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»شیکر« کوچک اما ویرانگر؛ 
والدین با دیدن این وسیله

نگران شوند

ث
حواد

شهرستان

گزارش کمیسیون عمران درباره حادثه 
ریزش متروپل آبادان

۲۵ ستون از ۱۰۰ ستون طراحی 
شده متروپل حذف شده بود
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صفحه4

استاندار فارس:

شرایط استان در بحث نهضت 
ملی مسکن قابل قبول است

معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری شیراز :

برگزاری نخستین مانور بررسی و رفع 
مشکالت ترافیکی معابر کالنشهر شیراز 

در آخرین جمعه مرداد ماه

نامه سرگشاده به رئیس سازمان سنجش

چالش های برگزاری کنکور »نوبت اول« 
در اواخر دی ماه 1401

تحلیل این خبر را در صفحه2 بخوانید

رئیس سازمان سینمایی: 

ممنوع الکارها اعالم می شوند

2

اتاق اصناف اعالم کرد؛

الزام استفاده فعاالن اقتصادی
از شماره های اقتصادی جدید

از ابتدای مهر

نامه عجیب زنان یک روستا 
علیه شوهران، فرزندان و دامادهایشان

بر اساس تحقیق منتشر شده در مجله »نیچر فود« در جنگ هسته ای احتمالی 
میان آمریکا و روسیه بیش از ۵ میلیارد نفر جان خواهند باخت، زیرا دود و 
خاکستر ناشی از سوختن شهرها وارد اتمسفر می شوند و جلوی نور خورشید 

را می گیرند.
نتیجه یک تحقیق جدید نشان می دهد به دنبال جنگ هسته ای احتمالی میان 
آمریکا و روسیه، بیش از ۵ میلیارد نفر ممکن است بر اثر گرسنگی جان 

خود را از دست بدهند.
به گزارش ایرنا، تارنمای راشاتودی نوشت: بر اساس تحقیق منتشر شده در 
مجله »نیچر فود« در این جنگ بیش از ۵ میلیارد نفر جان خواهند باخت، 
زیرا دود و خاکستر ناشی از سوختن شهرها وارد اتمسفر می شوند و جلوی 

نور خورشید را می گیرند.
این تحقیق که توسط محققان دانشگاه »راتگرز« در آمریکا انجام شده، نشان 
می دهد که نگرانی واقعی بعد از جنگ بروز خواهد کرد؛ زمانی که اختالل در 
زنجیره های تأمین و نابودی زیرساختارهای محلی با تاثیرات جنگ هسته ای 

بر محصوالت غذایی توأم می شود.
بر اساس الگوهای مورد استفاده محققان، تأثیر خنک کنندگی خاکستر ناشی 
از جنگ هسته ای که وارد جو می شود در یکی دو سال به اوج خود می رسد، 

اما کاهش دما بیش از یک دهه باقی خواهد ماند.
در این الگو همچنین نوسانات در منابع غذایی اصلی، از جمله ذرت، برنج، 

گندم بهاره و سویا، و همچنین مراتع دام و شیالت، لحاظ شده است.
راشاتودی افزود: در حالی که توزیع غذا در میان کشورهایی که بالفاصله 
درگیر جنگ هسته ای نیستند، تا حدی به ائتالف های سیاسی موجود، مسیرهای 
تجاری و سایر عوامل انسانی بستگی دارد که نمی توان آن ها را در مدل آب 
مدل  هوای  و  الگوهای آب  مطالعه گنجاند،  این  در  استفاده  مورد  هوایی  و 
نشان می دهد که باد ابرهای ناشی از دود و خاکستر را بر فراز تولیدکنندگان 
عمده مواد غذایی مانند آمریکا، چین، آلمان و انگلیس به حرکت در خواهد 
آورد که درنهایت منجر به کاهش ۹۰ درصدی عرضه غذا در جهان می شود.
آمریکا و روسیه به عنوان دو صادرکننده عمده مواد غذایی حتی اگر به طور 
کامل توسط جنگ هسته ای نابود نشوند، دچار اختالل در ظرفیت تولید مواد 

به  بقای خود  برای  برای کشورهایی که  امر  این  نتیجه  غذایی خواهند شد، 
واردات مواد غذایی متکی هستند، ویرانگر خواهد بود.

محققان دریافتند هر چند که نابودی کامل نژاد بشر مستلزم زرادخانه هایی به 
اندازه ابرقدرت است، حتی تقابل هسته ای بین کشورهای مانند هند و پاکستان 
غیرقابل  سال ها  برای  را  کشاورزی  کلیدی  مناطق  هستند،  مسلح  کمتر  که 
استفاده خواهد کرد و باعث ایجاد یک بحران بزرگ پناهجویان شود. تأثیر 

زمستان هسته ای می تواند ۲ میلیارد نفر را در معرض گرسنگی قرار دهد.
چنین نتیجه ای »فقط« کاهش ۷ درصدی جهانی در تولید محصوالت کشاورزی 
را نشان می دهد، اما همچنان بسیار بدتر از هرگونه اختالل در عرضه جهانی 
مواد غذایی است که تاکنون توسط سازمان ملل متحد الگوبرداری شده است.
تأثیر خنک کنندگی خاکستری که وارد جو زمین می شود، پیش تر نیز پس 
از فوران های آتشفشانی بزرگ مانند کوه تامبورا در اندونزی در سال ۱۸۱۵ 
و الکی ایسلند در سال ۱۷۸۳ ثبت شده است که هر دو منجر به قحطی و 

ناآرامی های سیاسی شدند.
در واقع، حامیان مقابله با تغییرات آب و هوایی پیشنهاد کرده اند که از چنین 

تاکتیکی برای خنک کردن مصنوعی کره زمین استفاده شود.
دانشمندان دانشگاه هاروارد در حال حاضر مشغول آزمایش تزریق کربنات 
کلسیم به اتمسفر و بررسی تأثیر آن در منعکس کردن پرتوهای خورشیدی 

هستند و هدف آن ها بررسی تأثیر این پدیده بر خنک کردن زمین است.
این موضوع زنگ هشدار را برای دانشمندانی به صدا در آورده که هشدار 
پیش بینی  غیرقابل  نتایج  است  ممکن  معلق  ذرات  با  جو  پر کردن  می دهند 

داشته باشد و زمین را به سمت بی ثباتی اقلیمی بیشتری هدایت کند.
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به گزارش رویداد۲۴ ،  امروز چهارشنبه در جنوب سیستان و بلوچستان، 
فارس رگباری  جنوب کرمان، شرق و شمال و غرب هرمزگان و جنوب 
باران پیش بینی می شود که احتمال صاعقه، آب گرفتگی معابر و جاری شدن 
روان آب به شکل محلی و محدود، باال آمدن ناگهانی سطح آب رودخانه های 
در  تأخیر  و  ارتفاعات  از  اشیا  سقوط  کهن سال،  درختان  شکستن  فصلی، 

پروازها بر اثر این سامانه بارشی وجود دارد.
پارک  عدم  ارتفاعات،  به  صعود  در  احتیاط  به  نسبت  هواشناسی  سازمان 
خودرو در اطراف درختان فرسوده و ساختمان های نیمه کاره، پرهیز از اتراق 
در بستر رودخانه ها و احتیاط در عبور از حاشیه مسیل ها توصیه کرده است.

خراسان  کرمان،  شرق  رضوی،  خراسان  بلوچستان،  و  سیستان  شمال  در 
و  خوزستان  استان های  غرب  و  ایالم  تهران،  جنوب  سمنان،  شرق  جنوبی، 

لرستان وزش باد شدید موقتی و خیزش گردوخاک رخ داد.

امروز چهارشنبه نیز برای شمال سیستان و بلوچستان، خراسان جنوبی، نیمه 
جنوب  و  ایالم  سمنان، خوزستان،  و شرق  جنوب  خراسان رضوی،  جنوبی 
کرمان وزش باد شدید موقتی و خیزش و نفوذ گردوخاک پیش بینی شده 

است.
کاهش  احتمال  اشاره  مورد  مناطق  در  طی  موقتی  شدید  باد  وزش  اثر  بر 
به  خسارت  ارتفاعات،  از  اشیا  سقوط  دید،  شعاع  کاهش  و  هوا  کیفیت 
و  حمل  ناوگان  در  اختالل  کهن سال،  درختان  شکستن  و  موقت  سازه های 
نقل و احتمال آسیب به تأسیسات حساس به گردوغبار وجود دارد که به 
عدم حضور افراد در فضای باز، به ویژه اشخاص آسیب پذیر، پایش شاخص 
آلودگی توسط دستگاه های ذی ربط و اتخاذ تصمیم مطابق با مقررات، عدم 
توقف و پارک خودرو در اطراف درختان فرسوده و ساختمان ها نیمه کاره و 

استحکام سازه های موقت توصیه شده است.
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۱۲ میلیون تومان برای یک 
شب خواب در چادرهای 

جام جهانی!

2

صفحه2

همراه با تحلیل خبر


