
 
 اداره کل هواشناسی استان قزوین 

 2شماره :          زردسطح  –کشاورزی  هشدار هواشناسی 

 1401/ 17/07  تاریخ:

  شماره :

 

  

 هواشناسی استان قزوین اداره کل   -بلوارشهدای حج -شهید سلیمانیانتهای بلوار   - آدرس : قزوین

  33657026نمابر :  -33657020تلفن :  
E.mail : metqaz@ irimo.ir 

 برادر گرامي جناب آقاي دکتر اعالیي  

  قزویناستان  و معزز  استاندار محترم 

 بااهداء سالم و تحيات 

جهت   07/1401/ 17مورخ  اره کل هواشناسی استان قزوینرکز پیش بینی ادم 2شماره  زردسطح  کشاورزی   هواشناسیهشدار احتراماً ،            

 ميگردد. استحضار و صدور اوامر مقتضي به شرح ذيل ايفاد 

 ی سرد نفوذ هوا توصيف سامانه مورد انتظار: 

 کاهش دما    مخاطره: نوع

 مهر  20 چهارشنبه زمان شروع: 

 مهر  21 شنبهجصبح پن زمان پايان: 

 و تاکستان  آوجشهرستان های  منطقه اثر:   

  ی خسارت به محصوالت کشاورز   مخاطره: اثر

 تسريع در برداشت ذرت علوفه ای باقيمانده •  :ه يتوص

 ا  هکشمشتسريع در برداشت  •

 ها گلخانهو  هایدر مرغدار هيو کنترل دما و رطوبت و تهو يحرارت ليوسا یو راه انداز سيسوخت و سرو نيمأت •

 های هواشناسي، هشدار جوی بروز رساني خواهد شد. در صورت تغييرات احتمالي در نقشه

 های جویبيني و پيش آگاهياقدام کننده : گروه پيش 

 یوسف شیخ الملوکي 

 مدیر کل هواشناسي استان قزوین 

 زرد

 آگاهي و اقدام در صورت نياز 

 احتمال وجود خسارت یا خسارت نقطه ای 

 نارنجي

 اقدام ضروری 

 احتمال خسارت گسترده زیاد است

 قرمز 

 اقدام فوری و همه جانبه 

 خسارت گسترده 

 : رونوشت 

 های اجرایی استان دستگاهکلیه  -

 معاون محترم هماهنگی امور عمرانی استانداری استان قزوین  -

 معاون محترم برنامه ریزی استانداری استان قزوین -

 معاون محترم سیاسی و امنیتی استانداری استان قزوین  -

 معاون محترم توسعه مدیریت و منابع استانداری استان قزوین  -

 ی امور اقتصادی استانداری استان قزوین معاون محترم هماهنگ -

 های استان قزوین فرمانداران محترم شهرستان -

 شهردار محترم قزوین  -

 مدیرکل محترم مدیریت بحران استان قزوین  -

 مدیر عامل محترم جمعیت هالل احمر استان قزوین - 

 مدیر کل محترم راه و شهرسازی استان قزوین  -

 جهاد کشاورزی استان قزوینریاست محترم سازمان  -

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

 ریاست محترم سازمان آموزش و پرورش استان قزوین  -

 مدیر کل محترم صدا و سیمای استان قزوین     -

 


