
 به نام خدا

 

 
 1401ماه  فروردین بولتن خبری

 اداره کل هواشناسی استان البرز
 

 

01/01/1401 

 گیرد می قرار ناسالم وضعیت در البرز هوای
/https://www.irna.ir/news/84692011 

 

 

01/01/1401 

 بود خواهد ابری البرز فردای آسمان
/https://www.yjc.news/fa/news/8092773 

 

 

02/01/1401 

 در ویژه به پراکنده رگبار البرز؛ هواشناسی زرد سطح هشدار

 استان ارتفاعات
/https://www.iribnews.ir/fa/news/3394549 

 

 

02/01/1401 

 است البرز انتظار در تندری های بارش داد؛ هشدار هواشناسی

/https://www.irna.ir/news/84693032 

 

 

02/01/1401 

 شودمی برفی چالوس-کرج هوای و آب
/https://www.yjc.news/fa/news/8093338 

 

 

03/01/1401 

 زرد سطح هواشناسی هشدار وضعیت در البرز

/https://www.mehrnews.com/news/5452531 
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03/01/1401 

 شود می حاکم البرز اتمسفر بر فردا از بارشی و سرد سامانه
https://sepidarnews.ir/siasi/265302 

 

 

03/01/1401 

 البرز در کوالک بینیپیش
/2-https://roznegarealborz.ir/18918 

 

 

04/01/1401 

 البرز در رگبار تا شدید باد وزش از هواشناسی؛ هشدار
/https://www.iribnews.ir/fa/news/3395603 

 

 

04/01/1401 

 درآمدند باش آماده حالت به البرز نجات و امداد های دستگاه

/https://www.irna.ir/news/84694432 

 

 

06/01/1401 

 البرز در دما محسوس افزایش بینیپیش
/https://www.isna.ir/news/1401010602366 

 

 

07/01/1401 

 البرز در دما محسوس افزایش بینیپیش
/http://www.tabnakalborz.ir/fa/news/1036007 

 

 

09/01/1401 

 البرز برای برق و رعد و پراکنده رگبار بینیپیش
/https://www.mehrnews.com/news/5455764 

 

 

09/01/1401 

 ناشی های خسارت بروز احتمال به نسبت البرز بحران مدیریت

 داد هشدار شدید باد وزش از

/https://www.irna.ir/news/84699049 
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09/01/1401 

 البرز در شدید باد وزش بینیپیش
/2-https://roznegarealborz.ir/19022 

 

 

10/01/1401 

 البرز در تگرگ بارش احتمال
/https://www.mehrnews.com/news/5456357 

 

 

11/01/1401 

 البرز راه در شدید باد
/https://www.iribnews.ir/fa/news/3400735 
 

 

11/01/1401 

 شودمی گرم تند شیب با البرز هوای
/https://www.mehrnews.com/news/5456812 

 

 

13/01/1400 

 است صاف البرز فردای آسمان
/https://www.yjc.news/fa/news/8100400 

 

 

14/01/1401 

 است البرز انتظار در خاک و گرد

/https://www.irna.ir/news/84703533 

 

 

14/01/1401 

 البرز ارتفاعات در باران پراکنده بارش بینیپیش
/https://www.isna.ir/news/1401011406048 

 

 

14/01/1401 

 است البرز انتظار در خاک و گرد
https://sepidarnews.ir/ejtemayi/265408 
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14/01/1401 

 شودمی بینیپیش البرز برای برق و رعد و پراکند رگبار
/https://www.mehrnews.com/news/5458584 

 

 

14/01/1401 

  البرز ارتفاعات در باران بارش
/https://www.yjc.news/fa/news/8101476 

 

 

14/01/1401 

 البرز به بارشی سامانه ورود بینیپیش
/2-https://roznegarealborz.ir/19471 

 

 

14/01/1401 

 البرز ارتفاعات در باران بارش
/http://www.tabnakalborz.ir/fa/news/1036965 

 

 

15/01/1401 

 شودمی ناسالم البرز فردای هوای
/https://www.yjc.news/fa/news/8102644 

 

 

16/01/1401 

 شود می بینی پیش البرز برای هوا کیفیت بادشدیدوکاهش وزش
/https://www.irna.ir/news/84705587 

 

 

16/01/1401 

 البرز در رگبار تا شدید باد وزش از
/https://www.yjc.news/fa/news/8103271 

 

 

16/01/1401 

 بود خواهد ابری نیمه البرز فردای آسمان
/https://www.yjc.news/fa/news/8103577 
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17/01/1401 

 داد هشدار البرز هواشناسی /زرد وضعیت اعالم

/https://www.irna.ir/news/84706396 

 

 

17/01/1401 

 داد هشدار البرز هواشناسی /زرد وضعیت اعالم
/https://www.irna.ir/news/84706396 

 

 

17/01/1401 

 البرز در برق و رعد و رگبار بینیپیش
/https://www.isna.ir/news/1401011708502 

 

 

17/01/1401 

 البرز انتظار در شدید باد وزش و تندری بارش
/https://www.irna.ir/news/84707618 

 

 

19/01/1401 

 البرز در هوا آلودگی
/https://www.farsnews.ir/photo/14010119000618 

 

 

19/01/1401 

 درآورد باش آماده حالت به را البرز هواشناسی، هشدار
/https://www.irna.ir/news/84709065 

 

 

20/01/1401 

 البرز در شدید باد وزش
/https://www.yjc.news/fa/news/8107101 

 

 

20/01/1401 

 نشوند خارج منزل از ضروری موارد در جز البرزی شهروندان
/https://www.isna.ir/news/1401012010258 
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20/01/1401 

 البرز در تگرگ و پراکنده رگبار بینیپیش
https://sepidarnews.ir/ejtemayi/265787 

 

 

20/01/1401 

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

 

 

20/01/1401 

 البرز در تگرگ و پراکنده رگبار بینیپیش
/https://www.mehrnews.com/news/5462556 

 

 

21/01/1401 

 البرز انتظار در صاف آسمانی
/https://www.yjc.news/fa/news/8108098 

 

 

22/01/1401 

 داد هشدار البرز در شدید باد وزش به نسبت هواشناسی
/https://www.irna.ir/news/84712717 

 

 

22/01/1401 

 البرز انتظار در صاف آسمانی
/https://www.yjc.news/fa/news/8108919 

 

 

22/01/1401 

 داد هشدار البرز در شدید باد وزش به نسبت هواشناسی
https://sepidarnews.ir/ejtemayi/265917 

 

 

22/01/1401 

 داد هشدار البرز در شدید باد وزش به نسبت هواشناسی
/https://www.yjc.news/fa/news/8108785 
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23/01/1401 

 کندمی آلوده را البرز هوای خاک و گرد
/https://www.mehrnews.com/news/5465215 

 

 

23/01/1401 

 کندمی آلوده را البرز هوای خاک و گرد
https://sepidarnews.ir/ejtemayi/265979 

 

 

23/01/1401 

 بود خواهد ابری نیمه البرز فردای آسمان
/https://www.yjc.news/fa/news/8109559 

 

 

24/01/1401 

 البرز برای تندری بارش با همراه شدید باد وزش ، هواشناسی

 کرد بینی پیش
/https://www.irna.ir/news/84715284 

 

 

24/01/1401 

 البرز در خاک و گرد و شدید باد وزش بینیپیش
/https://www.isna.ir/news/1401012413742 

 

 

24/01/1401 

 البرز برای تندری بارش با همراه شدید باد هواشناسی،وزش

 کرد بینی پیش
https://sepidarnews.ir/ejtemayi/266076 

 

 

24/01/1401 

 البرز در خاک و گرد و شدید باد وزش بینیپیش
/http://www.tabnakalborz.ir/fa/news/1039111 

 

 

25/01/1401 

 است البرز انتظار در تندری های بارش
/https://www.irna.ir/news/84716660 
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25/01/1401 

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

 

 

25/01/1401 

 رسد می البرز به جنوب از خاک و گرد
https://sepidarnews.ir/ejtemayi/266090 

 

 

26/01/1401 

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

 

 

27/01/1401 

 البرز در دما ایدرجه 7 کاهش بینیپیش
/https://www.isna.ir/news/1401012715451 

 

 

27/01/1401 

 البرز در دما ایدرجه 7 کاهش بینیپیش
https://sepidarnews.ir/ejtemayi/266162 

 

 

27/01/1401 

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

 

27/01/1401 

 البرز در دما ایدرجه 7 کاهش بینیپیش
/http://www.tabnakalborz.ir/fa/news/1039594 

 

 

29/01/1401 

 البرز هوای کیفیت کاهش
/https://www.yjc.news/fa/news/8114513 
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29/01/1401 

 البرز برای باد وزش و هوا کیفیت کاهش ، غبار و گرد توده نفوذ

 شود می بینی پیش
/https://www.irna.ir/news/84721788 

 

 

29/01/1401 

 البرز هوای کیفیت هواشناسی؛کاهش هشدار
/http://www.tabnakalborz.ir/fa/news/1040067 

 

 

29/01/1401 

 البرز برای باد وزش و هوا کیفیت کاهش ، غبار و گرد توده نفوذ

 شود می بینی پیش
https://sepidarnews.ir/ejtemayi/266309 

 

 

30/01/1401 

 بازد می رنگ دوباره البرز آسمان
/https://www.yjc.news/fa/news/8115119 

 

 

30/01/1401 

 بازد می رنگ دوباره البرز آسمان
/http://www.tabnakalborz.ir/fa/news/1040261 

 

 

31/01/1401 

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

 

 

31/01/1401 

 شودمی گرم دوباره البرز
/https://www.isna.ir/news/1401013118962 

 

 

31/01/1401 

 شودمی گرم دوباره البرز
/https://www.yjc.news/fa/news/8116346 
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31/01/1401 

 شودمی گرم دوباره البرز
https://sepidarnews.ir/ejtemayi/266430 

 

 

31/01/1401 

 البرز در دما افزایش
/http://www.tabnakalborz.ir/fa/news/1040496 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 «روابط عمومی اداره کل هواشناسی استان البرز » 
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