
 نبیانیه راهبرد مشارکت عمومی اداره کل هواشناسی استان اصفها

المللی، حفاظتت از اتان و متار مترد  در      بین وظیفه اصلی سازمان هواشناسی کشور در راستای تأمین اهداف ملی و

 .باشد اقلیم می مقابل مخاطرات مرتبط با آب، هوا و

رسانی به مرااعین از طریق پرتار، ایجاد و همواره مدنظر مسئولین ایتن   های ارائه خدمات و اطالع اصالح و بهبود روش

 .سازمان بوده است

 :بنابراین

یکی از مهمترین اهداف این سازمان  در پرتار سازمان …رسانی و بروزرسانی اخبار، هشدارها و  همیت به اطالع ا- ۱

بینی، امکان نظرسنجی از کاربران  اطالع از نظر کاربران در هر پیش رسانی بهتر و در اهت خدمت. مطرح شده است

بهینه شدن فرآیند انجا   و متناسب با آن تغییراتی در اهتبازخورد مناسب را دریافت نمود  توان که می واود دارد

 .داد

  بتا شتماره   عصتر   7صبح التی   7ساعت ازدر استان،   سار تما  درهوا بینی  پیشبرای اطالع از توانند  کاربران می -2

 .ارتبتا  برقترار نماینتد    ۱81 ره تلفتن وویتا   شتما  بتا  بته صتورت شتبانه روزی    و  82883723  بینی مستقیم پیش

هر  های کشاورزی مطابق با توصیه های اوی و از تحلیل( توسعه هواشناسی کاربردی)کاربران کشاورزی عضو تهک  -8

 .پدیدۀ اوی از طریق پیامک مطلع خواهند شد

حداقل متاهی یکبتار از ویتعیت     های هواشناسی منطقه خود، ور در ایستگاهکشاورزان و صیادان هر منطقه با حض -1

 .رسانند به انجا  میبرای افزایش راندمان کشاورزی  ها مطلع شده و اقدامات الز  را بینی اوی و پیش

وردد که  می راه و شهرسازی بروزار اهت رفاه حار مسافرین در ایا  مختلف سار الساتی متعدد با ستاد حوادث و -5

تمهیدات الز  درخصوص رفاه حار مسافرین و حفاظت از اان و مار مرد   بینی شده های پیش درآن با تواه به پدیده

 .شود می انجا 

دریافت و رسیدوی به شکایات، پیشنهادات و انتقادات مرااعین و پاسخگویی به آنها در پرتار سازمان فراهم شتده  -8

 .است



 

و پاسخگویی به آنهتا ایجتاد   info@esfahanmet.ir   مخاطبین از طریق پست الکترونیکیزمینه دریافت پیا -7

 .شده است

را از طریق درواه الکترونیک خود  …اارایی و  ها و یوابط ها، دستورالعمل ها، آیین نامه این سازمان کلیه بخشنامه -3

  .عمو  قرار داده است اهت اطالع و استفاده در دسترس

 


