
 

 

1 

 كل كشور 7931اليحه بودهج سال ربرسي 

 هواشناسي. بخش 3

 

 

  

 

 
 
 

 مقدمه

های های جوی و اقلیمی ازجمله وقوع خشکسالی از طرفی و رخداد پدیدهحاضر کشور ایران شاهد ظهور پدیده درحال

ها و مراتع کشور از طرف دیگر سوزی جنگل، آلودگی هوا و آتشگردوغبارناشی از پیامدهای خشکسالی از قبیل 

بر اثرپذیری انکار است. عالوه رقابلیغهای مرتبط با این بخش، برنامه باشد. در این راستا اهمیت بخش هواشناسی ومی

 ازجملههای دیگر به این بخش ، هوانوردی و دریانوردی از بخش هواشناسی، وابستگی بخشونقلحملهای بخش

ی نیبشیپاطالعات هواشناسی و  شکیبکند. بخش کشاورزی، آب و محیط زیست اهمیت این بخش را مضاعف می

نقش سازمان هواشناسی در پیشبرد اهداف کشور در  .ضعیت جوی یکی از نیازهای ضروری در کشور استو

اهمیت و رغم علیسازد. ریزان و مدیران ارشد کشور به این بخش را آشکار میهای مختلف، لزوم توجه برنامهزمینه

ست و سالمت، در اسناد باالدستی ونقل، کشاورزی، محیط زیحملازجمله های مهم نقش این بخش در سایر بخش

ای به این بخش نشده است. این در حالی است که بخش هواشناسی برنامه ششم توسعه، هیچگونه اشارهازجمله 

های پیشرفته و تجهیزات و امکانات، با سطح مطلوب جهانی فاصله زیادی داشته و لزوم حمایت کشور از نظر فناوری

 .دشوخوبی احساس میبهاز این بخش، 

 

 7931بررسي اعتبارات بخش هواشناسي در اليحه بودجه سال 

ارائه  برنامه، شامل اعتبارات سازمان هواشناسی کشور، دارای 7931اعتبارات بخش هواشناسی در الیحه بودجه سال 

ی سه ی داراشناسمیاقلی هواشناسی و هاپژوهشکدهفعالیت و اعتبارات  39ی، شامل شناسمیاقلخدمات هواشناسی و 

ی( در زمینه امنطقه -ی فرابخشی )ملیاهیپای هاپژوهشی، برنامه انجام شناسمیاقلبرنامه توسعه علوم هواشناسی و 

  .باشدیمی پژوهشی هاافتهی یسازیتجاری و برنامه شناسمیاقلعلوم هواشناسی و 

، 7931یحه بودجه سال بودجه سازمان هواشناسی در الدهد که ت این بخش نشان میابررسی وضعیت اعتبار

میلیون ریال در  383.989درصد رشد داشته و به رقم  8/71، حدود 7931سال  نسبت به رقم مصوب در قانون بودجه

میلیون ریال در الیحه بودجه  973.989 ای، بهرسیده است. بودجه این سازمان در بخش اعتبارات هزینه 7931سال 

درصد رشد داشته است. همچنین اعتبارات در بخش تملک  99/1بل حدود رسیده است که نسبت به سال ق 7931سال 

 میلیون ریال رسیده است. 115،555به رقم درصد رشد داشته و  31ای های سرمایهدارایی
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دهد شوند نشان میشناسی که تحت نظر سازمان هواشناسی کشور اداره میی هواشناسی و اقلیمهاپژوهشکدهبررسی اعتبارات 

میلیون ریال  91.311درصد افزایش داشته و به رقم  9/1حدود  7931ای، نسبت به سال در بخش اعتبارات هزینه 7931ر سال که د

میلیون ریال در نظر  75.555برابر  7931ای این دو پژوهشکده در الیحه بودجه سال های سرمایهرسیده است. اعتبارات تملک دارایی

 مجموع دردهد. درصد را نشان می 99/99، کاهشی حدود 7931میلیون ریال در سال  71.555گرفته شده که با توجه به رقم 

 است. درصد کاهش داشته 7/9به میزان  7931نسبت به سال  7931اعتبارات این دو مرکز پژوهشی در الیحه بودجه سال 

ماه سال دهد که تا آبانی نشان میاهیسرمای هاییدارای تملک هاطرحبررسی عملکرد بودجه سازمان هواشناسی کشور در بخش اعتبارات 

 محقق شده است. 7931درصد از رقم بودجه مصوب در سال  91ی حدود انهیهزدرصد و در بخش اعتبارات  19حدود  7931

 یهاییدارای تملک هاطرحدهد که اعتبارات نشان می 7931شناسی در سال های هواشناسی و اقلیمعملکرد بودجه پژوهشکده

ماه سال آبانتا میلیون ریال بوده است و  71.555میزان  7931ی در قانون بودجه سال شناسمیاقلی هواشناسی و هاپژوهشکدهی اهیسرما

نیز تخصیص اعتبار دو  7931تأمین اعتباری برای این بخش صورت نگرفته است. شایان ذکر است که در سال  گونهچیهمتأسفانه  7931

ی این دو پژوهشکده، از رقم انهیهزشناسی در این بخش، صفر بوده است. همچنین در بخش اعتبارات و اقلیم پژوهشکده هواشناسی

درصد از رقم بودجه  11تأمین شده است که حدود  7931 ماهمیلیون ریال تا آبان 39.155، میزان 7931میلیون ریال مصوب سال  93.155

 مصوب در این بخش محقق شده است.

 

 بندي و پيشنهادهاجمع

 :استشرح زیر نکات مورد توجه در رابطه با بودجه بخش هواشناسی به

دهد درصد رشد را نشان می 1/33حدود  7931، نسبت به رقم مصوب سال 7931بودجه بخش هواشناسی در الیحه بودجه سال ـ 

درصدی بودجه  1/13حال با توجه به عملکرد تقریباً بهرسیده است که تا  7931میلیون ریال در الیحه بودجه سال  7.583.193و به رقم 

ها خواهد ماندگی از برنامه، افزایش مذکور پاسخگوی نیازهای این سازمان نخواهد بود و باعث عقب7931ماهه اول سال  3ماه در تا آبان

 شد.

در بخش اعتبارات  7931ون بودجه سال نسبت به قان 7931ـ اعتبارات برآورد شده سازمان هواشناسی کشور در الیحه بودجه سال 

 درصد افزایش داشته است. 31ای های سرمایهدرصد رشد و در بخش اعتبارات تملک دارایی 99/1ای حدود هزینه

 7931نسبت به قانون بودجه سال  7931ی در الیحه بودجه سال شناسمیاقلی هواشناسی و هاپژوهشکدهـ اعتبارات برآورد شده 

درصد کاهش داشته  99/99ای های سرمایهدرصد رشد، اما در بخش اعتبارات تملک دارایی 9/1ای حدود ات هزینهدر بخش اعتبار

 است.

ایاالت متحده ازجمله بررسی اعتبارات بخش هواشناسی و مقایسه وضعیت اعتباری این بخش کشور با چند کشور پیشرفته ـ 

دهد که وضعیت اعتباری مالزی، قزاقستان و آذربایجان نشان میازجمله سعه آمریکا، روسیه و کره جنوبی و چند کشور در حال تو

تر است و لذا لزوم توجه بیشتر به این مراتب ضعیفبخش هواشناسی در ایران تنها از کشور آذربایجان بهتر بوده و از سایر کشورها به

 د.شوخوبی احساس میبههای سالیانه ریزیبخش در بودجه

محیطی کشور تبدیل شده است، الزم است تا اعتبارات مربوط های جدی زیستبه یکی از چالش گردوغبارمعضل  کهـ از آنجایی 
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آگاهی مربوط، در اعتبارات سازمان هواشناسی های پیشگیری، پایش و تسریع در اجرای سامانههای اندازهبه مطالعه، تجهیز ایستگاه

ی هایآگاهشیپی و نیبشیپی آلودگی هوا و صدور هادادهکشور با توانایی پایش برخط  عنوان تنها دستگاه اجرایی حاکمیتیکشور به

 .متناسب با شرایط حال حاضر کشور لحاظ شود صورت ویژه ودر مواجهه با این امر، بهمرتبط 

و  استی کاربردی با توجه به اینکه درحال حاضر، کشور فاقد آزمایشگاه ملی و مرجع تخصصی در زمینه علوم جو و هواشناسـ 

این کمبود تأثیرات بسیاری بر تحقیقات بنیادی و کاربردی هواشناسی و هواشناختی گذاشته و در مواردی نیز ضمن ارسال اطالعات و 

تأسیس برای تمهیداتی لذا ضروری است ، ی هنگفتی را به کشور تحمیل نمودههانهیهزی ارزشمند جوی و اقلیمی به خارج، هاداده

 اندیشیده شود. مذکور آزمایشگاه

اندازی سامانه خودکار توسعه هواشناسی کشاورزی )تهک( و دستاوردهای قابل قبول در سال زراعی با توجه به راه ضروری استـ 

در راستای  ،هواشناسی کشاورزی و مرکز ملی خشکسالی هایایستگاهتوسعه و تجهیز های عملی از ، نسبت به حمایت7931 ـ 7931

و  هاآگاهیپیشجهت تأمین امنیت غذایی از طریق صدور  های مثمرثمری درهای کلی اقتصاد مقاومتی که فعالیتسیاست سازیپیاده

داشته است،  ت کشاورزیالمحصودر کاهش خسارات  ها ووری نهادهبرای افزایش تولید در واحد سطح، ارتقای بهره های الزمآموزش

 اقدام مناسبی صورت پذیرد.

 


