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 28/10/1401مورخ    اره کل هواشناسی استان قزوینرکز پیش بینی ادم  46شماره   زرد هشدار سطح    

    ، پایداری جو ی سردستقرار هواا توصیف سامانه مورد انتظار: 

 تداوم سرما   •   مخاطره: نوع

 نباشت آالینده های جوی ا •

 دی    28شنبه  چهار  زمان شروع: 

   بهمن   3 دوشنبه   زمان پایان: 

   تمام مناطق استان منطقه اثر:   

 یخبندان تداوم  •   مخاطره: اثر

 یفیت هوا کاهش ک •

 

 مدیریت مصرف حامل های انرژی  •   :هیتوص

 نده ی آال یصنعت یهات یکنترل فعال  ،یلیفس یهادر مصرف سوخت  نهی به  تیریمد •

 باز  یدر فضا  یاز حرکات ورزش زی و پره  یضرور  ری کاهش تردد غ •

 راهداری و خدمات شهری  ، )گلخانه ها و واحدهای دام و طیور ( های کشاورزیاتخاذ تمهیدات الزم در بخش •

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

 های جویاقدام کننده : گروه پیش بینی و پیش آگاهی

 یوسف شیخ الملوکی 

 مدیر کل هواشناسی استان قزوین 

 زرد

 آگاهی و اقدام در صورت نیاز 
 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 استان کلیه دستگاه -

 معاون محترم هماهنگی امور عمرانی استانداری استان قزوین -

 معاون محترم برنامه ریزی استانداری استان قزوین -

 معاون محترم سیاسی و امنیتی استانداری استان قزوین  -

 توسعه مدیریت و منابع استانداری استان قزوین معاون محترم  -

 معاون محترم هماهنگی امور اقتصادی استانداری استان قزوین -

 های استان قزوینفرمانداران 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  -

 ریاست محترم سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین -

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

 ریاست محترم سازمان آموزش و پرورش استان قزوین -

 و سیمای استان قزوین      مدیر کل محترم صدا -

 


