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  20/11/98مورخ  یکشنبه 156اطالعیه شماره 
  بهمن 22... راهپیمایی یوم ا ویژه

  

  روز                         
  

  
  نام استان

  دوشنبه
 

 21/11/98 

  سه شنبه
  

 22/11/98 

 بعدازظهر صبح

 احتمال بارش برف بارش پراکنده برف بارش برف  آذربایجان شرقی

 احتمال بارش برف بارش پراکنده برف وزش باد بارش برف و  آذربایجان غربی

 نیمه ابري احتمال بارش برف بارش برف و وزش باد  اردبیل

 نیمه ابري و وزش باد قسمتی ابري و وزش باد قسمتی ابري و وزش باد  اصفهان

 و وزش باداحتمال بارش برف  و وزش بادبارش برف  بارش برف و باران  البرز

 برفاحتمال بارش  برفاحتمال بارش  کندهاحتمال بارش پرا  ایالم

 صاف و وزش باد صاف صاف و وزش باد  بوشهر

 و وزش باد احتمال بارش برف و وزش باد برف خفیف بارش بار ش باران و برف  تهران

 برف نیمه ابري و بارش پراکنده برف نیمه ابري وبارش پراکنده برف ابري و بارش پراکنده  چهارمحال وبختیاري

 بارش برف بارش برف بارش برف  ان شمالیخراس

 بارش برف بارش برف گاهی بارش برف    خراسان رضوي  

 ابري و بارش پراکنده ابري و بارش پراکنده نیمه ابري و بارش پراکنده  خراسان جنوبی

 دربعضی ساعات بادوگردوخاك دربعضی ساعات بادوگردوخاك بادوگردوخاك  خوزستان

 برف بارش پراکنده فبارش بر بارش برف  زنجان

 برف بارش پراکنده بارش برف بارش باران و برف  سمنان

 بارش پراکنده و وزش باد بارش باران بارش پراکنده و بادوگردوخاك  سیستان وبلوچستان

 کمی ابري کمی ابري احتمال بارش پراکنده  فارس

  

 مھ تعالياسب
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  وزارت راه و شھرسازي
  سازمان ھواشناسي کشور

      

  
  صادق ضیائیان

  پیش بینی و هشدار مدیر کل 
  سازمان هواشناسی کشور

  روز                
  

  نام استان
  دوشنبه

 
 21/11/98 

  سه شنبه
  

 22/11/98 

 بعدازظهر صبح

بارش پراکنده برف و وزش   قزوین
 باد شدید

 بارش برف و وزش باد شدید بارش برف و وزش باد شدید

 بارش پراکنده باران و برف بارش پراکنده باران و برف بارش باران و برف  قم

 بارش پراکنده برف احتمال بارش برف بارش برف  کردستان

 نیمه ابري و وزش باد باران و وزش بادبارش  بارش باران  کرمان

 برف احتمال بارش پراکنده برف احتمال بارش پراکنده برف احتمال بارش پراکنده  کرمانشاه

 احتمال بارش پراکنده نیمه ابري قسمتی ابري و کاهش دما  کهگیلویه وبویراحمد

 پراکنده برفبارش  بارش باران و برف بارش باران  گلستان

 با احتمال بارش برف بارش برف برف و وزش باددید شبارش   گیالن

بارش باران و برف و وزش باد   لرستان
 شدید

نیمه ابري گاهی وزش باد 
 شدید

احتمال بارش پراکنده و وزش 
 باد شدید

 بارش پراکنده برف بارش برف بارش باران و برف  مازندران

 رش برف و وزش بادبا احتمال بارش برف و وزش باد بارش برف و وزش باد  مرکزي

 بارش شدید باران بارش شدید باران  بارش باران  و وزش باد  هرمزگان

 بارش برف بارش پراکنده برف بارش پراکنده و وزش باد  همدان

 صاف گاهی وزش باد شدید  یزد
کاهش دما و وزش باد شدید و 

 گردوخاك
کاهش دما و وزش باد شدید و 

 گردوخاك


