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هــوای  ۱۳شــهر امــروز (سهشــنبه) ناســالم اســت
کــه از ایــن تعــداد  ۹شــهر ناســالم بــرای گروههــای
حســاس و ســه شــهر در شــرایط ناســالم بــرای همــه
گروههــا قــرار دارد.
بــه گــزارش ســامانه شــبکه ملــی پایــش کیفــی هــوای
محیــط و صــوت ســازمان حفاظــت محیــط زیســت،
هــوای شــهرهای مشــهد بــا شــاخص  ،۱۰۳اراک
 ،۱۰۶قزویــن  ،۱۰۹اهــواز  ،۱۱۰کرمانشــاه  ،۱۱۵ارومیــه
 ،۱۱۹قــم  ،۱۳۴تبریــز  ،۱۳۷بجنــورد  ۱۴۶ناســالم
بــرای گروههــای حســاس و هــوای شــهرهای کــرج
بــا شــاخص  ،۱۶۴تهــران  ۱۶۹و اصفهــان  ۱۷۴در
شــرایط ناســالم بــرای تمــام گروههــا قــرار دارد.
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هوای  13شهر ناسالم شد

براســاس اعــام شــرکت کنتــرل کیفیــت هــوای
تهــران نیــز در حــال حاضــر کیفیــت هــوای پایتخــت
بــا شــاخص میانگیــن  ۱۶۸در شــرایط ناســالم بــرای
همــه افــراد اســت همچنیــن کیفیــت هــوا در تمامــی
مناطــق تهــران در وضعیــت قرمــز گــزارش شــده
اســت.
بــر اســاس آخریــن اطالعات شــرکت کنتــرل کیفیت
هــوای تهــران ،کیفیــت هــوا در ایســتگاههای اقدســیه
(منطقــه  ،)۱دانشــگاه شــهید بهشــتی (منطقــه
 ،)۱شــهرداری منطقــه  ،۲پاســداران (منطقــه ،)۳
شــهرداری منطقــه  ،۴دانشــگاه تهــران (منطقــه ،)۶
ژئوفیزیــک (منطقــه  ،)۶تربیــت مــدرس (منطقــه
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 ،)۶ســتاد بحــران (منطقه  ،)۷گلبــرگ (منطقه ،)۸
شــهرداری منطقــه  ،۱۰شــهرداری منطقــه  ،۱۱پــارک
رازی (منطقــه  ،)۱۱میــدان امــام خمینــی (منطقــه
 )۱۲و پــارک شــکوفه (منطقــه  )۱۴ناســالم بــرای
همــه افــراد اســت.
عــاوه بــر اینهــا کیفیــت هــوا در ایســتگاههای
شــهرداری منطقــه  ،۱۵مســعودیه (منطقــه ،)۱۵
پــارک قائــم (منطقــه  ،)۱۸شــهرری منطقــه (،)۲۰
فرمانــداری شــهر ری (منطقــه  ،)۲۰شــهرداری
منطقــه  ،۲۲شــهرک چشــمه (منطقــه  )۲۲و پونــک
نیــز بیانگــر هــوای ناســالم بــرای همــه افراد هســتند.
در ایــن بیــن ،شــاخص شــش ایســتگاه کیفیــت هــوا
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شــامل ایســتگاههای ســوهانک (منطقــه  ،)۱شــریف
(منطقــه  ،)۲پیــروزی (منطقــه  ،)۱۳پــارک ســامت
(منطقــه  ،)۱۷شــادآباد (منطقــه  )۱۸و شــهرداری
منطقــه  ۲۱روی عــدد  ۱۸۰و باالتــر از آن اســت کــه
نشــان میدهــد کیفیــت هــوا در ایــن مناطــق نیــز
ناســالم بــرای همــه افــراد اســت و فاصلــه کمــی تــا
شــرایط بســیار ناســالم دارد.
بــر اســاس پیشبینیهــای ســازمان هواشناســی
آلودگــی هــوا در تهــران تــا اواخــر هفتــه جــاری
ادامــه دارد بنابرایــن نســبت بــه خــودداری از تــردد
غیرضــروری بــرای تمــام افراد و اجتنــاب از فعالیت
فیزیکــی و ورزشــی در فضــای بــاز توصیــه میشــود.
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آزمایش تشخیص کووید ۱۹در کشور
انجام شده است.

 7شهرســتان ســاری ،آمــل ،فریدونکنــار ،قائمشــهر و نــکا در اســتان
مازنــدران و بندرگــز و کردکــوی در اســتان گلســتان در وضعیــت قرمــز
قــرار دارنــد ۳۰ .شهرســتان در وضعیــت نارنجــی ۲۱۹ ،شهرســتان در
وضعیــت زرد و  ۱۹۲شهرســتان در وضعیــت آبــی قــرار دارنــد.
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