
 به نام خدا 

 

 
 1401ماه  مرداد بولتن خبری

 اداره کل هواشناسی استان البرز 
 

 

01/05/1401 

 کرد  بینی پیش البرز برای خاک و گرد  و ابر افزایش  هواشناسی
ttps://www.irna.ir/news/84830892/ 

 

 

01/05/1401 

 البرز  فردای برای دما کاهش بینی پیش
https://www.yjc.news/fa/news/8193700/ 

 

 

01/05/1401 

 کرد  بینی پیش البرز برای خاک و گرد  و ابر افزایش  هواشناسی
http://titre1.com/fa/news/213793/ 

 

 

02/05/1401 

البرز در وضعیت هشدار هواشناسی سطح زرد/وزش باد و تداوم  

 آلودگی هوا 

024/https://www.mehrnews.com/news/5546 

 

 

02/05/1401 

 کرد  بینی پیش البرز برای خاک و گرد  و ابر افزایش  هواشناسی
https://karajrasa.ir/?p=83786 

 
 

 

https://www.yjc.news/fa/news/8193700/
http://titre1.com/fa/news/213793/
https://www.mehrnews.com/news/5546024/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D8%B2-%D8%AF%D8%B1-%D9%88%D8%B6%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D9%87%D8%B4%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%B3%D8%B7%D8%AD-%D8%B2%D8%B1%D8%AF-%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%A8%D8%A7%D8%AF-%D9%88-%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D9%88%D9%85-%D8%A2%D9%84%D9%88%D8%AF%DA%AF%DB%8C
https://www.mehrnews.com/news/5546024/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D8%B2-%D8%AF%D8%B1-%D9%88%D8%B6%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D9%87%D8%B4%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%B3%D8%B7%D8%AD-%D8%B2%D8%B1%D8%AF-%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%A8%D8%A7%D8%AF-%D9%88-%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D9%88%D9%85-%D8%A2%D9%84%D9%88%D8%AF%DA%AF%DB%8C
https://www.mehrnews.com/news/5546024/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D8%B2-%D8%AF%D8%B1-%D9%88%D8%B6%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D9%87%D8%B4%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%B3%D8%B7%D8%AD-%D8%B2%D8%B1%D8%AF-%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%A8%D8%A7%D8%AF-%D9%88-%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D9%88%D9%85-%D8%A2%D9%84%D9%88%D8%AF%DA%AF%DB%8C
https://www.mehrnews.com/news/5546024/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D8%B2-%D8%AF%D8%B1-%D9%88%D8%B6%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D9%87%D8%B4%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%B3%D8%B7%D8%AD-%D8%B2%D8%B1%D8%AF-%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%A8%D8%A7%D8%AF-%D9%88-%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D9%88%D9%85-%D8%A2%D9%84%D9%88%D8%AF%DA%AF%DB%8C
https://www.mehrnews.com/news/5546024/
https://karajrasa.ir/?p=83786


 

02/05/1401 

 زرد  سطح هواشناسی  هشدار وضعیت در البرز
https://sepidarnews.ir/ejtemayi/270574 

 

 

02/05/1401 

 هاالبرزی  برای باد ارمغان  دما کاهش  و خاک و گرد
https://www.mehrnews.com/news/5546382/ 

 

 

02/05/1401 

  البرز در دما  محسوس  کاهش
https://www.yjc.news/fa/news/8194252/ 

 

 

02/05/1401 

 البرز  در دما محسوس  کاهش بینی پیش
https://www.isna.ir/news/1401050201069/ 

 

 

02/05/1401 

 یابد می  کاهش  البرز  هوای  کیفیت
https://www.yjc.news/fa/news/8194620/ 

 

 

03/05/1401 

 کنند  خودداری  باز فضای در تردد از البرز حساس سنی های گروه
https://www.irna.ir/news/84832292/ 

 

 

03/05/1401 

 شودمی  بارانی  البرز
https://www.mehrnews.com/news/5547232/ 

 

 

03/05/1401 

 درآورد   باش  آماده   حالت  به  را البرز  احمر  هالل  هوا  آلودگی   بینی  پیش
https://www.irna.ir/news/84832543/ 

 

https://sepidarnews.ir/ejtemayi/270574
https://www.mehrnews.com/news/5546382/
https://www.yjc.news/fa/news/8194620/
https://www.irna.ir/news/84832292/
https://www.mehrnews.com/news/5547232/


 

03/05/1401 
 کند نمی خداحافظی هاالبرزی  با  فعال آلودگی

https://www.yjc.news/fa/news/8195291/ 

 

 

03/05/1401 

 کنند  خودداری باز فضای در تردد از البرز حساس سنی های  گروه
https://sepidarnews.ir/ejtemayi/270598 

 

 

04/05/1401 

 البرز  ارتفاعات انتظار در باران بارش
https://www.irna.ir/news/84833465/ 

 

 

04/05/1401 

 البرز  ارتفاعات انتظار در باران بارش
https://www.yjc.news/fa/news/8195893/ 

 

 

04/05/1401 

 البرز  ارتفاعات انتظار در باران بارش
http://www.tabnakalborz.ir/fa/news/1058340/ 

 

 

04/05/1401 

 البرز  ارتفاعات انتظار در باران بارش
https://sepidarnews.ir/ejtemayi/270657 

 

 

04/05/1401 

 البرز  ارتفاعات انتظار در باران بارش
https://www.iribnews.ir/fa/news/3521309/ 

 

 

04/05/1401 

 البرز  ارتفاعات انتظار در باران بارش
https://karajrasa.ir/?p=83886 

 
 

 

https://www.yjc.news/fa/news/8195291/
https://sepidarnews.ir/ejtemayi/270598
https://www.irna.ir/news/84833465/
https://www.yjc.news/fa/news/8195893/
http://www.tabnakalborz.ir/fa/news/1058340/
https://sepidarnews.ir/ejtemayi/270657
https://www.iribnews.ir/fa/news/3521309/
https://karajrasa.ir/?p=83886


 

05/05/1401 

 شود  می بینی پیش   البرز  برای باران بارش و شدید باد وزش
https://www.irna.ir/news/84834983/ 

 

 

05/05/1401 

 نشوند  خارج  خانه  از حساس هایگروه  /است ناسالم  البرز  هوای
https://www.yjc.news/fa/news/8196887/ 

 

 

05/05/1401 

 دارد وجود البرز در تگرگ  بارش احتمال
https://www.mehrnews.com/news/5548676/ 

 

 

05/05/1401 

 کنید  خودداری باز فضای در  تردد از است  آلوده البرز
https://sepidarnews.ir/ejtemayi/270747 

 

 

05/05/1401 

 البرز  در  هوا نارنجی  سطح هشدار
https://www.isna.ir/news/1401050503856/ 

 

 

05/05/1401 

 البرز  در تگرگ و برق و رعد رگبار،
https://www.yjc.news/fa/news/8197321/ 

 

 

05/05/1401 

 کنید   خودداری باز فضای در تردد از/است  آلوده البرز
https://www.farsnews.ir/alborz/news/14010505000107/ 

 

 

05/05/1401 

 شود  می بینی  پیش البرز برای باران بارش و شدید باد وزش
https://sepidarnews.ir/ejtemayi/270728 

 
 

https://www.irna.ir/news/84834983/
https://www.yjc.news/fa/news/8196887/
https://www.mehrnews.com/news/5548676/
https://sepidarnews.ir/ejtemayi/270747
https://www.isna.ir/news/1401050503856/
https://www.yjc.news/fa/news/8197321/
https://www.farsnews.ir/alborz/news/14010505000107/
https://sepidarnews.ir/ejtemayi/270728


 

05/05/1401 

 البرز  برای باران بارش و شدید  باد وزش بینی پیش
https://www.yjc.news/fa/news/8197159/ 

 

 

06/05/1401 

 کرد  صادر نارنجی سطح هشدار البرز هواشناسی
https://www.irna.ir/news/84836374/ 

 

 

06/05/1401 

 هستند   کامل باشآماده در  البرز راهداری اکیپ 1۸
https://www.isna.ir/news/1401050605059/ 

 

 

06/05/1401 

 بارید  البرز  در هم   تگرگ شاید
https://www.yjc.news/fa/news/8198241/ 

 

 

06/05/1401 

 تداوم   هابارندگی   /نارنجی  سطح  هواشناسی  هشدار  وضعیت  در  البرز

 دارد
https://www.mehrnews.com/news/5550020/ 

 

 

06/05/1401 

 بگیرید  فاصله هارودخانه از است؛ بارانی همچنان البرز
https://www.iribnews.ir/fa/news/3524276/ 

 

 

07/05/1401 

 کرد تخریب را طالقان روستاهای از برخی راه سیالب
https://www.irna.ir/news/84836956/ 

 

 

07/05/1401 

 البرز  ارتفاعات  و  چالوس  جاده  به  سفر  از  دوشنبه   تا:  کرج  فرماندار

 کنید  خودداری
https://www.farsnews.ir/alborz/news/14010507000457/ 

 

https://www.yjc.news/fa/news/8197159/
https://www.irna.ir/news/84836374/
https://www.isna.ir/news/1401050605059/
https://www.yjc.news/fa/news/8198241/
https://www.mehrnews.com/news/5550020/
https://www.iribnews.ir/fa/news/3524276/
https://www.irna.ir/news/84836956/
https://www.farsnews.ir/alborz/news/14010507000457/


 

07/05/1401 

 شد  ناریان روستای مردم  های خانه وارد سیالب
https://www.irna.ir/news/84837020/ 

 

 

07/05/1401 

 شد  انسداد رفع طالقان  شهرستان روستایی  و اصلی هایراه
https://www.mehrnews.com/news/5550233/ 

 

 

07/05/1401 

 نکنند  اصرار مسافران/  است  بسته همچنان  چالوس -  کرج جاده
https://www.irna.ir/news/84837033/ 

 

 

07/05/1401 

 شتافتند  طالقان زده سیل مردم کمک به جهادی های گروه
https://www.irna.ir/news/84837094/ 

 

 

07/05/1401 

 دارد  وجود  تگرگ  بارش  احتمال/دوشنبه  تا  البرز  هایبارندگی   تداوم
https://www.mehrnews.com/news/5550239/ 

 

 

07/05/1401 

 گذاشت  برجای چه البرز در سیالب
https://www.irna.ir/news/84837164/ 

 

 

0۸/05/1401 

 است  فعال البرز در دوشنبه تا  بارشی سامانه
http://www.tabnakalborz.ir/fa/news/1059116/ 

 

 

0۸/05/1401 

 دوشنبه  عصر تا بارشی سامانه استقرار تداوم
https://www.yjc.news/fa/news/8199897/ 

 
 

https://www.irna.ir/news/84837020/
https://www.mehrnews.com/news/5550233/
https://www.irna.ir/news/84837033/
https://www.irna.ir/news/84837094/
https://www.mehrnews.com/news/5550239/
https://www.irna.ir/news/84837164/
http://www.tabnakalborz.ir/fa/news/1059116/
https://www.yjc.news/fa/news/8199897/


 

0۸/05/1401 

 است  فعال البرز در دوشنبه تا  بارشی سامانه
https://www.isna.ir/news/1401050805800/ 

 

 

0۸/05/1401 

 انداخت  راه به  سیالب کرج شمالی مناطق در باران  شدید بارش
https://sepidarnews.ir/shahri/270845 

 

 

0۸/05/1401 

  ی امروز و فردا/ البرز باران  یط   تختیدر پا  یرگبار  یها  شدت بارش 

 شود  یم
http://titre1.com/fa/news/213996 

 

 

0۸/05/1401 

 البرز  در تگرگ  بارش بینی پیش
https://www.yjc.news/fa/news/8199999/ 

 

 

0۸/05/1401 

 است  مسدود همچنان شمال  -  تهران آزادراه و چالوس محور
https://www.mehrnews.com/news/5550756/ 

 

 

09/05/1401 

 یابد  می  ادامه البرز در آینده روز 2 تا  تندری های بارش
https://www.irna.ir/news/84839649/ 

 

 

09/05/1401 

 البرز  در برق و رعد و رگبار
https://www.yjc.news/fa/news/8200861/ 

 

 

10/05/1401 

 هواشناسی  هشدار وضعیت  از البرز خروج
https://sepidarnews.ir/ejtemayi/271011 

 

https://www.isna.ir/news/1401050805800/
https://sepidarnews.ir/shahri/270845
http://titre1.com/fa/news/213996
https://www.yjc.news/fa/news/8199999/
https://www.mehrnews.com/news/5550756/
https://www.irna.ir/news/84839649/
https://www.yjc.news/fa/news/8200861/
https://sepidarnews.ir/ejtemayi/271011


 

10/05/1401 

 دارد ادامه ها بارش  است؛ بارانی همچنان البرز  هوای
https://www.iribnews.ir/fa/news/3528432/ 

 

 

10/05/1401 

 البرز  بحران  مدیریت ستاد اعضای باش آماده
https://www.irna.ir/news/84841339/ 

 

 

10/05/1401 

 دارد هاتداومبارندگی/زرد سطح هشدارهواشناسی  البرزدروضعیت
https://www.mehrnews.com/news/5553124/ 

 

 

10/05/1401 

 دارد ادامه البرز  در بارندگی 
https://www.yjc.news/fa/news/8201675/ 

 

 

10/05/1401 

  پایان   تا  پراکنده  بارش  /هواشناسی  هشدار  وضعیت  از  البرز  خروج

 دارد  ادامه هفته
https://www.isna.ir/news/1401051007744/ 

 

 

10/05/1401 

 هواشناسی  هشدار وضعیت  از البرز خروج
http://www.tabnakalborz.ir/fa/news/1059525/ 

 

 

10/05/1401 

 کرج  به خاک و گرد ورود
https://www.mehrnews.com/news/5552697/ 

 

 

11/05/1401 

 کرد  صادر زرد سطح هشدار البرز هواشناسی
https://www.irna.ir/news/84841996/ 

 

https://www.iribnews.ir/fa/news/3528432/
https://www.irna.ir/news/84841339/
https://www.mehrnews.com/news/5553124/
https://www.yjc.news/fa/news/8201675/
https://www.isna.ir/news/1401051007744/
http://www.tabnakalborz.ir/fa/news/1059525/
https://www.mehrnews.com/news/5552697/
https://www.irna.ir/news/84841996/


 

11/05/1401 

 البرز  فردای برای هوا  کیفیت کاهش بینی پیش
https://www.yjc.news/fa/news/8203085/ 

 

 

11/05/1401 

 دارد ادامه  البرز در را هابارش
https://sepidarnews.ir/ejtemayi/271055 

 

 

11/05/1401 

 غبار  موقتی افزایش  /یابدمی  کاهش  البرز  هوای  کیفیت
https://www.mehrnews.com/news/5554603/ 

 

 

12/05/1401 

 رسد می   درجه 40 به البرز در  دما بیشینه میانگین
https://sepidarnews.ir/ejtemayi/271088 

 

 

12/05/1401 

 رسد می   درجه 40 به البرز در  دما بیشینه میانگین
https://www.isna.ir/news/1401051209195/ 

 

 

13/05/1401 

 ارتفاعات در باران بارش احتمال /شودمی  غبارآلود البرز
http://www.tabnakalborz.ir/fa/news/1060053/ 

 

 

15/05/1401 

 البرز  برای بارش و شدید  نسبت به باد وزش بینی پیش
https://www.irna.ir/news/84845854/ 

 

 

15/05/1401 

 البرز  برای بارش و شدید  نسبت به باد وزش بینی پیش
https://sepidarnews.ir/ejtemayi/271239 

 
 

https://www.yjc.news/fa/news/8203085/
https://sepidarnews.ir/ejtemayi/271055
https://www.mehrnews.com/news/5554603/
https://sepidarnews.ir/ejtemayi/271088
https://www.isna.ir/news/1401051209195/
http://www.tabnakalborz.ir/fa/news/1060053/
https://www.irna.ir/news/84845854/
https://sepidarnews.ir/ejtemayi/271239


 

1۸/05/1401 

 است  همین  هفته آخر تا البرز وضعیت خاک؛ و گرد باد، گرما،
https://www.isna.ir/news/1401051812771/ 

 

 

1۸/05/1401 

 شود  می  البرز مهمان خاک و گرد
https://www.yjc.news/fa/news/8208215/ 

 

 

1۸/05/1401 

 است  همین  هفته آخر تا البرز وضعیت خاک؛ و گرد باد، گرما،
http://www.tabnakalborz.ir/fa/news/1060647/ 

 

 

1۸/05/1401 

 است  همین  هفته آخر تا البرز وضعیت خاک؛ و گرد باد، گرما،
https://sepidarnews.ir/ejtemayi/271291 

 

 

1۸/05/1401 

 است  همین  هفته آخر تا البرز وضعیت خاک؛ و گرد باد، گرما،
https://www.iribnews.ir/fa/news/3536015/ 

 

 

19/05/1401 

 البرز  فردای برای هوا  کیفیت کاهش بینی پیش
https://www.yjc.news/fa/news/8209212/ 

 

 

20/05/1401 

 بود  خواهد غبارآلود البرز  فردای آسمان
https://www.yjc.news/fa/news/8209997/ 

 

 

21/05/1401 

 بود  خواهد غبارآلود البرز  فردای آسمان
https://www.yjc.news/fa/news/8210758/ 

 
 

https://www.isna.ir/news/1401051812771/
https://www.yjc.news/fa/news/8208215/
http://www.tabnakalborz.ir/fa/news/1060647/
https://sepidarnews.ir/ejtemayi/271291
https://www.iribnews.ir/fa/news/3536015/
https://www.yjc.news/fa/news/8209212/
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22/05/1401 

 البرز  ارتفاعات در باران پراکنده  بارش بینی پیش
https://www.isna.ir/news/1401052215477/ 

 

 

22/05/1401 

 البرز  ارتفاعات در باران پراکنده بارش
https://www.iribnews.ir/fa/news/3540112/ 

 

 

23/05/1401 

 شود  می بینی پیش البرز برای هوا کیفیت کاهش و دما افزایش
https://www.irna.ir/news/84853032/ 

 

 

22/05/1401 

 البرز  ارتفاعات در باران پراکنده  بارش بینی پیش
http://www.tabnakalborz.ir/fa/news/1061317/ 

 

 

23/05/1401 

 بود  خواهد غبارآلود البرز آسمان
https://www.yjc.news/fa/news/8212695/ 

 

 

23/05/1401 

 شود  می بینی پیش البرز برای هوا کیفیت کاهش و دما افزایش
https://sepidarnews.ir/ejtemayi/271494 

 

 

26/05/1401 

 آسمان البرز غبارآلود خواهد بود 
https://www.yjc.news/fa/news/8215303 

 

 

26/05/1401 

 دما در البرز  یادرجه 6تا  4کاهش  ینیبش یپ
https://www.isna.ir/news/1401052618993 

 
 

https://www.isna.ir/news/1401052215477/
https://www.iribnews.ir/fa/news/3540112/
https://www.irna.ir/news/84853032/
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https://www.yjc.news/fa/news/8215303
https://www.isna.ir/news/1401052618993


 

27/05/1401 

 شودی تر مالبرز آلوده یهوا
https://www.yjc.news/fa/news/8216257 

 

 

27/05/1401 

 شودی م  ی البرز بازهم باران یهوا
http://www.tabnakalborz.ir/fa/news/1062315 

 

 

27/05/1401 

 شودی البرز غبارآلود م یهوا
https://sepidarnews.ir/ejtemayi/271694 

 

 

27/05/1401 

 شودی م  ی البرز بازهم باران یهوا
https://www.iribnews.ir/fa/news/3546273 

 

 

30/05/1401 

 رگبارپراکنده و گردوخاک در راه البرز /یهشدار سطح زرد هواشناس 
https://www.irna.ir/news/84861041 

 

 

30/05/1401 

 شودی البرز آلوده م یهوا
https://www.isna.ir/news/1401053021664 

 

 

30/05/1401 

 در البرز  یهشدار سطح زرد هواشناس
https://sepidarnews.ir/ejtemayi/271800 

 

 

30/05/1401 

 البرز  یفردا یهوا برا  تیفیکاهش ک  ین یب شیپ
https://www.yjc.news/fa/news/8218533 

 
 

 

https://www.yjc.news/fa/news/8216257
https://sepidarnews.ir/ejtemayi/271694
https://www.iribnews.ir/fa/news/3546273
https://www.irna.ir/news/84861041
https://sepidarnews.ir/ejtemayi/271800


 

30/05/1401 

 سطح زرد  یهشدار هواشناس تی البرز در وضع
http://www.tabnakalborz.ir/fa/news/1062804 

 

 

30/05/1401 

 شودی البرز ناسالم م یهوا
https://www.iribnews.ir/fa/news/3549086 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 » روابط عمومی اداره کل هواشناسی استان البرز «

http://www.tabnakalborz.ir/fa/news/1062804

