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پیش بینی هوای تهران در روزهای آینده
در روز جمعه )۲۶ اسفند( آسمان کمی ابری تا نیمه ابری به ویژه در بخش های 
جنوبی اس��تان همراه با وزش باد شدید و در ارتفاعات با بارش پراکنده مورد انتظار 

است.
بر اس��اس اعالم اداره کل هواشناس��ی اس��تان ته��ران بارش ب��اران به ویژه در 

بخش های جنوبی استان پیش بینی می شود.
 با بررسی نقشه های هواشناسی، تصاویر ماهواره ای و خروجی الگوهای پیش یابی 
عددی، تا عصر پنج شنبه )۲۵ اسفند( با تقویت سامانه بارشی در سطح استان بارش 
باران در بعضی ساعات رگبار، رعدوبرق و تندباد لحظه ای، در مناطق مستعد همراه با 

بارش تگرگ و در ارتفاعات باالدست مه، بارش و کوالک پیش بینی می شود.
 در روز جمعه )۲۶ اسفند( آسمان کمی ابری تا نیمه ابری به ویژه در بخش های 
جنوبی اس��تان همراه با وزش باد شدید و در ارتفاعات با بارش پراکنده مورد انتظار 

است.
 طی روزهای شنبه و یکشنبه )۲۷ و ۲۸ اسفند( با استقرار جوی پایدار آسمان 

استان، صاف تا کمی ابری گاهی همراه با وزش باد پیش بینی می شود.
 از لحاظ دمایی روز پنج ش��نبه کاهش دما و از روز شنبه روند تدریجی افزایش 

دما پیش بینی می شود.

وزارت بهداشت اعالم کرد؛

کرونا در شبانه روز گذشته ۱۶ قربانی گرفت
بنابر اعالم وزارت بهداش��ت، در ش��بانه روز گذشته ۱۶ بیمار مبتال به کرونا در 

کشور فوت شدند.
به گزارش  مهر، از دیروز تا روز ۲۴ اسفند ۱۴۰۱ و بر اساس معیارهای قطعی 
تش��خیصی، ۹۷۶ بیمار جدید مبتال به کووید ۱۹ در کشور شناسایی و ۴۸۵ نفر از 
آنها بس��تری شدند.مجموع بیماران کووید ۱۹ در کشور به ۷ میلیون و ۵۷۶ هزار و 
۹۰۳ نفر رس��ید.در طول ۲۴ ساعت گذشته، ۱۶ نفر از بیماران کووید ۱۹ در کشور 

جان خود را از دست دادند و مجموع جانباختگان به ۱۴۵ هزار و ۹ نفر رسید.
تا کنون ۷ میلیون ۳۴۱ هزار و ۶۳ نفر از بیماران، بهبود یافته و یا از بیمارستان ها 
ترخیص شده اند.۴۷۸ نفر از بیماران مبتال به کووید ۱۹ در بخش های مراقبت های 

ویژه بیمارستان ها تحت مراقبت قرار دارند.
ت��ا کنون ۵۵ میلی��ون و ۵۳۰ ه��زار و ۶۶۲ آزمایش تش��خیص کووید ۱۹ در 
کش��ور انجام شده اس��ت.در حال حاضر ۴ شهرستان در وضعیت قرمز، ۲۳ شهر در 
وضعیت نارنجی، ۱۸۶ ش��هر در وضعیت زرد و ۲۳۵ شهر کشور نیز در وضعیت آبی 

قرار دارند.

 ویزای عمان برای ایرانیان لغو شد
عمان فرآیند دریافت ویزا برای شهروندان ایرانی را لغو کرد.

به گزارش گلف نیوز، عمان با هدف ارائه مشوق به گردشگران بین المللی 
برای س��فر به این کشور فهرست جدیدی از کشورهایی را که شهروندانشان 

می توانند بدون دریافت ویزا به ایران سفر کنند را منتشر کرد.
بر این اس��اس ۱۰۳ کش��ور، از جمله ایران، واجد شرایط سفر به کشور 

عمان بدون نیاز به دریافت روادید به مدت ۱۴ روز هستند.
همچنین پرتغال، س��وئد، نروژ، ایتالیا، بلغارس��تان، س��وئیس، کرواسی، 
مجارستان، صربستان، گرجس��تان، دانمارک، آلمان، یونان، ایسلند، بلژیک، 
رومان��ی، اس��لوونی، فنالند، لوکزامب��ورگ، مالت، موناکو، قب��رس، اوکراین، 
اس��پانیا، جمهوری چک، اتریش، ایرلند، بریتانیا، لهستان، اسلواکی، فرانسه، 
هلن��د، ونزوئال، کلمبیا، اوروگوئ��ه، پاراگوئه، آرژانتین، برزی��ل، ژاپن، تایلند، 
آفریقای جنوبی، روس��یه، چین، ایاالت متح��ده آمریکا، ترکیه، کره جنوبی، 
نیوزیلند، اس��ترالیا، اندونزی، تایوان، کانادا، مالزی و سنگاپور نیز می توانند از 

این پس بدون دریافت ویزا به عمان سفر کنند.

تحرکات جدید آمریکا درباره یمن پس از توافق 
ایران و عربستان

مناب��ع خبری از تحرکات جدی��د آمریکا در قبال یمن پس از توافق میان 
ایران و عربستان خبر دادند.به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الخلیج الجدید، 
تیم لیندرکینگ فرستاده آمریکا در یمن دور جدید سفر خود به منطقه را در 
ادامه تالش ها برای ایجاد آتش بس به عربستان و عمان آغاز کرد.براساس بیانیه 
وزارت امور خارجه آمریکا، سفر تیم لیندرکینگ که از سه شنبه آغاز شد، پس 

از تماس های جوبایدن با هیثم بن طارق سلطان عمان انجام می گیرد.

 پنتاگون:استفاده از سالح هسته ای پایان کار 
پیونگ یانگ خواهد بود

س��خنگوی وزارت دف��اع آمریکا هر نوع اس��تفاده پیونگ یانگ از س��الح 
 هس��ته ای را به مفهوم پایان این کش��ور تلق��ی کرد. به گزارش  اس��پوتنیک، 
»پت رایدر«، سخنگوی وزارت دفاع آمریکا در پاسخ به پرشی درباره احتمال نصب 
کالهک های هس��ته ای بر روی موش��ک های راهبردی کروز توسط کره شمالی 
تاکید کرد که هرگونه اس��تفاده از سالح هس��ته ای توسط این کشور به مفهوم 
پایان  پیونگ یانگ خواهد بود.وی درباره آمادگی واشنگتن برای مقابله با تهدیدات 
هسته ای پیونگ یانگ پاسخ داد: » ما کامال توضیح داده ایم که اگر کره شمالی از 

سالح هسته ای استفاده کند، این به مفهوم پایان رژیم آن خواهد بود«.

"حول حالنا" ضرورت سیاست داخلی کشور

همه س��اله در چنین روزهایی س��عی می کردیم با 
مروری کوتاه بر حوادث تلخ و شیرینی که در یک سال 
گذش��ته رخ داده خوبی هایش را امیدبخش س��ال بعد 
کنی��م و تلخی هایش را تجربه ای برای رفع مش��کالت 

قرار دهیم.
 س��الی که گذش��ت اگرچ��ه روزهای��ش همگی تل��خ نبود، اما بس��یار 

سخت و طاقت فرسا سپری شد.
 اکثری��ت م��ردم کش��ور زیر بار فش��ار ت��ورم و گرانی کمر خ��م کردند 

و با داشته ها و نداشته های خود سرکردند و تا به اینجا خود را رساندند.
اما واقعیت این اس��ت که دیگر آس��تانه تحملی برای جامعه باقی نمانده 
اس��ت و مردم چشم امید به "حول حالنا" در سال جدید دارند. ناگفته نماند 
که در این روزهای پایانی بارقه هایی از امید جهت برخی تحوالت و اصالحات 
در امور سیاس��ی)رابطه با عربستان( ایجاد شد که بار دیگر امیدهایی را برای 

بهبود شرایط در سال آینده ایجاد کرد.
اما آنچه راهگشا و ضرورت کشور برای سال جدید تلقی می شود،تغییر 
رویه حکومت در ارتباط و تعامل با بدنه جامعه می باش��د. اگرچه بس��یاری 
از مشکالت و معضالت کشور ناش��ی از ناکارآمدی های اقتصادی است،ولی 
 نوع ارتباط و همزیس��تی مس��ئولین با مردم باید به گونه ای دیگر بازتعریف 

شود.
بیش از چهاردهه از عمر انقالب۵۷ می گذرد اما شیوه مدیریت و حتی 
مدیران ارش��د آن هیچ تغییری نک��رده و چرخش مدیران و نخبگان در این 

عرصه بی معنا است.
در حال��ی ک��ه چندین نس��ل از آن زمان روی کار آم��ده اند که هریک 
س��الیق و عالیق متفاوتی دارند و می بایس��ت برای هری��ک از آنها برنامه و 

دستورالعمل خاص داشت.
متأس��فانه این مس��ئله طی مدت ها نادیده انگاش��ته ش��ده و تنها یک 
تک نسخه رفتاری و رس��می مالک عمل قرار گرفته است که تأمین کننده 

خواست و نیاز دیگر اقشار جامعه نیست.
این رویه هزینه بسیاری برای کشور به همراه داشته است و تبعات آن را 
می توان در مهاجرت نخبگان و جوانان، انتقال س��رمایه های مالی به خارج، 

بروز ناامیدی برای اقشار متوسط و ضعیف نسبت به آینده، مشاهده کرد.
بدون اغراق کشور برای سال جدید نیاز به یک تحول در حوزه سیاست 
داخل��ی دارد. خوش��بختانه به لحاظ قانونی و نگرش کل��ی نظام منعی برای 
اص��الح و تغییر مدل و رویه های اجرایی وجود ندارد، بلکه این مهم نیازمند 
تغیی��ر نگرش مس��ئوالن و جلوگیری از اعمال س��لیقه برخ��ی جریان های 

سیاسی در اداره کشور می باشد.
سال جدید اگر قرار به تحول و اصالح رویه است، باید در عرصه اجتماعی 
تغییر رویه صورت گیرد.واقعیت این است که مردم کشورمان تا پای جان از 
انقالب و کیان ایران دفاع کرده اند و پای آن ایستاده اند. روا نیست خواسته 

و نیازهای چنین مردمی مورد بی توجهی قرار گیرد.
تنها امید به آینده است که مردم توانسته اند سختی های فراوان را تاب 
بیاورند، اگر این امید را نادیده بگیریم و مردم را دلس��رد کنیم، س��رمایه ای 

عظیم را از دست خواهیم داد که تبعات آن قطعا سخت خواهد بود.
درپایان شروع سال جدید را به فال نیک می گیریم و امیدواریم انتظارات 

و توقعات مردم مورد توجه مسئوالن قرار گیرد.

خبرسرمقاله

حمیدرضا عسگری
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صف کش��یدن مردم در مقابل ش��عبه های بانک ورشکس��ت شده 
آماده سازی تخم مرغ های نوروزی"سیلیکون ولی" آمریکا برای تعیین تکلیف حساب هایشان

عضو ش��ورای عالی کار با بیان اینکه سبد معیشت 
کارگران امروز تعیین می شود، گفت: روز جمعه جلسه 
ش��ورای عالی کار برگزار می شود و به احتمال زیاد رقم 
نهایی برای افزایش دستمزد کارگران اعالم خواهد شد.

محمدرضا تاجی��ک در گفت و گو با  مهر در مورد 
زمان تعیین سبد معیش��ت کارگران، اظهار کرد: هفته 
گذش��ته دولت در مورد سبد معیش��ت به جمع بندی 
رس��ید این هفت��ه نیز عدد ۱۲ میلی��ون و ۴۷۹ هزار و 
۵۰۰ تومان برای سبد معیش��ت از سوی کارفرمایان و 
دولت اعالم شد اما گروه کارگری شورای عالی کار این 
عدد را قبول نداش��ته و بنابراین امروز جلس��ه در مورد 
تعیین سبد معیشت برگزار می شود و عدد نهایی اعالم 

خواهد شد.
عض��و کارگری ش��ورای عال��ی کار اف��زود: تاکید 
نمایندگان کارگران بر تعیین حقوق بر اس��اس تورم و 
سبد معیش��ت است حتی سال گذش��ته که باالی ۵۰ 

درص��د حقوق کارگران افزایش یافت اما باز هم ش��اهد 
عقب ماندگی دستمزد بودیم.

وی ادامه داد: تورم باالی ۴۰ درصد اس��ت بنابراین 
نمی توان افزایش حقوق را با درصدهای پایینی بست.

تاجی��ک در مورد اینکه آیا حقوق باالی ۲۰ درصد 
افزایش خواهد یافت، گفت: با توجه به شرایط موجود و 
نرخ تورم باید حقوق و دس��تمزد به اندازه کافی افزایش 

یابد.
عضو کارگری ش��ورای عال��ی کار تصریح کرد: روز 
جمعه س��اعت ۹ صبح جلسه ش��ورای عالی کار برگزار 
می ش��ود به احتمال بسیار زیاد رقم نهایی برای افزایش 

دستمزد کارگران اعالم خواهد شد.

احتمال تعیین مزد کارگران؛ روز جمعه؛

سبد معیشت امروزنهایی می شود

"نوروز" را برای خود عید 
نگه داریم

       هر مشمول سهام عدالت چقدر سود 
بیشتر دریافت خواهد کرد؟
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خوب یا بد عمال کش��ور از ام��روز وارد تعطیالت می ش��ود و برنامه اصلی 
جامعه روی مسافرت ها و دیدوبازدیدهای نوروزی متمرکز خواهد شد.

از امروز و فردا جاده های کش��ور پذیرای مس��افرین خواه��د بود و باز باید 
نگران و مضطرب از حوادث رانندگی و تلفات جاده ای باشیم.

 گفتن از غیراس��تاندارد ب��ودن جاده ها و بی کیفیتی خودروهای س��واری 
بی فایده است، اما ضرورت این ایام ایجاب می کند تا مسافرین به فکر سالمت 

خود و دیگران باشند.
 ش��کی نیس��ت که حضور مس��تمر و موثر پلیس راهور در س��طح جاده ها 
می تواند بر کنترل ایمنی ترددها کمک کند اما قطعا امکانات و توان کنترلی پلیس 
 نیز محدود خواهد بود. اگر می خواهیم "نوروز" برای همه عید باش��د و سال نو 
با تلخ کامی همراه نشود باید خودمان بر رفتار و امنیت و دقت در رانندگی توجه 
داش��ته باش��یم تا حادثه ای رخ ندهد و میزان حوادث تلخ در این ایام شادی به 

حداقل برسد.
اما آخرین نکته سال را هم باید خطاب به خودروسازان بیان داشت تا نسبت 
به عملکردشان در سال جدید تغییر رویه دهند. اگر مدیران این صنعت به این 
درک برسند که جان مردم در گروی کیفیت تولیدات آنهاست دیگر شاهد این 

تعداد کشته و مصدوم در تصادفات نخواهیم بود.

 بازار بهاری در روزهای پایانی سال و پیش از نوروز مملو از جمعیت است. نوروز رسمی دیرینه و ارزشمند است که ایرانیان از دیرباز آن را گرامی داشته و روزهای  پایانی سال را به آماده شدن برای این  جشن ملی اختصاص می دهند.

در آستانه نوروز 
و روزهای پایانی 

سال ۱۴۰۱


