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 هوا  یداریپا : فیتوص

 02/11/1400 مورخ  شنبهشروع:  زمان

  هوا تیفیو کاهش ک (PM2.5 هژی)به و یجو یها ندهیانباشت آال ،سکون نسبی جو مخاطره: نوع

 05/11/1400 مورخشنبه سه : انیپا زمان

  تهران و صنعتینواحی پرتردد منطقه اثر: 

 حساس یهاگروه یحد ناسالم برا درهوا  تیفیو کاهش ک یجو یها یشاخص آلودگ شیافزامخاطره:  اثر

سالم حد نا درهوا  تیفیش ککاه در بعضی ساعات، )ثابت و متحرک( ندهیمنابع آال مهاردر صورت عدم و 

 .هاتمام گروه یبرا

  :هیتوص

 یصنعت یواحدها تیدر استفاده از سوخت و زمان فعال نهیبه تیریمد 

 یویو ر یقلب یها یماریسابقه ب یافراد دارااز حضور در فضای باز برای  اجتناب 

 دسال افراد سالمند و خر یپرتردد برا یبه نواح یضرور ریغ یاجتناب از رفت و آمدها 

 

 حسن هادی لوئیاقدام کننده : 

 30/10/1400 شنبهپنج: یروزرسانب زمان
 

 

 

 

 

  : رونوشت

 

  30/10/1400 شنبهپنج – هوا آلودگی 71شماره  هشدار

 (زرد)سطح 

    کل هواشناسی استان تهران اداره

 استاندار محترم استان تهران جهت استحضار •

 معاون محترم امور عمرانی استانداری تهران جهت استحضار •

 رئیس محترم سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران جهت استحضار •
 حضارشهردار محترم تهران جهت است •

 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 •

 انتظامی تهران بزرگ جهت استحضار فرماندهی محترم نیروی •

 رئیس محترم سازمان انرژی اتمی جهت استحضار •

 رئیس محترم سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران جهت استحضار    •

 مرکز فرماندهی مدیریت بحران شهر تهران جهت استحضار  •

 استحضارهنمایی و رانندگی تهران بزرگ جهترئیس پلیس محترم را •

 جهت استحضار رم دفتر نمایندگی ائمه جمعه استان تهرانمسئول محت •

 مدیر عامل محترم شرکت گاز استان تهران جهت استحضار •

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

 رئیس محترم سازمان جهاد کشاورزی استان تهران جهت استحضار •

 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  •

 روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان تهران جهت استحضار •

 تحضارمدیر کل محترم اداره بهزیستی استان تهران جهت اس •

 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  •
 مدیر کل محترم محیطزیست استان تهران جهت استحضار •

 جهت استحضارمدیر کل محترم شرکت برق منطقه ای استان تهران  •

 مدیر کل محترم راه آهن استان تهران جهت استحضار •
 مدیر کل محترم آب و فاضالب استان تهران جهت استحضار •

 استان تهران جهت استحضار جاده ایحمل و نقل راهداری و مدیر کل محترم  •

 جهت استحضار و جوانان مدیر کل محترم ورزش •

 هت استحضارمدیر عامل محترم شرکت مخابرات استان تهران ج •

 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                    

 ارمدیریت محترم امور عشایری استان تهران جهت استحض                    

 مدیریت محترم شبکه پنج تهران جهت استحضار            

 مدیر محترم ستاد مدیریت بحران شهرستان شمیران جهت استحضار           

 کلیه اعضای محترم شورای شهر تهران جهت استحضار           

 

   30/10/1400تاريخ :  

 110-2/30/10شماره: 
 


