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 دهکیچ

مورد  1931در این گزارش بررسی وضعیت اعتبارات سازمان هواشناسی کشور در الیحه بودجه سال 

تحت هشت برنامه ارائه  1931بررسی قرار گرفته است. اعتبارات بخش هواشناسی در الیحه بودجه سال 

شدار ی و هنیبشیپی، ارائه خدمات شناسمیاقلی کاربردی، ارائه خدمات شناسمیاقلخدمات هواشناسی و 

 یزیربرنامهی، ارائه خدمات هواشناسی، شناسمیاقلسریع هواشناسی، ارائه خدمات فنی هواشناسی و 

مدت ارائه شده است. جمع های کاربردی، آموزش غیررسمی کوتاهی، پژوهششناسمیاقلهواشناسی و 

امه برن نیمهمترعنوان ای برنامه ارائه خدمات هواشناسی بههای سرمایهای و تملک داراییاعتبارات هزینه

به  1934نسبت به رقم مصوب در قانون بودجه سال  1931بخش هواشناسی در الیحه بودجه سال 

سازمان هواشناسی در بخش اعتبارات درصد کاهش داشته است. همچنین درصد رشد بودجه  4/22میزان 

درصد بوده است و  6/21ای حدود های سرمایهدرصد و در بخش اعتبارات تملک دارایی 13ای هزینه

دهد. اهمیت درصد نسبت به سال قبل رشد را نشان می 1/21بودجه سازمان هواشناسی در مجموع 

و تجهیز تأسیسات این بخش و وقوع ها، نیاز به تکمیل بخش هواشناسی و تأثیر آن بر سایر بخش

های طبیعی اقلیمی مرتبط با این بخش، نیاز به توجه بیشتر به اعتبارات این بخش را در الیحه پدیده

 دهد.کل کشور نشان می 1931بودجه سال 

 

 مقدمه

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

ا و هسوزی جنگلهای ناشی از پیامدهای خشکسالی از قبیل گردوغبار، آلودگی هوا و آتشرخداد پدیده

خش این ب های مرتبط باباشد. در این راستا اهمیت بخش هواشناسی و برنامهمراتع کشور از طرف دیگر می

و  ، هوانوردیونقلحملهای بر اثرپذیری بخشانکار است. عالوه رقابلیغاز قبیل برنامه خدمات هواشناسی 

بخش کشاورزی، آب و  ازجملههای دیگر به این بخش دریانوردی از بخش هواشناسی، وابستگی بخش

ی وضعیت نیبشیپاطالعات هواشناسی و  شکیبد. کنمحیط زیست اهمیت این بخش را مضاعف می

اله سو همه باشدیمدنیا  جوی یکی از نیازهای ضروری در کشور است. کشور ایران جزء کشورهای بالخیز
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و خسارات زیادی به کشور  دهندیمتعدادی زیادی از افراد در اثر بالیای طبیعی جان خود را از دست 

یی، زمینی و دریایی، اطالعات جوی هوا ونقلحملی جاری کشور ازجمله در هاتیفعال. در شودیموارد 

ی دارد. بدون اطالع از وضعیت جوی، نشست و برخاست اژهیوی وضعیت جو و دریا اهمیت نیبشیپو 

 ی موج دریا با کمکنیبشیپو  شوندیمنیست. امواج دریا عمدتاً در اثر باد ایجاد  ریامکانپذهواپیماها 

پادها مانند په هاپرنده. در عملیات دفاعی و حرکت انواع ودشیمی باد در سازمان هواشناسی انجام نیبشیپ

اد و در اثر جریان ب سازانسانی طبیعی و هایآلودگی وضعیت جوی مورد نیاز است. نیبشیپ، هاپرتابهو 

 .ی و هشدار آن در تأمین سالمت مردم ضروری استنیبشیپو  شودیمیا جریان آب منتقل 

طور باشد که بهای میهای سرمایهای و تملک داراییاعتبارات هزینهاعتبارات بخش هواشناسی شامل 

ی و هشدار سریع هواشناسی اختصاص نیبشیپعمده به برنامه ارائه خدمات هواشناسی و برنامه ارائه خدمات 

های گذشته در بخش ای سالبه تحلیل اعتبارات قوانین بودجه شودیمدر این گزارش تالش  دارد.

در این گزارش، های موجود آن پرداخته شود. و بیان چالش 1931هواشناسی به همراه الیحه بودجه سال 

صورت خالصه معرفی خواهد شد. سپس به معرفی و نقش های آن بهابتدا بخش هواشناسی و فعالیت

شود. در ادامه ی پرداخته و مباحث پیرامون آن به اختصار اشاره میسازمان متولی حوزه هواشناس

 ریزی سازمان هواشناسی مورد بررسی و بحث قرار خواهد گرفت.بودجه

 

 . معرفی بخش هواشناسی1

ویکم متأسفانه از اوایل قرن بیستهای اقلیمی کشور، براساس مطالعات صورت گرفته در ارتباط با چالش

ت که ای اسشرق کشور، منطقهر دوسوم کشور روند بارش منفی بوده است. منطقه جنوببه بعد تقریباً د

آبی و خشکسالی در سال اخیر تجربه کرده است. تداوم کم 11ها را طی ترین خشکسالییکی از طوالنی

توان گفت در دهه اخیر کل کشور ایران سوم جنوبی آن( حاکم است. میقسمت اعظم کشور )ازجمله یک

های زیرزمینی و افت یر پدیده خشکسالی بوده است که این شرایط موجب افت حجم ذخایر آبدرگ

 بر آن نسبتهای زیرزمینی شده است. عالوههای نگهداری آبدنبال آن کاهش ظرفیتپوسته زمین و به

 های جامد به کل بارش در تمامی نقاط کشور کاهش یافته است که تبعات آن عدم امکان تغذیهبارش

های سازی سدها از بارشهای زیرزمینی از منابع برفی شده است و عمده ذخیرههای آبتدریجی سفره

های گردوخاک که زمانی فقط های اخیر توفانگیرد. همچنین در سالآسا صورت میرگباری و سیل

ا ز کشور راکنون بخش وسیعی اشرق کشورمان در مرز ایران و پاکستان )زابل( بود، هممحدود به جنوب

نظر متخصصان عمدتاً ناشی از کاهش رواناب و رطوبت سطحی در کشورهای فراگرفته است که بنا به

 واقع در غرب ایران است.

های مطالعات مربوط به تغییر اقلیم که در مرکز ملی اقلیم کشور و براساس مدلسازیازسوی دیگر، 



 

 

 

دی های حمشخصه اقلیم آینده ایران افزایش پدیدهدهند که مهمترین دینامیکی انجام شده است نشان می

من باشد. این وضعیت ضآسا میهای سیلهای گردوخاک و بارشاقلیمی مانند خشکسالی، سیل، تگرگ، توفان

های ریزیدهد، میزان اعتمادپذیری به بودجههای مربوط به حوادث غیرمترقبه را افزایش میاینکه هزینه

تواند حجم عظیمی از بودجه را برای بازسازی دهد، زیرا وقوع یک بلیه غیرمترقبه میسالیانه را نیز کاهش می

های دیدبانی برای تکمیل سازی شبکهلزوم بهینهاین موضوع،  سوی خود جلب کند.و یا کاهش آثار آن به

ه توج، ای اقلیمیهها و مدلسازیابزارهای نوین برای تجزیه و تحلیل، استفاده از های مورد نیاز کاربرانداده

شور های کالن کو تغییر اقلیم در برنامهجای مدیریت بحران بههواشناسی  کافی به اهمیت مدیریت ریسک

 طلبد.را می برای توسعه پایدار

های عنوان متولی اصلی تحقیق و شناخت کامل اتمسفر و کلیه پدیدهسازمان هواشناسی کشور به

منظور هاطالعات و آمارهای هواشناسی و ارائه و کشف نتایج حاصله ب، تنظیم و تجزیه و تحلیل جوی

مین انرژی، أهای کشاورزی، آب، تثر در فعالیتؤریزی، پیشرفت و افزایش بازدهی مکمک به برنامه

این د. شوو غیره شناخته میزمینی و مطالعات محیط زیست  وسالمتی و بهبود ارتباطات هوایی، دریایی 

 های مختلف زیر است:ها و حوزههای پژوهشی در بخشها و اولویترحسازمان دارای ط

 گیری از خصوصیات فیزیکی هوا، زمین و دریا.های تجدیدپذیر با بهرهبخش انرژی: حوزه تولید انرژی

 ی جوی.هایآگاهشیپبا استفاده از  ونقلحمل: حوزه حفظ ایمنی ونقلحملبخش 

 بهینه با استفاده از دانش هواشناسی. وسازساختبخش عمران: حوزه 

 ی جوی.هایآگاهشیپبخش کشاورزی، غذا و منابع طبیعی: حوزه توسعه پایدار با استفاده از 

 بخش صنایع و معادن: حوزه تأثیر متقابل صنعت ملی و دانش هواشناسی در بهبود اقتصادی کشور.

آگاهی از خصوصیات فیزیکی هوا و دریا و بخش دفاع و امنیت ملی: حوزه افزایش توان دفاعی با 

 های هواشناسی.آگاهیپیش

 و اجتماعی: حوزه هواشناسی در خدمت عامه. یبخش فرهنگ

 بخش مدیریت، اقتصاد و بازرگانی: حوزه هواشناسی و مدیریت کالن کشور.

 ناسی.بخش سالمت و رفاه: حوزه بهبود سالمت و افزایش رفاه با استفاده از علوم کاربردی هواش

خوبی آشکار های مختلف را بهبررسی باال، نقش این سازمان در پیشبرد اهداف کشور در زمینه

 تواند بسیار مؤثر و سازنده باشد.ریزان و مدیران ارشد کشور به این موضوع میلذا توجه برنامه ،سازدمی
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 1395. بررسی اعتبارات بخش هواشناسی در الیحه بودجه سال 2

 1934سال  ، نسبت به رقم مصوب در قانون بودجه1931سازمان هواشناسی در الیحه بودجه سال بودجه 

 812.829به رقم  1934میلیون ریال در سال  132.111دهد و از رقم درصد رشد را نشان می 1/21حدود 

یلیون م 216.611ای از رقم رسیده است. بودجه این سازمان در بخش هزینه 1931میلیون ریال در سال 

درصد رشد  13رسیده است که حدود  1931میلیون ریال در سال  246.141به رقم  1934ریال در سال 

درصد رشد داشته و از رقم  6/21ای های سرمایهداشته است. همچنین اعتبارات در بخش تملک دارایی

با توجه  رسیده است. 1931میلیون ریال در سال  482.849به رقم  1934میلیون ریال در سال  931.311

میلیون ریال بوده  132.111که میزان  1934به جمع رقم بودجه سازمان هواشناسی در قانون بودجه سال 

میلیون ریال بوده  221.111به این سازمان که  1934ماه اول سال  3در یافته است و رقم بودجه تخصیص

مقایسه بودجه سازمان هواشناسی  1درصد از رقم بودجه مصوب، محقق شده است. جدول  3/96است، حدود 

میزان تخصیص )عملکرد( سال  2و جدول  1931الیحه بودجه سال و  1934کشور را در قانون بودجه سال 

 .دهدیمنشان را  1934

 

 1395و  1394های . مقایسه بودجه سازمان هواشناسی كشور در سال1جدول 

 )میلیون ریال(

ف
دی

ر
 

 سال

 تملک هزینه

های دارایی

 ایسرمایه

درصد 

 تغییرات

 تملک

های دارایی

 مالی

 جمع

درصد تغییرات بودجه 

 1395در الیحه سازمان 

 1394نسبت به قانون سال 

هزینه 

 عمومی
 جمع اختصاصی

درصد 

 تغییرات

1 
مصوب 

1934 
216.611 1 216.611 

1/13 

931.311 

6/21 

1 132.111 

1/21 

9 
الیحه 

1931 
246.141 1 246.141 482.849 1 812.829 

 .1931و الیحه بودجه سال  1934قانون بودجه سال  خذ:آم

 

   1394سال ماه اول  9 میزان تخصیص بودجه سازمان هواشناسی كشور در. 2جدول 

 )میلیون ریال(                                                        

ف
دی

ر
 

 سال
 تملک هزینه

 ایهای سرمایهدارایی

 تملک

 های مالیدارایی
 جمع

 جمع اختصاصی هزینه عمومی

 132.111 1 931.311 216.611 1 216.611 1934مصوب  1

2 
 221.111 1 31.919 191.848 1 191.848 1934تخصیص 

 3/96 - 1/29 9/69 - 9/69 1934سال  درصد تخصیص

 

 

 



 

 

 

شوند که اداره میشناسی تحت نظر سازمان هواشناسی کشور هواشناسی و اقلیمدو پژوهشکده 

حدود  1934ای نسبت به سال در بخش بودجه هزینه 1931اعتبارات این دو مرکز پژوهشی در سال 

ای کاهشی حدود های سرمایهدهد، اما در بخش اعتبارات تملک داراییدرصد افزایش را نشان می 2/3

 (.9درصد اتفاق افتاده است )جدول  9/11

 

 1395و  1394های شناسی در سالی هواشناسی و اقلیمهاپژوهشکده. مقایسه بودجه 3جدول 

)میلیون ریال(   

ف
دی

ر
 

 سال

 تملک هزینه

های دارایی

 ایسرمایه

درصد 

 تغییرات

 تملک

های دارایی

 مالی

 جمع

درصد تغییرات الیحه 

به قانون نسبت  1395

 1394سال 

هزینه 

 عمومی
 جمع اختصاصی

درصد 

 تغییرات

1 
مصوب 

1934 
22.211 41.111 62.211 

2/3 

29.111 

9/11- 

1 31.211 

1/4 

9 
الیحه 

1931 
91.611 41.111 81.611 21.414 1 36.111 

 همان. خذ:آم

 

، سازمان هواشناسی کشور دارای هشت برنامه ارائه خدمات هواشناسی 1931در الیحه بودجه سال 

های ارائه خدمات هواشناسی با کاربردهای خاص و ویژه، ارائه ی کاربردی )دارای زیربرنامهشناسمیاقلو 

دمات کاربردی خدمات هواشناسی کاربردی کاهش آثار زیانبار پدیده جهانی گرمایش کره زمین، ارائه خ

ی، ارائه خدمات کاربردی شناسآبشناسی، ارائه خدمات کاربردی هواشناسی خشکسالی و اقلیم

ی، ارائه خدمات کاربردی اجادههواشناسی آلودگی هوا و گرد و خاک، ارائه خدمات کاربردی هواشناسی 

ربردی هواشناسی هواشناسی دریایی، ارائه خدمات کاربردی هواشناسی هوانوردی، ارائه خدمات کا

یز، ی حوزه آبرشناسمیاقلی ارائه خدمات هاربرنامهیزی )شامل شناسمیاقلکشاورزی(، برنامه ارائه خدمات 

ی کاهش آثار شناسمیاقل، ارائه خدمات گردوخاکی آلودگی هوا و هاکانونی شناسمیاقلارائه خدمات 

کشاورزی، ارائه خدمات خشکسالی و  یشناسمیاقلزیانبار پدیده گرمایش کره زمین، ارائه خدمات 

دمات ی ارائه خهاربرنامهیزی و هشدار سریع هواشناسی )شامل نیبشیپی(، برنامه ارائه خدمات شناسمیاقل

ی، ارائه خدمات هواشناسی شناسآبعامه و کاهش آثار زیانبار بالیای جوی، ارائه خدمات هواشناسی 

ی، ارائه خدمات هواشناسی دریایی، ارائه خدمات اجاده، ارائه خدمات هواشناسی گردوخاکآلودگی هوا و 

هواشناسی هوانوردی، ارائه خدمات هواشناسی کشاورزی(، برنامه ارائه خدمات فنی هواشناسی و 

ی، آورجمعی هواشناسی، راهبری خدمات هاتیفعالی استانداردسازی هاربرنامهیزی )شامل شناسمیاقل

ی هواشناسی( برنامه ارائه خدمات هواشناسی، هاتیفعالرائه داده و اطالعات هواشناسی، راهبری پردازش، ا

 ی و تدوین مقررات ملی صنعتزیربرنامهی )شامل زیربرنامه شناسمیاقلی هواشناسی و زیربرنامهبرنامه 

، نگرندهیآی و اتوسعهی انجام مطالعات هاربرنامهیزی کاربردی )شامل هاپژوهشهواشناسی(، برنامه 
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ی جوی و اقلیمی و هادهیپدپژوهش و مطالعه محیطی و اقلیمی، پژوهش و مطالعه کاهش آثار زیانبار 

. دباشیممهارتی(  مدتکوتاه)شامل زیربرنامه آموزش  مدتکوتاهآلودگی هوا( و برنامه آموزش غیررسمی 

باشد. البته الزم به ذکر می 1و  4ول به شرح جدا هاآنوضعیت اعتباری هشت برنامه مذکور و مقایسه 

 1931به الیحه بودجه سال  هابرنامهی هواشناسی و اضافه شدن برخی هابرنامهدلیل تفاوت است که به

 .باشدینم ریامکانپذبه راحتی  آنهامقایسه 

)سازمان هواشناسی کشور  روند عملکرد و تخصیص بودجه بخش هواشناسی 6در جدول همچنین 

براساس  آورده شده است. 1934تا  1928های طی سال شناسی(های هواشناسی و اقلیمو پژوهشکده

 باشد.درصد می 77/33برابر با  1394ماهه اول سال  9این جدول عملکرد تخصیص در 

 



 

 

 

 )میلیون ریال(          1395با الیحه  1394. مقایسه اعتبارات سازمان هواشناسی برحسب برنامه در سال 4جدول 

 عنوان ردیف

 مصارف
 جمع كل

 ایهای سرمایهتملک دارایی هاهزینه

مصوب سال 

1394 

تخصیص 

1394 

سال  الیحه بودجه

1395 

سال  مصوب

1394 

تخصیص 

1394 

الیحه بودجه سال 

1395 

مصوب سال 

1394 

تخصیص 

1394 

 سالالیحه بودجه 

1395 

1 
ی و هشدار نیبشیپخدمات  ارائه برنامه

 سریع هواشناسی
1 1 114,921 1 1 1 1 1 114,921 

 41,111 1 1 1 1 1 41,111 1 1 یشناسمیاقلخدمات  ارائهبرنامه  2

9 
هواشناسی و  خدمات ارائه برنامه

 ی کاربردیشناسمیاقل
1 1 98,111 1 1 1 1 1 98,111 

9 
هواشناسی و  خدمات فنی ارائهبرنامه 

 یشناسمیاقل
1 1 21,126 1 1 1 1 1 21,126 

4 
 ی هواشناسی وزیربرنامهبرنامه 

 یشناسمیاقل
1 1 2,194 1 1 1 1 1 2,194 

 6,111 1 9,328 1 1 1 6,111 1 9,328 ی کاربردیهاپژوهشبرنامه  1

 11,111 1,111 11,111 1 1 1 11,111 1,111 11,111 مدتکوتاه یررسمیغبرنامه آموزش  6

 482,849 216,133 661,916 482,849 31,912 193,959 1 121,848 128,619 برنامه خدمات هواشناسی 8

 717,773 221,399 679,343 472,743 93,352 193,959 246,343 133,747 236,633 مجموع

 همان. :خذآم
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  1395با الیحه  1394ی برنامه در سال جاری و سال آتی تخمینی فقط برای مقایسه( در سال هاتیفعالی جدید )براساس تشابه هابرنامه. مقایسه اعتبارات سازمان هواشناسی برحسب 5جدول 

 )میلیون ریال(

عنوانردیف

مصارف
جمع كل

ایسرمایه هایتملک داراییهاهزینه

مصوب سال 

1394

تخصیص 

1394

الیحه بودجه سال 

1395

مصوب سال 

1394

تخصیص 

1394

الیحه بودجه سال 

1395

مصوب سال 

1394

تخصیص 

1394

 سالالیحه بودجه 

1395

1
و هشدار سریع  ینیبشیپخدمات  ارائهبرنامه

هواشناسی
31,918 69,319 114,921 1 1 1 31,918 69,319 114,921 

 41,111 21,141 98,116 1 1 1 41,111 21,141 98,116یشناسمیاقلخدمات  ارائهبرنامه 2

9
هواشناسی و خدمات ارائهبرنامه

کاربردی یشناسمیاقل
91,246 21,681 98,111 1 1 1 91,246 21,681 98,111 

9
هواشناسی و خدمات فنی ارائهبرنامه 

یشناسمیاقل
18,112 11,463 21,126 1 1 1 18,112 11,463 21,126 

 2,194 4,141 6,821 1 1 1 2,194 4,141 6,821یشناسمیاقلهواشناسی و یزیربرنامه4

 6,111 1 9,328 1 1 1 6,111 1 9,328کاربردی یهاپژوهشبرنامه 1

 11,111 1,111 11,111 1 1 1 11,111 1,111 11,111مدتکوتاهیررسمیغبرنامه آموزش 6

 482,849 31,912 482,849 482,849 31,912 193,959 1 1 1برنامه خدمات هواشناسی8

 717,773 221,399 679,343 472,743 93,352 193,959 246,343 133,747 236,633مجموع

 همان. :خذآم

 

  



 

 

 

 )میلیون ریال(                 1394-1377های در طی سالشناسی( های هواشناسی و اقلیم)سازمان هواشناسی كشور و پژوهشکدههواشناسی بخش عملکرد بودجه  .6 جدول

 نام برنامه / طرح

 1394سال  1393سال  1392سال  1391سال  1393سال  1379سال  1377سال  1377سال 

 مصوب عملکرد مصوب عملکرد مصوب عملکرد مصوب عملکرد مصوب عملکرد مصوب عملکرد مصوب عملکرد مصوب
 9عملکرد 

 ماهه

 191,848 216,632 199,324 192,129 199,324 121,128 112,412 141,216 111,942 119,111 82,134 21,161 61,411 61,194 18,412 16,836 ای ستاد مركزی. اعتبارات هزینه1

 121,848 128,811 199,324 191,249 191,324 118,128 116,188 196,119 111,811 111,111 86,943 82,411 12,188 13,811 11,324 11,262 برنامه خدمات هواشناسی

 1 9,328 1 2,341 9,111 9,111 1,212 4,869 4,699 9,111 2,241 2,111 1,294 1,294 1,122 1,122 های کاربردیبرنامه پژوهش

 1,111 11,111 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 مدتبرنامه آموزش غیررسمی کوتاه

ای پژوهشکده هواشناسی . اعتبارات هزینه2

 شناسیو اقلیم
2,111 8,642 2,286 2,286 3,684 3,684 11,166 2,631 11,261 11,111 14,212 14,241 18,111 16,186 22,211 18,123 

 18,123 22,211 16,186 18,111 14,241 14,212 11,111 11,261 2,631 11,166 3,684 3,684 2,286 2,286 8,642 2,111 برنامه توسعه علوم طبیعی محض و کاربردی

 147,336 235,542 153,533 155,173 147,169 135,329 117,432 151,676 114,343 123,166 77,267 93,239 67,677 69,713 65,394 64,796 ایجمع اعتبارات هزینه

های داراییهای تملک . اعتبارات طرح1

 ای ستاد مركزیسرمایه
911,391 162,611 939,224 189,988 264,281 264,281 213,219 133,866 942,231 181,233 991,111 267,523 928,311 121,838 122,411 31,919 

 63,242 963,411 111,141 211,261 291,946 212,966 141,111 244,321 111,128 122,111 182,228 182,228 112,933 919,824 118,111 243,491 طرح توسعه فناوری اطالعات هواشناسی

 2,311 2,111 2,141 6,831 9,119 1,694 911 1,841 1,131 1,694 6,921 6,921 6,662 3,111 1,111 1,111 آالتطرح تأمین تجهیزات و ماشین

ها و مراکز  بهساااازی و نوساااازی ایساااتگاه  

 هواشناسی
11,111 11,111 81,111 14,916 83,128 83,128 66,114 93,144 32,291 23,333 66,111 91,121 81,311 92,818 141,111 18,161 

های  های تملک دارایی  . اعتبارات طرح 2

سی و      سرمایه  شنا شکده هوا ای پژوه

 شناسیاقلیم

1,111 9,811 2,442 2,442 2,811 1,131 2,411 1,281 6,329 1 119 1,116 4,111 1,212 29,111 1,611 

تعمیرات اساااااسااای و خریاد تجهیزات و  

 آالتماشین
1,111 9,811 2,442 2,442 2,811 1,131 2,411 1,281 6,329 1 119 1,116 4,111 1,212 29,111 1,611 

های جمع اعتبارات تملک دارایی

 ای سرمایه
335,931 172,353 395,732 175,725 266,975 265,373 262,267 231,641 349,717 175,299 333,513 269,676 332,453 177,315 545,453 92,334 

 243,343 773,992 337,515 477,633 417,745 465,742 293,731 531,494 315,674 375,434 353,637 357,224 244,512 465,542 237,444 373,727 جمع كل

 همان. خذ:آم
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 ی و پیشنهادهابندجمع

، ی جویهاعنوان متولی اصلی تحقیق و شناخت کامل اتمسفر و کلیه پدیدهسازمان هواشناسی کشور به

 منظور کمک بههاطالعات و آمارهای هواشناسی و ارائه و کشف نتایج حاصله ب لیوتحلهیتجزتنظیم و 

ود مین انرژی، سالمتی و بهبأهای کشاورزی، آب، تثر در فعالیتؤریزی، پیشرفت و افزایش بازدهی مبرنامه

کات قابل توجه و شود. نو غیره شناخته میزمینی و مطالعات محیط زیست  وارتباطات هوایی، دریایی 

 از: ندعبارت 1931پیشنهادها در رابطه با بودجه بخش هواشناسی در الیحه بودجه سال 

حدود  1934، نسبت به رقم مصوب سال 1931ا بودجه سازمان هواشناسی در الیحه بودجه سال 

درصدی بودجه در سال  3/96حال با توجه به تخصیص تقریباً دهد که تا بهدرصد رشد را نشان می 1/21

، افزایش مذکور پاسخگوی نیازهای این سازمان نخواهد بود و با توجه به عدم وجود درآمد اختصاصی 1934

 قابل توجه برای این دستگاه شایسته است که به این امر در الیحه بودجه توجه بیشتری مبذول شود.

های مختلف بخش هواشناسی برنامه یافته بهو اعتبارات تخصیص 1934ا بررسی قانون بودجه سال 

که این  پاسخگوی نیازهای این سازمان نبوده 1934در سال  تخصیصمیزان دهد که نشان می

 در نظر گرفته شود. 1931ماندگی در انجام تعهدات باید در بودجه سال عقب

بخش در  1934نسبت به قانون بودجه سال  1931ا اعتبارات برآورد شده در الیحه بودجه سال 

 درصد رشد دارد. 6/21ای های سرمایهدرصد و در بخش تملک دارایی 13ای در مجموع هزینه

محیطی کشور تبدیل شده های جدی زیستبه یکی از چالش گردوغباراخیراً معضل  کها از آنجایی 

ر اجرای ع دگیری و پایش و تسریهای اندازهاست، الزم است تا اعتبارات مربوط به مطالعه، تجهیز ایستگاه

ای های مرتبط و دارعنوان یکی از دستگاهآگاهی در اعتبارات سازمان هواشناسی کشور بههای پیشسامانه

 .ودشلحاظ صورت ویژه و متناسب با شرایط حال حاضر کشور بهظرفیت تخصصی در مواجهه با این امر، 

حاضر، کشور فاقد آزمایشگاه ملی و مرجع تخصصی در زمینه علوم جو و  درحالا با توجه به اینکه 

منظور تأسیس آزمایشگاه مذکور باشد، برای اخذ مجوز و مصوبه ردیف اعتباری بههواشناسی کاربردی می

اسخگویی بر پتواند عالوهباید تمهیداتی اندیشیده شود. الزم به ذکر است که تأسیس این آزمایشگاه می

یک قطب علمی ا تخصصی حوزه علوم جو و  عنوانبهای در سطح ملی، های تخصصی و حرفهبه نیاز

کننده بخشی از نیازهای اعتباری بخش هواشناسی در بین کشورهای منطقه مطرح باشد و تأمین

 هواشناسی کشور باشد.

ن دهند که مهمتریدر بخش هواشناسی، مطالعات مربوط به تغییر اقلیم در کشور نشان می -

های های حدی اقلیمی مانند خشکسالی، سیل، تگرگ، توفانمشخصه اقلیم آینده ایران افزایش پدیده

های مربوط باشد. این وضعیت ضمن اینکه هزینهآسا میهای سیلهای گردوخاک و بارشمخرب و توفان

انه را نیز کاهش های سالیریزیدهد، میزان اعتمادپذیری به بودجهبه حوادث غیرمترقبه را افزایش می



 

 

 

تواند حجم عظیمی از بودجه را برای بازسازی و یا کاهش آثار دهد، زیرا وقوع یک بلیه غیرمترقبه میمی

ورد های مهای دیدبانی برای تکمیل دادهسازی شبکهلزوم بهینهاین موضوع،  سوی خود جلب کند.آن به

ه توجه کافی ب، های اقلیمیها و مدلسازیحلیلابزارهای نوین برای تجزیه و ت، استفاده از نیاز کاربران

ی های کالن کشور براو تغییر اقلیم در برنامهجای مدیریت بحران بههواشناسی  اهمیت مدیریت ریسک

 طلبد.را می توسعه پایدار

، کشاورزی، ونقلحمل ازجملهها ا با توجه به اهمیت بخش هواشناسی و تأثیر آن بر سایر بخش

سالمت و غیره الزم است تا به تحقیقات بنیادین و کاربردی در این بخش اهمیت هر چه محیط زیست، 

بیشتری داده شود و دولت مشخص کند که چگونه و از طریق چه سازوکارهایی از تحقیقات بنیادین و 

 کاربردی حمایت خواهد کرد.

 های مخرب جویدیدهآگاهی برای کاهش آثار زیانبار پبینی و پیشالزم است تا به مبحث پیشا 

آگاهی و بینی و پیشهای پیشنظیر سیل، گردوغبار، خشکسالی، طوفان و غیره از طریق توسعه سامانه

سازی و های هواشناسی ازجمله رادار و همچنین ظرفیتهشدار مخاطرات جوی و تکمیل انواع ایستگاه

 قلیم با توجه به منویات مقامکارگیری نیروی انسانی متخصص در جهت پیگیری اصل سازگاری با ابه

 های کلی آمایش سرزمین و مقابله با خشکسالی توجه بیشتری شود.معظم رهبری براساس سیاست

های هواشناسی کشاورزی و مرکز ملی خشکسالی در جهت ضروری است توسعه و تجهیز ایستگاها 

هت کاهش خسارات به های الزم در جها و آموزشآگاهیتأمین امنیت غذایی از طریق صدور پیش

 های کلی اقتصاد مقاومتی مورد توجه قرار گیرد.محصوالت کشاورزی در راستای سیاست

جهت ، ندشومستقل از یکدیگر اداره میشناسی پژوهشکده هواشناسی و اقلیماینکه دو ا با توجه به 

نظمی در تخصیص بودجه به این دو مرکز، الزم است بودجه این دو مرکز در سال جلوگیری از ایجاد بی

زیرا اداره مستقل این دو مجموعه نیازمند بودجه بیشتری نسبت به گذشته  شوداز یکدیگر تفکیک  1931

 است.

 

 منابع و مآخذ

 کل کشور. 1931. الیحه بودجه سال 1

 کل کشور. 1934. قانون بودجه سال 2

 استعالم از سازمان هواشناسی کشور.. 9





 اهمركز ژپوهش شناسنامه گزارش
مجلس شوراي اسالمی

 
 14732 شماره مسلسل:

 یهواشناس شبخ. 96 کل کشور 1931بررسی الیحه بودجه سال 

 

 

 مطالعات زیربنایی )گروه آب و محیط زیست( :نام دفتر

 السادات عبدالمنافینرجس تهیه و تدوین:

 جمال محمدولی سامانی مدیر مطالعه:

 محمدرضا محمدخانی، محسن صمدی علمی: انناظر

 بودجه و محاسبات ،کمیسیون برنامه متقاضی:

 ااااااویراستار تخصصی: 

 ااااااویراستار ادبی: 

 :های كلیدیواژه

 . الیحه بودجه1

 . هواشناسی2

 23/11/1394تاریخ انتشار: 


