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 چكیده

است. ه شدبررسي  1399در اين گزارش وضعيت اعتبارات بخش هواشناسي كشور در اليحه بودجه سال 

اسي و ه خدمات هواشنئاراهای تحت برنامه 1399دجه سال اعتبارات بخش هواشناسي در اليحه بو

و  كشور مراكز هواشناسي، ذيل سازمان هواشناسي هماهنگي و راهبری ،ي و سياستگذاریشناسمياقل

ست. در شده ا گاه هواشناسي و علوم جو ارائهي ذيل پژوهششناسمياقلبرنامه توسعه علوم هواشناسي و 

ريال است  ميليون 554.569ای سازمان هواشناسي كشور جمع اعتبارات هزينه 1399اليحه بودجه سال 

شد را ردرصد  8/11ميليون ريال بوده است،  495.836بلغ كه م 1398كه نسبت به رقم مصوب سال 

در سال  ميليون ريال 691.264ای از رقم های سرمايهداراييتملکدهد. در بخش اعتبارات نشان مي

بخش  رسيده است كه در اين 1399ميليون ريال در اليحه بودجه سال  1.013.463به رقم  1398

دهد كه ای سازمان هواشناسي افزايش نشان ميهای سرمايهيدارايتملکدرصد اعتبارات  6/46حدود 

نظر هبناسبي ها، اين ميزان رشد رقم مای ساير بخشهای سرمايهداراييتملکنسبت به وضعيت اعتبارات 

 ،1398 نسبت به سال 1399رسد. درمجموع بودجه سازمان هواشناسي كشور در اليحه بودجه سال مي

ای هات هزينگاه هواشناسي و علوم جو، در بخش اعتبارپژوهشدهد. بودجه يدرصد رشد را نشان م 1/32

ان درصد كاهش را نش 37ای حدود های سرمايهداراييتملکدرصد رشد و در بخش اعتبارات  3/2

 1/10، 1398نسبت به سال  1399بودجه اين پژوهشگاه در اليحه بودجه سال  درمجموعدهد و مي

مل در بخش هواشناسي )شا 1398رسي وضعيت عملكرد بودجه در سال بر درصد كاهش يافته است.

 خشبه اين كه عملكرد بودج دهديمسازمان هواشناسي كشور و پژوهشگاه هواشناسي و علوم جو( نشان 

ارات تملک درصد، در بخش اعتب 3/55ای برابر با اعتبارات هزينه در بخش 1398ماه تا پايان آبان

های داراييای و تملک مجموع عملكرد برای اعتبارات هزينهدرصد و  2/33ای، های سرمايهدارايي

ودجه مصوب بميليون ريال  1.312.318درصد بوده است. بدين معنا كه از رقم  43ای اين بخش سرمايه

اسي و تأثير محقق شده است. اهميت بخش هواشن 1398 ماهميليون ريال تا پايان آبان 564.133ميزان 

مي مرتبط های طبيعي اقليها نياز به تكميل و تجهيز تأسيسات اين بخش و وقوع پديدهر ساير بخشآن ب

 دهد.ر نشان ميكل كشو 1399با اين بخش نياز به توجه به اعتبارات اين بخش را در اليحه بودجه سال 
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 مقدمه

رفي از ط لو سي شكساليوقوع خازجمله  های جوی و اقليميپديده بروزحاضر كشور ايران شاهد  درحال

ها لسوزی جنگ، آلودگي هوا و آتشخاكگردوهای ناشي از پيامدهای خشكسالي از قبيل و رخداد پديده

ين بخش اهای مرتبط با در اين راستا اهميت بخش هواشناسي و برنامه. استو مراتع كشور از طرف ديگر 

 ، هوانوردی وونقلحملهای بر اثرپذيری بخشهانكار است. عالو رقابليغاز قبيل برنامه خدمات هواشناسي 

آب و  بخش كشاورزی،ازجمله  های ديگر به اين بخشدريانوردی از بخش هواشناسي، وابستگي بخش

ي وضعيت نيبشيپاطالعات هواشناسي و  شکيبكند. محيط زيست اهميت اين بخش را مضاعف مي

 بيعيمستعد در حوادث طجزء كشورهای  جوی يكي از نيازهای ضروری در كشور است. كشور ايران

 و خسارات دهنديمساله تعداد زيادی از افراد در اثر باليای طبيعي جان خود را از دست و همه ستدنيا

ي و هوايي، زمين ونقلحملدر ازجمله  ی جاری كشورهاتيفعال. در شوديمزيادی به كشور وارد  اقتصادی

جوی،  ز وضعيتی دارد. بدون اطالع ااژهيوت جو و دريا اهميت ي وضعينيبشيپدريايي، اطالعات جوی و 

تاً در عمدكه ا امواج دري بينيپيشت. نيسپذير و فعاليت خطوط هوايي امكان نشست و برخاست هواپيماها

 هارندهپت انواع . در عمليات دفاعي و حركشوديمسازمان هواشناسي انجام  توسط، شونديماثر باد ايجاد 

در اثر  سازنسانای طبيعي و هايآلودگي وضعيت جوی مورد نياز است. نيبشيپ، هاپرتابهادها و مانند پهب

 تروری اسضي و هشدار آن در تأمين سالمت مردم نيبشيپو  شوديمجريان باد و يا جريان آب منتقل 

 شود.بيني اين پارامترها نيز توسط سازمان هواشناسي انجام ميگيری و پيشكه اندازه

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

ني و ات جاها قادر است از بروز خساربينيغيرقابل انكار است. بخش هواشناسي از طريق ارائه پيش

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

 نقل، كشاورزی و غيره الزم و ضروری است.وها ازجمله حملبسياری از بخش

ه اراي برنامهبه دو ای سرمايههای داراييتملک ای واعتبارات بخش هواشناسي شامل اعتبارات هزينه

ناسي هماهنگي و راهبری مراكز هواش ،گذاریو برنامه سياست يشناسمياقلخدمات هواشناسي و 

های گذشته در ای سالبه تحليل اعتبارات قوانين بودجه شوديمدر اين گزارش تالش  دارد.اختصاص 

پرداخته  در اين زمينههای موجود و بيان چالش 1399اليحه بودجه سال  و همچنينبخش هواشناسي 

سپس  وه صورت خالصه معرفي شدهای آن به، ابتدا بخش هواشناسي و فعاليتحاضر در گزارششود. 

ره صار اشامباحث پيرامون آن به اختبه نقش سازمان متولي حوزه هواشناسي پرداخته و  بررسي به

 .قرار خواهد گرفتبررسي مورد بحث و  بخش هواشناسيريزی شود. در ادامه بودجهمي
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 جایگاه آن در اسناد باالدستيو . بررسي بخش هواشناسي 1

در  های اخيردر سالمتأسفانه های اقليمي كشور، شرفته در ارتباط با چالگ براساس مطالعات صورت

ترين ربارشيكي از پ 1397-1398از طرفي سال آبي روند بارش منفي بوده است.  بيشتر مناطق كشور

غيير تدهد كه پديده ها در طول دوره آماری ثبت شده در كشور بوده است. اين موضوع نشان ميسال

منطقه  عنوان مثال،، كشور را تحت تأثير قرار داده است. بههای حدیاقليم همراه با رخداد پديده

تجربه های اخير در سالها را ترين خشكساليای است كه يكي از طوالنيشرق كشور، منطقه جنوب

ط ين شراياتوان گفت در دهه اخير كل كشور ايران درگير پديده خشكسالي بوده است كه ميو كرده 

های دنبال آن كاهش ظرفيتزيرزميني و افت پوسته زمين و بههای موجب افت حجم ذخاير آب

قاط نمامي های جامد به كل بارش در تبر آن نسبت بارشهای زيرزميني شده است. عالوهنگهداری آب

از  های زيرزمينيهای آبعدم امكان تغذيه تدريجي سفرهباعث كشور كاهش يافته است كه تبعات آن 

گيرد. آسا صورت ميهای رگباری و سيلسازی سدها از بارشده ذخيرهمنابع برفي شده است و عم

در مرز  ورشرق كش كه زماني فقط محدود به جنوب های گردوخاكطوفان های اخيرهمچنين در سال

اشي از تاً ناكنون بخش وسيعي از كشور را فراگرفته است كه عمدايران و پاكستان )زابل( بود، هم

 سطحي در كشورهای واقع در غرب ايران است.كاهش رواناب و رطوبت 

ران ينده ايآمشخصه اقليم ترين مهم دهند كهشان مينمطالعات مربوط به تغيير اقليم ازسوی ديگر، 

های و بارش های گردوخاكطوفان های حدی اقليمي مانند خشكسالي، سيل، تگرگ،افزايش پديده

زان دهد، ميوط به حوادث غيرمترقبه را افزايش ميهای مرب. اين وضعيت ضمن اينكه هزينهستآساسيل

تواند يقبه مغيرمتر بالیدهد، زيرا وقوع يک های ساليانه را نيز كاهش ميريزیاعتمادپذيری به بودجه

كه در  تفاقيا، مانند سوی خود جلب كند حجم عظيمي از بودجه را برای بازسازی و يا كاهش آثار آن به

راواني به فدر كشور رخ داد و خسارات اقتصادی  1398ماه و فروردين 1397 حوادث سيل اسفندماه سال

باني برای ههای ديدسازی شبكهلزوم بهينهشد. اين موضوع، های اقتصادی و زيربنايي كشور وارد بخش

 هایسازیو مدل هاليتحل و هيابزارهای نوين برای تجز، استفاده از های مورد نياز كاربرانتكميل داده

يم در و تغيير اقلمديريت بحران جای  هواشناسي به توجه كافي به اهميت مديريت ريسک، اقليمي

 .كندايجاب ميرا  های كالن كشور برای توسعه پايداربرنامه

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

منظور به صلهطالعات و آمارهای هواشناسي و ارائه و كشف نتايج حاا ليتحل و هيتجز، تنظيم و جوی

رژی، ن انميأهای كشاورزی، آب، تثر در فعاليتؤريزی، پيشرفت و افزايش بازدهي مكمک به برنامه

شود. ته ميو غيره شناخزميني و مطالعات محيط زيست  وسالمتي و بهبود ارتباطات هوايي، دريايي 

 :فعاليت داردهای مختلف زير ها و حوزهبخشدر اين سازمان 



 

 اه مجلس شوراي اسالمي مركز ژپوهش  ___________________________________________________ 

 

 

4 

 .زمين و دريا گيری از خصوصيات فيزيكي هوا،های تجديدپذير با بهرهحوزه توليد انرژی بخش انرژی:

 ی جوی.هايآگاهشيپبا استفاده از  ونقلحملحوزه حفظ ايمني  :ونقلحملبخش 

 سي.بهينه با استفاده از دانش هواشنا وسازساختحوزه  بخش عمران:

 ی جوی.هايآگاهشيپحوزه توسعه پايدار با استفاده از  بخش كشاورزی، غذا و منابع طبیعي:

 شور.ادی كحوزه تأثير متقابل صنعت ملي و دانش هواشناسي در بهبود اقتص بخش صنایع و معادن:

ريا دوا و حوزه افزايش توان دفاعي با آگاهي از خصوصيات فيزيكي ه بخش دفاع و امنیت ملي:

 های هواشناسي.آگاهيپيش و

 حوزه هواشناسي در خدمت عامه. و اجتماعي: گيبخش فرهن

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

 اشناسيدی هوحوزه بهبود سالمت و افزايش رفاه با استفاده از علوم كاربر بخش سالمت و رفاه:

 .بيني و تحليل وضعيت آلودگي هوا و ريزگردهايشازجمله نقش سازمان هواشناسي در پ

كار خوبي آش های مختلف را بهبررسي باال، نقش اين سازمان در پيشبرد اهداف كشور در زمينه

شد. ازنده باسثر و تواند بسيار مؤريزان و مديران ارشد كشور به اين موضوع ميد. لذا توجه برنامهكنمي

حيط ونقل، كشاورزی، مهای مهم ازجمله حملسي در ساير بخشرغم اهميت و نقش بخش هواشنابه

خش نشده بای به اين گونه اشارهزيست و سالمت، در اسناد باالدستي از جمله برنامه ششم توسعه، هيچ

نات، امكا وهای پيشرفته و تجهيزات است. اين درحالي است كه بخش هواشناسي كشور از نظر فناوری

 شود.يمخوبي احساس  له زيادی داشته و لزوم حمايت از اين بخش، بهبا سطح مطلوب جهاني فاص

  

 كل كشور 1399. بررسي اعتبارات بخش هواشناسي در الیحه بودجه سال 2

سال  ه، نسبت به رقم مصوب در قانون بودج1399بودجه سازمان هواشناسي در اليحه بودجه سال 

به  1398ميليون ريال در سال  1.187.100رقم  دهد و ازدرصد رشد را نشان مي 1/32گذشته حدود 

ای ش هزينهرسيده است. بودجه اين سازمان در بخ 1399ميليون ريال در اليحه سال  1.568.032رقم 

رصد رشد د 8/11ميليون ريال رسيده است كه حدود  554.569به رقم ، ميليون ريال 495.836از رقم 

 691.264م درصد رشد داشته و از رق 6/46 ایسرمايههای داراييتملک داشته است. اعتبارات در بخش

 ست.رسيده ا 1399سال اليحه ميليون ريال در  1.013.463به رقم  1398ميليون ريال در سال 

ودجه سال باليحه و  1398مقايسه بودجه سازمان هواشناسي كشور را در قانون بودجه سال  1جدول 

 دهد.نشان مي 1399
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 و 1399الیحه بودجه سال ازمان هواشناسي كشور در س اعتبارات. 1جدول 

 )ميليون ريال(      1398مقایسه آن با قانون بودجه سال 

 جمع كل ایهای سرمایهدارایيتملک یانهیهزاعتبارات 

قانون 

 1398سال

برآورد 

 1399سال

درصد 

 تغییر

قانون 

 1398سال

برآورد 

1399 

درصد 

 تغییر

قانون 

 1398سال

برآورد 

 1399سال

درصد 

 تغییر

495.836 554.569 8/11 691.264 1.013.463 6/46 1.187.100 1.568.032 1/32 

 .1399و اليحه بودجه سال  1398قانون بودجه سال  خذ:أم

 

 اعتبارات. دهديمنشان  1398ماه ميزان عملكرد بودجه بخش هواشناسي را تا آبان 2جدول 

مجموع  در 1398هواشناسي كشور در قانون بودجه سال  ی سازماناهيسرماهای داراييتملک یهاطرح

دجه تا عملكرد بو كهبوده ميليون  691.264 ميزانهای متفرقه از محل اعتبارات عمومي و رديف

درصد از  9/34ميليون ريال بوده است، بنابراين حدود  241.027 مبلغدر اين بخش  1398ماه آبان

 مجموع ازدری اين سازمان، انهيهزدر بخش اعتبارات  رقم بودجه مصوب، محقق شده است. همچنين

زان ، مي1398ميليون ريال مصوب سال  495.836رقم های متفرقه محل اعتبارات عمومي و رديف

ودجه مصوب درصد از رقم ب 9/56تأمين شده است كه حدود  1398ماه ميليون ريال تا آبان 282.139

 در اين بخش محقق شده است.

بودجه سال  در قانون و علوم جو يهواشناس گاهپژوهش یاهيهای سرمادارايي تملک یهااعتبارات طرح

اعتبارات اين بخش از عملكرد  1398ماه آبان انيتا پا كه بوده است الير ونيليم 39.718 زانيم ،1398

 تاكنونبخش  درصد از اعتبارات اين 9/3دهد كه تنها كه اين ارقام نشان مي بوده استميليون ريال  1.571

مصوب سال  الير ونيليم 85.500ه از رقم گاپژوهشن يا یانهيدر بخش اعتبارات هز .محقق شده است

درصد از رقم  1/46تأمين شده است كه حدود  1398ماه آبان انيتا پا الير ونيليم 39.396 زانيم ،1398

 يب و عملكرد آن طبودجه مصو يبه بررس 2بخش محقق شده است. در جدول  نيبودجه مصوب در ا

كشور و  يهواشناس نمربوط به سازما 1399و مقايسه با اليحه بودجه سال  1398تا  1395 یهاسال

 پرداخته شده است.و علوم جو  يهواشناس شگاهپژوه
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 (الير ونيلي)م     بخش هواشناسي 1399 تا 1395 یهاسال يبودجه مصوب و عملكرد آن ط يبررس .2جدول 

 النوع اعتبارات/ س

 1399سال  1398سال  1397سال  1396سال  1395سال 

 عملكرد مصوب
درصد 

 عملكرد
 عملكرد مصوب

درصد 

 عملكرد

درصد  عملكرد مصوب

 عملكرد

عملكرد تا  مصوب

 ماهآبان

درصد 

 عملكرد

 الیحه 

 پیشنهادی

درصد 

 رشد

 های داراييتملکی هاطرح

 یاهيسرما

 98/41 1.025.000 64/32 235.598 721.912 60/19 117.618 600.000 25/85 392.899 460،900 94/63 315.297 493،147 جمع

 59/46 1.000.000 31/34 234.027 682.194 63/20 117.618 570.000 11/88 392.899 445.900 00/66 312.000 472،743 سازمان هواشناسي كشور

 -06/37 25.000 96/3 1.571 39.718 0 0 30.000 0 0 15.000 16/16 3.297 20،404 علوم جوهواشناسي و  پژوهشگاه

 یانهيهزاعتبارات 

 68/5 545.881 34/53 275.535 516.536 91.11 370.954 407.149 64/90 345.075 380.714 82/83 231.888 276،641 جمع

 34/6 458.381 78/54 236.139 431.036 37/91 321.533 351.883 75/89 303.461 338.114 27/83 204.882 246،040 سازمان هواشناسي كشور

 34/2 87.500 08/46 39.396 85.500 42/89 49.421 55.266 69/97 41.614 42،600 25/88 27.006 30،601 علوم جوهواشناسي و  پژوهشگاه

 درآمد

 90/43 295.000 37/134 275.454 205.000 13/107 208.895 195.000 75/92 153.040 165.000 28/90 148.964 165،000 جمع

 سازمان هواشناسي كشور

 )رديف متفرقه درآمد عمومي(
120،000 123،201 67/102 120.000 134.486 07/112 150.000 174.978 65/116 160.000 246.849 28/154 250.000 25/56 

 علوم جوهواشناسي و  پژوهشگاه

 )درآمد اختصاصي(
45،000 25،763 25/57 45.000 18.554 23/41 45.000 33.917 37/75 45.000 28.605 57/63 45.000 0 

 ایرديف متفرقه درآمد هزينه

 44/48 109.651 75/71 53.000 73.870 93/69 54.192 77.500 29/8 5.800 70.000 63/12 12.000 95.000 جمع

 44/48 96.188 99/70 46.000 64.800 25/72 48.768 67.500 05/9 5.430 60.000 50/13 10،800 80،000 ی دستگاهانهيهزبرگشت به بودجه 

ی هاطرحبرگشت به بودجه 

 ی دستگاهاهيسرماهای داراييتملک
15،000 1،200 00/8 10.000 370 70/3 10.000 5.424 24/54 9.070 7.000 18/77 13.463 43/48 

 

.قوانين بودجه و استعالم از سازمان هواشناسي كشورخذ: أم
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 دشومياره ادتحت نظر سازمان هواشناسي كشور كه  گاه هواشناسي و علوم جوپژوهش اعتباراتبررسي 

 3/2 حدود 1398به سال  ای نسبتهزينه اعتباراتدر بخش  1399سال اليحه در  دهد كهنشان مي

اتفاق  درصد 06/37ای كاهشي حدود سرمايههای داراييتملک در بخش اعتبارات داشته و رشددرصد 

 1398ه سال نسبت ب 1399اعتبارات اين مركز پژوهشي در اليحه بودجه سال  درمجموعو  افتاده است

  (.3)جدول  درصد كاهش داشته است 1/10به ميزان 

 

 الیحه بودجه سال در  پژوهشگاه هواشناسي و علوم جو اعتبارات. 3جدول 

 )ميليون ريال(    1398و مقایسه آن با قانون بودجه سال  1399

 جمع كل ایهای سرمایهدارایيتملک عمومي یانهیهزاعتبارات 

قانون 

 1398سال

برآورد 

 1399سال

درصد 

 تغییر

قانون 

 1398سال

برآورد 

 1399سال

درصد 

 تغییر

قانون 

 1398سال

برآورد 

 1399سال

درصد 

 تغییر

85.500 87.500 3/2 39.718 25.000 0/37- 125.218 112.500 1/10- 

 .1399و اليحه بودجه سال  1398قانون بودجه سال  خذ:أم

 

ه خدمات هواشناسي و اراي برنامهدو ، سازمان هواشناسي كشور دارای 1399در اليحه بودجه سال 

بيني هواشناسي آلودگي هوا و شناسي، پيشبيني هواشناسي آبپيشفعاليت  10 شاملي شناسمياقل

بيني هواشناسي هوانوردی، پيشبيني شناسي، پيشبيني هواشناسي دريايي و اقيانوسگردوخاك، پيش

بيني هواشناسي كشاورزی، تحليل داده و ارائه آمار و اطالعات هواشناسي، خدمات عامه هواشناسي، پيش

خشكسالي و برنامه شناسي سي و تهيه گزارشات اقليمشناای، تهيه گزارشات اقليمهواشناسي جاده

فعاليت كنترل و نظارت مراكز هواشناسي كل  هماهنگي و راهبری مراكز هواشناسي شامل ،گذاریسياست

شامل سه  يشناسمياقلدارای برنامه توسعه علوم هواشناسي و  علوم جوهواشناسي و گاه پژوهشكشور و 

مذكور و  یهابرنامهوضعيت اعتباری  است. خصصيها و خدمات تترويج يافته ،پژوهشي فعاليت پروژه

 .است 5و  4ول شرح جدابه 1399در اليحه بودجه سال  آنهامقايسه 
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 (الير ونيلي)م       كل كشور 1399سال  برنامه و فعالیت سازمان هواشناسي كشور در الیحه بودجه يبررس. 4جدول 

 بهای تمام شده مقدار سنجه عملكرد عنوان برنامه/فعالیت برنامه بندیشماره طبقه
 ایاعتبارات هزینه

 جمع كل متفرقه
 اختصاصي عمومي

226.015 40.000 000/20750/11.300186.0150 گزارش يشناسمياقل وخدمات هواشناسي  هيارابرنامه 

15.665  000/1.800703/815.6650 گزارش يشناسآبي هواشناسي نيبشيپ 1303001007

16.245  000/1.800025/916.2450 گزارش ي هواشناسي آلودگي هوا و گرد و خاكنيبشيپ 1303001008

18.566  000/5.400438/318.5660 گزارش شناسيي هواشناسي دريايي و اقيانوسنيبشيپ 1303001009

16.245  000/97.000167/016.2450 گزارش ي هواشناسي هوانوردینيبشيپ 1303001010

16.245  000/200225/8116.2450 گزارش ي هواشناسي كشاورزینيبشيپخدمات  ارائه 1303001011

82.711 40.000 000/9.900.000008/042.7110 تعداد داده ه آمار و اطالعات هواشناسيتحليل داده و اراي 1303001012

16.245  000/13.000250/116.2450 گزارش خدمات عامه هواشناسي 1303001013

15.665  000/200325/7815.6650 گزارش یاجادهبيني هواشناسي پيش 1303001014

14.504  000/24.000604/014.5040 گزارش شناسيتهيه گزارشات اقليم 1303001021

13.924  000/11.000266/113.9240 گزارش شناسي خشكساليتهيه گزارشات اقليم 1303001022

328.554 56.188 000/34353/9.663272.3660 كزتعداد مرا يگذاری، هماهنگي و راهبری مراكز هواشناسبرنامه سياست 1303019000

328.554 56.188 000/34353/9.663272.3660 تعداد مراكز كنترل و نظارت مراكز هواشناسي كل كشور 1303019001

554.569 96.188 458.3810 جمع كل

 . 1399اليحه بودجه سال  مأخذ:
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 (الير ونيلي)م    1399سال  در الیحه بودجه علوم جو اسي وه هواشنبرنامه و فعالیت پژوهشگا يبررس. 5 جدول

بندی شماره طبقه

برنامه
 مقدار سنجه عملكرد عنوان برنامه/فعالیت

بهای تمام 

 شده

 ایاعتبارات هزینه
 جمع كل

 اختصاصي عمومي

 شناسيبرنامه توسعه علوم هواشناسي و اقلیم1805025000
نرخ رشد تولیدات 

 وریعلمي و فنا
000/67612/1.97787.50045.000132.500

000/30800/2.48447.54427.00074.544 پروژه يشپژوهپروژه 1805025006

000/48708/60319.9789.00028.978 يافته پژوهشي هاترويج يافته 1805025007

000/4500/7.24419.9789.00028.978 مورد خدمات تخصصي 1805025008

87.50045.000132.500كل جمع
 

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

با اليحه  آورده شده است و ارقام آن 1398تا  1395های پژوهشگاه هواشناسي و علوم جو( طي سال

در بخش  1398ماه ندجه تا آبابراساس اين جدول عملكرد بو. مقايسه شده است 1399بودجه سال 

درصد و  1/33ای های سرمايهداراييدرصد، در بخش اعتبارات تملک  9/55ای برابر با اعتبارات هزينه

ي واشناسهای برای كل بخش های سرمايهداراييای و تملک در مجموع عملكرد برای اعتبارات هزينه

يزان مميليون ريال كل بودجه مصوب،  1.357.318بدين معنا كه از رقم  درصد بوده است. 6/43

 محقق شده است. 1398ماه ميليون ريال تا آبان 592.738
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 . عملكرد بودجه بخش هواشناسي )سازمان هواشناسي كشور و پژوهشگاه هواشناسي و علوم جو(6جدول 

 ريال( ميليون)      1399و مقایسه آن با الیحه بودجه سال  1395-1398های در طي سال

 نام برنامه / طرح

 1398سال  1397سال  1396سال  1395سال 
الیحه سال 

 مصوب عملكرد مصوب عملكرد مصوب عملكرد مصوب 1399
عملكرد تا 

 ماهآبان

398.114308.891419.383370.301495.836282.139554.569 215.682 326.040 ای ستاد مركزی. اعتبارات هزینه1

398.114308.891419.383370.301206.666117.596226.015- شناسيخدمات هواشناسي و اقليم هئبرنامه ارا

برنامه سياستگذاری، هماهنگي و راهبری مراكز 

 هواشناسي
- -----289.170164.543328.554

 - - - - - - - - - برنامه خدمات هواشناسي

 - - - - - - -4.996 6.000 های كاربردیبرنامه پژوهش

 - - - - - - -12.491 15.000 مدتبرنامه آموزش غيررسمي كوتاه

شناسي برنامه ارائه خدمات هواشناسي و اقليم

 كاربردی
37.000 30.811

- - - - - - - 

 - - - - - - -37.472 45.000 شناسيبرنامه ارائه خدمات اقليم

 بيني و هشدار سريعبرنامه ارائه خدمات پيش

 هواشناسي
194.380 106.046

- - - - - - - 

 - - - - - - -17.092 20.526 شناسيبرنامه ارائه خدمات فني هواشناسي و اقليم

 - - - - - - -6.774 8.134 شناسيريزی هواشناسي و اقليمبرنامه برنامه

ای پژوهشگاه هواشناسي و . اعتبارات هزینه2

 علوم جو
75.601 52.76987.60060.168100.26683.338130.50068.001132.500

برنامه توسعه علوم طبيعي محض و 

 كاربردی

 - - - - - - -27.006 30.601 عمومي

 - - - - - - -25.763 45.000 اختصاصي

برنامه توسعه علوم هواشناسي و 

 شناسياقليم

 87.500 19.395 43.691 30.476 34.476 2.430 2.730 - - عمومي

 45.000 2.105 2.813 1.500 2.900 1.150 2.900 - - اختصاصي

 - 18.000 32.115 15.577 15.577 35.442 35.600 - - عموميای های پايهبرنامه انجام پژوهش
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 نام برنامه / طرح

 1398سال  1397سال  1396سال  1395سال 
الیحه سال 

 مصوب عملكرد مصوب عملكرد مصوب عملكرد مصوب 1399
عملكرد تا 

 ماهآبان

ای( در زمينه منطقه -فرابخشي )ملي

 شناسيعلوم هواشناسي و اقليم
 اختصاصي

- - 
25.100 17.000 25.100 25.000 25.697 15.000 - 

های سازی يافتهبرنامه تجاری

 پژوهشي

 - 2.001 9.694 3.368 5.213 3.742 4.270 - - عمومي

 - 11.500 16.490 7.417 17.000 404 17.000 - - اختصاصي

268.451485.714369.059519.649453.639626.336350.140687.069 401.641 ایجمع اعتبارات هزینه

های دارایيتملکهای ح. اعتبارات طر1

 ای ستاد مركزیسرمایه
487.743 313.200455.900393.269580.000123.042691.264241.0271.013.463

230.000318.600269.899460.000107.696572.194199.070840.000 333.766 اطالعات هواشناسي فناوریتوسعه 

8.0008.0005.00010.00040710.0001.00010.000 14.000 آالتتأمين تجهيزات و ماشين

74.000119.300118.000100.0009.515100.00033.957150.000 124.977 ها و مراكز هواشناسيبهسازی و نوسازی ايستگاه

ها و ها، ايستگاهتوسعه، تجهيز و تعميرساختمان

 مراكز هواشناسي )از محل درآمد(
15.000 1.20010.00037010.0005.4249.0707.00013.463

های دارایيتملکهای . اعتبارات طرح2

 ای پژوهشگاه هواشناسي و علوم جوسرمایه
20.404 3.29715.000030.000039.7181.57125.000

 - - - - - - - - - های مقابله با آنمطالعه پديده ريزگرد و راه

3.29715.000030.000039.7181.57125.000 20.404 آالتماشين تعميرات اساسي و خريد تجهيزات و

316.497470.900393.269610.000123.042730.982242.5981.038.463 508.147 ایهای سرمایهدارایيتملکجمع اعتبارات 

584.948956.614762.3281.129.649576.6811.357.318592.7381.725.532 909.788 جمع كل

.و استعالم از سازمان هواشناسي كشور 1399قوانين بودجه سنوات گذشته، اليحه بودجه سال  خذ:أم
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وضعيت عملكرد منابع درآمد واريزی به خزانه توسط سازمان هواشناسي كشور حاصل از  7جدول 

تا  1393های های تخصصي هواشناسي و هواشناسي هوانوردی طي سالارائه خدمات فني و فعاليت

مبلغ  1398ماه دهد كه تا آباندهد. اطالعات مندرج در اين جدول نشان ميرا نشان مي 1398

ميليون ريال توسط سازمان هواشناسي كشور به خزانه واريز شده كه درمجموع رقم وصولي  246.849

 ميليون ريال بوده است. 53.000رديف متفرقه درآمدی برای سازمان هواشناسي كشور مبلغ 

 

 1398تا  1393های . عملكرد منابع درآمد عمومي سازمان هواشناسي كشور در طي سال7دول ج
 )ميليون ريال(

 سال
درآمد عمومي 

 ملي

جمع واریزی به 

 خزانه

 رقم وصولي درآمد
جمع كل وصولي ردیف 

 ایهزینه متفرقه درآمدی
های تملک دارایي

 ایسرمایه

1393 15.000 17.872 4.850 0 4.850 

1394 75.000 53.000 0 0 0 

1395 120.000 123.201 10.800 1.200 12.000 

1396 120.000 134.486 5.430 370 5.800 

1397 150.000 174.978 48.768 5.424 54.192 

ماه تا آبان

1398 
160.000 246.849 46.000 7.000 53.000 

 .استعالم از سازمان هواشناسيمأخذ: 

 

های تملک ها، شامل اعتبارات طرحعتبارات ادارات هواشناسي استان، وضعيت ا8در جدول 

بارات ها، در بخش اعتشده است. در بين استانداده  نشانای ای و اعتبارات هزينههای سرمايهدارايي

ريال و در  ميليون 63.861ای، استان سيستان و بلوچستان با رقم های سرمايههای تملک داراييطرح

اعتبار هستند.  ميليون ريال، دارای بيشترين 97.763ای، استان فارس با اعتبار هزينه بخش اعتبارات

يون ريال و ميل 570.844ای رقم های سرمايههای تملک داراييدر سطح استاني، درمجموع اعتبار طرح

 .استميليون ريال  1.786.950ای رقم مجموع اعتبارات هزينه
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 1399ها در الیحه بودجه سال شناسي استان. اعتبارات ادارات كل هوا8جدول 
 )ميليون ريال(

 اداره كل هواشناسي ایكد بودجه
های دارایيهای تملکاعتبارات طرح

 ایسرمایه
 ایاعتبارات هزینه

39.860 15.000 مركزی 113051

55.224 21.000 گيالن 113052

87.440 20.903 مازندران 113053

85.528 30.392 آذربايجان شرقي 113054

74.808 16.000 آذربايجان غربي 113055

55.729 11.863 كرمانشاه 113056

88.164 47.446 خوزستان 113057

97.763 20.507 فارس 113058

62.307 24.424 كرمان 113059

90.700 44.094 خراسان رضوی 113060

97.420 28.898 اصفهان 113061

73.868 11.000 هرمزگان 113062

66.384 63.861 سيستان و بلوچستان 113063

53.668 13.000 كردستان 113064

38.225 11.392 همدان 113065

60.385 42.363 لرستان 113066

39.014 7.072 ايالم 113067

38.454 10.984 زنجان 113068

48.092 12.922 چهارمحال و بختياری 113069

39.484 4.807 كهگلويه و بويراحمد 113070

38.821 7.300 سمنان 113071

52.914 12.220 يزد 113072

46.933 3.001 بوشهر 113073

71.000 5.000 تهران 113074

56.011 7.500 اردبيل 113075

30.719 21.000 قم 113076

38.555 10.100 قزوين 113077

60.377 8.159 گلستان 113078

33.409 3.470 خراسان شمالي 113079

41.113 14.870 خراسان جنوبي 113080

24.581 20.296 البرز 113081

1.786.950 570.844 جمع كل
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 ی و پیشنهادهابندجمع

م و ، تنظيهای جویسازمان هواشناسي كشور متولي اصلي تحقيق و شناخت كامل اتمسفر و كليه پديده

ريزی، مهكمک به برنامنظور به كشف نتايج حاصلهاطالعات و آمارهای هواشناسي و ارائه و  ليتحل و هيتجز

رتباطات بود امين انرژی، سالمتي و بهأهای كشاورزی، آب، تثر در فعاليتؤپيشرفت و افزايش بازدهي م

دها در پيشنها وكات قابل توجه شود. نو غيره شناخته ميزميني و مطالعات محيط زيست  وهوايي، دريايي 

 از: عبارتند 1399اسي در اليحه بودجه سال رابطه با بودجه بخش هواشن

 وم جو()شامل سازمان هواشناسي كشور و پژوهشگاه هواشناسي و عل بخش هواشناسيكل بودجه  -

دهد و يدرصد رشد را نشان م 28حدود  1398، نسبت به رقم مصوب سال 1399در اليحه بودجه سال 

يال در اليحه ميليون ر 1.680.532به رقم  1398ميليون ريال در قانون بودجه سال  1.312.318از رقم 

محقق ودجه ب درصد 43تقريباً  1398ماهه اول سال  8ماه در رسيده است كه تا آبان 1399بودجه سال 

 شده است.

انون قنسبت به  1399شده سازمان هواشناسي كشور در اليحه بودجه سال  اعتبارات برآورد -

درصد رشد و در بخش اعتبارات  8/11ای حدود در بخش اعتبارات هزينه 1398بودجه سال 

شناسي درصد افزايش داشته است و درمجموع بودجه سازمان هوا 6/46ای های سرمايهداراييتملک

 درصد رشد داشته است. 1/32نسبت به سال گذشته،  1399كشور در اليحه بودجه سال 

سبت به ن 1399بودجه سال در اليحه ه هواشناسي و علوم جو پژوهشگاشده  اعتبارات برآورد -

ارات و در بخش اعتبرشد درصد  3/2ای حدود در بخش اعتبارات هزينه 1398قانون بودجه سال 

گاه در كاهش داشته است و درمجموع بودجه اين پژوهشدرصد  37حدود ای های سرمايهداراييتملک

 درصد كاهش داشته است. 1/10نسبت به سال گذشته  1399اليحه بودجه سال 

ای، های سرمايههای تملک داراييها، در بخش اعتبارات طرحاستان ادارات هواشناسي در بين -

ای، استان فارس با ميليون ريال و در بخش اعتبارات هزينه 63.861استان سيستان و بلوچستان با رقم 

تبار ع اعميليون ريال، دارای بيشترين اعتبار هستند. در سطح استاني، درمجمو 97.763اعتبار 

ای رقم هميليون ريال و مجموع اعتبارات هزين 570.844ای رقم های سرمايههای تملک داراييطرح

 .استميليون ريال  1.786.950

های خريد تجهيزات بخشي از درآمد دريافتي توسط سازمان هواشناسي كشور، بايد صرف هزينه -

دليل عمومي بودن درآمد در وطه شود كه بهافزارهای مورد نياز جهت ارائه خدمات به كاربران مربو نرم

باعث وارد شدن صدمات امكان بازگشت كامل درآمد وصولي نبوده و اين موضوع شرايط كنوني 

ای از خدمات فني و شود. همچنين بخش عمدهناپذيری در ارائه خدمات مورد نياز به كاربران ميجبران

ارائه  بخش فرودگاهور استانداردسازی فرودگاه، به منظ( ايكائو به3تخصصي هواشناسي مطابق انكس )
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حتي  ایهای سرمايهتملک داراييای و های زياد و محدوديت اعتبارات هزينهدليل هزينهشود كه بهمي

پذير نخواهد بود. لذا با توجه به روزرساني نيز امكانحفظ وضع موجود بدون در نظر گرفتن توسعه و به

ونقل خصوص حملونقل و بهها ازجمله حملخدمات هواشناسي به ساير بخش اهميت بسيار زياد ارائه

 اعتباراتشود های ديگر، پيشنهاد ميهوايي و صنعت هوانوردی، بخش كشاورزی و بسياری از بخش

به ساير  ترشكل مطلوب شود تا اين سازمان قادر به ارائه خدمات به تقويتسازمان هواشناسي كشور 

 ها باشد.بخش

ه محيطي كشور تبديل شدهای جدی زيستبه يكي از چالش گردوغبارمعضل  كهآنجايي  از -

سريع در گيری، پايش و تهای اندازهاست، الزم است تا اعتبارات مربوط به مطالعه، تجهيز ايستگاه

تگاه عنوان تنها دسآگاهي مربوط، در اعتبارات سازمان هواشناسي كشور بههای پيشاجرای سامانه

ي و نيبشيپی آلودگي هوا و صدور هاداده شور با توانايي پايش برخطك يتيمكحا ييااجر

ضر كشور متناسب با شرايط حال حا ويژه و صورتبهدر مواجهه با اين امر،  مرتبط یهايآگاهشيپ

 ت، موضوعط زيسدر اجرای برخي از مصوبات مرتبط با مقوله محي زيرا در بسياری از موارد .لحاظ شود

ازجمله  هااهته و با همپوشاني با ساير دستگسازماني مالك عمل قرار گرفصورت به ن محيط زيستكال

نابع رفت ماصلي و هدرمشخص بودن مسئول كاری، نا، تنها باعث ايجاد موازیسازمان هواشناسي كشور

 شده است.

م جو ه علومينحاضر، كشور فاقد آزمايشگاه ملي و مرجع تخصصي در زدرحال  با توجه به اينكه -

ناسي و ی هواشثيرات بسياری بر تحقيقات بنيادی و كاربرداست و اين كمبود تأو هواشناسي كاربردی 

ه بقليمي ارزشمند جوی و ا یهادادهضمن ارسال اطالعات و  هواشناختي گذاشته و در مواردی نيز

أسيس تبرای اتي تمهيدست ا لذا ضروری، ده استكرهنگفتي را به كشور تحميل  یهانهيهزخارج 

بر عالوه توانديمذكر است كه تأسيس اين آزمايشگاه  شايان انديشيده شود. آزمايشگاه مذكور

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

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

 د.ی اعتباری بخش هواشناسي كشور باشنيازها

ترين دهند كه مهمدر بخش هواشناسي، مطالعات مربوط به تغيير اقليم در كشور نشان مي -

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

های مربوط است. اين وضعيت ضمن اينكه هزينهآسهای سيلهای گرد و خاك و بارشمخرب و طوفان

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 دهد، زيرا وقوع يک بالی غيرمترقبه ميمي

 يهواشناسباني هديدش و يپاهای سازی شبكهلزوم بهينهموضوع،  اين سوی خود جلب كند.آثار آن به 
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و  هاليتحل و هيتجزابزارهای نوين برای ، استفاده از های مورد نياز كاربرانبرای تكميل داده

باليای مديريت ريسک ها و اطالعات هواشناسي در داده اهميتتوجه كافي به ، های اقليميسازیمدل

جای  به های ناشي از بالهايي با منشأ جوی رامديريت و كاهش هزينه خسارت طبيعي جوی و درنتيجه

با  كشور برای توسعه پايدار كالن هایبرنامهدر و بازسازی آثار زيانبار آن پس از وقوع مديريت بحران 

 .كندايجاب ميرا توجه به تغييرات اقليمي و پديده گرمايش جهاني كره زمين 

مخرب جوی  هایپديدهبرای كاهش آثار زيانبار  آگاهيپيشو  بينييشپاست تا به مبحث  الزم -

و  آگاهيپيش بيني،پيش هایسامانهوفان و غيره از طريق توسعه ط، خشكسالي، گرد و غبارنظير سيل، 

رتقا و اراستای  دررادار مورد نياز ازجمله هواشناسي  هایايستگاههشدار مخاطرات جوی و تكميل انواع 

ساعت  3به  كيلومتر مربع 50ساعت در  3های هواشناسي از بينيک زماني و مكاني پيشكاهش تفكي

يگيری پكارگيری نيروی انساني متخصص در جهت و به سازیظرفيتو همچنين كيلومتر مربع  30در 

كلي آمايش  هایسياستاصل سازگاری با اقليم با توجه به منويات مقام معظم رهبری براساس 

انون هوای پاك و ( ق26و اجرايي نمودن قوانين باالدستي همانند ماده ) بله با خشكساليسرزمين و مقا

 د.توجه بيشتری شو مديريت بحران قانون (14) ماده

رزی( كشاو اندازی سامانه خودكار توسعه هواشناسي كشاورزی )تهکبا توجه به راه ضروری است -

ي هواشناس هایايستگاهتوسعه و تجهيز لي از های عم، نسبت به حمايتآنو دستاوردهای قابل قبول 

قدام اهای كلي اقتصاد مقاومتي سازی سياستدر راستای پياده ،كشاورزی و مركز ملي خشكسالي

دور صجهت تأمين امنيت غذايي از طريق  های مثمرثمری را درمناسبي صورت پذيرد كه فعاليت

كاهش  ها ووری نهادهر واحد سطح، ارتقای بهرهبرای افزايش توليد د های الزمآموزشو  هاآگاهيپيش

 داشته است.  ت كشاورزیالمحصودر  هاخسارت
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