اعالعیه ضماره  1ه واضناسی گیالن
ضنثه 1399/01/09

.1

توصیف سامانه جوی :رگثار تاران و وزش تاد(موقتی ضذیذ)/کاهص نسثی دما/احتمال رعذوترق و تگرگ در ارتفاعات

 زمان ضروع :یکطنثه 1399/01/10
 نوع مخاعره :رگثار تاران و وزش تاد (موقتی ضذیذ) ،کاهص نسثی دما (تغور متوسظ  2تا  5درجه سلسیوس ) احتمال
رعذوترق و تگرگ

 منغقه اثر :استان گیالن (تویژه ارتفاعات و دامنه ها ضرقی و جنوب ضرقی استان )
 زمان پایان :یکطنثه (اواخر وقت) 1399/01/10
 اثر مخاعره :احتمال آتگرفتگی ،مه آلود تودن هوا و لغسنذگی جاده ها
 .2توصیف سامانه جوی  :وزش تاد جنوتی (گاهی ضذیذ)  /افسایص دما  /تعضی نقاط جلگه مه

 زمان ضروع :دوضنثه 1399/01/11
 نوع مخاعره :وزش تاد جنوتی(گرم  ،ارتفاعات گاهی ضذیذ)  ،افسایص دما (تغور متوسظ  5تا  10درجه سلسیوس )

منغقه اثر :استان گیالن (تویژه ارتفاعات و دامنه ها و تعضی نقاط جلگه )
 زمان پایان :سه ضنثه (اوایل صثح) 1399/01/12
 اثر مخاعره :احتمال خسارت ته سازه های موقت و آسیة ته مناتع عثیعی

 /کاهص دیذ افقی در اثر پذیذه مه در

نواحی جلگه ای

 توصیه:


بخش َای مختلف کشايرزی ،وظیر باغذاران ،گلخاوٍ داران ،مرغ داری َا ،پريرش دَىذگان ماَی ي  ....تمُیذات الزم را بعمل
آيروذ.



بخش َا ی مختلف اجرا یی استان وظیر مذیریت بحران ،فرماوذاری َا  ،شُرداری َا  ،جُاد کشايرز ی ي مىابع طبیعی ،
شرکت َای آب ي برق ،راٌ ي شُرسازی ،سازمان آتش وشاوی  ،فريدگاٌ ،سازمان راَذار ی ي حمل ي وقل جادٌ ای  ،سازمان
بىادر ي دریاوًردی ،مذیریت حمل ي وقل ،پلیس راٌ ي راًَر ،ویريَای وظامی ي اوتظامی ي  ...با تًجٍ بٍ ایه اطالعیٍ ،تًصیٍ َای
کارشىاسی صادر ومًدٌ ي بروامٍ ریسی َای الزم را بعمل آيروذ.

 زمان تروزرسانی:

1399/01/09

الزم ته رکر است تا توجه ته تغییر احتمالی نقطه ها  ،هرگونه تغییر در پیص تینی های تعذی اعالع رسانی خواهذ ضذ.
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