
 به نام خدا

 

 
 1401ماه  اردیبهشت بولتن خبری

 اداره کل هواشناسی استان البرز
 

 

01/02/1401 

 البرز راه در باران رگبار و باد وزش هوا، کیفیت کاهش
/https://www.irna.ir/news/84727279 

 

 

01/02/1401 

 یابدمی تداوم خاک و گرد /البرز در تگرگ بارش احتمال
/https://www.mehrnews.com/news/5472424 

 

 

01/02/1401 

 البرز راه در باران رگبار و باد وزش هوا، کیفیت کاهش
https://sepidarnews.ir/ejtemayi/266465 

 

 

01/02/1401 

 البرز راه در باران رگبار و باد وزش هوا، کیفیت کاهش
https://karajrasa.ir/?p=79418 

 

 

02/02/1401 

 البرز نقاط برخی در پراکنده رگبار احتمال
//news/5472846https://www.mehrnews.com 

 

 

03/02/1401 

 تداوم خاک و گرد /زرد سطح هواشناسی هشدار وضعیت در البرز

 یابدمی
/https://www.mehrnews.com/news/5473548 

 

https://www.mehrnews.com/news/5472424/
https://sepidarnews.ir/ejtemayi/266465
https://karajrasa.ir/?p=79418
https://www.mehrnews.com/news/5472846/
https://www.mehrnews.com/news/5473548/


 

04/02/1401 

 است البرز انتظار در تندری های بارش و شدید باد وزش
/https://www.irna.ir/news/84729190 

 

 

04/02/1401 

 شد ناسالم حساس هایگروه برای کرج هوای
/566https://www.tasnimnews.com/fa/news/1400/02/04/2490 

 

 

04/02/1401 

 کندمی آلوده را البرز هوای خاک و گرد
/https://www.mehrnews.com/news/5474338 

 

 

04/02/1401 

 البرز آسمان برای باد وزش و رگبار بینی پیش
/https://www.farsnews.ir/alborz/news/14010204000395 

 

 

04/02/1401 

 است البرز انتظار در تندری های بارش و شدید باد وزش
https://sepidarnews.ir/ejtemayi/266483 

 

 

04/02/1401 

 البرز در تندری های بارش و شدید باد وزش شناسی؛هوا هشدار
https://karajrasa.ir/?p=79529 

 

 

04/02/1401 

 گیرد می فرا را البرز آسمان تندری های بارش و شدید باد وزش

///www.iribnews.ir/fa/news/3424028https: 

 

 

04/02/1401 

 البرز در تگرگ و شدید باد وزش
/https://www.yjc.news/fa/news/8119306 

 

https://www.irna.ir/news/84729190/
https://www.tasnimnews.com/fa/news/1400/02/04/2490566/
https://www.mehrnews.com/news/5474338/
https://www.farsnews.ir/alborz/news/14010204000395/
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https://www.iribnews.ir/fa/news/3424028/
https://www.yjc.news/fa/news/8119306/


 

05/02/1401 

 البرز در تگرگ بارش بینیپیش
/https://www.isna.ir/news/1401020502561 

 

 

05/02/1401 

 البرز در تندری های بارش و شدید باد وزش
/https://www.yjc.news/fa/news/8119901 

 

 

05/02/1401 

 هواشناسی هشدار به توجه با کرج نشانیآتش باشآماده

/https://www.mehrnews.com/news/5475116 

 

 

05/02/1401 

 البرز در رگبار و باد وزش هوا، کیفیت کاهش بینی پیش
//3425559https://www.iribnews.ir/fa/news 

 

 

05/02/1401 

 برخورد احتمال /نارنجی سطح هواشناسی هشدار وضعیت در البرز

 صاعقه
/https://www.mehrnews.com/news/5475129 

 

 

05/02/1401 

 البرز در تگرگ و رگبار بارش احتمال
/https://www.mehrnews.com/news/5475280 

 

 

05/02/1401 

 در طوفان وقوع احتمال پی در نشانی آتش نیروهای باش آماده

 البرز
/000731https://www.farsnews.ir/alborz/news/14010205 

 

 

05/02/1401 
 کرد بینی پیش البرز برای تگرگ و رگبار هوا، کیفیت کاهش باد، وزش هواشناسی

/https://www.irna.ir/news/84730821 
 

https://www.isna.ir/news/1401020502561/
https://www.yjc.news/fa/news/8119901/
https://www.mehrnews.com/news/5475116/
https://www.iribnews.ir/fa/news/3425559/
https://www.mehrnews.com/news/5475129/
https://www.mehrnews.com/news/5475280/
https://www.farsnews.ir/alborz/news/14010205000731/
https://www.irna.ir/news/84730821/


 

05/02/1401 

 شودمی خطرآفرین البرز امروز هوای و آب
/http://www.tabnakalborz.ir/fa/news/1041228 

 

 

05/02/1401 

 البرز در طوفان وقوع احتمال پی در نشانی آتش نیروهای باش آماده
/news/14010205000731https://www.farsnews.ir/alborz/ 

 

 

05/02/1401 

 البرز در رگبار و باد وزش هوا، کیفیت کاهش بینی پیش
/https://www.iribnews.ir/fa/news/3425559 

 

 

06/02/1401 

 البرز در رگبار بارش احتمال
/https://www.mehrnews.com/news/5476139 

 

 

06/02/1401 

 شودمی هاالبرزی مهمان تگرگ و برق و رعد
/https://www.yjc.news/fa/news/8120836 

 

 

07/02/1401 

 البرز در خاک و گرد ماندگاری
/https://www.mehrnews.com/news/5476632 

 

 

07/02/1401 

 شودمی هاالبرزی مهمان پراکنده رگبار و برق و رعد
/https://www.yjc.news/fa/news/8121648 
 

 

08/02/1401 

 است هاالبرزی مهمان دوشنبه تا خاک و گرد
/https://www.mehrnews.com/news/5477788 

 

 

09/02/1401 

 شودمی هاالبرزی مهمان پراکنده رگبار و برق و رعد
/https://www.yjc.news/fa/news/8123156 
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09/02/1401 

 البرز در شنبه از تندری های بارش و شدید باد وزش بینی پیش
/https://www.irna.ir/news/84736231 

 

 

09/02/1401 

 البرز در شنبه از تندری های بارش و شدید باد وزش بینی پیش
https://karajrasa.ir/?p=79744 

 

 

09/02/1401 

 البرز در برق و رعد و پراکنده رگبار احتمال
/https://www.mehrnews.com/news/5478939 

 

 

10/02/1401 

 درآورد باش آماده حالت به را البرز احمر هالل هواشناسی، هشدار
/https://www.irna.ir/news/84737289 

 

 

10/02/1401 

 البرز در پراکنده رگبار بینی پیش
/www.isna.ir/news/1401021006312https:// 

 

 

10/02/1401 

 نشوند نزدیک البرز های رودخانه حاشیه به گردشگران
/https://www.yjc.news/fa/news/8124073 

 

 

10/02/1401 

 درآورد باش آماده حالت به را البرز احمر هالل هواشناسی، هشدار
https://sepidarnews.ir/ejtemayi/266802 

 

 

10/02/1401 

 نشوند نزدیک البرز هایرودخانه حاشیه به گردشگران
/10210000370https://www.farsnews.ir/news/140 

 

 

10/02/1401 

 البرز در پراکنده رگبار بینی پیش
/http://www.tabnakalborz.ir/fa/news/1042220 

 

https://www.irna.ir/news/84736231/
https://karajrasa.ir/?p=79744
https://www.mehrnews.com/news/5478939/
https://www.irna.ir/news/84737289/
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https://www.farsnews.ir/news/14010210000370/
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11/02/1401 

 شودمی هاالبرزی مهمان پراکنده رگبار و برق و رعد
/https://www.yjc.news/fa/news/8125299 

 

 

11/02/1401 

 دارد وجود تگرگ بارش احتمال /البرز در هابارندگی تداوم
/https://www.mehrnews.com/news/5480583 

 

 

12/02/1401 

 البرز در تگرگ و رگبار بارش احتمال
https://sepidarnews.ir/ejtemayi/266936 

 

 

12/02/1401 

 البرز برای گردوخاک و باد وزش ، رگباری های بارش بینی پیش
//news/84740095https://www.irna.ir 

 

 

12/02/1401 

 البرز در تگرگ و رگبار بارش احتمال
/https://www.mehrnews.com/news/5480966 

 

 

13/02/1401 

 البرز در هابارش تداوم
/s://www.mehrnews.com/news/5481834http 

 

 

14/02/1401 

 خاک و گرد خیزش /زرد سطح هواشناسی هشدار وضعیت در البرز
/https://www.yjc.news/fa/news/8127388 

 

 

14/02/1401 

 خاک و گرد خیزش /زرد سطح هواشناسی هشدار وضعیت در البرز
/https://www.mehrnews.com/news/5482232 

 

 

15/02/1401 

 شودمی هاالبرزی مهمان پراکنده رگبار و برق و رعد
/6https://www.yjc.news/fa/news/812784 
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15/02/1401 

 شودمی بارانی البرز
/http://www.tabnakalborz.ir/fa/news/1042953 

 

 

15/02/1401 

 شودمی بارانی البرز
//news/5482419https://www.mehrnews.com 

 

 

16/02/1401 

 است بارانی هم البرز فردای
/https://www.yjc.news/fa/news/8128440 

 

 

16/02/1401 

 کندمی آلوده را البرز هوای خاک و گرد
/ttps://www.mehrnews.com/news/5482974h 

 

 

17/02/1401 

 !کامل خشکسالی در البرز
/https://www.isna.ir/news/1401021709868 

 

 

17/02/1401 

 البرز هوای کیفیت کاهش و خاک و گرد وجود تداوم

https://sepidarnews.ir/ejtemayi/267037 
 

 

17/02/1401 

 البرز هوای کیفیت کاهش و خاک و گرد وجود تداوم
/https://www.mehrnews.com/news/5483664 

 

 

17/02/1401 

 البرز در برق و رعد و رگبار بینیپیش
/https://www.yjc.news/fa/news/8128773 

 

 

17/02/1401 

 البرز کوهستانی مناطق در باران بارش بینیپیش
/2-https://roznegarealborz.ir/22010 

 

http://www.tabnakalborz.ir/fa/news/1042953/
https://www.mehrnews.com/news/5482419/
https://www.yjc.news/fa/news/8128440/
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17/02/1401 

 البرز در برق و رعد و رگبار بینیپیش
/http://www.tabnakalborz.ir/fa/news/1043297 

 

 

17/02/1401 

 البرز در برق و رعد و رگبار بینیپیش
/https://www.iribnews.ir/fa/news/3436128 

 

 

17/02/1401 

 البرز در برق و رعد و رگبار بینیپیش
/https://www.isna.ir/news/1401021709931 

 

 

17/02/1401 

 !کامل خشکسالی در البرز
https://karajrasa.ir/?p=80091 

 

 

18/02/1401 

 شود می بینی پیش البرز برای تگرگ بارش احتمال و باد وزش
/https://www.irna.ir/news/84745221 

 

 

18/02/1401 

 البرز در تگرگ بارش احتمال
/https://www.mehrnews.com/news/5484598 

 

 

18/02/1401 

 البرز در تگرگ بارش احتمال و باد وزش بینیپیش
/https://www.yjc.news/fa/news/8130246 
 

 

18/02/1401 

 است ناسالم حساس هایگروه برای کرج هوای
/https://www.mehrnews.com/news/5484347 
 

 

19/02/1401 

 باشد بارانی البرز فردای هوای شاید
//fa/news/8131104https://www.yjc.news 
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19/02/1401 

 شودمی بارانی البرز
/https://www.mehrnews.com/news/5485938 

 

 

20/02/1401 

 البرز برای خفیف بارش و شدید باد وزش بینی پیش
/https://www.irna.ir/news/84748075 

 

 

20/02/1401 

 شد محو آلودگی غبار در البرز آسمان
/https://www.iribnews.ir/fa/news/3409372 

 

 

20/02/1401 

 شودمی آلوده البرز هوای
/https://www.mehrnews.com/news/5486986 

 

 

20/02/1401 

 بود خواهد صاف البرز فردای آسمان
/https://www.yjc.news/fa/news/8131933 

 

 

21/02/1401 

 البرز فردای برای خاک و گرد و بادشدید وزش بینی پیش
/https://www.yjc.news/fa/news/8132805 

 

 

21/02/1401 
 یابدمی کاهش هوا کیفیت /زرد طحس هواشناسی هشدار وضعیت در البرز

/https://www.mehrnews.com/news/5487867 

 

 

21/02/1401 

 البرز انتظار در خاک و گرد و شدید باد وزش
/https://www.irna.ir/news/84749487 

 

 

21/02/1401 

 البرز در هوا دمای افزایش
/ttps://www.isna.ir/news/1401022113970h 
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21/02/1401 

 شودمی بارانی البرز ارتفاعات
/https://www.mehrnews.com/news/5487907 

 

 

22/02/1401 

 بود خواهد صاف البرز فردای آسمان
/https://www.yjc.news/fa/news/8133927 

 

 

22/02/1401 

 شودمی بارانی البرز
/https://www.mehrnews.com/news/5488509 

 

 

23/02/1401 

 بود خواهد صاف البرز فردای آسمان
/https://www.yjc.news/fa/news/8134472 

 

 

23/02/1401 

 شودمی گرم البرز
/https://www.mehrnews.com/news/5488818 

 

 

24/02/1401 

 بود خواهد صاف البرز فردای آسمان
/https://www.yjc.news/fa/news/8135291 

 

 

25/02/1401 

 البرز در دما افزایش بینیپیش
/https://www.isna.ir/news/1401022516621 

 

 

25/02/1401 

 ریزد می هم به البرز آسمان هواشناسی؛ هشدار
/https://www.iribnews.ir/fa/news/3414674 

 

 

25/02/1401 

 البرز در دما افزایش بینیپیش
/http://www.tabnakalborz.ir/fa/news/1044842 
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25/02/1401 

 البرز فردای برای خاک و گرد و بادشدید وزش بینی پیش
/https://www.yjc.news/fa/news/8136322 

 

 

26/02/1401 

 شود می بینیپیش البرز برای هوا کیفیت کاهش و خاک و گرد باد ، وزش
/363https://www.irna.ir/news/84755 

 

 

26/02/1401 

 خاک و گرد خیزش /زرد سطح هواشناسی هشدار وضعیت در البرز
/https://www.mehrnews.com/news/5491819 

 

 

26/02/1401 

 البرز راه در دما محسوس کاهش و تندری هایبارش
/https://www.iribnews.ir/fa/news/3415461 

 

 

27/02/1401 

 داد هشدار هوا کیفیت کاهش به نسبت البرز بحران مدیریت
/https://www.irna.ir/news/84756862 

 

 

27/02/1401 

 البرز در دما ایدرجه هفت کاهش بینیپیش
/https://www.iribnews.ir/fa/news/3416631 

 

 

28/02/1401 

 نشوند خارج منزل از ضروری موارد در جز هاالبرزی
=https://www.isna.ir/search?q 

 

 

28/02/1401 

 نشوند خارج منزل از ضروری موارد در جز هاالبرزی
https://sepidarnews.ir/ejtemayi/267624 

 

 

30/02/1401 

 است شده بینی پیش البرز آینده هفته برای خاک و گرد و شدید باد وزش
/https://www.irna.ir/news/84760980 

 

https://www.yjc.news/fa/news/8136322/
https://www.irna.ir/news/84755363/
https://www.mehrnews.com/news/5491819/
https://www.iribnews.ir/fa/news/3415461/
https://www.irna.ir/news/84756862/
https://www.iribnews.ir/fa/news/3416631/
https://www.isna.ir/search?q
https://sepidarnews.ir/ejtemayi/267624
https://www.irna.ir/news/84760980/


 

30/02/1401 

 البرز در شدید باد وزش
/https://www.yjc.news/fa/news/8140462 

 

 

30/02/1401 

 کندمی غبارآلود را البرز شدید باد وزش
/https://www.mehrnews.com/news/5494982 

 

 

31/02/1401 

 داد هشدار هوا کیفیت کاهش به نسبت البرز استان بحران مدیریت
https://sepidarnews.ir/ejtemayi/267701 

 

 

31/02/1401 

 شود می گرم و ناسالم البرز هوای
/https://www.iribnews.ir/fa/news/3421069 

 

 

31/02/1401 

 بود خواهد صاف البرز فردای آسمان
/https://www.yjc.news/fa/news/8141113 

 

 

31/02/1401 

 است آلوده هم هفته این البرز هوای
/https://www.isna.ir/news/1401023120621 

 

 

31/02/1401 

 داد هشدار هوا کیفیت کاهش به نسبت البرز استان بحران مدیریت
/https://www.irna.ir/news/84761587 

 

 

31/02/1401 

 است آلوده هم هفته این البرز هوای
/http://www.tabnakalborz.ir/fa/news/1045935 
 

 

31/02/1401 

 دارد ادامه البرز در آلوده روزهای
/https://www.yjc.news/fa/news/8140728 
 

 

 «روابط عمومی اداره کل هواشناسی استان البرز  »
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