
 به نام خدا

 

 
 1400ماه  ذرآبولتن خبری 

 اداره کل هواشناسی استان البرز
 

 

01/09/1400 

 است کرده لغزنده را البرز های راه باران بارش:  راه پلیس
/https://www.irna.ir/news/84550571 
 

 

01/09/1400 

 البرز ارتفاعات در برف بارش
/https://www.mehrnews.com/news/5358438 

 

 

02/09/1400 

 شودمی بینیپیش البرز برای هاآالینده کاهش
/https://www.irna.ir/news/84552627 

 

 

02/09/1400 

 شودمی بینیپیش البرز برای هاآالینده کاهش
https://sepidarnews.ir/ejtemayi/259508 

 

 

03/09/1400 

 نشوند خارج خانه از البرز در کودکان و سالمندان
/https://www.isna.ir/news/1400090302482 

 

 

03/09/1400 

 کشد می نفس البرز آسمان
/https://www.iribnews.ir/fa/news/3285763 

 

 

04/09/1400 

 شودمی تشدید البرز هوای آلودگی
/https://www.mehrnews.com/news/5360800 

 

https://www.irna.ir/news/84550571/
https://www.mehrnews.com/news/5358438/
https://www.irna.ir/news/84552627/
https://sepidarnews.ir/ejtemayi/259508
https://www.isna.ir/news/1400090302482/
https://www.iribnews.ir/fa/news/3285763/
https://www.mehrnews.com/news/5360800/


 

05/09/1400 

 البرز در هوا آلودگی تداوم
/https://www.mehrnews.com/news/5361040 

 

 

06/09/1400 

 گرفت قرار قرمز وضعیت در البرز هوای
/https://www.irna.ir/news/84556419 

 

 

06/09/1400 

 دارد قرار ناسالم وضعیت در البرز هوای
/https://www.isna.ir/news/1400090603789 

 

 

06/09/1400 

 گرفت قرار قرمز وضعیت در البرز هوای
https://sepidarnews.ir/ejtemayi/259679 

 

 

06/09/1400 

ها تا چهار روز آینده در البرزماندگاری آالینده  
/https://www.irna.ir/news/84556946 

 

 

07/09/1400 

 چهارشنبه تا البرز هوا آلودگی تداوم
/https://www.mehrnews.com/news/5363195 

 

 

07/09/1400 

 البرز در آینده روز سه تا هاآالینده ماندگاری
/https://www.iribnews.ir/fa/news/3289645 

 

 

07/09/1400 

 دهند کاهش را ضرور غیر ترددهای آینده روز 2 طی ها البرزی
https://sepidarnews.ir/ejtemayi/259759 

 

https://www.mehrnews.com/news/5361040/
https://www.irna.ir/news/84556419/
https://www.isna.ir/news/1400090603789/
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https://www.irna.ir/news/84556946/%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A2%D9%84%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%87%D8%A7-%D8%AA%D8%A7-%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D8%B2
https://www.irna.ir/news/84556946/
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https://sepidarnews.ir/ejtemayi/259759


 

07/09/1400 

 البرز در آینده روز سه تا هاآالینده ماندگاری
/http://www.tabnakalborz.ir/fa/news/1012321 

 

 

07/09/1400 

 دهند کاهش را ضرور غیر ترددهای آینده روز 2 طی ها البرزی 
/https://www.irna.ir/news/84558180 

 

 

07/09/1400 

 شودمی البرز هوای وارد محلی غبار
/https://www.yjc.news/fa/news/7981295 

 

 

08/09/1400 

 البرز انتظار در برف و باران رگبار
/https://www.mehrnews.com/news/5364024 

 

 

08/09/1400 

 است ناسالم ها گروه تمام برای البرز هوای کیفیت

/https://www.irna.ir/news/84559123 
 

 

08/09/1400 

 است صاف البرز فردای آسمان
/https://www.yjc.news/fa/news/7982034 

 

 

08/09/1400 

 چهارشنبه تا البرز هوا آلودگی تداوم
https://sepidarnews.ir/ejtemayi/259779 

 

 

08/09/1400 

 شودمی البرز وارد جاری هفته اواخر بارشی سرد سامانه
/https://www.irna.ir/news/84559500 
 

 

09/09/1400 

 البرز در هاآالینده افزایش بینی پیش
/https://www.yjc.news/fa/news/7983198 

 

http://www.tabnakalborz.ir/fa/news/1012321/
https://www.irna.ir/news/84558180/
https://www.yjc.news/fa/news/7981295/
https://www.mehrnews.com/news/5364024/
https://www.irna.ir/news/84559123/
https://www.yjc.news/fa/news/7982034/
https://sepidarnews.ir/ejtemayi/259779
https://www.irna.ir/news/84559500/
https://www.yjc.news/fa/news/7983198/


 

09/09/1400 

 نارنجی سطح آلودگی هشدار وضعیت در البرز
/https://www.mehrnews.com/news/5364831 

 

 

09/09/1400 

 شود می بینی پیش البرز برای هاآالینده افزایش
/https://www.irna.ir/news/84560713 

 

 

10/09/1400 

 البرز در باران و برف بارش بینیپیش
/https://www.isna.ir/news/1400091007864 

 

 

10/09/1400 

 است پیش در باران و برف و بارش
/https://www.yjc.news/fa/news/7984360 

 

 

10/09/1400 

 البرز به بارشی سرد سامانه ورود
/https://www.iribnews.ir/fa/news/3292405 

 

 

10/09/1400 

 البرز در باران و برف بارش بینیپیش
https://sepidarnews.ir/ejtemayi/259946 

 

 

10/09/1400 

 طالقان محور و چالوس جاده در برف کوالک احتمال
/https://www.mehrnews.com/news/5365535 

 

 

10/09/1400 

 است البرز انتظار در باران شدید بارش و برف کوالک
/https://www.irna.ir/news/84562291 

 

 

10/09/1400 

 گیرد می فرا را البرز باران شدید بارش و برف کوالک
/https://alborz.iribnews.ir/fa/news/3293331 

 

https://www.mehrnews.com/news/5364831/
https://www.irna.ir/news/84560713/
https://www.isna.ir/news/1400091007864/
https://www.yjc.news/fa/news/7984360/
https://www.iribnews.ir/fa/news/3292405/
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https://alborz.iribnews.ir/fa/news/3293331/


 

10/09/1400 

 دارد تداوم پنجشنبه ظهر تا البرز هوای آلودگی
/https://www.mehrnews.com/news/5365713 

 

 

11/09/1400 

 است البرز انتظار در باران شدید بارش و برف کوالک
https://sepidarnews.ir/ejtemayi/259965 

 

 

11/09/1400 

 است قرمز وضعیت در همچنان البرز هوای
/https://www.irna.ir/news/84562784 

 

 

11/09/1400 

 جمعه صبح تا البرز در بارشی فعالیت تداوم
/https://www.mehrnews.com/news/5366273 

 

 

11/09/1400 

 درآمد باش آماده حالت به البرز احمر هالل
/https://www.irna.ir/news/84562774 

 

 

12/009/1400 

 شودمی هاالبرزی مهمان هم باز هوا آلودگی
/https://www.mehrnews.com/news/5366747 

 

 

12/09/1400 

 البرز آسمان فراز بر رقیق مه

3kkchttps://roznegarealborz.ir/ 

 

 

13/09/1400 

 دارد ادامه البرز ارتفاعات در باران و برف بارش
/https://www.isna.ir/news/1400091309659 

 

 

13/09/1400 

 دارد ادامه البرز ارتفاعات در باران و برف بارش
https://sepidarnews.ir/ejtemayi/260044 

 

https://www.mehrnews.com/news/5365713/
https://sepidarnews.ir/ejtemayi/259965
https://www.irna.ir/news/84562784/
https://www.mehrnews.com/news/5366273/
https://www.irna.ir/news/84562774/
https://www.mehrnews.com/news/5366747/
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https://www.isna.ir/news/1400091309659/
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13/09/1400 

 دارد ادامه البرز ارتفاعات در باران و برف بارش
/http://www.tabnakalborz.ir/fa/news/1013593 

 

 

14/09/1400 

 شود می بینی پیش البرز برای ها آالینده افزایش
/https://www.irna.ir/news/84565993 

 

 

14/09/1400 

 افتاد شماره به فردیس و کرج نفسهای هم باز
/https://www.iribnews.ir/fa/news/3296621 

 

 

14/09/1400 

 هشدار وضعیت در البرز هوای آلودگی
/http://www.tabnakalborz.ir/fa/news/1013780 

 

 

14/09/1400 

 شود می بینی پیش البرز برای ها آالینده افزایش
https://sepidarnews.ir/ejtemayi/260092 

 

 

14/09/1400 

 شد ناسالم ها گروه تمام برای کرج و فردیس هوای
/https://www.irna.ir/news/84565959 

 

 

14/09/1400 

 هشدار وضعیت در البرز هوای آلودگی
/https://www.mehrnews.com/news/5367918 

 

 

14/09/1400 

 البرز اضطرار کمیته گیری تصمیم و هوا آالیندگی تشدید
/https://www.irna.ir/news/84566799 

 

 

15/09/1400 

 هشدار وضعیت در البرز هوای آلودگی
/https://www.mehrnews.com/news/5369420 

 

http://www.tabnakalborz.ir/fa/news/1013593/
https://www.irna.ir/news/84565993/
https://www.iribnews.ir/fa/news/3296621/
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15/09/1400 

 درآورد باش آماده حال به را احمر هالل البرز هوای آلودگی
/https://www.irna.ir/news/84567128 

 

 

15/09/1400 

 البرز استان در هوا آلودگی اضطرار کمیته هشتمین برگزاری
https://sepidarnews.ir/ejtemayi/260143 

 

 

15/09/1400 

 شود می تشدید البرز هوای آالیندگی
/https://www.irna.ir/news/84567466 

 

 

16/09/1400 

 گیردمی قرار ناسالم بسیار وضعیت در البرز هوای کیفیت
/https://www.mehrnews.com/news/5370206 

 

 

17/09/1400 

 البرز در هوا آلودگی تداوم
/https://www.isna.ir/news/1400091713137 

 

 
17/09/1400 

 البرز در فرودگاهی هواشناسی در افقی دید ثبت و گزارش نحوه توجیهی آموزشی جلسه

 

17/09/1400 

 شودمی ناسالم البرز هوای
/https://www.yjc.news/fa/news/7992088 

 

 

17/09/1400 
 البرز هواشناسی از هواشناسی سازمان بحران مدیریت و دیدبانی شبکه فنی، معاون بازدید

https://www.irimo.ir/far/services/news/1152157 

 

 

17/09/1400 

 شودمی بارانی البرز
/https://www.mehrnews.com/news/5371164 

 

 

17/09/1400 

 البرز در هوا آلودگی تداوم
https://sepidarnews.ir/ejtemayi/260313 
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https://www.irna.ir/news/84567466/
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18/09/1400 

 شودمی ناسالم البرز هوای
/https://www.yjc.news/fa/news/7993423 

 

 

18/09/1400 

 شودمی ناسالم بسیار البرز هوای
/https://www.iribnews.ir/fa/news/3300406 

 

 

18/09/1400 

 شودمی ناسالم بسیار البرز هوای
/http://www.tabnakalborz.ir/fa/news/1014809 

 

 

18/09/1400 

 البرز در هوا آلودگی تداوم
/https://www.yjc.news/fa/news/7992675 

 

 

18/09/1400 

 رود می پیش آلودگی کاهش سمت به البرز هوای
i70mhttps://roznegarealborz.ir/ 

 

 

18/09/1400 

 دارد تداوم هوا آلودگی /البرز در باران بارش احتمال
/https://www.mehrnews.com/news/5371459 

 

 

19/09/1400 

 است صاف البرز آسمان
/https://www.yjc.news/fa/news/7994241 

 

 

19/09/1400 

 یابدمی کاهش البرز هوای آلودگی
/https://www.mehrnews.com/news/5372318 

 

 

20/09/1400 

 البرز در هوا آلودگی تداوم
/https://www.isna.ir/news/1400092015409 

 

https://www.yjc.news/fa/news/7993423/
https://www.iribnews.ir/fa/news/3300406/
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20/09/1400 

 بود خواهد صاف البرز آسمان
/https://www.yjc.news/fa/news/7994926 

 

 

20/09/1400 

 شودمی آلوده دوباره البرز هوای
/https://www.mehrnews.com/news/5373161 

 

 

21/09/1400 

 گردد می باز البرز به دوشنبه از آلوده هوای
/https://www.irna.ir/news/84573719 

 

 

21/09/1400 

 نارنجی سطح آلودگی هشدار وضعیت در البرز
https://sepidarnews.ir/ejtemayi/260479 

 

 

21/09/1400 

 نارنجی سطح آلودگی هشدار وضعیت در البرز
nqqghttps://roznegarealborz.ir/ 

 

 

21/09/1400 

 البرز هوای در هاآالینده افزایش
/https://www.yjc.news/fa/news/7996500 

 

 

21/09/1400 

 نارنجی سطح آلودگی هشدار وضعیت در البرز
/https://www.mehrnews.com/news/5373655 

 

 

21/09/1400 

 گردد می باز البرز به دوشنبه از آلوده هوای
https://sepidarnews.ir/ejtemayi/260456 

 

 

21/09/1400 

 شود می آلوده البرز هوای
/https://www.iribnews.ir/fa/news/3302939 
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22/09/1400 

 است آلوده آینده یکشنبه تا البرز هوای
/https://www.yjc.news/fa/news/7996982 

 

 

22/09/1400 

 آینده هفته یکشنبه تا هوا آلودگی تداوم
https://sepidarnews.ir/ejtemayi/260543 

 

 

22/09/1400 

 نکنید غیرضروری تردد آینده/ هفته البرزتایکشنبه هوای آلودگی تداوم
/https://www.mehrnews.com/news/5374224 

 

 

22/09/1400 

 است صاف البرز فردای آسمان
/https://www.yjc.news/fa/news/7997498 

 

 

23/09/1400 

 گرفت قرار اضطرار حالت در البرز هوای کیفیت

/https://www.irna.ir/news/84576219 

 

 

23/09/1400 

 گرفت قرار اضطراری وضعیت در البرز هوای
/https://www.isna.ir/news/1400092317709 

 

 

23/09/1400 

 البرز در آینده روز سه تا هاآالینده ماندگاری
/https://www.yjc.news/fa/news/7998666 

 

 

23/09/1400 

 شودمی شدیدتر البرز هوای آلودگی
/https://www.mehrnews.com/news/5375762 

 

 

23/09/1400 

 گرفت قرار اضطرار حالت در البرز هوای کیفیت
https://sepidarnews.ir/ejtemayi/260572 

 

https://www.yjc.news/fa/news/7996982/
https://sepidarnews.ir/ejtemayi/260543
https://www.mehrnews.com/news/5374224/
https://www.yjc.news/fa/news/7997498/
https://www.irna.ir/news/84576219/
https://www.isna.ir/news/1400092317709/
https://www.yjc.news/fa/news/7998666/
https://www.mehrnews.com/news/5375762/
https://sepidarnews.ir/ejtemayi/260572


 

23/09/1400 

 دارد اضطرارقرار وضعیت در همچنان البرز هوای
/https://www.yjc.news/fa/news/7998064 

 

 

23/09/1400 

 است ماندگار البرز در جمعه روز تا آلوده هوای
/https://www.irna.ir/news/84576877 

 

 

24/09/1400 

 شوند می سفیدپوش البرز ارتفاعات
6lb5https://roznegarealborz.ir/ 

 

 

23/09/1400 

 شودمی ناسالم البرز هوای
/https://www.yjc.news/fa/news/7998287 

 

 

24/09/1400 

 است ناسالم ها گروه تمام برای البرز هوای کیفیت
/https://www.irna.ir/news/84577545 

 

 

24/09/1400 

 البرز ارتفاعات در باران و برف رگبار بینیپیش
/https://www.isna.ir/news/1400092418921 

 

 

24/09/1400 

 البرز ارتفاعات در باران و برف رگبار بینیپیش
/http://www.tabnakalborz.ir/fa/news/1016197 

 

 

24/09/1400 

 گرفت قرار ناسالم بسیار سطح در البرز هوای
/https://www.mehrnews.com/news/5376731 

 

 

24/09/1400 

 داد هشدار جدید بارشی سامانه احتمالی مخاطرات به نسبت البرز هواشناسی

/https://www.irna.ir/news/84578038 

 

https://www.yjc.news/fa/news/7998064/
https://www.irna.ir/news/84576877/
https://roznegarealborz.ir/
https://www.yjc.news/fa/news/7998287/
https://www.irna.ir/news/84577545/
https://www.isna.ir/news/1400092418921/
http://www.tabnakalborz.ir/fa/news/1016197/
https://www.mehrnews.com/news/5376731/
https://www.irna.ir/news/84578038/


 

24/09/1400 

 است آلوده البرز فردای هوای
/https://www.yjc.news/fa/news/7999570 

 

 

24/09/1400 

 شوند می سفیدپوش البرز ارتفاعات
6lb5https://roznegarealborz.ir/ 

 

 

24/09/1400 

 البرز هواشناسی زرد سطح هشدار
/https://www.iribnews.ir/fa/news/3306502 

 

 

24/09/1400 

 کوهستانی هایجاده در تردد اختالل احتمال /شودمی بارانی البرز
/https://www.mehrnews.com/news/5376743 

 

 

25/09/1400 

 البرز آلوده هوای در بارش
/https://www.yjc.news/fa/news/8000682 

 

 

26/09/1400 

 است ابری نیمه البرز فردای آسمان
/https://www.yjc.news/fa/news/8002032 

 

 

27/09/1400 

 شنبهسه تا البرز در بارندگی تداوم
https://sepidarnews.ir/ejtemayi/260772 

 

 

27/09/1400 

 کرد بینی پیش البرز برای دوشنبه از بارشی جدید سامانه ورود هواشناسی
/https://www.irna.ir/news/84581211 

 

 

27/09/1400 

 شنبهسه تا البرز در بارندگی تداوم
za9nhttps://roznegarealborz.ir/ 
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https://www.yjc.news/fa/news/8002032/
https://sepidarnews.ir/ejtemayi/260772
https://www.irna.ir/news/84581211/
https://roznegarealborz.ir/


 

27/09/1400 

 البرز در دوشنبه از بارشی جدید سامانه ورود
/https://www.iribnews.ir/fa/news/3309124 
 

 

27/09/1400 

 کرد بینی پیش البرز برای دوشنبه از بارشی جدید سامانه ورود هواشناسی
https://sepidarnews.ir/ejtemayi/260764 

 

 

28/09/1400 

 دارد ادامه البرز در باران و برف بارش
https://www.isna.ir/news/1400092821516/ 

 

29/09/1400 

 کرد بینی پیش البرز برای برف کوالک هواشناسی
/https://www.irna.ir/news/84583894 
 

 

29/09/1400 

 رسید خواهد نرمال حد به زمستان هایبارش: البرز هواشناسی
/https://www.isna.ir/news/1400092922630 
 

 

29/09/1400 

 البرز کوهستانی هایجاده در سنگ ریزش و بهمن سقوط احتمال
https://sepidarnews.ir/ejtemayi/260860 

 

 

29/09/1400 

 نروید غیرضروری سفر است، راه در بارشی سامانه
/https://www.iribnews.ir/fa/news/3311103 
 

 

29/09/1400 

 کنند خودداری البرز در غیرضروری ازسفرهای مسافران
https://sepidarnews.ir/ejtemayi/260872 

 

 

29/09/1400 

 کرد بینی پیش البرز برای برف کوالک هواشناسی
https://sepidarnews.ir/ejtemayi/260885 

 

 

30/09/1400 

 شودمی آلود مه البرز هوای
/https://www.yjc.news/fa/news/8006177 
 

 «روابط عمومی اداره کل هواشناسی استان البرز » 

https://www.iribnews.ir/fa/news/3309124/
https://sepidarnews.ir/ejtemayi/260764
https://www.irna.ir/news/84583894/
https://www.isna.ir/news/1400092922630/
https://sepidarnews.ir/ejtemayi/260860
https://www.iribnews.ir/fa/news/3311103/
https://sepidarnews.ir/ejtemayi/260872
https://sepidarnews.ir/ejtemayi/260885
https://www.yjc.news/fa/news/8006177/

