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  ٢٨/١١/١٣٩٤                                                       ـ ه٥١١٤٢ت/١٥٧١٩٩رهشما
  وزارت راه و شهرسازي

سازمان  ١٢/٧/١٣٩٣مورخ  ٨٠٥٩٢به پيشنهاد شماره  ١/٩/١٣٩٤وزيران در جلسه أتهي
دولت و قانون وصول برخي از درآمدهاي ) ٢١(ريزي کشور و به استناد ماده  مديريت و برنامه

نامه اجرايي ماده يادشده را به شرح زير  ـ ، آيين ١٣٧٧ـ مصوبمصرف آن در موارد معين 
  :تصويب کرد

  
  قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت) ٢١(نامه اجرايي ماده  آيين

  مصرف آن در موارد معينو 
  :روند به كار ميمربوط نامه اصطالحات زير در معاني مشروح  در اين آيين ـ١ماده
   قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين: قانون ـ الف

  .آن يو اصالحات بعد ـ ١٣٧٧مصوب  ـ 
  .سازمان هواشناسي کشور: سازمان ـ ب
ها و مؤسسات دولتي و  ها، شرکت هاي اجرايي، سازمان کليه دستگاه: ـ کاربران پ

هاي نظامي و انتظامي و ساير متقاضيان  هادن دانشگاهي و تحقيقاتي ،، مراکز علميغيردولتي
  .شناسيها، اطالعات و خدمات هواشناسي و اقليم از داده کنندهحقيقي و حقوقي استفاده

هاي هواشناسي  حاصل از فعاليت انواع ايستگاهاطالعات : خام يا پايه اطالعات ـ ت
   .مطابق با استانداردهاي سازمان جهاني هواشناسي

  .يا پايهخام  اطالعاتاطالعات حاصل از پردازش تخصصي : ازش شدهاطالعات پرد ـ ث
 اندازي، استانداردسازي، واسنجي خدمات فني شامل تأسيس، نصب، راه: ـ خدمات فني ج

ه يهاي هواشناسي و همچنين ارا ادوات و تجهيزات، واگذاري و نگهداري ادوات و دستگاه
  .برداري نظرات كارشناسي و خدمات آموزشي به منظور بهره

  خدماتي که به صورت ويژه در قالب : اي هواشناسي خدمات پژوهشي و مشاوره ـ چ
  .دشو پژوهشي مستقل و يا مشترك به کاربران ارايه مي ـ هاي تحقيقي پروژه

كليه خدمات و اطالعاتي كه براي ايمني و صرفه :خدمات هواشناسي هوانوردي ـ ح
  .دشو مي هياقتصادي پروازها در ناوبري هوايي ارا

  .پردازش شده براي اهداف خاص اطالعاتکليه : اطالعات و خدمات ويژه ـ خ
  :شودين ميير تعيسازمان به شرح ز يه شده از سويخدمات ارانرخ  ـ٢ماده
پيوست  )١(جدول شماره به شرح نرخ يك فراسنجه : خام يا پايه اطالعاتنرخ  ـ الف

يك روز مشخص  يك زمان معين و در درئت دولت است، يدشده به مهر دفتر هييکه تأ
براي يك ايستگاه هواشناسي در يك دوره آماري كه مستلزم استخراج از دفاتر نگاشته يا 

  .شود ريال تعيين مي) ١ر٥٠٠(کهزار و پانصد يرايانه باشد به ازاي هر عدد 
  اطالعات موضوع يافته از قبيل  نرخ اطالعات پردازش: يافته پردازش اطالعاتنرخ  ـ ب

به صورت يك ئت دولت است و يد شده به مهر دفتر هييکه تأپيوست  )٢(جدول شماره 
  :شودين مييتعشود به شرح زير  عدد يا يك عبارت بيان مي

  ريال  )١ر٥٠٠(   نيمعبراي يك عامل در يك روز در يك ايستگاه در يك سال  ـ١
  ريال   )٢ر٢٠٠(  معين   براي يك عامل در يك هفته در يك ايستگاه در يك سال ـ ٢
  ريال   )٤ر٥٠٠(        معينبراي يك عامل در يك ماه در يك ايستگاه در يك سال ـ ٣
  ريال   )٥ر٠٠٠(  معين  براي يك عامل در يك سال در يك ايستگاه در يك سال ـ  ٤
به تفكيك هوا بيني  نرخ اطالعات مربوط به پيش :بهاي خدمات ويژه هواشناسي ـ پ

  . شود ريال تعيين مي )٢٩ر٠٠٠(ست و نه هزار يب ،ه جوي براي هر عاملفراسنجه يا پديد
  :ها بهاي خدمات فني و احداث ايستگاهـ  ت
نمونه هاي هواشناسي طبق نقشه  ه خدمات فني در زمينه احداث انواع ايستگاهياراـ ١

و  سازمان بوده و دريافت هزينه آن بر اساس قراردادي كه مطابق قوانين و مقررات )تيپ(
  . شود، خواهد بود ريزي كشور بين کاربران و سازمان منعقد مي ضوابط سازمان مديريت و برنامه

هاي فوق بر  اي ادوات ايستگاه هاي نگهداري و بازديدهاي دوره کليه هزينه تبصره ـ
   .اساس قرارداد جداگانه از کاربر دريافت خواهد شد

د شده به مهر دفتر ييکه تأت پيوس )٣(نرخ خدمات فني به شرح جدول شماره  ـ٢
  .دوش مين ييئت دولت است، تعيه

هاي آموزشي هواشناسي و  برگزاري دوره: بهاي خدمات آموزشي و پژوهشي ـ ث 
ه خدمات پژوهشي، با توجه به نوع و حجم اطالعات مورد استفاده، مدت دوره آموزشي يارا

س قراردادي که مطابق ضوابط و و يا پروژه مورد نظر و همچنين تجهيزات مورد نياز بر اسا
  .خواهد بود ،شود مقررات وزارت علوم، تحقيقات و فناوري بين کاربران و سازمان منعقد مي

  :شودين ميير تعيبه شرح ز يات هواشناسينرخ نشر: نرخ نشريات هواشناسي ـ ج
  ريال  )٤٣ر٠٠٠(قيمت هر نشريه هفتگي                    ـ ١
  ريال )٤٣٠ر٠٠٠(هواشناسي             قيمت هر سالنامه ـ ٢
  :خدمات هواشناسي هوانوردي و دريانوردي ـ چ
هاي کشور مکلف است بابت خدمات هواشناسي و توجيه خلبانان  شركت فرودگاه ـ١

شود از  ها و مسيرهاي پروازي که به منظور تأمين سالمت پرواز ارايه مي در فرودگاه
د شده ييکه تأپيوست ) ٤(را براساس جدول شماره هواپيماهاي خارجي و داخلي مبالغي 

  .محاسبه، دريافت و به حساب درآمد عمومي کشور واريز نمايدبه مهر دفتر هيئت دولت است، 
هاي خصوصي و يا مستقر در مناطق آزاد و يا در  ها اعم از فرودگاه ساير فرودگاه تبصره ـ

مات هواشناسي با انعقاد قرارداد با سازمان ها نيز مکلفند نسبت به خريد خد اختيار ساير دستگاه
. اقدام نمايند ،دشو صورت آزاد محاسبه ميه هاي عرف کشورهاي منطقه که ب بر اساس قيمت

  . دشو اختالف تعيين مي انجام قرارداد و مرجع رفعبر حسن  وزارت راه و شهرسازي به عنوان ناظر
تفاده از خدمات و اطالعات دريانوردي مکلف است در قبال اس سازمان بنادر و ـ٢

نامه طي صورت  هاي موضوع اين آيين هواشناسي بهاي آن را حسب مورد بر اساس نرخ
  .حساب اعالمي سازمان از کاربران اخذ و به حساب درآمد عمومي کشور واريز نمايد

 ارگروهها و مراکز آموزشي كه به تأييد ك هاي تحقيقاتي دانشگاه طرحبه  ـ تبصره
 همچنين. شود تخفيف داده مي%) ٥٠(، به ميزان پنجاه درصد است تخصصي سازمان رسيده

نامه رسمي براي دريافت اطالعات هواشناسي مورد  ه معرفييها با ارا دانشجويان دانشگاه
تخصصي سازمان از پرداخت بهاي  ارگروهنامه تحصيلي و با تأييد ك نياز جهت تهيه پايان

  .باشند معاف ميقات يمطالعات تحق يبرا يهواشناساطالعات 
قانون ) ٢١(نامه اجرايي ماده  آيين نامه بين تصويالزم االجرا شدن ااز تاريخ  ـ٣ماده

نامه شماره  وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين موضوع تصويب
شماره نامه بيموضوع تصوآن  يبعد و اصالح ٩/٤/١٣٧٧هـ مورخ ١٩٠٢٥ت/٢١٦٣٦
  .دشو لغو مي ١٥/١٢/١٣٧٧هـ مورخ ٢٠٧٠٣ت/٦٣٤٦٣

  جمهور ـ اسحاق جهانگيري رئيسمعاون اول 
  

    هاي خام يا پايه ـ انواع داده١جدول شماره
 خام يا پايههاي  داده رديف خام يا پايههاي  داده رديف

 )در ساعت يا روز معين( جويهاي  پديده ١٦ سمت باد ١

 مانمقدار کل ابر در آس ١٧ سرعت باد ٢

 )باال ـ متوسط ـپايين (مقدار ابر  ١٨ ديد افقي ٣

 نوع ابر ١٩ دماي خشک ٤

 ارتفاع ابر ٢٠ دماي تر ٥

 وضعيت زمين ٢١ دماي حداکثر روزانه ٦

 ارتفاع برف ٢٢ دماي حداقل روزانه ٧

 ارتفاع موج دريا ٢٣ دماي حداقل زمين ٨

 فاصله زماني موج دريا ٢٤ دماي آب دريا ٩

 دماي اعماق خاک دره عمق ٢٥ ه اشباعنقط ١٠

 رطوبت خاک در اعماق مختلف ٢٦ رطوبت نسبي ١١

  مقدار تبخير روزانه ٢٧ ميزان فشار ١٢
 ميزان تشعشع ٢٨ نحوه تغييرات فشار ١٣

  ميزان ساعت تابش آفتاب ٢٩ مقدار تغييرات فشار ١٤
 ساير اطالعات ٣٠ ميزان بارندگي ١٥

  
    اطالعات پردازش شده هواشناسيـ انواع  ٢جدول شماره 

 اطالعات پردازش يافته رديف اطالعات پردازش يافته رديف

 سالهيک ساعت بارندگي در يک دوره چند ميانگين ٩ ميانگين حداقل دما ١
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 ميانگين رطوبت نسبي ١٠ ميانگين حداکثر دما ٢

 ميانگين دماي حداقل سطح زمين ١١ ميانگين روزانه دما ٣

 ميانگين روزانه دماي خاک در اعماق مختلف ١٢ ماي ساعتي براي يک دوره مشخصميانگين د ٤

 دماي حداکثر مطلق ١٣ سالهندميانگين يک روز  بارندگي در يک دوره چ ٥

 دماي حداقل مطلق ١٤ سالهيک هفته بارندگي در يک دوره چند ميانگين ٦

 طالعات مشابهساير ا ١٥ ميانگين ده روز بارندگي در يک دوره چند ساله ٧

 سالهن يک ماه بارندگي در يک دوره چندميانگي ٨

  
  فني ـ هزينه خدمات٣جدول شماره

    ارقام به ريال
 آموزش/نصب استاندارد نمودن تعميرات نام دستگاه رديف

١ 

  ايستگاه خودکار

  ٢ر٥٠٠ر٠٠٠  ـ    ٣٥٠ر٠٠٠ )ديتاالگر(حافظه و پردازش گر  ١/١
  ١ر٧٠٠ر٠٠٠  ٢٨٧ر٠٠٠  ٢١٥ر٠٠٠ حسگر سرعت باد ٢/١
  ١ر٧٠٠ر٠٠٠  ٢٨٧ر٠٠٠  ٢١٥ر٠٠٠ حسگر جهت باد ٣/١
  ١ر٧٠٠ر٠٠٠  ٧٢ر٠٠٠  ٧٣ر٠٠٠ حسگر دما ٤/١
  ١ر٧٠٠ر٠٠٠  ٢٠١ر٠٠٠ ٤٤ر٠٠٠ حسگر رطوبت ٥/١
  ١ر٧٠٠ر٠٠٠  ٢٠١ر٠٠٠  ٤٤ر٠٠٠ حسگر فشار هوا ٦/١
  ١ر٧٠٠ر٠٠٠  ٢٨٧ر٠٠٠  ٢١٥ر٠٠٠ حسگر بارندگي ٧/١
  ١ر٧٠٠ر٠٠٠  ٢٨٧ر٠٠٠  ٢١٥ر٠٠٠ حسگر تابش ٨/١

  ـ    ٢٨٧ر٠٠٠  ١٤٤ر٠٠٠ بادسنج دستي ٢
  ٢ر٥٠٠ر٠٠٠  ٢٠١ر٠٠٠  ٣٥٠ر٠٠٠ بادنماي الکتريکي به همراه نمايش دهنده ٣

٤ 
فشار سنج جيوه اي مخصوص مناطق کم ارتفاع 

 )نزديک سطح دريا(
  ٢ر٥٠٠ر٠٠٠  ١ر٤٣٦ر٠٠٠  ٢٣١ر٠٠٠

  ٢ر٥٠٠ر٠٠٠  ٢٨٧ر٠٠٠  ٢١٥ر٠٠٠ ق کشورفشار سنج جيوه اي قابل استفاده در تمام مناط ٥
  ـ    ٤٣١ر٠٠٠  ٤٣١ر٠٠٠ فشار نگار ٦
 ـ    ٥٧٥ر٠٠٠  ٣٥٩ر٠٠٠ فشار سنج ديجيتالي ٧

  ـ    ٢٨٧ر٠٠٠  ٢١٥ر٠٠٠ )با حسگر دو فلزي(دما نگار  ٨
 ـ    ٢٨٧ر٠٠٠  ٢١٥ر٠٠٠ رطوبت نگار ٩

  ١ر٧٠٠ر٠٠٠  ٢١٥ر٠٠٠ ـ   آفتاب نگار ١٠
  ١ر٧٠٠ر٠٠٠  ٢٨٧ر٠٠٠  ٢٨٧ر٠٠٠ دارباران نگار سيفوني بخاري  ١١
  ١ر٧٠٠ر٠٠٠  ٢٨٧ر٠٠٠  ٢١٥ر٠٠٠ باران نگار سيفوني بدون بخاري ١٢
  ١ر٧٠٠ر٠٠٠  ٢ر١٠٠ر٠٠٠  ٢١٥ر٠٠٠ )تابش سنج(آلبدومتر  ١٣
  ١ر٧٠٠ر٠٠٠ ١ر٥٠٨ر٠٠٠  ١١٥ر٠٠٠  )CC( شمارنده تابش از نوع ١٤
  ١ر٧٠٠ر٠٠٠  ٧١٨ر٠٠٠  ١١٥ر٠٠٠ )CM(تابش سنج از نوع ١٥
  ٢ر٥٠٠ر٠٠٠  ١ر٥٠٨ر٠٠٠  ٣٥٠ر٠٠٠ )CG(ش از نوعتاب ١٦

    ـ جدول عوارض خدمات هواشناسي و توجيه خلبانان٤جدول شماره
 توضيحات پروازهاي داخلي المللي پروازهاي بين نوع عوارض رديف

١ 

هاي  بابت بهاي خدمات هواشناسي و توجيه خلبانان در سرويس
بدون توقف در  مراقبت پرواز هر هواپيما در پروازهاي عبوري و

 نمايند از قلمرو هوايي ايران  استفاده ميايران که 

براي هر تن وزن هواپيما دريک 
 دالر ٠٠٠٠٦/٠کيلومتر 

 معادل ريالي 
اين موارد در 
صورتي قابل 
وصول است 
که در آن 

فرودگاه واحد 
هواشناسي 
 .داير باشد

٢ 
بهاي خدمات هواشناسي و توجيه خلبانان براي هر  دفعه 

 هاي کشور ت و برخاست هواپيما در فرودگاهنشس

براي هر هزار کيلوگرم وزن هواپيما در 
  دالر ٠٩/٠المللي  هاي بين فرودگاه

براي هر هزار کيلوگرم وزن هواپيما در 
  دالر ٠٧٥/٠هاي درجه يک  فرودگاه

براي هر هزار کيلوگرم وزن هواپيما در 
 دالر ٠٦/٠هاي درجه دو و سه   فرودگاه

  
  اليمعادل ري
  

  معادل ريالي
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