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 هالکت قاتل طلبه همدانی در عملیات ماموران نیروی 
انتظامی

فرد شروری که دیروز طلبه ای را در همدان به قتل رسانده بود بامداد 
امروز در درگیری با ماموران نیروی انتظامی کشته شد

به گزارش ایلنا، مقارن ظهر دیروز شنبه سرنشین یک خودروی سواری 
۲۰۶ در محله »آخوند« همدان با شلیک دو گلوله به سمت یک روحانی 
۴۶ ساله به نام »مصطفی قاسمی« او را به قتل رساند. هنگام عبور این 
طلبه در مقابل مدرسه حوزه علمیه آیت الله مالعلی معصومی همدانی، 
یکی از سرنشینان خودروی ۲۰۶ پیاده شده و دو گلوله به سوی روحانی 
شلیک می کند. این روحانی در دم جان خود را از دست می دهد و ضارب 

با سرعت از محل حادثه متواری می شود.
فرمانده انتظامی استان همدان در این باره گفت: پس از وقوع قتل 
دیروز که فرد شروری حوالی ساعت ۱۲و۳۰ دقیقه طلبه ای را در همدان به 
قتل رسانده بود، تیم های اطالعاتی و شناسایی نیروی انتظامی تا ۴ صبح 
امروز پیگیر ماجرا بودند که موفق به کشف محل اختفای این شرور در 
حاشیه شهر همدان شدند که به محض ورود به کوچه مخفیگاه با شلیک 
متعدد مواجه شدند . تیراندازی حدود نیم ساعت ادامه داشت تا اینکه 

قاتل به ضرب گلوله از پای در آمد .
یک درجه دار و یک سرباز هم به طور سطحی از ناحیه پا و کتف زخمی 

شدند که حال آنها مساعد است .
سردار کامرانی در پاسخ به سئوالی که چرا نیروی انتظامی با توجه به 
عکس های صفحات مجازی بهروز حاجیلویی اقدامی در راستای دستگیری 
و تادیب او انجام نداده است، گفت: عکس های بارگزاری شده با اسلحه و 
رجز خوانی ها پس از قتل طلبه همدانی بوده است و همین عکس ها منجر 
به شناسایی قاتل شده است . فرمانده انتظامی استان از انگیزه قاتل خبری 
نداد اما اذعان داشت قاتل و مصطفی قاسمی)طلبه ( در یکی از محالت 
همدان و در مجاورت همدان زندگی می کردند و همدیگر را می شناختند .

وی گفت : دادگستری و دادستان همچنان در پی کشف حقیقت و 
انگیزه های قاتل هستند .

توضیحات هاشمی درباره استعفای سرپرست برج میالد

هم  در جلسه  مطروحه  مباحث  مورد  در  تهران  رئیس شورای شهر 
اندیشی صبح امروز شورایی ها با شهردار تهران توضیحاتی را ارائه کرد.

به گزارش ایسنا، محسن هاشمی صبح امروز در ابتدای جلسه شورای 
شهر با حضور در جمع خبرنگاران در مورد جلسه هم اندیشی صبح امروز 
اعضای شورا با شهردار تهران، گفت جلسه امروز بسیار پربار بود و عالوه 

بر شهردار تهران، معاونین نیز در این جلسه حضور داشتند.
وی با بیان اینکه امروز معاون فرهنگی و اجتماعی شهرداری تهران در 
مورد استعفای آریازند - سرپرست برج میالد توضیحاتی ارائه کرد و گفت: 
در گذشته تنها یک مرجع در مورد صالحیت مدیران تصمیم گیری می کرد 
اما حاال تعداد این مراجع افزایش پیدا کرده و بعضاً سوء تفاهماتی ایجاد 
می شود. وی با بیان اینکه در مورد افزایش نرخ کرایه های حمل و نقل 
عمومی و قوانین تنظیم بازار بحث زیادی شد، گفت قرار شد که حناچی 
-شهردار تهران- در جلسه امروز هیئت دولت در مورد این مجموعه قوانین 
صحبت کند و بر اساس تصمیمی که امروز اتخاذ می شود کارهای اجرایی 
آن آغاز شود. هاشمی با بیان اینکه در مورد مسائل شهرسازی و قیمت های 
جدید صدور پروانه صحبت شده است، در پایان نیز  از اعضای شورای 

شهر و در آستانه روز شوراها تقدیر و تشکر کرد.

شناسایی و دستگیری دو شکارچی پلنگ
جانشین فرمانده انتظامی استان از شناسایی و دستگیری ۲ شکارچی 

غیرمجاز ۲ قالده "پلنگ" در شهرستان "بهشهر" خبر داد.
طرح  راستای  در  گفت:  مفخمی شهرستانی  ایلنا، حسن  گزارش  به 
تشدید مبارزه با قاچاق به خصوص قاچاق منابع ملی و به منظور حفاظت 
از گونه های حیوانات وحشی و کمیاب در مناطق بکر و جنگلی استان، 
فرماندهی انتظامی استان با همکاری عوامل یگان حفاظت محیط زیست 

اقدامات گسترده پلیسی را در دستور کار دارد.
زیست  محیط  کارشناسان  از  پی کسب خبری  در  کرد:  تصریح  وی 
شهرستان "بهشهر" مبنی بر اینکه شکارچیان غیر مجاز در مناطق جنگلی 
آن شهرستان اقدام به شکار ۲ قالده پلنگ کرده و الشه آن را آتش زدند، 
موضوع پرونده برای رسیدگی و دستگیری متهمان در دستور کار مأموران 
پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی شهرستان قرار گرفت. جانشین فرمانده 
اقدامات  انجام  و  میدانی  بررسی های  با  کرد:  اظهار  مازندران  انتظامی 
اطالعاتی و استفاده از شگردهای خاص و فنی پلیس، ۲ متهم این پرونده 

از شکارچیان غیر مجاز شناسایی و در عملیاتی ضربتی دستگیر شدند.
مفخمی افزود: متهمان در تحقیقات و بازجویی های فنی پلیس به بزه 
انتسابی اقرار کردند و در اظهارات خود عنوان داشتند، پس از شکار ۲ 
قالده پلنگ قصد انتقال و فروش پوست آنان به یکی استان های مرزی 
کشور را داشتند که با هوشیاری مأموران پلیس شناسایی و دستگیر شدند.

جانشین فرمانده انتظامی مازندران با بیان اینکه پوست هر ۲ قالده پلنگ 
در مخفیگاه متهمان کشف شد، افزود: برابر اعالم کارشناسان، ارزش 

ریالی پوست های مکشوفه ۴ میلیارد و ۳۰۰ میلیون ریال اعالم شد.
وی گفت: متهمان پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به 

مرجع قضائی معرفی و با قرار بازداشت موقت روانه زندان شدند.

اخبار
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برای توضیح درباره حذف برنامه نود

دومدیرتلویزیونبهشوراینظارتبرصداوسیمامیروند

گفت:  خانواده  و  زنان  امور  در  جمهور  رئیس  معاون 
کنند؛  برقرار  ارتباط  هم  با  خوبی  به  نمی توانند  خانواده ها 
کیفیت ارتباطات به شدت مختل شده، سوء تفاهم باال و 
قدرت شنیداری و درک پایین است که این موارد مناسبات 

اجتماعی را دچار مشکل می کند.
به گزارش ایسنا، معصومه ابتکار در جلسه شورای اداری 
استان که در استانداری خراسان رضوی برگزار شد، اظهار 
کرد: باتوجه به شرایط سخت اقتصادی سال ۹۸ به دلیل 
تحریم های آمریکا که تالش دارند، مردم ما را از پا دربیاورند، 
باید بیش از گذشته با جدیت، کارآیی، توان، امید و توکل 

برنامه ها را پیش ببریم.
وی با بیان اینکه چهلمین سال انقالب را پشت سرگذاشتیم 
و گزارشی از تحوالت جامعه زنان تهیه کردیم، عنوان کرد: این 
گزارش روند ۴۰ ساله تحوالت در آموزش، بهداشت، ورزش، 
را مشخص  بسیاری شاخص ها  و  اشتغال  اجتماعی،  امور 
آرمان های  و  اهداف  یمن  به  تحوالت چشمگیری  می کند. 
انقالب و تالش زنان داشتیم که مایه افتخار است اما کافی 

نیست.
یکی از جنبه های مهم عدالت، عدالت جنسیتی است

ابتکار بیان کرد: یکی از اهداف انقالب ما بحث عدالت 
بود. عدالت تفاسیر و تعابیر مختلفی دارد. عدالت در بعد 
و  کلیدی  بسیط،  مفهوم  اجتماعی  و  سیاسی  اقتصادی، 
محوری است، نمی توان بحث عدالت را فراموش کرد و نادیده 
گرفت. یکی از جنبه های مهم عدالت، عدالت جنسیتی یعنی 
دسترسی برابر زنان و مردان در تمام خدمات توسعه ای دولت 
است. به طور مثال در بحث آموزش بر اساس قانون اساسی 
و نگرش های دینی و انقالبی باید دسترسی به آموزش برای 

دختران و پسران امکان پذیر و رایگان باشد.
افزود:  خانواده  و  زنان  امور  در  جمهور  رئیس  معاون 
این سیاست ما بوده که قطعا در بخش های مختلف برای 
آن تالش کردیم اما در نقاط مرزی کشور که فرهنگ ها و 
قومیت ها نقش داشتند، دختران و پسران بازمانده از تحصیل 
داریم که تعداد دختران بیشتر بوده و ممکن است به دلیل 
نقاط  و  بلوچستان  و  باشد. در سیستان  بحث شناسنامه 

مرزی استان خراسان این وضعیت دیده می شود.
وی با اشاره به اینکه کشف رود بحث مهمی است که این 
رودخانه ارزشمند و زیست بوم مهم مشهد بوده که باید احیا 
شود، تصریح کرد: متاسفانه سکونتگاه های غیر رسمی اطراف 
مشهد آسیب های زیادی دارد و آسیب پذیری زیادی نیز در 
حوادث سیل داشته که با مدیریت خوب توانستند آن را مهار 
کنند اما آسیب های اجتماعی آن بسیار زیاد است. یکی از 
مباحث، اتباع بوده که با مشکالتی چون بی شناسنامه بودن و 
ازدواج زنان ایرانی با اتباع مواجه و یکی از تبعات آن بازماندگی 

از تحصیل است.
ابتکار ادامه داد: با رویکرد مقام معظم رهبری و دستور 
ایشان اکثرا این فرصت برای بچه ها ایجاد شده مگر به دلیل 
سن زیاد آن ها که باز هم ما با همکاری آموزش و پرورش 
در  ما  دادیم.  انجام  را  اقداماتی  مردم نهاد  سازمان های  و 
به دلیل مسائلی که مطرح  ایران شهر مشاهده کردیم که 
کردم، مدرسه نرفتند و ما نتوانستیم عدالت آموزشی را محقق 

کنیم.
معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده خاطرنشان 
کرد: در بخش ورزش نیز ما جامعه ای هستیم که اعتقادات 

روشن و قوی در ارتباط با مناسبات اجتماعی و موارد حرام 
سیاست ها  در  اگر  که  است  مهمی  بحث  حجاب  داریم. 
به گونه ای عمل نکنیم که دختران امکان استفاده از امکانات 
ورزشی داشته باشند، با مشکالت زیادی مواجه خواهیم شد. 
ابتدایی غفلتی در آموزش رخ داد و  در دوره ای در مقطع 
دانش آموزان ابتدایی آموزش تربیت بدنی ندیدند، در نتیجه با 
مشکالت حاد حرکتی، اسکلتی و روحی روانی روبه رو شدند.

وی با بیان اینکه نگاه عدالت جنسیتی تکلیفی برای همه 
ما است، عنوان کرد: این نگاه به تمام دستگاه ها بازمی گردد. 
این موضوع باید در شورای اداری در تمام استان ها یادآوری 
شود. در جلسه سال گذشته ستاد ملی زن و خانواده با رئیس 
جمهور، شاخص های عدالت جنسیتی ایجاد، نهایی و برای 
تمام دستگاه ها ابالغ شد. در فاز اول شاخص های کلی و 
در مرحله بعد شاخص های تخصصی را ابالغ خواهیم کرد 
تا اجرایی شود. ابتکار اضافه کرد: اطلس زن و خانواده را نیز 
در هر استان کار کردیم تا بتوانیم وضعیت زنان و خانواده را 
در هر استان ترسیم کنیم و شرایط و وضعیت از نظر زنان و 
خانواده تعریف شود. همزمان طرح ارتقای تاب آوری اجتماعی 
را نیز در استان اجرا کردیم که این طرح نقشه راه است. 
نقشه راه مرتبط به استان خراسان رضوی تصویب شده و 
این نقشه بسیار مهم است. تاب آوری مفهوم بسیار پیشرفته 
اجتماعی بوده که با مفاهیم فرهنگی و دینی همسانی دارد. 
این نقشه برای این امر ترسیم شده که به جوامع در معرض 
آسیب کمک کنیم تا این جوامع آسیب را بشناسند و از تمام 
فرصت های درونی و اجتماعی خود برای عبور از آن مشکل و 

ارائه راهکار استفاده کنند.
خانواده ها دچار بحران تنهایی هستند

معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده بیان کرد: 

به  توجه  با  نیز  خانواده  خاص  بحث  در  گذشته  سال  از 
آسیب هایی که خانواده امروزی با آن مواجه است و در دنیا 
پیدا کردیم. خانواده ها در  آن مواجه هستند، ورود  با  نیز 
دنیا بحران تنهایی دارند و دچار آسیب های شدیدی شده و 
انسجام خود را از دست داده اند، حفظ انسجام خانواده را در 
دستور کار قرار دادیم که یک مفهوم آن کاهش طالق است. 
این امر در استان اجرا شده و موفق هم بوده است. مشکالت 
خانواده ریشه در مشکالت اقتصادی هم دارد اما در کنار این 
موارد، اختاللی در کشور در اکثر استان ها و نیز در کشورهای 

دیگر وجود دارد و آن اختالل ارتباطی است.
برقرار  ارتباط  خوبی  به  نمی توانند  خانواده ها  افزود:  وی 
کنند؛ کیفیت ارتباطات به شدت مختل شده، سوء تفاهم باال 
و قدرت شنیداری و درک پایین است، این موارد مناسبات 
اجتماعی را دچار مشکل می کند. خانواده سالم و شکوفا، 
خانواده ای است که عشق، محبت و پیوندهای قوی عاطفی 
و انسانی در آن برقرار شود و روح اعضای خانواده را سیراب 
ارتباط از طریق شبکه های  کند، این خانواده است. اکنون 
اجتماعی برای خانواده ها راحت تر و ارتباطات دچار مشکل 

شده است.
ابتکار خاطرنشان کرد: از سال گذشته گفت وگوی خانواده 
در حال اجرا بوده و در استان نیز اجرا شده است. با مشارکت 
و همیاری تمام دستگاه ها، همزمان گفت وگوی بین نسلی را با 
همکاری وزارت آموزش و پرورش اجرا می کنیم. تفاهم نامه ای 
را نیز با وزرات علوم امضا کردیم تا تقویت مهارت های ارتباطی 
و گفت وگو در دانشگاه ها و تشکل های دانشجویی اجرا شود. 
تنش ها را می توانیم با مفاهمه و گفت وگو حل و فصل کنیم.

معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده با اشاره به 
اینکه در عدالت جنسیتی سند ارتقای وضعیت زنان و خانواده 

تنظیم شده است، تصریح کرد: این سند در استان خراسان 
رضوی نیز وجود دارد. سند ارتقای وضعیت زنان و خانواده، 
برنامه عملیاتی به ما می دهد تا بدانیم مشکالت و کمبودها 
چیست، عدد شاخص های عدالت جنسیتی چند است و باید 
افزایش یابد. این برنامه تکلیف را روشن می کند. این سند در 
شورای برنامه ریزی تنظیم و نهایی شده و اجرایی خواهد شد 
تا برنامه برای حرکت به سوی بهبود وضعیت زمان و خانواده 

فراهم شود.
۳۰ درصد پست های مدیریتی دولت تا پایان دوره باید از 

بانوان باشد
وی ادامه داد: در جهت گیری های موضوع عدالت، تصمیم 
خوبی از طرف روحانی داشتیم که مورد تاکید ایشان بوده 
و آن حضور زنان در عرصه های مدیریتی است. این مساله 
نظر  این  نیز  اقلیت ها  و  برای جوانان  بسیار مهمی است. 
را دارند. استفاده از جوانان دولت را به سمت جوان گرایی 
می برد و حضور زنان نیز  مشارکت و انسجام اجتماعی را به 
همراه دارد. ۴۱ درصد کارمندان دولت از بانوان هستند که 
نسبت به این تعداد ما مدیر خانم نداریم که ممکن است 
به دالیل مختلف نگرشی، رقابت ها و فرصت ها است. اکنون 
دولت شاخص ۳۰ درصد تعیین و بیان کرده که ۳۰ درصد 
پست های مدیرتی دولت تا پایان دوره باید از بانوان شایسته 

و توانمند باشد.
ابتکار اضافه کرد: بحث این نیست که شایستگی گرفته 
شود، بلکه کارآیی دولت با حضور بانوان و جوانان افزایش 
می یابد و به انسجام کمک می کند. کارنامه سال اول دولت 
دوازدهم در انتخاب مدیران زن را ارائه دادیم که تقریبا رشد 
۶۰ درصدی در مجموعه استان ها در انتصابات بانوان داشتیم. 
در ستاد وزارتخانه ها نیز شاهد رشد حدود ۱۷ یا ۱۸درصدی 
بودیم که کافی نیست اما قابل توجه است. ۴۰ نفر زن معاون 
وزیر یا هم تراز آن داریم که اتفاق خوبی است. همین روال 
در سطوح بعدی در سطح مدیران کل و معاونان آن ها نیز 
ادامه دارد. این جهت گیری مهمی است و بسیار می تواند در 
جامعه ما امید ایجاد کند. کارنامه دوم را در هفته دولت ارائه 
خواهیم داد. معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده 
گفت: توان افزایی سازمان های مردم نهاد رویکرد دولت آقای 
روحانی بوده که در این زمینه ظرفیت های بسیار خوبی در 
استان داریم. اعتماد به بخش خصوصی و اقتصادی می تواند 
سازمان های  به  اعتماد  باشد.  داشته  اقتصادی  تحوالت 
مردم نهاد و توان افزایی آن ها بسیار موثر است. تشکل های 
تا زمانی که  باشد  بازوی دولت  قوی و تخصصی می تواند 
دولت نمی تواند به نقاطی رسیدگی کند، کمک نماید. ما برای 

توان افزایی آن ها برنامه جدی داریم.
نیز  اشتغال  و  کارآفرینی  خصوص  در  کرد:  بیان  وی 
همکاری های خوبی را با وزارت کار برای زنان سرپرست خانوار 
داریم. همه در این زمینه مسئولیت دارند. زنان سرپرست 
فارغ  جوان  دختران  و  سرپرست  خویش  زنان  خانوار، 
التحصیل هدف ما در اشتغال هستند. ما با همکاری وزارت 
کار این بحث را دنبال می کنیم. طرحی برای زنان سرپرست 
ایجاد خواهیم کرد و امیدواریم در استان نیز شاهد این امر 
که  جهت گیری هایی  و  زمینه ها  این  در  امیدواریم  باشیم. 
اهداف متعالی کشور و مدنظر مقام معظم رهبری بوده و به 
طور خاص رئیس جمهور پیگیر آن هستند، شاهد تحوالت و 

پیشرفت های چشمگیر در سرمایه های استان باشیم.

گفت:  سیما،  و  صدا  سازمان  بر  نظارت  شورای  عضو 
تصمیم  گیری دقیق درباره برنامه نود به جلسه بعدی منتقل 
شده است و مدیر سیما و مدیر شبکه سه باید در جلسه 
بعدی حاضر شده و توضیحاتی در این باره ارائه کنند. به 
آشنا  حسام الدین  از  پس  ایرنا،  فرهنگی  خبرنگار  گزارش 
نماینده قوه مجریه و غالمرضا کاتب نماینده قوه مقننه، 
صدا  سازمان  بر  نظارت  شورای  عضو  هاشمی  قاضی زاده 
و سیما، اعالم کرد: در جلسه هفته گذشته درباره برنامه 
به  دقیق تر  تصمیم گیری  اما  بود  شده  صحبت هایی  نود 
جلسه بعدی منتقل شده است. مرتضی میرباقری و علی 
فروغی نیز باید در جلسه بعدی حاضر باشند تا توضیحاتی 

ارائه دهند. بنا به این گزارش، نود یک برنامه تلویزیونی 
زنده در زمینه فوتبال و ورزش بود، که هر هفته دوشنبه 
شب ازشبکه سه سیما پخش می شد. این برنامه فقط به 
تشریح و توضیح مسابقات فوتبال محدود نمی گشت بلکه 
در بخش های مختلف آن، به روابط میان فرهنگ جامعه، 
مردم، سیاست و حتی جغرافیای مناطق با نگاهی دگرگون و 
متمایز، به پدیدهٔ فوتبال پرداخته می شد. بنیان گذار، مجری 
و تهیه کنندهٔ برنامه ورزشی نود عادل فردوسی پور بود. این 
برنامه در اواخر سال ۹۷ دچار حاشیه های زیادی شد و در 
نهایت در تاریخ ۲۷ اسفند ۹۷ به صورت رسمی توسط رئیس 

صداوسیما اعالم شد که دیگر برنامه نود پخش نمی شد.

اختالف آرا میان اقلیم شناسان
زمین در انتظار عصر یخبندان کوچک

برخی از دانشمندان معتقدند که دوره گرمایش زمین در حال اتمام است و 
زمین از سال ۲۰۲۵ وارد عصر یخبندان کوچک می شود.

خبرگزاری مهر، گروه جامعه: برخی از دانشمندان معتقدند که دوره گرمایش 
زمین در حال اتمام است و در آینده ای نزدیک زمین وارد دوره سرمایش خواهد 
شد. این دانشمندان معتقدند که این دوره که از سال ۲۰۲۵ آغاز خواهد شد، 

عصر یخبندان کوچک خواهد بود.
شاید بتوان گفت که تغییر اقلیم و گرمایش زمین در حال حاضر به یکی 
از چالش برانگیزترین موضوعات بین المللی تبدیل شده است. یکی از دالیل 
این چالش نبود اجماع در بین دانشمندان این حوزه است. وجود دیدگاه های 
سیاست های  نشدن  اجرا  سبب  زمین،  گرمایش  علل  مورد  در  متفاوت 

بین المللی واحد در این حوزه شده است.
عده ای از دانشمندان با اصل موضوع گرمایش زمین مخالف هستند. این 
دانشمندان مسائل سیاسی در مطرح شدن چنین موضوعاتی دخیل می دانند. 
در سوی دیگر اما عده ای از دانشمندان معتقد هستند که افزایش انتشار 
زمین شده است.  افزایش دمای  انسان ساخت، موجب  گلخانه ای  گازهای 
دیدگاه دیگری نیز در این حوزه وجود دارد و آن هم اینکه عامل اصلی افزایش 
دمای زمین فعالیت های خورشیدی است نه گازهای گلخانه ای انسان ساخت.

گازهای گلخانه ای انسان ساخت عامل اصلی گرمایش زمین
برخی از دانشمندان معتقد به افزایش دمای کره زمین به دلیل افزایش 
انتشار گازهای گلخانه ای انسان ساخت بعد از انقالب صنعتی هستند. این 
عده همچنین منبع اصلی انتشار این گازها را منابع انرژی مانند نفت و گاز 
می دانند. این دیدگاه توانسته است برنهادهای بین المللی مسئول در حوزه 

تغییرات اقلیم سیطره یابد.
راه حل این دسته از دانشمندان برای کاهش دمای زمین، کاهش انتشار 
گازهای گلخانه ای انسان ساخت از طریق کاهش مصرف منابع انرژی مانند 

نفت و گاز است. تمرکز بر کاهش مصرف منابع انرژی باعث شده است تا 
عالوه بر دودستگی در جامعه علمی بر سر مسئله تغییر اقلیم در بین کشورها 
نیز دودستگی به وجود بیاید. کشورهای دارنده منابع انرژی برخالف کشورهای 
درواقع  ندارند.  راه حل ها  این  اجرای  به  چندانی  تمایل  انرژی،  منابع  فاقد 

دوقطبی کشورهای دارنده منابع انرژی و فاقد منابع انرژی شکل گرفته است.
فعالیت های خورشیدی

در مقابل برخی دیگر از دانشمندان بر این اعتقاد هستند که آنچه سبب 
افزایش دمای کره زمین شده است، باال رفتن میزان فعالیت های خورشیدی 
کاهش  با  که  می کنند  پیش بینی  همچنین  دانشمندان  این  است.  بوده 
به  نزدیک  آینده ای  در  زمین  دمای  آینده  دهه  در  فعالیت های خورشیدی 
سمت سرمایش و عصر یخبندان کوچک می رود. ازجمله این افراد می توان 

به تحقیقات پروفسور والنتینا زارکووا )Valentina Zharkova( اشاره کرد.
زمین در انتظار عصر یخبندان

پروفسور زارکووا و همکارانش از دانشگاه Northumbria طی بررسی های 
خود، دریافته اند که از سال ۲۰۲۵ کره زمین به دلیل کاهش ۶۰ درصدی 
فعالیت های خورشیدی، وارد دوره یخبندان، خواهد شد. این اقلیم شناس 

معتقد است که در این دوره بارش ها بیشتر به شکل برف خواهند بود.
تحلیل  نام  به  تکنیکی  از  استفاده  با  را  خود  مدل  همکارانش  و  زارکووا 
 Wilcox مؤلفه های اصلی به وسیله مشاهدات میدان مغناطیسی از رصدخانه
Solar در کالیفرنیا به دست آورده اند که دارای دقت ۹۷ درصدی است. آن ها 
سه چرخه خورشیدی باارزش فعالیت های میدان مغناطیسی را بررسی کردند 
که سال های ۱۹۷۶ تا ۲۰۰۸ را پوشش می دهند. این گروه از پژوهشگران معتقد 
هستند که این وضعیت آخرین بار حداقل در ۳۷۰ سال پیش مشاهده شده 
است. این اظهارات در حالی است که گروه اول دانشمندان پیش بینی کرده اند 
که تا پایان قرن حاضر دمای زمین افزایش بیش از ۲ درجه ای را تجربه خواهد 
کرد. از همین رو بعد از شکست پروتکل کیوتو در راستای کاهش انتشار 
 )UNFCCC( گازهای گلخانه ای، کنوانسیون تغییرات اقلیم سازمان ملل متحد
در اجالس بیست و یکم خود، موافقت نامه پاریس را مورد موافقت اولیه 

کشورهای حاضر قرارداد.
این موافقت نامه همه کشورهای عضو را موظف به کاهش انتشار گازهای 
گلخانه ای انسان ساخت به خصوص از طریق کاهش مصرف منابع انرژی مانند 
نفت و گاز می کند. ایران نیز این موافقت نامه را تأیید اولیه کرده است و در 
حال حاضر نیز، دولت در پی تصویب آن در مجلس شورای اسالمی است. 
این در حالی است که یکی از دالیل خروج آمریکا و تشکیک روسیه در پیوستن 
به موافقت نامه پاریس، وجود چندصدایی جامعه علمی در بحث تغییر اقلیم 

است.

معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده مطرح کرد

بحرانتنهایی،گریبانگیرخانوادههایامروزی

روزنامه صبح ایران


