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جامعهصفحه اصلی هوای ۷ کالنشهر ناسالم است/ /

هوای ۷ کالنشهر ناسالم است

مرکز ملی هوا و تغWر اقلیم سازمان حفاظت محیط زیست اعالم کرد: امروز شنبه هوای ۶ کالنشهر ناسالم برای گروه های حساس، یک کالنشهر ناسالم برای تمام گروه ها و دو کالنشهر قابل قبول
است.

به گزارش ایران آنالین، بر اساس گزارش دریافتی از مرکز ملی هوا و تغQر اقلیم این سازمان، هوای کالنشهرهای تهران، اصفهان، کرج، شیراز و اراک به ترتیب با شاخص های ۱۴۳، ۱۲۹، ۱۲۲، ۱۳۸ و
۱۲۶ در شرایط ناسالم برای گروه های حساس و اهواز با شاخص ۱۵۳ در شرایط ناسالم برای تمام گروه ها قرار دارد.

همچنین هوای کالنشهرهای مشهد و تبریز به ترتیب با شاخص های ۶۶ و ۵۸ قابل قبول است.
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شاخص آالیندگی هوا تا ۵۰ سبز و پاک، بین ۵۱ تا ۱۰۰ زرد و قابل قبول، ۱۰۱ تا ۱۵۰ نارنجی و ناسالم برای گروه های حساس، ۱۵۱ تا ۲۰۰ قرمز و ناسالم، ۲۰۱ تا ۳۰۰ بنفش و بسیار ناسالم، بیشتر از ۳۰۰
قهوه ای خطرناک است.
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پیشنهاد سردبیر

پربازدید ها/آخرین مطالب

سرود یکی از ظرفیت های هنری گرانبها برای گسترش ارزش های معرفتی و عملی است

عین اللهی: بنای ما این است که هر ایرانی با کد ملی خود بیمه شود

دیدار چهره به چهره قاضی زاده هاشمی با مردم پاوه

تغWرات جزئی و تاریخ آزمون سراسری سال ۱۴۰۲ به زودی اعالم می شود

آغاز موج هفتم کرونا با افزایش دو برابری مبتالیان/ سطح ایمنی جامعه کاهش یافته است

اهدای زمین به خانواده چهار قلوهای کرمانشاهی

آغاز بازگشت حجاج از ۱۸ ایستگاه پروازی هما

شناسایی ۵۲۳۴ بیمار جدید کرونایی/ فوت ۸ بیمار در شبانه روز گذشته

لنگه کفش سارق باند سرقت خانه را لو داد

آغاز طرح «دارویار» از ۲۳ تیر ماه

تناقض گویی هایی پر استرس برای داوطلبان کنکوری

نسخه ای برای مسمومیت زدایی فضای مجازی

۱۲ تا ۱۷ ساله ها منتظر اعالم برای ُدز یادآور واکسن کرونا باشند

تاریخ کنکور ۱۴۰۲ به زودی اعالم می شود

برای دیدن نسخ الکترونیک خود به این آدرس مراجعه کنید

واکسیناسیون دانش آموزان اجباری نیست

دستورالعمل میانجیگری و داوری در حال تدوین است

از بازار زید تا پاساژ مریمشناسایی ۵ هزار بیمار جدید و فوت ۵ بیمار کرونایی در شبانه روز گذشته


