
هشدار هواشناسی-سطح زرد شماره 33 استان هرمزگان

توصیف سامانه: فعالیت سامانه همرفتی در ارتفاعات استان 
زمان شروع:  بعدازظهر چهارشنبه ۱۴۰۱/۰۷/۰۶
زمان پایان:  بعدازظهر سه شنبه ۱۴۰۱/۰۷/۱۲

نوع مخاطره: رگبار پراکنده باران و رعدوبرق با احتمال تگرگ،تندباد لحظه ای با احتمال گردوخاک
منطقه اثر: ارتفاعات استان در بشاگرد ، بستک، حاجی آباد، رودان، میناب، خمیر، بندر لنگه و ارتفاعات مرکزی

اثر مخاطره: احتمال سیالبی شدن رودخانه های فصلی،احتمال خسارت در اثر تند باد لحظه ای ،خیزش گردوخاک و کاهش دید افقی 

توصیه: خودداری از تردد در حاشیه رودخانه های فصلی و صعود به ارتفاعات /عدم چرای دام در مناطق مرتفع /خودداری از فعالیت های 
کوهنوردی در ساعات بعدازظهر /محافظت از محصوالت کشاورزی 

کد:
تاریخ:

ازصفحه 11
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هشدار هواشناسی-سطح زرد

اداره کل هواشناسی استان هرمزگان
33شماره:

هشدار هواشناسی دریایی-سطح زرد شماره 25 استان هرمزگان

توصیف سامانه: افزایش سرعت باد جنوب شرقی و متالطم شدن دریا 
زمان شروع:  صبح پنج شنبه ۱۴۰۱/۰۷/۰۷
زمان پایان:  اواخر وقت جمعه ۱۴۰۱/۰۷/۰۸

نوع مخاطره: افزایش سرعت باد جنوب شرقی تا 39 کیلومتر بر ساعت(22 نات) و افزایش ارتفاع موج تا 150 سانتیمتر (5پا)
منطقه اثر: دریای عمان و شرق تنگه هرمز

اثر مخاطره: اختالل در تردد های دریایی شناورهای سبک/احتمال اختالل در تردد شناورهای مسافربری /احتمال پاره شدن تورهای صیادی 
و آسیب به قفس های پرورش ماهی 

توصیه: خودداری از تردد شناورهای سبک و فعالیت های تفریحی به ویژه در محدوده تنگه ی هرمز 
تمهیدات الزم جهت تردد ایمن شناورهای مسافربری.

مدیر کل هواشناسی استان:رئیس اداره پیش بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا: سعید رنجبرمرضیه  سی سی پور

رونوشت:

مدیر کل محترم بحران استانداری ھرمزگان، جھت استحضار.

مدیران محترم دستگاه ھای اجرایی استان، جھت استحضار.

قرمز
اقدام فوری و همه جانبه

خسارت گسترده

نارنجی
اقدام ضروری

احتمال خسارت گسترده زیاد است

زرد
آگاهی و اقدام در صورت نیاز

احتمال وجود خسارت یا خسارت نقطه ای

کد:
تاریخ:

ازصفحه 11

 1401/07/06
FO-11-08/00

هشدار هواشناسی دریایی-سطح زرد

اداره کل هواشناسی استان هرمزگان
25شماره:


