
 به نام خدا

 

 
 1401ماه  خرداد بولتن خبری

 اداره کل هواشناسی استان البرز
 

 

01/03/1401 

 شود می بینیپیش البرز برای هاآالینده افزایش
/https://www.irna.ir/news/84762883 

 

 

01/03/1401 

 آورد در باش آماده حالت به را البرز احمر هالل غبار و گرد
/https://www.yjc.news/fa/news/8141671 

 

 

01/03/1401 

 شودمی بینیپیش البرز ارتفاعات در برق و رعد و پراکنده رگبار
/http://www.tabnakalborz.ir/fa/news/1046220 

 

 

01/03/1401 

 شود می بینیپیش البرز برای هاآالینده افزایش
https://sepidarnews.ir/ejtemayi/267768 

 

 

01/03/1401 

 شودمی بینیپیش البرز ارتفاعات در برق و رعد و پراکنده رگبار
/https://www.mehrnews.com/news/5496197 

 

 

03/03/1401 

 خطر آستانه در کرج هوای
/https://www.isna.ir/news/1401030302112 
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03/03/1401 

 البرز در خاک و گرد و باد وزش تداوم
https://sepidarnews.ir/ejtemayi/267907 

 

 

03/03/1401 

 البرز در خاک و گرد و باد وزش تداوم
/https://www.mehrnews.com/news/5498310 

 

 

03/03/1401 

 درآورد باش آماده حالت به را البرز اورژانس هوا آلودگی
/https://www.irna.ir/news/84765421 

 

 

03/03/1401 

 دارد ادامه البرز هوای کیفیت کاهش روند
/https://www.yjc.news/fa/news/8143718 

 

 

03/03/1401 
 تازدمی هم فردا خاک و گرد/نارنجی سطح هواشناسی هشدار دروضعیت البرز

/https://www.mehrnews.com/news/5498673 

 

 

03/03/1401 

 درآورد باش آماده حالت به را البرز اورژانس هوا آلودگی
https://sepidarnews.ir/ejtemayi/267888 

 

 

03/03/1401 

 شود می بینی پیش البرز برای شدید باد وزش و ریزگردها استمرار
/https://www.irna.ir/news/84766044 

 

 

03/03/1401 

 بمانید خانه در هشدار؛ وضعیت در البرز هوای
/https://www.yjc.news/fa/news/8143532 
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04/03/1401 

 کرج هوای خطرناک وضعیت تداوم
/https://www.isna.ir/news/1401030403002 

 

 

04/03/1401 

 باد وزش تداوم /یابدمی کاهش البرز هوای آلودگی
/https://www.mehrnews.com/news/5499195 
 

 

04/03/1401 

 کرد تنگ را هاالبرزی نفس راه خاک و گرد تاز و تاخت
/https://www.mehrnews.com/news/5499256 

 

 

05/03/1401 

 دارد ادامه البرز هوای کیفیت کاهش روند
/https://www.yjc.news/fa/news/8145906 

 

 

05/03/1401 

 البرز ارتفاعات در پراکنده و خفیف بارش احتمال
/https://www.mehrnews.com/news/5500094 

 

 

06/03/1401 

 شودمی غبارآلود البرز
/https://www.mehrnews.com/news/5500597 

 

 

07/03/1401 

 شودمی ترگرم البرز
/https://www.isna.ir/news/1401030704770 

 

 

07/03/1401 

 شودمی ترگرم البرز
/https://www.isna.ir/news/1401030704770 
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07/03/1401 

 البرز در محلی غبار و صبحگاهی رقیق مه
/https://www.mehrnews.com/news/5501482 

 

 

07/03/1401 

 شودمی ترگرم البرز
/http://www.tabnakalborz.ir/fa/news/1047391 

 

 

07/03/1401 

 بود خواهد ابری نیمه البرز فردای آسمان
/https://www.yjc.news/fa/news/8147344 

 

 

08/03/1401 

 شود می بینیپیش البرز برای باد وزش و پراکنده رگبار
/https://www.irna.ir/news/84770705 

 

 

08/03/1401 

 البرز ارتفاعات در پراکنده رگبار احتمال
/https://www.mehrnews.com/news/5501821 

 

 

08/03/1401 

 شد بینی پیش البرز برای باد وزش و پراکنده رگبار
/https://www.yjc.news/fa/news/8147949 

 

 

08/03/1401 

 شود می بینیپیش البرز برای باد وزش و پراکنده رگبار
https://sepidarnews.ir/ejtemayi/268095 

 

 

08/03/1401 

 البرز برای باد وزش و پراکنده رگبار بینی پیش
/https://www.iribnews.ir/fa/news/3459155 
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09/03/1401 

 رسدمی البرز هوای به محلی غبار
/https://www.yjc.news/fa/news/8149060 

 

 

09/03/1401 

 البرز در پراکنده هایبارش احتمال
/https://www.mehrnews.com/news/5503344 

 

 

09/03/1401 

 شودمی هاالبرزی مهمان پراکنده رگبار و برق و رعد
/https://www.yjc.news/fa/news/8123156 

 

 

12/03/1401 

 شودمی گرم هوا /البرز ارتفاعات در بارش الاحتم
/https://www.mehrnews.com/news/5505765 

 

 

13/03/1401 

 باز خاک و گرد/زرد سطح هواشناسی هشدار دروضعیت البرز

 گرددمی
/https://www.mehrnews.com/news/5506064 

 

 

15/03/1401 

 یابدمی کاهش هوا کیفیت /البرز در خاک و گرد خیزش تداوم
/https://www.mehrnews.com/news/5506877 

 

 

16/03/1401 

 رسید خواهد ساعت در کیلومتر 52 به البرز در باد سرعت
/https://www.iribnews.ir/fa/news/3467188 

 

 

16/03/1401 

 رسید خواهد ساعت در کیلومتر 52 به البرز در باد سرعت
/http://www.tabnakalborz.ir/fa/news/1048907 
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16/03/1401 

 آورد بار به خساراتی کرج در تندباد وزش
/https://www.irna.ir/news/84779585 

 

 

16/03/1401 

 رسید خواهد ساعت در کیلومتر 52 به البرز در باد سرعت
/https://www.isna.ir/news/1401031610932 

 

 

16/03/1401 

 رسید خواهد ساعت در کیلومتر 52 به البرز در باد سرعت
https://sepidarnews.ir/ejtemayi/268424 

 

 

16/03/1401 

 زد رقم کرج در طوفان که حوادثی
/https://www.mehrnews.com/news/5508050 

 

 

17/03/1401 

 نوردید در را البرز گردوخاک و تندباد
/https://www.irna.ir/news/84780023 

 

 

17/03/1401 

 کرد صادر نارنجی سطح هشدار البرز هواشناسی
/https://www.iribnews.ir/fa/news/3468610 

 

 

17/03/1401 

 آورد بار به خساراتی کرج در تندباد وزش
https://sepidarnews.ir/ejtemayi/268445 

 

 

17/03/1401 

 کرد صادر نارنجی سطح هشدار البرز هواشناسی
/https://www.irna.ir/news/84780160 
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17/03/1401 

 البرز در تگرگ و برق و رعد رگبار،
/https://www.yjc.news/fa/news/8128937 

 

 

17/03/1401 

 در خودرو دستگاه 2 به خسارت و درخت چهار سقوط سبب تندباد

 شد کرج
/https://www.irna.ir/news/84780269 

 

 

17/03/1401 

 کرد صادر نارنجی سطح هشدار البرز هواشناسی
https://sepidarnews.ir/ejtemayi/268452 

 

 

18/03/1401 

 است خاکی و گرد هفته پایان تا البرز هوای
/https://www.isna.ir/news/1401031812350 

 

 

18/03/1401 

 است البرز مهمان هفته پایان تا خاک و گرد خیزش
/https://www.yjc.news/fa/news/8156018 

 

 

18/03/1401 

 است خاکی و گرد هفته پایان تا البرز هوای
/http://www.tabnakalborz.ir/fa/news/1049316 

 

 

18/03/1401 

 داد هشدار هوا کیفیت کاهش به نسبت البرز بحران مدیریت
https://sepidarnews.ir/siasi/268500 

 

 

18/03/1401 

 است البرز آسمان مهمان هفته پایان تا خاک و گرد
/https://www.iribnews.ir/fa/news/3469428 
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18/03/1401 

 کندمی آلوده را البرز هوای خاک و گرد
/https://www.mehrnews.com/news/5509385 

 

 

18/03/1401 

 داد هشدار هوا کیفیت کاهش به نسبت البرز بحران مدیریت
/https://www.irna.ir/news/84781125 

 

 

18/03/1401 

 است خاکی و گرد هفته پایان تا البرز هوای
/http://www.tabnakalborz.ir/fa/news/1049316 

 

 

20/03/1401 

 البرز راه در شدید باد وزش
/https://www.yjc.news/fa/news/8157470 

 

 

20/03/1401 

 شود می بینی پیش البرز برای خاک و گرد و بادشدید وزش
/https://www.irna.ir/news/84782948 

 

 

21/03/1401 

 شودمی گرمتر البرز
/http://www.tabnakalborz.ir/fa/news/1049772 

 

 

21/03/1401 

 بود خواهد صاف البرز فردای آسمان
/https://www.yjc.news/fa/news/8158440 

 

 

21/03/1401 

 شودمی گرمتر البرز
/https://www.isna.ir/news/1401032114290 
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22/03/1401 

 است البرز انتظار در گردوخاک و شدید باد وزش
/https://www.irna.ir/news/84786261 

 

 

22/03/1401 

 البرز فردای برای شدید باد وزش بینی پیش
/https://www.yjc.news/fa/news/8159782 

 

 

23/03/1401 

 زرد سطح هواشناسی هشدار وضعیت در البرز
https://sepidarnews.ir/ejtemayi/268728 

 

 

23/03/1401 

 باز غبار و گرد /زرد سطح هواشناسی هشدار وضعیت در البرز

 گرددمی
/https://www.mehrnews.com/news/5513262 

 

 

23/03/1401 

 شود می آلود خاک البرز هوای
/https://www.yjc.news/fa/news/8160352 

 

 

23/03/1401 

 گرددمی باز البرز به دوباره غبار و گرد
/http://www.tabnakalborz.ir/fa/news/1050258 

 

 

24/03/1401 

 در باش آماده حالت به را البرز احمر هالل خاک و گرد بینی پیش

 آورد
/https://www.irna.ir/news/84788013 

 

 

24/03/1401 

 البرز هوای آلودگی و خاک و گرد خیزش تداوم
/https://www.mehrnews.com/news/5514597 

 

https://www.irna.ir/news/84786261/
https://www.yjc.news/fa/news/8159782/
https://sepidarnews.ir/ejtemayi/268728
https://www.mehrnews.com/news/5513262/
https://www.yjc.news/fa/news/8160352/
http://www.tabnakalborz.ir/fa/news/1050258/
https://www.irna.ir/news/84788013/
https://www.mehrnews.com/news/5514597/


 

24/03/1401 

 شود می آلود خاک البرز هوای
/https://www.yjc.news/fa/news/8161294 

 

 

24/03/1401 

 در باش آماده حالت به را البرز احمر هالل خاک و گرد بینی پیش

 آورد
https://sepidarnews.ir/ejtemayi/268784 

 

 

25/03/1401 

 البرز در دما محسوس افزایش بینیپیش
/https://www.isna.ir/news/1401032517762 

 

 

25/03/1401 

 آسمان البرز صاف خواهد بود
/https://www.yjc.news/fa/news/8162604 

 

 

25/03/1401 

 سطح زرد یهشدار هواشناس تیالبرز در وضع
https://sepidarnews.ir/ejtemayi/268833 

 

 

26/03/1401 

 است شده بینی پیش البرز برای دما افزایش و هوا کیفیت کاهش
/https://www.irna.ir/news/84790752 

 

 

26/03/1401 

 البرز هوای کیفیت کاهش و غبار و گرد خیزش
/https://www.mehrnews.com/news/5516296 

 

 

26/03/1401 

 آسمان البرز صاف خواهد بود
/https://www.yjc.news/fa/news/8163164 
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26/03/1401 

 شده است ینیب شیالبرز پ یدما برا شیهوا و افزا تیفیکاهش ک
https://sepidarnews.ir/ejtemayi/268882 

 

 

26/03/1401 

 البرز یدما برا شیهوا و افزا تیفیکاهش ک ینیب شیپ
/https://www.yjc.news/fa/news/8163172 

 

 

27/03/1401 

 تداوم گرد و غبار /ابدییم شیالبرز افزا یهوا یدما
/https://www.mehrnews.com/news/5516475 

 

 

27/03/1401 

 شودمی دست یک البرز آسمان
/https://www.yjc.news/fa/news/8163785 

 

 

28/03/1401 

 رسدمی درجه 38 به البرز در دما بیشینه میانگین
https://sepidarnews.ir/ejtemayi/268955 

 

 

28/03/1401 

 رسدمی درجه 38 به البرز در دما بیشینه میانگین
/https://www.isna.ir/news/1401032819349 

 

 

28/03/1401 

 هفته پایان تا البرز هوای دمای افزایش تداوم
/https://www.mehrnews.com/news/5517570 

 

 

29/03/1401 

 شود می بینیپیش البرز برای دما افزایش روند استمرار و هوا کیفیت کاهش

/https://www.irna.ir/news/84793511 
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29/03/1401 

 البرز برای دما افزایش روند استمرار و هوا کیفیت کاهش بینی پیش
/https://www.iribnews.ir/fa/news/3481440 

 

 

29/03/1401 

 البرز برای دما افزایش و هوا کیفیت کاهش بینی پیش
/https://www.yjc.news/fa/news/8165392 

 

 

29/03/1401 

 شود می بینیپیش البرز برای دما افزایش روند استمرار و هوا کیفیت کاهش
https://sepidarnews.ir/ejtemayi/269008 

 

 

29/03/1401 

 البرز هوای آلودگی تداوم
/https://www.mehrnews.com/news/5518083 

 

 

30/03/1401 

 بود خواهد صاف البرز آسمان
/https://www.yjc.news/fa/news/8166511 

 

 

30/03/1401 

 شد برگزار البرز در ها سنگ تخته سقوط امدادی تمرین
https://sepidarnews.ir/siasi/269037 

 

 

30/03/1401 

 جاده سنگ ریزش حوادث در رسانی کمک البرزی امدادگران

 کردند تمرین را چالوس
/https://www.irna.ir/news/84794444 
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31/03/1401 

 غبار و گرد بازگشت /زرد سطح هواشناسی هشدار وضعیت در البرز
/https://www.mehrnews.com/news/5520363 

 

 

31/03/1401 

 البرز فردای برای هوا کیفیت کاهش بینی پیش
/https://www.yjc.news/fa/news/8167127 

 

 

31/03/1401 

 است شده بینیپیش البرز برای هوا کیفیت کاهش و شدید باد وزش
/https://www.irna.ir/news/84796012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 «روابط عمومی اداره کل هواشناسی استان البرز » 
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