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 نفوذ سامانه سرد بارشی  :1فیتوص
      62/11/1011 مورخشنبه بعدازظهریک شروع: مانز

 حتمال سقوط بهمندر ارتفاعات و ا مه و کوالک برف رخدادبرف )با احتمال رگبار (باران و ساعات بارش  یدر بعض: مخاطره نوع

 و دامنه های کوهستانی و ارتفاعاتاستان تهران نیمه شمالی  در سطح استان بویژه منطقه اثر:

 62/11/1011مورخ  شنبهبعدازظهر سه زمان پایان:  

 یکوهستان یاده هاتردد در ج تیمحدوداحتمال سقوط بهمن، وقوع مه و کوالک برف،  ،یافق دیمعابر و جاده ها و کاهش د یلغزندگ مخاطره: اثر

و  یاز کوهنورد زیپره ،یمنیا لیچرخ و وسا ریو گردنه ها(، همراه داشتن زنج یکوهستان یجاده ها ژهی)به و یو جاده ا یدرتردد درون شهر اطیاحتتوصیه: 

 .دریاز پرواز گال زیصعود به ارتفاعات، پره

 کاهش محسوس دما  :6فیتوص
 .62/11/1011مورخ  چهارشنبهزمان پایان:       ،62/11/1011 مورخ سه شنبه شروع: مانز 

 (وسیدرجه سلس 2تا 0استان  سطحکاهش محسوس دما )در : مخاطره نوع

 منطقه اثر: استان تهران

و  آب یبه لوله ها بیاستان، احتمال آس یو جنوب یمرکز ینواح یدر بعض نیشبانه سطح زم خبندانی ،یشمال یدر نواح نیسطح زم خبندانی مخاطره: اثر

 آالت. نیبه خودروها و ماش بیاحتمال آس سات،یتاس

 .یانرژ یحامل ها تیریآالت، کنترل دما و مد نیدر خودروها و ماش خیاستفاده از ضد  سات،یآب و تاس یمحافظت و پوشش لوله هاتوصیه: 

 شدید وزش باد  :3فیتوص
 .62/11/1011مورخ  خر وقت سه شنبهاوازمان پایان:  ،     62/11/1011 مورخ بامداد سه شنبه شروع: مانز 

 شدید  وزش باد: مخاطره نوع

 ن تهراناستانیمه جنوبی و غربی ثر: منطقه ا

به پوشش گلخانه ها، خطر سقوط اجسام و  بیموقت و سست، احتمال آس یبه سازه ها بیاحتمال شکستن درختان فرسوده، احتمال آس : مخاطره: اثر

 ی.غاتیتبل یتابلوها

 پرهیز از پرواز گالیدر و هواپیماهای سبک.موقت و پوشش گلخانه ها،  یکردن سازه هامحکم  :هیتوص

 62/11/1011مورخ  یکشنبهصبح : یبروزرسان زمان

 محدرضا صوفیانیاقدام کننده: 

 
 : رونوشت

 

 )سطح زرد( 62/01/0011 شنبهیک  53هشدار شماره 

    کل هواشناسی استان تهران اداره

 استاندار محترم استان تهران جهت استحضار •

 معاون محترم امور عمرانی استانداری تهران جهت استحضار •
 حترم سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران جهت استحضاررئیس م •

 شهردار محترم تهران جهت استحضار •

 مدیر کل محترم مدیریت بحران استان تهران جهت استحضار  •
 مشاور محترم استاندار و مدیر كل حوزه استانداري تهران جهت استحضار  •

 فرمانداران محترم شهرستانهای استان جهت استحضار •

 قائم مقام محترم وزیر و مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران جهت استحضار •
 فرماندهی محترم نیروی انتظامی تهران بزرگ جهت استحضار •

 رئیس محترم سازمان انرژی اتمی جهت استحضار •

 رئیس محترم سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران جهت استحضار    •
 هر تهران جهت استحضارمرکز فرماندهی مدیریت بحران ش  •

 استحضارهنمایی و رانندگی تهران بزرگ جهترئیس پلیس محترم را •

 جهت استحضار مسئول محترم دفتر نمایندگی ائمه جمعه استان تهران •
 مدیر عامل محترم شرکت گاز استان تهران جهت استحضار •

 مدیر كل محترم  فرودگاه بین المللي امام خمیني )ره ( جهت استحضار   •

 س محترم سازمان جهاد کشاورزی استان تهران جهت استحضاررئی •
 استحضارمدیریت محترم بحران و پدافندغیرعامل شرکت آب منطقه ای تهران جهتدفتر  

 مدیریت محترم بحران شهر تهران جهت استحضار •

 مدیر کل محترم فرودگاه مهرآباد جهت استحضار  •
 جهت استحضارروابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان تهران  •

 مدیر کل محترم اداره بهزیستی استان تهران جهت استحضار •

 مدیریت محترم پیش بینی سازمان هواشناسی جهت استحضار  •

 روابط عمومی سازمان هواشناسی جهت استحضار  مدیر محترم  •
 مدیر کل محترم جمعیت هالل احمر استان تهران جهت استحضار  •

 ان جهت استحضارزیست استان تهر مدیر کل محترم محیط •

 مدیر کل محترم شرکت برق منطقه ای استان تهران جهت استحضار •
 مدیر کل محترم راه آهن استان تهران جهت استحضار •

 مدیر کل محترم آب و فاضالب استان تهران جهت استحضار •

 ی استان تهران جهت استحضارجاده احمل و نقل راهداری و مدیر کل محترم  •
 جهت استحضار انانو جو مدیر کل محترم ورزش •

 مدیر عامل محترم شرکت مخابرات استان تهران جهت استحضار •

 مدیر عامل محترم شرکت آب منطقه ای استان تهران جهت استحضار •
 مدیر عامل محترم آبفای استان تهران جهت استحضار •

       مدیر کل محترم آموزش و پرورش شهر تهران جهت استحضار                    

 مدیریت محترم امور عشایری استان تهران جهت استحضار                    
 مدیریت محترم شبکه پنج تهران جهت استحضار            

 مدیر محترم ستاد مدیریت بحران شهرستان شمیران جهت استحضار           

 کلیه اعضای محترم شورای شهر تهران جهت استحضار           
 

   62/01/0011تاريخ :  

 001-6/62/01شماره: 
 


