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كاهش بيماران سرپايي در يك هفته تا 10 روز بعد، كاهش بستري ها 2 تا 3 هفته بعد و كاهش مرگ ومير حدود 4 تا 5 هفته بعد رخ خواهد داد

معاونکلوزارتبهداشت:نوعگرانترواکسنکروناراپیشخریدکردهایم

يك نفر، يك قايق، يك خزر!
سازمان شيالت براي مقابله با صيادي غيرمجاز در درياي خزر فقط يك نيرو به همراه يك قايق دارد

در چهارميــن 

زهرا چيذري
روز از اعمـــال   گزارش  2

محدوديت هاي 
شـديد كرونايي در سـطح كشـور، با طغيان 
دوباره ويروس افزايش مبتاليان و فوتي هاي 
كرونا مواجه بوديم. طي 24 ساعت منتهي به 
روز سه شـنبه چهـارم آذرمـاه، 4۸3 بيمـار 
كرونايي جـان خود را از دسـت دادنـد. آمار 
مبتاليان جديد هم قابل تأمل بود و 13 هزار و 
۷21 بيمار جديد مبتال به كوويد1۹ در كشـور 
شناسايي شد و 2 هزار و ۸01 نفر بستري شدند. 
اين در حالي است كه با اعمال محدوديت هاي 
جديد، بيش از ۹0 درصد تردد در اتوبان تهران 
شمال تقليل پيدا كرد و در اتوبان تهران - قم و 
مواصالت جنوبي شهر تهران اين ميزان به ۷0 
درصد رسيده اسـت، اما آنطوركه متخصصان 
مي گويند، براي اينكه آثار اين محدوديت ها را 
در كاهـش ابتالهـا و فوتي ها ببينيـم، براي 
بيماران سـرپايي يـك هفته تـا 10 روز، براي 
بستري ها دو تا سه هفته و براي موارد مرگ ومير 
حدود چهار تـا پنج هفته زمان الزم اسـت تا 
شـاهد تغيير و كاهشي شـدن آمارها باشيم. 
اعمال محدوديت هاي كرونايي اگرچه باعث كاهش 
ترددهاي درون و برون شهري شده است، اما هنوز 
اثربخشي خود را بر آمار ابتال و فوتي هاي كرونايي 
نشان نداده اس��ت. بر همين اس��اس گزارش روز 
گذشته وزارت بهداشت درباره آمار فوتي ها، مبتاليان 
و بستري هاي كرونايي از تداوم بحران كرونا در كشور 

حكايت داشت. 
طي 24 ساعت منتهي به روز سه شنبه 4 آذر ماه، 
۱3 هزار و ۷2۱ بيمار جديد مبتال به كوويد۱۹ در 
كشور شناسايي ش��د كه 2 هزار و ۸۰۱ نفر از آنها 
بستري شدند.  مجموع بيماران كوويد۱۹ در كشور 
به ۸۸۰ ه��زار و ۵42 نفر رس��يد. در همين زمان، 
4۸3 بيمار كوويد ۱۹ جان خود را از دس��ت دادند 
و مجموع جانباختگان اين بيم��اري به 4۵ هزار و 

۷3۸ نفر رسيد. 
تاكنون ۶۱۷ هزار و ۷۱۵ نفر از بيماران، بهبود يافته 
يا از بيمارستان ها ترخيص شده اند. ۵ هزار و ۸24 
نفر از بيماران مبتال به كوويد۱۹ در وضعيت شديد 

اين بيماري تحت مراقبت قرار دارند. 
تا كن��ون ۵ ميلي��ون و ۸۷۱ ه��زار و ۹۸ آزمايش 

تشخيص كوويد۱۹ در كشور انجام شده است. 
استان هاي تهران، اصفهان، قم، آذربايجان شرقي، 
خراسان جنوبي، سمنان، قزوين، لرستان، اردبيل، 
خوزستان، كرمانشاه، كهگيلويه و بويراحمد، گيالن، 
بوشهر، زنجان، ايالم، خراس��ان رضوي، مازندران، 
چهارمحال و بختياري، الب��رز، آذربايجان غربي، 
مركزي، كرمان، خراسان ش��مالي، همدان، يزد و 
كردستان در وضعيت قرمز قرار دارند. استان هاي 
هرمزگان، فارس، گلستان و سيستان و بلوچستان 

نيز در وضعيت نارنجي و زرد قرار دارند. 
   ۹0 درصد كاهش تردد بين شهري و شهري 
امروز پنجمين روز از اجراي محدوديت هاي گسترده 
كرونايي در سطح كشور اس��ت و با نگاهي به آمار 
مبتاليان و فوتي ها انگار اي��ن محدوديت ها هنوز 
نتوانسته اند بر ميزان شيوع و مهار بيماري اثرگذار 

باشند. 
عليرضا زالي، فرمانده س��تاد مديري��ت مقابله با 
بيم��اري كرون��ا در ته��ران مي��زان اثر گ��ذاري 
محدوديت هاي جديد را با آماري از جنس ميزان 
ترددهاي درون شهري و برون شهري تفسير كرد 
و گفت:» براساس گزارش هاي پليس راهور، ميزان 
تردد در جاده تهران به شمال ۹۰ درصد و تهران 
به قم حدود ۷۰ درصد كاهش پيدا كرده اس��ت. 
همچنين ميزان ترددهاي درون شهري در حدود 
۵۹ درصد و تردد ش��بانه نيز ۷۰ درصد در تهران 

كم شده است.« 
    آثـار محدوديت ها بر كاهـش مرگ هاي 

كرونايي يك ماه تا 40 روز ديگر
زالي با تأكيد ب��ر اينكه االن خيلي زود اس��ت كه 
تأثير تغييرات آماري را با اعمال محدوديت ها بيان 
كنيم، افزود:» هر گونه تغييري در مرگ و مير براثر 
هرگونه مداخالت مدني و اجتماعي در براي كاهش 
يا افزايش مرگ و مير بين يك ماه تا 4۰ روز زمان 
مي برد. اين زمان در مورد تغييرات تعداد بستري ها 
به حدود س��ه هفته مي رس��د و در مورد مراجعان 

سرپايي هم بين ۱۰ تا ۱4 روز زمان خواهد برد.«
به گفته زالي اولين شاخصي كه تغيير خواهد كرد 

كاهش ميزان مراجعات سرپايي خواهد بود. 
وي تصريح كرد:» بررس��ي اپيدميولوژيك نشان 
مي ده��د كارهايي ك��ه در ح��وزه محله محوري، 
بيماريابي و تقليل آثار منطقه اي اين بيماري زودتر 
از 4۰ روز محقق نخواهد ش��د، بنابراين با متانت، 

صبوري و شكيبايي بايد به تغيير روند نگاه كرد.«
   زمان اثرگذاري محدوديت ها

ايرج حريرچي، معاون كل وزارت بهداشت هم در 
خصوص تأثير محدوديت ها و تعطيلي ها در قطع 
زنجيره انتقال كرون��ا گف��ت: » در درون دادهاي 
سيستم مقابله با كرونا كه يكي از مؤلفه هاي اصلي 
آن كاهش ترددهاس��ت، اي��ن تعطيلي ها كاهش 
و اثر بس��يار خوبي گذاشته و توانس��ته سفرهاي 

درون شهري و برون شهري را به مقدار قابل توجهي 
كاهش دهد و از س��اعت 2۱ تا 4 صبح هم عبور و 
مرور كاه��ش قابل مالحظه اي پيدا ك��رده و همه 
اينها باعث كاه��ش تماس هاي اجتماعي و صدمه 
به زنجيره انتقال ش��ده چون فع��اًل قطع زنجيره 
انتقال را نداريم،بنابراين بر اين اساس شاهد كاهش 
بيماران سرپايي در يك هفته تا ۱۰ روز بعد، كاهش 
بستري ها دو تا سه هفته بعد و كاهش مرگ ومير 

حدود چهار تا پنج هفته بعد خواهيم بود.«
وي با اشاره به محدوديت هاي قبلي  ادامه داد:»اِعمال 
تعطيلي ها در اوايل آبان كه حدود ۶۹ شهرس��تان 
انجام شد، اين شهرستان ها را از قرمز بودن خارج كرد 

و اثرات آنها به تدريج مشاهده شد.«
از نگاه وي نكته مهم اين اس��ت كه ظاهراً مردم با 
اقدامات دولت بيشتر باورشان مي شود كه اوضاع 
خطرناك است و رفتار آنها با اقدامات دولت هماهنگ 
است، به دو دليل؛ يكي اثر رواني و ديگر اين است كه 
دولت ها موقعي اين تصميم ها را مي گيرند كه روند 
بستري و مرگ باالست و مردم هم اين را احساس 

مي كنند. 
   توزيع عادالنه 1۸ ميليون واكسن 

حريرچي در پاسخ به اين سؤال كه با وجود تحريم ها 
احتماالً ما در گرفتن واكسن هم دچار مشكل خواهيم 
شد، تصريح كرد: » نه به هيچ وجه، ما هم مثل اكثر 
كشورهاي دنيا جزو كنسرسيوم كوواكس هستيم كه 
بيشتر كشورهاي اروپا هم در آن عضو هستند،بنابراين 
از طريق اين كنسرسيوم انتقال مبالغ اوليه واكسن را 
انجام داديم و سازمان بهداشت جهاني، يونيسف و 
كنسرسيوم تقبل كرده كه 2۰ درصد مردم كشورها 
را با سبدهاي مختلف  واكسينه كند و  ما سبدي كه 
گران تر و اختياري تر بوده انتخاب كرديم. در اولين 
فرصتي كه واكسن توزيع ش��ود كه وقت دوري هم 

نيست به كشور ما هم خواهد آمد.«
وي با تأكيد اقدام براي تهيه ۱۸ ميليون دوز واكسن 
درباره شيوه توزيع آن تصريح كرد:» واكسن عادالنه 
و براساس اصول علمي توزيع خواهد شد؛ اول افراد پر 
خطر و كادر بهداشت و درمان در اولويت خواهند بود 
و هيچ تبعيض و شهروند درجه اولي هم وجود ندارد. 
وي درباره واكسن ايراني هم گفت:»فازهاي حيواني 
چهار تا از واكسن ها طي ش��ده و فاز انساني شان تا 
دو، س��ه هفته ديگر آغاز و تا چند ماه آينده توزيع 

مي شود.«

  نماينده مجلس گفت: مدل فعلي تخصي��ص ارز 4هزارو2۰۰ توماني 
به واردات دارو قطعاً اشتباه است. مدل فعلي زمينه ساز ايجاد مافياي دارو 
شده است و در حال حاضر هم نمي توان اين مافيا را حذف كرد. اين مافيا 

واردات دارو را خيلي پيچيده و انحصاري كرده است. 
  معاون رئيس جمهوري و رئيس بنياد شهيد و امور ايثارگران گفت: در 

هيچ  جاي دنيا گروه  منسجم و مردمي مانند بسيج وجود ندارد. 
  مدير كل پيش بيني و هش��دار سريع س��ازمان هواشناسي از ورود 
سامانه بارشي جديد به كش��ور از اواخر ۵ آبان خبر داد و گفت: در پي 
ورود اين سامانه بارشي به كشور در بيشتر مناطق بارش باران يا برف 

خواهيم داشت. 
  رئيس سازمان بهزيس��تي كش��ور گفت: ۱۵۰ هزار دانش آموز داراي 
معلوليت تحت پوش��ش خدمات تخصصي فني و توانبخشي بهزيستي 
هس��تند و برخي آنها از حمايت هاي مادي و معيش��تي ني��ز برخوردار 

مي شوند. 
  رئيس مركز توسعه حل اختالف از تعيين تكليف وضعيت استخدامي 

نيروهاي شوراهاي حل اختالف در اليحه جديد خبر داد. 
  رئيس سازمان پژوهش و برنامه ريزي آموزشي با بيان اينكه اقدام اصلي ما 
در شرايط كرونايي، توليد برنامه هاي درسي متناسب با اين اوضاع بود، گفت: 
QR code خوان شدن كتاب هاي درسي اقدام ديگر ماست؛ از اين طريق 

امكان دسترسي به اطالعات افزون تر براي دانش آموز فراهم مي شود. 
  سخنگوي سازمان آتش نشاني تهران از توزيع سومين مرحله كمك هاي 

مؤمنانه آتش نشانان خير به اقشار ضعيف و كم درآمد خبر داد. 

رئيس سازمان بسيج مستضعفين خبر داد

 آزادي ۲ هزار و ۴۹۳ زنداني غير عمد 
با مشاركت قوه قضائيه در سال جاري

رئيس سازمان بسيج مستضعفين با بيان اينكه در دو، سه روز آينده 
آزادسازي هزار زنداني در دستور كار بسيج قرار گرفته است، تصريح كرد: 
اين اقدام از گذشته هم در دستور كار بوده به طوري كه در سال جاري 
2 هزار و 4۹3 زنداني غير عمد با مشاركت قوه قضائيه انجام شده است. 
به گزارش پايگاه اطالع رساني بسيج، سردار غالمرضا سليماني، رئيس سازمان 
بسيج مستضعفين عصر روز گذش��ته همزمان با هفته بسيج در نشست 
نهضت آزادسازي بيش از هزار زنداني جرائم غير عمد با اشاره به اينكه انجام 
يك كار خير و در كانون توجه قرار گرفتن كرامت انسان ها از اهداف انقالب 
است، گفت: آزادي زنداني هاي غير عمد مد نظر بسيج است؛ بسيج موفق به 
آزادي ۸3۷ نفر از زندانيان جرائم غيرعمد شده و اين تعداد در دو، سه روز 

آينده با مشاركت خير ين و بخش هاي مختلف به هزار نفر خواهد رسيد. 
وي افزود: با پيگيري قوه قضائيه، سازمان زندان ها، دادگستري استان ها و 
همه مجموعه هاي خيرخواه و مردمي بدون توجه به رقم ها تالش شده در 

اين آزادسازي ها كرامت انسان ها حفظ شود. 
 س��ردار س��ليماني با بيان اينكه توانايي ها هرچند اندك در كنار هم قوت 
مي گيرد، تصريح كرد: اين اقدام از گذشته هم در دستور كار بوده به طوري 
كه در س��ال جاري 2 هزار و 4۹3 زنداني غير عمد با مشاركت قوه قضائيه 

انجام شده است. 
 وي با بيان اينكه با اين اقدام نيروي كار وارد بازار شده و كانون گرم خانواده ها 
ايمن مي شود، تصريح كرد: با اين اقدام مسير خانواده در سالمت طي مي شود، 

ويژگي جامعه اسالمي اين است كه در حل مشكالت انسجام داشته باشد. 
 سردار سليماني با اشاره به انسجام دوران كرونايي و شباهت آن به اوج گيري 
مبارزات ايران عليه نظام طاغوت و جنگ تحميلي گفت: انسجام اخير ملت 
ايران در مواجه با ويروس كرونا ذيل رهبري هاي مقام معظم رهبري ستودني 

بود و ان شاءاهلل با راهنمايي علما اين روند ادامه داشته باشد. 
 رئيس سازمان بسيج با اشاره به اينكه پشتيباني معنوي علما باعث همكاري 
محكم خواهد بود و اي��ن همكاري ها با قوه قضائيه به ط��ور جدي تر ادامه 

خواهد داشت. 
 وي با اشاره به اينكه اگر اندكي از هموطنان به دليل عدم تمكن در زندان 
هستند حركت خوبي براي آزادي انجام خواهد ش��د، تأكيد كرد: تا پايان 
هفته بسيج هزار زنداني آزاد خواهند ش��د و اين روند سال آينده هم ادامه 

خواهد داشت. 

حسين سروقامت

»سبك زندگي مينيمال« را به خاطر داريد؟
اگر اين سبك را در سازماني پياده سازي كنيم، از »سازمان چابك« 

سر در مي آوريم. . . سازماني منطبق با نيازهاي هزاره سوم!
سازمان چابك خالق و بانشاط بوده، از انعطاف پذيري، اثربخشي و 

راندمان بااليي برخوردار است. 
در ايـن سـازمان سـاختارها سـاده، دسترسـي ها آسـان و 
تصميم گيري ها سريع است. مدير و پرسنل به توانمندي يكديگر 

اعتماد داشته، كاركرد تيمي مناسبي وجود دارد. 
سازمان چابك همگراسـت. مانيتورينگ و جمع آوري اطالعات 
سريع و دقيق است. با شتاب به سمت هدف حركت مي كند و اتالف 

منابع و هزينه ها حداقلي است. 
در اين سـازمان هر كس دقيقًا در جاي خود استقرار يافته، مدير 
خود چابك اسـت؛بنابراين تهديدات به فرصت هاي پيشـرفت 

تبديل مي شوند. 
سازمان چابك سـرعت و سـازگارپذيري را با ثبات و اثربخشي 

تركيب كرده، با مقتضيات جديد، آرايش جديد اتخاذ مي كند. 
 آيا شما از سازماني چابك برخورداريد؟

177

ابراهيم مشيريان

كبري فرشچي 

مهاجرت قاچاقچيان از جنوب به شمال
قاچاقچيان پس از زنده گيري و قاچاق پرندگان جنوب كشور، حاال به 
گونه هاي شمالي هم رحم نكرده اند. اين سودجويان از ۱2 نقطه شمال 
غرب كشور، پرندگان ناياب را با قيمت هاي ميلياردي به خارج از كشور 
قاچاق مي كنند. امس��ال ۱۶ محموله از قاچاق پرندگان ناياب توسط 

محيط باني كشف و ضبط شده است. 
به گفته مسئوالن محيط زيست آذربايجان غربي، بازگيران جنوب كشور 
بعد از غارت و قاچاق پرندگان جنوب به كشورهاي حاشيه خليج فارس، 
اين روزها به طمع سرقت ميراث زيس��ت محيطي وارد زيستگاه هاي 
طبيعي اين منطقه شده اند. اين سوء اس��تفاده ها نيازمند برخوردهاي 
جدي و سريع با اين افراد با تقويت بخش محيط باني در يگان حفاظت 

اداره محيط زيست استان هاي شمال غربي كشور است. 
روز گذشته مدير كل حفاظت محيط زيس��ت آذربايجان غربي، پايش 
مس��تمر مناطق تحت حفاظت محيط زيس��ت را كه ش��امل مناطق 
چهارگانه است، در اولويت اقدامات يگان حفاظت ذكر كرد و در اين باره 
گفت: »به علت حساسيت باالي حفاظت از پرندگان و حيات وحش اين 
مناطق با وس��عت حدود ۷  هزار هكتار همواره توسط اكيپ هاي يگان 

حفاظت پايش مستمر مي شود.«
مهران نظري با اش��اره ب��ه اينكه عالوه  ب��ر اين مناط��ق مناطقي كه 
حفاظت شده نيستند نيز توس��ط نيروهاي اين يگان بازديد مي شوند، 
افزود: »به علت تن��وع موج��ود در گونه هاي پرندگان اس��تان و طمع 
ش��كارچيان سركش��ي مس��تمر در تمام زيس��تگاه هاي موجود جزو 

برنامه هاي محيط بانان است.«
فرمانده يگان حفاظت محيط زيست آذربايجان غربي هم روز گذشته با 
اشاره به آغاز فعاليت بازگيرهاي استان هاي ديگر، به ويژه بوشهر در اين 
استان به ايرنا گفت: » از شهريورماه كه فصل كوچ پرندگان به سواحل 

درياچه اروميه فرا مي رسد، اين سودجويان وارد استان مي شوند.«
مش��اهدات رضا خيري بيانگر اين اس��ت كه آنها با شگردهاي خاص 
پرندگاني را كه در جزيره اش��ك به س��ر مي برند و در س��واحل پرواز 
مي كنند، زنده گيري كرده و به جنوب كشور براي قاچاق به كشورهاي 

عربي ارسال مي كنند. 
وي با اش��اره به اينكه ۱2مورد از اين تخلفات در سال جاري ثبت شده 
 است، افزود: »مناطق زيستگاهي سلماس، اروميه، پلدشت و مياندوآب 
مناطقي بودند كه اين متخلفان در آنها اق��دام به زنده گيري پرندگان 

شكاري كردند.«
فرمانده يگان حفاظت محيط زيست آذربايجان غربي معتقد است كه 
اين سودجويان بعد از اين كه ميراث جنوب كشور را غارت كردند، چشم 
طمع بر ميراث شمال كشور دارند و اين موضوع دلخراشي براي ذخاير 

ژنتيكي و زيست محيطي آذربايجان غربي است. 
فرمانده يگان حفاظت محيط زيس��ت آذربايجان غرب��ي افزود: »عراق 
مقصد عمده اين گونه خريد و فروش هاس��ت و ۱۶محموله از پرندگان 

ناياب در اين زمينه امسال رصد و كشف شده  است.«
خيري محموله هاي خريد و فروش شده و قابل حمل به كشور همسايه 
را طاووس، قرقاول و طوطي بيان كرد و ادامه داد: »سردشت و پيرانشهر 
مسير حمل ونقل اين پرندگان بودند كه با هوشياري مأموران يگان و رصد 

فضاي مجازي با همكاري نيروي انتظامي از خروج آن جلوگيري شد.«
گفتني است امسال ميزان دستگيري شكارچيان غيرمجاز و كشفيات 
يگان حفاظت محيط زيست در مناطق شكار ممنوع شمال غرب كشور 

2۰ درصد نسبت به سال گذشته افزايش داشته است. 
امس��ال 24۱ نفر ش��كارچي متخلف در شمال غرب كش��ور دستگير 
شده اند كه اتهام آنها، ش��كار انواع پرندگان، كل و بز بوده است. از اين 
افراد ۷۵ قبضه اس��لحه نيز كش��ف ش��ده و در اختيار مراجع قضايي 
قرار گرفته اس��ت. ضم��ن اينكه در اين راس��تا و با پيگي��ري مأموران 
يگان حفاظت محيط زيس��ت اس��تان 3۰۰ قطعه پرنده زينتي نيز كه 
سودجويان قصد قاچاق آنها را از مناطق حفاظت شده داشتند، كشف 

و ضبط شده  است. 

 كاهش مواد خوراكی 
در سبد غذايی خانوار

شـايد نتـوان كرونـا را عامـل رخدادهـاي اقتصـادي جـاري 
در جامعـه دانسـت، اما بـه طـور يقيـن كرونـا شـكاف هاي 
اقتصـادي - اجتماعـي موجـود را در جامعـه تعميـق كـرد. 
با شيوع كرونا بسياري از كس��ب و كارها به ويژه كسب و كارهاي خدماتي 
با آسيب جدي مواجه شده است و حاال هم تعطيلي هاي كرونايي وضعيت 
زندگي و تأمين معاش بسياري از اقشار را با چالش جدي مواجه كرده است. 
كارگران هتل ها، رستوران ها، باشگاه هاي ورزشي و بسياري از مشاغل مرتبط 
با اوقات فراغت از جمله مشاغلي است كه در اين ايام با آسيب جدي مواجه 
بوده است. چالش هاي اقتصادي اين بيماري موجب شده تا اقشار ضعيف 
جامعه بيش از پيش آس��يب ببينند و افرادي كه طي س��ال هاي گذشته 
بيكاري و جوياي كار بوده اند بيش از پيش شانس خود را براي يافتن شغل 

مناسب از دست بدهند. 
نتايج نظرسنجي اخير مؤسسه عالي پژوهش تأمين اجتماعي در حوزه بيمه 
بيكاري نشان داد كه بيش از ۹3 درصد از بيكارشدگان در ايام بيكاري مجبور 
شده اند هزينه هاي زندگي خود و خانواده شان را كاهش دهند. بيش از ۷۶ 
درصد آنان مجبور به كاهش هزينه هاي مواد خوراكي خانواده شان در اين 
دوره زماني شده اند. اين پژوهش در دو فاز جداگانه با همكاري مركز فناوري 
اطالعات ارتباطات و تحول اداري، معاونت بيمه اي سازمان تأمين اجتماعي 

و معاونت روابط كار وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي صورت گرفت. 
 هدف اصلي پژوهش فاز اول كه در شهريور ۱3۹۶ انجام شد، به دست آوردن 
تصويري از وضعيت اقتصادي و رفاهي بيكار شدگان و ميزان رضايت آنان از 
خدمات ارائه شده در اين حوزه بود. اين فاز با حجم نمونه هزارو۱۱3 نفر در 

تمامي استان هاي كشور انجام شد. 
 متقاضيان بيم��ه بي��كاري در اين فاز، خود ش��امل دو دس��ته اصلي 
بودند؛ اول، كساني كه همچنان از زمان ثبت درخواست بيمه بيكاري، 
بيكار مانده اند و دوم، كس��اني كه پس از ثبت اين درخواس��ت، مجدداً 
مشغول به كار شده اند. فاز دوم اين پژوهش به فاصله ۱۰ روز از فاز اول، 
با حجم نمونه هزارو۵۶ نفر و مجدداً در سطح تمامي استان هاي كشور 

و در مهرماه ۱3۹۶ انجام شد. 
 هدف اصلي از انجام فاز دوم، يافتن پاسخ دقيق به سؤال »ميزان بازگشت 
به كار بيكارش��دگان« )متقاضيان بيمه بيكاري در دوران شيوع ويروس 
كرونا( بود. نتايج اين نظرسنجي ها نش��ان مي دهد تنها حدود 2۷ درصد 
از بيكارشدگان قرارداد شغلي دائم داش��ته و قرارداد باقي بيكارشدگان از 
نوع قرارداد موقت بوده اس��ت. همچنين حدود 42 درصد از بيكارشدگان 
داراي تحصيالت دانشگاهي بوده اند. حدود ۶۸ درصد از بيكارشدگان در 
اين دوره زماني، سرپرست خانوار بوده اند ) الزم به  ذكر است در موج اول اين 

نظرسنجي اين ميزان ۶3 درصد ارزيابي شده بود.(
مطابق نتايج اين پژوهش، ۶2 درصد از متقاضي��ان دريافت مقرري بيمه 
بيكاري، در طول ماه هاي گذشته مجدداً مشغول به كار شدند و 3۸ درصد 
متقاضيان نيز همچنان بيكار هستند. نتايج اين پژوهش نشان داد كه حدود 
۷۵ درصد از متقاضيان بيمه بيكاري از سهولت فرآيند ثبت نام در سامانه 
مشخص شده، رضايت داشته اند. همچنين بيش از ۹3 درصد از بيكارشدگان 
ابراز داش��ته اند كه در ايام بيكاري مجبور شده اند هزينه هاي زندگي خود 
و خانواده ش��ان را كاهش دهند. بيش از ۷۶ درصد آنان مجبور به كاهش 
هزينه هاي مواد خوراكي خانواده ش��ان در اين دوره زماني شده اند. مطابق 
نتايج اين پژوهش، مصرف گوش��ت قرمز حدود ۷2 درصد از خانواده هاي 
افراد بيكارشده، به صورتي كاهش جدي پيدا كرده است و حدود ۱۵ درصد از 
خانواده هاي بيكارشدگان، حتي پيش از دوره بيكاري نيز توان خريد گوشت 
قرمز به صورت ماهانه را نداش��ته اند. حدود ۷۶ درصد از خانواده ها، دچار 
كاهشي محسوس در مصرف مرغ، حدود ۷۱ درصد از خانواده ها كاهش در 
مصرف برنج، ۶۱ درصد خانواده ها دچار كاهش مصرف در لبنيات و حدود 42 
درصد خانواده هاي بيكارشدگان، كاهش در مصرف تخم مرغ را در اين دوره 
شيوع ويروس كرونا تجربه كرده اند. حدود ۷۰ درصد از خانواده ها، كاهش در 

مصرف ماهانه  ميوه را نيز گزارش كرده اند. 

صيـد غيرمجـاز، بالي جـان آبزيـان كمياب 
درياي خزر شـده و نسـل انواع گونه هاي نادر 
ماهي خزري را به خطر انداخته اسـت. سـال 
گذشـته در چنين موقعي حدود ۶00 تن انواع 
ماهي هاي اسـتخواني صيد شـده بود. امسال 
اما فعاليت صيادان غيرمجاز موجب كاهش 50 
درصدي اين ماهيان با ارزش خزري شده است. 
اين در حالي  اسـت كه سازمان شـيالت براي 
مقابلـه با صيـادي غيرمجـاز در دريـاي خزر 
فقط يـك نيـرو به همـراه يـك قايـق دارد!
كفال، س��فيد و كپور مهم ترين گونه هاي ماهيان 
اس��تخواني درياي خزر هستند. صيد اين گونه ها 
از اواخر مهرماه آغاز شده و تا اواخر فروردين سال 
آينده ادامه مي يابد. اگر صي��ادان غيرمجاز اجازه 
دهند، كفال بيشترين ميزان صيد ماهيگيران را 
در فصل پاييز و اوايل زمستان تشكيل مي دهد و 
از ماه بهمن به بعد هم ماهي سفيد در صدر صيد 

قرار مي گيرد. 
   كاهش ماهي خاوياري از 205 تن به 4۸0 

كيلو
بررس��ي ها نش��ان مي دهد كه فعالي��ت صيادان 
غير مجاز در خزر به صورت سازمان يافته در حال 
گسترش است و يكي از داليل كاهش صيد صيادان 
مجاز، حضور ش��ناورهاي تجهيز شده و پيشرفته 

صيادان بي مجوز است. 
كمبود ني��روي ي��گان حفاظت و بهين��ه نبودن 
تجهيزات آنها هم به عنوان مهم ترين عامل جوالن 
صيادان غيرمجاز محسوب مي شود. مشكالتي چون 
كمبود منابع اعتباري براي تأمين سوخت و نبود 
قايق هاي تندرو در مقايسه با شناورهاي پيشرفته 
صيادان غيرمجاز، سبب شده تا گشت هاي يگان 

حفاظت شيالت كارايي الزم را نداشته باشد. 
جالب اينكه ميزان صيد ذخاير انواع ماهي غضروفي 
)بخصوص كوس��ه ماهي( در دهه ۷۰ كه ساالنه 
ميانگين هزار و 3۰۰ تن بود، اكنون به ميانگين ۹ 
تن كاهش يافته است. همچنين ميزان صيد ماهي 
خاوياري از 2۰۵ تن در دهه ۷۰ به ميانگين فعلي 

4۸۰ كيلوگرم رسيده است. 
طي دو دهه گذش��ته صيد ماهيان استخواني به 
عنوان مهم ترين ذخاير قابل صيد در درياي خزر 
هم از ۱2 هزار تن در دهه ۸۰ به 3 هزار و ۵۰۰ تن در 

سال هاي اخير رسيده است. 
   مبـارزه عليـه صيـادان غيرمجـاز بـا 

بازنشسته ها
در همين زمينه روز گذش��ته مدير كل ش��يالت 
استان مازندران با عنوان اينكه صيادان غيرمجاز 

س��ازمان يافته و ش��به ارگان ش��دند، ب��ه ايرن��ا 
گفت: »دردسرهاي زيادي در يگان حفاظت براي 
مبارزه با صيد غيرمجاز به هم��راه كمبود نيروي 
انس��اني وج��ود دارد. زماني هر ش��يفت در يگان 
حفاظت، چهار نيرو و يك شناور براي مبارزه با صيد 
غيرمجاز در خزر حضور داشتند و اكنون به علت 
كمبود نيرو تنها يك نفر با يك قايق مي توانيم براي 

مبارزه با صيد غيرمجاز راهي دريا كنيم.«
حسن اس��حاقي با بيان اينكه كارمنداني را كه در 
سال گذشته بازنشسته شدند، امسال حفظ كرديم، 
افزود: »طي برگزاري جلس��ه كميته سرمايه در 
اداره كل ش��يالت، كاركنان بازنشسته را الاقل تا 
پايان صيد امس��ال جهت مبارزه با صيد غيرمجاز 

حفظ كرديم.«
چندي قبل در نشست مبارزه با صيد قاچاق در خزر 
هم معاون صيد و بنادر ماهيگيري شيالت مازندران 

اعالم كرد كه امس��ال حدود ۵۰ درصد )3۰۰ تن 
ماهي( از ذخاير ماهيان موجود در آب هاي ساحلي 

را صيادان غيرمجاز صيد كرده اند. 
   خطر پل هاي حريم رودخانه

عباسعلي شيخ تبار، يكي از داليل كم شدن ميزان 
صيد ماهيان اس��تخواني درياي خ��زر را فعاليت 
صيادان غيرمجاز برشمرد و گفت: »اين در حالي 
است كه رها سازي فاضالب صنعتي و شيميايي، 
سموم كشاورزي و غيراس��تاندارد بودن ابزارهاي 
صيادي و نواقص س��دهاي الس��تيكي نيز ذخاير 
ماهيان درياي خزر را كاهش داده است. فاضالب 
شهري و رهاسازي به رودخانه ها باعث مي شود تا 

رودخانه ها سرشار از آلودگي ميكروبي شود.«
معاون ش��يالت مازندران با بي��ان اينكه نواقص 
س��دهاي الس��تيكي رودخانه هاي شمال كشور 
مانع از مهاجرت ماهيان به باالدس��ت رودخانه ها 

مي شود، گفت كه اين س��دها بيشترين آسيب را 
به ماهيان خاوياري وارد مي كند و پل هايي كه در 
حريم رودخانه ها احداث مي شود،   از جمله عوامل 
اثرگذار بر كاهش زاد و ولد ماهيان در رودخانه ها 

بوده است.«
   همه دستگاه هاي ذيربط به ميدان بيايند

وي همچنين از ابزارهاي صيادي غيراستاندارد 
به عنوان ديگ��ر عامل اثرگذار ب��ر كاهش ذخاير 
ماهيان درياي خزر نام برد و بر ضرورت برخورد 
با تخلفات در اين زمينه ها تأكي��د و اضافه كرد: 
»ش��يالت به تنهايي قادر به مقابله ب��ا صيادان 
غيرمجاز، به كارگيرندگان ابزارهاي غيراستاندارد، 
عوامل آلوده كردن محيط زيست دريايي و ديگر 
مشكالت دامنگير در اين زمينه نيست و الزم است 
همه دستگاه هاي ذيربط در اين زمينه احساس 

مسئوليت كنند.«
زماني صي��د قاچاق در دري��اي خزر تنه��ا براي 
صيد ماهيان خاوياري مص��داق مي يافت و براي 
قاچاقچيان نمي ارزيد به صيد ماهيان استخواني يا 
ديگر گونه هاي آبزي در اين پهنه آبي اقدام كنند. 
ولي اكنون حتي ماهيان كوچك و حتي گونه هاي 
نادر و كمياب هم از دست آنها در امان نيست و به 
عبارتي آب دريا را غربال كشي مي كنند تا چيزي 

براي آينده در آن باقي نماند. 
   خطر آلودگي آب رودخانه ها

مشكالتي كه صيادان غيرمجاز ايجاد مي كنند تنها 
به همين جا ختم نمي شود و طمع ورزي آنان زمان 
و مكان را در مي نوردد تا جايي كه در خارج از فصل 
صيد هم به صيادي ادامه مي دهند تا نسل ماهيان 
بارور را از بين ببرند و مكان صيدشان هم عالوه بر 
دريا، جاي جاي رودخانه ها را كه محل تخم ريزي 
ماهيان است، در بر مي گيرد. صيادان غير مجاز حتي 
به ماهيان استخواني مولد كه به سمت رودخانه ها 

كوچ مي كنند هم رحم نمي كنند. 
در حالي كه بخشي از صيادان غيرمجاز با گذشت 
زمان مجهزتر ش��ده اند و امكاناتي مدرن صيادي 
دارند تا به قس��مت هاي عميق تر دريا دسترسي 
داشته باش��ند، بر تعداد تازه واردها نيز هر ساله به 
خاطر ش��رايط اقتصادي و بيكاري اضافه مي شود 
كه خود خطر جدي ديگ��ري براي ذخاير ماهيان 
خزر محسوب مي شو د.  امروز عالوه بر اينكه تكثير 
طبيعي ماهيان اس��تخواني ت��ا ۹۵ درصد از بين 
رفته، حتي كمتر از ۱۰ درصد بچه ماهيان تكثير 
مصنوعي رها سازي شده است نيز در اثر باال بودن 
آلودگي آب رودخانه و درياي خزر به مرحله صيد و 

برداشت نمي رسند. 
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