به نام خدا
مرکزپيشبيني و هشدار سریع هواشناسي استان اصفهان

موضوع  :هشدارهواشناسي سطح نارنجی شماره  ٣١مورخ ٩٩ / ١٢ / ٢٧
هشدار هواشناسي سطح نارنجي شماره  ٣١مورخ ) ٩٩ / ١٢ / ٢٧ويژه وزش باد
شديد(
توصيف :وزش باد شديد و تند باد لحظه اي
زمان شروع :صبح روز پنجشنبه مورخ ٩٩ / ١٢ / ٢٨
نوع مخاطره :وزش باد شديد و احتمال وقوع تند باد لحظه اي در اكثر
مناطق استان ،در مناطق شرق ،شمال شرق و تا حدي مركز همراه با گردو
خاك و طوفان محلي
منطقه اثر :اكثر مناطق استان
زمان پايان :پايان وقت روز جمعه مورخ ٩٩ / ١٢ / ٢٩
اثر مخاطره :كاهش ديد افقي و كيفيت هوا به ويژه در جاده هاي مواصﻼتي
شرق ،شمال و تا حدي مركز به دليل طوفان لحظه اي و گردو خاك محلي،
شكستن درختان فرسوده و كهنسال ،بروز خسارت به تاسيسات شهري و
روستايي و آسيب به سازههاي موقت ،گلخانه ها ،تابلوها و بنرهاي
تبليغاتي ،دكل هاي برق و سقوط اجسام از ارتفاع بويژه در كارگاه هاي
ساختماني
توصيه :جلوگيري از خسارات احتمالي در اثر وزش باد شديد ،محكم نمودن
سازه هاي موقت و ساختماني در جهت كاهش خسارات جاني و مالي ،اقدامات
ﻻزم در جهت كاهش آسيب هاي احتمالي در محورهاي مواصﻼتي ،عدم صعود به
ارتفاعات ،احتياط در عبور از مجاورت ساختمان هاي نيمه كاره ،عدم
صعود به ارتفاعات ،لغو پرواز با هواپيماهاي سبك و گﻼيدرها ،انجام
اقدامات مقتضي براي حفاظت از تاسيسات و محصوﻻت كشاورزي و ساير
اقدامات پيشگيرانهاثر مخاطره :كاهش ديد افقي به ويژه در جاده

هاي مواصﻼتي شرق ،شمال و تا حدي مركز به دليل طوفان لحظه
اي و گرد و خاك محلي ،شكستن درختان فرسوده و كهنسال ،آسيب
به تاسيسات شهري و سازههاي موقت
توصيه :جلوگيري از خسارات احتمالي در اثر وزش باد شديد،
محكم نمودن سازه هاي ساختماني در جهت كاهش خسارات جاني و
مالي ،اقدامات ﻻزم در جهت كاهش آسيب هاي احتمالي در
محورهاي مواصﻼتي ،عدم صعود به ارتفاعات و ساير اقدامات
پيشگيرانه

