نقش و اهمانجام می

  تأمینگیری ایده و ساخت نمونه در محیط آزمایشگاهی در قالب حمایت از تحقیق و توسعه  مراحل اولیه شامل شکل

رنگ است.  پر ق و توسعه های مستقیم از تحقی شود. در کشورهای در حال توسعه عموماً نقش دولت در حمایتمالی می

کلی  طوربهمراحل ساخت نمونه نمایشی، آزمایش در محیط تابلویی )پایلوت( و عملیاتی، اثبات نمونه و کارکرد آن و  

بر  ها عالوهپذیرد و دولتسازی صورت مینمونه محصول یا خدمت، در قالب حمایت از تجاریتدوین دانش فنی پیش

گذاران  ها و جذب سرمایهدهندهای، شتابهای توسعهایی نظیر کمک به ایجاد صندوقههای مستقیم، با سیاستحمایت

. سطح نهایی آمادگی فناوری،  دکننمیاقدام  سازی فناوری  تجاریمالی    تأمینصورت غیرمستقیم نیز به  بهخطرپذیر  

صورت انبوه تولید شده و  بهتجاری کردن دانش فنی است که پس از آن باید شرایطی فراهم کرد تا محصوالت فناورانه 

ی  هاشرکتی بزرگ )با محوریت بخش خصوصی یا  هاشرکتگذاری در این مرحله توسط  به بازار وارد شوند. سرمایه

 [2].دشووابسته به دولت( انجام می

بوم سازی محصوالت با توجه به ماهیت جوان زیستدر کشور ما نقش دولت در دو عرصه تحقیق و توسعه و تجاری

عنوان طرف تقاضای فناوری،  نوآوری، دولتی بودن ساختار آموزش عالی کشور و همچنین دولتی بودن بخش صنعت به

های سنواتی  از منظر بودجه  بنیاندانش  هایفعالیتلی  ما  تأمینپررنگ است. لذا در این گزارش تالش شده است نحوه  

 مورد بررسی قرار گیرد.  1402 سال و الیحه بودجه

 

 . چارچوب محتوایي 1

ها و احکام )جدول  بینی شده در تبصرهای در قوانین بودجه در قالب اعتبارات مرتبط با درآمدهای پیشاعتبارات بودجه

های اجرایی )در جداول  ای برحسب امور و فصول و دستگاههای سرمایهای و تملک داراییواحده(، اعتبارات هزینهماده  5

انتفاعی  ها، بانک واحده( و منابع شرکتماده  9های متفرقه )جدول  واحده(، اعتبارات ردیفماده  ۷و    6 ها و مؤسسات 

  پژوهش، فناوری و نوآوری وند. در گزارش پیش رو ابتدا اعتبارات  شقوانین بودجه( ارائه می  ۳وابسته به دولت )پیوست  

( شناسایی شده و سپس احکام مرتبط با  1402  سال  ها )با تمرکز بر الیحه بودجهذیل امور و فصول مختلف و دستگاه

و   در  دانش  هایفعالیتفناوری  مندرج  میمادهبنیان  قرار  ارزیابی  مورد  درنهایت  واحده  و  ارائه    هاییپیشنهادگیرند 

 شوند.می

 

 
1. Technology Readiness Level )TRL) 
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اعتبارات هزینه ای اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای

 

 پژوهش، فناوري و نوآوري. احصاي اعتبارات كلي  2

 1402 سال در بخش امور و فصول الیحه بودجه پژوهش، فناوري و نوآورياعتبارات . 2- 1

،  فناوری  و   پژوهششوند. در زمینه  اعتبارات امور مختلف در قوانین بودجه در فصول مختلفی زیر هریک از امور توزیع می

شود. در  امور دارای اعتباراتی است که در محاسبات لحاظ می  همهعنوان فصلی مشترک در  فصل تحقیق و توسعه به

  ای نیزتوسعه هایپژوهشپایه و    هایپژوهشو توسعه، فصول  بر فصل تحقیقعالوه «آموزش و پژوهش»امور مرتبط با 

شوند و مجموع  ای ارائه میهای سرمایهای و تملک داراییهای هزینهاند. اعتبارات در قالب ردیفدر این دامنه قرار گرفته

ا توجه به اینکه محتوای  هاست. بای دستگاهیا اعتبارات برنامه  پژوهش، فناوری و نوآوریآنها معادل با اعتبارات فصول  

تر شده است،  تر و عمومیکلی  1402  سال   و الیحه بودجه  1401  سال   ها در قانون بودجههای ذیل دستگاهارائه برنامه

ها براساس استانداردهایی همچون دستورالعمل فراسکاتی و راهنمای  ها و تفکیک فعالیتیات برنامهئامکان ارزیابی جز

 اسلو وجود ندارد.  

  های سالبینی شده طی  ای محقق شده و پیشهای سرمایهای و تملک داراییمقادیر کلی اعتبارات هزینه  1ار  نمود

 دهد. را نشان می 1402تا 1400

 

 (1400- 1402)   پژوهش، فناوري و نوآورياي در حوزه  هاي سرمایهاي و تملک دارایياعتبارات هزینه  . 1  نمودار

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 . محاسبات پژوهش: مأخذ

 

هزار    29نزدیک به    1402  سال   ای در الیحه بودجههای سرمایهای و تملک داراییمجموع کلی اعتبارات هزینه

 درصدی مواجه است.   80همت( با رشدی  16) 1401 سال  میلیارد تومان )همت( است که نسبت به قانون بودجه

ازای امور مختلف را  بهای  های سرمایهای و تملک دارایینهترتیب نحوه توزیع اعتبارات هزیبه  ۳و    2های  نمودار

 دهند. نشان می
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خدمات عمومی

2%

دفاعی و امنیتی

2%
یقضای

0%

اقتصادی

21%

محیط زیست

0%
مسکن، عمران

1%
سالمت

2%

فرهنگ، تربیت بدنی و

گردشگری

5%

-آموزش و پژوهش

پژوهشهای پایه

16%

-آموزش و پژوهش

پژوهشهای توسعه ای

50%

تحقیق و-آموزش و پژوهش

توسعه

1%

رفاه اجتماعی

0%

خدمات عمومی

2۷% دفاعی و امنیتی

0%
یقضای

0%

اقتصادی

42%

محیط زیست

0%

مسکن، عمران

2%

سالمت

0%

فرهنگ، تربیت بدنی و

گردشگری

0%

-آموزش و پژوهش

پژوهشهای پایه

4%

-آموزش و پژوهش

پژوهشهای توسعه ای

25%

-آموزش و پژوهش

تحقیق و توسعه

0%

رفاه 

اجتماعی

0%

 1402  سال  بین امور مختلف در الیحه بودجه  پژوهش، فناوري و نوآوري اي توزیع اعتبارات هزینه  .2نمودار  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   .همان: مأخذ
 

آموزش و  »ای ذیل امر  ای و پایهتوسعه  هایپژوهشای مرتبط با  ، بخش عمده اعتبارات هزینه2نمودار  براساس  

در  «پژوهش مجموعاً    است.  بخش  این  امور،  هزینه  6۷بین  اعتبارات  کل  از  ودرصد  پژوهش  خود    ای  به  را  فناوری 

ده بعدی قرار دارد. اعتبارات تحقیق  درصد در ر  21دهد. اعتبارات تحقیق و توسعه در حوزه اقتصادی نیز با  اختصاص می

شود  کشور را شامل می  پژوهش، فناوری و نوآوریای  درصدی از کل اعتبارات هزینه  2و توسعه در حوزه سالمت سهمی  

های محیط زیست، رفاه اجتماعی و خدمات قضایی که بیش از  های تحقیق و توسعه در اموری همچون برنامهو بحث

مردم  عموم  با  امور  مرتبط هستند صفر    سایر  مبتنیاستجامعه  است که حکمرانی  این در حالی  از  .  یکی  دانش  بر 

 شود.    بنیانی محسوب میدانش های فعالیتهای مهم  عرصه
 

 پژوهش، فناوري و نوآوري اي  هاي سرمایه توزیع اعتبارات تملک دارایي   . 3  نمودار 

 1402  سال   بین امور مختلف در الیحه بودجه   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 . همان: مأخذ
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معاونت علمی فناوری و 

صندوق نوآوری و شکوفایی

20%

وزارت علوم، تحقیقات و

فناوری و دانشگاه های 

مربوطه

۳5%

وزارت بهداشت، درمان 

و آموزش پزشکی و 

دانشگاه های مربوطه

16%

وزارت جهاد کشاورزی و 

نهادهای مربوطه

14%

وزارت دفاع و نهادهای 

مربوطه

5%

سایر دستگاه ها

10%

ای  توسعه  هایپژوهشقابل مشاهده است، بخش اقتصادی و سپس خدمات عمومی و    ۳  نمودار طور که در  همان

 اند. فناوری را به خود اختصاص داده  ای مرتبط با پژوهش وهای سرمایهدرصد تملک دارایی 94درمجموع نزدیک به 

های  آالت پژوهشکدهعمیرات اساسی و خرید تجهیزات و ماشیناعتبارات حوزه خدمات عمومی قرار است صرف ت

پژوهش و  آموزش  با  مرتبط  فصول  اعتبارات  و  شود  آزمایشگاه  مختلفی  تجهیز  صرف  دانشگاهعمدتاً  تکمیل  ها،  و  ها 

شده    بینی پیشعلم و فناوری خواهد شد. این در حالی است که در امور اقتصادی، اعتبارات    هایپارکدر    هازیرساخت

قطعات و تجهیزات   تأمینها در تعمیرات و دیگر در برخی دستگاهعبارتبهای است. ترکیبی از اعتبارات تملکی و برنامه

ازای اعتبارات این بخش تعریف شده  بههای مطالعاتی و تحقیقاتی  ها، پروژههزینه خواهد شد و در برخی دیگر از دستگاه

 است که با ماهیت اعتبارات تملکی مطابقت ندارد. 

 

   پژوهش، فناوري و نوآوريحوزه    هاي مختلف دراعتبارات بین دستگاه  توزیع. 2- 2

 پژوهش، فناوری و نوآوری های مرتبط با  ازای برنامههای مختلف را بههمیانگین نحوه توزیع اعتبارات بین دستگا  4  نمودار

 دهد.  نشان می 1۳99-1402 های سالطی 

 

 ( 1399- 1402)   نوآوري پژوهش، فناوري و    نهیها در زم دستگاه  ي امتوسط اعتبارات برنامه  . 4  نمودار

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 . همان: مأخذ

 

با   اعتبارات در اختیار وزارت علوم تحقیقات و فناوری قرار گرفته و صرف تحقیق و  4  نمودارمطابق  ، بیشترین 

اقتصاد    ۳5شود )توسعه می اعتبارات(. معاونت علمی و فناوری و  ریاست جمهوری و صندوق    بنیاندانشدرصد کل 

از    چشمگیریکلی بخش  طوربه.  درصد اعتبارات این حوزه را در اختیار دارند  20نوآوری و شکوفایی درمجموع معادل  

شود و در مقام  های مختلف میتحقیقاتی ذیل وزارتخانه  مؤسساتپژوهشی دانشگاهی و    هایفعالیتاعتبارات، صرف  

بنیان  سازی نتایج تحقیقات )با تمرکز بر نقش حمایت معاونت علمی و فناوری و اقتصاد دانشمقایسه، سهم حوزه تجاری

 وآوری و شکوفایی( بسیار کمتر است. جمهوری و صندوق نریاست
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الحاق مواد56موضوع ماده )اعتبارات  .  3-2 )   ي از مقررات مال  ي بخش  میبه قانون تنظ  ي( قانون    (2دولت 

 یافته(تخصیصاي درصد اعتبارات هزینه  1)تخصیص  1393مصوب 

( قانون  5های اجرایی موضوع ماده )کلیه دستگاه» (،  2قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت )  (56)براساس ماده  

( قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی  50های موضوع ماده )مدیریت خدمات کشوری و دستگاه

انه منظور شده  ی اه در قوانین بودجه سالبر اعتبارات پژوهشی که ذیل دستگمکلفند عالوه  15/8/1۳84( مصوب  1دولت )

ی دولتی از  هاشرکت( و در مورد 6( و )1استثنای فصول )بهای یافته هزینهتخصیص%( از اعتبارات 1است، یک درصد )

 . های غیرعملیاتی را برای امور پژوهشی و توسعه فناوری هزینه کنندهزینه

ربط  های تحقیقاتی دستگاه ذیچارچوب نقشه جامع علمی کشور و اولویتهای مذکور ضمن رعایت  دستگاهتبصره ـ  

کرد این ماده را هر شش ماه یک بار  هزینهرسد مکلفند نحوه  که به تصویب شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری می

ات و فناوری موظف  به شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری و مرکز آمار ایران گزارش دهند. شورای عالی علوم، تحقیق 

ماه به مجلس شورای اسالمی ارائه کند. همچنین  مردادانه حداکثر تا پایان ی طور سالاست گزارش عملکرد این ماده را به

وفق این حکم    .«کرد تحقیق و توسعه را منتشر نمایدهزینهانه اطالعات مربوط به  یمرکز آمار ایران مکلف است سال

های  ها اجازه داد اعتبارات مرتبط را از سرجمع هزینهریزی استاننواتی به شورای برنامه های سقانونی، دولت در بودجه

استانی کسر  دستگاه اجرایی  اولویتد  کنن های  براساس  همتا  استانی  اولویتهای  با  استان  راستا  در  های کالن کشور 

 مربوطه مصرف شود. 

 دهد.مختلف نشان می   های سال های اجرایی ملی و استانی را طی  دستگاه همه  یافته  تخصیص ای  هزینه اعتبارات    1جدول  

 

 ي هادستگاه همه افتهیصیتخص يانهیاعتبارات هز  (%1یک درصد ) .1جدول  

 ( 1398- 1402) و شش  کیجز فصول به ي و استان ي مل یي اجرا 

 سال

بیني شده در  مقدار پیش

درصدي   100تخصیص 

 )میلیارد تومان( 

بیني شده براساس  پیش مقدار  

ها در سمات  مشاركت دستگاه 

هاي مركز آمار  )براساس داده 

 ایران( 

مقدار پرداخت شده  

هاي آمار )براساس داده

 مركز آمار ایران(

درصد عملکرد  

براساس مشاركت )با 

 ( %100پایه تخصیص 

درصد عملکرد  

)با    كرد هزینه براساس  

 ( ٪ 100پایه تخصیص  

1۳98 ۳000 540 21۳ 18 7 

1۳99 229۳ 248 1۳4 11 6 

 _ _ منتشر نشده  منتشر نشده  256۳ 1400

 _ _ ارائه نشده  ارائه نشده  2695 1401

 _ _ بینیل پیشب غیرقا بینیغیرقابل پیش 41۳6 1402الیحه 

 .کرد تحقیق و توسعهمرکز آمار در باب هزینه هایگزارشهای سنواتی دیوان محاسبات کشور، تفریغ بودجه های گزارشمحاسبات پژوهش، : مأخذ

 

های  ها عموماً در ماهیافته مشخص نیست و دستگاهتخصیصهرچند باید خاطرنشان کرد مقدار دقیق اعتبارات  

اعتباراتی که در جهت اجرای این  ، اما  دکننیافته تعیین  تخصیصپایانی سال قادرند مقدار اعتبارات را براساس آنچه  

حال  اینباهمت متغیر است.    4تا    5/2تحقق است، با فرض تخصیص صد درصدی بین  قابلهای سنواتی حکم در بودجه

مکلف بودن  رغم  بهها  دهد تعدادی از دستگاههای سنواتی دیوان محاسبات کشور نشان میتفریغ بودجه  هایگزارش
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ها  میزان تقاضاهای ثبت شده دستگاه  1۳98، در اجرای این حکم مشارکت ندارند. در سال  (2طبق قانون تنظیم بخشی )

درصد از مبلغی که    18میلیارد تومان بوده است )یعنی    540در سامانه سمات ملی برای دریافت این اعتبارات، حدود  

ها  اجرای طرح  براییلیارد تومان  م   21۳تحقق بود(؛ از این میزان نیز تنها  قابلدرصورت تخصیص صد درصدی اعتبارات  

نیز تکرار    1۳99اند. همین روند در سال  کرد داشتههزینهدرصد مبالغی است که بالقوه قابلیت    ۷پرداخت شد که فقط  

 شوند.  طور عملی هزینه میشده به  بینیپیشدرصد از ماکزیمم اعتبارات    10انه کمتر از ی طور متوسط سالبهشد و 

در حال    روازاینشود.  میخیر دو ساله انجام  أقابل توجه است ارائه و انتشار گزارش عملکرد اجرای این حکم با ت

 در دسترس نیست.  1401و  1400حاضر گزارش عملکرد سال 

 

 انتفاعي وابسته به دولت  مؤسساتو  هابانک، هاشركتهزینه امور پژوهشي . 2- 4

از اعتبارات خود را صرف امور پژوهشی    یقوانین بودجه سنواتی، نهادهای ذیل این پیوست بخش  ۳پیوست    براساس

 دهد.  شده را نشان می بینیپیش( در این حوزه  1۳91-1401مقدار اعتباراتی که طی دهه گذشته ) 5کنند. نمودار می

انتفاعی وابسته به دولت طی    مؤسسات ها و  ک ، بانها شرکت  درآمد نمودار بیانگر این نکته است که با وجود افزایش  

افت    1402تا    1۳99  هایسالروند مطلوبی نداشته است. در    درآمد کرد امور پژوهشی به  هزینهاخیر، نسبت    های سال

زمان  از این کاهش هم  بسیاریرسد بخش  نظر میشود و بهمیمشاهده    درآمدکرد امور پژوهشی به  هزینهشدید در نسبت  

اساس آن  های سنواتی رخ داده که بربودجه  «9»و بعد از آن ذیل تبصره    1۳98  سال  با افزودن حکمی قانون بودجه

از  داری کشور واریز کنند تا  درصد از هزینه امور پژوهشی خود را به خزانه  40اند  مکلف شده  ۳های پیوست  دستگاه

دانشگاه  قیطر با  مؤسسات  توافقنامه  و  به ها  نیز  آن  از  بخشی  و  شود  آن صرف  امثال  و  الزحمه  عنوان حقتحقیقاتی 

 پژوهشگر لحاظ شود.   
 

 (1402- 1391وابسته به دولت )  يها و مؤسسات انتفاعها، بانکشركت يامور پژوهش نهیهز  .5  نمودار

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 . محاسبات پژوهش: مأخذ
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 و تعیین شاخص تحقیق و توسعه نسبت به تولید ناخالص داخلي   پژوهش، فناوري و نوآوري مجموع اعتبارات  .  5-2

  1402  سال  در الیحه بودجه   پژوهش، فناوری و نوآوری اعتبارات احصا شده مقدار کلی اعتبارات    همه با تجمیع    2جدول  

 دهد. و محاسبه شاخص شدت تحقیق و توسعه را نشان می
 

 و توسعه   ق ی تومان( و شاخص تحق   ارد ی ل ی )م   پژوهش، فناوري و نوآوري ار اعتبارات  مقد   . 2جدول  

 )درصد(           ي ناخالص داخل   د ی نسبت به تول   

 1402 سال الیحه 1401سال  1400سال  موضوع 

 28778 19979 1۷6۳6 ( 6جدول  -واحده مادههای اجرایی )امور و فصول پژوهشی و فناوری دستگاه

 1806 1900 2183 ( 9جدول  - واحدهمادهمندرج در جداول متفرقه )های ردیف

شرکت پژوهشی  امور  بان هزینه  دولتی،  دولتکهای  به  وابسته  انتفاعی  مؤسسات  و    ها 

 )پیوست سه جداول بودجه( 
357 516 1082 

و تبصره   2های اجرایی )قانون تنظیم بخشی  ای دستگاهفته هزینهیااعتبارات تخصیص  1%

 واحده( ماده «9»
2563 2695 4136 

 35802 25090 22738 جمع كل 

 151۳4591 1058۳6۳0 ۷150000 تولید ناخالص داخلی 

 0.24 0.24 0.32 ( %) مقدار شاخص تحقیق و توسعه به تولید ناخالص داخلي 

 [ ۳].محاسبات پژوهش: مأخذ

 

در الیحه    پژوهش، فناوری و نوآوریدرصدی اعتبارات کلی    4۳دهد با وجود رشد  نشان می  2طور که جدول  همان

، اما شاخص شدت تحقیق و توسعه همچنان با توجه به تورم و  1401  سال  نسبت به قانون بودجه  1402  سال  بودجه

در حالی است که براساس برنامه ششم    درصد ثابت مانده است. این  0.24تأثیر آن بر تولید ناخالص داخلی در عدد  

  تأمیندرصدی دولت در    50رسید. همچنین با در نظر گرفتن سهم  درصد می  1.5توسعه مقدار این شاخص باید به  

  درصدی دولت تا  2)با معیار نقشه جامع علمی کشور( برآورده شدن سهم    1404های تحقیق و توسعه تا سال  هزینه

 رسد. نظر مینیز بسیار دور به 1404 سال

دهد. متوسط  را نشان می 2021مقدار شاخص شدت تحقیق و توسعه برخی کشورهای منتخب در سال  6نمودار 

کرد تحقیق و توسعه نسبت به تولید ناخالص داخلی ایران در  هزینهدرصد بوده است و    2.6این شاخص در دنیا حدود  

  چشمگیری درصد است که فاصله    0.6ار خصوصی حدود  کوترین حالت با لحاظ کردن مشارکت بخش کسبخوشبینانه

 ای دولت دارد. های برنامهبینیبا متوسط جهانی و پیش
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 20211)%( در برخي كشورهاي منتخب در سال    R&D/GDPمقدار شاخص   .الف 6  نمودار

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 .های بانک جهانیداده: مأخذ

 

 )%( براساس   R&D/GDPاعتبارات شاخص    تأمینسهم دولت در    .ب  6  نمودار

 هاي سنواتياي و مقادیر تعریف شده در بودجههاي برنامهبینيپیش

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 . محاسبات پژوهش: مأخذ

  

 
1  . https://data.worldbank.org/indicator/GB.XPD.RSDV.GD.ZS  

https://data.worldbank.org/indicator/GB.XPD.RSDV.GD.ZS
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جمع کل اعتبارات پارکهای علم و فناوری در بودجه سنواتی

درآمد اختصاصی پیش بینی شده پارکها

 هاي علم و فناوريک. اعتبارات پار3

  رواینازاند.  های سیاستگذار ارائه نشدهعلم و فناوری ذیل دستگاه  های پارکاعتبارات برخی    1402  سال  در الیحه بودجه

به    هایسالبرخالف   نزدیک  اعتبارات  که  بودجه  45گذشته  در  سنواتی  پارک  سال  قابلهای  در  بودند   1402احصا 

ت و درآمدهای  دهد اعتبارا نشان می  ۷پارک شناسایی و لحاظ شدند. با در نظر گرفتن این مالحظه نمودار    ۳4اعتبارات  

اختصاصی  در  ها پارکاختصاصی   درآمدهای  میزان  هرچند  است.  افزایش  درصد    ۳0تقریباً    هاپارکحصول  قابلحال 

ویژه در مناطق کمتر برخوردار با مشکالت تجهیز و توسعه  علم و فناوری به  هایپارککنند.  منابعی است که دریافت می

بنیان و ارائه خدمات به  ی دانشهاشرکتتوانند فضای الزم برای استقرار  نمی  رو اینازو    اندخود مواجه  یهازیرساخت

 توجه نیست.قابل  هاپارکآنها را به خوبی فراهم سازند و لذا درمجموع سطح درآمدهای اختصاصی 

 

 (1399-1402) بیني شده  اعتبارات پاركهاي علم و فناوري و درآمد اختصاصي پیش. 7نمودار  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 . [5-4] محاسبات پژوهشمأخذ: 
 

در سنوات گذشته    هاپارکاند. اعتبارات  پارک علم و فناوری احصا شده  ۳4اعتبارات    1402  سال   در الیحه بودجه

 ای است.های بودجهپارک علم و فناوری ذیل ردیف 45مربوط به 

 

 پژوهش، فناوري و نوآورياي . احکام بودجه4

  سال  در قانون بودجه  پژوهش، فناوری و نوآوریای حوزه  ترین احکام بودجهعملکرد برخی از مهمدر این بخش ابتدا  

و وضعیت آن نسبت به آنچه در قانون    1402  سال   شوند. سپس احکام پیشنهادی دولت در الیحه بودجهارائه می  1401

 گیرند. وجود داشته است مورد بررسی قرار می 1401 سال بودجه
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 1401 سال در قانون بودجه پژوهش، فناوري و نوآوريترین احکام مرتبط با عملکرد برخي از مهم. 4- 1

حاصل از عوارض    ی ارزش با وصول درآمدها   ره ی زنج   ل ی و تکم   ان ی بن دانش   د ی قانون جهش تول   ی اجرا   : « ص » بند    « 6» تبصره  

 . زات ی آالت و تجه ن ی ماش   ی خام و حقوق ورود مه ی ن بر مواد خام و کاال، درآمد حاصل از صادرات مواد خام و    ی صادرات 

 [ 6]:گزارش عملکرد و وضعیت تحقق

 ابالغ شد.    ر یخأماه ت  چهار از    ش یو البته با ب  5/1401/ 12  خ ی در تار  59962/ت80۷۳6به شماره    « ص» نامه بند  نییآ ✓

خام که درآمد حاصل  مهیصورت خام و نبه  یمیو پتروش  یگاز  ،یمحصوالت نفت  ،یمواد و محصوالت معدن   فهرست ✓

 ران یوز  تئیه  -ـه60۳۳4/ت1۳۳291هستند براساس مصوبه شماره    اتیاز صادرات آنها در تمام نقاط کشور مشمول مال

خام تعدد آرا و  مهی ندرباره فهرست مواد خام و  . هرچند  ابالغ شده است  ر یخأماه ت  6و با حدود    20/۷/1401  خ یدر تار

مثال    رایمواد مختلف در نظر گرفته شود. بمالحظات مترتب  وجود دارد و بخش خصوصی معتقد است باید  نظرات  

لحاظ    ستیل   نیجزء ا  مجدداًدوم    هیروغن تصف   ای  نیپاراف   یهاهستند ازجمله فراورده  ییاز مواد که محصول نها  یبرخ

موجب رکود صادرات  داخل با اشباع و مازاد آن مواجه است    زارکه با  ریق   رینظ  هایی اند و یا اعمال عوارض بر فراوردهشده

   [۷].و ضعف حضور در بازارهای خارجی خواهد شد

  سال  ابالغی آبان « کل کشور 1401قانون بودجه سال   «۷»تبصره  «ه»جزء به بند  ک ی الحاق »براساس قانون  ✓

و پیامدهای  آثار  و    ETSنرخ ارز مبنای محاسبه حقوق ورودی از نرخ مرجع به نرخ    ریی تغ، به دالیلی همچون  1401

  1.درصد تقلیل یافت  1درصد به    4آالت و تجهیزات از  ای، اجزا، قطعات، ماشینآن، نرخ حقوق گمرکی مواد اولیه، واسطه

،  1402درصد در سال  4به  1کنون، بازگشت حقوق گمرکی پایه از از سال گذشته تا ETSبا توجه به افزایش نرخ ارز 

دیگر برای تقویت ساخت داخل در صنایعی که توانمندی  سوییازاما    ؛و تبعات تورمی و رکودی به دنبال دارد   سو آثار یک از

در نظر گرفتن آثار و پیامدهای دوسویه این سیاست باید متناسب با  بنابراین    [8].تآن در کشور وجود دارد ضروری اس

 ها لحاظ شود.گیریهای داخلی در تصمیمتوانمندیهای صنعتی و فعالیترشته

  14مواد خام و کاال حدود    ی عوارض صادرات  فی تحقق درآمدها از رد  زانیمحاسبات م  وان یاساس گزارش دبر ✓

صورت  به  یصادرات مواد خام و محصوالت معدن  فیتومان(، رد  اردیل یهزار م  2تومان از    ارد یلیم  2۷9درصد )برابر با  

آالت  نیماش  یحقوق ورود  فیتومان( و معادل با صفر درصد و از رد  اردیلیتومان از هزار م  ونیل یم  50)  زیناچ  اریبس

حدود  مجموع سه نوع درآمد ذکر شده،  در  یکل طور بهو    افتیهمت( تحقق    82همت از    28درصد )حدود    ۳4به    ک ینزد

 .حکم در هشت ماهه اول سال وصول شده است نیا یدرصد از درآمدها  ۳4

تع   ی راستا  در ✓ اعتبار  ن یا  لیشده ذ  نییمصارف  به معاونت علم   ارد ی لیم  1900معادل    ی بند تنها  و    یتومان 

  زانیاست. م  افته ی   یینها  ص یتومان تخص  اردیلیم  150مقدار هم    نیارزش ابالغ شده و از ا  رهیزنج  لیتکم   یبرا  یفناور 

حدود صفر درصد است    یی نها  ص یتخص  زان یم  نکهیاواصل شده است و بدتر    یدرصد درآمدها  6اعتبار ابالغ شده حدود  

 . رخ نداده است 1401در سال   بنیاندانش دی قانون جهش تول ی و عمالً اجرا

 

 
1  . https://dotic.ir/news/13222  

https://dotic.ir/news/13222
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توسعه    یها منابع به صندوق  زیو وار  ی منقول وزارت جهاد کشاورزریفروش اموال منقول و غ   :«ط»بند    «8»تبصره  

 .و فناورانه بنیاندانش ی و توسعه کشاورز قی مختلف ازجمله تحق  یهااز برنامه  ت یدر حما ی استان یکشاورز

 گزارش عملکرد و وضعیت تحقق:  

این بندعلت  به به صندوقعدم تحقق منابع  اعتبار  تخصیص  نیز در سال  ، عمالً    1401های توسعه کشاورزی استانی 

صورت نگرفت. ضمن اینکه براساس این حکم دامنه متعددی از موارد مصرف بدون اینکه مشخص شود سهم هرکدام  

بنیانی  های دانشگویی عبارات و شفاف نبودن اولویتاستانی چه هستند تعریف شده بود. کلیهای  چقدر است و اولویت

اولویت پایین فناورانه احتمال  برنامهو  برنامهتر  به سایر  افزایش میهای فناورانه نسبت  را  داد و حتی در  های استانی 

 بر دانش محل تردید بود.  های مبتنیکرد آنها در توسعه فناوریصورت تحقق منابع نیز، هزینه

  ی و فرهنگ   ی اجتماع   ، ی ساله ششم توسعه اقتصاد ( قانون برنامه پنج 64ماده )   « ب » بند    ی اجرا   : « ه » بند    « 9» تبصره  

اختصاص  ی مبن   ران ی ا   ی اسالم   ی جمهور  هز 1)   درصد   ک ی بر  اعتبارات  از  دستگاه   افته ی ص ی تخص   ی ا نه ی %(    یی اجرا   ی ها به 

و توسعه استان در کسر اعتبارات    ی ز ی ر برنامه   ی بودن شورا   مجاز ی؛  و توسعه فناور   ی ( به امور پژوهش 6و    1فصول    ی استثنا به ) 

 . پژوهش، فناوری و نوآوری استان در    ی ها ت ی کرد براساس اولو نه ی هز استان و    ی ا نه ی ماده از سرجمع اعتبارات هز   ن ی موضوع ا 

 گزارش عملکرد و وضعیت تحقق:  

و  »(،  2دولت )  ی از مقررات مال  ی بخش  م یمواد به قانون تنظ   ی قانون الحاق برخ  ( 56)ماده    یاجرا  ی حکم در راستا  نیا

  ییاجرا  یهادستگاه  ه یلحاظ شده که براساس آنها کل  ،یساله ششم توسعه اقتصاد ( قانون برنامه پنج64ماده )  « ب» بند  

  ی و شش را صرف امور پژوهش  کی جز فصل  به  افته یصیتخص  یانهیدرصد اعتبارات هز  1( مکلفند ی و استان  ی )اعم از مل 

بررسی  همان  کنند. این گفته شد،  از  که پیش  تنظ  (56)ماده    عملکرد طور  برخی  دهد  نشان می  2  یبخش   می قانون 

ندارند؛  مشمول   ی هادستگاه بند  این  اجرای  در  مطلوبی  آنان  بند    نیا  کردنهینحوه هزهمچنین    مشارکت  هر  توسط 

( نیز  عتفعلوم تحقیقات و فناوری )  ی عال   یشوراو    شودیحکم ارائه نم  نیا  ل یشده ذ  یمعرف  ی به نهادها  بار ک ی ماه  شش

طور متوسط  به  1۳99و    1۳98. در سال  دکنیم به مجلس ارائه داده و منتشر    ریبند را با دو سال تأخ  ن یگزارش عملکرد ا

بند هزینه شده است  200حدود   این  اعتبارات محل  از  بهمیلیارد تومان  این در حالی است که  بالقوه میانگین  .  طور 

 همت از منابع این بند قابل حصول است.  2500

 آمده است.   ۳عملکرد استانی اجرای این بند طی سنوات مختلف در جدول  
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 هاي اجرایي استاني توسط یافته دستگاهتخصیصاي  درصد اعتبارات هزینه  1كسر    .3جدول  

 (1398- 1402)   فناوري و نوآوري پژوهش، كرد در  ها و هزینهریزي استانشوراي برنامه
 میزان تحقق  عملکرد سال

1۳98 

 اند.استان کشور از این مجوز استفاده کرده ۳1استان از  29

 بینی شده و اختصاص یافته است.  میلیارد تومان پیش ۳0مبلغ 

 میلیارد تومان از آن هزینه شده و مابقی یا به سال آتی منتقل شده و یا به خزانه برگشت داده شده است.    1۷فقط  

56% 

1۳99 

 اند. استان اقدام به استفاده از این ظرفیت کرده 25

 بینی شده و اختصاص یافته است.  میلیارد تومان پیش 24مبلغ 

 میلیارد تومان از آن هزینه شده و مابقی یا به سال آتی منتقل شده و یا به خزانه برگشت داده شده است.   10تنها حدود  

42% 

1400 

 اند. استان اقدام به استفاده از این ظرفیت کرده 2۷

 میلیارد تومان اختصاص یافته است.   44حدود 

میلیارد تومان از این مبلغ، هزینه شده و مابقی یا به سال آتی منتقل شده و یا به خزانه برگشت    19در این میان تنها  

 داده شده است.

43% 

1401  

)هشت  

 ماهه اول( 

 .انداستان از این مجوز استفاده کرده 15در هشت ماهه اول سال تنها 

 ها بوده است.میلیارد تومان برای این استان ۳۳بینی شده حدود ان اعتبارات پیشمیز

 کرد نداشته است. هزینهمیلیارد تومان از این اعتبارات تخصیص یافته و هیچ استانی نیز  ۷ط فق

 صفر درصد 

 

شود  اعتبارات باعث میها به کسر این  ریزی استاندهد مجاز بودن شورای برنامهنشان می  ۳طور که جدول  همان

اند. هرچند براساس نظر کردهها از این اقدام صرفبسیاری از استان  1401نکنند و در سال    اقدام   ها به این کارهمه استان

استان و    یزیربرنامه  یورود شوراکرد این اعتبارات هستند،  های اجرایی مکلف به هزینهدستگاه  2قانون تنظیم بخشی  

در    اریاخت  ا ی  فیصورت تکلدر نحوه اجرا به  یباعث ناهماهنگ   ی استان  ییاجرا  یهااعتبارات دستگاه  سرکمجاز بودن به  

 و امکان رصد و پاسخگویی را کمتر ساخته است. ها شده استان

  مؤسسات و    هابانک و    هاشرکت  یامور پژوهش  نهی%( از هز40درصد )  کرد حداقل چهلنهیهز  :«و»بند    «9» تبصره  

از طر   یانتفاع  دولت  به  دانشگاه  قیوابسته  با  تفاهمنامه  و  انعقاد  به    زیوار  ؛سامانه ساتع  لی ذ  هاشرکتو    مؤسساتها 

  یدرصد  60الزحمه  پرداخت حق  -م یطور مستقاجازه برداشت خزانه به  ز، یعتف و در صورت عدم وار  ی عال  ی صندوق شورا

 .پژوهشگران و کارورزان  ان،یبه دانشجو

 گزارش عملکرد و وضعیت تحقق: 

 شده است. هنشان داد 4در جدول  1401و  1400 های سالعملکرد و میزان تحقق این حکم در 
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 هاي  درصد هزینه  40كرد  بر هزینهمبني 1401  سال  قانون بودجه  «9»تبصره    «و» عملکرد اجراي بند    .4جدول  

 (1400- 1401ها و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت )ها، بانکشركتامور پژوهشي  

 عملکرد سال
 كرد هزینهمیزان تحقق 

 نسبت به پرداختي خزانه  نسبت به مقدار وصول شده 

1400 

o میلیارد تومان   144:  1400  سال بینی شده طبق قانون بودجهمیزان پیش 

o میلیارد تومان  140های مشمول: ها و بانکاز شرکت میزان وصول شده 

o  میلیارد تومان  10۳:  میزان پرداختی از خزانه 

o ها و  ها و بانکمقدار اعتبارات منعقد شده براساس قراردادهای بین شرکت

 میلیارد تومان  2۳5نهادهای تحقیقاتی و فناوری مشمول: 

o  میلیارد تومان  64 کرد:هزینهمقدار 

o پیش  زانیم دانشجوپرداخت  به  شده  براساس    ان ی بینی  پژوهشگران  و 

 تومان  اردیلیم ۳8کرد: نهیهز

o ۳2)  تومان  اردیلیم  7:  پژوهشگرانپرداخت شده به    يواقع  زانیم  

اند.  پرداخت نکرده  انی به دانشجو   یرغم مصرف اعتبارات، سهم یدستگاه عل

 هستند( یصنعت  یهاها، دانشگاهدستگاه ن یعمده ا 

45 % 60 % 

1401  

)هشت ماهه  

 اول(

o میلیارد تومان   206:  1401  سال  بینی شده طبق قانون بودجه میزان پیش 

o میلیارد تومان  155های مشمول: ها و بانکاز شرکت میزان وصول شده 

o میلیون تومان  ۳00: میزان پرداختی از خزانه 

o  ها  ها و بانکمقدار اعتبارات منعقد شده براساس قراردادهای بین شرکت

 میلیون تومان  200و نهادهای تحقیقاتی و فناوری مشمول:  

o میلیون تومان   155کرد: میزان هزینه 

o میزان پرداختي به دانشجویان، پژوهشگران و كارورزان: صفر 

 % 50 درصد  0.1

 

شود  ها به خزانه و سپس صندوق شورای عالی عتف واریز میدستگاه  ازسویبند  دهد اعتبارات این  ها نشان مییافته

کند.  نکنند، خزانه رأساً این مبلغ را کسر کرده و به صندوق مذکور واریز میاقدام  ها به پرداخت  و در مواردی که دستگاه

و    هاشرکت، قراردادهای منعقد شده بین  1401که در سال  طوریبهگیرد.  خوبی صورت نمیکرد اعتبارات بهاما هزینه

 % 0.1میلیون تومان بوده است )معادل به    200با مراکز پژوهشی مندرج ذیل این بند تنها به مبلغ    ۳نهادهای پیوست  

  مورد بررسی  هایسال( و در  1401میلیارد تومان( در هشت ماهه اول سال    155)دهم درصد( از منابع وصول شده  )یک 

ان نیز تعلق نگرفته و عمدتاً صرف انجام  زدرصدی اعتبارات مذکور، به پژوهشگران و کارور  60عمالً دستمزدی از محل  

 شود. ها میپروژه

در حوزه    عیبرق صنا  ی بها  شیتومان از محل منابع حاصل از افزا  اردیلیم  2600کرد  نهیهز:  «ط»بند    «15»تبصره  

 . یمصرف انرژ یفعال در حوزه اصالح الگو  یهاشرکتصنعت برق و   ان یبندانش یها شرکتبه  ریخطرپذ التیتسه

 گزارش عملکرد و وضعیت تحقق:   

کرد اعتبارات در محل تسهیالت  )در هشت ماهه اول سال(، هزینه  عدم تخصیص منابع این بند توسط وزارت نیروعلت  به

، 1400سازی مصرف انرژی صورت نپذیرفت. هرچند در سال  ی حوزه بهینههاشرکتو    بنیاندانشی  هاشرکتخطرپذیر  

 1۳00میلیارد تومان از    ۷00ای با صندوق نوآوری و شکوفایی موفق شده بود مبلغ  وزارت نیرو طی انعقاد تفاهمنامه



 

 _______________________________________________________________________  

 

17 

این تفاهمنامه نتوانست مراحل    1401اما در سال  د  کنرا هزینه    1400شده ذیل قانون سال    بینی پیشمیلیارد تومان  

 خوبی طی کند.اجرایی خود را به

تسهیالت    بنیان دانشاشتغال    : «ب»بند    «16»تبصره   مبلغ  هابانک الحسنه  قرضاز طریق  به  عامل  هزار    5ی 

 . میلیارد تومان

 گزارش عملکرد و وضعیت تحقق:   

  انی متقاض  یمعرف  عدم  یی،اشتغالزاالحسنه  قرض  التیتسه  یاستان  هیمدر ابالغ سه  ریخأتمنابع این بند به دالیلی همچون  

  یهاشرکتاز    ی بانک   یهاو ضمانت  قهی در اخذ وث  ها بانک   یریگ سخت،  مربوطه  الت یعامل جهت اخذ تسه  ی هابانک به  

و    التیالحسنه بودن تسه قرض  ت یماهی و همچنین  ادار  ی روندها  ی که اغلب کوچک و نوپا هستند و کند  بنیاندانش

 تحقق نیافته است. ،  شودیکه باعث کاهش رغبت به اجرا م  التیارائه تسه  یهاروش  ریاز سا  هابانک   استفاده  عدم امکان

 . بنیاندانش یها از طرح ت یبخش حما یو توسعه استان یوربهره یارتقا  : «الف»بند  «18»تبصره 

 گزارش عملکرد و وضعیت تحقق:   

ها  های موضوع این بند با تأخیر تهیه و تصویب شدند و دیوان محاسبات گزارشی از تعیین شدن سهم دستگاهدستورالعمل

  هایسالاین حکم طی    تأخیر در ابالغ و تخصیص اعتباراتهای آنها برای اجرای این بند ارائه نکرده است.  و برنامه

 جرای این بند مطلوب ارزیابی نشود.باعث شده است کارایی ا 1401گذشته و همچنین سال 

 

 هاي سنواتي  ترین دالیل عدم تحقق توزیع و تأثیر اعتبارات فناورانه در بودجه مهم. 4- 2

های سنواتی در محورهای زیر قابل  طی بودجه  پژوهش، فناوری و نوآوریای حوزه دالیل کلی عدم تحقق اهداف بودجه

 بندی هستند: دسته

را به    رگذار یثأاعتبارات در زمان مناسب و ت  عیها که توزنامهنییها و آاعتبارات به دستورالعمل  ع یتوز  یوابستگ ▪

 اندازد. یم قیتعو

شده که باعث    نیی اعتبارات تع   صیاحکام و مشخص نبودن سازوکار اجرا و نحوه تخص  یبرخ  ریدر تفس  ابهام ▪

 انجام شود.  ر یخأاعتبارات با ت ع یشود توزیم

انگ  ی است ی س  ی هایریگجهت  نحوه ▪ تما  زهیکه  مالتأمین  لیو  پرداخت    ها بانک مثل    ی کنندگان  جهت  در  را 

 آورد.یم  نییپا  التیتسه

  کرد نهینبودن هز  ت یدستگاه و در اولو  کی   یهاتوسعه حوزه  یاعتبارات برا  رینبودن اعتبارات فناورانه از سا  منفک ▪

 . ازهای ن رینسبت به سا یفناور  یاعتبارات برا

 ی.ریگ میتصم  یاز آن برا یو شناخت ناکاف یدر حوزه فناور  ی ها به صرف اعتبارات استاناستان تیاولوعدم  ▪

از    ینوآور  ستمیدر اکوس  ی دهندگان فناورتوسعه  ریگرفتن سا  دهی و ناد  بنیاندانش  یهاشرکتصرف بر    تمرکز ▪

 . فناور و خالق ی ها، واحدهاآپاستارت ل یقب

 .ها و عدم امکان درخواست پاسخکرد اعتبارات فناورانه دستگاهنهیهزقابل نظارت بودن نحوه ریغ ▪

 



 

 مجلس شورای اسالمي   یاهمركز ژپوهش   __________________________________________________  
 

18 

 1402 سال در الیحه بودجه پژوهش، فناوري و نوآوريترین احکام مرتبط با مهم.  3-4

و نقاط قوت    نوآوریپژوهش، فناوری و  مرتبط با    1402  سال   ترین احکام پیشنهادی در الیحه بودجهمهم  5در جدول  

 آمده است.   1401 سال  و ضعف آن نسبت به قانون بودجه

 

  1402  سال  احکام حوزه پژوهش، فناوري و نوآوري در الیحه بودجه  .5جدول  

 موضوع  تبصره/حکم
وضعیت نسبت به  

 1401قانون بودجه 
 نقاط قوت/ضعف 

 « ط»/ 1

م هزار  ده  مبلغ  منابع    ال یر   اردیلیاختصاص  از 

(  یفیتابعه )تکل  ی هاوزارت نفت و شرکت  یداخل

  ی حفار  ات یو عمل  یو توسعه فناور  یسازتیقابلبه  

  یهایفناور  ری ژرف و سا  ی هااز آب  ی بردارو بهره

و   یو فناور  یو نظارت معاونت علم  تی آب با هدا

 رو یوزارت ن  یهمکار

 حکم جدید در الیحه 

 ضعف:  

از انسجام الزم برخوردار    رانی مطالعات آب ژرف در ا  ✓

الزم    یمشخص، هماهنگ  ی بر عدم متولو عالوه  ستین 

  نکه یا  ژهی ووجود ندارد. به ربطیذ یهادستگاه نیب  زین 

 . متناقض است ز یمطالعات ن  نی ا ج یدر مواردی نتا 

منابع آب ژرف اکتشاف    شتر یب به عقیده متخصصان   ✓

؛ لذا  رندیگیقرار م   ر یدناپذ یدر دسته تجد   ا یشده در دن 

مدت از  ا  یپس  خواهد    نی استحصال،  اتمام  به  منابع 

که    ینیسنگ  های نهیبا لحاظ هز   ط یشرا  ن ی و در ا  دیرس

منابع از اعماق    نی صرف مراحل اکتشاف و استحصال ا

شده  نیزم استخراج  آب  کیفیت  بهبود  نیز  خواهد    و 

  ن یشد، وابسته کردن مصارف آب شرب و صنعت به ا 

 [9].شودینم  یاب ی ارز  ی دار منطقی منابع ناپا

 « ي»/ 1

از    یدفاع  یراهبرد  قات یو تحق  ی دفاع  ه یبن  ت یتقو

ا   یشرکت مل  قیطر حاصل از صادرات    رانینفت 

با    نفت    شران،یپ   ی هاطرح  -21  جدولمطابق 

 وروی   ونیلیم 200 نی آفراشتغالو  بنیاندانش

 «1»تکرار تبصره 

 « ی»

_ 

 « ب»/ 3

مربوط به    ی خارج  یمال  الت یتعهد بازپرداخت تسه

فن  یکارگاه  زات یتجه حرفه  ی مراکز  و    ی او 

و   یدولت  یهاها و پژوهشگاهدانشگاه  یشگاهیآزما

علم و   هایپارکمستقر در    یدولت  یهاشگاهیآزما

مأمور  یبرا  ،یفناور آنها    یهاتی تحقق  فناورانه 

 ی از محل اعتبارات بودجه عموم ،...و

 «۳»تکرار تبصره 

 « الف»

مستقر در    ی ها شگاه ی آزما   ز ی اختصاص منابع به تجه   قوت: 

فناور   های پارک  و  مصاد عالوه   ی علم  بودجه  ق ی بر    قانون 

 ها( ها و کارگاه شگاه ی آزما   ز ی ها و تجه )دانشگاه   1401  سال 

مشخص    ریموارد مصرف و مقاد  شنهادیعدم پ  ضعف:

دستگاه  یازابه و  ا   یهانهادها  ذ  نی مشمول    ل یحکم 

بودجه قانون  )در  مصرف    1401  سال  تبصره  موارد 

 مشخص شده بود( 

 «ن»/ 6

تول  ی اجرا تکم  انیبندانش  د یقانون جهش   لیو 

درآمدها  ره یزنج وصول  با  از    یارزش  حاصل 

بر مواد خام و کاال، درآمد حاصل    یعوارض صادرات

  یخام و حقوق ورودمهین از صادرات مواد خام و  

 زات یآالت و تجهنیماش

 )ص(  6تکرار تبصره 

مصاد  یسازخالصهقوت:   حذف  و  حکم    ق ی متن 

 از متن حکم یابرنامه

 ضعف:  

و   ✓ خام  مواد  فهرست  درباره  نظرات  و  آرا  تعدد 

خام و در نظر نگرفتن مالحظات مترتب بر هر ماده  مهین 

برخ شده  موجب  نها   ی که  محصول  که  مواد    یی از 

فراورده ازجمله  تصف  ا ی  نیپاراف  یهاهستند    ه یروغن 

 لحاظ شوند.   ست یل ن یدوم هم جزء ا 

عدم ثبات در تصمیمات و تغییر نرخ حقوق گمرکی   ✓

از  ماشین بودجه  1به    4آالت  قانون  )در    سال   درصد 

بودجه1401 الیحه  )در  برعکس  و  و  1402  سال  (   )
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 موضوع  تبصره/حکم
وضعیت نسبت به  

 1401قانون بودجه 
 نقاط قوت/ضعف 

اثرات   کنار  در  تورمی  پیامدهای  گرفتن  نظر  در  لزوم 

 حمایتی از ساخت داخل در صنایع توانمند 

ارزش   ✓ زنجیره  توسعه  به  توجه  محصوالت  عدم 

 از محل درآمد حاصله مشمول مالیات و عوارض 

)همچون    د ی جد  ینظر گرفتن منابع درآمد  در  عدم ✓

  ( 16)وفق ماده    ری دپذی درآمد حاصل از تعرفه برق تجد

شده   ف ی( و مصارف تعر ان یبندانش د یقانون جهش تول

 .قانون ی آن قانون در جهت اجرا لیذ

کرد اعتبارات وصول شده  نهیهزضمانت اجرا در    نبود ✓

زم آنچه    یفناور  نهیدر    وان ید  هایگزارشبراساس 

 .محاسبات نشان داده است

 «ج»/ 9

ساله  ( قانون برنامه پنج64ماده )   «ب»بند    یاجرا

اقتصاد توسعه  فرهنگ  یاجتماع  ،یششم    یو 

اختصاص  یمبن  رانیا   یاسالم  ی جمهور   ک یبر 

هز1)  درصد  اعتبارات  از    افته یصیتخص  یانهی%( 

(  6و    1فصول    یاستثنابه)  ییاجرا  ی هابه دستگاه

   یو توسعه فناور یبه امور پژوهش

و توسعه استان در   یزیر برنامه یبودن شورا  مجاز

ا  موضوع  اعتبارات  سرجمع    ن یکسر  از  ماده 

هز و    یانهیاعتبارات  براساس  نهیهز استان  کرد 

 پژوهش، فناوری و نوآوریاستان در   یهاتی اولو

 در سامانه نان  ازهایثبت ن  لزوم

 «ه» «9»تکرار تبصره 

مصادیق  خالصهقوت:   حذف  و  حکم  متن  سازی 

 ای از متن حکمبرنامه

 ضعف:  

دستگاه ✓ بودن  به  مکلف  اجرایی  کرد  هزینههای 

( و مجاز بودن شورای  2)براساس قانون تنظیم بخشی 

ریزی استان به کسر اعتبارات مشمول این حکم  برنامه

و  از دستگاه اجرا  ناهماهنگی در  استانی:  اجرایی  های 

تکلیف   براساس  استانی  حوزه  در  رصد  امکان  عدم 

 ریزی استان ها یا مجاز بودن شورای برنامهدستگاه

و اشتراکات سامانه    زهایارتباط و تما نامشخص بودن   ✓

 میقانون تنظ  (56)ماده    ی که در جهت اجرا  ی سمات مل

شد و سامانه    جاد ی عتف ا یعال یتوسط شورا 2  یبخش

ذ  ال   ل ینان  و  ذ  1402  سال   بودجه   حه یقانون    ل یکه 

  1. کندیم تیوزارت علوم فعال

ها به دیوان محاسبات کشور  دهی دستگاه حذف گزارش  ✓

و شورای عالی عتف برای ارزیابی نحوه مشارکت و اجرای  

 استانی این حکم از قانون تنظیم بخشی و بودجه 

 «د»/ 9

چهل نهیهز حداقل  )   کرد  هز 60درصد  از    نه ی%( 

پژوهش بانکشرکت  یامور  و  مؤسسات  ها  و  ها 

انعقاد تفاهمنامه    قی وابسته به دولت از طر  یانتفاع

  بنیان دانش  یهاها و مؤسسات و شرکتدانشگاهبا  

  یعال  یبه صندوق شورا   ز یوار  -سامانه ساتع  لیذ

 )و(  «9»تکرار تبصره  عتف

عالی  قوت:   شورای  صندوق  سمت  به  منابع  هدایت 

و   بودجهمتمرکزعتف  یک  سازی  در  پژوهشی  های 

هدایت   و  توزیع  نحوه  رصد  و  نظارت  که  صندوق 

 دهد.اعتبارات را افزایش می

 ضعف: 

و پژوهشگران    ان ی به دانشجو  ی حذف سهم پرداخت ✓

ا  تصو  نکهیبدون  تع  شده  ب یاساسنامه صندوق    ن ییو 

 در آن معلوم شده باشد.   لیقب ن یاز ا  یموارد فیتکل

برداشت مستق   اراتیاخت  حذف ✓ وجوه   میخزانه در 

مشمول    یهاها و بانکنکردن شرکت  زیدر صورت وار 

 بند.  نی در ا

 
هنوز روند اجرایی    1401به این حکم افزوده شد و لذا با توجه به عدم انتشار گزارش عملکرد در سال    1401  سال   . ثبت در سامانه نان از قانون بودجه 1

سازی جهت تصویب و  تجمیع و بارگذاری اطالعات است و نقش اجرایی برای    رسد سامانه نان صرفا  نظر می ن مشخص نیست اما به و نقش سامانه نا 
اجرای این حکم    برای ها  رو بر فرایندهای اداری دستگاه این توزیع اعتبارات، مشابه با کارکردی که سامانه سمات در اجرای این حکم دارد نداشته باشد. از 

 مرحله جدید و غیرضروری افزوده شده است. 
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 موضوع  تبصره/حکم
وضعیت نسبت به  

 1401قانون بودجه 
 نقاط قوت/ضعف 

درصد    10کرد  نهیهزها در  شرکت  ارات یاخت  حذف ✓

وابسته    یمؤسسات پژوهش  ی بند برا  ن یدرصد ا   40از  

 به خود 

مذکور در  فرض بر این است که اساسنامه صندوق   ✓

این دست در    1402سال   از  و مسائلی  تصویب شده 

قالب آن اساسنامه و اهداف و وظایف صندوق تعیین  

 تکلیف شوند. 

16 

تکلیفی:   سقف  تسهیالت   اردیلیم  ون یلیم  2در 

از    یالحسنه و بخشقرض  یهااز محل سپرده الیر

قوان   یجار  یهاسپرده در  مندرج  مواد    ن یبه 

از خانواده،    ت یمصوب مجلس ازجمله قانون حما 

... و  مسکن و د یقانون جهش تول ثارگران،یقانون ا

 بنیان دانش د یقانون جهش تول

 «ب» «16»تبصره 

_ 

، «الف»/ 18

 « ج»و «ب»

 :نی آفراشتغالو  بنیاندانش دیاز تول  تیحما 

و    نییتع و    ییاجرا  ی کارهاوسازمصارف 

 یگرم یتنظ
 « الف» «18»تبصره 

 قوت: 

بحث   ✓ به  توجه  فناوری  ضمانتنامهظرفیت  های 

بنیان و نوپا ذیل این  دانشکارهای  وکسبجهت توسعه  

 تبصره 

 

 پژوهش، فناوري و نوآوري در حوزه    1402  سال   حکمي در راستاي ارتقاي احکام الیحه بودجه هاي  پیشنهاد .  4- 4

  رواینازکنند اما در واقعیت اجرای خوبی ندارند.  درستی را دنبال میکلی باید گفت هرچند برخی احکام اهداف  طور به

عنوان معیاری برای تخصیص و توزیع مؤثر  ها بهگونه موارد، تصحیح فرایندهای اجرایی و توجه به عملکرد دستگاهدر این

نظر قرار گیرند. همچنین  است که باید برای تحقق اهداف احکام مذکور مد  پژوهش، فناوری و نوآوریاعتبارات در حوزه  

ها هستند،  حوزه  همهکه ناظر بر    «18»و    «16»)تسهیالت مالی خارجی( و تبصره    «۳» در برخی احکام مانند تبصره  

در این گزارش از   بنابراینطورکلی رخ دهد. شده باید به  بینی پیشتعیین رئوس مصارف و شفاف کردن مقدار اعتبارات  

نظر شده  های مختلف و یا پیشنهاد صرف برای حوزه فناوری و پژوهش صرفپرداخت به نحوه توزیع بین امور و حوزه

 بر نقاط قوت و ضعف برخی از احکام اصلی این حوزه در ادامه ارائه شده است.مبتنی هایی پیشنهادحال اینبااست. 

 

 پژوهش، فناوري و نوآوري اصالح و الحاق برخي احکام اصلي مرتبط با    پیشنهاد حذف/   . 6جدول  

 1402  سال   در الیحه بودجه   
 دالیل توجیهي  پیشنهاد حکم/بند 

و  آب  :«ط»/  1 ژرف  های 

به معاونت   اختصاص یک همت 

اقتصاد   و  فناوری  و  علمی 

 ریاست جمهوری   بنیاندانش

 حذف 

 مطالعات وجود نتایج متناقض در  .1

و    ینیسنگ  های نهیهز .2 اکتشاف  مراحل  صرف  که 

و نیز بهبود کیفیت    ن یمنابع از اعماق زم  نی استحصال ا

می شده  استخراج  روشآب  سایر  به  نسبت  های  شود 

 و بهبود کیفیت آب  تأمین

جهش    :«ن»/  6 قانون  اجرای 

 بنیان دانشتولید 

 تصحیح كلي 

سیاس به اجرای  ابتمنظور  کلی  معظم  الهای  مقام  غی 

دانش تولید  جهش  تحقق  درجه  توسعه  رهبری  و  بنیان 

بازنگر  یرسان روزبهضرورت   .1   ی ها دستورالعمل  یو 

و لحاظ کردن    خامنیمهدر زمینه مواد خام و    موجود

 مالحظات مرتبط   یبرخ
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 دالیل توجیهي  پیشنهاد حکم/بند 

درآمد حاصل    ،فروشی زنجیره ارزش تولید و عبور از خام

معدنی و صنایع معدنی فلزی  الت  از صادرات مواد و محصو

غیرفلزی بیل  و  اسلپ,  تاز جمله,  و  بلوم    الت محصو  و  , 

پتروشیمی    ،نفتی و  قگازی  متانول  ر یازجمله  و    ،و  اوره 

و  به  لنیاتیپل خام  و  خام  نیمهصورت  مالیات  مشمول 

می صادراتی  و  آیینشود.  عوارض  بند  این  اجرایی  نامه 

وه بر موارد مذکور  الخام عنیمهمواد خام و    تتعریف فهرس

نامه شماره  وه بر موارد مندرج در تصویبالو همچنین ع

یکت  ئهی 59561 ظرف  از  وزیران  پس    االجرا الزمماه 

توسط   قانون  این  و  وزارتخانهشدن  اقتصادی  امور  های 

  ، اتاق بازرگانی  ،معدن و تجارت   ،تصنع   (،مسئول)دارایی  

فناوری    ،علمی  تصنایع و معادن و کشاورزی ایران و معاون

اقتصاد   ریاس دانشو  به    ، جمهوری  تبنیان  و  پیشنهاد 

 1نامه تصویبمندرج در  .رسدوزیران میت ئهیتصویب 

مورخ  60334/ت133291شماره     27/7/1401هـ 

 «ص»نامه اجرایي بند  آیینوزیران )موضوع  ت  ئهی

بودجه سال    «6»تبصره   نقاط    (1401قانون  تمام  در 

مالیات ،  کشور درآمد   مشمول  صادراتی    بر  عوارض  و 

 شود.می

اس موظف  دارایی  و  اقتصادی  امور  به    تنسب  توزارت 

بند این  از  حاصل  منابع  درآمد ،  وصول  بر  مالیات 

كل   1401قانون بودجه    «6»تبصره    «ص»موضوع بند  

مطابق بند  )و حقوق ورودی    25/12/1400كشور مصوب  

و    22/8/1۳90قانون امور گمرکی مصوب  (  1)ماده    «د»

آن(   بعدی  ماشیناصالحات  تجهیزات    آالتکلیه  و 

کشاورز  ،صنعتی  ،تولیدی و  منابع  و    اقدام  ، یمعدنی 

شماره   درآمدی  ردیف  به  را  جدول   815110حاصل 

منابع حاصل را جهت    این قانون واریز نماید    5شماره  

مفاد   )اجراي  تولید  (  19ماده  جهش  قانون 

مصوب  دانش به  به ،  31/2/1401بنیان  ترتیب 

شماره  ردیف درآمدي  و   110518،  110520هاي 

 این قانون و واریز نماید.   5جدول شماره  110418

آن دسته از موادي كه  نامه مذكور  در اجراي تصویب

تولید محصوالت داخلي با استفاده از آنها براساس  

داخل    معیار مندرج   وفقدرصد عمق ساخت  مفاد 

  (4)  ماده  «الف»بند    « 3»اجرایي جزء  نامه  در آیین

 يو خدمات  يدی حداكثر استفاده از توان تول»قانون  

از   ، «1398مصوب    ي رانیا  ياز كاال  تیكشور و حما

برخوردار    يفن  اقتصادي،   هیتوج الزم  فناورانه  و 

نیا    و  نبوده بر  هدف    ، باشند  يداخل  ازیمازاد  به 

هاي صادراتي مشمول مالیات ر ازحفظ با  و  ارزآوري

بود.   نخواهند  عوارض  و وزارت  و  معدن  صنعت، 

به   .2 توجه  با  گمرکی  حقوق  نرخ  انتخاب  ضرورت 

اثرات آن بر حمایت از ساخت داخل در صنایع دارای  

 تورمی و رکود  آثار توانمندی در مقابل 

ارزش   .3 زنجیره  توسعه  محصوالت مشمول  ضرورت 

های  مالیاتاز محل دریافت عوارض و  عوارض و مالیات 

 موضوع این حکم

ا .4   ز یوار  یبرا   ی اختصاص  فیرد   کی   جادی ضرورت 

  د یقانون جهش تول  ی از درآمد به آن جهت اجرا  ی بخش

  ۳5با وجود وصول حدود    به این دلیل که  بنیاندانش

  ن ی بند مشابه ا  لیبینی شده ذپیش  یدرصد از درآمدها

  28.5، )تحقق حدود  1401  سال  حکم در قانون بودجه

از   به    زی وار  علتهب  ، همت(  85همت  درآمدها  شدن 

مال  یعموم  یهافیرد امور  سازمان  و    ، یاتیگمرک 

راستا  یاعتبار تول  یدر  جهش  قانون    د یتحقق 

 . افتین   صیتخص  ی و فناور  ی به معاونت علم  بنیاندانش

 
 . البته براساس نظرات بخش حقوقی، تعاریف و مفاهیم باید توسط قانون صورت پذیرد و مجلس نباید آن را به تصویبنامه دولتی واگذار کند. 1
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 دالیل توجیهي  پیشنهاد حکم/بند 

با همکاري تجارت   موظف است ظرف مدت دو ماه 

بنیان ریاست معاونت علمي، فناوري و اقتصاد دانش

بازرگانيو    جمهوري و    ، اتاق  معادن  و  صنایع 

ایران و    كشاورزي  خام  و  معدني  مواد  فهرست 

را كه  آالت  و آن دسته از قطعات و ماشینخام  نیمه

پرداخت   از  معاف  حکم  این  مالحظات  براساس 

ت  ئهیمالیات و عوارض باشند، تدوین و به تصویب  

 وزیران برساند.

این شركت موضوع  مالیات  مشمول  تولیدي  هاي 

هاي فناورانه گذاري در طرحبند، در صورت سرمایه 

با  نهایي،  محصول  تا  ارزش  زنجیره  تکمیل  براي 

ها و تولیدات  ي فناوريیید دبیرخانه شوراي راهبرأت

 شوند. مند ميبنیان، از اعتبار مالیاتي بهرهدانش

کرد یک درصد  هزینه  :«ج»/  9

کلیه  تخصیصاعتبارات   یافته 

امر  دستگاه به  اجرایی  های 

 پژوهش، فناوری و نوآوری 

 تصحیح جزئي 

ماده   اجراي  راستاي  برخقانون    (56)در    ي الحاق 

دولت    ياز مقررات مال  يبخش  میمواد به قانون تنظ

ریزی و توسعه استان  شورای برنامه  ، 1393مصوب    ( 2)

از    (٪ 1)درصد    اعتبارات موضوع یک   تاس   مکلف  مجاز

  ( ی یاجراهای  یافته به دستگاه  ای تخصیصاعتبارات هزینه

نیروهای قراردادی   6و    4,  1استثنای فصول  به   و اعتبار 

)به امور پژوهشی و توسعه فناوری را از سرجمع اعتبارات  

این قانون    (10)ای استان مندرج در جدول شماره  هزینه

های پژوهشی مصوب  تها و سیاستکسر و براساس اولوی 

اب  دستورالعمل  چارچوب  در  و  استان  نیازهای  غی  الو 

با   که  کشور  بودجه  و  برنامه  همکاری  سازمان 

درمان   ،تبهداش  ،تحقیقات و فناوری ،های علوموزارتخانه

معاون  و  پزشکی  آموزش  اقتصاد    ت و  و  فناوری  و  علمی 

شدرئیس  بنیان دانش خواهد  تهیه  اختصاص    ، جمهور 

  ، هاتی درج اولو  ، بند  نی شرط استفاده از اعتبارات ا   .دهد

در    ییاجرا   یهاتوسط دستگاه  یقاتیو مسائل تحق  ازهاین 

علوم    یاستناد  گاهی)نان( در پا  ازهایها و ن دهیسامانه نظام ا 

شوراي عالي علوم،    باشدی( می.اس.سیجهان اسالم )آ

تحقیقات و فناوري موظف است اطالعات درج شده 

جهت دستگاه را  سمات  سامانه  در  اجرایي  هاي 

تکمیل   و  مسائل    ،هاتاولویتجمیع  و  نیازها 

كشور در اختیار وزارت علوم، تحقیقات تحقیقاتي  

  ها و نیازها سامانه نظام ایدهو فناوري جهت درج در  

اس  (نان) جهان  علوم  استنادي  پایگاه  م  الدر 

 قرار دهد.  (آي.اس.سي)

شورا .1 به    یزی ربرنامه  یورود  بودن  مجاز  و  استان 

دستگاه اعتبارات  باعث    ی استان   ییاجرا   یهاکسر 

در    اریاخت  ای  ف یصورت تکلبهدر نحوه اجرا    یماهنگناه

   .ها شده استاستان

کردن   .2 شفاف  تما  ارتباطلزوم  اشتراکات    زهایو  و 

قانون    ( 56)ماده    ی در جهت اجرا  یسامانه سمات مل

و    یعال  ی شوراگری  تولیبا    2  ی بخش  میتنظ عتف 

نان ذ و ال   لیسامانه  با    1402  سال  بودجه  حهی قانون 

 گری وزارت عتف تولی

د دستگاه  یدهگزارشلزوم   .3 به  محاسبات    وانیها 

نحوه مشارکت   یاب یارز   یعتف برا  ی عال  ی کشور و شورا

 حکم   ن یا  یاستان  ی و اجرا

 مصارف  -ب « 3»جزء  /«ب»/ 18

1. 

2. 

جزء    یمنابع مال( %5)درصد    پنج  (% 10ده درصد )تا    .۳

مهم ی  از  مشکالت شرکت کی  دانش ترین  ارائه  های  بنیان 

وثیقه  و  بانک ضمانتنامه  به  الزم  دریافت  های  جهت  ها 

بخشی از اعتبارات موضوع این  هدایت . لذا است تسهیالت  

های  های فناوری برای شرکت تبصره به سمت ضمانتنامه 
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ب   ت تواند صرف پرداخ یم  «الف»بند    «1» عوض  الکمک 

نهاد  تجه اقدامات  اجرا  یانجام  فعال    یهاتاسیس  یو 

  ی روین   ی تقاضا  عرضه و   ی رسان همبازار کار مشتمل بر به

نهادها  یت حما   ،کار کار  گرمیتنظ  یاز    ی اجرا  ،بازار 

ن   یآموزمهارت  یهادوره آموزش  و    دیتول  ،کار  یرو یو 

برنامه تلو  ییو یراد  یهاپخش  و    یآموزمهارت  یون یز یو 

تسه  ،کار  ی روین   آموزش با  مرتبط  در    یلگریاقدامات 

  یت تقو  ، ارزش  ره یمفقوده زنج  یهاحلقه  لیتکم  یراستا

نتا   ینظارت  ی سازوکارها و    دیتول  یهابرنامه  یج تحقق 

جهت صدور ضمانت  ( نیز  %5و تا پنج درصد )  اشتغال

سرمایه  تسهیالت،  اوراق  پرداخت  انتشار  و  گذاري 

شركت دانشبراي  و    بنیانهاي  فناور  واحدهاي  و 

از طریق معرفي صندوق نوآوري و شکوفایي    نوآور

 .اختصاص یابد

دانش دانش  تولید  تحقق  جهت  در  و  بنیان  بنیان 

عنوان موضوع محوری تبصره پیشنهادی  آفرین به اشتغال 

 توجیه است. قابل الیحه  

قانون بودجه   «15»تبصره  «ط»)ابقاي بند  الحاقي « ز»/  15الحاقي: 

 با تصحیح( 1401سال 

از توسعه    ییزدامانع»قانون    (۳)ماده    یاجرا  یراستادر  

، درآمد حاصل از متوسط  1401  سال  مصوب  «صنعت برق

ن   ،یمشترکان صنعت  یبرق مصرف  یبها مکلف    رویوزارت 

سقف   تا  حاصل  منابع  موکصدیاست  هزار    ارد یلیشصت 

ر 160.000.000.000.000) و  به  ال ی(  ماهانه  صورت 

را مطابق موارد    کاملصورت  بهمتناسب با وصول درآمد  

 : دینما  نه یهز ر یز

م  -  (  60.000.000.000.000)   ارد ی ل ی تا سقف شصت هزار 

نوساز   ال ی ر  و  توسعه  و    ی صرف  برق کشور  فرسوده  شبکه 

روستا   ی رها ی ت   یی جا ه جاب  مطالبات    یی برق  پرداخت  و 

 برق   دکنندگان ی تول 

ب  -  م   ست ی تا سقف  (  20.000.000.000.000)   ارد ی ل ی هزار 

  ب ی و با تصو   ی آب برق   ی ها روگاه ی ن   ل ی صرف توسعه و تکم   ال ی ر 

اعطا   ی شورا  صرف  تسه   ارانه ی   ی اقتصاد  جهت    الت ی سود 

توسعه    جاد، ی )ا   ی گذار ه ی سرما   ق ی برق از طر   د ی توان تول   ش ی افزا 

  دهبرق با باز   ی ها روگاه ی تمام( انواع ن مه ی ن   ی ها طرح   ل ی و تکم 

 شتر ی %( و ب 55)   پنج درصد و پنجاه 

  ال ی ر   ( 10.000.000.000.000)   ارد ی ل ی تا سقف ده هزار م  - 

توان  مشارکت  قالب  م   ر ی در  درصد   زان ی به  در  40)   چهل   )%

و    ی صنعت   ی و نواح   ی صنعت   ی ها به داخل شهرک   ی رسان برق 

   ی اقتصاد   ژه ی مناطق و 

  ال ی ( ر 4.000.000.000.000)   ارد ی ل ی تا سقف چهارهزار م  - 

 ر ی دپذ ی مرجع تجد   ی ها شگاه ی آزما   ل ی و تکم   س ی صرف تأس 

م    -  هزار  چهل  (  40.000.000.000.000)   ارد ی ل ی تا سقف 

با هدف آب شرب و رفع تنش    ی سدها   ل ی صرف تکم   ال ی ر 

شبکه فاضالب    ی تنش و اصالح و بازساز   ی دارا   ی شهرها   ی آب 

 به مناطق محروم    ی و آبرسان   یی و آب شرب روستا 

 

 

از توسعه صنعت    یی قانون مانع زدا   (۳)در متن ماده  

برق    ی، منابع حاصل از متوسط بها1401مصوب    برق 

قرار   ریشرکت توان  اریدر اخت  یمشترکان صنعت  یمصرف

  ق یمصاد  یصرف برخ  یسنوات  یهاتا در بودجه  ردیگیم

کل که  مشخص    یکند  آنها  از  کدام  هر  سهم  و  بوده 

به  ستین  نسبت  بودجه  در  دارد  ضرورت  لذا   .

تع  ق یمصاد   ی سازفشفا اقدام    نییو  حوزه  هر  سهم 

 شود.
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(  13.000.000.000.000)   ارد ی ل ی هزار م   زده ی تا سقف س    - 

  ي ها به شركت  ر ی خطرپذ   الت ی تسه  ي صرف اعطا   ال ی ر 

طر   ان ی بن دانش  از  برق  نوآور   ق ی صنعت  و    ي صندوق 

 یي شکوفا 

(  13.000.000.000.000)   ارد ی ل ی هزار م   زده ی تا سقف س    - 

الگو   ي ها صرف شركت   ال ی ر    يفعال در حوزه اصالح 

انرژ  همکار   ي مصرف  علم   ي با  فناور   ي معاونت  و    ي و 

 ي جمهور   است ی ر   بنیان دانش اقتصاد  

 

 گیريبندي و نتیجهجمع

طو کلی نشان  و مقایسه آن با سنوات گذشته به  1402  سال  در الیحه بودجه  پژوهش، فناوری و نوآوریبررسی اعتبارات  

تواند سهم خود  که دولت نمینحویبهکافی نیستند    پژوهش، فناوری و نوآوریای دولت در حوزه  دهد اعتبارات برنامهمی

  R&D/GDP. مقدار شاخص  دکنهایی از قبیل هزینه تحقیق و توسعه به تولید ناخالص داخلی ایفا  را در تحقق شاخص

است. این در حالی    1401درصد و بدون تغییر نسبت به سال    0.24شده این حوزه حدود    بینیپیشاساس اعتبارات  بر 

درصد را تا سال    2درصد را برای سهم دولت در پایان برنامه ششم توسعه و مقدار    1.5است که اسناد باالدستی مقدار  

  تیدر اولوو    یو دستگاه  یابرنامهاعتبارات    ریاعتبارات فناورانه از سااند. همچنین عدم تفکیک  در نظر گرفته  1404

  خورد در الیحه بودجهقبل به چشم می  هایسالکه در    ازها ین  ر ینسبت به سا  ی فناور  ی اعتبارات برا  کرد نهینبودن هز

حوزه    نیا  یبرا  یکه اعتبارات مشخص  1401  سال  در قانون بودجه  نیشی احکام پ  یبرخ  ی شده و حت  دی تشد  1402  سال

ضمانت  در حالی است که    ها اشکالاین    همه   حذف شده است.   ز ی( ن«15»تبصره    «ط» بند  نظیر  )  ندکرده بود  فیتعر

شده    بینیپیش  یدرآمدها  تنها نهاز قدرت الزم برخوردار نیست و    پژوهش، فناوری و نوآوریاحکام در حوزه    یاجرا

  «6»تبصره    « ص»)ناظر بر عملکرد صفر بند    ابد ی ینم  صی تخص  ز یوصول شده ن  ر یمقاد  بلکه در مواردی   ابد ییتحقق نم 

درصد اعتبارات   1 صیتکرار شده است؛ عملکرد تخص 1402 بودجه سال  حه یکه مجدداً در ال 1401 سال قانون بودجه

وابسته به دولت   ی انتفاع  مؤسسات و   ها بانک و  هاشرکت  ف یعملکرد ضع -پژوهش، فناوری و نوآوریبه حوزه  ی ستگاهد

.  (« 9»تبصره    لیذ  ۳  وستیپ  ی هادستگاه  یاعتبارات پژوهش  ی درصد  40حکم    یو اجرا  ی ارات پژوهش اعتب  بینیپیشدر  

سازی اعتبارات این  ناظر بر شفاف پژوهش، فناوری و نوآوریبرپایه احکام اصلی حوزه  ی های پیشنهادلذا در این پژوهش  

های  و تقویت فعالیت  بنیاندانشایجاد ردیف اختصاصی درآمد و هزینه در مسیر اجرای قانون جهش تولید    [10]،حوزه

 ارائه شده است.  [ 11]های فناوریآفرین از طریق تقویت پشتوانه اعتباری ضمانتنامهو اشتغال بنیان دانشبر تولید  مبتنی
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