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جامعه

دمای تهران به صفر درجه سانتیگراد می رسد

بر اساس اعالم اداره کل هواشناسی استان تهران، دمای پایتخت فردا (اول دی ماه) در سردترین زمان به صفر
درحه سانتیگراد می رسد.

به گزارش جام جم آنالین به نقل از ایسنا بر اساس بررسی داده ها و نقشه های پیش یابی هواشناسی، وضعیت
جوی استان تهران، با توجه به تضعیف سامانه بارشی برای امروز و فردا (۳۰ آذر و اول دی ماه) آسمان صاف تا
قسمتی ابری همراه با غبار محلی و در اواخر وقت مه رقیق و در بعضی ساعات نیمه ابری همراه با وزش باد و در

ارتفاعات گاهی وزش باد شدید پیش بینی می شود.

از بعدازظهر روز پنجشنبه تا ظهر روز شنبه (۲ تا ۴ دی ماه) با تقویت سامانه بارشی، آسمان نیمه ابری به تدریج
افزایش ابر همراه با وزش باد خواهد بود و از اواخر وقت روز جمعه (۳ دی ماه) بارش پراکنده باران و در
ارتفاعات بارش برف و برای روز شنبه (۴ دی ماه) نیز در برخی ساعات بارش باران و برف و در ارتفاعات بارش

برف همراه با کوالک برف و در برخی ساعات مه آلود پیش بینی می شود.

بر اساس اعالم اداره کل هواشناسی استان تهران، ایستگاه فیروزکوه (امین آباد) با دمای  ۳- درجه سانتیگراد
سردترین نقطه استان تهران در ۲۴ ساعت گذشته گزارش شده است.

آسمان تهران نیز فردا (اول دی ماه) صاف همراه با غبار صبحگاهی و وزش باد و در بعد از ظهر قسمتی ابری تا
نیمه ابری با بیشترین و کمترین دمای ۱۱ و ۰ درجه سانتیگراد پیش بینی می شود.

آسمان پایتخت پس فردا (۲ دی ماه) صاف تا قسمتی ابری همراه با وزش باد خواهد بود و دمای هوا در
نسخه آزمایشیگرم ترین و سردترین زمان به ۱۰  و ۱  درجه سانتیگراد می رسد.
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از سراسر وب

رمزارز رو از جایی بگیر که میشناسی | ایرانیکارت

سوهان عسلی اصفهان با طمع و بسته بندی منحصر به فرد

عطر را از هر جایی و بدون تخفیف نخرید!!!

تامین منابع انسانی و استخدام کارکنان در شرایط دورکاری

 ۳۰ آذر ۱۴۰۰

نام:

پست الکترونیک:

ارسال دیدگاه

تاکنون نظری ثبت نشده است

دیدگاه خود را وارد نما�د

ارسال دیدگاه

نسخه آزمایشی
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