تاریخ1400/09/08 :
شماره/00/٥٢88 :ص
پیوست :ندارد

باسمه تعالی
.
معاون محترم هماهنگي امور عمراني استانداري اصفهان
فرمانده محترم انتظامي استان
فرماندار محترم شهرستان
شهردار محترم اصفهان
رئيس محترم سازمان جهاد كشاورزي استان
مديرعامل محترم شركت آب منطقه اي استان
مديركل محترم راه و شهرسازي استان
مديرعامل محترم شركت آب و فاضالب استان
مدير عامل محترم شركت برق منطقه اي استان
رئيس محترم سازمان صنعت ،معدن و تجارت استان
رئيس محترم پليس راهور

مدير كل محترم آموزش و پرورش استان اصفهان
مدير عامل محترم جمعيت هالل احمر استان
مديركل محترم فرودگاه هاي استان
مديركل محترم صدا و سيماي مركز اصفهان
مديركل محترم حفاظت محيط زيست استان
معاون محترم بهداشتي دانشگاه علوم پزشكي اصفهان
مدير كل محترم راه آهن استان
مدير كل محترم راهداري و حمل و نقل جادهاي استان
مدير عامل محترم شركت شهرك هاي صنعتي استان
رييس محترم سازمان بازرسي كل استان
مدير كل محترم ديوان محاسبات استان

هشدار هواشناسي سطح نارنجي شماره  12مورخ  1400 / 9 / 8پيرو هشدار زرد شماره  39مورخ 1400 / 9 / 7
توصيف :تشديد شرايط پايداري جو
زمان شروع :اواخرسه شنبه مورخ 1400 / 9 / 9
زمان پايان :اوايل روزپنجشنبه مورخ 1400 / 9 / 11
نوع مخاطره :انباشت و افزايش غلظت آالينده ها همراه با كاهش كيفيت هوا
منطقه اثر :كالنشهر اصفهان و مناطق صنعتي
اثر مخاطره :افزايش محسوس شاخص كيفيت هوا توام با رشد پتانسيل غلظت آالينده ها تا شرايط ناسالم براي تمامي
گروه هاي سني در صورت عدم رعايت و كنترل منابع آالينده ،احتمال شرايط بسيار ناسالم به ويژه در مناطق پر تردد و
صنعتي
توصيه  :مديريت جهت كاهش تردد خودروها و كنترل فعاليت واحدهاي صنعتي ،تاكيد بر عدم تردد براي تمام
گروه هاي سني و جلوگيري از فعاليت فيزيكي و ورزشي در فضاي باز

.
حميدرضا خورشيدي
مدير كل هواشناسی استان اصفهان
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رونوشت :
 -جناب آقاي مهندس شيشه فروش<>/brمديركل محترم مديريت بحران استانداري جهت استحضار

