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ــورخ 66پيرو اطالعيه شــماره   از بعداز ظهر شنبه با نفوذ جريان هاي ســرد شــمالي طــي93/08/02 روز جمعه م
روزهاي يكشنبه و دوشنبه  به سبب بارش شديد باران، آب گرفتگي معابر عمومي و سيالبي شدن رودخانه ها و به                    
ــني          علت بارش برف در ارتفاعات و مناطق مرتفع و كوهستاني، اختالل در تردد جاده ها  به شرح زير پيش بي

مي شود:   
 : بارش باران در شهرهاي ساحلي استان گيالن و بارش برف در ارتفاعات گيالن و استان اردبيل.                93/08/03شنبه  

ــتانهاي93/08/04يكشنبه  : بارش شديد باران در شهرهاي ساحلي گيالن، مازندران و گلستان و بارش برف در اس
اردبيل  و ارتفاعات گيالن ، مازندران و گلستان و با شدت كمتر خراسان شمالي.              

ــتان93/08/05دوشنبه ــرف در اس ــارش ب  : بارش باران در شهرهاي ساحلي استانهاي گيالن و غرب مازندران و ب
اردبيل و ارتفاعات گيالن و ارتفاعات غربي مازندران.       

از شنبه شب و طي يكشنبه و دوشنبه درياي خزر به سبب وزش باد شديد مواج و توفـاني خواهــد بــود. بنــابراين 
توصيه مي شود قايقهاي ماهيگيري و صيادي تا بعدازظهر دوشنبه از تردد و تورگذاري در دريا خودداري كنند.                 

 درجه اي در استانهاي اردبيل، گيالن، مازندران، گلستان و خراسان شمالي و دوشنبه            12 تا  8يكشنبه كاهش دماي    
ــاي 15 تا  10 افت دماي  درجه اي  در خراسان    10 تا  5 درجه اي  در خراسان رضوي و همچنين در اين روز افت دم

جنوبي ، تهران، سمنان، البرز، قزوين، قم، زنجان و آذربايجان شرقي رخ خواهد داد.                   
از اينرو ضروري است كه اقدامات پيشگيرانه براي جلوگيري از خسارات احتمالي بعمل آيد.                                                             
                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                

                                                                                                

93/08/03 شنبه مورخ37اخطاريه شماره 

مديريت پيش بيني و هشدار: پيش بين مسئول:  احد وظيفه  شادي سراج 

رونوشت :
دفتر مقام معظم رهبري ، معاونت امور ويژه جهت استحضار

دفتر مقام محترم رياست جمهوري جهت استحضار
دفتر رياست محترم مجلس شوراي اسالمي جهت استحضار

دفتر ويژه رئيس محترم قوه  قضائيه جهت استحضار
دفتر رياست محترم مجمع تشخيص مصلحت نظام جهت استحضار

دفتر وزيرمحترم راه و شهرسازي جهت استحضار
دفتر  وزير محترم كشور جهت استحضار

دفتر وزير محترم جهاد كشاورزي جهت استحضار
دفتر وزير محترم نفت جهت استحضار
دفتر وزير محترم نيرو جهت استحضار

دفتر وزير محترم آموزش وپرورش جهت استحضار
دفتروزير محترم اطالعات جهت استحضار

ستاندار محترم تهران جهت استحضار
معاون محترم وزير ورئيس سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي
معاون  محترم وزير  و مدير عامل سازمان مجري تاسيسات دولتي

سازمان مديريت بحران كشور جهت اطالع
معاون محترم راه روستايي وزارت راه و شهرسازي

معاون محترم امور دولت و مديريت بحران وزارت راه و شهرسازي
دفتر رياست محترم سازمان پيشگيري و مديريت بحران شهر تهران

رييس پليس محترم راهنمايي و رانندگي ناجا جهت استحضار
معاونت محترم عمليات ناجا ،  اداره كل امنيت

معاون  محترم توسعه مديريت ومنابع وزارت راه و شهرسازي
دفتر رياست محترم سازمان حفاظت محيط زيست جهت استحضار

دفتر محترم فرماندهي يگان حفاظت سازمان جنگلها و مراتع و آبخيزداري كشور
كميسيون كشاورزي ، آب و منابع طبيعي ، مجلس شوراي اسالمي
شركت مادرتخصصي ساخت و توسعه زيربناهاي حمل و نقل كشور

دفتر معاونت محترم امور عمراني وزارت كشور جهت اطالع
سازمان هواپيمايي كشوري جهت اطالع
سازمان بنادر و دريانوردي جهت اطالع

شهرداري تهران جهت اطالع
كميته فرعي پيشگيري از سيل و نوسانات آب دريا جهت اطالع

شركت ملي گاز ايران جهت اطالع
رياست محترم سازمان امداد و نجات جمعيت هالل احمر

دفتر رياست محترم سازمان جهت اطالع
معاونين محترم سازمان جهت اطالع

دارات كل هواشناسي استانها جهت اطالع و اقدام الزم
مديركل محترم بحران پدافند غيرعامل وزارت نيرو

روابط عمومي سازمان جهت اطالع به كليه رسانه هاي گروهي و خبري
روابط عمومي سازمان آموزش و پرورش شهر تهران

وزارت بهداشت و درمان  ،  مركز سالمت محيط و كار
رئيس محترم بنياد مسكن انقالب اسالمي

دفتر مركز مديريت اطالعات و حوادث سازمان بحران وزارت كشور
دفتر ستاد مركزي سفرهاي كشور
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