
 به نام خدا 

 

 
 1401ماه  تیر بولتن خبری

 اداره کل هواشناسی استان البرز 
 

 

01/04/1401 

  آلوده   هوا  /نارنجی  سطح  هواشناسی  هشدار   وضعیت  در  البرز

 شودمی 
/5521447https://www.mehrnews.com/news/ 

 

 

01/04/1401 

 است  البرز انتظار در خاک و گرد پدیده وقوع و شدید باد وزش
/84798391https://www.irna.ir/news/ 

 

 

01/04/1401 

 است  البرز انتظار در خاک و گرد پدیده وقوع و شدید باد وزش
269180https://sepidarnews.ir/ejtemayi/ 

 

 

01/04/1401 

 آورد می  البرز به  را غبار و گرد شدید باد
/5521494https://www.mehrnews.com/news/ 

 

 

02/04/1401 

 البرز  فردای برای هوا  کیفیت کاهش بینی پیش
/8169101https://www.yjc.news/fa/news/ 

 

 

02/04/1401 

 البرز  در هوا  آلودگی تداوم
/5522084https://www.mehrnews.com/news/ 

 
 

https://www.mehrnews.com/news/5521447/
https://www.irna.ir/news/84798391/
https://sepidarnews.ir/ejtemayi/269180
https://www.mehrnews.com/news/5521494/
https://www.yjc.news/fa/news/8169101/
https://www.mehrnews.com/news/5522084/


 

03/04/1401 

  البرز در  هاآالینده  موقت افزایش
/8169427https://www.yjc.news/fa/news/ 

 

 

03/04/1401 

 البرز  در  هاآالینده  موقت افزایش
/5522268https://www.mehrnews.com/news/ 

 

 

03/04/1401 

 آلودگی  غبار  در محو  البرز آسمان
/3487095https://www.iribnews.ir/fa/news/ 

 

 

03/04/1401 

 است  هاالبرزی  مهمان  آینده هفته اواسط تا خاک و گرد
/5522527https://www.mehrnews.com/news/ 

 

 

04/04/1401 

 البرز  فردای برای شدید  باد وزش بینی پیش
/8170345https://www.yjc.news/fa/news/ 

 

 

04/04/1401 

  باال   برق  مصرف   سرانه   /هفته  انتهای  تا  البرز  هوای  دمای  افزاش

 رود می 
/1052634http://www.tabnakalborz.ir/fa/news/ 

 

 

04/04/1401 

  باال   برق  مصرف   سرانه   /هفته  انتهای  تا  البرز  هوای  دمای  افزاش

 رود می 
/5522873https://www.mehrnews.com/news/ 

 

 

05/04/1401 

 کند  می  بریان را البرز  ایدرجه  40 گرمای
/3488843https://www.iribnews.ir/fa/news/ 

 

https://www.mehrnews.com/news/5522268/
https://www.iribnews.ir/fa/news/3487095/
https://www.mehrnews.com/news/5522527/
https://www.yjc.news/fa/news/8170345/
http://www.tabnakalborz.ir/fa/news/1052634/
https://www.mehrnews.com/news/5522873/
https://www.iribnews.ir/fa/news/3488843/


 

05/04/1401 

 البرز  در ایدرجه 40 گرمای بینیپیش 
/1401040502785https://www.isna.ir/news/ 

 

 

05/04/1401 

 البرز هوای  آلودگی تداوم
/5524373https://www.mehrnews.com/news/ 

 

 

05/04/1401 

 البرز  در ایدرجه 40 گرمای بینیپیش 
/8170798https://www.yjc.news/fa/news/ 

 

 

05/04/1401 

 البرز  در ایدرجه 40 گرمای بینیپیش 
269346https://sepidarnews.ir/ejtemayi/ 

 

 

05/04/1401 

 شود  می ناسالم  البرز  فردای هوای
/8171013https://www.yjc.news/fa/news/ 

 

 

06/04/1401 

 بلندمدت  به نسبت البرز  بهاری  های بارش درصدی 34 کاهش
/84802960https://www.irna.ir/news/ 

 

 

06/04/1401 

 ماند نمی  آرام البرز  هوای
/8171912https://www.yjc.news/fa/news/ 

 

 

06/04/1401 

 بلندمدت  به نسبت البرز  بهاری  های بارش درصدی 34 کاهش
269369https://sepidarnews.ir/ejtemayi/ 

 
 

https://www.isna.ir/news/1401040502785/
https://www.mehrnews.com/news/5524373/
https://www.yjc.news/fa/news/8170798/
https://sepidarnews.ir/ejtemayi/269346
https://www.yjc.news/fa/news/8171013/
https://www.irna.ir/news/84802960/
https://www.yjc.news/fa/news/8171912/
https://sepidarnews.ir/ejtemayi/269369


 

06/04/1401 

  حالت   به   را  البرز  احمر   هالل  خاک  و  گرد  و  دما   افزایش  بینی  پیش

 درآورد باش آماده
/84803190https://www.irna.ir/news/ 

 

 

07/04/1401 

 البرز  هوای  در ها  آالینده افزایش
/8172855https://www.yjc.news/fa/news/ 

 

 

07/04/1401 

 البرز  در آینده هفته  تا هوا آلودگی و غبار و گرد استمرار
/1053227http://www.tabnakalborz.ir/fa/news/ 

 

 

07/04/1401 

 زرد  سطح هواشناسی  هشدار وضعیت در البرز
269434https://sepidarnews.ir/ejtemayi/ 

 

 

07/04/1401 

 هوا  آلودگی تداوم /زرد سطح هواشناسی هشدار  وضعیت در البرز
/5525360https://www.mehrnews.com/news/ 

 

 

07/04/1401 

 البرز  در آینده هفته  تا هوا آلودگی و غبار و گرد استمرار
/84804740https://www.irna.ir/news/ 

 

 

07/04/1401 

 البرز  در آینده هفته  تا هوا آلودگی و غبار و گرد استمرار
269447https://sepidarnews.ir/ejtemayi/ 

 

 

08/04/1401 

 البرز  هوای  کیفیت کاهش بینیپیش 
/1401040805728https://www.isna.ir/news/ 

 

https://www.irna.ir/news/84803190/
https://www.yjc.news/fa/news/8172855/
http://www.tabnakalborz.ir/fa/news/1053227/
https://sepidarnews.ir/ejtemayi/269434
https://www.mehrnews.com/news/5525360/
https://www.irna.ir/news/84804740/
https://sepidarnews.ir/ejtemayi/269447
https://www.isna.ir/news/1401040805728/


 

08/04/1401 

 بود  خواهد صاف  البرز  فردای آسمان
/8173891https://www.yjc.news/fa/news/ 

 

 

08/04/1401 

 است  هاالبرزی  مهمان آینده  هفته  اوایل تا غبار و گرد
269516https://sepidarnews.ir/ejtemayi/ 

 

 

08/04/1401 

 است  هاالبرزی  مهمان آینده  هفته  اوایل تا غبار و گرد
/5526668https://www.mehrnews.com/news/ 

 

 

09/04/1401 

 بود  خواهد صاف  البرز  فردای آسمان
/8174896https://www.yjc.news/fa/news/ 

 

 

09/04/1401 

 خاک و گرد وجود تداوم /شودمی  خنک البرز  هوای
/5527334https://www.mehrnews.com/news/ 

 

 

09/04/1401 

 هوا  آلودگی تداوم /زرد سطح هواشناسی هشدار  وضعیت در البرز
/5527501https://www.mehrnews.com/news/ 

 

 

10/04/1401 

 داد هشدار  هوا کیفیت  کاهش  به نسبت البرز بحران مدیریت 
/84807621https://www.irna.ir/news/ 

 

 

10/04/1401 

 البرز  برای خاک گردو و شدید  باد وزش بینی پیش
/8175325https://www.yjc.news/fa/news/ 

 
 

https://www.yjc.news/fa/news/8173891/
https://sepidarnews.ir/ejtemayi/269516
https://www.mehrnews.com/news/5526668/
https://www.yjc.news/fa/news/8174896/
https://www.mehrnews.com/news/5527334/
https://www.mehrnews.com/news/5527501/
https://www.irna.ir/news/84807621/
https://www.yjc.news/fa/news/8175325/


 

10/04/1401 

 البرز هوای  آلودگی تداوم
/5528011https://www.mehrnews.com/news/ 

 

 

10/04/1401 

 شود  می  بینی پیش البرز برای خاک گردو و شدید باد وزش
/84807996https://www.irna.ir/news/ 

 

 

11/04/1401 

 داد هشدار  هوا کیفیت  کاهش  به نسبت البرز بحران مدیریت 
269604https://sepidarnews.ir/ejtemayi/ 

 

 

11/04/1401 

 البرز  در هوا دمای ایدرجه  10 کاهش بینیپیش 
/1401041107115https://www.isna.ir/news/ 

 

 

11/04/1401 

 البرز  برای خاک گردو و شدید  باد وزش بینی پیش
/8175775https://www.yjc.news/fa/news/ 

 

 

11/04/1401 

 البرز  در هوا دمای ایدرجه  10 کاهش بینیپیش 
/1053979http://www.tabnakalborz.ir/fa/news/ 

 

 

11/04/1401 

 البرز  در هوا دمای ایدرجه  10 کاهش بینیپیش 
269629https://sepidarnews.ir/ejtemayi/ 

 

 

12/04/1401 

 کرد تعطیل را البرز هوا آلودگی
/5529868https://www.mehrnews.com/news/ 

 
 

https://www.mehrnews.com/news/5528011/
https://www.irna.ir/news/84807996/
https://sepidarnews.ir/ejtemayi/269604
https://www.isna.ir/news/1401041107115/
https://www.yjc.news/fa/news/8175775/
http://www.tabnakalborz.ir/fa/news/1053979/
https://sepidarnews.ir/ejtemayi/269629
https://www.mehrnews.com/news/5529868/


 

12/04/1401 

 البرز  فردای برای هوا  کیفیت کاهش بینی پیش
/8176870https://www.yjc.news/fa/news/ 

 

 

13/04/1401 

 شد   خطرناک کرج کالنشهر هوای  کیفیت
269725https://sepidarnews.ir/ejtemayi/ 

 

 

12/04/1401 

  وضعیت   دلیل  به  البرز  هایدانشگاه  و  هابانک   ادارات،  تعطیلی

 هوا  خطرناک
/1401041208472https://www.isna.ir/news/ 

 

 

13/04/1401 

 شودمی کمتر البرز  هوای  کیفیت
/8177745https://www.yjc.news/fa/news/ 

 

 

14/04/1401 

 بود  خواهد صاف  البرز  فردای آسمان
/8178710https://www.yjc.news/fa/news/ 

 

 

15/04/1401 

 البرز  در خاکی وضعیت اعالم
269842https://sepidarnews.ir/ejtemayi/ 

 

 

15/04/1401 

 البرز  در خاکی وضعیت اعالم
/1401041510367https://www.isna.ir/news/ 

 

 

15/04/1401 

 البرز  فردای برای هوا  کیفیت کاهش بینی پیش
/8179737https://www.yjc.news/fa/news/ 

 

https://www.yjc.news/fa/news/8176870/
https://sepidarnews.ir/ejtemayi/269725
https://www.isna.ir/news/1401041208472/
https://www.yjc.news/fa/news/8177745/
https://sepidarnews.ir/ejtemayi/269842
https://www.isna.ir/news/1401041510367/
https://www.yjc.news/fa/news/8179737/


 

16/04/1401 

  و   گرد  وجود  تداوم  /زرد  سطح  هواشناسی  هشدار وضعیت  در  البرز

 خاک
/5532905https://www.mehrnews.com/news/ 

 

 

16/04/1401 

 یابد می  کاهش  البرز  هوای  کیفیت
/8180589https://www.yjc.news/fa/news/ 

 

 

17/04/1401 

 البرز در غبار و گرد تداوم
/5533513https://www.mehrnews.com/news/ 

  

 

17/04/1401 

 البرز  فردای برای هواشناسی بینیپیش 
/8181202https://www.yjc.news/fa/news/ 

 

 

18/04/1401 

 شود  می  تر گرم البرز
/84816573https://www.irna.ir/news/ 

 

 

18/04/1401 

 البرز  در ایدرجه 40 گرمای بینیپیش 
/1401041812098https://www.isna.ir/news/ 

 

 

18/04/1401 

 البرز  در درجه 40 گرمای
/8181752https://www.yjc.news/fa/news/ 

 

 

18/04/1401 

 گیردمی   اوج البرز در گرما
/5534335https://www.mehrnews.com/news/ 

 

https://www.mehrnews.com/news/5532905/
https://www.yjc.news/fa/news/8180589/
https://www.mehrnews.com/news/5533513/
https://www.yjc.news/fa/news/8181202/
https://www.irna.ir/news/84816573/
https://www.isna.ir/news/1401041812098/
https://www.yjc.news/fa/news/8181752/
https://www.mehrnews.com/news/5534335/


 

18/04/1401 

 البرز  در ایدرجه 40 گرمای بینیپیش 
/1055333http://www.tabnakalborz.ir/fa/news/ 

 

 

18/04/1401 

 البرز  در ایدرجه 40 گرمای بینیپیش 
269955https://sepidarnews.ir/ejtemayi/ 

 

 

18/04/1401 

 کنند  مصرف  بهینه شهروندان /البرز هوای  دمای محسوس  افزایش
/5534642https://www.mehrnews.com/news/ 

 

 

18/04/1401 

 رسد می  درجه 40 به البرز هوای دمای
/3503580https://www.iribnews.ir/fa/news/ 

 

 

19/04/1401 

 البرز  فردای برای دما محسوس افزایش  بینی پیش
/8182849https://www.yjc.news/fa/news/ 

 

 

19/04/1401 

 شود  می  تر گرم البرز
/213357.com/fa/news/1http://titre 

 

 

19/04/1401 

 کند می  آلوده را البرز هوای خاک و گرد
/5534910https://www.mehrnews.com/news/ 

 

 

20/04/1401 

 درآمدند  باش آماده حالت به  البرز بحران مدیریت ستاد اعضای
269993https://sepidarnews.ir/siasi/ 

 
 

http://www.tabnakalborz.ir/fa/news/1055333/
https://sepidarnews.ir/ejtemayi/269955
https://www.mehrnews.com/news/5534642/
https://www.iribnews.ir/fa/news/3503580/
https://www.yjc.news/fa/news/8182849/
http://titre1.com/fa/news/213357/
https://www.mehrnews.com/news/5534910/
https://sepidarnews.ir/siasi/269993


 

20/04/1401 

 آورد در باشآماده  حالت به  را البرز گرما موج
/1401042013327https://www.isna.ir/news/ 

 

 

20/04/1401 

 البرز  دمای افزایش
/8183400https://www.yjc.news/fa/news/ 

 

 

20/04/1401 

 درآمدند  باش آماده حالت به  البرز بحران مدیریت ستاد اعضای
/84817492https://www.irna.ir/news/ 

 

 

20/04/1401 

 هوا  آلودگی تداوم /زرد سطح هواشناسی هشدار  وضعیت در البرز
/5535556https://www.mehrnews.com/news/ 

 

 

20/04/1401 

 استان   دمای  افزایش  دلیل  به  البرز  بحران  مدیریت  ستاد  باش  آماده
/3505390https://www.iribnews.ir/fa/news/ 

 

 

20/04/1401 

 زرد  سطح هواشناسی  هشدار وضعیت در البرز
270018https://sepidarnews.ir/ejtemayi/ 

 

 

21/04/1401 

 است  ماندنی  هفته  آخر تا البرز  ایدرجه  40 گرمای
/1401042114302https://www.isna.ir/news/ 

 

 

21/04/1401 

 است  ماندنی  هفته  آخر تا البرز  ایدرجه  40 گرمای
/1055853http://www.tabnakalborz.ir/fa/news/ 

 
 

https://www.isna.ir/news/1401042013327/
https://www.yjc.news/fa/news/8183400/
https://www.irna.ir/news/84817492/
https://www.mehrnews.com/news/5535556/
https://www.iribnews.ir/fa/news/3505390/
https://sepidarnews.ir/ejtemayi/270018
http://www.tabnakalborz.ir/fa/news/1055853/


 

21/04/1401 

 است  ماندنی  هفته  آخر تا البرز  ایدرجه  40 گرمای
270074https://sepidarnews.ir/ejtemayi/ 

 

 

22/04/1401 

 البرز  برای باد وزش ارمغان غبار و گرد
/5537642https://www.mehrnews.com/news/ 

 

 

23/04/1401 

 البرز  هوای موقت  آلودگی تداوم
/5538607https://www.mehrnews.com/news/ 

 

 

24/04/1401 

 بود خواهد  صاف البرز آسمان
/8186989https://www.yjc.news/fa/news/ 

 

 

24/04/1401 

 البرز  هوای کیفیت موقت  کاهش
/5538750https://www.mehrnews.com/news/ 

 

 

25/04/1401 

 البرز  راه در ایدرجه  41 گرمای
/1401042516970https://www.isna.ir/news/ 

 

 

25/04/1401 

 البرز  راه در ایدرجه  41 گرمای
270233https://sepidarnews.ir/ejtemayi/ 

 

 

25/04/1401 

 البرز  در هوا آلودگی تداوم و باد وزش
/5540012https://www.mehrnews.com/news/ 

 
 

https://sepidarnews.ir/ejtemayi/270074
https://www.mehrnews.com/news/5537642/
https://www.mehrnews.com/news/5538607/
https://www.yjc.news/fa/news/8186989/
https://www.mehrnews.com/news/5538750/
https://www.isna.ir/news/1401042516970/
https://sepidarnews.ir/ejtemayi/270233
https://www.mehrnews.com/news/5540012/


 

25/04/1401 

 البرز  راه در  ای درجه 41 گرمای
/213568.com/fa/news/1http://titre 

 

 

26/04/1401 

 البرز  در ازون آالینده موقت افزایش
/5540904https://www.mehrnews.com/news/ 

 

 

27/04/1401 

 بود  خواهد صاف  البرز  فردای آسمان
/8189574https://www.yjc.news/fa/news/ 

 

 

27/04/1401 

 هفته  انتهای تا البرز در گرما ماندگاری
/5541472https://www.mehrnews.com/news/ 

 

 

28/04/1401 

 شود  می  بینی پیش صاف  البرز  فردای آسمان
/8190193https://www.yjc.news/fa/news/ 

 

 

28/04/1401 

 است  هاالبرزی  مهمان  هفته  پایان  تا محلی غبار
270365https://sepidarnews.ir/ejtemayi/ 

 

 

28/04/1401 

 است  هاالبرزی  مهمان  هفته  پایان  تا محلی غبار
/5541769https://www.mehrnews.com/news/ 

 

 

29/04/1401 

 بود  خواهد غبارآلود البرز  فردای آسمان
/8191217https://www.yjc.news/fa/news/ 

 

 

29/04/1401 

 رسد می  درجه 45 به البرز  در  دما بیشینه
/1401042919811https://www.isna.ir/news/ 

 

http://titre1.com/fa/news/213568/
https://www.mehrnews.com/news/5540904/
https://www.yjc.news/fa/news/8189574/
https://www.mehrnews.com/news/5541472/
https://www.yjc.news/fa/news/8190193/
https://sepidarnews.ir/ejtemayi/270365
https://www.mehrnews.com/news/5541769/
https://www.yjc.news/fa/news/8191217/
https://www.isna.ir/news/1401042919811/


 

29/04/1401 

 رسد می  درجه 45 به البرز  در  دما بیشینه
270424https://sepidarnews.ir/ejtemayi/ 

 

 

29/04/1401 

 رسد می  درجه 45 به البرز  در  دما بیشینه
/8191002https://www.yjc.news/fa/news/ 

 

 

29/04/1401 

 دارد تداوم  هفته  پایان تا البرز در دما افزایش روند
/5543379https://www.mehrnews.com/news/ 

 

 

29/04/1401 

 رسد می  درجه 45 به البرز  در  دما بیشینه
/3515244https://www.iribnews.ir/fa/news/ 

 

 

30/04/1401 

 بود  خواهد غبارآلود البرز  فردای آسمان
/8191898https://www.yjc.news/fa/news/ 

 

 

30/04/1401 

 هوا  آلودگی تداوم /زرد سطح هواشناسی  هشدار وضعیت در البرز
/5543575https://www.mehrnews.com/news/ 

 

 

31/04/1401 

 بود  خواهد غبارآلود البرز  فردای آسمان
/8192730https://www.yjc.news/fa/news/ 

 

 

31/04/1401 

 یابد می  کاهش یکشنبه از البرز هوای دمای
/5544336https://www.mehrnews.com/news/ 

 

 

 » روابط عمومی اداره کل هواشناسی استان البرز «

https://sepidarnews.ir/ejtemayi/270424
https://www.yjc.news/fa/news/8191002/
https://www.mehrnews.com/news/5543379/
https://www.iribnews.ir/fa/news/3515244/
https://www.yjc.news/fa/news/8191898/
https://www.mehrnews.com/news/5543575/
https://www.yjc.news/fa/news/8192730/
https://www.mehrnews.com/news/5544336/

