
 خدا نام به

 اصفهانهىاشناسيآگاهیپيشوبينيمرکزپيش
 

 22/10/1400  هشنة چهار 

در اکثز مىبطك  جُیَضعیت طی ایه مدت  اسبص نیا بز. ببضد رَی استبن میبز  امزَس َ فزداجُ پبیدار طی استمزار  اوگزیة یٌُاضىبص یٌب ومطً :تفسیر نقشو

َ ضٍز اصفٍبن  کالنکبٌص کیفیت ٌُا در ٌبی جُی َ  سایص غلظت آالیىديَ در مىبطك مزکشی َ صىعتی استبن اف َسش ببدگبٌی ابزی  صبف تب کمی صُرت استبن بً
وبً افشایص ابز َ طی رَسٌبی جمعً َ شوبطك استبن، در اکثز م ار ببرضی بًاس اَاخز رَس پىجطىبً بب وشدیک ضدن سبمبوً وبپبید .ضُد می بیىی پیص مىبطك صىعتی

 .ضُد بیىی می ی غزبی َ جىُة استبن پیص ژي در ویمًَی بًَ احتمبل رعدَبزق َ ببرش ببران َ بزف ای  َسش ببد وسبتبً ضدید تب ضدید، احتمبل طُفبن لحظً

 .اٌد داضتخُتغییز محسُسی ن در اکثز مىبطك استبنسبعت آیىدي  24طی  یدمب : ینی دماپیش ب

 22/10/1400درروزچهارشنبهاستانیجوتیوضع

 جُي َضعیت ضٍز وبم

 آببد،فزَدگبي دَلت آببد، ضٍز،فالَرجبن،وجف اصفٍبن،خمیىی
 ببد  غببر صبحگبٌی گبٌی َسشصبف تب کمی ابزی 

 بیدگل َ آرانَ  كبضبن
ببد صبف تب کمی ابزی گبٌی َسش  

 سمیزم
  ببد اٌی َسشگ لسمتی ابزیصبف تب 

 ، مٍبببد َ سَاريوطىش، اردستبن
ببد صبف تب کمی ابزی گبٌی َسش  

 ،دٌك،علُیجًاودضتیم نییبُ،داران،فزيدَوطٍز،چبدگبن،خُاوسبر،گلپبيگبن،میمً
وسبتبً ضدید ببد گبٌی َسشتب لسمتی ابزی  صبف  

 ضٍزنیضٍزضب،دٌبلبن،سر،مببركً
 ببد  صبف تب کمی ابزی َ غببر صبحگبٌی گبٌی َسش

 ، ٌزود، جزلُیً، کٌُپبیًوبيیه،َرسوً
ببد صبف تب کمی ابزی گبٌی َسش  

 اببوک،چُپبوبنیخُرَة
ببد صبف تب کمی ابزی گبٌی َسش  

 23/10/1400درروزپنجشنبهاستانیجوتیوضع

 جُي َضعیت ضٍز وبم

 آببد،فزَدگبي آببد،دَلت ضٍز،فالَرجبن،وجف اصفٍبن،خمیىی
 ببد  َسش افشایص ابز َ  گبٌیابزی َ غببر صبحگبٌی  لسمتی

 بیدگل َ آرانَ  كبضبن
َ احتمبل ببرش پزاکىدي در اَاخز َلت ببد لسمتی ابزی گبٌی افشایص ابز َ َسش  

 سمیزم
وسبتبً ضدید ببد لسمتی ابزی گبٌی افشایص ابز َ َسش  

 ، مٍبببد َ سَاريوطىش، اردستبن
َ احتمبل ببرش پزاکىدي در  وسبتبً ضدید ببد لسمتی ابزی گبٌی افشایص ابز َ َسش

 اَاخز َلت
 ،دٌك،علُیجًضتدانیم نییبُ،داران،فزيدَوطٍز،چبدگبن،خُاوسبر،گلپبيگبن،میمً

ببرش در اَاخزَلت َ  وسبتبً ضدید ببد لسمتی ابزی گبٌی افشایص ابز َ َسش  

 ضٍزنیضٍزضب،دٌبلبن،سر،مببركً
 وسبتبً ضدید ببد َسش غببرصبحگبٌی گبٌی افشایص ابز َلسمتی ابزی َ 

 ، ٌزود، جزلُیً، کٌُپبیًوبيیه،َرسوً
وسبتبً ضدید ببد گبٌی افشایص ابز َ َسشلسمتی ابزی   

ببد بزی گبٌی افشایص ابز َ َسشای لسمت اببوک،چُپبوبنیخُرَة  

 24/10/1400درروزجمعهاستانیجوتیوضع

 جُي َضعیت ضٍز وبم

 آببد،فزَدگبي آببد،دَلت ضٍز،فالَرجبن،وجف اصفٍبن،خمیىی
 َ ببرش  تب ضدید وسبتبً ضدیدببد َسشافشایص ابز َ ابزی گبٌی  ویمً

 بیدگل َ آرانَ  كبضبن
ببرانَ ببرش ببد  َسشافشایص ابز  ابزی گبٌی ویمً  

 سمیزم
َ ببرش بزف َ ببران تب ضدید وسبتبً ضدید ببد ابزی گبٌی َسشویمً ابزی تب   

 ، مٍبببد َ سَاريوطىش، اردستبن
َ ببرش  وسبتبً ضدید تب ضدید  ببد َسش افشایص ابز َ گبٌی ویمً ابزی  

 ،دٌك،علُیجًاودضتیم نییبُ،داران،فزيدَوطٍز،چبدگبن،خُاوسبر،گلپبيگبن،میمً
ببرش بزف َ ببران ضدید ببد َسش گبٌی تب ابزی ابزی ویمً  

 ضٍزنیضٍزضب،دٌبلبن،سر،مببركً
  َ ببرش ضدید ببد ویمً ابزی گبٌی افشایص ابز َ َسش

 ، ٌزود، جزلُیً، کٌُپبیًوبيیه،َرسوً
  َ ببرشتب ضدید  ببدوسبتبً ضدید ویمً ابزی گبٌی افشایص ابز َ َسش

 اببوک،چُپبوبنیخُرَة
ببرش پزاکىدي َ ببدوسبتبً ضدید َسش افشایص ابز َ ابزی گبٌیویمً   
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 25/10/1400هشنبدرروزاستانیجوتیوضع

 جُي َضعیت ضٍز وبم

 آببد،فزَدگبي آببد،دَلت ضٍز،فالَرجبن،وجف اصفٍبن،خمیىی
 َ ببرش  تب ضدیدضدید  ببد ابزی گبٌی افشایص ابز َ  َسش لسمتی

 بیدگل َ آرانَ  كبضبن
ببران در ارتفبعبت بزفَ ببرش  ضدید ببد ابزی گبٌی َسشویمً ابزی تب   

 سمیزم
ببرانَ ببرش بزف َ ضدید  ببد َسش ابزی گبٌی  

 ، مٍبببد َ سَاريوطىش، اردستبن
در  ببران د َ ببرشتب ضدیببدوسبتبً ضدید  ابزی گبٌی افشایص ابز َ  َسش لسمتی

   ارتفبعبت بزف

 ،دٌك،علُیجًاودضتیم نییبُ،داران،فزيدَوطٍز،چبدگبن،خُاوسبر،گلپبيگبن،میمً
نببرش بزف َ ببرا ضدید َ ببد َسش ابزی گبٌی  

 َ ببرش ببدوسبتبً ضدید  بزی گبٌی افشایص ابز َ َسشلسمتی ا ضٍزنیضٍزضب،دٌبلبن،سر،مببركً

 ، ٌزود، جزلُیً، کٌُپبیًوبيیه،َرسوً
ببران  ببدوسبتبً ضدید تب ضدید َ ببرش ویمً ابزی گبٌی افشایص ابز َ  َسش  

 اببوک،چُپبوبنیخُرَة
َ احتمبل  ببران َ ببرش تب ضدیدببدوسبتبً ضدید  ابزی گبٌی افشایص ابز َ  َسش ویمً

 رعدَبزق

 26/10/1400هشنبیکدرروزاستانیجوتیوضع

 جُي َضعیت ضٍز وبم

آببد،فزَدگبي آببد،دَلت ضٍز،فالَرجبن،وجف اصفٍبن،خمیىی
 ببدوسبتبً ضدید  َسشگبٌی  ابزی لسمتیصبف تب 

 بیدگل كبضبن َ آران َ
ببد  گبٌی َسش ابزی لسمتیصبف تب   

 سمیزم
 احتمبل َ تب ضدید ببدوسبتبً ضدید َسش گبٌی صبحگبٌی َ مً ابزیویمً لسمتی تب 

 ببرش پزاکىدي

 اردستبن، وطىش، مٍبببد َ سَاري
وسبتبً ضدید ببد َسشگبٌی  ابزی لسمتیصبف تب   

 ،دٌك،علُیجًمیبودضت داران،فزيدَوطٍز،چبدگبن،خُاوسبر،گلپبيگبن،میمً،بُییه
ببدوسبتبً ضدید  َسش گبٌی صبحگبٌی َ مً ابزی ویمًلسمتی تب   

 ضٍزمببركً،ضٍزضب،دٌبلبن،سریه
  تب ضدیدببدوسبتبً ضدید  َسشگبٌی   ابزی لسمتیصبف تب 

 ، ٌزود، جزلُیً، کٌُپبیًوبيیه،َرسوً
تب ضدید ببدوسبتبً ضدید  َسشگبٌی  ابزی لسمتیصبف تب   

 خُرَبیبببوک،چُپبوبن
ببدوسبتبً ضدید  َسشابزی گبٌی لسمتی   
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 فزدا

 1- 17 4   1- 14 اصفٍبن

 3 16 8   4 15 اردستبن

 1 17 4   1 12 آران َ بیدگل

 1 17    2 16 ببدرَد

 0 12    0 9 بزسک

 5- 10 7   4- 10 میبودضت  بُییه

 3- 12 10   3- 12 چبدگبن

 1 15 5   1 14 چُپبوبن

 0 10 18   0 8 خُاوسبر

 3 17 2   2 14 خُرَبیبببوک

 2- 9 6   1- 9 داران

 2- 12 16   1- 10 دٌبلبن

 2- 14 6   2- 14دٌك 

 3- 15 6   2- 14آببد  دَلت

 3- 16 4   3- 17 ضٍز سریه

 3 18 4   3 17 سَاري

 1- 8 12   1- 6 سمیزم

 3- 14 8   2- 12 ضٍزضب

 1- 15    1- 14 علُیجً

 5- 14 6   5- 14 فزَدگبي

 0 9 9   1 8 فزیدَوطٍز

 0 17 10   0 13 کبضبن

 4- 15 5   3- 14 کبُتزآببد

 0 13 4   0 11 گلپبیگبن

 3- 16 8   2- 17 مببرکً

 2 17 6   1 16 مٍبببد

 2- 15 5   1- 15 خُرت مُرچً

 5- 11 6   4- 11 میمً

 1 15 10   3 13 وبییه

 1- 15 2   0 16 آببد وجف

 3 13 5   4 12 وطىش

 1- 15 5   4- 15 َرسوً


