اقدامات  8ساله سازمان هواشناسی کشور در دولت های 11و ( 12تدبیر و امید )
اداره کل هواشناسی استان البرزمستندات (اسناد باالدستی)

ردیف

اقدامات اصلی
(وظایف ذاتی و حاکمیتی سازمان
هواشناسی و شرح وظیفه)

اقدامات شاخص و ویژه

برنامه های پنج ساله،

مقایسه آماری عملکرد

مقایسه با شاخص های

(تشکیل ستاد/کمیته در مواقع

نتایج و دستاوردهای کمی

دولت تدبیر و امید با

خاص یا بحران ،دستاوردهای مهم

وکیفی

عملکرد دولت های قبل از

 ،موفقیت ها و تجربیات موثر)

جهانی

کاستی ها  ،موانع و

اولویت های

برنامه های دولت و

مشکالت

ابالغی رئیس

وزیر راه و

جمهور محترم

شهرسازی

سال 92

برنامه های ابالغی
دولت  ،مصوبات و
بخشنامه های هیات
دولت؛ شورای عالی
امنیت ملی و...

توسعه هواشناسی کاربردی
 .1تشکيل هيات تهک در

 .1ارائه محصوالت کاربردي

هواشناسي

هاي

هواشناسي کاربردي

اسناد،

هفتگي ،ماهانه و فصلي و

از سال سال  1393در

سازمان

تجهيزات و شبکه ايستگاه ها

وظايف و دستورالعمل

و نيروي متخصص در زيربخش

هاي ستاد و استاني

(تهک) در امور کشاورزی

سازمان

همچون

 .1برنامه

خدمت

رساني

وجود

سيستم

و  7سياست

قانون

جهاني

اطالع

.1

دستورالعمل هاي

ابالغ

هواي

جمهوري

انداز

رساني

هاي

ابالغي

پاک" به عنوان

اسالمي ايران در

پيش بيني هاي کوتاه و

سازمان هواشناسي

هواشناسي

به

متمرکز در محل

مقام

معظم

از

افق  1404هجري

همراه

کشور آغاز شده و در

کشورهاي عضو و

ادارت هواشناسي

رهبري ابالغي

مهمترين

 .2تدوين برنامه عملياتي در

توصيه هاي کاربردي به

طي سال هاي اخير ،با

نشريه

استان

به

مورخ  26بهمن

قوانين

کشور و ابالغ برش هاي

بخش

مختلف

و

منظور

ارائه

در

 .2توليد داده و محصول مورد نياز

استاني به منظور اجرا

کشاورزي

بخش کشاورزي همچون توليد

مطابق با زمانبندي پيش

داده ،هشدارها و توصيه هاي

بيني شده

 .1توسعه و به روز رساني

هاي

مختلف

هواشناسي

کاربردي

1

تحليل

توسعه

.1

عدم

 .1بند هاي 6، 1

.1

"

.1

سند

چشم

کشور،

تدوين

بلندمدت

در زمان رخداد پديده

خدمات به کاربران

تهک

هاي حدي و خسارت زا

مي باشد.

عضويت

به منظور پيش گيري و

باالي کشاورزي به شرايط آب

استان

و هوايي

مديرکل ،معاونين ،روساي

 .3ارائه محصوالت تخصصي به
گروه هاي کاربري براساس نياز

دستورالعمل

هاي

 .2ارائه هشدارها و توصيه

کاربردي باتوجه به حساسيت

با

هاي

تدوين

اسناد

مختلف در حال ارائه

 .3تشکيل

هيات

به

ادارات و کارشناسان پيش
بيني و تحقيقات

هر بخش به منظور عبارتند از

 .4ارتباط با گروه هاي

کاهش خسارت

انتشار

ها

1392

يکي

شمسي
.2
در

باالدستي
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Guide
to
Agricultural
Meteorologic
al Practices
(WMO-No.
)134
که راهنماي فعاليت

افزايش طبقات

هواشناسيبه

کم درآمد و

منظور

راه

متوسط ،افزايش

اندازي

شبکه

خدمات به هنگام

خصوص اقتصاد

به

مقاومتي مبني

راهبردي

علمي کشور

سازمان

 .4سند اولويت

و

کاربران استان

بر

کمک

به

 .3نقشه جامع

هاي

پژوهشي

کشور
 .5اولويت ها و

بخش

توليد داخلي و

ملي هشدار و

راهبردهاي

خدمات ارائه شده و

هواشناسي کشاورزي

کمک به تامين

پيشآگاهي

سازمان

بهبود نحوه ارائه خدمت

است ،به چگونگي

امنتيت غذايي

 .3دريافت بازخورد از

هاي

کلي نظام

تدوين

کاربردي

برنامه

سياست هاي

ارتباط

به کاربران

با

کاربران

کشور

رخدادهاي

هواشناسي

سيل ،طوفان و

جهاني در بخش

گرد و غبار

پژوهش-

کاهش خسارت و افزايش بهره

کاربري همچون سازمان

وري

جهاد کشاورزي استان،

 .4ارزش ريالي خدمات

بخش هاي کشاورزي

 .4دريافت بازخورد از خدمات

سازمان نظام مهندسي

هواشناسي به کشاورزي

مي پردازد و در

تحقيقات درباره

ارائه شده و بهره گيري از

کشاورزي و منابع طبيعي،

در سال زارعي جاري

درستور کار سازمان

وضع هوا و هشدار

نتايج بدست آمده در جهت

کشاورزان پيشرو و توليد

()1399-1400

معادل

هواشناسي کشور در

سريع

بهبود خدمت

کنددگان برتر استان

 4.5ميليارد ريال در

ارستاي

برنامه

 .5پيش بيني شرايط مناسب

 .5پيشگري از افت کمي و

شهرستان اشتهارد و در

عملياتي تهک قرار

مديريت

جوي به منظور کمک به بهره

کيفي محصوالت و کاهش

سال زارعي 1395-96

دارد.

کشور

وري کشاورزي و تامين امنيت

خسارات ناشي از بالياي

معادل  9.961.502ريال

غذايي

جوي

در شهرستان نظرآباد

 .6قانون
بحران

مستندات (اسناد باالدستی)

ردیف

اقدامات اصلی
(وظایف ذاتی و حاکمیتی سازمان
هواشناسی و شرح وظیفه)

مقایسه آماری عملکرد

اقدامات شاخص و ویژه
(تشکیل ستاد/کمیته در مواقع

نتایج و دستاوردهای کمی

دولت تدبیر و امید با

خاص یا بحران ،دستاوردهای مهم

وکیفی

عملکرد دولت های قبل از
سال 92

 ،موفقیت ها و تجربیات موثر)

برنامه های پنج ساله،
مقایسه با شاخص های
جهانی

کاستی ها  ،موانع و

اولویت های

برنامه های دولت و

مشکالت

ابالغی رئیس

وزیر راه و

جمهور محترم

شهرسازی

برنامه های ابالغی
دولت  ،مصوبات و
بخشنامه های هیات
دولت؛ شورای عالی
امنیت ملی و...

احداث مرکز تحقيقات
2

ايجاد مراکز تحقيقات

هواشناسي کاربردي استان

هواشناسي کاربردي در

به سماحت  1700مترمربع و

استان البرز

اعتباري حدود  4ميليارد

%100

تومان
 -1احداث ايستگاه اقليم
شناسي اشتهارد  ،با
اعتباري حدود  300ميليون
تومان جهت ارائه اطالعات
منطقه

هواشناسي

به

کاربران و مديران شهري
براي انجام بهتر پروژه ها با
توجه به اقليم منطقه
بمنظور

آوري

جمع

اطالعات هواشناسي منطقه
و خدمات عامه
 -2احداث ايستگاه اقليم
3

احداث ايستگاه هاي اقليم

شناسي ديزين  ،با اعتباري

شناسي در استان البرز

حدود  600ميليون تومان با
عنايت به توريستي بودن
منطقه ديزين و بين المللي
بودن پيست آن  ،هدف
ارائه خدمات هواشناسي به
مسافران و گردشگران
است
 -3ايستگاه اقليم شناسي
محمدشهر  ،با اعتباري
حدود  300ميليون تومان
براي

ارائه

هواشناسي

اطالعات
منطقه

به

کاربران و مديران شهري

%100

جهت انجام بهتر پروژه ها
با توجه به اقليم منطقه
 -4احداث ايستگاه اقليم
شناسي مشکين دشت  ،با
اعتباري حدود  300ميليون
تومان

براي

هواشناسي

اطالعات
منطقه

به

کاربران و مديران شهري
جهت انجام بهتر پروژه ها
با توجه به اقليم منطقه
 -5احداث ايستگاه اقليم
شناسي برکت  ،با اعتباري
حدود  300ميليون تومان
-6

احداث

ايستگاه

روستاي وليان  ،با اعتبار
 300ميليون تومان جهت
هواشناسي

کشاورزي

خاص
راه اندازي تلويزيون شهري
با اعتبار حدود  300ميليون
4

راه اندازي تلويزيون شهري

5

ايستگاه هواشناسي سيار

6

استوديوي هواشناسي

تومان جهت ارائه اطالعات

%100

عامه به مردم
 -5ايستگاه هواشناسي
سيار کرج با اعتباري حدود
 400ميليون تومان براي
ارائه اطالعات هواشناسي

%100

در مواقع بحران و در محل
وقوع حادثه
استوديوي هواشناسي در
سطح استان با اعتباري
حدود 100ميليون تومان با
هدف ارائه خدمات عامه به
صورت زنده و در طول
شبانه روز در محل اداره

%100

کل و با کيفيت بسيار عالي
به صداوسيماي استان
شبکه

ايستگاه

بارانسنجي

هاي

ديتاالگر

(

هشدار سيل ) در  20منطقه
استان ( طالقان  ،نظرآباد ،
کرج،اشتهارد و ساوجبالغ)
با
7

حدود

اعتباري

شبکه ايستگاه هاي

200ميليون تومان با عنايت

بارانسنجي ديتاالگر

به وقوع سيل هاي متعدد

%100

در محور کرج – چالوس و
شهرستان هاي استان و
نياز به اطالعات ايستگاه
هاي باران سنجي جهت
عملياتي کردن سيستم
هشدار سيل ميباشد
ديتا سنتر با اعتباري حدود
 600ميليون تومان که با راه
اندازي اين ديتاسنتر و
راه اندازي ديتا سنتر جهت
8

ارجاي نرم افزارهاي
تخصصي هواشناسي

اجراي

نرم

افزارهاي

تخصصي هواشناسي دفت
پيش بيني پديده هاي
مخرب جوي در سطح
استان از 50کيلومتر به 4
کيلومتر افزايش مي يابد

%100

