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 كل كشور 1394بررسي اليحه بودجه سال
 هوافضا بخش. 21

 چكيده

و درآمدهاي بخشبهاين گزارش دفاعي در اليحه بودجه فضاي كشور در بخش غيرهوابررسي اعتبارات

مق 1394سال  ميو 1393ايسه آن با قانون بودجه سالو . پردازد ارائه راهكارهايي در بخش هوافضا

دراتدر مجموع اعتبار كهميريال ميليارد 9,940، 1394سال اليحه بودجه حوزه هوافضا باشد

داشته درصدي 148رشد، بود ريالميليارد 4,000حدودكه 1393سالقانون بودجه در مقايسه با

. است

و در مقايسه با قانون بودجه سال 1394در اليحه بودجه سال اي بخش فضايي اعتبارات برنامه

و اعتبارات بخش24كاهشاز 1393 نكته.درصدي برخوردار بوده است32از رشد هوايي درصدي

كه 1394سال قابل توجه در اليحه بودجه  601رشد،بخش هوافضااعتبارات متفرقه اين است

نقآنكه عمده داشته استدرصدي و ماهواره، توازن مربوط به تخصيص بودجه براي حفظ اط مداري

و ديجيتالي است منطقه و كاهش شكاف اطالعاتي . اي

به مجموع درآمد پيشهمچنين، ، 1393سال قانون بودجه بيني شده براي حوزه هوافضا نسبت

و اين كاهش درصد33بخش فضايي،.داشته است درصدي9كاهش بخشكهاست درحالي يافته

مي 306هوانوردي نيز  .دهد درصد رشد نشان

 مقدمه

به صنعت هوافضا يكي از فناوري و رو به رشد دنيا مي هاي نوين و شمار رود كه افزايش سهم اين صنعت

ه مهمتر از آن سرريز و يكي از اولويت وافضا را به هاي حاصل از آن، هاي راهبردي كشورها تبديل كرده است

كه يكي از معدود فناوري و اقتصادي، داراي نتايج مثبتي همچون رشدبر آن عالوه توسعههايي است علمي

و افتخار ملي نيز  و جمهوري اسالمي ايران با بهره.ستاافزايش عزت ـ مهندسي گيري از توان نيروي فني

بهتفرص و دست آمده از تحريم سال هاي فضايي به به ويژه هاي گذشته، توانسته در بخش هوانوردي

.ستبه فناوري هوافضاهاي كالن كشور سياست توجهدهنده نشانكههاي چشمگيري دست يابد موفقيت 

. قرار گرفته است نيز مورد توجهبرنامه پنجم توسعه) 161(و)47(در مواد فناورياين
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بهصن  100تا85ارتفاع(كه در زير خط جو) هوايي(1دو حوزه هوانوردي ايع هوافضاي ايران

. شودمي، تقسيممربوط استكيلومتر 100ارتفاع بااليبهو همچنين فضايي كه قرار دارد) كيلومتر

و همچنين ـ پژوهشي و ملزومينأتهريك از اين صنايع در دو بخش ارائه خدمات فني مات تجهيزات

و فضايي قابل طبقه از نحوه طبقه زير نمودار. بندي هستند فيزيكي بخش هوايي بندي صنايع هوافضا را

.دهد منظر فوق نشان مي

 حوزه هوافضاصنايع در بندي طبقه نمودار

و ساخت موشك60دهه در صنعت فضايي ايران فعاليت خود را هاي شمسي با مهندسي معكوس

وشمسي از مهندسي معكوس70اين صنعت راهبردي در دهه.از كرددوربرد آغ دفاتر فراتر رفت

از.به تدريج شكل گرفتندطراحي بومي  درو گرها كشور در بخش پرتابتجربه حدود بيست سال پس

به،شمسي80دهه و ماهواره پتانسيل توجه برهايي با قابليت حمل هاي كشور در طراحي ماهواره

از.افزايش يافت)هوافضاغيردفاعي كاربرد(ي فضاييها محموله اكنون پس از گذشت حدود سه دهه

نام بخش فضايي قابل توجه فضايي كشور، جايگاه ايران در بين كشورهاي صاحب هاي آغاز فعاليت

و همچنين 1404انداز مطالعه اسناد باالدستي كشور همچون برنامه پنجم توسعه، سند چشم1.است

ميكشور به حوزه سياستگذارانع توسعه هوافضا توجه ويژه سند جام اهميت. سازد هوافضا را آشكار

و شود كه عالوه صنعت هوافضا در كشور از آنجا ناشي مي و افتخار ملي، نتايج تحقيق بر كسب عزت

و يا به اس شكل غيرمستقيم در توسعه شاخه توسعه اين صنعت مستقيماً .تهاي ديگر علوم تأثيرگذار

و فناوري در نقشه جامع علمي كشور جاي) الف(هاي اين حوزه در رديف اولويتبه همين دليل علم

 
و در حوزه ارسال ه، ماهوارهايران يكي از كشورهاي برتر دنيا در زمينه طراحي ماهوار.1 و ايستگاه پرتاب زميني به شكل بومي است بر

.است داشتهبه فضا نيز پيشرفت قابل قبولي)موجود زنده(كاوشگر 

 صنايع هوافضا

و ملزوماتتأمين پژوهشي-كننده خدمات فني ارائه فيزيكيكننده تجهيزات

هاي فضاييسازمانهاي هواييسازمانهاي فضاييسازمان هواييهاي سازمان
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و گرفته و توسعه فعاليت ظرفيتبه نيزقانون برنامه پنجم توسعهدراست هاي مرتبط با صنايع سازي

و همچنين حفظ نقاط مداري متعلق به جمهوري اسالمي ايران پرداخته شده است .فضايي

است، اما اليحه بودجه كمتري داشتهبخش فضايي پيشرفت در مقايسه با هرچند حوزه هوايي

ازو بررسي رديف اعتبارات برنامه 1394سال  و متفرقه بخش هوانوردي، نشان توجه افزايش اي

.استسياستگذاران به حوزه هوانوردي 

اي كشور بنا به داليلي همچون هاي گذشته بودجه بخش هوافض در ساليك نكته مهم اين است كه

و  و ظرفيت باالي وزارت ارتباطات و كاربردي اين حوزه تخصيص اعتبار الزم براي انجام امور پژوهشي

 هاي بودجه رديف اما هاي ديگر، در ذيل اين وزارتخانه قرار داشت فناوري اطالعات در هدايت سازمان

و پژوهشگاه فضايي  1392ايران به شكل مستقل در اليحه بودجه سال مربوط به سازمان فضايي ايران

و پس از آن و متفرقه هاي مستقل در بودجه اعتبارات برنامه، رديف1393سالازمنظور شده بود اي

. منظور گرديدهاي مرتبط با حوزه هوافضا دستگاه

مي در اين گزارش ابتدا به بررسي اعتبارات برنامه سپس اعتبارات. شود اي در بخش فضايي پرداخته

ميمهبرنا هاي مرتبط با حوزهر ادامه، اعتبارات متفرقه دستگاهد. شود اي در بخش هوانوردي تحليل

پس گردد هوافضا ارائه مي ميو در قسمت. شود از آن درآمد دستگاه هاي مرتبط با حوزه هوا بررسي

مي 1394سال پنجم، كل اعتبارات بخش هوافضا در اليحه بودجه  با. گردد محاسبه اين گزارش

و ارائه پيشنهادهايي جمع مي 1394هوافضا در سال در ارتباط با بودجه بخش بندي . رسد به پايان

در بخش فضايي اعتبارات برنامه.1  اي

و 1394اي مرتبط با بخش فضايي اليحه بودجه سال اطالعات مقايسه تطبيقي سرجمع اعتبارات برنامه
.نشان داده شده است1جدولدر 1393قانون بودجه
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برنامه.1جدول دستگاهاعتبارات سالاي بودجه اليحه در فضايي سال1394هاي بودجه قانون 1393و
ريال( )ميليون

دستگاه فعاليت،شرح و برنامه
سال سال1393قانون 1394اليحه

درصد
رشد داراييايهزينه ايهزينه1393جمعتملك

تملك
دارايي

1394جمع

ايران فضايي 20+28,00035,58363,58333,40042,70076,100سازمان
هزينه دولتبرنامه بازنشستگان به مربوط -2,00002,000000هاي

ساختمان تجهيزاتبرنامه و 20+04,9254,92505,9105,910ها
فضايي كاربردهاي و فناوري توسعه 24+26,00030,65856,65833,40036,79070190برنامه

فرهنگ و ترويج فضاييآموزش، -0003,02603,026سازي
فضاييبرنامه هاي سامانه توسعه و طراحي -0007,71307,713ريزي،
سامانهتدو راهبردهاي فناوريين و قضاييها -0008220822هاي

فضايي فناوري و دانش -0002,72102,721توسعه
زيرساخت فضاييتوسعه -0005,30605,306هاي

فضايي اكتشافات و علوم -0001,03101,031توسعه
فضايي خدمات و كاربرد -0005,70105,701توسعه

نظام پشتيبانتوسعه و مديريت -0002,03702,037هاي
همكاري منطقهگسترش بينهاي و -0002,03602,036المللياي

و سامانهنگهداري فضاييمديريت -0003,00703,007هاي
ماهوارهت خدمات و اطالعات كاربردهاي -00004,5474,547ايوسعه

ماهواره ساخت و فناوري عملياتيهايتوسعه -000032,24332,243تحقيقاتي
ايران فضايي 26-1,700,00051,0001,751,0001,113,688180,0001,293,688پژوهشگاه

راهبردها تدوين و پژوهش 376+021,00021,0000100,000100,000برنامه
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دستگاه فعاليت،شرح و برنامه
سال سال1393قانون 1394اليحه

درصد
رشد داراييايهزينه ايهزينه1393جمعتملك

تملك
دارايي

1394جمع

فناوري و علمي فضاهاي توسعه 167+030,00030,000080,00080,000برنامه
كاربردي و محض طبيعي علوم توسعه _29,000029,000000برنامه

تعام فناوريبرنامه و علم انتشار و 54+52,000052,00080,002080,002ل
فضايي دانش مديريت و علم -00071,550071,550توليد

و فعال حضور و بينعضويت تخصصي و علمي مجامع در فضاييموثر حوزه -0008,45208,452المللي
هوا فناوري توسعه از حمايت _171,0000171,000000فضا-برنامه

هزينه دولتبرنامه بازنشستگان به مربوط _2400240000هاي
پژوهش كاربرديبرنامه 57-1,197,76001,197,760516,8430516,843هاي
پروژه فضايياجراي حوزه با مرتبط -000516,8430516,843هاي

فضايي كاربردهاي و فناوري توسعه 107+250,0000250,000516,8430516,843برنامه
پروژه فضايياجراي حوزه با مرتبط -000516,8430516,843هاي

ر فناوري و علمي فناوري-جمهورئيسمعاونت توسعه باشگاهستادهاي و راهبردي هاي
نخبگان و جوان پژوهشگران

65,000065,00056,000056,00014-

توسعه از حمايت وبرنامه نوينفناوريعلوم -00056,000056,000هاي
زيرساخت به هوافضاكمك فناوري توسعه 14-65,000065,00056,000056,000هاي

كل 24-1,793,00086,5831,879,5831,203,088222,7001,425,788جمع
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:موارد ذيل قابل توجه است1با مالحظه جدول
24با كاهش، 1394اي بخش فضايي در سال، اعتبارات برنامه1394السدر اليحه بودجهـ

و از مبلغ حدود درصدي همراه  1,430، به حدود 1393در سال ريالميليارد 1,880شده است

.ريال كاهش يافته استميليارد
به 1394سال اي سازمان فضايي كشور در اليحه اعتبارات برنامهـ به ميزان 1393سال نسبت

.درصد كاهش داشته است26 نيز اي پژوهشگاه فضايي ايرانو اعتبارات برنامه افزايش درصد 20
حذف گرديده 1394در بخش فضايي اليحه 1393هاي بخش فضايي قانون برخي از برنامهـ

:است كه عبارتند از

و كاربردي• )ي ايرانيپژوهشگاه فضا(برنامه توسعه علوم طبيعي، محض

)ي ايرانيپژوهشگاه فضا(فضاـ يت از توسعه فناوري هوابرنامه حما•

و سازمان فضايي ايرانيپژوهشگاه فضا(هاي مربوط به بازنشستگان دولت برنامه هزينه• )ي ايران
و خدمات«اي سازمان فضايي ايران فعاليت بارات برنامهدر جدول اعتـ توسعه كاربردهاي اطالعات

و ساخت ماهواره«و همچنين فعاليت»اي ماهواره در برنامه»هاي تحقيقاتي عملياتي توسعه فناوري
و كاربردهاي فضايي درج نشده است بي توسعه فناوري كل كه اين امر، نوعي نظمي در محاسبه

.هاي اين سازمان ايجاد كرده است بودجه

برنامه ذيلهاي توسعه فناوري هوافضا كمك به زيرساخت، فعاليت 1394 بودجه سال در اليحهـ
و فناوري و فناوري رئيسدر هاي نوين حمايت از توسعه علوم جايگزين برنامه،جمهور معاونت علمي

و فناوري رئيسحمايت از توسعه فناوري هوا  اين. شده است 1393جمهور در قانون فضا معاونت علمي

به درصد از بودجه برنامه حمايت از توسعه فناوري16 فعاليت .خود اختصاص داده است هاي نوين را
ازكه اند از افزايش قابل توجهي برخوردار شده 1394سال اي در اليحهـ برخي اعتبارات برنامه :عبارتند

با• و تدوين راهبردها )درصد 376(برنامه پژوهش

با• و فناوري )درصد 167(برنامه توسعه فضاهاي علمي

با• و كاربردهاي فضايي )ذيل پژوهشگاه ايران()درصد107( برنامه توسعه فناوري
ازبا اي نيز برخي اعتبارات برنامهـ ازكه اند درصد بودجه روبرو شده10كاهش بيش :عبارتند

با برنامه پژوهش• )درصد57(هاي كاربردي

با كمك به زيرساخت• )درصد14(هاي توسعه فناوري هوافضا

در بخش هوانوردي اعتبارات برنامه.2  اي

اي مرتبط بـا بخـش هوانـوردي اليحـه بودجـه سـال اطالعات مقايسه تطبيقي سرجمع اعتبارات برنامه
.نشان داده شده است2در جدول 1393و قانون بودجه سال 1394
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برنامه.2جدول دستگاهاعتبارات سالاي بودجه اليحه در هوانوردي سال1394هاي بودجه قانون 1393و
ريال( )ميليون

د فعاليتشرح و برنامه و ستگاه
سال سال1393قانون درصد1394اليحه

رشد داراييايهزينه داراييايهزينه1393جمعتملك 1394جمعتملك
كشوري هواپيمايي 9+175,000300,000475,000186,500330,000516,500سازمان

010,00010,000010,00010,0000هوايينقلوحملبرنامه
پژوهش كاربرديبرنامه 33-3,0003,0002,02002,020هاي

كاربردي -0002,02002,020هوايينقلوحملمطالعه
ايمني 9+172,000290,000462,000184,480320,000504,480هوايينقلوحملبرنامه

برنامه صنعتراهبري، ملي مقررات تدوين و -00042,206042,206هوايينقلوحملريزي
هوايي ترانزيت -00010,038010,038گسترش

زميني تاسيسات بر -00015,470015,470هوايينقلوحملنظارت
شركت سوانح بررسي و ايمني مديريت سيستم بر منظارت و هوانورديؤها -00016,510016,510سسات

خدمات عملكرد بر فرودگاهارائهنظارت توسط شركتشده مها، و هوانورديؤها -00023,611023,611سسات
پرنده وسايل ساخت يا و پرنده وسايل قطعات ساخت يا و طراحي عملكرد بر -00016,015016,015نظارت

پرواز عوامل بر -00036,947036,947نظارت
پرنده وسايل پرواز قابليت بر -00023,683023,683نظارت

ماشينميأت و تجهيزات -0000280,000280,000آالتن
پرواز استاندارد آزمايش هواپيماي -000040,00040,000خريد

شهرسازي و راه هواييوحمل(وزارت 57+19,800508,833528,63357,250770,440827,690)نقل
51+0508,833508,8330770,440770,440هوايينقلوحملبرنامه

راهبردي -19,800019,800000هوايينقلوحملبرنامه
درياييجادهنقلوحملبرنامه و هوايي ريلي، برنامهدرصد25هوايي(اي، بودجه كل -00057,250057,250)از

كشور فرودگاهي و هوانوردي عالي آموزش 20+57,00016,00073,00068,50019,04087,540مركز
كارداني آموزش 54-36,400036,40016,800016,800برنامه
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د فعاليتشرح و برنامه و ستگاه
سال سال1393قانون درصد1394اليحه

رشد داراييايهزينه داراييايهزينه1393جمعتملك 1394جمعتملك
ظرفيت از فناستفاده گسترش و توسعه براي موجود هوايياهاي -0005,60005,600وري

هوانورديزمينه عالي آموزش تخصصي و فني نيازهاي رفع براي مناسب -0005,60005,600سازي
متخصصمش انساني نيروي تربيت در -0005,60005,600اركت

كارشناسي آموزش 154+15,600015,60039,700039,700برنامه
ظرفيت از فناستفاده گسترش و توسعه براي موجود هوايياهاي -00013,360013,360وري

عالزمينه آموزش تخصصي و فني نيازهاي رفع براي مناسب هوانورديسازي -00013,170013,170ي
متخصص انساني نيروي تربيت در -00013,170013,170مشاركت

كمك و آموزشي فضاهاي 19+016,00016,000019,04019,040آموزشيبرنامه
دانشجويان رفاهي خدمات 140+5,00005,00012,000012,000برنامه

دانشجويان غذاي -00012,000012,000يارانه
ايران هواپيماسازي صنايع سهامي تجاري-هسا-شركت هواپيماي توليد زيرساخت 10+020,00020,000022,00022,000ازجمله

صنايع توسعه و ايجاد 10+020,00020,000022,00022,000برنامه
مسلح نيروهاي هوايي صنايع 27+020,00020,000025,30025,300سازمان

صنايع توسعه و ايجاد 27+020,00020,000025,30025,300برنامه
كل 32+251,800864,8331,116,633312,2501,166,7801,479,030جمع
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مي2با توجه به جدول كه مشاهده :شود

در سهم اعتبارات برنامهـ برخوردار درصدي32، از رشد1394سال اليحهاي بخش هوانوردي

و از ريال افزايش ميليارد 1,480، به حدود 1393در سال ميليارد ريال 1,116مبلغ حدود بوده است

.يافته است

از 1393سال نسبت به قانون 1394سال اي سازمان هواپيمايي كشور در اليحه اعتبارات برنامهـ

و اعتبارات برنامه9رشد و درصدي درصدي20فرودگاهي از رشد اي مركز آموزش عالي هوانوردي

.اند برخوردار بوده

و شهرسازي(نقل هواييو برنامه راهبردي حملـ در بخش هوانوردي 1393سال قانون) وزارت راه

.حذف گرديده است 1394سال اليحه 

بهـ برنامه خدمات رفاهي دانشجويان در نظر گرفته ذيل عنوان فعاليت يارانه غذاي دانشجويان

.شده است

وأت«اي سازمان هواپيمايي كشوري فعاليت در جدول اعتبارات برنامهـ مين تجهيزات

نقلو ايمني حمل«برنامه ذيل»خريد هواپيماي آزمايش استاندارد پرواز«و همچنين»آالت ماشين

بي.درج نشده است»هوايي مي اين امر، نوعي .كند نظمي در تحليل اطالعات ايجاد

بـ كه مند شده از افزايش قابل توجهي بهره 1394سال اي در اليحه رنامهبرخي اعتبارات اند

:عبارتند از

)درصد 154(برنامه آموزش كارشناسي•

)درصد 140(برنامه خدمات رفاهي دانشجويان•

و شهرسازي(نقل هواييو برنامه حمل• )درصد51() وزارت راه

ازاند شدهدرصد بودجه روبرو10از كاهش بيشبااي نيز برخي اعتبارات برنامهـ :كه عبارتند

و فرودگاهي كشور(برنامه آموزش كارداني• )درصد54() مركز آموزش عالي هوانوردي

)درصد33() سازمان هواپيمايي كشور(هاي كاربردي برنامه پژوهش•

ت متفرقه حوزه هوافضاااعتبار.3

و قانون 1394رقه حوزه هوافضا اليحه بودجه سال اطالعات مقايسه تطبيقي سرجمع اعتبارات متف

.نشان داده شده است3در جدول 1393سال بودجه
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 1394هاي مرتبط با حوزه هوافضا در اليحه بودجه سالت متفرقه دستگاهااعتبار.3جدول
)ميليون ريال( 1393و قانون بودجه سال

 عنوان دستگاه
1394اليحه سال1393قانون سال

صد در
 رشد

اي هزينه
تملك
 دارايي

جمع
1393 

اي هزينه
تملك
 دارايي

1394جمع

25+102,0000102,000128,0000128,000هاي فضاييهزينه فعاليتـسازمان فضايي ايران
و كاربردهاي فضاييـسازمان فضايي ايران 69-50,000750,000800,0000250,000250,000توسعه فناوري

و تعميراتهزينهـزمان هواپيمايي كشوريسا هاي نگهداري
و باال بردن ضريب ايمني هواپيماهاي آزمايش استاندارد پرواز

 پرواز
48,00052,000 100,000100,00050,000 150,00050 

و فناوري اطالعات وحفظ نقاطـوزارت ارتباطات مداري
و كاهش شكاف اطالعا ماهواره، توازن منطقه و ديجيتالياي تي
و استان  هاي كشور بين مناطق

00006,500,0006,500,000-

 601+200,000802,0001,002,000228,0006,800,0007,028,000جمع كل

مي3جدول :دهد نشان

و 601، از رشد 1394سهم اعتبارات متفرقه حوزه هوافضا در سالـ درصدي برخوردار بوده است

.رسيده استريال ميليارد 7,030، به حدود 1393در سال ريالميليارد 1,000 از مبلغ حدود

.حذف شده است 1394در اليحه بودجه) سازمان فضايي ايران(رديف اعتبار اعزام انسان به فضاـ

و ماهواره، توازن منطقه حفظ نقاطرديف اعتبارـ و ديجيتالي مداري و كاهش شكاف اطالعاتي اي

و فناوري اطالعات( هاي كشورو استانبين مناطق  اضافه 1394سال به اليحه بودجه) وزارت ارتباطات

.شده است

و كاربردهاي فضاـ . درصدي داشته است69ي كاهشيرديف اعتبار توسعه فناوري

 هاي مرتبط با حوزه هوافضا درآمد دستگا.4

م اطالعات مقايسه تطبيقي سرجمع درآمد دستگاه4جدول اليحه بودجه در رتبط با حوزه هوافضا هاي

مي 1393سالو قانون بودجه 1394سال  .دهد را نشان
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دستگاه.4جدول سالدرآمد بودجه اليحه در هوافضا حوزه با مرتبط قانون1394هاي سالبو 1393ودجه
ريال( )ميليون

دستگاه فعاليت،شرح و برنامه
سال سال1393قانون درصد1394اليحه

شدر 1394جمعاختصاصيعمومي1393جمعاختصاصيعمومي
ايران فضايي تحقيقاتي(پژوهشگاه و پژوهشي خدمات از حاصل 38-01,600,0001,600,00001,000,0001,000,000)درآمد
ايران فضايي فعاليت(سازمان عرضه و فروش از حاصل فضاييدرآمد مجوزهاي اعطاي همچنين فضايي، 26+115,0000115,000145,0000145,000)هاي

فضايي بخش درآمدهاي 33-115,0001,600,0001,715,000145,0001,000,0001,145,000مجموع
ايران هواپيمايي صنايع سهامي ابرازي)صها(شركت سهام سود 25+1,75301,7532,18802,188ـ

هواپيما صنايع سهامي ابرازي)هسا(ايرانسازيشركت سهام سود 52+1,57901,5792,39602,396ـ
اب سهام سود ـ مسلح نيروهاي هوايي صنايع 15+9,55809,55810,990010,990يزارسازمان

دستگاه استاندارد آزمايش انجام از حاصل درآمد ـ كشوري هواپيمايي وسازمان صـدور و كشـور از خـارج و داخل در ناوبري كمك هاي
اجازهتم گواهينامه، بهرهديد پروانه و هوايينامه برداري

100,0000100,000150,0000150,000+50

فرهنگي و آموزشي خدمات از حاصل درآمد ـ كشور فرودگاهي و هوانوردي عالي آموزش 012,00012,000012,00012,0000مركز
فرودگاه مادرتخصصي ابراشركت سهام سود ـ كشور 6817+5,06005,060350,0000350,000زيهاي

هوانوردي بخش درآمدهاي 306+117,95012,000129,950515,57412,000527,574مجموع
كل 9-232,9501,612,0001,844,950660,5741,012,0001,672,574جمع
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مي4جدول شماره كه نشان :دهد

ح سهم درآمد دستگاهـ بوده روبرو درصدي9كاهشبا، 1394وزه هوافضا در سال هاي مرتبط با

و از مبلغ حدود  ريال كاهش يافته ميليارد 1,670، به حدود 1393در سال ريالميليارد 1،840است

.است

.درصد كاهش يافته است33، هاي بخش فضايي مجموع درآمد1394در اليحهـ

.يافته است درصد افزايش 306مجموع درآمدهاي بخش هوانورديـ

 6,817رشد قابل توجه هاي كشور شركت مادرتخصصي فرودگاهي در مورد سود سهام ابرازـ

.بيني شده است درصدي پيش

 كل اعتبارات بخش هوافضا.5

.نشان داده شده است 1394سال كل اعتبارات بخش هوافضا در اليحه بودجه5در جدول

 1393و قانون بودجه سال 1394در اليحه سال نماي كلي اعتبارات بخش هوافضا.5 جدول
)ميليارد ريال(

 سال رديف
اعتبارات
 متفرقه

اعتبارات
اي برنامه

جمع
 اعتبارات

درصد
 رشد

اعتبارات
 بودجه عمومي

سهم هوافضا از
بودجه عمومي

)درصد(
11394 7,028 2,914 9,942 148 2,673,578 0/37 
21393 1,002 3,000 4,002 _2,350,085 0/16 

.1394سال اليحه بودجه: مأخذ

در مجموع،5با توجه به جدول  1393نسبت به سال 1394سال اليحه بودجهاعتبارات بخش هوافضا

و 148رشد از37/0درصدي داشته بهدرصد .خود اختصاص داده است اعتبارات بودجه عمومي كشور را

و پيشنهادها جمع  بندي

با 1394سال اليحه بودجهاي بخش فضايي در سهم اعتبارات برنامهده شد كه در اين گزارش نشان دا

و از مبلغ حدود رو روبدرصدي24كاهش  1,430به 1393در سال ريال ميليارد 1,880شده است

.كاهش يافته است 1394در سال ريال ميليارد

بودجه سال يي اليحه در بخش فضا 1393بودجه سال هاي بخش فضايي قانون برخي از برنامه

از 1394 و كاربردي:حذف گرديده است كه عبارتند پژوهشگاه(برنامه توسعه علوم طبيعي، محض

هايو برنامه هزينه) پژوهشگاه فضايي ايران(فضاـ، برنامه حمايت از توسعه فناوري هوا)فضايي ايران
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فض(بازنشستگان دولت مربوط به و سازمان در اليحه مهم ديگرنكته.)ايي ايرانپژوهشگاه فضايي ايران

توسعه«و همچنين»اي خدمات ماهواره«و»توسعه كاربردهاي اطالعات«فعاليت عدم درجبودجه، 

و ساخت ماهواره و كاربردهاي فضايي« ذيل برنامه»هاي تحقيقاتي عملياتي فناوري »توسعه فناوري

بياست كه اي نوعي و تحليل اطالعات مينظمي در محاسبه .كند جاد

از25، از رشد 1394اي بخش هوانوردي در سال اعتبارات برنامه و درصدي برخوردار بوده است

.افزايش يافته است ريالميليارد 1,480حدودبه 1393در سال ريالميليارد 1,116مبلغ حدود 

ف برنامهحذ 1394سال خصوص اعتبارات بخش هوانوردي در اليحه بودجه نكته قابل توجه در

و شهرسازي(نقل هواييو راهبردي حمل .در بخش هوانوردي بوده است) وزارت راه

مينأت«اي سازمان هواپيمايي كشوري، فعاليت در جدول اعتبارات برنامهالزم به ذكر است،

و ماشين ايمني«در برنامه»خريد هواپيماي آزمايش استاندارد پرواز«و همچنين»آالت تجهيزات

مي»نقل هواييو حمل بي درج نشده است كه .ه شودجنظمي در ارقام اليحه بود تواند موجب

درصدي برخوردار 601از رشد 1394سال اليحه بودجه در نيز سهم اعتبارات متفرقه حوزه هوافضا

يميليارد 7,030به حدود 1393در سال ريالميليارد 1,000 حدوداز به طوري كه بوده  افته ريال افزايش

.است

درصدي برخوردار بوده9از كاهش 1394هاي مرتبط با حوزه هوافضا در سال سهم درآمد دستگاه

و از مبلغ حدود  ريال كاهش يافته ميليارد 1,670به حدود 1393در سال ريالميليارد 1,840است

در9/33مجموع درآمدهاي بخش فضايي در اليحه همچنين. است و مجموع آمدهاي درصد كاهش

.درصد افزايش يافته است 306بخش هوانوردي 

حفظ نقاط«تخصيص بودجه براي 1394سال در اليحه بودجهترين نكات قابل توجه يكي از

و ماهواره، توازن منطقه و ديجيتالي مداري و كاهش شكاف اطالعاتي و استاناي هاي بين مناطق

به»كشور ف«و حذف رديف مربوط كه»ضااعزام انسان به از تغيير رويكرد نشان تواندمياين امر است

الزم به تذكر است كه بودجه مربوط به حفظ.فضايي باشدهاي سوي كاربردي كردن فعاليت دولت به

به نقاط و ماهواره به مداري طور مستقيم ذيل سازمان فضايي درج شود، در قالب برنامه جاي آنكه

و ماهواره، توا حفظ نقاط« و زن منطقهمداري و ديجيتالي بين مناطق و كاهش شكاف اطالعاتي اي

و فناوري اطالعات درج شده است» هاي كشور استان كه،ذيل وزارت ارتباطات اما بايد توجه داشت

در)47(مداري موضوع ماده اعتبار در نظر گرفته شده براي صيانت از نقاط برنامه پنجم به طور كامل

و در ساير موضوعات هزينه نگردد خدمت اين برنامه قرار مي. گرفته شود اين ازسوي ديگر پيشنهاد

: رديف به دو بخش مجزا تفكيك شود



01/.-,�را+ا�*(�)'&% $و"�___________________________________________________ �	

و ماهواره)الف .)ميليارد ريال 5,000(حفظ نقاط مداري

و كاهش شكاف ديجيتالي توازن منطقه)ب و استاناي ميليارد 15,000(هاي كشور بين مناطق

.)ريال

م و خذĤمنابع

.كل كشور 1394اليحه بودجه سال.1
.مصوب مجلس شوراي اسالمي برنامه پنجم توسعه.2
.مصوب شوراي عالي انقالب فرهنگي سند جامع توسعه هوافضاي كشور.3
.مصوب شوراي عالي انقالب فرهنگي نقشه جامع علمي كشور.4
.مصوب مجلس شوراي اسالميكل كشور 1393قانون بودجه سال.5
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