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بولتن خبری مهر ماه 1400
اداره کل هواشناسی استان البرز
1400/07/01
آسمانی تقریبا صاف در انتظار البرز
https://www.yjc.news/fa/news/7904848/
1400/07/02
آسمانی صاف و بدون ابر در انتظار البرزنشینان
https://www.yjc.news/fa/news/7905675/
1400/07/03
پیشبینی کاهش  10درجهای دما در البرز
https://www.isna.ir/news/1400070301219/
1400/07/03
پیش بینی کاهش  10درجه ای دما در البرز
https://sepidarnews.ir/ejtemayi/256672
1400/07/03
هوای البرز سردتر می شود
https://www.mehrnews.com/news/5288613/
1400/07/03
آسمان فردای البرز صاف پیش بینی شده است
https://www.yjc.news/fa/news/7868456/
1400/07/04
وزش باد و پدیده گرد و خاک استان البرز را فرا گرفت
https://www.irna.ir/news/84484632/

1400/07/04
هوای البرز آلوده میشود
https://www.mehrnews.com/news/5313980/
1400/07/07
ادامه روند کاهش دما در البرز
https://www.isna.ir/news/1400070704260/
1400/04/07
هوای البرز سرد میشود
https://www.mehrnews.com/news/5316114/
1400/07/08
غبار محلی در آسمان البرز
https://www.yjc.news/fa/news/7913000/
1400/07/09
هوای البرز با افزایش موقت آالیندهها همراه است
https://www.mehrnews.com/news/5317634/
1400/07/09
هوای البرز مه آلود میشود
https://www.yjc.news/fa/news/7913842/
1400/07/10
ادامه روند کاهش دما در البرز
https://www.isna.ir/news/1400071006163/
1400/07/10
پیش بینی وزش باد در استان البرز /آسمان صاف است
https://www.mehrnews.com/news/5318102/
1400/07/10
پیش بینی هوای ناسالم برای البرز
https://www.irna.ir/news/84490804/

1400/07/11
غبار محلی در آسمان البرز
https://www.yjc.news/fa/news/7916461/
1400/07/11
هوای البرز ناسالم میشود
https://www.mehrnews.com/news/5319403/
1400/07/12
کاهش دما برای البرز پیشبینی شد
https://www.irna.ir/news/84493543/
1400/07/14
رشد ابر و بارش پراکنده برای البرز پیش بینی شد
https://www.irna.ir/news/84495685/
1400/07/17
کاهش محسوس دما در البرز
https://www.isna.ir/news/1400071711006/
1400/07/17
وارونگی هوا برای استان البرز پیش بینی می شود
https://www.irna.ir/news/84498132/
1400/07/17
هوای البرز سرد می شود
https://www.iribnews.ir/fa/news/3242664/
1400/07/17
احتمال یخزدگی در ارتفاعات البرز
https://www.mehrnews.com/news/5323233/
1400/07/18
افزایش آالیندهها برای البرز پیشبینی شد
https://www.irna.ir/news/84499323/

1400/07/18
کاهش کیفیت هوا و افزایش آالیندهها در البرز
https://www.iribnews.ir/fa/news/3243850/
1400/07/19
افزایش آالیندهها در کالنشهرهای البرز
https://www.mehrnews.com/news/5325381/
1400/07/20
غبار محلی در آسمان البرز
https://www.yjc.news/fa/news/7926781/
1400/07/21
هوای البرز ناسالم میشود
https://www.mehrnews.com/news/5327142/
1400/07/21
غبار محلی در آسمان البرز
https://www.yjc.news/fa/news/7928250/
1400/07/22
آالینده ها به جای باران ،نفس آسمان سنگین است
https://www.iribnews.ir/fa/news/3247686/
1400/07/22
آسمان صاف و آرامی برای البرز در پیش است
https://www.yjc.news/fa/news/7929251/
1400/07/23
هوای البرز برای گروههای حساس ناسالم است
https://www.mehrnews.com/news/5328350/
1400/07/23
آسمانی صاف تا قسمتی ابری در انتظار البرز
https://www.yjc.news/fa/news/7930063/

1400/07/24
خودنمایی پاییز در البرز
https://www.iribnews.ir/fa/news/3249465/
1400/07/24
هوای البرز با افزایش آالیندهها مواجه است
https://www.mehrnews.com/news/5329198/
1400/07/25
هواشناسی البرز نسبت به ورود هوای سرد هشدار داد
https://www.irna.ir/news/84507429/
1400/07/27
مدیریت بحران البرز به کشاورزان هشدار داد
https://www.irna.ir/news/84509600/
1400/07/28
احتمال بارش برف در ارتفاعات البرز
https://www.mehrnews.com/news/5332133/
1400/07/28
شهروندان البرزی خطر وزش باد شدید را جدی بگیرند
https://www.irna.ir/news/84512044/
1400/07/28
پیشبینی بارش برف و باران در ارتفاعات البرز
https://www.isna.ir/news/1400072820237/
1400/07/28
استقرار موج ناپایدار و سرد جوی تا روز جمعه در البرز
https://www.irna.ir/news/84512519/
1400/07/29
احتمال بارش باران و برف در ارتفاعات جاده چالوس و طالقان
https://www.mehrnews.com/news/5332894/
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