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 كل كشور 1398بررسي اليحه بودجه سال 

 هواشناسي بخش. 16

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 چكيده

مورد بررسي قرار  1398در اين گزارش وضعيت اعتبارات بخش هواشناسي كشور در اليحه بودجه سال 

ارائه خدمات های تحت برنامه 1398گرفته است. اعتبارات بخش هواشناسي در اليحه بودجه سال 

هماهنگي و راهبری مراكز هواشناسي ذيل سازمان هواشناسي  ریسياستگذاي و شناسمياقلهواشناسي و 

 - ی فرابخشي )ملياهيپای هاپژوهشانجام  ،يشناسمياقلهای توسعه علوم هواشناسي و كشور و برنامه

ی پژوهشي ذيل هاافتهی يسازیتجاري و برنامه شناسمياقلی( در زمينه علوم هواشناسي و امنطقه

جمع اعتبارات  1398ي ارائه شده است. در اليحه بودجه سال شناسميقلاپژوهشكده هواشناسي و 

بودجه سازمان هواشناسي در بخش  است.ميليون ريال  495.836ای سازمان هواشناسي كشور هزينه

 18/19ای حدود سرمايههای دارايي تملک درصد رشد و در بخش اعتبارات 23/18ای اعتبارات هزينه

 1398ت. در مجموع بودجه سازمان هواشناسي كشور در اليحه بودجه سال درصد افزايش داشته اس

ی هواشناسي و هاپژوهشكدهدهد. همچنين بودجه درصد رشد را نشان مي 78/18 ،1397نسبت به سال 

ای سرمايههای دارايي تملک درصد و در بخش اعتبارات 52/18ای ي در بخش اعتبارات هزينهشناسمياقل

بودجه اين دو پژوهشكده در اليحه بودجه سال  مجموع دردهد و را نشان مي شدردرصد  19حدود 

بررسي وضعيت عملكرد بودجه در سال  درصد افزايش يافته است. 19 ،1397نسبت به سال  1398

شناسي( های هواشناسي و اقليم)شامل سازمان هواشناسي كشور و پژوهشكدهدر بخش هواشناسي  1397

ای برابر با در بخش اعتبارات هزينه 1397ماه آبان تا پايان كرد بودجه اين بخشكه عمل دهديمنشان 

درصد و مجموع عملكرد برای  60 ،ایسرمايههای داراييتملک  در بخش اعتبارات ،درصد 97/63

رقم درصد بوده است. بدين معنا كه از  58/61 اين بخش ایسرمايههای داراييتملک  ای واعتبارات هزينه

محقق شده  1397 ماهميليون ريال تا پايان آبان 614.090ميليون ريال بودجه مصوب ميزان  997.149

ها نياز به تكميل و تجهيز تأسيسات اين بخش و است. اهميت بخش هواشناسي و تأثير آن بر ساير بخش

رات اين بخش را در تر به اعتباهای طبيعي اقليمي مرتبط با اين بخش نياز به توجه بيشوقوع پديده

 دهد.كل كشور نشان مي 1398اليحه بودجه سال 
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 مقدمه

از  و سيل وقوع خشكسالياز جمله  های جوی و اقليميپديده بروزحاضر كشور ايران شاهد  حال در

سوزی ، آلودگي هوا و آتشگردوغبارهای ناشي از پيامدهای خشكسالي از قبيل طرفي و رخداد پديده

های مرتبط با در اين راستا اهميت بخش هواشناسي و برنامه. استتع كشور از طرف ديگر ها و مراجنگل

، ونقلحملهای بر اثرپذيری بخش انكار است. عالوه رقابليغاين بخش از قبيل برنامه خدمات هواشناسي 

بخش از جمله  های ديگر به اين بخشهوانوردی و دريانوردی از بخش هواشناسي، وابستگي بخش

اطالعات هواشناسي و  شکيبكند. شاورزی، آب و محيط زيست اهميت اين بخش را مضاعف ميك

مستعد در ي وضعيت جوی يكي از نيازهای ضروری در كشور است. كشور ايران جزء كشورهای نيبشيپ

ساله تعداد زيادی از افراد در اثر باليای طبيعي جان خود را از دست و همه ستدنيا حوادث طبيعي

در از جمله  ی جاری كشورهاتيفعال. در شوديمزيادی به كشور وارد  اقتصادی و خسارات دهنديم

ی دارد. اژهيوي وضعيت جو و دريا اهميت نيبشيپهوايي، زميني و دريايي، اطالعات جوی و  ونقلحمل

ست. نيو فعاليت خطوط هوايي امكانپذير  بدون اطالع از وضعيت جوی، نشست و برخاست هواپيماها

در سازمان هواشناسي انجام و ي باد نيبشيپمک ك ، باشونديمعمدتاً در اثر باد ايجاد كه امواج دريا 

ي وضعيت جوی مورد نيبشيپ، هاپرتابهو پهبادها مانند  هاپرنده. در عمليات دفاعي و حركت انواع شوديم

ي و نيبشيپو  شوديمجريان آب منتقل در اثر جريان باد و يا  سازانسانی طبيعي و هايآلودگنياز است. 

بيني اين پارامترها نيز توسط گيری و پيشكه اندازه هشدار آن در تأمين سالمت مردم ضروری است

 شود.سازمان هواشناسي انجام مي

های زيربنايي ديگر، با توجه به مطالب فوق، اهميت اين بخش و اثرگذاری آن بر بسياری از بخش 

ها قادر است از بروز خسارات جاني و بينيت. بخش هواشناسي از طريق ارائه پيشغيرقابل انكار اس

شده توسط اين بخش، برای های توليدعمل آورده و دادههای مختلف جلوگيری بهاقتصادی در بخش

 ، كشاورزی و غيره الزم و ضروری است.نقلوحمل ها از جملهبسياری از بخش

ارائه برنامه به ای سرمايههای دارايي تملک ای وعتبارات هزينهاعتبارات بخش هواشناسي شامل ا

به تحليل اعتبارات  شوديمدر اين گزارش تالش  اختصاص دارد. يشناسمياقلخدمات هواشناسي و 

و بيان  1398اليحه بودجه سال  و همچنينهای گذشته در بخش هواشناسي ای سالقوانين بودجه

های ، ابتدا بخش هواشناسي و فعاليتحاضر در گزارشپرداخته شود. ه در اين زمينهای موجود چالش

نقش سازمان متولي حوزه هواشناسي پرداخته و  بررسي سپس به ه وصورت خالصه معرفي شد آن به

ريزی سازمان هواشناسي بررسي و شود. در ادامه بودجهمباحث پيرامون آن به اختصار اشاره ميبه 

 .شدخواهد بحث 
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 جايگاه آن در اسناد باالدستيو ي بخش هواشناسي . بررس1

های اخير در در سالمتأسفانه های اقليمي كشور، گرفته در ارتباط با چالشاساس مطالعات صورت بر

ای است كه يكي از شرق كشور، منطقه روند بارش منفي بوده است. منطقه جنوب تر مناطق كشوربيش

آبي و خشكسالي در قسمت ال اخير تجربه كرده است. تداوم كمس 15ها را طي ترين خشكساليطوالني

توان گفت در دهه اخير كل كشور ايران سوم جنوبي آن( حاكم است. ميجمله يک اعظم كشور )از

های زيرزميني و افت درگير پديده خشكسالي بوده است كه اين شرايط موجب افت حجم ذخاير آب

بر آن  های زيرزميني شده است. عالوههای نگهداری آبتدنبال آن كاهش ظرفيپوسته زمين و به

عدم باعث های جامد به كل بارش در تمامي نقاط كشور كاهش يافته است كه تبعات آن نسبت بارش

سازی سدها های زيرزميني از منابع برفي شده است و عمده ذخيرههای آبامكان تغذيه تدريجي سفره

كه  گردوخاکهای طوفان های اخيرگيرد. همچنين در سالورت ميآسا صهای رگباری و سيلاز بارش

اكنون بخش وسيعي از در مرز ايران و پاكستان )زابل( بود، هم ورشرق كش زماني فقط محدود به جنوب

نظر متخصصان عمدتاً ناشي از كاهش رواناب و رطوبت سطحي در  گرفته است كه بنا به كشور را فرا

 ايران است.كشورهای واقع در غرب 

های اساس مدلسازی مطالعات مربوط به تغيير اقليم كه در مركز ملي اقليم كشور و برسوی ديگر،  از

های حدی مشخصه اقليم آينده ايران افزايش پديدهترين مهم دهند كهديناميكي انجام شده است نشان مي

. اين وضعيت ضمن ستآساسيلهای و بارش گردوخاکهای طوفان اقليمي مانند خشكسالي، سيل، تگرگ،

های ريزیدهد، ميزان اعتمادپذيری به بودجههای مربوط به حوادث غيرمترقبه را افزايش مياينكه هزينه

تواند حجم عظيمي از بودجه را برای غيرمترقبه مي بالیدهد، زيرا وقوع يک ساليانه را نيز كاهش مي

هاي سازي شبكهلزوم بهينهاين موضوع،  د.سوی خود جلب كن بازسازی و يا كاهش آثار آن به

 و هيابزارهاي نوين براي تجز، استفاده از هاي مورد نياز كاربرانباني براي تكميل دادههديد

جاي  به هواشناسي توجه كافي به اهميت مديريت ريسک، هاي اقليميو مدلسازي هاليتحل

 طلبد.را مي براي توسعه پايدار هاي كالن كشورو تغيير اقليم در برنامهمديريت بحران 

های عنوان متولي اصلي تحقيق و شناخت كامل اتمسفر و كليه پديده سازمان هواشناسي كشور به

منظور  به اطالعات و آمارهای هواشناسي و ارائه و كشف نتايج حاصله ليتحل و هيتجز، تنظيم و جوی

مين انرژی، أهای كشاورزی، آب، تر فعاليتثر دؤريزی، پيشرفت و افزايش بازدهي مكمک به برنامه

شود. و غيره شناخته ميزميني و مطالعات محيط زيست  وسالمتي و بهبود ارتباطات هوايي، دريايي 

 های مختلف زير است:ها و حوزههای پژوهشي در بخشها و اولويتاين سازمان دارای طرح

 گيری از خصوصيات فيزيكي هوا، زمين و دريا.های تجديدپذير با بهرهحوزه توليد انرژی بخش انرژي:
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 ی جوی.هايآگاهشيپبا استفاده از  ونقلحملحوزه حفظ ايمني  :ونقلحملبخش 

 بهينه با استفاده از دانش هواشناسي. وسازساختحوزه  بخش عمران:

 ی جوی.هايآگاهشيپحوزه توسعه پايدار با استفاده از  بخش كشاورزي، غذا و منابع طبيعي:

 حوزه تأثير متقابل صنعت ملي و دانش هواشناسي در بهبود اقتصادی كشور. بخش صنايع و معادن:

حوزه افزايش توان دفاعي با آگاهي از خصوصيات فيزيكي هوا و دريا  بخش دفاع و امنيت ملي:

 های هواشناسي.آگاهيو پيش

 حوزه هواشناسي در خدمت عامه. و اجتماعي: گيفرهنبخش 

 حوزه هواشناسي و مديريت كالن كشور. اقتصاد و بازرگاني: بخش مديريت،

 حوزه بهبود سالمت و افزايش رفاه با استفاده از علوم كاربردی هواشناسي بخش سالمت و رفاه:

 .بيني و تحليل وضعيت آلودگي هوا و ريزگردهانقش سازمان هواشناسي در پيشاز جمله 

خوبي آشكار  های مختلف را بهاف كشور در زمينهبررسي باال، نقش اين سازمان در پيشبرد اهد

تواند بسيار مؤثر و سازنده باشد. ريزان و مديران ارشد كشور به اين موضوع ميد. لذا توجه برنامهكنمي

ونقل، حملاز جمله  هاي مهمرغم اهميت و نقش بخش هواشناسي در ساير بخشعلي

برنامه ششم توسعه، از جمله  تيكشاورزي، محيط زيست و سالمت، در اسناد باالدس

اي به اين بخش نشده است. اين در حالي است كه بخش هواشناسي كشور از گونه اشارههيچ

هاي پيشرفته و تجهيزات و امكانات، با سطح مطلوب جهاني فاصله زيادي داشته نظر فناوري

 شود.احساس ميخوبي  به و لزوم حمايت از اين بخش،

  

 كل كشور 1398ت بخش هواشناسي در اليحه بودجه سال . بررسي اعتبارا2

سال  ، نسبت به رقم مصوب در قانون بودجه1398بودجه سازمان هواشناسي در اليحه بودجه سال 

به  1397ميليون ريال در سال  383.999دهد و از رقم درصد رشد را نشان مي 78/18گذشته حدود 

ای رسيده است. بودجه اين سازمان در بخش هزينه 1398ميليون ريال در اليحه سال  1.001.871رقم 

درصد رشد  23/18ميليون ريال رسيده است كه حدود  836.495به رقم ، ميليون ريال 383.419از رقم 

درصد رشد داشته و از رقم  18/19ای سرمايههای دارايي تملک داشته است. اعتبارات در بخش

 رسيده است. 1398ميليون ريال در سال  264.691م به رق 1397ميليون ريال در سال  580.000

اليحه بودجه سال و  1397مقايسه بودجه سازمان هواشناسي كشور را در قانون بودجه سال  1جدول 

 .دهديمنشان را  1397ماه عملكرد بودجه تا آبانميزان  2و جدول  1398
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 )ميليون ريال(      1398و  1397هاي . مقايسه بودجه سازمان هواشناسي كشور در سال1جدول 

 جمع ايسرمايه هايداراييتملک يانهيهزاعتبارات  سال رديف

 999.383 580.000 419.383 1397مصوب  1

 1.187.100 691.264 495.836 1398اليحه  2

 78/18 18/19 23/18 درصد تغييرات 3

 .1398و اليحه بودجه سال  1397قانون بودجه سال  خذ:أم

 

ی سازمان هواشناسي كشور در قانون بودجه سال اهيسرماهای دارايي تملک یهاطرحاعتبارات 

 354.400 مبلغ 1397ماه ميليون ريال بوده و رقم عملكرد بودجه تا آبان 580.000ميزان  1397

درصد از رقم بودجه مصوب، محقق شده است. همچنين در  61ميليون ريال بوده است، بنابراين حدود 

، ميزان 1397ميليون ريال مصوب سال  419.383ی اين سازمان، از رقم انهيهزرات بخش اعتبا

درصد از رقم بودجه مصوب  6/47تأمين شده است كه حدود  1397ماه ميليون ريال تا آبان391.191

 در اين بخش محقق شده است.

در قانون  يشناسميو اقل يهواشناس یهاپژوهشكده یاهيسرماهای دارايي تملک یهااعتبارات طرح

اين بخش از عملكرد  1397ماه آبان انيبوده است و تا پا الير ونيليم 30000 زانيم 1397بودجه سال 

سازمان  یااعتبارات بر نيا صيذكر است كه تخص شايان بوده است.ميليون ريال  10،000اعتبارات 

رو روبه يدر عملكرد مال هاييمشكلا ها به صورت اسناد خزانه بوده كه سازمان را بو پژوهشكده يهواشناس

شناسي در اين نيز تخصيص اعتبار دو پژوهشكده هواشناسي و اقليم 1396در سال  همچنينكرده است. 

مصوب  الير ونيليم 55266ن دو پژوهشكده از رقم يا یانهيبخش صفر بوده است. در بخش اعتبارات هز

درصد از  66/64تأمين شده است كه حدود  1397ماه انآب انيتا پا الير ونيليم 35736 زانيم 1397سال 

 يبودجه مصوب و عملكرد آن ط يبه بررس 2بخش محقق شده است. در جدول  نيرقم بودجه مصوب در ا

 يشناسميو اقل يهواشناس یهاكشور و پژوهشكده يهواشناس نمربوط به سازما 1397تا  1395 یهاسال

 پرداخته شده است.
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 (الير ونيلي)م     بخش هواشناسي 1398 تا 1393 يهاسال يدجه مصوب و عملكرد آن طبو يبررس .2جدول 

 نوع اعتبارات/ سال

 1398سال  1397سال  1396سال  1395سال  1394سال  1393سال 

 درصد عملكرد مصوب درصد عملكرد مصوب درصد عملكرد مصوب درصد عملكرد مصوب
عملكرد تا  مصوب

 ماهآبان

 اليحه  درصد

 شنهاديپي

درصد 

 رشد

 یهاطرح

 تملک

 های دارايي

 یاهيسرما

 19/18 720.982 7/59 364.400 610.000 85 398.000 470،900 41 200،000 493،147 23 93،100 399،450 57 191،079 337،389 جمع

 18/19 691.264 61 354.000 580.000 86 393.000 455،900 42 200،000 472،743 24 90،353 376،450 57 185،797 327،950 سازمان هواشناسي كشور

 33 5.000 15،000 0 0 20،404 24 2،747 23،000 56 5،282 9،439 يشناسمياقلپژوهشكده هواشناسي و 
30.000 10،000 3/33 

29.718 94/0- 

اعتبارات 

 یانهيهز

 7/27 606.336 85/47 227،127 474.649 80 350،910 440،714 83 230،375 276،228 95 224،928 235،542 97 150،500 155،183 جمع

 2/18 495.836 6/45 191.391 419.383 78 308.889 398،114 83 203،361 246،040 96 198،336 206،692 97 133،924 138،183 سازمان هواشناسي كشور

 94/99 110.500 66/64 35،736 55.266 99 42،019 42،600 89 27،014 30،601 24 26،592 28،850 98 16،576 17،000 يشناسمياقلپژوهشكده هواشناسي و 

 درآمد

 13/5 205.000 06/80 156،111 195.000 93 153،041 165،000 90 148،789 165،000 54 62،431 115،000 106 48،953 46،106 جمع

 سازمان هواشناسي كشور

 )رديف متفرقه درآمد عمومي(
15،000 17،872 119 75،000 55،000 73 120،000 123،000 103 120،000 134.486 112 

150.000 136.000 7/90 
160.000 7/6 

 يشناسمياقلپژوهشكده هواشناسي و 

 )درآمد اختصاصي(
31،106 31،081 100 40،000 7،431 19 45،000 25،789 57 45،000 18،555 41 

45.000 20،111 69/44 
45.000 0 

 7/19 1.532.318 42/58 747.638 1.279.649 84 901.951 1،076،614 62 579،164 934،375 51 380،459 749،992 72 390،532 538،678 جمع كل

 رديف متفرقه

 یانهيهزرديف متفرقه درآمد 

 ی دستگاه(انهيهز)برگشت به بودجه 
5،000 4،850 97 21،150 0 0 80،000 10،800 14/0 60،000 5.430 9 

67.500 41.000 7/60 
64.800 58 

 یانهيهزرديف متفرقه درآمد 

 تملک یهاطرح)برگشت به بودجه 

 ی دستگاه(اهيسرماهای دارايي

5،000 0 0 39،150 0 0 15،000 1،200 08/0 10،000 370 4 

10.000 4.400 44 

9.070 3/9- 

 

 .قوانين بودجه و استعالم از سازمان هواشناسي كشورخذ: آم

دليل  اما به ،شود كه در رديف درآمدهای متفرقه ذكر شده استای تأمين ميميليون ريال از محل رديف متفرقه درآمد هزينه 64.800ای سازمان هواشناسي، ميزان بارات هزينهميليون ريال اعت 495.836از مبلغ  *

  ای سازمان كسر نشده است.لزوم همخواني اعداد با ارقام اليحه بودجه اين مبلغ از اعتبارات هزينه
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تحت نظر سازمان هواشناسي كشور كه شناسي هواشناسي و اقليم یهاپژوهشكده اعتباراتبررسي 

حدود  1397به سال  ای نسبتدر بخش بودجه هزينه 1398در سال  دهد كهنشان مي شوندمياداره 

درصد  19ای كاهشي حدود سرمايههای دارايي تملک در بخش اعتبارات داشته ودرصد افزايش  18

نسبت به  1398اعتبارات اين دو مركز پژوهشي در اليحه بودجه سال  مجموع درو  اده استاتفاق افت

  (.3)جدول  درصد افزايش داشته است 19به ميزان  1397سال 

 

 1398و  1397هاي شناسي در سالي هواشناسي و اقليمهاپژوهشكده. مقايسه بودجه 3جدول 
)ميليون ريال(   

 جمع ايسرمايههاي دارايي تملک باراعت اي عموميهزينه سال رديف

 999.383 580.000 419.383 1397 سال مصوب 1

 1.187.100 691.264 495.863 1398 سال اليحه 2

 19 19 18 درصد تغييرات 3

 .1398و اليحه بودجه سال  1397قانون بودجه سال  خذ:أم

 

ارائه خدمات هواشناسي و  برنامه، سازمان هواشناسي كشور دارای 1398در اليحه بودجه سال 

برنامه توسعه علوم  سهي دارای شناسمياقلی هواشناسي و هاپژوهشكدهو فعاليت  23 شاملي شناسمياقل

ی( در زمينه علوم امنطقه ی فرابخشي )ملي ـاهيپای هاپژوهشي، برنامه انجام شناسمياقلهواشناسي و 

 یهابرنامهوضعيت اعتباری  .استی پژوهشي هاتهافی يسازیتجاري و برنامه شناسمياقلهواشناسي و 

 6همچنين در جدول  .است 5و  4ول شرح جدا به 1398در اليحه بودجه سال  آنهامذكور و مقايسه 

ای بخش هواشناسي، شامل سازمان هواشناسي های سرمايهدارايي های تملکوضعيت اعتبارات طرح

 ي آورده شده است.شناسهای هواشناسي و اقليمكشور و پژوهشكده
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 (الير ونيلي)م       كل كشور 1398سال  برنامه و فعاليت سازمان هواشناسي كشور در اليحه بودجه يبررس. 4جدول 

 جمع كل اعتبارات اختصاصي متفرقه اياعتبارات هزينه مقدار هزينه واحد واحد عنوان برنامه/فعاليت برنامه بنديشماره طبقه

، گزارش يشناسمياقل وخدمات هواشناسي  ائهاربرنامه 

، گزارش يشناسآبي هواشناسي نيبشيپ 1303001007

، گزارش خاک و ي هواشناسي آلودگي هوا و گردنيبشيپ 1303001008

،، گزارش شناسياسي دريايي و اقيانوسي هواشننيبشيپ 1303001009

،، گزارش ي هواشناسي هوانوردینيبشيپ 1303001010

،، گزارش ي هواشناسي كشاورزینيبشيپخدمات  ارائه 1303001011

، تعداد داده آمار و اطالعات هواشناسيتحليل داده و ارائه  1303001012 ،،،

،، گزارش خدمات عامه هواشناسي 1303001013

، گزارش یاجادهبيني هواشناسي پيش 1303001014

،، گزارش شناسيتهيه گزارشات اقليم 1303001021

،، گزارش خشكسالي شناسيتهيه گزارشات اقليم 1303001022

،،، تعداد مراكز برنامه سياستگذاری هماهنگي و راهبری مراكز هواشناسي 1303019000

،،، تعداد مراكز كنترل و نظارت مراكز هواشناسي كل كشور 1303019001

64،800، جمع كل

 . 1398مأخذ: اليحه بودجه سال 



 

 ____________________________________________________________________________________________________  
 

 

9 

 (الير ونيلي)م     1398سال  ي در اليحه بودجهشناسمياقلبرنامه و فعاليت پژوهشكده هواشناسي و  يبررس. 5 جدول

بندي ماره طبقهش

برنامه
 واحد عنوان برنامه/فعاليت

بهاي تمام 

 شده
 جمع كل اعتبارات اختصاصي متفرقه اياعتبارات هزينه مقدار

 پژوهش يشناسمياقل واي( در زمينه علوم هواشناسي منطقه -ملي) يفرابخشي اهيپاي هاپژوهشبرنامه انجام 

 مورد های ديگرايجاد وحدت رويه و تعامالت با دستگاه 

 مطالعه های مورد نيازشناسي در بخشتوسعه خدمات تخصصي هواشناسي و اقليم 

 مطالعه در كشورآگاهي خشكسالي مطالعات پيش 

 مطالعه بيني عددی امواج دريا و پارامترهای هواشناسي درياييمطالعات پيش 

 مطالعه ی حاد جویهادهيپدي آگاهشيپ وي نيبشيپانجام مطالعات  

 مطالعه نوظهورهای فناوری ی امنيت جو و مخاطرات آن وكاربرد وی اتوسعهانجام مطالعات  

 مطالعه ثر بر هوانوردیمؤمطالعات جوی و اقليمي  

 مطالعه ی هواهاندهيآالی هامدل سعهتو وانجام مطالعات جوی  

 مطالعه های هواشناسي كشاورزی و سرمازدگي محصوالتبينيمطالعه پيش 

 مطالعه مياقل رييتغمطالعه شناخت اقليم و رفتار جو تحت شرايط  

 مورد يالمللنيبی هاسازمان با تعامل وهمكاری  

 شده يسازيايده تجار ي پژوهشيهاافتهي يسازيتجاربرنامه 

 مورد يشناسمياقل وجوی  علوم وي هواشناسي خصصت وی علمي هاافتهی يسازیتجار وبازاريابي 

 مورد ی هواشناسي و هشدار سريعهاسامانه توسعه وي طراح درنوين های فناوری ترويج

 مورد های تقاضامحوراجرای پروژه

 مورد های پژوهشيافتهترويج ي

 نرخ رشد يشناسمياقل وبرنامه توسعه علوم هواشناسي 

 مطالعه يشناسمياقل وخدمات تخصصي هواشناسي  ارائه

 جلد يتخصص وعلمي  مجالت و كتاب انتشار

 رويداد های علمي و تخصصيها و نمايشگاهشيهما در شركت وبرگزاری 

 دانشجو تربيت نيروی پژوهشگر دكتری

 دانشجو تربيت نيروی پژوهشگر كارشناسي ارشد

جمع كل
 

 .همان: مأخذ
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روند عملكرد بودجه بخش هواشناسي )سازمان هواشناسي كشور و  6همچنين در جدول 

اساس  بر آورده شده است. 1398تا  1390 هایشناسي( طي سالهای هواشناسي و اقليمپژوهشكده

 97/63اي برابر با در بخش اعتبارات هزينه 1397ماه ناين جدول عملكرد بودجه تا آبا

براي  عملكرددرصد و در مجموع  60اي سرمايههاي داراييتملک  درصد، در بخش اعتبارات

درصد  58/61 بخش هواشناسيبراي كل  ايسرمايههاي داراييتملک  اي واعتبارات هزينه

 614،090ميليون ريال كل بودجه مصوب، ميزان  997،149بدين معنا كه از رقم  بوده است.

 محقق شده است. 1397ماه ميليون ريال تا آبان
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 شناسي( هاي هواشناسي و اقليمعملكرد بودجه بخش هواشناسي )سازمان هواشناسي كشور و پژوهشكده .6 جدول

 )ميليون ريال(                1398با اليحه بودجه سال  و مقايسه آن 1390-1397هاي در طي سال

 نام برنامه / طرح

 1397سال  1396سال  1395سال  1394سال  1393سال  1392سال  1391سال  1390سال 
اليحه سال 

 مصوب عملكرد مصوب عملكرد مصوب عملكرد مصوب عملكرد مصوب عملكرد مصوب عملكرد مصوب عملكرد مصوب 1398
عملكرد 

 ماهتا آبان

اي . اعتبارات هزينه1

 ستاد مركزي
000.113  348.105  816.140  402.108  527.120  924.133  183.138  924.133  692.206  198.336  040.246  203.361 338.114 308.891 351.883 218.304 431.036 

برنامه ارائه خدمات 

 شناسيهواشناسي و اقليم
- - - - - - - - - - - - 338.114 308.891 351.883 218.304 181.866 

برنامه خدمات 

 هواشناسي
000.110  715.100  053.136  577.106  527.117  924.130  243.135  924.133  705.187  183.336  - - - - - - - 

های برنامه پژوهش

 كاربردی
000.3  633.4  763.4  852.1  000.3  000.3  940.2  0 987.3  0 000.6  4.959 - - - - - 

برنامه آموزش غيررسمي 

 مدتكوتاه
- - - - - - - - 000.15  15.000  000.15  12.398 - - - - - 

خدمات  ارائهبرنامه 

هواشناسي و 

 ي كاربردیشناسمياقل

- - - - - - - - - - 000.37  30.582 - - - - - 

خدمات  ارائهبرنامه 

 يشناسمياقل
- - - - - - - - - - 000.45  37.149 - - - - - 

خدمات  ارائهبرنامه 

بيني و هشدار پيش

 سريع هواشناسي

- - - - - - - - - - 380.114  94539 - - - - - 

خدمات فني  ارائهبرنامه 

 يشناسمياقل وهواشناسي 
- - - - - - - - - - 526.20  16965 - - - - - 

ی زيربرنامهبرنامه 

 يشناسمياقلهواشناسي و 
- - - - - - - - - - 134.8  6.723 - - - - - 

، هماهنگي سياستگذاریبرنامه 

 و راهبری مراكز هواشناسي
- - - - - - - - - - - - - - - - 249.170 
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 نام برنامه / طرح

 1397سال  1396سال  1395سال  1394سال  1393سال  1392سال  1391سال  1390سال 
اليحه سال 

 مصوب عملكرد مصوب عملكرد مصوب عملكرد مصوب عملكرد مصوب عملكرد مصوب عملكرد مصوب عملكرد مصوب 1398
عملكرد 

 ماهتا آبان

اي . اعتبارات هزينه2

پژوهشكده 

هواشناسي و 

 شناسياقليم

166.10  695.8  860.10  000.10  802.14  245.14  000.17  576.16  850.28  26.592 601.30  27.014 42.600 42.019 45.266 35.786 65.500 

برنامه توسعه علوم طبيعي 

 محض و كاربردی
166.10  695.8  860.10  000.10  802.14  245.14  000.17  576.16  850.28  26.592 601.30  27.014 - - - - - 

برنامه توسعه علوم 

هواشناسي و 

 شناسياقليم

- - - - - - - - - - - - 2.730 2.299 34.476 15.786 38.691 

های برنامه انجام پژوهش

-ای فرابخشي )مليپايه

ای( در زمينه منطقه

علوم هواشناسي و 

 شناسياقليم

- - - - - - - - - - - - 35.600 35.508 15.577 10.000 22.115 

سازی برنامه تجاری

 های پژوهشييافته
- - - - - - - - - - - - 4.270 4.212 5.213 10.000 4.694 

جمع اعتبارات 

 ايهزينه
166.123  043.114  676.151  402.118  329.135  169.148  183.155  500.150  542.235  224.928  641.276  230.375 380.714 42.019 397.149 254.090 496.536 

 هاي. اعتبارات طرح1

هاي دارايي تملک

اي ستاد سرمايه

 مركزي

853.259  766.199  895.342  299.175  000.330  520.268  950.327  797.185  450.522  82.608  743.472  298.000 460.900 393.000 570.000 350.000 682.194 

طرح توسعه فناوری 

 اطالعات هواشناسي
115.188  127.155  925.244  000.145  366.258  346.230  260.250  040.151  450.369  68.532 766.333  227.419 119.300 269.899 460.000 300.000 572.194 

طرح تأمين تجهيزات و 

 آالتماشين
634.5  095.5  740.5  300 634.5  053.3  790.6  040.2  000.8  2.950 000.14  5.726 8.000 5.000 10.000 5.000 10.000 
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 نام برنامه / طرح

 1397سال  1396سال  1395سال  1394سال  1393سال  1392سال  1391سال  1390سال 
اليحه سال 

 مصوب عملكرد مصوب عملكرد مصوب عملكرد مصوب عملكرد مصوب عملكرد مصوب عملكرد مصوب عملكرد مصوب 1398
عملكرد 

 ماهتا آبان

بهسازی و نوسازی 

ها و مراكز ايستگاه

 هواشناسي

104.66  544.39  230.92  999.29  000.66  121.35  900.70  717.32  000.514  11.126 977.124  64.855 318.600 118.000 100.000 45.000 100.000 

 هاي. اعتبارات طرح2

هاي دارايي تملک

اي پژوهشكده سرمايه

هواشناسي و 

 شناسياقليم

415.2  875.1  923.6  0 513 156.1  500.4  218.1  000.23  747.2  404.20  12.000 5.000 5.000 30.000 10.000 29.718 

ت اساسي و خريد تعميرا

 آالتنيماشتجهيزات و 
415.2  875.1  923.6  0 513 156.1  500.4  218.1  000.23  2.747  404.20  12.000 15.000 5.000 30.000 10.000 29.718 

 تملک جمع اعتبارات

 ايسرمايههاي دارايي
268.262  641.201  818.349  299.175  513.330  676.269  450.332  015.187  450.545  553.85  147.493  310.000 465.900 398.000 600.000 360.000 711.912 

 1.208.448 614.090 997.149 440.019 846.614 540.375 769.788 310.283 992.780 515.337 633.487 845.417 842.465 701.293 494.501 684.315 434.385 جمع كل

  قوانين بودجه و استعالم سازمان هواشناسي كشور.: خذأم
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اياالت متحده از جمله  مقايسه وضعيت اعتباری بخش هواشناسي كشور با چند كشور پيشرفته

مالزی، قزاقستان و آذربايجان نشان از جمله  توسعهدر حال  آمريكا، روسيه و كره جنوبي و چند كشور

ز ساير دهد كه وضعيت اعتباری بخش هواشناسي در ايران تنها از كشور آذربايجان بهتر بوده و امي

 به های ساليانهريزیتر است و لذا لزوم توجه بيشتر به اين بخش در بودجهكشورها به مراتب ضعيف

 آورده شده است. 7مقايسه كشورهای نامبرده با ايران در جدول  د.شواحساس ميخوبي 

 

 المللي سازمان هواشناسي كشوراي و بين. مقايسه منطقه7جدول 

 كشور

بودجه 

هواشناسي 

ليون )مي

 دالر(

توليد ناخالص 

 داخلي

 )ميليون دالر(

سهم بودجه 

هواشناسي از 

توليد 

ناخالص 

 داخلي

 جمعيت

)ميليون 

 نفر(

 وسعت

)ميليون 

كيلومتر 

 مربع(

سرانه هزينه 

هواشناسي 

به هر 

 كيلومتر

 )واحد دالر( 

مساحت 

نسبت به 

 ايران

 )درصد(

  آمريكا

    وسيهر

 كره جنوبي

 قزاقستان

 مالزي

ـ ايران

 آذربايجان

 .(WMOسازمان هواشناسي جهاني )مأخذ: 

 

 ي و پيشنهادهابندجمع

، تنظيم و های جویسازمان هواشناسي كشور متولي اصلي تحقيق و شناخت كامل اتمسفر و كليه پديده

ريزی، كمک به برنامهمنظور  به اطالعات و آمارهای هواشناسي و ارائه و كشف نتايج حاصله ليتحل و هيتجز

مين انرژی، سالمتي و بهبود ارتباطات أهای كشاورزی، آب، تثر در فعاليتؤافزايش بازدهي م پيشرفت و

كات قابل توجه و پيشنهادها در شود. نو غيره شناخته ميزميني و مطالعات محيط زيست  وهوايي، دريايي 

 از: عبارتند 1398رابطه با بودجه بخش هواشناسي در اليحه بودجه سال 

حدود  1397، نسبت به رقم مصوب سال 1398اشناسي در اليحه بودجه سال ـ بودجه بخش هو

به رقم  1397ميليون ريال در قانون بودجه سال  997،149دهد و از رقم درصد رشد را نشان مي19/21

با توجه به عملكرد حال  تا به رسيده است كه 1398ميليون ريال در اليحه بودجه سال  1،208،448

، افزايش مذكور پاسخگوی نيازهای 1397ماهه اول سال  9ماه در صدی بودجه تا آباندر 58/61تقريباً 

 ها خواهد شد.ماندگي از برنامهاين سازمان نخواهد بود و باعث عقب
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نسبت به قانون  1398در اليحه بودجه سال سازمان هواشناسي كشور شده ـ اعتبارات برآورد

 تملک اعتباراتدر بخش  رشد و درصد 23/18حدود ای هزينهاعتبارات در بخش  1397بودجه سال 

 درصد افزايش داشته است. 18/19 ایسرمايههای دارايي

 1398در اليحه بودجه سال ي شناسمياقلی هواشناسي و هاپژوهشكدهشده اعتبارات برآورد ـ

 عتباراتادر بخش  و درصد 18حدود ای هزينهاعتبارات در بخش  1397نسبت به قانون بودجه سال 

 درصد رشد داشته است. 19 ایسرمايههای دارايي تملک

های خريد تجهيزات و صرف هزينهتوسط سازمان هواشناسي كشور، بايد  بخشي از درآمد دريافتي ـ

درآمد در دليل عمومي بودن  كه به شودمربوطه  انخدمات به كاربر ئهاراافزارهای مورد نياز جهت نرم

كار تخصيص، امكان اين موضوع فراهم نبوده و عدم دريافت و ويند و سازافرشرايط كنوني و رعايت 

خدمات مورد نياز به  ئهاراناپذيری در صدمات جبرانباعث وارد شدن تأخير اخذ تخصيص اعتبارات، 

( 3ای از خدمات فني و تخصصي هواشناسي مطابق انكس )همچنين بخش عمده .شودمي انكاربر

و  زيادهای كه به دليل هزينه شودميه ئها ارانداردسازی فرودگاه، به فرودگاهايكائو به منظور استا

ای و عمراني حتي حفظ وضع موجود بدون در نظر گرفتن توسعه و محدوديت اعتبارات هزينه

نيز امكانپذير نخواهد بود. لذا با توجه به اهميت بسيار زياد ارائه خدمات هواشناسي به ساير روزرساني هب

ونقل هوايي و صنعت هوانوردی، بخش كشاورزی و خصوص حمل ونقل و بهها از جمله حملبخش

شود اعتبارات سازمان هواشناسي كشور، تقويت شود تا اين های ديگر، پيشنهاد ميبسياری از بخش

 ها باشد.سازمان قادر به ارائه خدمات به شكل مطلوب به ساير بخش

محيطي كشور تبديل شده های جدی زيستبه يكي از چالش غبار و گردمعضل  كهـ از آنجايي 

گيری، پايش و تسريع در های اندازهاست، الزم است تا اعتبارات مربوط به مطالعه، تجهيز ايستگاه

عنوان تنها دستگاه  آگاهي مربوط، در اعتبارات سازمان هواشناسي كشور بههای پيشاجرای سامانه

ي و نيبشيپی آلودگي هوا و صدور هاداده يي پايش برخطشور با تواناك يتيمكحا يياجرا

متناسب با شرايط حال حاضر كشور  ويژه و صورت بهدر مواجهه با اين امر،  مرتبط یهايآگاهشيپ

در اجرای برخي از مصوبات مرتبط با مقوله محيط زيست، موضوع  زيرا در بسياری از موارد .لحاظ شود

از  هاته و با همپوشاني با ساير دستگاهماني مالک عمل قرار گرفسازصورت  به كالن محيط زيست

اصلي و هدررفت مشخص بودن مسئول كاری، نا، تنها باعث ايجاد موازیسازمان هواشناسي كشورجمله 

  منابع شده است.

حاضر، كشور فاقد آزمايشگاه ملي و مرجع تخصصي در زمينه علوم جو در حال  با توجه به اينكهـ 

ثيرات بسياری بر تحقيقات بنيادی و كاربردی هواشناسي و است و اين كمبود تأاسي كاربردی و هواشن

ارزشمند جوی و اقليمي به  یهادادهضمن ارسال اطالعات و  هواشناختي گذاشته و در مواردی نيز

تأسيس برای تمهيداتي ست ا لذا ضروری، ده استكرهنگفتي را به كشور تحميل  یهانهيهزخارج 
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بر عالوه توانديمذكر است كه تأسيس اين آزمايشگاه  شايان انديشيده شود. شگاه مذكورآزماي

در  تخصصيـ  عنوان يک قطب علمي بهدر سطح ملي،  یاحرفهپاسخگويي به نيازهای تخصصي و 

بخشي از  كنندهنيتأمدر بين كشورهای منطقه مطرح باشد و حتي علوم جو و هواشناسي  بخش

 د.بخش هواشناسي كشور باش ی اعتبارینيازها

ترين مهم دهند كهدر بخش هواشناسي، مطالعات مربوط به تغيير اقليم در كشور نشان مي ـ

های طوفان های حدی اقليمي مانند خشكسالي، سيل، تگرگ،مشخصه اقليم آينده ايران افزايش پديده

های مربوط اينكه هزينه . اين وضعيت ضمنآساستهای سيلخاک و بارش و گردهای طوفان مخرب و

های ساليانه را نيز كاهش ريزیدهد، ميزان اعتمادپذيری به بودجهبه حوادث غيرمترقبه را افزايش مي

تواند حجم عظيمي از بودجه را برای بازسازی و يا كاهش غيرمترقبه مي بالیدهد، زيرا وقوع يک مي

 يهواشناسباني هديدش و يپاهای سازی شبكهلزوم بهينهاين موضوع،  سوی خود جلب كند. آثار آن به

و  هاليتحل و هيتجزابزارهای نوين برای ، استفاده از های مورد نياز كاربرانبرای تكميل داده

باليای مديريت ريسک و اطالعات هواشناسي در  هاداده اهميتتوجه كافي به ، های اقليميمدلسازی

 به جوی را با منشأبالهايي های ناشي از نه خسارتكاهش هزي طبيعي جوی و در نتيجه مديريت و

كشور برای توسعه  كالن هایبرنامهدر سازی آثار زيانبار آن پس از وقوع و بازمديريت بحران جای 

 .طلبدميرا با توجه به تغييرات اقليمي و پديده گرمايش جهاني كره زمين  پايدار

، كشاورزی، ونقلحملاز جمله  هابخشر ساير ا توجه به اهميت بخش هواشناسي و تأثير آن ببـ 

است تا به تحقيقات بنيادين و كاربردی در اين بخش اهميت  الزممت و غيره المحيط زيست، س

شناسي قات بنيادی بخش هواشناسي و اقليمتحقي حاضردر حال  با توجه به اينكه .تری داده شودبيش

دولتي نبوده و های اجرايي و كاربران غيرر دستگاههای اعتباری در اولويت سايبا توجه به محدوديت

دستاوردهای اين  از بردارعنوان تنها دستگاه اصلي بهره به اعتبارات سازمان هواشناسي كشور نيز

عدم انجام تحقيقات بنيادين و كاربردی  كند،نميمترتب را  هایتحقيقات نيز تكافوی پرداخت هزينه

روز هواشناسي در كشور گذاشته است ه دانش و كاربرد علوم و فنون بهمخربي بر توسع ، آثارمورد نياز

از تحقيقات بنيادين و كاربردی  سازوكارهاييمشخص كند كه چگونه و از طريق چه  بايد دولتبنابراين 

 د.ت خواهد كرحماياين حوزه 

مخرب جوی  هایپديدهبرای كاهش آثار زيانبار  آگاهيپيشو  بينيپيشاست تا به مبحث  الزم ـ

و  آگاهيپيش ،بينيپيش هایسامانهو غيره از طريق توسعه وفان ط، خشكسالي، غبار و گردنظير سيل، 

در راستای ارتقا رادار از جمله  مورد نيازهواشناسي  هایايستگاههشدار مخاطرات جوی و تكميل انواع 

ساعت  3به  تر مربعكيلوم 50ساعت در  3هواشناسي از  هایبينيكاهش تفكيک زماني و مكاني پيشو 

كارگيری نيروی انساني متخصص در جهت پيگيری و به سازیظرفيتو همچنين مربع كيلومتر  30در 
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كلي آمايش  هایسياستاساس  اصل سازگاری با اقليم با توجه به منويات مقام معظم رهبری بر

 د.تری شوقابله با خشكسالي توجه بيشسرزمين و م

سامانه خودكار توسعه هواشناسي كشاورزی )تهک كشاورزی(  اندازیه به راهبا توج ضروری استـ 

توسعه و از عملي  های، نسبت به حمايت1396 ـ 1397و دستاوردهای قابل قبول در سال زراعي 

های سازی سياستدر راستای پياده ،هواشناسي كشاورزی و مركز ملي خشكسالي هایايستگاهتجهيز 

جهت تأمين امنيت  در را ثمریهای مثمري صورت پذيرد كه فعاليتقدام مناسبكلي اقتصاد مقاومتي ا

در واحد سطح، ارتقای  افزايش توليد برای الزم هایآموزشو  هاآگاهيپيشغذايي از طريق صدور 

 . داشته است ت كشاورزیالمحصودر  هاتكاهش خسار و هاوری نهادهبهره
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