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از جمله فعالیت های جدید اداره هواشناسی نایین در راستای اهداف سازمان هواشناسی کشور و اداره کل 
هواشناسی استان اصفهان اجرای طرح تهک می باشد. واژه تهک مخفف عبارت "توسعه هواشناسی کاربردی" 
است و هدف از اجرای این طرح، کاربردی شدن خدمات هواشناسی و ارتباط هر چه موثرتر و بی واسطه سازمان 
هواشناسی با کاربران نهایی محصوالت هواشناسی می باشد. زمینه های مختلف طرح تهک که در حال حاضر 
     در اداره هواشناسی  شهرستان نایین اجرا می گردد عبارتند از:                                                                           

 تهک عمران و ترابری 
هدف از این نوع تهک ارتباط موثر هواشناسی با دستگاه های مختلف دولتی و خصوصی به ویژه بخش های مرتبط 
با آب و انرژی، محیط زیست، منابع طبیعی، صنعت و معدن، معماری، شهرسازی، راه سازی، حمل و نقل، 
گردشگری و سفر از طریق ارائه خدمات هواشناسی از قبیل آمارهای هواشناسی، پیش بینی ها و اطالع رسانی 
های به موقع و نیز ارائه تحلیل ها و تفسیرهای آب و هوایی و اقلیمی می باشد. یکی از زمینه های مهم این نوع 
تهک که در حال حاضر در اداره هواشناسی نایین اجرا می گردد تهک میراث فرهنگی و گردشگری است که هدف 
آن اطالع رسانی به موقع پیش بینی های آب و هوایی منطقه، شهرها و استان های مجاور و مسیرهای مواصالتی 
شهرستان به مسافرین و دستگاه های مرتبط با حمل و نقل، گردشگری و سفر و نیز صدور توصیه های ضروری 
در این خصوص به منظور تامین شرایط سفر ایمن برای هموطنان با توجه به موقعیت مهم گردشگری و ارتباطی 
شهرستان نایین می باشد. الزم به ذکر است طرح تهک میراث فرهنگی و گردشگری در ایام نوروز به صورت ویژه 
 توسط اداره هواشناسی نایین اجرا می گردد.                                                                                                                                 

 تهک کشاورزی
در حال حاضر به منظور تحقق اهداف واالی اقتصاد مقاومتی طرح تهک کشاورزی در قالب برگزاری جلسات 
هفتگی با مشارکت کارشناسان محترم مدیریت جهاد کشاورزی نایین به منظور اطالع رسانی وضعیت جوی 
منطقه و صدور توصیه های ضروری  با توجه به شرایط آب و هوایی منطقه برای زارعین، باغداران، واحدهای 
پرورش دام و طیور و گلخانه داران شهرستان در اداره هواشناسی نایین اجرا می گردد. الزم به ذکر است 
صورتجسات هفتگی این طرح در وبسایت اداره هواشناسی نایین و نیز وبسایت مدیریت جهاد کشاورزی 
 شهرستان قابل دسترسی می باشد.                                                                                                                         

 تهک آلودگی هوا
از اهداف اجرای این نوع تهک در شهرستان نایین، اطالع رسانی و پیش بینی پدیده گرد و خاک با توجه به معضل 
خشکسالی در منطقه به شهروندان و دستگاه های مرتبط با حوزه بهداشت و سالمت و نیز ارائه تحلیل علمی و 
 آماری در خصوص جهت باد غالب منطقه می باشد.                                                                                              
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