
 به نام خدا

 

 
 1400ماه  بهمنبولتن خبری 

 اداره کل هواشناسی استان البرز
 

 

01/11/1400 

 البرز کوهستانی هایجاده و ارتفاعات در بهمن سقوط احتمال
/https://www.mehrnews.com/news/5405565 

 

 

02/11/1400 

می شود  بینی پیش البرز برای ها آالینده افزایش
/https://www.irna.ir/news/84622677 

 

 

02/11/1400 

 البرز هایراه در بهمن سقوط احتمال
/https://www.yjc.news/fa/news/8037725 

 

 

02/11/1400 

 البرز کوهستانی محورهای در بهمن سقوط خطر
https://sepidarnews.ir/ejtemayi/262455 

 

 

02/11/1400 

 کوهستانی محورهای لغزندگی /شودمی یخبندان البرز
/https://www.mehrnews.com/news/5405830 

 

 

02/11/1400 

 البرز در ها آالینده افزایش
/https://www.farsnews.ir/alborz/news/14001102000760 

 

 

02/11/1400 

 البرز کوهستانی محورهای در بهمن سقوط خطر
/https://www.isna.ir/news/1400110200602 
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02/11/1400 

 شود می بینی پیش البرز برای ها آالینده افزایش
https://sepidarnews.ir/ejtemayi/262495 

 

 

02/11/1400 

 کوهستانی محورهای لغزندگی /شودمی یخبندان البرز
/http://www.tabnakalborz.ir/fa/news/1023843 

 

 

02/11/1400 

 البرز کوهستانی مناطق در بهمن سقوط بینی پیش
https://roznegarealborz.ir/okyn 

 

 

03/11/1400 

 البرز کوهستانی هایجاده در بهمن سقوط احتمال
/https://www.mehrnews.com/news/5406772 

 

 

03/11/1400 

 شود می بینیپیش البرز برای هوا پایداری و فراگیر یخبندان
/https://www.irna.ir/news/84623821 

 

 

03/11/1400 

 است راه در یخبندان
/https://www.yjc.news/fa/news/8039215 

 

 

03/11/1400 

 البرز کوهستانی هایجاده در بهمن سقوط احتمال
https://sepidarnews.ir/ejtemayi/262526 

 

 

04/11/1400 

 است صاف البرز فردای آسمان
/https://www.yjc.news/fa/news/8040274 

 

 

05/11/1400 

 است البرز راه در یخبندان و کوالک
/https://www.irna.ir/news/84626220 
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05/11/1400 

 است صاف البرز فردای آسمان
/https://www.yjc.news/fa/news/8041424 

 

 

05/11/1400 

 است البرز راه در یخبندان و کوالک
/http://www.tabnakalborz.ir/fa/news/1024573 

 

 

05/11/1400 

 است البرز راه در یخبندان و کوالک
https://sepidarnews.ir/ejtemayi/262669 

 

 

05/11/1400 

 چالوس جاده در سنگ ریزش و بهمن سقوط احتمال
/https://www.mehrnews.com/news/5408856 

 

 

05/11/1400 

 است راه در کوالک و یخبندان
/https://www.yjc.news/fa/news/8041536 

 

 

05/11/1400 

 کند می کوالک البرز در یخبندان و برف
/https://www.iribnews.ir/fa/news/3344162 

 

 

05/11/1400 

 یابدمی محسوس کاهش دما /البرز هوای آلودگی تداوم
/https://www.mehrnews.com/news/5409039 

 

 

06/11/1400 

 درآورد باش آماده به را احمر هالل البرز در بارشی سامانه ورود
/https://www.irna.ir/news/84626856 

 

 

06/11/1400 

 البرز مناطق اکثر در برف رگبار بینیپیش
/https://www.yjc.news/fa/news/8042524 
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06/11/1400 

 درآورد باش آماده به را احمر هالل البرز در بارشی سامانه ورود
https://sepidarnews.ir/ejtemayi/262704 

 

 

06/11/1400 

 البرز مناطق اکثر در برف رگبار بینیپیش
/https://www.isna.ir/news/1400110604204 

 

 

06/11/1400 

 درآورد باش آماده به را احمر هالل البرز در بارشی سامانه ورود
/http://www.tabnakalborz.ir/fa/news/1024786 

 

 

06/11/1400 

 کرد بینی پیش البرز برای کوالک و برف بارش هواشناسی
/https://www.irna.ir/news/84627911 

 

 

07/11/1400 

 البرز کوهستانی مناطق در بهمن سقوط احتمال
/https://www.iribnews.ir/fa/news/3346010 

 

 

07/11/1400 

 گیردمی فرا را البرز یخبندان
/https://www.yjc.news/fa/news/8043410 

 

 

09/11/1400 

 رسدمی سانتیگراد درجه ۸ منفی به البرز دمای
/https://www.isna.ir/news/1400110906063 

 

 

09/11/1400 

 رسدمی سانتیگراد درجه ۸ منفی به البرز دمای
https://sepidarnews.ir/ejtemayi/262844 

 

 

09/11/1400 

 رسدمی سانتیگراد درجه ۸ منفی به البرز دمای
https://sepidarnews.ir/ejtemayi/262844 
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09/11/1400 

 رسدمی سانتیگراد درجه ۸ منفی به البرز دمای
/http://www.tabnakalborz.ir/fa/news/1025303 

 

 

10/11/1400 

 البرز در برف پراکنده بارش بینی پیش
/https://www.irna.ir/news/84631938 

 

 

10/11/1400 

 البرز کوهستانی هایجاده و ارتفاعات در بهمن سقوط احتمال
/https://www.mehrnews.com/news/5412849 

 

 

10/11/1400 

 البرز در برف پراکنده بارش بینی پیش
https://sepidarnews.ir/ejtemayi/262895 

 

 

10/11/1400 

 بود خواهد صاف البرز آسمان
/https://www.yjc.news/fa/news/8046146 

 

 

10/11/1400 

  زرد سطح هواشناسی هشدار وضعیت البرزدر
/https://www.mehrnews.com/news/5412498 

 

 

11/11/1400 

 شود می بینی پیش البرز برای هاآالینده افزایش
/https://www.irna.ir/news/84632987 

 

 

11/11/1400 

 بود خواهد ابری البرز آسمان
/https://www.yjc.news/fa/news/8047219 

 

 

11/11/1400 

 شود می بینی پیش البرز برای هاآالینده افزایش
https://sepidarnews.ir/ejtemayi/262968 
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11/11/1400 

 البرز در ها آالینده افزایش بینی پیش
/https://www.iribnews.ir/fa/news/3349553 
 

 

11/11/1400 

 البرز به هوا آلودگی بازگشت
/https://www.mehrnews.com/news/5413804 
 

 

12/11/1400 

 البرز هوای در هاآالینده افزایش
/https://www.yjc.news/fa/news/8048493 

 

 

12/11/1400 

تشدید مقابله با خودروهای آالینده در البرزاجرای طرح   

/https://www.farsnews.ir/alborz/news/14001112000685 

 

 

12/11/1400 

 شودمی تشدید البرز دمای وارونگی
anjqhttps://roznegarealborz.ir/ 

 

 

13/11/1400 

 شودمی ناسالم البرز هوای
/https://www.yjc.news/fa/news/8049583 
 

 

13/11/1400 

 البرز باشید کوهستانی هایدر جاده بهمن وسقوط سنگ ریزش مراقب
https://sepidarnews.ir/ejtemayi/263123 

 

 

13/11/1400 

 شودمی تر آلوده البرز هوای
https://roznegarealborz.ir/kpm6 

 

 

14/11/1400 

 است البرز انتظار در ساعتی رگبار و برف بارش
/https://www.irna.ir/news/84637543 
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14/11/1400 

 البرز کوهستانی هایجاده در سنگ ریزش و بهمن سقوط احتمال
/https://www.mehrnews.com/news/5416010 

 

 

14/11/1400 

 البرز کوهستانی هایجاده در سقوط و سنگ ریزش خطر
/https://www.yjc.news/fa/news/8050203 

 

 

14/11/1400 

 است البرز انتظار در ساعتی رگبار و برف بارش
https://sepidarnews.ir/ejtemayi/263174 

 

 

14/11/1400 

 کند می کوالک البرز در یخبندان و برف
/https://www.iribnews.ir/fa/news/3352740 

 

 

15/11/1400 

 دارد تداوم البرز در باران و برف بارش
/https://www.mehrnews.com/news/5416839 

 

 

15/11/1400 

 البرز در باران و برف خفیف بارش
/https://www.iribnews.ir/fa/news/3353403 

 

 

16/11/1400 

 البرز هایراه در سنگ و بهمن سقوط احتمال
/https://www.yjc.news/fa/news/8052198 

 

 

16/11/1400 
 شود می بینی البرزپیش درارتفاعات بهمن سقوط فراگیرواحتمال یخبندان

https://sepidarnews.ir/ejtemayi/263219 

 

 

16/11/1400 

 رسدمی سانتیگراد درجه 6 منفی به البرز دمای
/https://www.isna.ir/news/1400111611841 
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16/11/1400 

 پیش البرز ارتفاعات در بهمن سقوط احتمال و فراگیر یخبندان

 شود می بینی
/https://www.irna.ir/news/84639493 

 

 

16/11/1400 

 زرد سطح هواشناسی هشدار وضعیت در البرز
/https://www.mehrnews.com/news/5417601 

 

 

16/11/1400 

 البرز کوهستانی مناطق مهمان برف کوالک
byoh https://roznegarealborz.ir/ 

 

 

16/11/1400 

 استان در یخبندان بینی پیش
/https://www.iribnews.ir/fa/news/3353740 

 

 

16/11/1400 

 رسدمی سانتیگراد درجه 6 منفی به البرز دمای
https://sepidarnews.ir/ejtemayi/263256 

 

 

16/11/1400 

 البرز در یخبندان بینی پیش
/http://www.tabnakalborz.ir/fa/news/1026793 

 

 

17/11/1400 

 البرز کوهستانی هایراه در بهمن و سنگ ریزش خطر
/https://www.farsnews.ir/alborz/news/14001117000160 

 

 

1۸/11/1400 

 شود می بینیپیش البرز برای هوا پایداری و هاآالینده افزایش
/https://www.irna.ir/news/84642052 
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1۸/11/1400 

 شودمی خاکستر البرز آسمان
/http://www.tabnakalborz.ir/fa/news/1027179 

 

 

1۸/11/1400 

 شود می بینیپیش البرز برای هوا پایداری و هاآالینده افزایش
https://sepidarnews.ir/ejtemayi/263353 

 

 

1۸/11/1400 

 آلودگی اوج پنجشنبه /شودمی خاکستر البرز آسمان
/https://www.mehrnews.com/news/5419117 

 

 

19/11/1400 

 یابد می افزایش البرز در ها آالینده میزان
/https://www.irna.ir/news/84643527 

 

 

19/11/1400 

 است آلوده هفته آخر تا البرز هوای
/https://www.mehrnews.com/news/5419986 

 

 

19/11/1400 

 هفته پایان تا البرز آسمان در ها آالینده ماندگاری
/https://www.iribnews.ir/fa/news/3356967 

 

 

19/11/1400 

 یابد می افزایش البرز در ها آالینده میزان
https://sepidarnews.ir/ejtemayi/263401 

 

 

19/11/1400 

 البرز آسمان برای هاآالینده افزایش بینی پیش
/https://www.farsnews.ir/alborz/news/14001119000160 

 

 

20/11/1400 

 شودمی بارانی البرز ارتفاعات
/https://www.mehrnews.com/news/5421363 
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23/11/1400 

 شودمی یخبندان البرز
/https://www.mehrnews.com/news/5423609 

 

 

23/11/1400 

 البرز در برف و باران پراکنده بارش بینیپیش
/http://www.tabnakalborz.ir/fa/news/1028177 

 

 

24/11/1400 

 شود می بینی پیش البرز برای ها آالینده افزایش
/https://www.irna.ir/news/84650031 

 

 

25/11/1400 
 درآورد باش آماده حالت به را البرز احمر هالل بارشی سامانه بینی پیش

/https://www.irna.ir/news/84650436 

 

 

25/11/1400 
 درآورد باش آماده حالت به را البرز احمر هالل بارشی سامانه بینی پیش

https://sepidarnews.ir/ejtemayi/263707 

 

 

26/11/1400 

 شودمی بارانی البرز کوهستانی محورهای
/https://www.farsnews.ir/alborz/news/14001126000177 

 

 

26/11/1400 

 البرز به شنبه سه عصر از بارشی سامانه ورود بینی پیش
/https://www.irna.ir/news/84651543 
 

 

26/11/1400 

 البرز در برف و باران پراکنده بارش بینیپیش
/https://www.isna.ir/news/1400112317676 

 

 

27/11/1400 

 شود می سرد البرز هوای
/https://www.iribnews.ir/fa/news/3363588 
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27/11/1400 

 شود می بینیپیش البرز برای باران و برف پراکنده بارش و دما کاهش
/news/84652429https://www.irna.ir/ 
 

 

27/11/1400 

 شود می بینیپیش البرز برای باران و برف پراکنده بارش و دما کاهش
/http://www.tabnakalborz.ir/fa/news/1028934 
 

 

27/11/1400 

 البرز به ضعیف بارشی سامانه ورود
/https://www.isna.ir/news/1400112720850 
 

 

2۸/11/1400 

 است البرز راه در پربارش سامانه
/https://www.irna.ir/news/84653859 
 

 

2۸/11/1400 

 زرد سطح هواشناسی هشدار وضعیت در البرز
/https://www.mehrnews.com/news/5427010 
 

 

29/11/1400 

 البرز کوهستانی هایجاده و ارتفاعات در بهمن سقوط احتمال
/https://www.mehrnews.com/news/5427590 
 

 

30/11/1400 

 است البرز انتظار در برف و رگباری های بارش
/https://www.irna.ir/news/84655463 
 

 

30/11/1400 

 البرز ارتفاعات در برف بارش بینیپیش
/https://www.isna.ir/news/1400113022622 
 

 

30/11/1400 

 است البرز انتظار در برف و رگباری های بارش
https://sepidarnews.ir/ejtemayi/263890 

 
 

 «روابط عمومی اداره کل هواشناسی استان البرز » 

https://www.irna.ir/news/84652429/
http://www.tabnakalborz.ir/fa/news/1028934/
https://www.isna.ir/news/1400112720850/
https://www.irna.ir/news/84653859/
https://www.mehrnews.com/news/5427010/
https://www.mehrnews.com/news/5427590/
https://www.irna.ir/news/84655463/
https://www.isna.ir/news/1400113022622/
https://sepidarnews.ir/ejtemayi/263890

