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بعد از چهار روز متوالی؛
 جنگل های گچساران 

همچنان می سوزند
جنگل هــا و مراتع 
گچســاران بعد از سه 
روز همچنان در آتش 
می سوزد. غالم حسین 
حکمتیــان، مدیرکل 

منابع طبیعی و آبخیزداری کهگیلویه و بویراحمد 
دیروز گفت: دیروز با تالش ها صورت گرفته آتش 
سوزی مهار شد، ولی بعد از زلزله ۵.۲ ریشتری مجدد 
آتش سوزی آغاز و همچنان ادامه دارد. او همچنین 
گفت: بــا پیگیری های انجام شــده ۳ بالگرد برای 
هلی برد نیرو های امدادی در گچساران مستقر شده 
و یک بالگرد مختص آب پاش بزودی اضافه می شود.

    
جایگزینی ۲۲ بیمارستان در تهران 
رییس ســازمان مدیریت و برنامه ریزی استان 
تهران از جایگزینی ۲۲ بیمارستان جدیداالحداث 
با بیمارســتان های قدیمی در سطح استان تهران 
در ســال جاری خبر داد. نعمت اله ترکی، به ایسنا 
گفت: با بهره برداری از این بیمارســتان ها حدود 
هشت هزار تخت بیمارستانی به سرانه استان تهران 
اضافه خواهد شــد. در حال حاضر سه بیمارستان 
در شهرستان های قدس، مالرد و شــهریار آماده 
بهره برداری و بیمارستان اسالمشهر نیز تا پایان سال 

به بهره برداری می رسد.
    

تجمع برای بی آبی غیزانیه
در روزهــای اخیر 
مردم منطقه غیزانیه 
خوزستان در اعتراض 
به بی آبی با بستن جاده 
مهم اهــواز - امیدیه، 

تردد در این جاده ترانزیتی را متوقف کردند و خبرساز 
شدند. این در حالی اســت که مشکل بی آبی مردم 
منطقه سبب شده در ســال های گذشته همواره 
شاهد اعتراض های مردم این ناحیه باشیم. در همین 
باره فرمانده انتظامی اهواز خبر از بازگشایی جاده را 
داد و گفت: ضمن احترام به قاطبه مردم، با افرادی 
که نقض قانون کرده بودند هم برخورد قانونی شد. 
همچنین استاندار خوزستان نیز از تأمین آب پایدار 
برای کل بخش غیزانیه در دو مسیر غرب و شرق خبر 
داد و گفت:  این کار با هزینه بیش از ۷۰ میلیارد تومان 
صورت گرفته و مردم منطقه ظرف ۴۵ روز آینده برای 

همیشه از مشکل بی آبی خالص می شوند.
    

زباله گردی در تهران کم شده است
رییس اداره محیط زیست انسانی استان تهران 
با اشاره به اینکه زباله گردی در شهر تهران نسبت به 
سایر استان های کشور بیشتر است، گفت: سازمان 
مدیریت پسماند شــهرداری تهران درپی شیوع 
ویروس کرونا پیگیری هایی انجــام داد و از طریق 
معاون دادســتان حکمی دریافت کرد تا با کمک 
کالنتری ها و نیروی انتظامی بتوانند با زباله گردی 
مقابله کنند و از این رو تعداد زباله گردان در مقایسه با 
دوران قبل از شیوع ویروس کرونا کمتر شده است اما 
همچنان این مسئله ادامه دارد. فاطمه اکبرپور گفت: 
برنامه های تغییر سیستم جمع آوری زباله در شهر 
تهران به صورت پایلوت در دست اجراست تا در برخی 
مناطق سطل های زباله ای در اختیار مجتمع های 
مسکونی قرار گیرد ســپس از آن ها تحویل گرفته 
شود تا دیگر پسماندهای این مجتمع های مسکونی 
به مخازن سطح شــهر منتقل نشود و در دسترس 
همگان قرار نگیرد؛ چراکه با حــذف کردن منبع 

تغذیه، زباله گردی نیز حذف خواهد شد.
    

 جریمه خودروهای 
فاقد معاینه فنی

معاون اجتماعی 
پلیس راهــور ناجا از 
پایــان مهلــت داده 
شــده به خودروهای 
فاقد معاینــه فنی و 

راننــدگان دارای گواهینامه منقضی شــده از 
امروز خبر داد. سرهنگ عین اهلل جهانی،  معاون 
اجتماعی پلیس راهور ناجا گفت: هدف پلیس از 
اتخاذ چنین تصمیمی رعایت حال شهروندان و 
جلوگیری از ازدحام جمعیــت در مراکز معاینه 
فنی و دفاتر پلیس+۱۰ و پیشــگیری از انتقال 
ویروس کرونا بود. به همین دلیل این فرصت به 
شهروندان داده شــد تا در فرصتی مناسب برای 
دریافت معاینه فنی و تمدیــد گواهینامه خود 
اقدام کنند.  معــاون اجتماعی پلیس راهور ناجا 
گفت: شهروندانی که خودروهای آنها معاینه فنی 
ندارند یا مهلت گواهی نامه آنها به پایان رسیده 
است، هر چه سریعتر  نسبت به دریافت یا تمدید 

اعتبار  اقدام کنند.

از گوشه و کنار

سعیده علیپور

9۵ روز پس از اعالم رسمی شیوع 
کرونا و مــرگ دســتکم هفت هزار 
و ۴۵۱ نفــر در اثر ایــن بیماری در 
کشــور، دیروز ســخنگوی وزارت 
بهداشــت از ثبت کمتریــن میزان 
فوت در ۲۴ ســاعت خبر داد. خبری 
که به نظر می رســد در کنــار اخبار 
دیگری چون صفر شــدن آمار فوتی 
در ۱9 استان کشور و وضعیت قرمز 
در برخی از شهرها، به ترسیم شرایط 
بیماری در کشور کمک کند. شرایطی 
که به گفته کارشناســان، از امروز با 
بازگشایی برخی دیگر از فعالیت های 
اقتصادی و اماکن مذهبی و در صورت 
بی توجهی به پروتکل های بهداشتی و 
فاصله گذاری های اجتماعی می تواند 
تغییر کند و موجب بروز موج جدید 
بیماری، حتی در اســتان هایی شود 
که پیک بیماری را از ســر گذرانده  و 
توانسته  بودند کرونا را تا حد زیادی 

مهار کنند.
آخرین آمار به روایت رسمی

دیــروز کیانــوش جهانپــور، 
ســخنگوی وزارت بهداشت با اشاره 
به آخرین آمار ابتال به کرونا در کشور  
گفت که با شناســایی ۲۰۲۳ مورد 
جدید بیمــار کووید۱9در کشــور، 
مجموع مبتالیان به ۱۳۷هزار و ۷۲۴ 
نفر رسیده است. گرچه بر اساس این 
آمار میزان ابتال به نسبت ماه گذشته 
افزایش داشــته اما به گفته جهانپور 

از بین مبتالیان جدیــد، تنها ۳۳۸ 
مورد بستری و یک هزار و ۶۸۵ مورد 
معادل ۸۳ درصد از موارد شناسایی 
شــده، افراد در تماس با مبتالیان و 

حتی افراد بی عالمت بودند.
بــا وجــود وضعیت خوبــی که 
جهانپور از بســیاری از استان های 
کشور ترســیم کرد و آمار ۱9 استان 
را بدون فوتی و پنج اســتان را با تنها 
یک مورد فوت گزارش داد، وضعیت 
اســتان خوزســتان همچنان قرمز 
است. گرچه او گفت که حتی در این 
اســتان نیز در روزهای اخیر  شاهد 
کاهــش ۱۰ تا ۱۵ درصــدی موارد 

بستری نسبت به قبل  بوده ایم. 
به گفته کارشناسان در دسترس 
قرار گرفتن تست های کرونا به صورت 
گســترده برای مردم، شناســایی، 
درمان و قرنطینــه بیماران و ردیابی 
بیماری به دور از انگ زنی از اقدامات 

مؤثر در کنترل بیماری است.
  مناطق قرمز، 

زرد و سفید کشور 
در کنار ایــن آمــار، در روزهای 
اخیر گزارشــی از وضعیت شــیوع 
بیماری کرونا در استان های مختلف 
کشور با استناد به اپلیکیشن ماسک 
منتشر شد که نقشــه ای از وضعیت 
شهرستان های مختلف در خصوص 
میزان شیوع کرونا ارائه می دهد. این 
نرم افزار نقشه ابتال به کرونا در کشور، 
شــهر های مختلف کشــور نمایش 

می دهد. 
بر این اساس شهرستانی وضعیت 
قرمز قرار دارد که طی دو هفته اخیر 
متوسط میزان بستری روزانه آن به 

ازای هر صدهزار نفر جمعیت باالی 
۳ باشــد و شهرســتانی در وضعیت 
سفید قرار دارد که طی دو هفته اخیر 
متوسط میزان بستری روزانه به ازای 
هر صدهزار نفر جمعیــت حداکثر 

یک باشد.
بر اســاس آخرین بررســی ها با 
استناد به این گزارش، شهرستان های 
قوچان، شــیروان، بجنورد و شــهر 
مشهد در استان خراسان رضوی در 
وضعیت قرمز قرار داشت و وضعیت 
بندرترکمن در اســتان گلستان نیز 
قرمز بود. در نیمه شــمالی کشــور، 
وضعیت شهرستان سوادکوه و آستارا 
قرمز بوده و در اســتان تهــران نیز 
وضعیت شــمیرانات قرمز گزارش 

شده است.
بر اساس اطالعات به روز نرم افزار 
ماســک، در نیمــه غربی کشــور 
شهرستان اهر، هوراند، خوی و ارومیه 
قرمز است، شهرســتان های مهاباد، 
سردشــت جوانرود، قصر شــیرین، 
ثالث باباجانی و هرســین در استان 

کرمانشاه قرمز است.
از سوی دیگر، وضعیت شهرهای 
رومشــکان و خرم آباد در اســتان 
لرستان و شهرستان دزفول در استان 
بوشهر، رامهرمز و کوهرنگ و شوشتر 
در استان خوزســتان قرمز گزارش 

شده است.
وضعیت شهرســتان بندرعباس 
در نیمه جنوبی کشــور قرمز است، 
در استان سیستان و بلوچستان نیز 
وضعیت شهرهای چابهار و ایرانشهر 

قرمز است.
با این حال وضعیــت حدود 9۰ 

درصد شهرهای کشــور زرد بوده و 
روند سفید شدن وضعیت شهرهای 

کشور رو به افزایش است.
کاهش 40 درصدی سفرها

در حالی که آمار از کاهش شمار 
ابتــال در بســیاری از اســتان های 
کشــور خبر می دهد، نگرانی هایی 
در خصــوص پایــان مــاه رمضان و 
تعطیالت چنــد روزه عیــد فطر و 
مســافرت به شــهرهای شــمالی 
کشــور به وجود آمد، بــه طوری که 
دیــروز محمدمهدی گویــا، رئیس 
مرکز مدیریــت بیماری های واگیر 
وزارت بهداشــت، از هموطنــان 
علی الخصوص از تهرانی ها خواست 
تا به استان های شمالی سفر نکنند. به 
گفته او مسافرت های اخیر در سطح 
استان های شمالی احتمال بروز موج 
جدید بیماری را افزایش خواهد داد. 
اما گزارش هــا حاکی از این اســت 
که در روزهای اخیر میزان ســفر به 
اســتان های شــمالی کاهش قابل 

توجهی داشته است. 
در همین باره ســیاوش محبی، 
فرمانده ویژه پلس راه شــرق استان 
تهران گفت: »در سال های گذشته در 

پایان ماه مبارک رمضان در جاده های 
منتهی به استان های شمالی ترافیک 
سنگین داشتیم و امســال به دلیل 
رعایت شــرایط کرونا شاهدکاهش 

۴۰درصدی سفرها هستیم«.
با این حال حجم تردد ها این روزها 
پلیس راه را مجبــور کرد که مقررات 
ترافیکی را برای کاهش بار ترافیکی 
در جاده های شمالی وضع کند. دیروز 
رئیس پلیس راه مازندران اعالم کرد 
که تردد انواع وسایل نقلیه از ساعت 
۱۳ دوشــنبه ۵ خردادماه و روز های 
پنج شــنبه و جمعه هشــتم و نهم 
خردادماه از کرج به سمت مرزن آباد 

ممنوع است.
احمد قویــدل مســئول روابط 
عمومی شبکه کمیته مقابله با کرونا 
نیز با هشدار در خصوص سفر در این 
روزها گفت: »باور کنیم عماًل ماه ها 
باید با این ویــروس همجوار زندگی 
کنیم و رفتاری داشته باشیم که نتواند 
به ما صدمه وارد کند. گرم شدن هوا 
اساساً از فعالیت ویروس نمی کاهد. 
وضعیت قرمز اســتان خوزســتان 

بهترین مستند این گفتار است.
وی افــزود: »تا شکســت قطعی 
کرونا ســفرهای تفریحــی موجب 
انتقال ویروس اســت. یا ویروس می 
بریم یا ویروس می آوریم. کرونا فعاًل 
نه درمان معین دارد و نه هنوز واکسن 
دارد. پایان کرونا با کشــف واکسن و 
درمــان آن در گام اول و از آن مهم تر 
در دسترس قرار گرفتن دارو و واکسن 
برای همه مردم جهان است. کمی فکر 

کنیم راه درازی است«.
 بازگشایی به شرط 

ثبت در سامانه 
درست یک روز پس از عید فطر و 
بازگشایی اماکن مذهبی، نادر مرادی، 
معاون نظارت بر اماکن عمومی پلیس 
امنیت تهران بزرگ از بالمانع شدن 
فعالیت صنــوف پرخطــر از امروز 

خبر داد.
چند روز پیش و به دنبال دستور 
رئیس جمهور در جلســه ستاد ملی 
مدیریــت و مقابله با کرونــا به وزیر 
بهداشــت درباره بازگشایی صنوف 
پرخطر و نیز مکاتبات و پیگیری های 
اتاق اصناف تهران از این ســتاد، در 
نهایت مقرر شد تا تمامی صنوف بعد 
ازپایان ماه رمضــان، با رعایت کامل 
پروتکل های بهداشتی فعالیت خود 
را آغاز کنند. تمــام صنوف از جمله 
رستوران ها، اغذیه فروشی، طباخی 
و فست فود، گرمابه، ســونا و ماساژ، 
تاالر پذیرایی و ســالن های عروسی، 
قهوه خانه، چایخانه و تریا که فعالیت 

آنها تا امروز ممنوع بود می توانند بر 
اساس اعالم وزارت بهداشت نسبت 
salamat. به ثبت نام در ســامانه
gov.ir اقدام و کد مجوز بهداشــت 
را دریافــت و در واحــد صنفی خود 

نصب کنند. 
در همین باره  ایــرج حریرچی، 
معاون کل وزارت بهداشت با اشاره به 
بازگشایی های صورت گرفته، تاکید 
کرد: » تا کنــون ۸۶ درصد اصناف 
این بارکــد را دریافت و پروتکل های 
مربوطه را دریافت کرده اند. اصناف 
بعد از دریافــت پروتکل ها، مجاز به 
بازگشایی هستند. صنوفی که بارکد 
نگرفته انــد نمی توانند بازگشــایی 

داشته باشند«.
به گفته او افراد با موبایل معمولی 
دوربین دار می توانند بارکد مربوطه 
را اسکن و چک کنند. بالفاصله  پنج 
سوال بهداشــتی در صفحه موبایل 
ظاهر می شود و می توانند به سواالت 

پاسخ دهند.
شرایط می تواند شکننده باشد

در حالی که بسیاری از محدودیت 
در فعالیت های اجتماعــی از امروز 
برداشته شــده اســت، اما به گفته 
کارشناســان ایم وضعیت به شدت 
شکننده است و در صورت عدم رعایت 
پروتکل هــای بهداشــتی می تواند 
خطرناک بوده و منجــر به بروز موج 

جدیدی از بیماری شود.
در همین بــاره علیرضــا زالی، 
فرمانده ســتاد مقابله بــا کرونا در 
کالنشهر تهران نیز گفته بود: »همه 
دســتورالعمل های بهداشــتی در 
رابطه بــا فاصله گــذاری اجتماعی 
ماه ها پا برجا خواهد بود. توجه کنید 
ماه ها پابرجــا خواهد بود. شــرایط 
تهران و بسیاری از شــهرهای ایران 
در یک تعادل شــکننده قرار دارد و 
به ســادگی می تواند با عدم رعایت 
دســتورالعمل های بهداشــتی به 

وضعیت خطرناک بازگردد«.

از امروز فعالیت صنوف پرخطر آغاز و اماکن مذهبی بازگشایی می شود

پایانتماممحدودیتها

از نگاه آمار

افزایش تعداد مدیران زن در دستگاه های 
اجرایی یکــی از وعده هایی بود که حســن 
روحانی، رئیس جمهور در ایام انتخابات و بعد 
از آن همواره عنوان کرد و برای اجرایی شدن 
این وعده، دولت دوازدهم دستورالعملی را به 
دستگاه ها ابالغ کرد که براساس آن تا پایان 
برنامه ششم، دســتگاه های اجرایی موظف 
شدند تا ۳۰ درصد کرسی های مدیریتی شان 

را به زنان اختصاص دهند.
حال آخرین بررســی ها نشــان می دهد 
میزان انتصاب مدیران زن طی دو سال اخیر 
)از سال 9۶ تا 9۸( با رشد ۳۶ درصدی همراه 
بوده است، اما مقایســه میزان مدیران مرد و 
زن در ســال 9۸ حکایت از این دارد که سهم 
مردان مدیر در ســطوح مدیریتی مختلف 

۴.۳۸ برابر بیشتر از زنان است.
چند روز پیش نیز معصومه ابتکار، معاون 
رئیس جمهوری در امور زنان و خانواده گفت: 
»در ســال 9۶ در سطح کشــور نزدیک به 
۱۳.۶ درصد از زنان در جایگاه ها و انتصابات 

مدیریتی قرار داشتند که این سهم امروز به 
باالی ۲۰ درصد رسیده است. این اتفاق بسیار 
خوبی است اما هنوز کافی نیست و امیدواریم 

این روند ادامه دار باشد«.
براســاس گزارش منتشر شــده از سوی 
دفتر معاونت ریاســت جمهــوری در امور 
زنان و خانواده، میزان مدیران زن در ســال 
9۶، 9 هــزار و ۴۴۴ نفر )۷ هــزار و 99۰ نفر 
از آنها مدیر پایه، ۱۴۲۳ نفــر مدیر میانی و 
۳۱ نفر مدیر عالی( بوده است که این رقم در 
ســال 9۷ به ۱۱ هزار و ۴۵۴ نفر )9۷۳۶ نفر 
از آنها مدیر پایه، ۱۶۷۰ نفر مدیر میانی و ۴۸ 
نفر از آنها مدیر عالی ( و در ســال 9۸ به ۱۲ 
هزار و ۸۵۰ نفر )۱۰ هــزار و ۸۵9 مدیر پایه،  
 ۱9۲۴ مدیر میانــی و ۶۷ مدیرعالی( ارتقاء 

پیدا کرده است.
در واقع میزان زنان مدیر عالی در ســال 
۱۳9۶، ۲.۵ درصد بوده است که این رقم در 
سال ۱۳9۷ به ۳.9 و در سال 9۸ به ۵.۵ درصد 
رسیده اســت، این در حالی است که میزان 

مدیران میانی در ســال 9۶ از ۶.9 درصد به 
۸.۱ درصد در سال 9۷ و 9.۳ درصد در سال 
9۸ رسیده اســت. میزان مدیران پایه نیز در 
ســال 9۶ از ۱۶.9 درصد به ۲۰.۶ درصد در 
 ســال 9۷ و ۲۳ درصد در ســال 9۸ افزایش 

یافته است.
اما مقایسه تعداد مدیران زن و مرد در سال 
9۸ گویای این موضوع است که تعداد مدیران 
مرد در ســطوح پایه ۳۶ هزار و ۴۲۳ نفر، در 
سطوح میانی ۱۸ هزار و ۷۰۱ نفر و در سطوح 
عالی ۱۱۵9 نفر اســت، این درحالیست که 
تعداد مدیران زن در ســطوح پایه ۱۰ هزار 
و ۸۵9 نفر، در سطوح میانی ۱9۲۴ نفر و در 

سطوح عالی ۶۷ نفر است.
امــا میــزان انتصــاب مدیــران زن در 
استانداری، فرمانداری  و بخشداری ها در دو 
سال اخیر نشان از رشد ۴۸.۷ درصدی داشته 
است؛ تعداد زنان مدیر این بخش در سال 9۶ 
از ۳۴۳ نفر به ۴۴۴ نفر در سال 9۷ و ۵۱۰ نفر 

در سال 9۸ رسیده است.

در بخــش اســتانداری ها و مدیران کل 
دســتگاهی، درصد مدیران اســتانداری ها 
و مدیران کل دســتگاهی زن بــه تفکیک 
اســتان ها در ســال 9۸ بیانگر این است که 
در این زمینه به ترتیب اســتان های بوشهر، 
گیــالن و چهارمحال و بختیــاری باالترین 
رتبه و استان های قم، خوزستان و آذربایجان 
شــرقی پایین ترین رتبه را دارند. به طوریکه 
۱۸.۴ درصــد از مدیــران اســتانداری ها و 
مدیران کل دستگاهی بوشهر، ۱۶.۴ درصد 

از مدیــران اســتانداری ها و مدیــران کل 
دســتگاهی گیالن و ۱۶.۲ درصد از مدیران 
اســتانداری ها و مدیــران کل دســتگاهی 
چهارمحــال و بختیاری زن هســتند، این 
درحالیســت کــه ۵.۳ درصــد از مدیران 
استانداری ها و مدیران کل دستگاهی قم، ۵.۷ 
درصد از مدیران استانداری ها و مدیران کل 
دستگاهی خوزستان و ۶.۱ درصد از مدیران 
اســتانداری ها و مدیــران کل دســتگاهی 

آذربایجان شرقی زن هستند.

  تنها 20 درصد مناصب مدیریتی کشور در اختیار زنان است

بیشترین مدیران زن در بوشهر و کمترین در قم

دیروز سخنگوی وزارت 
بهداشت از ثبت کمترین 
میزان فوت در 24 ساعت 
خبر داد. خبری که به نظر 

می رسد در کنار اخبار 
دیگری چون صفر شدن 
آمار فوتی در 19 استان 

کشور و وضعیت قرمز در 
برخی شهرها، به ترسیم 
شرایط بیماری در کشور 

کمک کند

درست یک روز پس از عید 
فطر و بازگشایی اماکن 

مذهبی، نادر مرادی، معاون 
نظارت بر اماکن عمومی 

پلیس امنیت تهران بزرگ از 
بالمانع شدن فعالیت صنوف 

پرخطر از امروز خبر داد
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