
 به نام خدا

 

 
 1400ماه  دیبولتن خبری 

 اداره کل هواشناسی استان البرز
 

 

01/10/1400 

 است کرده لغزنده را البرز های راه باران بارش:  راه پلیس
/https://www.irna.ir/news/84586295 

 

 

01/10/1400 

 داریم بارندگی هفته آخر: البرز هواشناسی
/https://www.isna.ir/news/1400100100121 

 

 

01/10/1400 

 است البرز انتظار در بارشی سرد سامانه
https://sepidarnews.ir/ejtemayi/260989 

 

 

01/10/1400 

 گیرد می فرا را البرز باران و برف
/https://www.iribnews.ir/fa/news/3313237 

 

 

01/10/1400 

 داریم بارندگی هفته آخر تا
/http://www.tabnakalborz.ir/fa/news/1017679 

 

 

01/10/1400 

 حساس هایگروه به البرز هواشناسی هشدار
https://roznegarealborz.ir/oxc7 

 

 

01/10/1400 

 داریم بارندگی هفته آخر: البرز هواشناسی
https://sepidarnews.ir/ejtemayi/260974 

 

https://www.irna.ir/news/84586295/
https://www.isna.ir/news/1400100100121/
https://sepidarnews.ir/ejtemayi/260989
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https://roznegarealborz.ir/oxc7
https://sepidarnews.ir/ejtemayi/260974


 

02/10/1400 

 رو پیش هایبارش برای البرز احمر هالل باش آماده
/https://www.yjc.news/fa/news/8008084 

 

 

02/10/1400 

 البرز در بارشی سامانه پی در احمر هالل باش آماده
/https://www.irna.ir/news/84587936 

 

 

02/10/1400 

 البرز در بارشی سامانه پی در احمر هالل باش آماده
/http://www.tabnakalborz.ir/fa/news/1017855 

 

 

02/10/1400 

 البرز در جمعه از دما کاهش و برف بارش بینی پیش
/https://www.irna.ir/news/84588696 

 

 

03/10/1400 

 البرز در باد وزش
/https://www.yjc.news/fa/news/8008772 

 

 

03/10/1400 

 است راه در یخبندان /البرز در هابارش تداوم
/https://www.mehrnews.com/news/5383180 

 

 

04/10/1400 

 گرددمی باز البرز آسمان به آلودگی
/https://www.farsnews.ir/alborz/news/14001004000482 

 

 

04/10/1400 

 البرز در دما محسوس کاهش
/https://www.isna.ir/news/1400100401942 

 

 

04/10/1400 

 البرز به ها آالینده بازگشت درخصوص هواشناسی هشدار
/https://www.irna.ir/news/84589918 

 

https://www.yjc.news/fa/news/8008084/
https://www.irna.ir/news/84587936/
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04/10/1400 

 البرز در دما محسوس کاهش
/http://www.tabnakalborz.ir/fa/news/1018143 

 

 

04/10/1400 

 شودمی بیشتر البرز هوای آلودگی
/https://www.yjc.news/fa/news/8010027 

 

 

04/10/1400 

 شودمی سردتر البرز دمای
https://roznegarealborz.ir/3ozw 

 

 

04/10/1400 

 البرز به ها آالینده بازگشت درخصوص هواشناسی هشدار
https://sepidarnews.ir/ejtemayi/261082 

 

 

04/10/1400 

 گردند بازمی البرز آسمان به ها آالینده
/https://www.iribnews.ir/fa/news/3315638 

 

 

05/10/1400 

 شودمی سردتر هوا/البرز در دما محسوس کاهش
/https://www.yjc.news/fa/news/8010557 

 

 

05/10/1400 
 ارتفاعات در سنگ ریزش و بهمن سقوط بینیپیش/باران و برف انتظار در البرز آسمان

/https://www.farsnews.ir/alborz/news/14001005000074 

 

 

05/10/1400 

 شود می سردتر البرز هوای
/https://www.iribnews.ir/fa/news/3316178 

 

 

06/10/1400 

 شد ابالغ البرز در هوا آلودگی اضطرار شرایط های محدودیت و ها ممنوعیت
https://sepidarnews.ir/ejtemayi/261130 
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07/10/1400 

 است ناسالم البرز هوای
/https://www.isna.ir/news/1400100704705 

 

 

07/10/1400 

 البرز در هوا آلودگی نارنجی سطح
/https://www.iribnews.ir/fa/news/3318316 

 

 

07/10/1400 

 شد ناسالم البرز هوای
/https://www.irna.ir/news/84593339 

 

 

07/10/1400 

 نارنجی سطح آلودگی هشدار وضعیت در البرز
/https://www.mehrnews.com/news/5386055 

 

 

07/10/1400 

 است ناسالم هاگروه تمام برای البرز هوای
/https://www.farsnews.ir/alborz/news/14001011000503 

 

 

07/10/1400 

 شد ناسالم البرز هوای
https://sepidarnews.ir/ejtemayi/261200 

 

 

08/10/1400 

 البرزی حساس هایگروه برای ناسالم هوای کیفیت
https://roznegarealborz.ir/ety3 

 

 

08/10/1400 

 البرز در آینده هفته اوایل تا هاآالینده استمرار
/https://www.irna.ir/news/84594711 

 

 

08/10/1400 

 البرز در آینده هفته اوایل تا هوا آلودگی ماندگاری
/http://www.tabnakalborz.ir/fa/news/1019167 

 

https://www.isna.ir/news/1400100704705/
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08/10/1400 

 البرز در آینده هفته اوایل تا هوا آلودگی ماندگاری
/https://www.iribnews.ir/fa/news/3319750 
 

 

08/10/1400 

 البرز در آینده هفته اوایل تا هاآالینده استمرار
https://sepidarnews.ir/ejtemayi/261292 

 

 

09/10/1400 

 البرز در بارشی سرد سامانه ورود
/https://www.yjc.news/fa/news/7983330 

 

 

09/10/1400 

 است باال همچنان البرز در ها آالینده غلظت
/https://www.irna.ir/news/84595744 

 

 

10/10/1400 

 البرز در شنبه فردا عصر از پراکنده برف بارش بینی پیش
/https://www.irna.ir/news/84597186 
 

 

11/10/1400 

 البرز کوهستانی هایجاده و ارتفاعات در برف کوالک
/https://www.yjc.news/fa/news/7985605 
 

 

11/10/1400 

 البرز راه در بارشی موج
/https://www.isna.ir/news/1400101107269 
 

 

11/10/1400 

 شد صادر البرز برای هواشناسی زرد سطح هشدار
/https://www.irna.ir/news/84598028 

 

 

11/10/1400 

 البرز در هواشناسی زرد سطح هشدار
/https://www.iribnews.ir/fa/news/3322251 

 

https://www.iribnews.ir/fa/news/3319750/
https://sepidarnews.ir/ejtemayi/261292
https://www.yjc.news/fa/news/7983330/
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11/10/1400 

 شد صادر البرز برای هواشناسی زرد سطح هشدار
https://sepidarnews.ir/ejtemayi/261382 

 

 

11/10/1400 

 باران و برف بارش انتظار در البرز آسمان
/https://www.farsnews.ir/alborz/news/14001011000503 

 

 

11/10/1400 

 البرز راه در بارشی موج
/https://www.isna.ir/news/1400101107269 
 

 

11/10/1400 

 البرز در برف پراکنده بارش بینی پیش
/https://www.iribnews.ir/fa/news/3321827 
 

 

11/10/1400 

 البرز به فردا از بارشی سامانه ورود
/http://www.tabnakalborz.ir/fa/news/1019661 
 

 

11/10/1400 

 است کرده لغزنده را چالوس - کرج جاده برف شدید بارش
/https://www.irna.ir/news/84598644 
 

 

12/10/1400 

 شودمی آلود مه البرز هوای
/https://www.yjc.news/fa/news/8018378 
 

 

13/10/1400 

 یابدمی تداوم البرز در هابارش
/https://www.mehrnews.com/news/5390938 

 

 

13/10/1400 

 البرز راه در سرد بارشی سامانه
/https://www.irna.ir/news/84600872 
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13/10/1400 

 است ابری البرز فردای آسمان
/https://www.yjc.news/fa/news/8019352 
 

 

13/10/1400 

 البرز راه در سرد بارشی سامانه
https://sepidarnews.ir/ejtemayi/261516 

 

 

13/10/1400 

 البرز راه در سرد بارشی سامانه
/http://www.tabnakalborz.ir/fa/news/1020160 
 

 

13/10/1400 

 یابدمی تداوم البرز در هابارش
https://sepidarnews.ir/ejtemayi/261532 

 

 

14/10/1400 

 البرز در باران و برف خفیف بارش
/https://www.yjc.news/fa/news/8020325 
 

 

15/10/1400 

 است البرز انتظار در برف بارش
/https://www.irna.ir/news/84603550 
 

 

15/10/1400 

 است صاف البرز فردای آسمان
/https://www.yjc.news/fa/news/8021489 
 

 

15/10/1400 

 است البرز انتظار در برف بارش
https://sepidarnews.ir/ejtemayi/261656 

 

 

15/10/1400 

 البرز در برف و باران خفیف بارش
/https://www.iribnews.ir/fa/news/3325801 
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https://sepidarnews.ir/ejtemayi/261516
http://www.tabnakalborz.ir/fa/news/1020160/
https://sepidarnews.ir/ejtemayi/261532
https://www.yjc.news/fa/news/8020325/
https://www.irna.ir/news/84603550/
https://www.yjc.news/fa/news/8021489/
https://sepidarnews.ir/ejtemayi/261656
https://www.iribnews.ir/fa/news/3325801/


 

15/10/1400 

 البرز های راه لغزندگی و باران و برف بارش
/https://www.irna.ir/news/84603635 
 

 

15/10/1400 

 البرز های راه لغزندگی و باران و برف بارش
https://sepidarnews.ir/ejtemayi/261665 

 

 

16/10/1400 

 شودمی آلوده البرز هوای
/https://www.yjc.news/fa/news/8022493 
 

 

17/10/1400 

 است ابری البرز فردای آسمان
/https://www.yjc.news/fa/news/8023062 
 

 

18/10/1400 

 البرز برای درجه چهار منفی دمای بینیپیش
/https://www.isna.ir/news/1400101812711 
 

 

18/10/1400 

 شود می سرد البرز هوای
/https://www.iribnews.ir/fa/news/3328150 
 

 

18/10/1400 

 البرز در هوا هایآالینده غلظت افزایش
/2-https://roznegarealborz.ir/14692 

 

 

20/10/1400 

 البرز در جاریهفته پایان تا هاآالینده پایداری
/https://www.iribnews.ir/fa/news/3329959 
 

 

21/10/1400 

 گرفت قرار قرمز وضعیت در البرز هوای
/https://www.irna.ir/news/84609179 
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21/10/1400 

 !است آلوده شدیدا  معمول طبق البرز هوای
/https://www.isna.ir/news/1400102115457 

 

 

21/10/1400 

 گرفت قرار قرمز وضعیت در البرز هوای
https://sepidarnews.ir/ejtemayi/261872 

 

 

21/10/1400 

 البرز در جمعه روز تا هاآالینده ماندگاری
/https://www.irna.ir/news/84609735 

 

 

21/10/1400 

 البرز در جمعه روز تا هاآالینده ماندگاری
https://sepidarnews.ir/ejtemayi/261902 

 

 

22/10/1400 

 داشت خواهیم باران و برف بارش هفته پایان: البرز هواشناسی
/https://www.isna.ir/news/1400102216281 

 

 

22/10/1400 

 چالوس – کرج جاده لغزندگی و برف بارش
/https://www.iribnews.ir/fa/news/3331869 

 

 

22/10/1400 

 داشت خواهیم باران و برف بارش هفته پایان
https://sepidarnews.ir/ejtemayi/261955 

 

 

22/10/1400 

 کاهش محسوس دما تا پایان هفته
https://roznegarealborz.ir/n3av 

 

 

22/10/1400 

 داشت خواهیم باران و برف بارش هفته پایان
/http://www.tabnakalborz.ir/fa/news/1022025 
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22/10/1400 

 البرز در باران و برف با ای هفته آخر
/https://www.iribnews.ir/fa/news/3332233 

 

 

23/10/1400 

 درآمد باش آماده حالت به البرز احمر هالل
/https://www.irna.ir/news/84611720 

 

 

23/10/1400 

 البرز کوهستانی محورهای در بهمن سقوط احتمال
/https://www.mehrnews.com/news/5398845 

 

 

23/10/1400 

 البرز کوهستانی محورهای در بهمن سقوط احتمال
https://sepidarnews.ir/ejtemayi/262001 

 

 

23/10/1400 

 البرز در وضعیت نارنجی هواشناسی قرار گرفت
https://roznegarealborz.ir/j4vo 

 

 

24/10/1400 

 البرز ارتفاعات در بهمن سقوط احتمال
/https://www.iribnews.ir/fa/news/3333883 

 

 

24/10/1400 

 داد البرزهشدار ارتفاعات در بهمن سقوط درخصوص هواشناسی
/https://www.irna.ir/news/84612916 

 

 

25/10/1400 

 البرز در پراکنده هایبارش ادامه
/https://www.isna.ir/news/1400102518081 

 

 

25/10/1400 

 البرز در هابارندگی تداوم
https://sepidarnews.ir/ejtemayi/262068 
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25/10/1400 

 شد بینیپیش البرز برای دما کاهش و باران و برف خفیف بارش
/https://www.irna.ir/news/84614120 

 

 

25/10/1400 

 البرز در هابارندگی تداوم
/https://www.mehrnews.com/news/5400088 

 

 

25/10/1400 

 دارد ادامه البرز در برف و باران بارش
/http://www.tabnakalborz.ir/fa/news/1022470 

 

 

25/10/1400 

 البرز آسمان مهمان دوشنبه تا پراکنده هایبارش
/https://www.iribnews.ir/fa/news/3334456 

 

 

26/10/1400 

 است البرز ارتفاعات انتظار در یخبندان و کوالک
/https://www.irna.ir/news/84615409 

 

 

26/10/1400 

 دارد ادامه البرز هایبارش
/https://www.yjc.news/fa/news/8032044 

 

 

26/10/1400 

 است البرز ارتفاعات انتظار در یخبندان و کوالک
https://sepidarnews.ir/ejtemayi/262141 

 

 

26/10/1400 

 زرد سطح هواشناسی هشدار وضعیت در البرز
/https://www.mehrnews.com/news/5401381 

 

 

26/10/1400 

 است البرز ارتفاعات انتظار در یخبندان و کوالک
/http://www.tabnakalborz.ir/fa/news/1022755 
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27/10/1400 

 شود می بینیپیش البرز برای دما کاهش و بارشی سامانه تقویت
/https://www.irna.ir/news/84616510 

 

 

27/10/1400 

 بست را چالوس جاده برف و کوالک
/https://www.isna.ir/news/1400102719857 

 

 

27/10/1400 

 رسید خواهد سانتیگراد درجه 7 منفی به البرز دمای
https://sepidarnews.ir/ejtemayi/262191 

 

 

27/10/1400 

 بارش ها در البرز از عصر پنج شنبه تشدید می شود
https://roznegarealborz.ir/iuek 

 

 

27/10/1400 

 است برفی چالوس - کرج جاده
/https://www.irna.ir/news/84616676 

 

 

27/10/1400 

 رسید خواهد سانتیگراد درجه 7 منفی به البرز دمای
/https://www.isna.ir/news/1400102719900 

 

 

28/10/1400 

 کرج در زمستانی برف نخستین بارش
https://sepidarnews.ir/gozaresh/262261 

 

 

28/10/1400 

 است راه در یخبندان
/https://www.yjc.news/fa/news/8034186 

 

 

29/10/1400 

 است البرز راه در بارشی سرد سامانه
/https://www.irna.ir/news/84619192 
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29/10/1400 

 !نروید طالقان و چالوس جاده به هرگز
/https://www.isna.ir/news/1400102922308 
 

 

29/10/1400 

 است ابری البرز فردای آسمان
/https://www.yjc.news/fa/news/8035281 
 

 

29/10/1400 

 نارنجی سطح هواشناسی هشدار وضعیت در البرز
/https://www.mehrnews.com/news/5404255 
 

 

29/10/1400 

 است البرز راه در بارشی سرد سامانه
https://sepidarnews.ir/ejtemayi/262336 

 

 

29/10/1400 

 البرز در دما شدید افت
https://roznegarealborz.ir/xswu 

 

 

30/10/1400 

 رسدمی صفر زیر درجه هشت به البرز هوا دمای
/https://www.yjc.news/fa/news/8036056 
 

 

30/10/1400 

 رسدمی صفر زیر درجه هشت به البرز هوای دمای
/https://www.iribnews.ir/fa/news/3339389 

 

 

30/10/1400 

 البرز راه در یخبندان
/https://www.yjc.news/fa/news/8036895 

 

 

30/10/1400 

 نارنجی سطح هواشناسی هشدار وضعیت در البرز
https://sepidarnews.ir/ejtemayi/262383 

 
 

 «روابط عمومی اداره کل هواشناسی استان البرز » 
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