
 به نام خدا 

 

 
 1401ماه   دی بولتن خبری

 اداره کل هواشناسی استان البرز 
 

 

01/10/1401 

 کرد  ینی ب شی معابر در البرز پ یاحتمال آبگرفتگ یهواشناس
https://sepidarnews.ir/ejtemayi/277704 

 

 

01/10/1401 

 خواهد بود  یابر  مهیالبرز ن یآسمان فردا
https://www.iribnews.ir/fa/news/3684370 

 

 

01/10/1401 

 شود ی م  یالبرز برف
https://www.mehrnews.com/news/5662431 

 

 

01/10/1401 

 شود ی م  یالبرز برف
https://sepidarnews.ir/ejtemayi/277742 

 

 

02/10/1401 

 ی هشدار سطح نارنج تی البرز در وضع
https://www.mehrnews.com/news/5663065 

 

 

02/10/1401 

 روز پربارش آماده شوند   2  یها برا  یالبرز
https://www.irna.ir/news/84978188 

 

https://sepidarnews.ir/ejtemayi/277704
https://www.iribnews.ir/fa/news/3684370
https://www.mehrnews.com/news/5662431
https://sepidarnews.ir/ejtemayi/277742
https://www.mehrnews.com/news/5663065


 

02/10/1401 

 شود  یم  دپوشی البرز سف
https://www.iribnews.ir/fa/news/3684676 

 

 

02/10/1401 

 بارش برف در ارتفاعات البرز  ینیبش یپ
https://www.mehrnews.com/news/5662838 

 

 

03/10/1401 

 البرز توقف نکنند  یرودخانه ها هیگردشگران در حاش
https://www.irna.ir/news/84978620 

 

 

03/10/1401 

 البرز توقف نکنند  یرودخانه ها هیگردشگران در حاش
http://www.tabnakalborz.ir/fa/news/1083633 

 

 

03/10/1401 

 بارش باران و برف در البرز  ین یب شیپ
https://www.iribnews.ir/fa/news/3686625 

 

 

03/10/1401 

 است  یهفته برف  انیالبرز تا پا
https://www.mehrnews.com/news/5664171 

 

 

04/10/1401 

 است  شی در پ خبندانیبرف در البرز تا اواخر دوشنبه/ ادامه بارش
https://www.isna.ir/news/1401100401858 

 

 

04/10/1401 

 البرز است  یرو شی پ  خبندانیکاهش دما و 
https://sepidarnews.ir/ejtemayi/277870 

 

https://www.iribnews.ir/fa/news/3684676
https://www.mehrnews.com/news/5662838
https://www.irna.ir/news/84978620
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https://www.isna.ir/news/1401100401858
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04/10/1401 

 البرز  یفردا یبرا قیو مه رق خبندانی ین یب شیپ
https://www.iribnews.ir/fa/news/3688115 

 

 

04/10/1401 

 البرز است  یرو شی پ  خبندانیکاهش دما و 
https://www.irna.ir/news/84980172 

 

 

04/10/1401 

 است  شی در پ خبندانیبرف در البرز تا اواخر دوشنبه/  ادامه بارش
http://www.tabnakalborz.ir/fa/news/1083822 

 

 

04/10/1401 

 برف تا دوشنبه مهمان آسمان البرز است 
https://www.iribnews.ir/fa/news/3687413 

 

 

05/10/1401 

 هفته آلوده است  ان یالبرز تاپا یهوا
https://www.irna.ir/news/84981201 

 

 

05/10/1401 

 بارش پراکنده باران و برف در البرز  ین یب شیپ
https://www.iribnews.ir/fa/news/3689344 

 

 

05/10/1401 

 هفته آلوده است  ان یالبرز تاپا یهوا
https://sepidarnews.ir/ejtemayi/277932 

 

 

06/10/1401 

 بارش پراکنده برف در البرز  ین یب شیپ
https://www.iribnews.ir/fa/news/3690412 

 

https://www.iribnews.ir/fa/news/3688115
https://www.irna.ir/news/84980172
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06/10/1401 

 هشدار سطح زرد تی البرز در وضع
https://www.mehrnews.com/news/5666702 

 

 

06/10/1401 

 هفته  انیالبرز تاپا  یهوا یآلودگ
https://www.yjc.ir/fa/news/8319193 

 

 

06/10/1401 

 هفته  انی پا البرز تا  یهوا یآلودگ
https://www.iribnews.ir/fa/news/3690260 

 

 

07/10/1401 

 احتمال بارش پراکنده برف در البرز  

https://www.isna.ir/news/1401100703669 

 

 

07/10/1401 

 البرز  یفردا یآسمان صاف برا ین یب شیپ
https://www.iribnews.ir/fa/news/3691610 

 

 

07/10/1401 

 ی البرز و وجود غبار محل یهوا  یتداوم آلودگ
https://www.mehrnews.com/news/5667155 

 

 

07/10/1401 

 احتمال بارش پراکنده برف در البرز 
http://www.tabnakalborz.ir/fa/news/1084335 

 

 

08/10/1401 

 کند ی نم رابیرا س ن یزمستانه هم زم یهای بارندگ
https://sepidarnews.ir/ejtemayi/278044 

 

https://www.mehrnews.com/news/5666702
https://www.yjc.ir/fa/news/8319193
https://www.iribnews.ir/fa/news/3690260
https://www.isna.ir/news/1401100703669
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08/10/1401 

 کند ی نم رابیرا س ن یزمستانه هم زم یهای بارندگ
https://www.iribnews.ir/fa/news/3692362 

 

 

08/10/1401 

 شودی آلود مالبرز/ ارتفاعات استان مه  یهوا  یتداوم آلودگ
https://www.mehrnews.com/news/5668173 

 

 

08/10/1401 

 صفر است  ری البرز ز  یفردا یهوا یدما نهیکم
https://www.yjc.ir/fa/news/8320917 

 

 

08/10/1401 

 ندارد!  یبر خشکسال ی ریتاث  د،ینباش های بارندگ   نیدلخوش به ا
http://www.tabnakalborz.ir/fa/news/1084506 

 

 

08/10/1401 

 هوا، مهمان پنج روزه البرز  یآلودگ
https://www.iribnews.ir/fa/news/3692195 

 

 

09/10/1401 

 ی جو سطح نارنج یداریهشدار پا  ت یالبرز دروضع
https://www.mehrnews.com/news/5668579 

 

 

09/10/1401 

 البرز آلوده است  یفردا یهوا
https://www.yjc.ir/fa/news/8321466 

 

 

09/10/1401 

 البرز  ینقش بوم آسمان ن یپررنگ تر ،یآلودگ
https://www.iribnews.ir/fa/news/3692615 

 

https://www.iribnews.ir/fa/news/3692362
https://www.mehrnews.com/news/5668173
https://www.yjc.ir/fa/news/8320917
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10/10/1401 

 در البرز  خبندان ی ینیبش یپ
https://www.isna.ir/news/1401101005334 

 

 

10/10/1401 

 در البرز  خبندان ی ینیبش یپ
https://sepidarnews.ir/ejtemayi/278107 

 

 

10/10/1401 

 در البرز  خبندان ی ینیبش یپ
http://www.tabnakalborz.ir/fa/news/1084811 

 

 

11/10/1401 

 هفته در البرز   انیها تا پا  ندهیغلظت آال شیافزا
https://www.irna.ir/news/84985886 

 

 

11/10/1401 

 البرز آلوده است  یفردا یهوا
1/10-1/-https://www.iribnews.ir/fa/search/2/ 

 

 

11/10/1401 

 البرز آلوده است  یفردا یهوا
https://www.yjc.ir/fa/news/8323530 

 

 

11/10/1401 

 هفته در البرز   انیها تا پا  ندهیغلظت آال شیافزا
https://sepidarnews.ir/ejtemayi/278176 

 

 

12/10/1401 

 البرز تا پنج شنبه ادامه دارد یهوا یآلودگ
http://www.tabnakalborz.ir/fa/news/1085191 

 

https://www.isna.ir/news/1401101005334
https://sepidarnews.ir/ejtemayi/278107
http://www.tabnakalborz.ir/fa/news/1084811
https://www.irna.ir/news/84985886
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12/10/1401 

 نده یالبرز تا سه روز آ یهوا یآلودگ
https://www.iribnews.ir/fa/news/3697659 

 

 

12/10/1401 

 البرز آلوده است  یفردا یهوا
https://www.yjc.ir/fa/news/8324371 

 

 

12/10/1401 

 نده یالبرز تا سه روز آ یهوا یآلودگ
https://www.iribnews.ir/fa/news/3697659 

 

 

13/10/1401 

 ی جو سطح نارنج  یداریهشدار پا تی البرز در وضع
https://www.mehrnews.com/news/5672373 

 

 

13/10/1401 

 ی جو سطح نارنج  یداریهشدار پا تی البرز در وضع
https://sepidarnews.ir/ejtemayi/278309 

 

 

13/10/1401 

 خواهد بود  یابر  مهیالبرز ن یآسمان فردا
https://www.iribnews.ir/00FWfI 

 

 

13/10/1401 

 در راه البرز است  یسامانه بارش
https://www.irna.ir/news/84988172 

 

 

14/10/1401 

 برف و باران در راه البرز 
https://www.isna.ir/news/1401101408881 

 

https://www.iribnews.ir/fa/news/3697659
https://www.yjc.ir/fa/news/8324371
https://www.iribnews.ir/fa/news/3697659
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14/10/1401 

 در راه البرز است  یسامانه بارش
https://sepidarnews.ir/ejtemayi/278338 

 

 

14/10/1401 

 هشدار سطح زرد تی البرز در وضع
https://www.mehrnews.com/news/5673648 

 

 

14/10/1401 

 تمام گروه ها یالبرز همچنان ناسالم برا یهوا  تیفیک
https://www.yjc.ir/fa/news/8326441 

 

 

14/10/1401 

 هشدار سطح زرد تی البرز در وضع
https://sepidarnews.ir/ejtemayi/278381 

 

 

14/10/1401 

 برف و باران در راه البرز 
http://www.tabnakalborz.ir/fa/news/1085580 

 

 

14/10/1401 

 تمام گروه ها ناسالم است  ی البرز همچنان برا یهوا  تیفیک
https://www.irna.ir/news/84988664 

 

 

15/10/1401 

 بارش برف و باران در نقاط مختلف استان آغاز شده است
https://www.yjc.ir/fa/news/8326889 

 

 

15/10/1401 

 ها در البرز تا جمعه ادامه داردبارش
https://www.mehrnews.com/news/5674272 

 

https://sepidarnews.ir/ejtemayi/278338
https://www.mehrnews.com/news/5673648
https://www.yjc.ir/fa/news/8326441
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15/10/1401 

 خواهد بود  یابر  مهیالبرز ن یآسمان فردا
https://www.iribnews.ir/fa/news/3703211 

 

 

16/10/1401 

 خواهد بود  یابر  مهیالبرز ن یآسمان فردا
https://www.yjc.ir/fa/news/8328001 

 

 

16/10/1401 

 استان  یهاسطح جاده یلغزندگ /شودی م خبندانیالبرز 
https://www.mehrnews.com/news/5675042 

 

 

16/10/1401 

 خواهد بود  یابر  مهیالبرز ن یآسمان فردا
https://www.iribnews.ir/fa/news/3704288 

 

 

17/10/1401 

 زند ی م خ یهفته   نیالبرز ا
https://www.isna.ir/news/1401101710467 

 

 

17/10/1401 

 زند ی م خ یهفته   نیالبرز ا
http://www.tabnakalborz.ir/fa/news/1085985 

 

 

17/10/1401 

 خواهد بود  یابر  مهیالبرز ن یآسمان فردا
https://www.iribnews.ir/fa/news/3705182 

 

 

18/10/1401 

 در ارتفاعات البرز تا روز سه شنبه  خبندانیتداوم بارش برف و 
https://www.irna.ir/news/84992216 

 

https://www.iribnews.ir/fa/news/3703211
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18/10/1401 

 در ارتفاعات البرز تا روز سه شنبه  خبندانیتداوم بارش برف و 
http://www.tabnakalborz.ir/fa/news/1086252 

 

 

18/10/1401 

 خواهد بود  یابر  مهیالبرز ن یآسمان فردا
https://www.iribnews.ir/fa/news/3707448 

 

 

18/10/1401 

 هشدار سطح زرد تی البرز در وضع
https://www.mehrnews.com/news/5677062 

 

 

19/10/1401 

 خواهد بود  یابر  مهیالبرز ن یآسمان فردا
https://www.iribnews.ir/00FYpR 

 

 

19/10/1401 

 خواهد بود  یابر  مهیالبرز ن یآسمان فردا
https://www.yjc.ir/fa/news/8330847 

 

 

20/10/1401 

 هفته در البرز ماندگار است  انیتا پا خبندان یسرما و 
https://www.irna.ir/news/84994443 

 

 

20/10/1401 

 البرز  یکوهستان یهادر ارتفاعات و جاده خبندان یبارش برف و 
https://www.mehrnews.com/news/5679128 

 

 

20/10/1401 

 بارش پراکنده برف در البرز  ین یب شیپ
https://www.iribnews.ir/00FZDm 

 

http://www.tabnakalborz.ir/fa/news/1086252
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20/10/1401 

 بارش پراکنده برف در البرز  ین یب شیپ
https://www.yjc.ir/fa/news/8331858 

 

 

20/10/1401 

 هفته در البرز ماندگار است  انیتا پا خبندان یسرما و 
https://sepidarnews.ir/ejtemayi/278653 

 

 

21/10/1401 

 خواهد بود  یابر  مهیالبرز ن یآسمان فردا
https://www.iribnews.ir/fa/news/3711786 

 

 

21/10/1401 

 خواهد بود  یابر  مهیالبرز ن یآسمان فردا
https://www.yjc.ir/fa/news/8332814 

 

 

22/10/1401 

 آلوده به البرز از جمعه  یبازگشت هوا
http://www.tabnakalborz.ir/fa/news/1086998 

 

 

22/10/1401 

 آلوده به البرز از جمعه  یبازگشت هوا
https://www.irna.ir/news/84996602 

 

 

22/10/1401 

 البرز از فردا یهوا  تی فیکاهش ک
https://www.yjc.ir/fa/news/8333601 

 

 

22/10/1401 

 البرز از فردا یهوا  تی فیکاهش ک
https://www.iribnews.ir/00FZrx 

 

https://www.yjc.ir/fa/news/8331858
https://sepidarnews.ir/ejtemayi/278653
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22/10/1401 

 آلوده به البرز از جمعه  یبازگشت هوا
https://sepidarnews.ir/ejtemayi/278737 

 

 

23/10/1401 

 د ی را تنفس کن رونیب ی! از امروز کمتر هواهای البرز
https://www.yjc.ir/fa/news/8334028 

 

 

23/10/1401 

 سطح زرد  یهشدار آلودگ تی البرز در وضع
https://www.mehrnews.com/news/5681568 

 

 

23/10/1401 

 د ی را تنفس کن رونیب ی! از امروز کمتر هواهای البرز
https://www.iribnews.ir/00Fa2Y 

 

 

23/10/1401 

 البرز  یبرا هاهند یآال شیو افزا خبندانی ین یب شیپ
https://www.yjc.ir/fa/news/8335605 

 

 

24/10/1401 

 البرز  یبرا یهواشناس  یبارش برف و هشدار سطح نارنج  ین یب شیپ
https://www.irna.ir/news/84998459 

 

 

24/10/1401 

 د یخواهد رس گرادیدرجه سانت  22 یبه منف ن یزید یدما
https://www.isna.ir/news/1401102415998 

 

 

24/10/1401 

 البرز  یبرا یهواشناس  یبارش برف و هشدار سطح نارنج  ین یب شیپ
https://sepidarnews.ir/ejtemayi/278787 
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24/10/1401 

 ی سطح نارنج یهشدار هواشناس تی البرز در وضع
https://www.mehrnews.com/news/5682385 

 

 

24/10/1401 

 ممنوع  یالبرز در انتظار بارش برف/ کوهنورد
https://www.iribnews.ir/00FaKn 

 

 

24/10/1401 

 ممنوع  یالبرز در انتظار بارش برف/ کوهنورد
http://www.tabnakalborz.ir/fa/news/1087309 

 

 

24/10/1401 

 البرز  یبرا یهواشناس  یبارش برف و هشدار سطح نارنج  ین یب شیپ
https://karajrasa.ir/?p=90010 

 

 

24/10/1401 

 شودی و آلوده م یالبرز برف یهوا
https://www.mehrnews.com/news/5682463 

 

 

25/10/1401 

 بارش برف در البرز 
https://www.yjc.ir/fa/news/8335605 

 

 

25/10/1401 

 هفته در البرز  ان یتاپا خبندان یادامه برودت هوا و  ین یب شیپ
https://sepidarnews.ir/ejtemayi/278851 

 

 

25/10/1401 

 احتمال اختالل تردد در معابر  /شودی م یتمام البرز برف 
https://www.mehrnews.com/news/5682917 

 

https://www.mehrnews.com/news/5682385
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25/10/1401 

 البرز  ی برا خبندانی ین یب شیپ
https://www.iribnews.ir/fa/news/3716687 

 

 

25/10/1401 

 هفته در البرز  ان یتاپا خبندان یادامه برودت هوا و  ین یب شیپ
https://www.irna.ir/news/84999447 

 

 

26/10/1401 

 است  خبندانیهفته   انیالبرز تا پا
https://www.mehrnews.com/news/5684359 

 

 

26/10/1401 

 البرز  یدر هوا هانده یآال شیافزا
https://www.iribnews.ir/fa/news/3717464 

 

 

26/10/1401 

 است  های مهمان البرز  یآلوده تا آخر د  یهوا

 

 

26/10/1401 

 است  های مهمان البرز  یآلوده تا آخر د  یهوا
https://sepidarnews.ir/ejtemayi/278894 

 

 

26/10/1401 

 تا آخر هفته در البرز  خبندانیو  هانده یاستقرار آال
http://www.tabnakalborz.ir/fa/news/1087688 

 

 

26/10/1401 

 تا آخر هفته در البرز  خبندانیو  هانده یاستقرار آال
https://www.iribnews.ir/fa/news/3717324 
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26/10/1401 

 ی جو سطح نارنج  یداری پا تی البرز در وضع
https://www.mehrnews.com/news/5684315 

 

 

27/10/1401 

 در البرز  یهفته جار ان یها تا پا  ندهیآال دی تشد
https://www.irna.ir/news/85000955 

 

 

27/10/1401 

 هوا در البرز   نده یذرات آال یماندگار
https://karajrasa.ir/?p=90144 

 

 

27/10/1401 

 ها ی هفته مهمان البرز  یهوا تا اتنها یآلودگ
https://www.mehrnews.com/news/5685335 

 

 

27/10/1401 

 اضطرار قرار گرفت  تیالبرز در وضع یهوا
https://www.irna.ir/news/85000980 

 

 

27/10/1401 

 در البرز  یهفته جار ان یها تا پا  ندهیآال دی تشد
https://sepidarnews.ir/ejtemayi/278909 

 

 

27/10/1401 

 البرز  ی برا خبندانی ین یب شیپ
https://www.iribnews.ir/fa/news/3719375 

 

 

28/10/1401 

 هفته  ی در البرز تا انتها یصبحگاه  خبندانی
https://sepidarnews.ir/ejtemayi/279029 
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28/10/1401 

 هفته  ی در البرز تا انتها یصبحگاه  خبندانی
https://www.mehrnews.com/news/5686047 

 

 

28/10/1401 

 هوا در البرز   نده یذرات آال یماندگار
https://www.irna.ir/news/85002062 

 

 

28/10/1401 

 و طالقان!   نیزی نظرآباد سردتر از د
https://www.isna.ir/news/1401102819185 

 

 

28/10/1401 

 و طالقان!   نیزی نظرآباد سردتر از د
https://sepidarnews.ir/ejtemayi/278991 

 

 

29/10/1401 

 است  های هوا همچنان مهمان البرز  یآلودگ
https://www.mehrnews.com/news/5686871 

 

 

30/10/1401 

 در البرز ماندگار است ندهیهوا تا اواسط هفته آ یآلودگ
https://kamalemehr.ir/281775 

 

 

30/10/1401 

 در البرز ماندگار است ندهیهوا تا اواسط هفته آ یآلودگ
https://www.irna.ir/news/85004316 

 

 

30/10/1401 

 در البرز ماندگار است ندهیهوا تا اواسط هفته آ یآلودگ
https://karajrasa.ir/?p=90217 
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30/10/1401 

 ی جو سطح نارنج  یداری پا تی البرز در وضع
https://www.mehrnews.com/news/5687288 

 

 

30/10/1401 

 است  یجو سطح نارنج  یداری پا تی البرز در وضع
https://www.iribnews.ir/fa/news/3722360 

 

 

30/10/1401 

   هفته  ان یکرج تا پا  دی شد یهوا ی کاهش دما
https://www.salameno.com/news/55414214 

 

 

30/10/1401 

 است  یجو سطح نارنج  یداری پا تی البرز در وضع
https://www.yjc.ir/fa/news/8340563 

 

 

30/10/1401 

   هفته  ان یکرج تا پا  دی شد یهوا ی کاهش دما
salameno.com/xcD2Fm 

 

 

30/10/1401 

 هفته   انیالبرز تا پا یهوا  یروند کاهش دما
https://www.mehrnews.com/news/5687423 

 
 

 

 

 

 

 

 » روابط عمومی اداره کل هواشناسی استان البرز «
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