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میراث فرهنگی
به دنبال تصویب تعطیالت زمستانی

رئیس سازمان میراث فرهنگی با اعالم  ۱۵میلیون گردشگر
داخل��ی در ایام نوروز از پیگیری ج��دی برای طرح تصویب
تعطیالت زمس��تانی در روزهای  ۱۶ت��ا  ۲۲بهمن خبر داد.
بهگزارش تسنیم ،مسعود سلطانیفر با بیان اینکه  500هزار
نوروزبان بینوروز برای خدمت رسانی به مسافران نوروزی در
این ایام و قبل از آن بس��یج شده بودند ،اظهار داشت :امسال
ستادهای هماهنگی خدمات سفر با توجه به برنامهریزیهای
همه جانبه کارنامه خوبی را از خود برجای گذاشت و رضایت
مردم نس��بت به عملکرد این س��تاد از س��الهای گذش��ته
بیش��تر بود .وی با اشاره به سیاست تنوع مقاطع گردشگری
داخلی اضافه کرد :در ایام نوروز امس��ال توانس��تیم تا حدی
قدمهایی در این زمینه برداریم و با اس��تفاده از اطالعرسانی
رس��انهها در زمینه معرفی جاذبههای کش��ور ،خوشبختانه
مقاصد گردشگری متنوعتر از گذشته بود .وی با بیان اینکه
متأس��فانه در همین ایام ش��اهد یک عملیات تروریستی در
یکی از چادرهای مس��افرتی در خوزس��تان بودیم که بر اثر
آن  3نفر از هموطنانمان به ش��هادت رس��یدند ،درخصوص
آمار گردش��گر داخلی اظهار داشت :روشی که فکر میکنیم
میتواند به ما آمار دقیق گردشگر را بدهد روش ثبت اقامت
گردش��گر در مراکز رسمی اقامت است که این مراکز شامل
هتله��ا ،هت��ل آپارتمانها ،اماکن و دس��تگاههای ا جرایی،
کمپه��ای اقامتی و س��ایتهای اقامتی موقت اس��ت و بر
همین اساس از  28اسفند تا  14فروردین در  7منطقه آزاد و
31استان کشور  60میلیون نفر اقامت در شب را ثبت کردیم
ک��ه با توجه به اینکه حدود اقامتها ب��رای هر فرد به طور
میانگین  4روز است حدود  15میلیون مسافرت و گردشگر
را ش��اهد بودیم .وی با بیان اینک��ه عالوه بر این آمار حدود
 200هزار ویالی شخصی در استانهای شمالی کشور بود که
تقریبا همه آنها مورد استفاده قرار گرفت و امکان ثبت آنها
را ما نداریم باید هزاران خانه مس��افر در ش��هرهای مذهبی
را نی��ز اضافه کرد .رئیس س��ازمان می��راث فرهنگی با بیان
اینکه راهور ناجا اعالم کرده است که تعداد سفرها نسبت به
سال گذش��ته  3درصد افزایش یافته است و آمار ما افزایش
 5درصدی را نش��ان میدهد لذا آمارها تقریبا نزدیک است،
گفت :ترکیب اسکان که میتواند مبنای برنامهریزی احداث
اماکن اقامتی باش��د بدین گونه بود که  6درصد مسافران در
هتله��ا و هتل آپارتمانها 17 ،درص��د در اماکن آموزش و
پ��رورش 20 ،در مهمانس��راهای ادارات و خوابگاهه��ای
دانش��جویی 14.5 ،درصد در کمپهای دائم ،ش��هرداری و
هالل احمر 4 ،درصد خانه مسافرهای ثبت شده و 28.5درصد
در چادره��ای مس��افرتی اقامت داش��تند .رئیس س��ازمان
میراث فرهنگی همچنین در پاسخ به پرسشی در زمینه طرح
تعطیالت زمستانی که میتواند سفر را توزین کند ،گفت :این
طرح که شامل تعطیالت بین  16تا  22بهمن است به هیئت
دولت تقدیم شده است اما برخی سازمانها از جمله آموزش
و پرورش نظرات مختلفی داش��تند در عین حال نظر ما این
اس��ت که این ایام بین دو ترم دانشجویی از جهت آموزش و
پرورش هم دوره فعالی در این تاریخ نداریم .لذا تالشها برای
گرفتن مصوبه دولت جهت این ایام را ادامه میدهیم.
میز خبر

آب پشت سدهای تهران به یک پنجم رسید
تس�نيم :هم اکنون با وجود بارش های اخیر ،تنها  ۲۰درصد از حجم
س��دهای تهران از آب پر اس��ت .در اس��تان تهران بی��ش از نیمی از
آبشرب ساکنان این استان از ذخایر آبی سدهای طالقان ،کرج ،لتیان،
الر و ماملو تأمین می ش��ود .این  5س��د که منابع اصلی تأمین آب در
اس��تان تهران محسوب می شوند ،با وضعیت مناسبی در میزان ذخایر
آبی مواجه نیستند .مجموع حجم مخازن این سدها به یک میلیارد و
 930میلیون مترمکعب می رسد که در حالت عادی و برای گذر ایمن
از پی��ک مصرف آب در پایتخت باید حداقل  700میلیون مترمکعب از
حجم  1.9میلیارد مترمکعبی س��دهای تأمین آب ش��رب تهران از آب
پر باشد .با وجود اینکه در روزهای پایانی سال و در ایام نوروز در سطح
اس��تان تهران بارش های مطلوبی نس��بت به ماههای گذشته از سال
آب��ی ،به صورت برف و باران بارید اما هم اکنون از مجموع یک میلیارد
و 930میلیون مترمکعب حجم مخازن  5س��د تأمین آب شرب تهران،
 395.5میلیون مترمکعب از آب پر است .به عبارتی تنها  20درصد از
حجم سدهای تهران آب دارد و بقیه خالی است.
آمادگ�ی دس�تگاههای اجرای�ی بندرعباس دربراب�ر حوادث
غیرمترقبه
آفتاب یزد :فرماندار بندرعباس در جلس��ه ش��وراي اداري شهرستان
بندرعباس اظهار داشت :با توجه به پیش بینی بارندگی و سیالب همه
دس��تگاههای اجرایی شهرستان برای مقابله با بروز حوادث غیر مترقبه
آماده باشند .به گزارش روابط عمومي فرمانداري شهرستان بندرعباس،
نماينده عالي دولت در شهرس��تان عنوان داش��ت  :براساس ارزیابی ها
س��اخت و س��ازهای غیرمجاز ،الیروبی نشدن به موقع کانالها و خورها
و ..برخی از مشکالتی هستند که موجب شده تاسیسات شهری از شرق
تا غرب این ش��هر آسیب ببیند .احمد پویافر با اشاره به اینکه میانگین
بارش س��االنه استان  196میلیمتر است ،بيان داشت  :در طول  11ماه
گذش��ته دو میلی متر باران در اس��تان نبارید ولی در مدت سه ساعت
مردم شاهد بارش  110میلی متر باران بودند .وي تصريح كرد  :با توجه
به ش��رایط اقلیمی گرم و خش��ک منطقه در زمان خشکسالی باران به
ص��ورت رگباری می بارد که فایده چندانی برای منابع آبی ندارد .رئیس
شورای اداری شهرستان افزود  :باتوجه به مشکل هایی که در چند سال

سودوکو

نرخ بیکاری باالخره چند درصد است؟!

در حال�ی ک�ه بان�ک مرکزی نرخ بیکاری را  10/5درصد اعالم کرده اس�ت اما به نظر می رس�د واقعیت ها چیز دیگری می گوی�د .خبرنگار آفتاب یزد در گفتگو با
کارشناسان به بررسی این آمار پرداخته است
آفتاب یزد -مریم گندمکار  :روزی نیست که در محافل
مختل��ف با انبوهی از تقاضاهای اش��تغال جوان��ان به ویژه
تحصیلکرده ها مواجه نشویم .بیکاری معضل جدی جامعه
ماس��ت و بالطبع باید ب��ه صورت جدی و ریش��ه ای بدان
پرداخته شود.در حال حاضر ،بیکاری و درخواست شغل به
یکی از مهم ترین مطالبات مردم از مس��ئوالن تبدیل شده
است .تعریف اش��تغال یعنی کسی که به صورت مستمر با
حقوق و مزایای مکفی به همراه بهره مندی از مزایای بیمه
همگانی با حق و حقوق بازنشس��تگی بهره مند باش��د اما
براس��اس اعالم مسئوالن ،در سالهای گذشته هر کسی که
یک الی دو ساعت در روز کار کند شاغل محسوب میشود
و این مس��ئله باعث شده اس��ت که هر روز شاهد آمارهای
عجیبی در خصوص اشتغال افراد به خصوص جوانان باشیم
این در حالی اس��ت که چندی پیش علی ربیعی؛ وزیر کار
در گ��زارش خود به مجلس تعداد بیکاران فعلی کش��ور را
6میلیون نفر اعالم کرد و هشدار داد اگر کاری نکنیم تعداد
بیکاران در س��ال  1400به  10میلیون نفر خواهند رسید.
رحمانی فضلی وزیر کش��ور نیز با اعالم اینکه نرخ بیکاری
ل های
فعلی  14درصد اس��ت گفت :در ص��ورت ادامه مد 
اقتصادی دهه های قبل ،در س��ال  1400کش��ور با حدود
11میلیون بیکار تحصیلکرده مواجه خواهد شد.
در همین حال روز گذشته نیز بانک مرکزی نرخ بیکاری را
 10.5درصد اعالم کرد .جمعیت فعال کش��ور در سه ماهه
س��وم  93طبق این گزارش  23.9میلیون نفر بوده اس��ت.
نرخ بیکاری البته در مناطق شهری  11.7درصد و روستایی
7.4درصد گزارش شده است.نرخ بیکاری زنان  20.3درصد
و مردان  8.7درصد اعالم شده ضمن آنکه نرخ بیکاری در جوانان 15-29
ساله  21.8درصد و جوانان  15-24ساله  25.7درصد برآورد شده است.
اکنون پرسش��ی که در این خصوص مطرح است اینکه آیا می توان به این
آمار در مورد بیکاری اعتماد نمود و مدعی شد که نرخ بیکاری در کشورمان
در آستانه تک رقمی شدن است؟
هادی حق ش��ناس ،کارشناس اقتصادی در گفتگو با آفتاب یزد دراینباره
میگوی��د :م��ا بايد بي��ن دو واژه ن��رخ و قدر مطل��ق عدد ،تف��اوت قائل
ش��ويم ممكن اس��ت قدر مطلق عددي ،عدد بزرگي باش��د اما نرخ ،بيانگر
آن ع��دد قدر مطلق نباش��د .به عبارت ديگر نرخ بيكاري تقس��يم دو عدد
جمعيت ش��اغل به جمعيت فعال كشوراس��ت.وی گفت :اينكه می گویند
نرخ بيكاري  10درصد است اين عدد ،عدد بسيار بزرگي است و قطعا قدر
مطلق بيكاران نیز عدد بزرگي اس��ت و ش��اید امروز در خانواده ها يك نفر
فرد بيكار با تعاريف مختلف داش��ته باشيم.حق شناس با بیان اینکه نكته
مهم در تعريف خود بيكاري است بیان داشت :تا قبل از سال  85كساني
كه در هفته يك روزکارمی کردند ش��اغل تلقي ميشدند ولي االن كساني
كه در هفته يك س��اعت كار كنند ش��اغل تلقي مي شوند .لذا هم تعريف

گذشته ایجاد شده مدیریت منابع آبی و مصرف آن در همه موارد اهمیت
دوچندانی دارد .
قدردانی  205نماینده مجلس از قالیباف

ایسنا 205 :نماینده مجلس شورای اسالمی صبح یکشنبه در بیانیهای
از اقدام جهادی ش��هردار تهران در آماده س��ازی بوس��تان جنگلی یاس
قدردانی کردند .در این بیانیه آمده اس��ت :نظر به فرمایش��ات اخیر مقام
معظم رهبری مدظله العالی درمورد اهمیت محیط زیس��ت و آزاد سازی
اراضی ملی ،ما نمایندگان مردم در مجلس ش��ورای اس�لامی از اقدامات
محمدباقر قالیباف ش��هردار تهران در این خصوص و همچنین عملکرد
ایش��ان بالفاصله پس از بیانات مقام عظمای والی��ت جهت بازگرداندن
 1500هکتار از اراضی ملی و تبدیل آن به فضای س��بز جهت اس��تفاده
عموم مردم قدردانی می کنیم .به دنبال دیدار مسئوالن و دست اندرکاران
محیط زیست با رهبر معظم انقالب ،آزادسازی حدود یک هزار هکتار از
فضای سبز حاشیه اتوبان شهید بابایی که در اختیار ارگان ها و دستگاههای
مختلف قرار داش��ت به منظور استفاده عموم ش��هروندان در دستور کار
ش��هرداری تهران قرار گرفت .به گفته ش��هردار ته��ران ،این زمینها در
72س��اعت به شهرداری تهران واگذار و عملیات اجرایی برای تبدیل این
زمینها به بوستان عمومی توسط سه هزار نیروی کارگری آغاز شد.

ارقام از  1تا  9را طوري در خانههاي سفيد قرار دهيد كه هر رقم در سطرها ،ستونها و مربعهاي كوچك  3در  3يكبار ديده شود .
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حق شناس:
تا قبل از سال  85كساني كه در هفته يك روز کار میکردند
شاغل تلقي ميشدند ولي االن كساني كه در هفته يكساعت
كار كنن�د ش�اغل تلق�ي ميش�وند .ل�ذا هم تعريف ش�اغل
تغيير كرده و هم اينكه قدر مطلق عدد بيكاران افزايش پيدا
كرده است
بهمن آرمان:
به نظرم نه تنها بیکاری فراوان وجود دارد بلکه ما دچار بیکاری
پنهان نیز هس�تیم .ش�غل هایی مثل مسافرکش�ی ی�ا فروش
موادغذایی در مترو جزء بیکاری پنهان محسوب می شود
ش��اغل تغيير كرده و هم اينكه قدر مطلق عدد بيكاران افزايش پيدا كرده
است .این کارشناس اقتصادی افزود :وقتي نرخ بيكاري از عدد طبيعي كه
معموال بين  3تا  5درصد اس��ت فراتر ميرود ميگوييم بيكاري در اقتصاد

يك معضل اس��ت حال وقتي كه نرخ بيكاري دورقمي مي شود به معناي
واقعي به عنوان يك معضل و مش��كل در جامعه تلقي مي ش��ود و طبيعي
است كه دولت بايد يك سياستي را اتخاذ كند كه اجراي آن سياست منجر
به كاهش نرخ بيكاري ش��ود.وی در پایان گفت :در س��الهای  91و  92كه
اقتصاد ايران با ركود همراه با تورم مواجه بود در سال  93هدف كلي دولت
اين بود كه تورم را كنترل كند و توانست تورم را به حدود  15درصد برساند
ولی به نظر ميرس��د دولت در سال  94بايد يكي از سياستهاي مهماش
رساندن نرخ بيكاري از دورقمي به تك رقمي باشد.
بهمن آرمان ،اقتصاددان نیز در این خصوص گفت :در جريان مبناي آماري
بانك مركزي نيس��تم ولي آن چيزي كه در بخ��ش واقعي اقتصاد ايران و
جامعه ايران ديده ميشود نشان دهنده این است که نه تنها بيكاري فراوان
(به ويژه در بين جوانان) وجود دارد بلكه بيكاري پنهان مثل مسافركشي،
داش��تن مغاز ه خواروبار فروش��ي و حتي كس��اني كه موادغذايي يا كاالیی
را در مترو يا وانت مي فروش��ند را هم احتماال به عنوان ش��اغل مبنا قرار
دادن��د ولي واقعيتها و آن چيزي كه اقتصاددانهاي خارج از ايران عنوان
ميكنند ميزان بيكاري به علت عدم انجام سرمايه گذاريهاي الزم پيرامون
30درصد در نوسان است.
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نام ترک�ی  -درهم پیچیدن  - 14میدانی
در ش�مال تهران  -یورتم�ه  - 15هافبک
آرژانتین�ی اینتر میالن  -وس�یله صعود
به مناطق مرتفع شامل اتاقکی متصل به
یک تسمه

عمودی
 - 1قدرت یا توانایی تحت نفوذ یا در اختیار خود
در آوردن  -بیم�اری مس�ری مخصوص کودکان
 -2ریش�ه س�وم یک کمیت  -باغ ش�یراز -تازه
بنا ش�ده  - 3هس�تم -فرومایگی  -مفید و موثر
 -4صدای گربه  -س�قف  -واحد شمارش کاغذ-
یاسمن  - 5دف  -وزیر یا مشاور فرعون در زمان
حض�رت موس�ی (ع)  -نی�م تنه  - 6دری�ا -نام
حرف ث  -پرده نقاش�ی -بازنده شطرنج  -7گل
یقه نشین  -شهر سیس�تان و بلوچستان -لیف
ظرفش�ویی  - 8مارک�ی ب�ر خ�ودرو  -ادی�ب و
س�خنور -س�و  - 9دی�دگان  -چی�ن و چروک
پوست -رشته ای در شنا  - 10صفت سرو  -اولین
سلسله پادشاهی ایران  -مخترع تلفن -راه کوتاه
 - 11تاقچ�ه ب�اال  -ارتباط  -وس�یله آرام کردن
ن�وزادان  -12بل�ه  -چه بس�یار  -هن�ر فرنگی-
نیایش  - 13زندگانی  -نامی برای زعفران  -عضو
صورت  - 14سزاوار و شایسته  -از نزوالت جوی-
موی گردن اس�ب  -15فیلمی از اصغر فرهادی-
جنگ حضرت علی (ع) با معاویه
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