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  قزویناستان  و معزز استاندار محترم

 بااهداء سالم و تحيات

اره کل ني ادبیرکز پیش م 6هشدار سطح نارنجي شماره  ، 04/05/1401مورخ  5شماره  نارنجیهشدار سطح  عنایت به اعتباربا  احتراماً ،         

 جهت استحضار و صدور اوامر مقتضی به شرح ذیل ایفاد ميگردد. 6/5/1401مورخ  هواشناسي استان قزوین

  تشکيل ابرهای همرفتی و وقوع بارش های رگباریتداوم  توصيف سامانه مورد انتظار:

 با احتمال تگرگ رعدوبرق  بارش های رگباری گاهی با   مخاطره: نوع

  شدیدوزش باد لحظه ای  

  پدیده مه 

 مرداد  8 شنبه زمان شروع:

 مرداد 10دوشنبه  زمان پایان:

 کليه مناطق استان منطقه اثر:  

 ی و مسيل هافصل یخانه هادسطح آب رو یباال آمدن ناگهان و  یمعابر عموم یاحتمال آبگرفتگ   مخاطره: اثر

 و ... احتمال خسارت به سازه های سبک و موقت 

 احتمال برخورد صاعقه 

 احتمال خيزش گردو خاک محلی 

 کاهش دید افقیو  احتمال لغزندگی جاده ها 

 اجتناب از تردد و توقف در حاشيه رودخانه ها و مسيل ها   :هيتوص

  صعود به ارتفاعات و  انجام کار در فضای باز بویژه اماکن و مناطق مرتفع ترددهای غير ضروری و اجتناب از 

  ها و ... های سبک، تابلوهای تبليغاتی، پوشش گلخانهسازهمحکم کردن 

   احتياط در رانندگی 

 های کشاورزی، راهداری و خدمات شهری اتخاذ تمهيدات الزم در بخش 

 های هواشناسی، هشدار جوی بروز رسانی خواهد شد.در صورت تغييرات احتمالی در نقشه

 جوی هایاقدام کننده : گروه پيش بينی و پيش آگاهی

 یوسف شیخ الملوکي

 مدیر کل هواشناسي استان قزوین

 زرد

 آگاهی و اقدام در صورت نياز

 احتمال وجود خسارت یا خسارت نقطه ای

 نارنجی

 اقدام ضروری
 احتمال خسارت گسترده زیاد است

 قرمز

 اقدام فوری و همه جانبه
 خسارت گسترده

 :رونوشت 

 های اجرایی استانکلیه دستگاه -

 محترم هماهنگی امور عمرانی استانداری استان قزوین معاون -

 ی استانداری استان قزوینمعاون محترم برنامه ریز -

 امنیتی استانداری استان قزوین معاون محترم سیاسی و -

 وسعه مدیریت و منابع استانداری استان قزوینمعاون محترم ت -

 قزوینی امور اقتصادی استانداری استان معاون محترم هماهنگ -

 های استان قزوینفرمانداران محترم شهرستان -

 شهردار محترم قزوین -

 مدیرکل محترم مدیریت بحران استان قزوین -

 دیر عامل محترم جمعیت هالل احمر استان قزوینم - 

 مدیر کل محترم راه و شهرسازی استان قزوین -

 زوینقریاست محترم سازمان جهاد کشاورزی استان -

 محترم راهداری و حمل و نقل جاده ای استان قزوینمدیرکل   -

 تان قزوینریاست محترم سازمان آموزش و پرورش اس -

  مدیر کل محترم صدا و سیمای استان قزوین   -

 


