
                                 
  

 گیالن شناسیهوا زردهشدار سطح 

 15/۰1/1۳۹۹  جمعه                                                                  1شماره 

 شدید( موقتی) بادو وزش  بارندگی :جوی سامانهتوصیف . 1

 16/۰1/1۳۹۹  (ظهر) شنبه  شروع: زمان 

 مهرعدوبرق احتمال  (،موقتی شدید) و وزش باد بارندگی :مخاطره نوع ، 

 استان گیالن  اثر: منطقه  

 17/۰1/1۳۹۹   (اوایل صبح)نبه یکش  :پایان زمان 

 احتمال آبگرفتگی، مه آلود بودن هوا و لغزندگی جاده ها مخاطره: اثر  . 
 

 کاهش محسوس دما برف در ارتفاعات و نواحی سردسیر / (/ )شدیدباد و وزش  بارندگی :جوی سامانهتوصیف .2

 18/۰1/1۳۹۹  (بعدازظهروشب) شنبهدو  شروع: زمان 

 مهرعدوبرق برف در ارتفاعات و نواحی سردسیر، (، شدید) و وزش باد بارندگی :مخاطره نوع ، 

 استان گیالن  اثر: منطقه  

 2۰/۰1/1۳۹۹   (ظهر) شنبهچهار  :پایان زمان 

 و کاهش آبگرفتگی و باال آمدن آب رودخانه ها و سیالبی شدن مسیلها/ رعدوبرق/ لغزندگی مخاطره: اثر 

 استان.  کوهستانی یدر جاده ها و گردنه ها دید

 توصیه:  

 را بعمل  کشاورزی، نظیر باغداران، گلخانه داران، مرغ داری ها، پرورش دهندگان ماهی و .... تمهیدات الزم مختلف  یبخش ها

 آورند.

  15/۰1/1۳۹۹ :بروزرسانی زمان 

 

 :نظیرو کاربران و مخاطبان تخصصی و عمومی استان  ییمختلف اجرا یبخش ها جهت آگاهی   

 راه و شهرسازی، آب و برق، شرکت های ،ی و منابع طبیعیجهاد کشاورز، شهرداری ها،  فرمانداری ها، بحران مدیریت

 پلیسحمل و نقل،  دریانوردی، مدیریتسازمان بنادر و  ،ی و حمل و نقل جاده ایفرودگاه، سازمان راهدار،  سازمان آتش نشانی

  و ...نظامی و انتظامی  ، نیروهایراه و راهور
 

مختلف اجرایی، کاربران و مخاطبان پس از صدور این هشدار، از وجود پدیده های جوی آگاهی هشدار سطح زرد )جهت آگاهی(: بخشهای 

 یافته و برنامه ریزی های الزم را در صورت نیاز، اتخاذ فرمایید.

 

 خواهد شد. یاطالع رسان پیش بینی های بعدیدر  هرگونه تغییربا توجه به تغییر احتمالی نقشه ها ، ذکر است  الزم به
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