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  وزش بادهای لحظه ای شدید وتشکیل ابرهای همرفتی  توصیف سامانه مورد انتظار:

 وزش باد لحظه ای شدید   مخاطره: نوع

 

 شهریور 17 پنجشنبهبعدازظهر  زمان شروع:

 شهریور 18 جمعه پایان:زمان 

 پاره ای مناطق  منطقه اثر:  

 و ... احتمال خسارت به سازه های سبک و موقت   مخاطره: اثر

 احتمال خیزش گردو خاک محلی 

 و کیفیت هوا کاهش دید افقی 

 

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

 های سبک، تابلوهای تبلیغاتی، پوشش گلخانه ها و ...محکم کردن سازه 

 های کشاورزی، راهداری و خدمات شهری تخاذ تمهیدات الزم در بخشا 

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

 های جویاقدام کننده : گروه پیش بینی و پیش آگاهی

 یوسف شیخ الملوکی

 مدیر کل هواشناسی استان قزوین

 زرد

 اقدام در صورت نیازآگاهی و 

 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 -

 معاون محترم هماهنگی امور عمرانی استانداری استان قزوین -

 برنامه ریزی استانداری استان قزوینمعاون محترم  -

 معاون محترم سیاسی و امنیتی استانداری استان قزوین -

 معاون محترم توسعه مدیریت و منابع استانداری استان قزوین -

 معاون محترم هماهنگی امور اقتصادی استانداری استان قزوین -

 های استان قزوینفرمانداران محترم شهرستان -

 قزوین شهردار محترم -

 مدیرکل محترم مدیریت بحران استان قزوین -

 مدیر عامل محترم جمعیت هالل احمر استان قزوین - 

 مدیر کل محترم راه و شهرسازی استان قزوین -

 ریاست محترم سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین-

 مدیرکل محترم راهداری و حمل و نقل جاده ای استان قزوین  -

 ن آموزش و پرورش استان قزوینریاست محترم سازما -

 مدیر کل محترم صدا و سیمای استان قزوین    -

 


