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 5ه شمار -نارنجیهشدار هواشناسی سطح 
 وضعیت جوی استان به شرح زیر پیش بینی می شود: در منطقه، فعالیت سامانه بارشی تقویتو با توجه به  11پیرو هشدار زرد شماره 

 (با احتمال گرد و خاک) همراه با وزش باد گاهی شدید برق و رگبار باران و رعد :فیتوص

  (29/02/1402مورخ ) جمعهبعد از ظهر  :شروع زمان

 اد لحظه ای، تند ببرق )در مناطق مستعد بارش تگرگ( و رگبار باران و رعد :مخاطره نوع

 استانکلیه مناطق  :اثر منطقه

 (31/02/1402)شنبه یک اخر وقت روزاو :انیپا زمان

کاهش کیفیت گرد و خاک و  زشیخ ؛صاعقهاحتمال برخورد ، آبگرفتگی معابر، سیالبی شدن رودخانه ها و مسیل ها :مخاطره اثر

 دیدوزش باد شاحتمال خسارت به سازه های سبک در اثر و  هوا

  :هیتوص
 عضو ستاد مدیریت بحران  یدستگاه ها یآمادگ -

 رودخانه ها و مسیل ها حاشیهدر  تردد و اتراقاجتناب از  -

 شرایط ناپایدار جویاجتناب از فعالیت های کوهنوردی با توجه به  -

 محکم سازی سازه های سبک و نیمه کاره - 

  کارشناسان جهاد کشاورزیتوجه به توصیه های  -
 .ارائه خواهد شد www.azmet.irجزئیات بیشتر و اطالعات تکمیلی متعاقباً در بولتن های پیش بینی روزانه و وب سایت اداره کل به آدرس *

 
 رونوشت:

 مدیران کل و مسئولین محترم دستگاههای اجرایی استان                                                                 غربی آذربایجان استاندار محترم استان

 فرمانداران محترم شهرستانهای استان         دفتر نماینده محترم ولی فقیه در استان و امام جمعه ارومیه                          

 شهرداریهای محترم شهرستانهای استان          معاونین محترم استاندار                                                                               

  و انتظامی استان فرماندهان محترم نظامی    ریاست محترم سازمان مدیریت و برنامه ریزی  استان                                        

 معاونت محترم امور بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی استان                                                                                              مدیر کل محترم مدیریت بحران استان 

 مدیر کل محترم حفاظت محیط زیست استان

 اسماعیل سیماییهواشناسی استان آذربایجان غربی: مدیر کل  صابری: مهدی رئیس گروه پیش بینی

http://www.azmet.ir/

