
 به نام خدا 

 

 
 1401ماه آبان  بولتن خبری

 اداره کل هواشناسی استان البرز 
 

 

01/08/1401 

 به البرز  یورود سامانه بارش  یآماده باش هالل احمر در پ
https://www.irna.ir/news/84921244 

 

 

01/08/1401 

 ست ین ی البرز باران یفردا یهوا
https://www.iribnews.ir/fa/news/3610735 

 

 

02/08/1401 

 وزش باد و بارش باران در البرز تداوم دارد
https://sepidarnews.ir/ejtemayi/274702 

 

 

02/08/1401 

 وزش باد و بارش باران در البرز تداوم دارد
https://www.irna.ir/news/84921563 

 

 

02/08/1401 

 کرد  رییتغ  یالبرز از زرد به نارنج  یهشدار هواشناس
http://www.tabnakalborz.ir/fa/news/1073637 

 

 

02/08/1401 

 ی البرز از زرد به نارنج یهشدار هواشناس  ر ییتغ
https://www.iribnews.ir/fa/news/3611756 
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http://www.tabnakalborz.ir/fa/news/1073637
https://www.iribnews.ir/fa/news/3611756


 

02/08/1401 

 کرد  رییتغ  یالبرز از زرد به نارنج  یهشدار هواشناس
https://www.irna.ir/news/84922073 

 

 

02/08/1401 

 البرز  یفردا یآسمان صاف برا ین یب شیپ
https://www.iribnews.ir/fa/news/3611793 

 

 

03/08/1401 

 یجار یخساست آسمان در سال زراع
https://sepidarnews.ir/ejtemayi/274814 

 

 

03/08/1401 

سفرها  سیپل از  رانندگان   : مس  یرضروریغ  ی راه    ی رها یدر 

 کنند  یالبرز خوددار یکوهستان 
https://www.irna.ir/news/84922550 

 

 

03/08/1401 

 البرز  یفردا یآسمان صاف برا ین یب شیپ
https://www.iribnews.ir/fa/news/3613161 

 

 

04/08/1401 

 بارش باران و وزش باد در انتظار البرز است 
https://sepidarnews.ir/ejtemayi/274862 

 

 

04/08/1401 

 بارش باران و وزش باد در انتظار البرز است 
https://karajrasa.ir/?p=87522 
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https://www.iribnews.ir/fa/news/3611793
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04/08/1401 

 البرز  یوزش باد و گردو خاک برا ین یب شیپ
https://www.iribnews.ir/fa/news/3614489 

 

 

04/08/1401 

 احتمال بارش پراکنده باران در البرز 
https://www.isna.ir/news/1401080402784 

 

 

04/08/1401 

 بارش باران و وزش باد در انتظار البرز است 
https://www.irna.ir/news/84923940 

 

 

04/08/1401 

 بارش باران و وزش باد در البرز  ین یب شیپ
https://www.iribnews.ir/fa/news/3614042 

 

 

05/08/1401 

 و بارش در البرز ادامه دارد دی همراه با باد شد  یجو یداریناپا
https://www.irna.ir/news/84925074 

 

 

05/08/1401 

 و بارش در البرز ادامه دارد دی همراه با باد شد  یجو یداریناپا
https://sepidarnews.ir/ejtemayi/274921 

 

 

05/08/1401 

 البرز  یوزش باد و گردو خاک برا ین یب شیپ
https://www.iribnews.ir/fa/news/3615620 

 

 

06/08/1401 

 بارش پراکنده در ارتفاعات البرز ادامه دارد
https://www.irna.ir/news/84926391 
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https://www.isna.ir/news/1401080402784
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06/08/1401 

 هوا و رگبار پراکنده در البرز   تی فیکاهش ک
https://www.iribnews.ir/fa/news/3616004 

 

 

06/08/1401 

 البرز یبرا ف یو بارش خف د ی شد وزش باد ین یب شیپ
https://www.iribnews.ir/fa/news/3616504 

 

 

07/08/1401 

 بارش پراکنده در ارتفاعات البرز ادامه دارد
https://www.irna.ir/news/84926391 

 

 

07/08/1401 

 پراکنده در البرز ادامه دارد یهابارش
https://www.isna.ir/news/1401080704164 

 

 

07/08/1401 

 بارش پراکنده در ارتفاعات البرز ادامه دارد
https://karajrasa.ir/?p=87627 

 

 

07/08/1401 

 البرز صاف خواهد بود  یآسمان فردا
https://www.iribnews.ir/fa/news/3617773 

 

 

07/08/1401 

 پراکنده در البرز ادامه دارد یهابارش
https://sepidarnews.ir/ejtemayi/274961 

 

 

08/08/1401 

 شودی م  یالبرز باران یهوا
https://www.iribnews.ir/fa/news/3618565 
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https://www.iribnews.ir/fa/news/3616504
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08/08/1401 

 البرز است  یرو شی بارش باران ، تگرگ و برف پ
https://www.irna.ir/news/84927540 

 

 

08/08/1401 

 البرز است  یرو شی بارش باران ، تگرگ و برف پ
https://sepidarnews.ir/ejtemayi/275032 

 

 

09/08/1401 

 البرز توقف نکنند  یهاگردشگران در کنار رودخانه
https://www.isna.ir/news/1401080905998 

 

 

09/08/1401 

 خواهد بود  ی البرز ابر یآسمان فردا
https://www.iribnews.ir/fa/news/3620357 

 

 

09/08/1401 

 البرز به حال آماده باش درآمد   یهالل احمر در جاده ها
https://sepidarnews.ir/ejtemayi/275086 

 

 

09/08/1401 

 البرز به حال آماده باش درآمد   یهالل احمر در جاده ها
https://www.irna.ir/news/84928210 

 

 

09/08/1401 

 شدن رودخانه ها در البرز  یالبیاحتمال س
http://www.tabnakalborz.ir/fa/news/1074723 

 

 

09/08/1401 

 شدن رودخانه ها در البرز  یالبیاحتمال س
https://www.iribnews.ir/fa/news/3619496 
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09/08/1401 

 نشوند   کیالبرز نزد یرودخانه ها م یگردشگران به حر 
https://sepidarnews.ir/ejtemayi/275085 

 

 

10/08/1401 

 د یالبرز را نخور یآسمان آفتاب بیفر
https://www.iribnews.ir/fa/news/3620834 

 

 

10/08/1401 

 البرز  یهمراه با وزش باد برا  یآسمان باران ین یب شیپ
https://sepidarnews.ir/ejtemayi/275130 

 

 

12/08/1401 

 البرز  یگردو غبار برا  ین یب شیپ
https://www.iribnews.ir/fa/news/3624329 

 

 

12/08/1401 

 و کاهش دما در البرز ادامه دارد  ف یبارش خف
https://www.irna.ir/news/84931559 

 

 

12/08/1401 

 البرز  یهوا  یتداوم کاهش دما
https://www.mehrnews.com/news/5623803 

 

 

12/08/1401 

 و کاهش دما در البرز ادامه دارد  ف یبارش خف
https://sepidarnews.ir/ejtemayi/275257 

 

 

13/08/1401 

 شودی صاف م بایآسمان البرز تقر
https://www.iribnews.ir/fa/news/3624840 
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https://www.iribnews.ir/fa/news/3620834
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14/08/1401 

 در انتظار البرز است  خبندانیکاهش دما و 
http://www.tabnakalborz.ir/fa/news/1075395 

 

 

14/08/1401 

 در انتظار البرز است  خبندانیکاهش دما و 
https://www.irna.ir/news/84933126 

 

 

14/08/1401 

 کاهش محسوس دما در البرز  ینیبش یپ
https://www.isna.ir/news/1401081409161 

 

 

14/08/1401 

 در انتظار البرز است  خبندانیکاهش دما و 
https://sepidarnews.ir/ejtemayi/275302 

 

 

14/08/1401 

 کاهش دما در البرز 
https://www.iribnews.ir/fa/news/3626073 

 

 

15/08/1401 

 شودی م  یآسمان البرز ابر
https://www.iribnews.ir/fa/news/3627289 

 

 

16/08/1401 

 شودی م  یآسمان البرز ابر
https://www.iribnews.ir/fa/news/3629114 

 

 

17/08/1401 

 شد  ین یب شی البرز پ یبرا خبندان یسرما و 
https://sepidarnews.ir/ejtemayi/275477 
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17/08/1401 

 شد  ین یب شی البرز پ یبرا خبندان یسرما و 
http://www.tabnakalborz.ir/fa/news/1075995 

 

 

17/08/1401 

 شد  ین یب شی البرز پ یبرا خبندان یسرما و 
https://www.irna.ir/news/84936234 

 

 

17/08/1401 

 رسد یبه البرز م  یزیی پا خبندانی
https://www.iribnews.ir/fa/news/3630085 

 

 

18/08 /1401 

 در ارتفاعات البرز  خبندان یسرما و 
https://www.isna.ir/news/1401081812444 

 

 

18/08 /1401 

 شودی م  یآسمان البرز ابر
https://www.iribnews.ir/fa/news/3631486 

 

 

19/08/1401 

 آماده بارش باران و برف باشند  نانیالبرزنش
https://sepidarnews.ir/ejtemayi/275554 

 

 

19/08/1401 

 سطح زرد/ بارش برف و باران در راه است  یهشدار هواشناس  ت یالبرز در وضع

http://www.tabnakalborz.ir/fa/news/1076383 

 

 

19/08/1401 

 شودی م  یارتفاعات البرز برف
https://www.iribnews.ir/fa/news/3632252 
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19/08/1401 

 بارش باران و برف در انتظار البرز است 
https://www.irna.ir/news/84937943 

 

 

19/08/1401 

 سطح زرد/بارش برف و باران در راه است   یهشدار هواشناس  تیالبرز در وضع

https://www.mehrnews.com/news/5628925 

 

 

19/08/1401 

 البرز  یفردا  یوزش باد برا ین یب شیپ
https://www.iribnews.ir/fa/news/3632994 

 

 

20/08/1401 

 افت ی شیها در البرز افزا نده یغلظت آال
https://www.irna.ir/news/84939040 

 

 

20/08/1401 

 هوا شد  ی باعث کاهش آلودگ یغبار در البرز مرکز شیافزا
https://www.mehrnews.com/news/5629678 

 

 

20/08/1401 

 ابد یی م شیدر البرز افزا هانده یغلظت آال
https://www.iribnews.ir/fa/news/3633574 

 

 

20/08/1401 

 هوا   تیفیکاهش ک  /شودی م  یارتفاعات البرز برف
https://www.mehrnews.com/news/5629821 

 

 

21/08/1401 

 در ارتفاعات البرز خبندانی
https://www.isna.ir/news/1401082114132 
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21/08/1401 

 آسمان فردای البرز صاف خواهد بود 
https://www.iribnews.ir/fa/news/3635085 

 

 

22/08/1401 

 البرز  یهوا یدر خصوص تداوم آلودگ  ی هشدار دوباره هواشناس
https://www.irna.ir/news/84940412 

 

 

22/08/1401 

 حساس از خانه خارج نشوند  یهاالبرز آلوده است/گروه یهوا
https://www.isna.ir/news/1401082215020 

 

 

22/08/1401 

 البرز  یهوا یدر خصوص تداوم آلودگ  ی هشدار دوباره هواشناس
https://sepidarnews.ir/ejtemayi/275689 

 

 

22/08/1401 

 البرز صاف خواهدبود  یآسمان فردا
https://www.iribnews.ir/fa/news/3635085 

 

 

22/08/1401 

 هوا هالل احمر البرز را به حالت آماده باش درآورد یآلودگ
https://www.irna.ir/news/84940392 

 

 

22/08/1401 

 البرز ناسالم شد  یهوا فتیک
https://sepidarnews.ir/ejtemayi/275805 

 

 

23/08/1401 

 البرز  یفردا یآسمان صاف برا ین یب شیپ
https://www.iribnews.ir/fa/news/3637217 
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23/08/1401 

 البرز  یفردا یآسمان صاف برا ین یب شیپ
https://www.yjc.news/fa/news/8283233 

 

 

24/08/1401 

 البرز ناسالم شد  یهوا  تیفیک
https://www.irna.ir/news/84943777 

 

 

24/08/1401 

 در راه البرز است  یسامانه بارش تندر
https://sepidarnews.ir/ejtemayi/275812 

 

 

24/08/1401 

 در راه البرز است  یسامانه بارش تندر
https://www.irna.ir/news/84943971 

 

 

24/08/1401 

 وقوع رگبار در البرز  ین یب شیپ
https://www.iribnews.ir/fa/news/3638367 

 

 

25/08/1401 

 معابر  یگرفتگاحتمال آب  /سطح زرد یهواشناس هشدار  ت یوضع در البرز

https://www.mehrnews.com/news/5633559 

 

 

25/08/1401 

 معابر هشدار داد   یبحران البرز نسبت به احتمال آبگرفتگ ت یری مد
https://www.irna.ir/news/84944360 

 

 

25/08/1401 

 آخر هفته در البرز  یرگبار پراکنده برا ین یب شیپ
https://www.isna.ir/news/1401082517422 
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25/08/1401 

 وقوع رگبار در البرز  ین یب شیپ
https://www.iribnews.ir/fa/news/3640302 

 

 

25/08/1401 

 معابر هشدار داد   یبحران البرز نسبت به احتمال آبگرفتگ ت یری مد
https://sepidarnews.ir/ejtemayi/275826 

 

 

25/08/1401 

 آخر هفته در البرز  یرگبار پراکنده برا ین یب شیپ
https://www.iribnews.ir/fa/news/3639479 

 

 

26/08/1401 

 البرز  یراه ها یبارش برف و باران و لغزندگ
https://www.irna.ir/news/84945498 

 

 

26/08/1401 

 البرز را لغزنده کرده است  یهابارش برف و باران راه 
https://www.mehrnews.com/news/5634089 

 

 

26/08/1401 

 البرز  یفردا یبرا د ی وزش باد شد ین یب شیپ
https://www.iribnews.ir/fa/news/3641414 

 

 

26/08/1401 

 البرز  یراه ها یبارش برف و باران و لغزندگ
https://sepidarnews.ir/ejtemayi/275888 

 

 

26/08/1401 

 بارش ها تا فردا جمعه در البرز ادامه دارد 
https://www.iribnews.ir/fa/news/3640984 
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26/08/1401 

 بارش ها تا فردا جمعه در البرز ادامه دارد 
https://sepidarnews.ir/ejtemayi/275904 

 

 

27/08/1401 

 آسمان البرز غبارآلود خواهد بود 
https://www.iribnews.ir/fa/news/3642059 

 

 

27/08/1401 

 بارش ها تا فردا جمعه در البرز ادامه دارد 
https://www.irna.ir/news/84945850 

 

 

27/08/1401 

 در البرز  یصبحگاه خبندانیو  قیمه رق ینیبش یپ
https://www.mehrnews.com/news/5634991 

 

 

28/08 /1401 

 رسد یم  گرادیدرجه سانت 4دما در البرز به  نهیکم نیانگیم
https://www.isna.ir/news/1401082819178 

 

 

28/08 /1401 

 البرز  یفردا یآسمان صاف برا ین یب شیپ
https://www.yjc.news/fa/news/8287052 

 

 

28/08 /1401 

 البرز  یفردا یآسمان صاف برا ین یب شیپ
https://www.iribnews.ir/fa/news/3642970 

 

 

29/08/1401 

 البرز  یهوا  تی فیکاهش ک
https://www.iribnews.ir/fa/news/3644022 
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29/08/1401 

 البرز  یهوا  تی فیکاهش ک
https://www.iribnews.ir/fa/news/3644022 

 

 

29/08/1401 

 قرمز شد  س یفرد یقابل قبول / هوا ز یکرج و اشتهارد ن
https://karajrasa.ir/?p=88529 

 

 

29/08/1401 

 البرز  یهوا برا  یهشدار زرد آلودگ
https://sepidarnews.ir/ejtemayi/276032 

 

 

30/08/1401 

 البرز غبارآلود خواهد بود  یآسمان فردا
https://www.iribnews.ir/fa/news/3645456 

 

 

30/08/1401 

 قرمز شد  س یفرد یهوا
https://sepidarnews.ir/ejtemayi/276133 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 » روابط عمومی اداره کل هواشناسی استان البرز «

https://www.iribnews.ir/fa/news/3644022
https://karajrasa.ir/?p=88529
https://sepidarnews.ir/ejtemayi/276032
https://www.iribnews.ir/fa/news/3645456
https://sepidarnews.ir/ejtemayi/276133

