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  ی انسان به شمار م یازهاین نی تر ی از اصل یکی  گردشسفر و 

از قبل،لوازم آن فراهم   دیداشتن مسافرت خوب با یرود. برا 

  ن ی شتریب هنگام گشت و گذار در مقصد ،و  ریمس  یط شود،تا

  الت ی. تعطمی را از بودن در کنار دوستان و خانواده خود ببر لذت 

  ی رانیا  یمسافرت خانواده ها  یفرصت را برا  نی نوروز بهتر دیع

  ی شخص ل یهموطنان ،سفر با وسااز  یاریکه بس  د ینما ی فراهم م

جام  از ان شی ،پ نوع گشت و گذارها نی دهند.در ا یم حیرا ترج

  ی ها و راهها مقصد،جاده یآب و هوا تیاز وضع دیبا ی هرکار

  تخت ی،با خبر شد.استان همدان  به عنوان پا ریموجود در مس 

کشور   ی غرب ی بایز ی از استان ها ی کی ران یو تمدن ا  خ یتار

با دارا بودن جاذبه   ، رانیا یاستان ها  ریاست که همچون سا 

و محبوب مسافران    ی د اصلمقاصاز  ی کیفراوان  یگردشگر  یها

  ام یا نیباشد و هرساله در ا یم  ینوروز الت یگذراندن تعط یبرا

 . میباش  یشاهد حضور هزاران گردشگر و مسافر در استان م
 

 

 

 :سامانه های اطالع رسانی
وظایف ذاتی خود که  در راستای  استان هواشناسی  اداره کل 

ا آب،  ت مرتبط بحفاظت از جان و مال مردم در مقابل مخاطرا

های  سعی دارد با توسعه و تجهیز ایستگاهمی باشد  هوا و اقلیم

های مخابراتی سریع و مطمئن، ، تهیه و  ، ایجاد بستر دیدبانی 

های  صدور پیش بینی های دقیق و با کیفیت، ایجاد بستر 

که در ذیل به  مانند تارنما، هوانما، هواگو و... ای متفاوت رسانه 

را در سطوح   خوداربران نیاز کنیم ی کشاره مآنها ا تفصیل به 

 :برآورده سازد    و تخصصی عمومی

 

 پایگاه اطالع رسانی اینترنتی  ❖

 
به آدرس   همدان یکل هواشناساداره  ی تارنما ا ی تیسا

www.sinamet.ir قابل دریافت از خدمات  که می باشد  

ارائه گزارشهای هواشناسی پیرامون  می توان به  در این سایت 

ناطق مختلف استان، وضعیت جوی راههای  جوی م وضعیت

و هفت   سه یجو تیوضع یآگاهش یبولتن پ،  خروجی استان

  ی و هشدارها ، پیش بینی فصلی ،پیش بینی جاده ای ندهیروز آ

توصیه های کشاورزی، آخرین  (، هیو اخطار ه ی)اطالع یهواشناس

 ه کردآمار بارندگی در استان و، تصاویر ماهواره ای و غیره  اشار

 

 
 

 

 آب و  عیت دریافت اطالعات آخرین وضراهنمای 

 همدان استان   جاذبه های گردشگری ی یهوا 

 (( مسافران نوروزی ویژه ))
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 )تلفن گویا( امانه هواگوس ❖

 

سامانه   راه دیگر دسترسی به اطالعات هواشناسی از طریق

  134موسوم به هواگو با شماره تلفن  یهواشناس یایتلفن گو

تمام مناطق   یهوا ی جار تیوضع  رامونی آماده ارائه گزارش پ

  ی ها هیتوص ،  ندهیساعت آ  24 یهوا ی نیب شی پ، کشور 

هزار کاربر در ماه   20 بایمانه با تقرسا  نیا باشد.  یم یکشاورز

باشد. در حال   یم یبصورت شبانه روز یآماده خدمت رسان

  ،  نهاوند  ر،یمال همدان،  یسامانه در شهرستانها ن یحاضر ا 

باافتتاح   باشد که یو رزن فعال م نی فامن آباد ، اسد ، سرکانیتو

در   ز یامانه نس ن یشهرستانها، ا ر یدر سا یهواشناس یستگاههایا

  . دیشهر ستانها فعال خواهد گرد ریسا

 

 
 

 مجسمه شیرسنگی 
 

 
 در شهرستان تویسرکان  واقع   حیقوق نبی)ع(مقبره 

 

 :اتینشر ❖

 

،  سالنامه  ،نامه های تحلیلی آماری، فصل نامه ماه هفته نامه ، 

دما، باد و بارش،   تیوضع لی فصل ازقب یاوضاع جو لیتحل

است   یستان در فصل از جمله مواردا یهوا ی کینوپتیس یبررس

استان همدان قابل   یاداره هواشناس یتخصص هیکه در نشر

سطح اطالعات   بردن به منظور باال نیباشد. همچن یم یدسترس

  ی نامه ها ژهی اداره کل مبادرت به انتشار و نیمخاطبان، ا یعموم

  ره یو غ یخشکسال ل،یبمانند س یجو یایبال رامونیپ یخاص

و عالقمندان   محققان نموده است.  یآموزش یرها بصورت بروشو

توانند به طور   یم ات ینشر ن یو مطالعه ا افتیبه منظور در

 . ندیآن مراجعه نما ینترنتی ا گاهیپا ایاداره و  نیبه ا میمستق

 (www.sinamet.ir ) 
 

 پیام رسان های اجتماعی در فضای مجازی ❖
سی) شامل  ریافت روزانه پیش بینی و اطالعات هواشناجهت د

می  نقاط مختلف استان ( دما و بارش  اطالعیه ها و اخطاریه ها

به کانال اداره کل   sinamet@ طریق آدرس توانید از 

 هواشناسی استان همدان  بپیوندید. 
 

 :ماراههای دیگر ارتباط با  ❖

 
 081-38302020                          شماره تماس مرکز پیش بینی :

 081-38302001-3                                   له تماس اداره کشمار

 081-38302026                                 شماره نمابر اداره کل :     

   Hamedan @ irimo.ir                  آدرس پست الکترونیکی:

  ی فرودگاه، اداره کل هواشناس دانی: همدان، مآدرس اداره کل

 6519949890:یکدپست -استان همدان
 

 

خوش برای هم میهنان عزیز   خوب و آرزوی سفری با   
 

((  اداره كل هواشناسي استان همدان  )) 
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