
 به نام خدا 

 

 
 1401ماه   مهر بولتن خبری

 اداره کل هواشناسی استان البرز 
 

 

01/07/1401 

 ابد یی البرز تداوم م یهوا یآلودگ
https://www.mehrnews.com/news/5595832 

 

 

02/07/1401 

 شود  یم  ین یب شی البرز پ یو کاهش دما برا دی وزش باد شد
https://www.irna.ir/news/84896893 

 

 

02/07/1401 

 شودی تر مالبرز خنک 
https://sepidarnews.ir/ejtemayi/273525 

 

 

02/07/1401 

 ابد یی البرز کاهش م یهوا یدما
https://www.mehrnews.com/news/5596468 

 

 

03/07/1401 

 هوا هشدار داد ت یفیبحران البرز نسبت به کاهش ک ت یری مد
https://www.irna.ir/news/84897589 

 

 

03/07/1401 

 ابر و کاهش محسوس دما در البرز  شیافزا
https://www.mehrnews.com/news/5597010 

 

 

04/07/1401 

 در البرز   دی وزش باد شد ینیبش یپ
https://www.isna.ir/news/1401070401613 
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04/07/1401 

 کرد   ی نی ب  شی البرزپ  ی وگردوخاک برا  دیوزش باد نسبتا شد  یهواشناس 
https://sepidarnews.ir/ejtemayi/273589 

 

 

04/07/1401 

 در البرز  د ی وزش باد شد ین یب شیپ
https://www.iribnews.ir/fa/news/3585814 

 

 

04/07/1401 

 کرد  ین یب شی البرزپ یوگردوخاک برادیوزش بادنسبتا شد یهواشناس 
https://www.irna.ir/news/84898108 

 

 

04/07/1401 

 البرز  یو گردو خاک برا د ی وزش باد شد ین یب شیپ
https://www.yjc.news/fa/news/8247341 

 

 

04/07/1401 

 کرد  ی نیب  شیالبرزپ یوگردوخاک برادیوزش بادنسبتاشد یهواشناس 
http://www.tabnakalborz.ir/fa/news/1069440 

 

 

05/07/1401 

 هوا   تی فی سطح زرد/ کاهش موقت ک ی هشدار هواشناس   تی البرز در وضع

https://www.mehrnews.com/news/5598168 
 

 

05/07/1401 

 مهرماه 5-البرز  یفردا یبرا یهواشناس  ین یب شیپ
https://www.iribnews.ir/fa/news/3586009 

 

 

06/07/1401 

 گرد و غبار زشی البرز به علت خ یهوا  یتداوم آلودگ
https://sepidarnews.ir/ejtemayi/273621 

 

 

06/07/1401 
 گرد و غبار زشی البرز به علت خ یهوا  یتداوم آلودگ

https://www.mehrnews.com/news/5598502 
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07/07/1401 

 در البرز   ندهیاز هفته آ  دیکاهش محسوس دماووزش باد شد   ین یب   شیپ
https://www.irna.ir/news/84899877 

 

 

07/07/1401 

 شودی م یز ییالبرز پا یهوا
https://www.yjc.news/fa/news/8248990 

 

 

07/07/1401 

 هوا  تی فیکاهش ک /شودی البرز سرد م
https://www.mehrnews.com/news/5599302 

 

 

07/07/1401 

 شودی م یز ییالبرز پا یهوا
https://www.iribnews.ir/fa/news/3588194 

 

 

07/07/1401 

 درالبرز  نده یازهفته آدیوزش بادشد و کاهش محسوس دما ین یب  شیپ
https://sepidarnews.ir/ejtemayi/273665 

 

 

07/07/1401 

 شودی م یز ییالبرز پا یهوا
https://www.yjc.news/fa/news/8248990 

 

 

08/07/1401 

 ابد ییسطح زرد/دماکاهش محسوس م یهشدارهواشناس ت یالبرزدروضع

https://www.mehrnews.com/news/5599545 

 

 

08/07/1401 

 البرز  یهوا یدما یادرجه  8کاهش   ینیبش یپ
https://sepidarnews.ir/ejtemayi/273721 
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09/07/1401 

 البرز  یهوا یدما یادرجه  8کاهش   ینیبش یپ
https://www.isna.ir/news/1401070903590 

 

 

10/07/1401 

 البرز  یگردو غبار برا  ین یب شیپ
https://www.yjc.news/fa/news/8251075 

 

 

11/07/1401 

 البرز  یتداوم کاهش دما
https://sepidarnews.ir/ejtemayi/273800 

 

 

11/07/1401 

 البرز صاف خواهد بود  یآسمان فردا
https://www.iribnews.ir/fa/news/3591749 

 

 

11/07/1401 

 شودی البرز/ هوا آلوده م یتداوم کاهش دما
https://www.mehrnews.com/news/5601390 

 

 

11/07/1401 

 آسمان البرز صاف خواهد بود
https://www.yjc.news/fa/news/8251735 

 

 

13/07/1401 

 در البرز  ندهیهفته آ لیوزش باد و غبار تا اوا ین یب شیپ
https://www.irna.ir/news/84904872 

 

 

14/07/1401 

 آسمان البرز صاف خواهد بود
https://www.iribnews.ir/fa/news/3594406 
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14/07/1401 

 آسمان البرز صاف خواهد بود
https://www.yjc.news/fa/news/8253844 

 

 

15/07/1401 

 البرز  یهوا  یتداوم کاهش دما
https://www.mehrnews.com/news/5604124 

 

 

16/07/1401 

 در البرز   دی وزش باد شد ینیبش یپ
https://www.isna.ir/news/1401071607496 

 

 

16/07/1401 

 شودیآسمان البرز غبارآلود م 
https://www.mehrnews.com/news/5604511 

 

 

16/07/1401 

 شودیآسمان البرز غبارآلود م 
http://www.tabnakalborz.ir/fa/news/1070965 

 

 

16/07/1401 

 شودیآسمان البرز غبارآلود م 
https://sepidarnews.ir/ejtemayi/273960 

 

 

17/07/1401 

  شودی تر مالبرز خُنک  یهوا
https://www.yjc.news/fa/news/8234215 

 

 

17/07/1401 

 شودی البرز خنک م
https://sepidarnews.ir/ejtemayi/274020 
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18/07/1401 

 البرز  ندهیچهار روز آ  یبرا یوزش باد و غبار محل ین یب شیپ
https://www.irna.ir/news/84908369 

 

 

18/07/1401 

 در البرز  ندهیچهار روز آ  یبرا یوزش باد و غبار محل ین یب شیپ
http://www.tabnakalborz.ir/fa/news/1071322 

 

 

18/07/1401 

 البرز  ندهیچهار روز آ  یبرا یوزش باد و غبار محل ین یب شیپ
https://sepidarnews.ir/ejtemayi/274083 

 

 

19/07/1401 

 حساس ناسالم است  یگروه ها یالبرز برا یهوا  تیفیک
https://www.irna.ir/news/84909304 

 

 

19/07/1401 

 حساس ناسالم است  یگروه ها یالبرز برا یهوا  تیفیک
https://sepidarnews.ir/ejtemayi/274151 

 

 

20/07/1401 

 رودیم  یالبرز رو به سرد یهوا
https://www.yjc.news/fa/news/8257510 

 

 

20/07/1401 

 کاهش محسوس دما در البرز  ین یب شیپ
http://www.tabnakalborz.ir/fa/news/1071680 

 

 

20/07/1401 

 شود  یم  ینیبش ی البرز پ یهوا و وزش باد برا  تی فیکاهش ک
https://www.irna.ir/news/84910456 

 

 

20/07/1401 
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 کاهش محسوس دما در البرز  ین یب شیپ
https://sepidarnews.ir/ejtemayi/274210 

 

 

20/07/1401 

 کاهش محسوس دما در البرز  ین یب شیپ

https://www.isna.ir/news 
 

 

22/07/1401 

 به البرز  یبارش ف ی ورود موج ضع ین یب شیپ
https://www.irna.ir/news/84911823 

 

 

22/07/1401 

 شودی م یارتفاعات البرز باران 
https://www.mehrnews.com/news/5608691 

 

 

23/07/1401 

 دما در البرز  یادرجه  7تا   3 شیافزا ینیبش یپ
https://sepidarnews.ir/ejtemayi/274310 

 

 

23/07/1401 

 دما در البرز  یادرجه  7تا   3 شیافزا ینیبش یپ
https://www.isna.ir/news 

 

 

23/07/1401 

 شد  ین یب شی البرز پ یهوا برا ی و دما تی فیکاهش ک
https://www.irna.ir/news/84912552 

 

 

23/07/1401 

 دما در البرز  یادرجه  7تا   3 شیافزا ینیبش یپ
http://www.tabnakalborz.ir/fa/news/1072030 

 

 

24/07/1401 

 البرز صادر کرد  یهشدار سطح زرد کاهش دما و وزش باد برا   ی هواشناس 

https://sepidarnews.ir/ejtemayi/274372 
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24/07/1401 

 البرز صادر کرد  یهشدار سطح زرد کاهش دما و وزش باد برا   ی هواشناس 

tps://www.irna.ir/news/84913568ht 

 

 

26/07/1401 

 شودی البرز سردتر م  یهوا
http://www.tabnakalborz.ir/fa/news/1072592 

 

 

26/07/1401 

 وزش باد همراه با نفوذ سامانه سرد در انتظار البرز 
https://www.irna.ir/news/84915342 

 

 

27/07/1401 

 کاهش محسوس دما در البرز  ینیبش یپ
https://www.isna.ir/news/1401072714895 

 

 

27/07/1401 

 کاهش محسوس دما در البرز  ینیبش یپ
https://sepidarnews.ir/ejtemayi/274506 

 

 

27/07/1401 

 گردد یگرد و غبار به البرز باز م 
http://www.tabnakalborz.ir/fa/news/1072763 

 

 

27/07/1401 

 گردد یگرد و غبار به البرز باز م 
https://www.mehrnews.com/news/5612545 

 

 

27/07/1401 

 گردد یگرد و غبار به البرز باز م 
https://sepidarnews.ir/ejtemayi/274527 
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28/07/1401 

 بارش پراکنده و غبار آلود است   ی دارا  نده یهفته آ لیآسمان البرز تا اوا

https://www.irna.ir/news/84918364 

 

 

28/07/1401 

 احتمال بارش رگبار پراکنده و رعد و برق در البرز 
https://www.mehrnews.com/news/5613256 

 

 

28/07/1401 

 غبار آلود است  ندهیهفته آ  لیالبرز تا اوا یهوا
https://sepidarnews.ir/ejtemayi/274552 

 

 

29/07/1401 

 بارش پراکنده باران و کاهش دما در انتظار البرز است 
https://www.irna.ir/news/84918983 

 

 

30/07/1401 

 بارش پراکنده در ارتفاعات البرز  ینیبش یپ
https://www.isna.ir/news/1401073016471 

 

 

30/07/1401 

 البرز هشدار سطح زرد صادر کرد  یهواشناس
https://www.irna.ir/news/84920133 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 » روابط عمومی اداره کل هواشناسی استان البرز «
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