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یک توئيت
دیدارضرغامی بادبیرکلسازمانجهانی
گردشگری

رسانه های جهان
راشا تودی:با وجود
مخالفتباتوصیههای
قبلی برخی مقامات
بـــهـــداشـــتـــی   ،یک
مــطــالــعــه جــدیــد در
مرکز کنترل و پیشگیری از بیماریهای
ایاالتمتحده( )CDCهمچنان اصرار
دارد کــه واکسیناسیون «ایمنترین
استراتژی» در برابر ویروس کروناست.
ایــن مطالعه که روز چهارشنبه توسط
« »CDCمنتشر شــد ،نشان داد که با
تبدیل نوع دلتا به سویه غالب کرونا در
نیمه دوم سال  ،2021احتمال ابتال
به کووید در افــرادی که واکسینه شده
بودند نسبت به واکسینهنشدهها6برابر
کمتربود.
یورونیوز:ساتورنینو
شهروند  ۱۱۲ساله
اســپــانــیــایــی ک ــه بر
اســاس گینس لقب
پیرترین مــرد جهان
را گرفته بــود ۱۸ ،ژان ــوی ــه(28دی)
درگذشت.اودرزمانمرگ ۱۱۲سالو
 ۳۴۱روزسنداشتوقراربودماهآینده
تولد ۱۱۳سالگیخودراجشنبگیرد.

سازگاریباکمآبیدرفازاجرا

دولتاجرایبرنامهسازگاریباکمآبی راکه شاملتصمیماتومحدودیتهاییچونتغییرالگویکشت،تعطیلیچاههای
غیرمجازو ...است ،آغازکرد.عضوکارگروه ملی«سازگاریباکمآبی»بهخراسانمیگویدهمهاستانهاباید
حداکثرتا 5سالدیگرخود رابابرنامههایکمآبیسازگارکنند
مصطفیعبدالهی-اینروزهاشایدکمیدلمان
راخوشکردهایمکهبارشسنگینبرفوباراندر
روزهای اخیر ،شاید از مشکالت خشکسالیها
کمیبکاهد،اماآنطورکهکارشناسانمیگویند
اینبارشهادرمقابلکسریآبمخازنزیرزمینی
ما ناچیز است و تنها راهکار علمی و منطقی برای
ما ،سازگارشدن با کمآبی است؛ همان راهکاری
کــه حــاال دول ــت هــم جــدیتــر از قبل بــه دنبال
اجراییکردنآناست.
▪مــدیــریــت فــرونــشــســت ،تعادلبخشی
آبخوانها،تغییرالگویکشت

هیئت دولــت در جلسه هفته گذشته خــود ،دو
مصوبهمهمدرحوزهمنابعآبیداشت؛یکیمربوط
بهاصالحآییننامهجلوگیریازتخریبتاالبهاو
دیگری،تقویتکارگروهملیسازگاریباکمآبی؛
دولتسیزدهمدراینجلسهتغییراتیدرساختار
و وظایف این کارگروه مصوب کرد که موضوعاتی
هــمــچــون «ضـــــرورت پیشگیری از خــطــرات
فرونشست»« ،اقــدام عاجل برای تعادلبخشی
آبخوانها در دشتهای ممنوعه» و همچنین
«ضرورتمدیریتالگویکشت»رابهعنواندالیل
مصوبهخوداعالمکرد.دولتعالوهبراضافهکردن
رؤسای سازمانهای زمینشناسی و اکتشافات
معدنی به اعضای این کارگروه ،مواردی را هم به
فهرستوظایفکارگروهافزود،ازجمله:
* تعیین چگونگی توزیع کمبود آب بین مصارف
مختلف
* هماهنگی برای رفع موانع اجرای برنامههای
سازگاریباکمآبیاستانها
* برنامهریزی بــرای استفاده از ظرفیتهای
اعتباری و تسهیالتی برای تنوعبخشی معیشتی
بهرهبرداران مجاز ،که در اجــرای برنامههای
ســازگــاری بــا ک ـمآبــی دچ ــار مشکل معیشتی
میشوند.
* بررسی علل و راهکارهای مواجهه با پدیده
فرونشستزمین

* هماهنگی تهیه و اجــــرای پیوستهای
اجتماعی-فرهنگی،ترویجیوآموزشیسازگاری
باکمآبی
* برنامهریزی برای تأمین کنتورهای هوشمند
حجمی
* اجرای سیاستهای کنترل سطح زیرکشت و
اعمالمحدودیتیاممنوعیتکشتبرنج(خارج
ازاستانهایگیالنومازندران)
* و ارائه گزارشهای ساالنه ارزیابی برنامهها ،به
هیئتوزیران.
▪یککارگروهملیباشعباستانی

کــارگــروه ملی ســازگــاری با کمآبی متشکل از
اعضای عالیرتبه هیئت دولت است و مسئولیت
کــارگــروه نیز برعهده وزیــر نیرو اســت .آنطــور
هم که در پایگاه رسمی این کارگروه به نشانی
 wsanw.irدرج شده ،رئیس سازمان برنامه و
بودجه ،وزیر جهاد کشاورزی ،وزیر صمت ،رئیس
سازمانمحیطزیست،وزیرکشورورئیسسازمان
هواشناسی،عضواینکارگروهملیهستند.
▪ 10ماهتعطیلیکارگروهملی؟

نکته عجیب اینکه در بین اعضای فعلی این
کارگروهکهدرسایترسمیآنمعرفیشده،فقط

«سحر تاجبخش» رئیس سازمان هواشناسی
کشور همچنان مسئولیت دارد و سایر تصاویر و
اسامی مربوط به اعضای هیئت دولت دوازدهم
است! که البته این اشتباه در بهروزرسانی نشدن
اطالعات را ،میگذاریم به پای اشتباه فردی
مسئولسایتوابداآنرابهمعنایبیاهمیتبودن
جایگاه و وظایف این کارگروه ملی نمیدانیم!
هرچند که مروری بر اخبار پایگاه اطالعرسانی
وزارت نیرو هم نشان میدهد که آخرین گزارش
تصویری جلسات این کارگروه ،مربوط به 24
اسفند سال  99است و بعد از آن هیچ خبری از
برگزاریجلساتاینکارگروهمنتشرنشدهاست.
▪هیچکدامازاستانهاموفقبهاجرای
کاملبرنامههانشدهاند

اما مرور خبرهای وزارت نیرو نشان میدهد که

در این مــدت ،کمیته تخصصی کارگروه ملی
سازگاری با کمآبی ،فعال بوده است .مصداقش
گــزارش  26دی  1400این کمیته است که
البته این گــزارش هم ،حاوی اطالعات تلخی
اســت« :طبق ارزیابی عملکرد  31استان در
اجــرای برنامه ملی سازگاری با کمآبی ،هیچ
یک از استانها موفق به اجرای کامل برنامهها
نشدهاند،هرچندکهاستانهایبوشهر،خراسان
جنوبی ،همدان ،هرمزگان ،کرمان و سمنان با
کمتر از  20درصد عقبماندگی ،پیشروترین
اســتــانهــا بــودهانــد امــا اســتــانهــای قــزویــن،
آذربایجانغربی ،مرکزی ،اصفهان و اردبیل،
ضعیفترین عملکرد را تا پایان شهریور 1400
داشتهاند» ،که امیدواریم این عملکرد ضعیف
کــارگــروههــای استانی ،ارتباطی به تعطیلی
احتمالیکارگروهملیطی 10ماهاخیرنداشته
باشد.
▪امیدبهپویایییکیازمهمترین
کارگروههایملی

در هر صــورت ،حاال که هیئت دولــت ،تقویت
کارگروه ملی سازگاری با کمآبی را در دستور
کار قرار داده است ،باید منتظر فعالترشدن
آن شد ،چراکه نمیتوان در این حوزه سلیقهای
و مقطعی رفــتــار کـــرد؛ آن هــم در کشوری
با ایــن وضعیت 29 :استان در معرض خطر
فرونشست ،وضعیت قرمز بیش از  300دشت،
کمبارشترین سالها در نیم قرن اخیر ،خالی
بودن  61درصد سدهای کشور و . ...

عضوکمیتهتخصصیکارگروهملیدرگفتوگوباخراسان:

برنامه 5سالهبرایسازگاریکاملاستانهاباوضعیتکمآبی
«احد وظیفه» ،عضو کمیته تخصصی کارگروه ملی سازگاری با
کمآبی ،دربــاره فعالیتهای این کارگروه به خراسان میگوید:
«امسال اولین سال اجرای برنامههای کارگروه در سطح استانها
بود و هدفگذاری این است که طی  4تا 5سال آینده ،همه استانها بتوانند به طور کامل
با وضعیت کمآبی سازگاری پیدا کنند» .وی تصریح میکند« :تغییرات در نوع الگوی
کشت ،مسدودکردن چاههای آب در برخی مناطق و تبدیل مقیاس برداشت آب چاهها ،از
مقیاس ساعتی به حجمی ،از جمله برنامههای کمیته تخصصی کارگروه است که اجرای
آن دنبال میشود».

۹
گزیده

شورای نگهبان الیحه نظام
رتبهبندی معلمان را رد کرد
سیامک رهپیک ،قائممقام دبیر شورای نگهبان،
بــا ارســـال نــام ـهای بــه رئــیــس مجلس از عدم
تایید الیحه رتبهبندی معلمان در ایــن شورا
خبر داد .در ایــرادات شورای نگهبان به الیحه
رتبهبندی معلمان ،بیشتر موارد معطوف به وجود
ابهامهاست .برای نمونه ابهام در اولویتبندی
میان شاخصهای اعمال نظام رتبهبندی ،ابهام
در سنوات تحصیل در مراکز تربیت معلم  ،ابهام
در عبارت «کماکان معلم هستند» و ...از جمله
ایرادات شورای نگهبان است .همچنین در یکی
از ایرادات آمده است:
 در تبصره  ،۳از این جهت که مشخص نیستچنانچهپسازاعمالنظامرتبهبندی،منابعمالی
الزم برای پرداخت از تاریخ  ۳۱شهریور ۱۴۰۰
بیشازمیزانمذکورباشد،چگونهعملخواهدشد
ابهامدارد؛پسازرفعابهاماظهارنظرخواهدشد.
اطالق منوط شدن اجرای مصوبه در سالهایآتی به پیشبینی در بودجههای سنواتی ،مغایر
بند  ۱۰اصل سوم قانون اساسی شناخته شد.
در همین زمینه رضــا حاجیپور ،سخنگوی
کمیسیون آمــوزش و تحقیقات مجلس ،دیروز
از رسیدگی به ایــرادات شورای نگهبان درباره
الیحه نظام رتبهبندی معلمان با حضور نماینده
شورا و مسئوالن دستگاههای اجرایی ذیربط
در جلسه روز یکشنبه این کمیسیون خبر داد.

پیوند موفق کلیه حیوان به انسان

راشا تودی دیروز گزارشی از پیوند کلیه خوک به
انسان در آمریکا منتشر کرد و نوشت :جراحان در
ایاالتمتحدهازپیوندموفقیتآمیزکلیهازیکخوک
اصالحشده ژنتیکی به بدن یک بیمار مرگ مغزی
خبردادند.پسازپیوند،اندامهابهمدت 3روزادرار
ایجاد کردند و قبل از پایان مطالعه ،هیچ نشانهای
از پ ـسزدن توسط سیستم ایمنی میزبان نشان
ندادند.راشاتودینوشت:اینعملکهروزپنجشنبه
در  American Journal  توضیح داده شد ،گام
دیگریدرجهتغلبهبرچالشهایبزرگدرپیوند
یا انتقال بافت بین گونهای است .تصور میشود که
چنینمواردیمیتوانندبهرفعکمبودمزمناعضای
اهداکنندهکمککنند.پزشکاندانشگاهآالبامادر
بیرمنگام،اینعملجراحیرادر 30سپتامبرسال
گذشته (شهریورگذشته) روی جیم پارسونز ،مرد
 57سالهایکهپسازتصادفباموتورسیکلتمرگ
مغزیشدهبود،انجامدادند.

