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زیست بوم

پیش بینی جو آرام و افزا�ش دما در کشور

همشهری آنالین: مدیرکل پیش بینی و هشدار سریع سازمان هواشناسی گفت: از روز یکشنبه ۲ تیر تا اواسط هفته در اکثر مناطق کشور جوی آرام و پایدار همراه
با افزایش دما بویژه در نیمه غربی کشور پیش بینی می شود.

احد وظیفه در گفت وگو با ایسنا اظهارکرد: برای امروز جمعه ۳۱ خرداد، در استان های آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی و اردبیل، دامنه های شرقی البرز در
استان های مازندران، سمنان و گلستان افزایش ابر، رگبار باران و وزش باد شدید موقت پیش بینی می شود که شدت بارش در شمال آذربایجان غربی و

آذربایجان شرقی است.

وی همچنین اظهار کرد: از بعداز ظهر امروز شرایط برای افزایش ابر و رگبار و رعد و برق مهیا می شود. در روز شنبه، اول تیر، نیز بارش های پراکنده در استان
گلستان، ارتفاعات استان سمنان، جنوب سیستان  و بلوچستان و شرق هرمزگان دور از انتظار نخواهد بود.

وظیفه افزود: طی دو روز آینده، در برخی نقاط استان های واقع در شمال شرق، شرق و جنوب استان های سمنان، تهران، قزوین، البرز و برخی مناطق
استان های قم، اصفهان و یزد در بعضی ساعات وزش باد شدید گاهی همراه با گرد و خاک پیش بینی می شود.

این کارشناس سازمان هواشناسی تاکید کرد: امروز نواحی مرکزی و شرقی خلیج  فارس مواج است.

وی با اشاره به اینکه امشب هوای تهران صاف تا کمی ابری خواهد بود، گفت: آسمان تهران فردا صاف همراه با غبار محلی و در بعضی ساعات همراه با
وزش باد است. دمای تهران در این روز درگرمترین زمان به ۳۶ درجه سانتیگراد و در خنک ترین زمان به ۲۴ درجه سانتیگراد خواهد رسید. همچنین پس فردا،

۲ تیر، آسمان پایتخت همچنان صاف تا کمی ابری و همراه با وزش باد خواهد بود. پیش بینی می شود که بیشترین و کمترین دمای تهران در این روز به ۳۸ و
۲۵ درجه سانتی گراد برسد.
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