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هشدار هواشناسی -سطح نارنجی شماره 6
پیري َطذار ضمارٌ 5؛ تا تًجٍ تٍ تطذیذ تارش َای رگثاری تا ريز ديضىثٍ ي َمچىیه ریسش تًدٌ ًَای سرد از تامذاد ريز سٍ
ضىثٍ ،يضعیت جًی استان تٍ ضرح زیر پیص تیىی می ضًد:
توصیف سامانه بارشی :رگثار تاران ي رعذ ي ترق َمراٌ تا يزش تاد؛ کاَص دما
زمان شروع :ريز ضىثٍ مًرخ ()99/01/23
نوع مخاطره:

 -1رگثار تاران ي رعذ ي ترق (تا احتمال تگرگ در مىاطك مستعذ)؛
 -2کاَص دما تیه  3تا  5درجٍ سلسیًس (تامذاد ريز سٍ ضىثٍ)

منطقه اثر بارندگی:

شىبٍ ي یکشىبٍ :کلیٍ مىاطك استان
ديشىبٍ :مرکس ي جىًب استان
زمان خاتمه :اياخر يلت ريز ديضىثٍ مًرخ ()99/01/25
اثر مخاطره :احتمال سیالتی ضذن ريدخاوٍ َا ي تارش ترف ي رخذاد سرمای دیررس تُارٌ در وماط سردسیر ي مرتفع استان
توصیه:
 لسيم تًجٍ کطايرزان تٍ تًصیٍ َای جُاد کطايرزی کىترل دمای گلخاوٍَا ي کىذيَای زوثًر عسل اجتىاب از تردد ي اسکان در حاضیٍ ريدخاوٍ َا ي مسیل َا اجتىاب از کًَىًردی ي تردد در ارتفاعات تٍ سثة احتمال ترخًرد صاعمٍ*تًضیح روگثىذی:

روگ زرد :آگاٌ تاضیذ

لرمس :الذام کىیذ

واروجی :آمادٌ تاضیذ

*جسئیات تیطتر ي اطالعات تکمیلی متعالثاً در تًلته َای پیص تیىی ريزاوٍ ي يب سایت ادارٌ کل تٍ آدرس  www.azmet.irارائٍ خًاَذ ضذ.
رئیس گريٌ پیص تیىی :مُذی صاتری

مذیر کل ًَاضىاسی استان آررتایجان غرتی :حثیة عثذلی

رونوشت:
استبودار محترم استبن آذرببیجبن غربی
دفتر محترم ومبیىدٌ يلی فقیٍ در استبن ي امبم جمعٍ اريمیٍ
معبيویه محترم استبودار

مدیران کل ي مسئًلیه محترم دستگبَُبی اجرایی استبن
فرمبوداران محترم شُرستبوُبی استبن
شُرداریُبی محترم شُرستبوُبی استبن

ریبست محترم سبزمبن مدیریت ي بروبمٍ ریسی استبن

فرمبودَبن محترم وظبمی ي اوتظبمی استبن

مدیر کل محترم مدیریت بحران استبن
آدرس  :اريمیٍ – بلًار بسیج کیلًمتر  5جبدٌ اريمیٍ  -سلمبس– ادارٌ کل ًَاشىبسی استبن آذرببیجبوغربی
صىديق پستی  57435-33335تلفه  -33456733ومببر 33456755

تبر ومب www.azmet.ir

