
 به نام خدا

 

 
 1400ماه  آبانبولتن خبری 

 اداره کل هواشناسی استان البرز
 

 

01/08/1400 

 شودمی آلوده و سرد البرز هوای
/https://www.iribnews.ir/fa/news/3256421 

 

 

01/08/1400 

 شد بینی پیش البرز ارتفاعات در باران و برف بارش
/https://www.irna.ir/news/84515450 

 

 

01/08/1400 

 البرز برای آلوده و سرد هوای بینیپیش
/https://www.isna.ir/news/1400080100313 
 

 

01/08/1400 

 شودمی بینی پیش البرز آسمان برای بارندگی
https://www.farsnews.ir/alborz/news/1400080100053

/6 

 

01/08/1400 

 البرز کوهستانی مناطق در برف بارش
/https://www.irna.ir/news/84515001 

 

 

01/08/1400 

 بود خواهد آلوده و سرد البرز هوای
/http://www.tabnakalborz.ir/fa/news/1003762 

 

 

02/08/1400 

 البرز ارتفاعات در خفیف و پراکنده هایبارش احتمال
/https://www.mehrnews.com/news/5334826 

 

https://www.iribnews.ir/fa/news/3256421/
https://www.irna.ir/news/84515450/
https://www.isna.ir/news/1400080100313/
http://www.tabnakalborz.ir/fa/news/1003762/
https://www.mehrnews.com/news/5334826/


 

03/08/1400 

 شود می بینی پیش البرز ارتفاعات برای باران و برف بارش و دما کاهش
/https://www.irna.ir/news/84517252 

 

 

04/08/1400 

 داد هشدار البرز کوهستانی های راه در یخبندان خصوص در هواشناسی
/https://www.irna.ir/news/84518456 

 

 

04/08/1400 

 و چالوس جاده ارتفاعات در برف و باران ساعتی بارش احتمال

 طالقان
/https://www.mehrnews.com/news/5336883 

 

 

04/08/1400 

 کنند اتخاذ را سیالب از پیشگیری اقدامات البرز اجرایی های دستگاه
/https://www.irna.ir/news/84516893 

 

 

05/08/1400 

 رسید راه از البرز در صبحگاهی هاییخبندان
/https://www.isna.ir/news/1400080503179 

 

 

05/08/1400 

 شودمی مواجه هاآالینده افزایش با البرز هوای
/https://www.mehrnews.com/news/5337712 

 

 

06/08/1400 

 شود می بینیپیش البرز برای هاآالینده افزایش
/https://www.irna.ir/news/84521031 

 

 

06/08/1400 

 شود می آلوده البرز هوای
/https://www.iribnews.ir/fa/news/3260561 

 

 

07/08/1400 

 شودمی برفی البرز ارتفاعات
/https://www.mehrnews.com/news/5338539 

 

https://www.irna.ir/news/84517252/
https://www.irna.ir/news/84518456/
https://www.mehrnews.com/news/5336883/
https://www.irna.ir/news/84516893/
https://www.isna.ir/news/1400080503179/
https://www.irna.ir/news/84521031/
https://www.iribnews.ir/fa/news/3260561/
https://www.mehrnews.com/news/5338539/


 

07/08/1400 

 است البرز راه در باران و برف بارش
/https://www.irna.ir/news/84521663 

 

 

07/08/1400 

 البرز راه در تندری باران و برف بارش
/https://www.iribnews.ir/fa/news/3261267 

 

 

08/08/1400 

 تدوام بارش و مه آلودگی در ارتفاعات البرز
https://sepidarnews.ir/ejtemayi/258224 

 

 

08/08/1400 

 دارد ادامه دوشنبه تا البرز در باران بارش
/https://www.isna.ir/news/1400080805193 

 

 

08/08/1400 

 البرز جنوبی دامنه و کشور غرب در باران بارش تداوم
/https://www.irna.ir/news/84522395 

 

 

08/08/1400 

 مسئوالن غافلگیری مردم، شادی البرز، در باران
/https://www.iribnews.ir/fa/news/3261670 

 

 

09/08/1400 

 افزایش آالینده ها برای البرز پیش بینی می شود
https://sepidarnews.ir/ejtemayi/258274 

 

 

09/08/1400 

 شودمی ناسالم البرز هوای
/https://www.mehrnews.com/news/5340619 

 

 

09/08/1400 

 شود می بینی پیش البرز برای هاآالینده افرایش
/https://www.irna.ir/news/84524358 

 

https://www.irna.ir/news/84521663/
https://www.iribnews.ir/fa/news/3261267/
https://www.isna.ir/news/1400080805193/
https://www.irna.ir/news/84522395/
https://www.iribnews.ir/fa/news/3261670/
https://www.mehrnews.com/news/5340619/
https://www.irna.ir/news/84524358/


 

11/08/1400 

 شودمی برفی البرز ارتفاعات
https://sepidarnews.ir/ejtemayi/258389 

 

 

11/08/1400 

 استان کمین در هوا آلودگی /شودمی برفی البرز ارتفاعات
/https://www.mehrnews.com/news/5342144 

 

 

11/08/1400 

 است باران و برف بارش انتظار در البرز
/https://www.irna.ir/news/84527269 

 

 

12/08/1400 

 البرز برای آلوده و سرد ایهفته آخر بینیپیش
/https://www.isna.ir/news/1400081208936 

 

 

12/08/1400 

 البرز برای آلوده و سرد ایهفته آخر بینیپیش
https://sepidarnews.ir/ejtemayi/258427 

 

 

12/08/1400 

 کرد صادر نارنجی سطح هشدار البرز هواشناسی
/https://www.irna.ir/news/84527967 

 

 

12/08/1400 

 باران رگبارشدید بینییشپ یابدمی محسوس البرزکاهش دمای
/https://www.mehrnews.com/news/5342996 

 

 

12/08/1400 

 دما ایدرجه 10 کاهش با سرد هوای هجوم ست، بارانی فردا از البرز
/https://www.iribnews.ir/fa/news/3265899 

 

 

12/08/1400 

 کرد صادر نارنجی سطح هشدار البرز هواشناسی
https://sepidarnews.ir/ejtemayi/258448 

 

https://sepidarnews.ir/ejtemayi/258389
https://www.mehrnews.com/news/5342144/
https://www.irna.ir/news/84527269/
https://www.isna.ir/news/1400081208936/
https://sepidarnews.ir/ejtemayi/258427
https://www.irna.ir/news/84527967/
https://www.mehrnews.com/news/5342996/
https://www.iribnews.ir/fa/news/3265899/
https://sepidarnews.ir/ejtemayi/258448


 

13/08/1400 

 گیرد می فرا را البرز آسمان برق و رعد و رگبار
/https://www.irna.ir/news/84529401 

 

 

13/08/1400 

 ارتفاعات در برف بارش /شودمی بارانی البرز
/https://www.mehrnews.com/news/5343788 

 

 

13/08/1400 

 است کرده لغزنده را البرز های راه باران بارش
/https://www.irna.ir/news/84529663 

 

 

14/08/1400 

 شودمی یخبندان دوشنبه/یکشنبه تا البرز هایبارش ادامه
/https://www.isna.ir/news/1400081410468 

 

 

14/08/1400 

 درآمد باش آماده حال به البرز بحران مدیریت
/https://www.irna.ir/news/84530328 

 

 

14/08/1400 

 البرز شهرستان 3 در گرفتگیآب احتمال
/https://www.mehrnews.com/news/5344486 

 

 

14/08/1400 

 شد نزدیک بلندمدت شاخص به البرز های بارش میزان
/https://www.irna.ir/news/84530433 

 

 

14/08/1400 

 است راه در یخبندان /البرز در بارندگی تداوم
/https://www.mehrnews.com/news/5344553 

 

 

14/08/1400 

 گرفت قوت البرز شهرستان سه در آبگرفتگی حوادث بروز احتمال
/https://www.irna.ir/news/84530466 

 

https://www.irna.ir/news/84529401/
https://www.mehrnews.com/news/5343788/
https://www.irna.ir/news/84529663/
https://www.isna.ir/news/1400081410468/
https://www.irna.ir/news/84530328/
https://www.mehrnews.com/news/5344486/
https://www.irna.ir/news/84530433/
https://www.mehrnews.com/news/5344553/
https://www.irna.ir/news/84530466/


 

15/08/1400 

 البرز در هابارش درصدی 54 افزایش
/https://www.iribnews.ir/fa/news/3268653 

 

 

15/08/1400 

 گیرد می فرا را البرز آسمان برق رعدو و رگبار
https://sepidarnews.ir/ejtemayi/258497 

 

 

15/08/1400 

 البرز در برف و باران شدید رگبار ادامه
/https://www.isna.ir/news/1400081510836 

 

 

15/08/1400 

 شود می بینی پیش البرز برای دوشنبه از یخبندان و دما شدید کاهش
/https://www.irna.ir/news/84531060 

 

 

15/08/1400 

 البرز در برف و باران شدید رگبار ادامه
/http://www.tabnakalborz.ir/fa/news/1007103 

 

 

15/08/1400 

 شد نزدیک بلندمدت شاخص به البرز های بارش میزان
https://sepidarnews.ir/ejtemayi/258526 

 

 

15/08/1400 

 شودمی یخبندان البرز
/https://www.mehrnews.com/news/5345044 

 

 

15/08/1400 

 شود می بینی پیش البرز برای دوشنبه از یخبندان و دما شدید کاهش
https://sepidarnews.ir/ejtemayi/258555 

 

 

16/08/1400 

 نکرد وارد البرز کشاورزی اراضی به خسارتی اخیر های بارش
/https://www.irna.ir/news/84532267 

 
 

https://www.iribnews.ir/fa/news/3268653/
https://sepidarnews.ir/ejtemayi/258497
https://www.isna.ir/news/1400081510836/
https://www.irna.ir/news/84531060/
http://www.tabnakalborz.ir/fa/news/1007103/
https://sepidarnews.ir/ejtemayi/258526
https://www.mehrnews.com/news/5345044/
https://sepidarnews.ir/ejtemayi/258555
https://www.irna.ir/news/84532267/


 

16/08/1400 

 گردد می باز کالنشهرها آسمان به دوباره ها آالینده
/https://www.mehrnews.com/news/5345994 

 

 

17/08/1400 

 داد هشدار هاآالینده افزایش به نسبت البرز هواشناسی
https://sepidarnews.ir/ejtemayi/258658 

 

 

17/06/1400 

 داد هشدار هاآالینده افزایش به نسبت البرز هواشناسی
/https://www.irna.ir/news/84533977 

 

 

17/08/1400 

 البرز انتظار در صبحگاهی یخبندان
/https://www.mehrnews.com/news/5347160 

 

 

18/06/1400 

 !هشدار وضعیت در البرز هوای
https://sepidarnews.ir/ejtemayi/258733 

 

 

18/06/1400 

 شد صادر البرز برای هوا آلودگی نارنجی سطح هشدار
/https://www.irna.ir/news/84535640 

 

 

18/08/1400 

 !هشدار وضعیت در البرز هوای
/https://www.isna.ir/news/1400081814173 

 

 

19/08/1400 

 البرز ارتفاعات در باران و برف پراکنده بارش احتمال
/http://www.tabnakalborz.ir/fa/news/1008082 

 

 

19/08/1400 

 است راه در البرز ارتفاعات برای باران رگبار و برف ریزش
/https://www.irna.ir/news/84536407 

 
 

https://www.mehrnews.com/news/5345994/
https://sepidarnews.ir/ejtemayi/258658
https://www.irna.ir/news/84533977/
https://www.mehrnews.com/news/5347160/
https://sepidarnews.ir/ejtemayi/258733
https://www.irna.ir/news/84535640/
https://www.isna.ir/news/1400081814173/
http://www.tabnakalborz.ir/fa/news/1008082/
https://www.irna.ir/news/84536407/


 

19/08/1400 

 البرز ارتفاعات در باران و برف پراکنده بارش احتمال
/https://www.isna.ir/news/1400081914646 

 

 

19/08/1400 

 شوند می موقت تعطیل البرز در هوا آالینده صنعتی مراکز
https://sepidarnews.ir/ejtemayi/258767 

 

 

19/08/1400 

 است راه در بارندگی /شودمی آلوده البرز هوای
/https://www.mehrnews.com/news/5348598 

 

 

19/08/1400 

 است راه در البرز ارتفاعات برای باران رگبار و برف ریزش
https://sepidarnews.ir/ejtemayi/258799 

 

 

20/08/1400 

 بود خواهند باران و برف بارش شاهد امشب از ها البرزی
/https://www.irna.ir/news/84537752 

 

 

21/08/1400 

 شودمی آلوده هوا /البرز ارتفاعات در برف بارش تداوم
/https://www.mehrnews.com/news/5349735 

 

 

21/08/1400 

 پاییز هوای در زمستان چتر البرز، در باران و برف بارش
/https://www.iribnews.ir/fa/news/3274356 

 

 

22/08/1400 

 یافت افزایش درصد 42 البرز هایبارش
/https://www.irna.ir/news/84538971 

 

 

22/08/1400 

 البرز در وضعیت هشدار آلودگی سطح زرد 
https://sepidarnews.ir/ejtemayi/258916 

 
 

https://www.isna.ir/news/1400081914646/
https://sepidarnews.ir/ejtemayi/258767
https://www.mehrnews.com/news/5348598/
https://sepidarnews.ir/ejtemayi/258799
https://www.irna.ir/news/84537752/
https://www.mehrnews.com/news/5349735/
https://www.iribnews.ir/fa/news/3274356/
https://www.irna.ir/news/84538971/
https://sepidarnews.ir/ejtemayi/258916


 

22/08/1400 

 زرد سطح آلودگی هشدار وضعیت در البرز
/https://www.mehrnews.com/news/5350726 

 

 

22/08/1400 

 شودمی البرز وارد شنبهسه از جدید بارشی سامانه
/http://www.tabnakalborz.ir/fa/news/1008678 

 

 

22/08/1400 

 یافت افزایش درصد 42 البرز هایبارش
https://sepidarnews.ir/ejtemayi/258891 

 

 

22/08/1400 

 شودمی البرز وارد شنبهسه از جدید بارشی سامانه
/https://www.isna.ir/news/1400082216493 

 

 

22/08/1400 

 شودمی البرز وارد شنبهسه از جدید بارشی سامانه
https://sepidarnews.ir/ejtemayi/258903 

 

 

23/08/1400 

 البرز هوا آالینده صنعتی مراکز موقت تعطیلی
/https://roznegarealborz.ir 

 

 

24/08/1400 

 شود می سفیدپوش البرز
/http://www.tabnakalborz.ir/fa/news/1009234 

 

 

24/08/1400 

 است البرز انتظار در باران و برف بارش
/https://www.irna.ir/news/84541115 

 

 

24/08/1400 

 آمدند در باشآماده حالت به البرز اجرایی و امدادی هایدستگاه
/https://www.isna.ir/news/1400082418600 

 

https://www.mehrnews.com/news/5350726/
http://www.tabnakalborz.ir/fa/news/1008678/
https://sepidarnews.ir/ejtemayi/258891
https://www.isna.ir/news/1400082216493/
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24/08/1400 

 است البرز انتظار در باران و برف بارش
https://sepidarnews.ir/ejtemayi/258983 

 

 

24/08/1400 

 البرز سفیدپوش می شود
/https://www.iribnews.ir/fa 

 

24/08/1400 

 است ناسالم البرز شهرهایکالن هوای
/https://www.mehrnews.com/news/5352320 

 

 

24/08/1400 

 درآمدند باش آماده حالت به البرز اجرایی و امدادی های دستگاه

https://sepidarnews.ir/ejtemayi/259014 

 

 

25/08/1400 

 شودمی بینیپیش البرز دمابرای محسوس کاهش
/https://www.irna.ir/news/84543249 

 

 

25/08/1400 

 شودمی بینیپیش البرز دمابرای محسوس کاهش
https://sepidarnews.ir/ejtemayi/259092 

 

 

26/08/1400 

 البرز هوای هایآالینده غلظت کاهش
/https://www.isna.ir/news/1400082620378 

 

 

26/08/1400 

 البرز هوای هایآالینده غلظت کاهش
/http://www.tabnakalborz.ir/fa/news/1009772 

 

 

26/08/1400 

 البرز هوای هایآالینده غلظت کاهش
https://sepidarnews.ir/ejtemayi/259147 

 
 

 

https://sepidarnews.ir/ejtemayi/258983
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26/08/1400 

 شودمی آلوده البرز هوای
/https://www.mehrnews.com/news/5354191 

 

 

26/08/1400 

 البرز در دما محسوس کاهش
 

 

26/08/1400 

 شود می بینی پیش البرز های کوهپایه در هوا آلودگی و ارتفاعات در یخبندان
/https://www.irna.ir/news/84545996 

 

 

26/08/1400 

 شودمی یخبندان البرز
/https://www.mehrnews.com/news/5354569 

 

 

27/08/1400 

 شودمی یخبندان البرز
https://sepidarnews.ir/ejtemayi/259199 

 

 

27/08/1400 

 البرز در چهارروزآینده هواطی آلودگی افزایش درخصوص هشدارهواشناسی
/https://alborz.doe.ir/portal/home/?news/197123/1015968/1318490 

 

 

27/08/1400 

 شودمی ناسالم هاگروه تمامی برای البرز هوای
/https://www.mehrnews.com/news/5355057 

 

 

27/08/1400 

 کنند اتخاذ را یخبندان ایام ویژه تدابیر البرز مدیران
https://sepidarnews.ir/ejtemayi/259200 

 

 

28/08/1400 

 البرز هوای آلودگی تداوم
/https://www.mehrnews.com/news/5355630 

 

 

29/08/1400 

 البرز های نفس افتادن شماره به
/https://www.iribnews.ir/fa 
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29/08/1400 

 شود می سفیدپوش البرز
/http://www.tabnakalborz.ir/fa/news/1009234 

 

 

29/08/1400 

 البرز ارتفاعات در باران خفیف بارش بینیپیش
https://sepidarnews.ir/ejtemayi/259285 

 

 

29/08/1400 

 است ناسالم ها گروه تمام برای البرز هوای
/https://www.irna.ir/news/84548135 

 

 

29/08/1400 

 البرز ارتفاعات در باران خفیف بارش بینیپیش
/https://www.isna.ir/news/1400082922477 

 

 

29/08/1400 

 است ناسالم ها گروه تمام برای البرز هوای
https://sepidarnews.ir/ejtemayi/259271 

 

 

30/08/1400 

 گرفت قرار قرمز وضعیت در البرز هوای
/2-https://roznegarealborz.ir/11807 

 

 

30/08/1400 

 گرفت قرار قرمز وضعیت در البرز هوای
/http://www.tabnakalborz.ir/fa/news/1010606 

 

 

30/08/1400 

 گرفت قرار قرمز وضعیت در البرز هوای
/https://www.iribnews.ir/fa/news/3282792 

 

 

30/08/1400 

 شود می سردتر البرز هوای
/2-https://roznegarealborz.ir/11807 
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https://sepidarnews.ir/ejtemayi/259271
https://roznegarealborz.ir/11807-2/
http://www.tabnakalborz.ir/fa/news/1010606/
https://www.iribnews.ir/fa/news/3282792/
https://roznegarealborz.ir/11807-2/


 

30/08/1400 

 شود می بینی پیش البرز برای باران و برف پراکنده بارش و دما کاهش
/https://www.irna.ir/news/84549329 

 

 

30/08/1400 

 کرج سر بر هوا آلودگی خاکستری چتر
/https://www.mehrnews.com/news/5356979 

 

 

30/08/1400 

 شود می بینی پیش البرز برای باران و برف پراکنده بارش و دما کاهش
https://sepidarnews.ir/ejtemayi/259367 

 

 

30/08/1400 

 گرفت قرار قرمز وضعیت در البرز هوای
/https://www.irna.ir/news/84549495 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 «روابط عمومی اداره کل هواشناسی استان البرز » 

https://www.irna.ir/news/84549329/
https://www.mehrnews.com/news/5356979/
https://sepidarnews.ir/ejtemayi/259367

