
 به نام خدا 

 

 
 1401ماه آذر  بولتن خبری

 اداره کل هواشناسی استان البرز 
 

 

01/09/1401 

 است  یالبرز صعود  یهوا یهانده ی آال زانیم
https://www.iribnews.ir/fa/news/3646444 

 

 

02/09/1401 

 دما در البرز ادامه دارد یهوا و روند کاهش یوارونگ
https://www.irna.ir/news/84951411 

 

 

02/09/1401 

 هوای البرز تا پایان هفته آلوده خواهد بود 

https://www.isna.ir/news/1401090200983 

 

 

02/09/1401 

 دما در البرز ادامه دارد یهوا و روند کاهش یوارونگ
https://sepidarnews.ir/ejtemayi/276231 

 

 

02/09/1401 

 دما در البرز ادامه دارد یدما و روند کاهش یوارونگ
https://www.yjc.news/fa/news/8290607 

 

 

02/09/1401 

 هفته آلوده خواهد بود  انیالبرز تا پا یهوا
http://www.tabnakalborz.ir/fa/news/1078618 

 
 

https://www.iribnews.ir/fa/news/3646444
https://www.irna.ir/news/84951411
https://www.isna.ir/news/1401090200983
https://sepidarnews.ir/ejtemayi/276231
https://www.yjc.news/fa/news/8290607
http://www.tabnakalborz.ir/fa/news/1078618


 

02/09/1401 

 دما در البرز ادامه دارد یدما و روند کاهش یوارونگ
https://www.iribnews.ir/fa/news/3647789 

 

 

02/09/1401 

 دما در البرز ادامه دارد یهوا و روند کاهش یوارونگ
https://karajrasa.ir/?p=88623 

 

 

03/09/1401 

 سطح زرد  یهشدار هواشناس تی البرز در وضع
https://www.mehrnews.com/news/5639476 

 

 

03/09/1401 

 البرز  یوزش باد و گردو خاک برا ین یب شیپ
https://www.iribnews.ir/fa/news/3649210 

 

 

03/09/1401 

 البرز  یوزش باد و گردو خاک برا ین یب شیپ
https://www.yjc.news/fa/news/8291468 

 

 

04/09/1401 

 شد  ین یب شیالبرز پ یبرا یو رگبار یتندر  یسامانه بارش تیفعال
https://www.irna.ir/news/84952740 

 

 

04/09/1401 

 یشمال  یراه ها ی و لغزندگ  ی تند و رگبار یبارش ها
https://www.iribnews.ir/fa/news/3649567 

 

 

05/09/1401 

 پراکنده در البرز تا دوشنبه ادامه دارد  یهابارش
https://www.isna.ir/news/1401090502774 

 

https://www.iribnews.ir/fa/news/3647789
https://karajrasa.ir/?p=88623
https://www.mehrnews.com/news/5639476
https://www.iribnews.ir/fa/news/3649210
https://www.yjc.news/fa/news/8291468
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05/09/1401 

 وزش باد در البرز 
https://www.yjc.news/fa/news/8292683 

 

 

05/09/1401 

 البرز  یهوا یدما یادرجه  5کاهش  ینیبش یپ
https://sepidarnews.ir/ejtemayi/276601 

 

 

05/09/1401 

 وزش باد در البرز 
https://www.iribnews.ir/fa/news/3650738 

 

 

05/09/1401 

 پراکنده در البرز تا دوشنبه ادامه دارد  یهابارش
http://www.tabnakalborz.ir/fa/news/1079034 

 

 

06/09/1401 

 گردد  یهوا به البرز باز م یآلودگ
https://www.irna.ir/news/84954468 

 

 

06/09/1401 

 شودی البرز آلوده م یهوا
https://www.yjc.news/fa/news/8293456 

 

 

06/09/1401 

 البرز را ناسالم کردند  یها هوا ندهیآال
https://sepidarnews.ir/ejtemayi/276422 

 

 

06/09/1401 

 شودی البرز آلوده م یهوا
https://www.iribnews.ir/fa/news/3651882 

 

https://www.yjc.news/fa/news/8292683
https://sepidarnews.ir/ejtemayi/276601
https://www.iribnews.ir/fa/news/3650738
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06//09/1401 

 البرز را ناسالم کردند  یها هوا ندهیآال
https://www.irna.ir/news/84954606 

 

 

08/09/1401 

 البرز  ی کوهستان  یتردد در محورها  یبرا  رچرخی لزوم همراه داشتن زنج

https://www.mehrnews.com/news/5642956 

 

 

08/09/1401 

 شودی البرز آلوده م یهوا
https://www.yjc.news/fa/news/8295553 

 

 

08/09/1401 

 شودی البرز آلوده م یهوا
https://www.iribnews.ir/fa/news/3654702 

 

 

09/09/1401 

 البرز  یهوا یدما یادرجه  5کاهش  ینیبش یپ
https://sepidarnews.ir/ejtemayi/276600 

 

 

09/09/1401 

 البرز  یهوا یدما یادرجه  5کاهش  ینیبش یپ
https://www.isna.ir/news/1401090905750 

 

 

09/09/1401 

 کرد  ین یب شی البرز پ  یو ادامه بارش ها برا خبندانی یهواشناس
https://karajrasa.ir/?p=88914 

 

 

09/09/1401 

 البرز  یهوا یدما یادرجه  5کاهش  ینیبش یپ
https://www.iribnews.ir/fa/news/3655452 

 

https://www.irna.ir/news/84954606
https://www.mehrnews.com/news/5642956
https://www.yjc.news/fa/news/8295553
https://www.iribnews.ir/fa/news/3654702
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09/09/1401 

 البرز  یهوا یدما یادرجه  5کاهش  ینیبش یپ
http://www.tabnakalborz.ir/fa/news/1079786 

 

 

09/09/1401 

 وزش باد و بارش پراکنده در البرز  ین یب شیپ
https://www.iribnews.ir/fa/news/3656124 

 

 

10/09/1401 

 در راه البرز است  یسامانه بارش
https://www.irna.ir/news/84958283 

 

 

10/09/1401 

 البرز  یفردا یهوا یبرا یهواشناس  ین یب شیپ
https://www.iribnews.ir/fa/news/3657268 

 

 

10/09/1401 

 در راه البرز است  یسامانه بارش
https://sepidarnews.ir/ejtemayi/276663 

 

 

10/09/1401 

 در راه البرز یسامانه بارش
http://www.tabnakalborz.ir/fa/news/1080038 

 

 

10/09/1401 

 در البرز یسامانه بارش یآماده باش هالل احمر در پ
https://www.irna.ir/news/84958292 

 

 

11/09/1401 

 شودی م یالبرز، زمستان یز ییپا یهوا
https://www.iribnews.ir/fa/news/3657765 

 

http://www.tabnakalborz.ir/fa/news/1079786
https://www.iribnews.ir/fa/news/3656124
https://www.irna.ir/news/84958283
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11/09/1401 

 شود   یم   ینیب  شی البرز پ  یو استمراربارش ها برا  ها  ندهیآال  شیافزا
https://www.irna.ir/news/84959150 

 

 

12/09/1401 

 البرز  یو روند کاهش محسوس دما هانده ی آال شیافزا ینیبش یپ
https://www.mehrnews.com/news/5646091 

 

 

12/09/1401 

 هشدار سطح زرد تی البرز در وضع
https://sepidarnews.ir/ejtemayi/276737 

 

 

12/09/1401 

 رسدی درجه م 8 ی مناطق البرز به منف یهوا در برخ یدما
https://www.isna.ir/news/1401091207391 

 

 

12/09/1401 

 شودی م خبندانیهشدار سطح زرد/ ارتفاعات  تی البرز در وضع
https://www.mehrnews.com/news/5645836 

 

 

13/09/1401 

 است  نانیالبرزنش یرو شی دما پ یدرجه ا 10کاهش 
https://www.irna.ir/news/84960737 

 

 

13/09/1401 

 کاهش دما در البرز 
https://www.yjc.news/fa/news/8299882 

 

 

13/09/1401 

 کاهش دما در البرز 
https://www.iribnews.ir/fa/news/3660879 

 

https://www.mehrnews.com/news/5646091
https://sepidarnews.ir/ejtemayi/276737
https://www.isna.ir/news/1401091207391
https://www.mehrnews.com/news/5645836
https://www.irna.ir/news/84960737
https://www.yjc.news/fa/news/8299882
https://www.iribnews.ir/fa/news/3660879


 

13/09/1401 

 است  نانیالبرزنش یرو شی دما پ یدرجه ا 10کاهش 
http://www.tabnakalborz.ir/fa/news/1080489 

 

 

13/09/1401 

 تداوم بارش برف در ارتفاعات البرز 
https://www.mehrnews.com/news/5646590 

 

 

14/09/1401 

 کرد  ینیبش یالبرز پ یو تداوم بارش ها را برا خبندانی یهواشناس
https://www.irna.ir/news/84961872 

 

 

14/09/1401 

 دما در البرز  شی ها همزمان با افزاآغاز روند کاهش بارش 
https://www.iribnews.ir/fa/news/3661126 

 

 

14/09/1401 

 برف در البرز  ف یبارش خف ین یب شیپ
https://www.iribnews.ir/fa/news/3661937 

 

 

14/09/1401 

 کرد  ین یب شی البرز پ  یو ادامه بارش ها برا خبندانی یهواشناس
http://www.tabnakalborz.ir/fa/news/1080639 

 

 

14/09/1401 

 برف در البرز  ف یبارش خف ین یب شیپ
https://www.yjc.news/fa/news/8300654 

 

 

14/09/1401 

 پراکنده باران و برف در البرز  یهاو بارش  خبندانیتداوم 
https://www.mehrnews.com/news/5647922 

 

http://www.tabnakalborz.ir/fa/news/1080489
https://www.mehrnews.com/news/5646590
https://www.irna.ir/news/84961872
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14/09/1401 

 کرد  ین یب شی البرز پ  یو ادامه بارش ها برا خبندانی یهواشناس
https://sepidarnews.ir/ejtemayi/276847 

 

 

14/09/1401 

 آغاز روند کاهش دما  /شودی ها در البرز کم مشدت بارش 
https://www.yjc.news/fa/news/8300140 

 

 

15/09/1401 

 در البرز  خبندانیتداوم کاهش محسوس دما و 
https://www.mehrnews.com/news/5648896 

 

 

15/09/1401 

 شد  ی نیب ش یالبرز پ یدما برا یو وارونگ خبندانی
https://www.irna.ir/news/84962794 

 

 

15/09/1401 

 شد  ی نیب ش یالبرز پ یدما برا یو وارونگ خبندانی
https://sepidarnews.ir/ejtemayi/276902 

 

 

15/09/1401 

 شودی هشدار سطح زرد/هوا آلوده م تی البرز در وضع
https://www.mehrnews.com/news/5648880 

 

 

15/09/1401 

 البرز  یبرا هاند یآال شیو افزا خبندانی ین یب شیپ
https://www.iribnews.ir/fa/news/3663514 

 

 

16/09/1401 

 حفظ کنند  خبندانیمحصوالت خود را در برابر  ی کشاورزان البرز
https://sepidarnews.ir/ejtemayi/276988 

 

https://sepidarnews.ir/ejtemayi/276847
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https://www.mehrnews.com/news/5648896
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16/09/1401 
 دارانالبرزبه کشاورزان وگلخانه  یهشدارهواشناس

https://www.isna.ir/news/1401091611009 
 

 

16/09/1401 

 البرز  یبرا هاهند یآال شیو افزا خبندانی ین یب شیپ
https://www.iribnews.ir/fa/news/3665036 

 

 

16/09/1401 

 حفظ کنند  خبندانیمحصوالت خود را در برابر  ی کشاورزان البرز
https://www.irna.ir/news/84964025 

 

 

16/09/1401 

 شودی البرز آلوده م یهوا
https://www.mehrnews.com/news/5649799 

 

 

16/09/1401 

 در راه است خبندان یالبرز به کشاورزان  یهشدار هواشناس
https://www.iribnews.ir/fa/news/3664775 

 

 

18/09/1401 

 شد  یرحضور یآذر غ 20و  19البرز  ی لیتمام مقاطع تحص
https://www.irna.ir/news/84965421 

 

 

18/09/1401 

 ی هشدار سطح نارنج تی البرز در وضع
https://www.mehrnews.com/news/5650658 

 

 

19/09/1401 

 هوا ، هالل احمر البرز را به حالت آماده درآورد یآلودگ
https://sepidarnews.ir/ejtemayi/277095 

 

https://www.isna.ir/news/1401091611009
https://www.iribnews.ir/fa/news/3665036
https://www.irna.ir/news/84964025
https://www.mehrnews.com/news/5649799
https://www.iribnews.ir/fa/news/3664775
https://www.irna.ir/news/84965421
https://www.mehrnews.com/news/5650658
https://sepidarnews.ir/ejtemayi/277095


 

19/09/1401 

 د ی درجه خواهد رس 4 ی هوا در البرز به منف  نهیکم نیانگیم
https://www.isna.ir/news/1401091912318 

 

 

19/09/1401 

 آلوده تا سه شنبه در البرز ماندگار است  یهوا
https://www.irna.ir/news/84966066 

 

 

19/09/1401 

 د ی درجه خواهد رس 4 ی هوا در البرز به منف  نهیکم نیانگیم
http://www.tabnakalborz.ir/fa/news/1081349 

 

 

19/09/1401 

 آلوده تا سه شنبه در البرز ماندگار است  یهوا
https://sepidarnews.ir/ejtemayi/277097 

 

 

19/09/1401 

 د ی درجه خواهد رس 4 ی هوا در البرز به منف  نهیکم نیانگیم
https://www.isna.ir/news/1401091912318 

 

 

20/09/1401 

 شودیم  ینیبش یدر البرز پ  خبندانیو  هانده یآال شیافزا
https://www.mehrnews.com/news/5652641 

 

 

20/09/1401 

 شد  یرحضور یآذر ماه غ 22و  21مدارس البرز 
https://www.irna.ir/news/84967097 

 

 

20/09/1401 

 اضطرار قرار داد ت یالبرز را در وضع یهوا تیفیک یوارونگ
https://www.irna.ir/news/84967075 
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21/09/1401 

 هشدار سطح زرد تی البرز در وضع
https://www.mehrnews.com/news/5653604 

 

 

21/09/1401 

 برف و باران در راه البرز است
https://www.irna.ir/news/84968140 

 

 

21/09/1401 

 هفته   انیالبرز تا پا یهوا  یتداوم آلودگ
https://www.mehrnews.com/news/5653639 

 

 

21/09/1401 

 بارش برف و باران در البرز  ین یب شیپ
https://karajrasa.ir/?p=89073 

 

 

21/09/1401 

 برف و باران در راه البرز است
https://sepidarnews.ir/ejtemayi/277208 

 

 

21/09/1401 

 البرز آلوده است  یفردا یهوا
https://www.yjc.news/fa/news/8306729 

 

 

21/09/1401 

 شودی م  یارتفاعات البرز برف
https://www.mehrnews.com/news/5653667 

 

 

22/09/1401 

 اضطرار قرار گرفت  تیالبرز در وضع یهوا  تیفیک
https://www.irna.ir/news/84969007 
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22/09/1401 

 قرار گرفت  یاضطرار تیالبرز در وضع یهوا
https://www.isna.ir/news/1401092214913 

 

 

22/09/1401 

 اضطرار قرار گرفت  تیالبرز در وضع یهوا  تیفیک
ayi/277255https://sepidarnews.ir/ejtem 

 

 

22/09/1401 

 البرز تا روز جمعه یهوا  تی فیکاهش ک
http://www.tabnakalborz.ir/fa/news/1081886 

 

 

23/09/1401 

 البرز همچنان در حالت اضطرار قرار دارد یهوا تیوضع
https://www.irna.ir/news/84970129 

 

 

23/09/1401 

 است  های آلوده تا آخر هفته مهمان البرز یهوا
https://www.mehrnews.com/news/5655649 

 

 

23/09/1401 

 ! ست ین  ی پاک خبر یفعالً از هوا
https://sepidarnews.ir/ejtemayi/277311 

 

 

23/09/1401 

 البرز همچنان در حالت اضطرار قرار دارد یهوا تیوضع
https://www.yjc.news/fa/news/8308690 

 

 

24/09/1401 

 شودی م  یارتفاعات البرز برف
https://www.mehrnews.com/news/5656410 
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25/09/1401 

 شود  یشنبه در البرز فعال م  یسامانه بارش
https://www.irna.ir/news/84971536 

 

 

25/09/1401 

 جو سطح زرد  یداریهشدار پا تی البرز در وضع
https://www.mehrnews.com/news/5656832 

 

 

25/09/1401 

 شد  یرحضوریهوا غ یمدارس البرز به علت آلودگ
https://www.isna.ir/news/1401092516899 

 

 

26/09/1401 

 آلوده تا سه شنبه در البرز ماندگار است  یهوا
https://www.irna.ir/news/84972658 

 

 

26/09/1401 

 ی جو سطح نارنج  یداریهشدار پا تی البرز در وضع
https://www.mehrnews.com/news/5657980 

 

 

26/09/1401 

 آلوده تا سه شنبه در البرز ماندگار است  یهوا
https://sepidarnews.ir/ejtemayi/277471 

 

 

26/09/1401 

 احتمال بارش در ارتفاعات البرز 
na.ir/news/1401092617150https://www.is 

 

 

26/09/1401 

 رف در ارتفاعات البرز احتمال بارش پراکنده باران و ب
http://www.tabnakalborz.ir/fa/news/1082494 

 

 

26/09/1401 

 برز ال یفردا یآسمان صاف برا ین یب شیپ
https://www.yjc.news/fa/news/8311106 
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26/09/1401 

 دهد ی البرز را کاهش م یهوا یوزش باد آلودگ
https://www.mehrnews.com/news/5658023 

 

 

26/09/1401 

 احتمال بارش در ارتفاعات البرز 
https://sepidarnews.ir/ejtemayi/277445 

 

 

27/09/1401 

 البرز  یفردا یآسمان صاف برا ین یب شیپ
https://www.yjc.news/fa/news/8312061 

 

 

28/09/1401 

 البرز آلوده است  یفردا یهوا
https://www.yjc.news/fa/news/8312867 

 

 

28/09/1401 

 است  های آلوده همچنان مهمان البرز  یهوا
https://www.mehrnews.com/news/5660015 

 

 

29/09/1401 

 شده است ین یب شی البرز پ یبرا  ف یکاهش دما و بارش خف
https://www.irna.ir/news/84975604 

 

 

29/09/1401 

 شده است ین یب شی البرز پ یبرا  ف یکاهش دما و بارش خف
https://karajrasa.ir/?p=89328 

 

 

29/09/1401 

 بارش پراکنده در ارتفاعات البرز  ینیبش یپ
https://www.mehrnews.com/news/5660590 

 

 

29/09/1401 

 در البرز  ف یبارش خف ین یب شیپ
https://www.yjc.news/fa/news/8313811 

 

https://www.mehrnews.com/news/5658023
https://sepidarnews.ir/ejtemayi/277445
https://www.yjc.news/fa/news/8312061
https://www.yjc.news/fa/news/8312867
https://www.mehrnews.com/news/5660015
https://www.irna.ir/news/84975604
https://karajrasa.ir/?p=89328
https://www.mehrnews.com/news/5660590
https://www.yjc.news/fa/news/8313811


 

29/09/1401 

 شده است ین یب شی پالبرز  یبرا  ف یبارش خفکاهش دما و 
https://sepidarnews.ir/ejtemayi/277627 

 

 

30/09/1401 

 البرز  یبرا ف یکاهش دما و بارش خف ین یب شیپ
https://www.yjc.news/fa/news/8314368 

 

 

30/09/1401 

 البرز  یبرا ف یکاهش دما و بارش خف ین یب شیپ
http://www.tabnakalborz.ir/fa/news/1083216 

 

 

30/09/1401 

 کرد  ینی ب شی معابر در البرز پ یاحتمال آبگرفتگ یهواشناس
https://karajrasa.ir/?p=89369 

 

 

30/09/1401 

 کرد  ینی ب شی معابر در البرز پ یاحتمال آبگرفتگ یهواشناس
https://www.irna.ir/news/84976840 

 

 

30/09/1401 

 ها و کاهش محسوس دما در البرز تداوم بارش ینیبش یپ
https://www.isna.ir/news/1401093020505 

 

 

30/09/1401 

 در البرز  ف یبارش خف ین یب شیپ
https://www.yjc.news/fa/news/8314837 

 
 

 

 

 

 » روابط عمومی اداره کل هواشناسی استان البرز «
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