« اهداف ایجاد تارنمای اداره کل هواشناسی استان البرز »
اداره کل هواشناسی استان البرز (به عنوان زیرمجموعه سازمان هواشناسی کشور) در راستای تامین اهداف
ملی و بین المللی ،حفاظت از جان و مال مردم در مقابل مخاطرات مرتبط با آب ،هوا و اقلیم را بر عهده دارد.
از این رو از جمله فعالیتهای اداره کل می توان به تحقیق و شناخت کامل اتمسفر و کلیه پدیده های جوی و
جمع آوری  ،تنظیم و تجزیه و تحلیل اطالعات و آمارهای هواشناسی و ارائه و کشف نتایج حاصله بمنظور
کمک به برنامه ریزی  ،پیشرفت و افزایش بازدهی موثر در فعالیتهای کشاورزی ،دامپروری ،آب ،آبیاری،
مخازن آبهای زیر زمینی ،آبهای سطحی ،شهرسازی ،سدسازی ،تامین انرژی ،تاسیسات شهری ،آبرسانی،
سالمتی و بهبود ارتباطات هوایی ،زمینی و مطالعات محیط زیست ،آلودگی هوا ،تعدیل وضع هوا و غیره اشاره
کرد.
با عنایت به اینکه بخشی از امنیت و آسایش مردم در امور مرتبط با هواشناسی از جمله مخاطرات جوی ،
حفاظت از محیط زیست ،بهبود امنیت غذایی ،منابع آب ،حمل و نقل ،کشاورزی ،گردشگری ،آلودگی هوا و
 ....مرتبط با هواشناسی است لذا اطالع رسانی بهنگام در شرایط بحرانی بسیار حائز اهمیت می شود؛ که یکی
از ابزارهای مهم اداره کل اطالع رسانی از طریق تار نمای اداره کل است .در کل می توان اهداف ایجاد
تارنمای اداره کل را به صورت ذیل دسته بندی نمود:
 -1اطالع رسانی بهنگام در زمان وقوع بحران و مخاطرات جوی به عموم مردم از طریق هشدارهای
هواشناسی
 -2اطالع رسانی وضع جوی با اعتبار سه روزه و یک هفته به منظور آگاهی مردم جهت برنامه ریزی های
کوناه مدت و در راستای استفاده بهینه از وقت و زمان
 -3اطالع رسانی ویژه به کاربران عزیز دامدار ،کشاورز و باغدار جهت اطالع از پارامترهای مرتبط با
کشاورزی جهت انجام امور کاشت ،داشت و برداشت
 -4ارائه توصیه های الزم به کشاورزان بر اساس شرایط جوی و با مشورت با کارشناسان بخش
کشاورزی
 -5اطالع رسانی به کاربران مختلف از جمله پیمانکاران ،زنبور داران و استفاده از پارامترهای مورد
نیازشان
 -6ارائه محصوالت تخصصی به کاربران خاص از جمله تصاویر ماهواره و محصوالت مدلهای
هواشناسی
 -7ایجاد بستری جهت ارتباط دو سویه کاربر و اداره کل در جهت درک نیازها و بهبود خدمات
 -8ایجاد بستری مناسب جهت جمع آوری بازخورد خدمات

