
 به نام خدا

 

 
 1400بولتن خبری مرداد ماه 

 اداره کل هواشناسی استان البرز

 

 

02/05/1400 

 افزایش دما و کاهش کیفیت هوا برای البرز پیش بینی شد
https://www.irna.ir/news/84414153/ 

 

 

02/05/1400 

ای در البرزدرجه 42بینی گرمای پیش  

https://www.isna.ir/news/1400050200615/ 
 

 

02/05/1400 

 شد بینی پیش البرز برای هوا کیفیت کاهش و دما افزایش
https://sepidarnews.ir/ejtemayi/255992 

 

 

04/05/1400 

 ناپایداری جوی و بارش برای البرز پیش بینی می شود
https://www.irna.ir/news/84415805/ 

 

 

04/05/1400 

 ناپایداری جوی و بارش در انتظار البرزی ها
https://roznegarealborz.ir/ 

 

 

04/05/1400 

 ناپایداری جوی و بارش برای البرز پیش بینی می شود
https://www.iribnews.ir/fa/news/3174749/ 

 

 

05/05/1400 

 البرز بارانی می شودارتفاعات 
https://roznegarealborz.ir/ 
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06/05/1400 

ای البرزپیش بینی بارش های رگباری بر  

https://www.irna.ir/news/84418331/ 
 

 

06/05/1400 

 البرز در روزهای آینده گرمتر می شود
https://roznegarealborz.ir/ 

 

 

06/05/1400 

 برای البرز پیش بینی بارش های رگباری
https://sepidarnews.ir/ejtemayi/256062 

 

 

06/05/1400 

 البرز برای رگباری های بارش بینی پیش
/https://www.iribnews.ir/fa/news/3176836 
 

 

06/05/1400  

 سازه های سست البرز در برابر وزش باد مستحکم شود

https://www.irna.ir/news/84419392/ 
 

 

06/05/1400  

ای دمای هوا در البرزدرجه 10بینی کاهش پیش  

https://www.isna.ir/news/1400050603805/ 
 

 

06/05/1400  

شود می خنک البرز هوای  
https://www.iribnews.ir/fa/news/3177024/ 

 

 

07/05/1400  

 کوهنوردان ، هشدار هواشناسی را جدی بگیرند
https://roznegarealborz.ir/ 

 

 

07/05/1400  

 پنج روز بارانی پیش روی البرز
https://www.irna.ir/news/84419977/ 
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07/05/1400  

ها البرزی انتظار در گردوخاک و باد وزش  

https://roznegarealborz.ir/ 
 

 

08/05/1400  

 پیش بینی هواشناسی برای هوای فردای البرز
https://www.yjc.news/fa/news/7838734/ 

 

 

09/05/1400  

های البرز ، رگبار و رعد و برق در استان وزش باد شدید موقت

 و تهران طی سه روز آینده

https://www.yjc.news/fa/news/7839011/ 
 

 

09/05/1400  

 رگبار شدید همچنان مهمان البرزی ها

https://roznegarealborz.ir/ 
 

 

10/05/1400  

 هوای البرز برای گروههای حساس ناسالم است

https://sepidarnews.ir/ejtemayi/256170 
 

 

10/05/1400  

 پیش بینی هواشناسی برای هوای فردای البرز
https://www.yjc.news/fa/news/7841432/ 

 

 

10/05/1400  

 احتمال سیالبی شدن رودخانهها و مسیلهای البرز وجود دارد
https://www.mehrnews.com/news/5270500/ 

 

 

11/05/1400  

 بینی پیش البرز برای سیالب وقوع احتمال و باران تندری بارش

 شود می
https://www.irna.ir/news/84424049/ 
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11/05/1400  

 وقوع سیالب در انتظار البرزی ها

https://roznegarealborz.ir/ 
 

 

11/05/1400  

 پیش بینی بارش تندری باران و احتمال وقوع سیالب در البرز
https://alborz.iribnews.ir/fa/news/3181958/ 

 

 

11/05/1400  

 تداوم رگبار شدید و ساعتی باران در البرز
https://www.mehrnews.com/news/5271367/ 

 

 

11/05/1400  

 پیش بینی هواشناسی برای هوای فردای البرز
https://www.yjc.news/fa/news/7842695/ 

 

 

12/05/1400  

 بارش رگباری باران و وزش بادشدیددر البرز استمرار می یابد
https://www.irna.ir/news/84425162/ 

 

 

12/05/1400  

 تداوم وزش باد شدید در البرز
https://roznegarealborz.ir/ 

 

 

13/05/1400  

 گرد و خاک ، استخوان گلوی البرزیها

https://www.yjc.news/fa/news/7844602/ 
 

 

 

14/05/1400  

 تداوم بارندگی در ارتفاعات البرز
https://www.mehrnews.com/news/5274387/ 

 

 

13/05/1400  

 گرد و خاک در البرز اتراق کرده است

https://roznegarealborz.ir/ 
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14/05/1400  

 بارش رگباری در انتظار ارتفاعات البرز است
https://www.yjc.news/fa/news/7846156/ 

 

 

14/05/1400  

 بارش رگباری در انتظار ارتفاعات البرز است
https://www.irna.ir/news/84427719/ 

 

 

15/05/1400  

 تداوم بارشهای پراکنده در البرز
https://www.mehrnews.com/news/5275192/ 

 

 

16/05/1400  

 هوای گرم پیش روی البرزی ها

https://roznegarealborz.ir/ 
 

 

16/05/1400  

 بازگشت موج گرما به البرز
https://www.yjc.news/fa/news/7847541/ 

 

 

16/05/1400  

 پیشبینی افزایش دما و گرد و خاک در البرز
https://www.isna.ir/news/1400051610943/ 

 

 

16/05/1400  

 البرز با روند محسوس افزایش دما مواجه میشود
https://www.mehrnews.com/news/5275637/ 

 

 

16/05/1400  

 بازگشت موج گرما به البرز
https://alborz.iribnews.ir/fa/news/3186235/ 

 

 

1400/05/17 

 پیش بینی هواشناسی برای هوای فردای البرز
https://www.yjc.news/fa/news/7849132/ 
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18/05/1400  

 هوای البرز گرمتر میشود

https://www.mehrnews.com/news/5277125/ 
 

 

19/05/1400  

 بارش های سال آبی جاری در البرز به حد نرمال نرسیده است
https://www.irna.ir/news/84432057/ 

 

 

19/05/1400  

 تداوم هوای گرم در البرز
https://www.mehrnews.com/news/5278097/ 

 

 

20/05/1400  

 افزایش دما وآالینده ها برای البرز پیش بینی شد
https://www.irna.ir/news/84361004/ 

 

 

20/05/1400  

 گرما دست از سر البرزیها بر نمیدارد

https://www.mehrnews.com/news/5278907/ 
 

 

20/05/1400  

 دمای هوای البرز به 41 درجه سانتیگراد میرسد

https://www.isna.ir/news/1400052014767/ 
 

 

21/05/1400  

 هوای البرز برای گروههای حساس ناسالم است

https://www.mehrnews.com/news/5279836/ 
 

 

22/05/1400  

 دمای هوای البرز کاهش مییابد

https://www.mehrnews.com/news/5280155/ 
 

 

23/05/1400  

 پیشبینی کاهش دما در البرز
https://www.isna.ir/news/1400052316126/ 

 

https://www.irna.ir/news/84432057/
https://www.irna.ir/news/84361004/
https://www.mehrnews.com/news/5278907/
https://www.mehrnews.com/news/5280155/
https://www.isna.ir/news/1400052316126/


 

23/05/1400  

 هوای البرز با روند کاهش دما همراه است

https://www.mehrnews.com/news/5281182/ 
 

 

23/05/1400  

 بارش پراکنده باران در ارتفاعات البرز
https://roznegarealborz.ir/ 

 

 

24/05/1400  

 ارتفاعات البرز بارانی میشود
https://www.mehrnews.com/news/5282231/ 

 

 

25/05/1400  

 پیشبینی هوای ناسالم برای البرز
https://www.irna.ir/news/84367402/ 

 

 

 25/05/1400  

 بارشهای خفیف و پراکنده در البرز
https://www.mehrnews.com/news/5282570/ 

 

 

25/05/1400  

 ناپایداری جوی و بارش برای البرز پیش بینی شد
https://www.irna.ir/news/84439006/ 

 

 

25/05/1400  

 بارش باران همراه با رعد و برق در ارتفاعات البرز
https://roznegarealborz.ir/ 

 

 

26/05/1400  

 تداوم بارندگی در ارتفاعات البرز
https://www.mehrnews.com/news/5283759/ 

 

 

27/05/1400  

 گرد و غبار مهمان البرزیها میشود

https://www.mehrnews.com/news/5284129/ 
 

https://www.irna.ir/news/84367402/
https://www.mehrnews.com/news/5282570/
https://www.irna.ir/news/84439006/


 

28/05/1400  

 هوای البرز آلوده شد

https://roznegarealborz.ir/ 
 

 

28/05/1400  

 هوای البرز برای گروههای حساس ناسالم است

https://www.mehrnews.com/news/5284583/ 

 

 

29/05/1400  

 گرد و غبار دست از سر البرزیها برنمیدارد

https://www.mehrnews.com/news/5285172/ 
 

 

 

30/05/1400  

 بارش پراکنده باران برای ارتفاعات البرز پیش بینی شد
https://www.irna.ir/news/84444099/ 

 

 

30/05/1400  

 پیشبینی کاهش دما در البرز
https://www.isna.ir/news/1400053020465/ 

 

 

30/05/1400  

 احتمال بارش پراکنده در ارتفاعات البرز
https://www.mehrnews.com/news/5285688/ 

 

 

30/05/1400  

 کاهش دمای البرز طی 3 روز آینده

https://roznegarealborz.ir/ 
 

 

 

 

 

 «روابط عمومی اداره کل هواشناسی استان البرز » 

https://www.irna.ir/news/84444099/
https://roznegarealborz.ir/

