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بسمه تعالی

اطالعیه شماره  28مورخ 08/98/90
با توجه به نقشه های پیش یابی هواشناسی  ،فعالیت سامانه بارشی و نفوذ زبانه پرفشار خزری از روز شنبه ( )80/80/11تا روز
دوشنبه ( )80/80/11موجب ابرناکی ،وزش باد (گاهی نسبتا شدید)  ،در برخی نواحی (بویژه نواحی شمالی و شرقی استان) بارش باران
(گاهی بصورت رگبار و یا رعد و برق)  ،کاهش نسبی دما  ،در ارتفاعات نواحی سردسیر احتماال بارش برف و مه خواهد گردید.
زمان شروع :
روز شنبه 80/80/11
منطقه اثر:
کلیه نواحی (بویژه نواحی شمالی و شرقی استان)
رخداد مخاطرات جوی :
–

بارش باران (گاهی به صورت رگبار و رعد و برق)  ،احتمال آبگرفتگی معابر عمومی  ،در گردنه ها و جاده های کوهستانی استان مه گرفتگی و لغزندگی

–

وزش تند بادهای لحظه ای()48-56کیلومتر برساعت ،احتمال پرتاب و سقوط اشیاء.
توصیه ها :

–

خودداری از توقف و اتراق در حاشیه رودخانه ها و مسیل ها

–

توجه به توصیه های کارشناسان جهاد کشاورزی

–

انجام اقدامات پیش گیرانه جهت جلوگیری از پرتاب و سقوط اشیا

–

رعایت احتیاط الزم در هنگام تردد از گردنه ها و جاده های کوهستانی استان
جزئیات بیشتر و اطالعات تکمیلی و تغییرات احتمالی در مدلهای پیشبینی در بولتنهای پیشبینی روزانه و وب سایت اداره کل به آدرس  www.eamo.irارائه خواهد شد.
علی دولتی مهر
مدیر کل هواشناسی استان
از طرف پور اصغر

رئیس گروه پیش بینی  :محمد امیدفر

رونوشت به:
دفتر امام جمعه محترم تبریز

مدیر عامل محترم شرکت آب منطقه ای استان

دفتر مدیر کل محترم مدیریت محترم بحران استانداری

مدیر عامل محترم شرکت حمل و نقل و پایانه استان

دفتر فرماندار محترم تبریز

ریاست محترم سازمان امداد و نجات جمعیت هالل احمر استان

فرماندهی نیروی انتظامی استان

مدیر کل محترم حفاظت محیط زیست استان

مدیر کل محترم صدا و سیمای استا ن

مدیر عامل محترم شرکت فرودگاههای استان

مدیر کل محترم راه و شهر سازی

مدیر کل محترم آموزش و پرورش استان

مدیر کل محترم جهاد کشاورزی استان

مدیر عامل محترم شرکت برق منطقه ای استان

فرماندهی محترم پلیس راه استان

فرماندهی محترم لشکر  11حمزه آذربایجان

دفتر مدیریت محترم ستاد بحران شهرداری

مدیر عامل محترم شرکت گاز استان

