برخی از وظایف و اهداف کارگروه تخصصی توفان و بالیای جوی شهرستان اردستان

 .1صدور هشدارهای هواشناسي در سطح شهرستان اردستان(اطالعیه و اخطاریه های جوی سالیانه)
 .2برگزاری جلسات کارگروه بالیای جوی و توفان در راستای شناسایي پدیده های جوی و اقلیمي و نحوه
پدیدار شدن خطرات آنها و درک صحیح تهدیدات از قبیل وزش بادهای شدید ،بارش های سیل آسا ،تگرگ،
مه غلیظ و ( ...هرماه یکبار)
.3همکاری در راستای تدوین نسخه استاني شرح وظایف کارگروه بالیای جوی و توفان استان اصفهان
 .4ایجاد بانک اطالعاتي پدیده های مخرب جوی رخداده (بارندگيهای سیلآسا  ،توفانهای تندری  ،وزش
بادهای شدید  ،گردوغبار  ،تغییرات دمائي غیرمتعارف  ،سرمازدگي  ،خشکسالي و …) در سطح شهرستان
 .5شرکت منظم در نمایشگاه های هفته بالیای طبیعي(  15تا  21مهرماه)
 .6شرکت در مانورهای هفته بالیای طبیعي
 .7مصاحبه با رسانه های ارتباط جمعي در هفته کاهش اثرات بالیای طبیعي در هرسال
 .8شرکت منظم در جلسات سایرکارگروه های تخصصي شهرستان
 .9راه اندازی سامانه های اطالع رساني وضعیت جوی شهرستان
الف) سامانه تلفن هواگوی چهار خطه ()134
ب) وب سایت هواشناسي شهرستان اردستانwww.ardestanmet.ir
ج) سامانه پیام کوتاه( )smsو ارسال هشدار هواشناسي به کاربران شهرستان
 .11ارائه مقاالت علمي در کنفرانس های منطقه ای ،همایش های ملي و استاني توسط همکاران
هواشناسي شهرستان و استان
 .11اجرای طرح های تحقیقاتي در زمینه بالیای جوی و اقلیمي همچون
الف) مطالعه و بررسي بحران های دمائي و اثر آن بر محصوالت کشاورزی غالب شهرستان

ب) بررسي نقش تغییرات اقلیمي در تشدید یا کاهش بالیي جوی و اقلیمي شهرستان
ج)بررسي نقش مخرب ریزگردها بر اقلیم منطقه
د) اطلس الکترونیکي بالیای جوی و اقلیمي شهرستان اردستان
 .12پایش خشکسالي شهرستان(ارائه  4گزارش فصلي در هر سال)
 .13برگزاری همایش های استاني و ملي کاهش اثرات بالیای جوی و اقلیمي در شهرستان
 .15تجهیز کلیه ایستگاه های باران سنجي به ایستگاه های خودکار هواشناسي و تاسیس ایستگاههای اقلیم
شناسي زواره – مهاباد – نیسیان – کچوسنگ و ایستگاه های جاده ای زفرقند و بقم.
.16امکان بررسي مطالعات در زمینه باروری ابرها در سطح استان اصفهان
 .17اجرای بستر مخابراتي وایرلس برای تبادل داده و اطالعات بین ایستگاه های هواشناسي سینوپتیک و
اقلیم شناسي و جاده ای و باران سنجي در شهرستان
.18ایجاد سامانه هشدار سریع هواشناسي

