آئين نامه اجرائي ماده ( )23قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين  -مصوب - 9231
شماره /6958ت 569ه 7/6/1372
وزارت راه و ترابري
هيات وزيران در جلسه مورخ 5730/9/02بنا به پيشنهاد شماره 59095/55مورخ 29/10/1371وزارت راه و ترابري و به استناد ماده (  ) 70قانون وصول
برخي از درآمدها دولت و مصرف آن در موارد معين – مصوب -5785آيين نامه اجرايي و تعرفه موضوع ماده مزبور را به شرح زير تصويب نمود :
فصل اول –تعاريف
داده ها ،اطالعات و خدمات سازمان هواشناسي عبا رتند از :
الف –اطالعات خام يا پايه :داده هاي مذكور شامل اطالعات حاصل از كليه ديده با نيهاي هواشناسي است كه در انواع ايستگاههاي سازمان هواشناسي
مستقيما انجام مي شود يا اطالعاتي كه از دفاتر ،گرافها و يا نمودارهاي مربوط بطور دستي يا بوسيله ماشين استخراج مي گردد .
ب-اطالعات پردازش شده :اطالعاتي است كه به كمك نيروي انساني و يا در فرآيندهاي ماشيني از حالت خام خارج و پس از سازماندهي علمي و تخصصي
به صورت فرآيندهاي جديد مورد استفاده قرار مي گيرد .
ج-خدمات فني  :عبارتند از كليه خدمات فني شامل تاسيس ،نصب ،راه اندازي ،استاندارد نمودن ،واگذاري و نگهداري ادوات و دستگاههاي هواشناسي ،ارائه
نظريات كارشناسي و خدمات آموزشي .
د-خدمات پژوهشي و مشاوره اي هواشناسي  :خدمات پژوهشي و تحقيقات هواشناسي مشتمل بر ارائه آن بخش از خدمات هواشناسي است كه با استفاده
از داده ها و اطالعات و فرآيندهاي هواشناسي در تلفيق با نظريات كارشناسي در قالب پروژه هاي تحقيقاتي مستقل و يا مشترك با دانشگاهها و ياارگانها و
سازمانهاي تحقيقاتي ديگر و يا در جلسات مشاوره اي و غيره در اختيار كاربرها قرار مي گيرد .
ه-خدمات هواشناسي هوانوردي :كليه خدمات و اطالعاتي را شامل مي شود كه براي تامين سالمت پرواز در ناوبري هوايي ارائه مي گردد ،از قبيل ديده
بانيهاي هواشناسي ،گزارشات و توجيه خلبان) (breifingدر اختيار قرار دادن اطالعات هواشناسي براي هواپيما در حال پرواز ،اطالعيه ها ،اخطاريه هاي
خاص جوي
و انواع پيش بيني ها از جمله پيش بيني هواي يك فرودگاه) (tafو يا مسير پرواز) (roforو يا يك منطقه معين مورد نياز هواپيمايي (arfor).
و-اطالعات ويژه براي اهداف خاص .
فصل دوم –هزينه اطالعات و خدمات هواشناسي
اطالعات و خدمات هواشناسي براي كليه متقاضيان اعم از بخش خصوصي ،دولتي ،سازمانها و نهادهاي وابسته به دولت ،شركتهاي خارجي و موسسات علمي
و تحقيقاتي و دانشگاهها و محققين انفرادي و ساير متقاضيان حقيقي و حقوقي كه از خدمات سازمان هواشناسي كشور استفاده مي نمايند به شرح زير تعيين
مي شود :
الف –نرخ اطالعات خام يا پايه :نرخ يك پارامتر در يك ساعت معين و در يك روز مشخص براي يك دستگاه هواشناسي در يك دوره آماري كه مستلزم
استخراج از دفاتر گرافها و يا كامپيوتر باشد (مطابق جدول شماره )5به ازاي هر عدد 100ريال تعيين مي شود .
ب-نرخ اطالعات پردازش يافته :نرخ اطالعات پردازش يافته از قبيل آنچه كه در جدول شماره 0آمده است و بصورت يك عدد با يك عبارت بيان مي
شود و به شرح زير است :
براي يك عامل روز در يك ايستگاه در يك سال بخصوص 522ريال .
براي يك عامل در يك هفته در يك ايستگاه در يك سال بخصوص 592ريال .
براي يك عامل در يك ماه در يك ايستگاه در يك سال بخصوص 722ريال .
براي يك عامل در يك سال در يك ايستگاه در يك سال بخصوص 792ريال .
ج-نرخ اطالعات مربوط به پيش بيني هوا  :نرخ اطالعات مربوط به پيش بيني به تفكيك پارامتر يا پديده جوي براي هر عامل 0222ريال تعيين مي شود .
د-بهاي ادوات و خدمات فني و مشاوره اي و احداث ايستگاهها :
1ارائه خدمات فني و مشاوره اي در زمينه احداث انواع ايستگاههاي هواشناسي –طبق نقشه تيپ سازمان –و دريافت هزينه آن بر اساس قراردادي كهطبق ضوابط سازمان برنامه و بودجه بين متقاضي و سازمان منعقد مي شود ،خواهد بود .
تبصره-هزينه نگهداري ادوات ايستگاههاي فوق بر اساس قرارداد جداگانه از متقاضي اخذ خواهد شد .
 20نرخ خدمات از قبيل تعميرات ،استاندارد نمودن ادوات ،نصب و آموزش دستگاههاي هواشناسي به شرح جدول شماره 7مي باشد .
ه-بهاي خدمات آموزشي و پژوهشي  :برگزاري دوره هاي آموزشي هواشناسي و ارائه خدمات پژوهشي و دريافت هزينه مربوط ،با توجه به نوع و حجم
اطالعات مورد استفاده و مدت پروژه و تجهيزات مورد نياز بر اساس قراردادي كه مطابق ضوابط و مقررات وزارت فرهنگ و آموزش عالي بين متقاضي
و سازمان منعقد مي شود خواهد بود .
و-نرخ نشريات هواشناسي به شرح زير تعيين مي شود :
قيمت هر نشريه موجود هفتگي 7222ريال .

قيمت هر سالنامه هواشناسي 72222ريال .
ز-بهاي ارائه اطالعات هواشناسي جهت مطالعات و تحقيقات :به طرحهاي تحقيقاتي دانشگاهها و مراكز آموزشي و پژوهشي به ميزان پنجاه درصد ()%92و
به دانشجويان با ارائه معرفي نامه رسمي براي تهيه پايان نامه رسمي براي تهيه پايان نامه تحصيلي و انجام پروژه هاي تحقيقاتي به ميزان نود درصد
()%52قيمت اطالعات مورد نياز آنها تخفيف داده مي شود .
ح-خدمات هواشناسي ،هوانوردي و دريانوردي :
 1سازمان هواپيمائي كشوري مكلف است بابت هر ايستگاه هواشناسي واقع در فرودگاه ساليانه مبلغ بيست ميليون ريال همچنين در فبال اطالعات وخدمات پردازش شده كه به منظور تامين سالمت پرواز در فرودگاههاي بين المللي دريافت مي نمايد ساليانه مبلغ دويست و پنجاه ميليون
()092222222ريال بابت هر فرودگاه بين المللي ،به سازمان هواشناسي كشور بپردازند .
تبصره-سازمان هواپيمايي كشوري موظف است هر سه ماه يكبار يك چهارم بهاي خدمات و اطالعاتي را كه دريافت نموده است حسب اعالم سازمان
هواشناسي كشور طبق مفاد اين بند پرداخت نمايد .
 2سازمان بنادر و كشتيراني مكلف است در قبال استفاده از خدمات و اطالعات هواشناسي بهاي آن را حسب مورد بر اساس نرخهاي موضوع اين آيين نامهبه سازمان هواشناسي كشور پرداخت نمايد .
ط-خدمات هواشناسي پروژه هاي عمراني  :سازمان برنامه و بودجه مكلف است با توجه به اهميت ويژه استفاده از اطالعات هواشناسي در پروژه هاي
عمراني ،كليه مشاورين پروژه هاي عمراني در سطح كشور را ملزم به ارائه گواهي از سازمان هواشناسي كشور نمايد .
هر گونه تغيير در مواد اين آيين نامه و بهاي ارائه آمار و اطالعات و خدمات هواشناسي با پيشنهاد وزارت راه و ترابري و تصويب هيات وزيران ممكن
خواهد بود .
معاون اول رئيس جمهور  -حسن حبيبي
جدول شماره 5
رديف اطالعات خام يا پايه
1سمت باد
2سرعت باد
3ديد افقي
4دماي خشك
5دماي تر
6دماي حداكثر روزانه
7دماي حداقل روزانه
8دماي حداقل زمين
9دماي آب ديرا
10نقطه اشباع
11رطوبت نسبي
12ميزان فشار
13نحوه تغييرات فشار
14مقدار تغييرات فشار
15ميزان بارندگي
16پيدهاي جوي(در ساعت يا روز معين )
17مقدار كل ابر در آسمان
18مقدار ابر(پائين  -متوسط -باال )
19نوع ابر
20ارتفاع ابر
21وضعيت ابر
22ارتفاع برف
23ارتفاع موج دريا
24فاصله زماني موج دريا
25دماي اعماق خاك در  9عمق
26رطوبت خاك در اعماق مختلف

27ميزان تشعشع
28ميزان ساعت تابش آفتاب
29ساير اطالعات مشابه
جدول شماره 0
1ميانگين دما
2ميانگين حداكثر دما
3ميانگين روزانه دما
4ميانگين دماي ساعتي براي يك دوره مشخص
5ميانگين مقدار بارندگي
6ميانگين يك روز بارندگي در يك دوره چند ساله
7ميانگين يك هفته بارندگي در يك دوره چند ساله
8ميانگين ده روز بارندگي در يك دوره چند ساله
9ميانگين يك ماه بارندگي در يك دوره چند ساله
10ميانگين يك سال بارندگي در يك دوره چند ساله
11ميانگين رطوبت نسبي
12ميانگين دماي حداقل سطح زمين
13ميانگين روزانه دماي خاك در اعماق مخحتلف
14دماي حداقل مطلق سطح زمين
15دماي حداكثر مطلق
16دماي حداقل مطلق
17ساير اطالعات مشابه
جدول شماره 7
هزينه تعميرات ،استناندارد نمودن  ،نصب وآموزش دستگاههاي هواشناسي
رديف نام دستگاه تعميرات استاندارد نصب و
نمودن آموزش
1بادنماي پاندولي 4 7 100
2بادنماي الكتريكي 20 10 160
3بادنماي الكتريكي 50 30 200
4بادنگار مكانيكي 25 - 50
5بادسنج طشت تبخيرسنجي 10 - 15
6بادسنج دستي 3 5/2 -
7بارومتر جيوه اي اسكيل بلند 100 50 02
8بارومتر جيوه اي اسكيل كوتاه 100 50 02
9چراغ پشت بارومتر 10 - -
10باروگراف 30 20 40
11بارومتر انروئيد 30 20 -
12بارومتر انروئيد دقيق 30 50 -
13بارومتر الكتريكي 25 40 -
14ترموگراف 5 10 -
15ترمومتر الكتريكي 10 10 -
16ترمومتر معمولي و حداقل و
حداكثر - 5/2 -
17ترمومترهاي عمق 9و52و02و72و 92
100سانتيمتري - 2 60
18ترمومتر طشت تبخيرسنجي - 2 -

19هايكرومترموئي - 30 -
20هايكروگراف 5 10 -
21طشت تبخيرسنجي - 30 35
22آفتاب نگار - 15 -
23اكتيوگراف 50 50 20
24باران نگار سيفوني هيتردار 20 20 120
25باران نگار سيفوني بدون هيتر 15 20 120
26باران نگار وزنه اي 30 30 100
27باران نگار مخرني تخليه خودكار20 100 02
28باران نگار بلفورت 20 30 100
29انواع جعبه اسكرين جديد 80 - 15
30جعبه اسكرين متوسط 60 - 15
31جعبه اسكرين كوچك 50 - 15
32باران سنج  6اينچ 50 - 5/8
33ايستگاه خودكار مكانيكي - 50 150
34تبخير نگار 10 5 20
35سايكرومترآسمن 8/2 5/2 -
36شمارنده 8 30 -
37سوالريمتر 8 50
38ثبات تخت 8 100 -
39البدومتر - 150 -
40شمارنده - 180 0
41ارتفاع يابي و تعيين محل - - 100

