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چابهار یک بندر ایرانی 
 در چهار راه 
تجارت جهانی

 عبدالرحیم کردی* 
 حضور چي��ن در گ��وادر در ادام��ه پروژه 
»ي��ك كمربند � يك جاده« هس��ت. بر اس��اس 
طرح ارائه شده ، چين به دنبال اتصال به آب هاي 
گ��رم از طريق بندر گ��وادر و ايجاد يك كريدور 
ش��مال- جنوب اس��ت. اين يك پروژه طوالني 
مدت با اعتبار ٤٦ ميليارد دالر اس��ت.اما چابهار 
به دليل مش��كالت جغرافيايي و سياس��ي مسير 
گ��وادر از جذابيت بيش��تري براي ش��ركت هاي 
ب��زرگ برخوردار اس��ت. از طرفي هند به جهت 
نياز اقتص��ادي اش براي اتصال به افغانس��تان و 
بازارهاي مواد اوليه و محصول آس��ياي ميانه در 

تالش براي تقويت بندر چابهار است.
آنچه كه مسلم است، در ديپلماسي اقتصادي 
چابه��ار جذب حداكث��ري فرصت هاي پيش رو 
هدف اصلي ماست. چنانچه بتوانيم پيوند مناسبي 
بي��ن ابزارهاي حمل و نقل به ويژه بندر و راه آهن 
در زمان كوتاه ايجاد كني��م. مي توانيم از فرصت 
گوادر نيز براي اقتصاد كش��ورمان آورده داش��ته 
باش��يم. برخي ويژگي ه��ا و مزيت هاي خاص 
اقتصاد ما در هر شرايطي، چابهار را در موقعيت 
مناس��ب تر و كم هزينه تری در مقايس��ه با گوادر 
قرار مي دهد كه البته توجه ويژه اي نيز در دولت به 
اين مهم صورت گرفته است، به خصوص توسعه 
صنايع پتروشيمي و فوالد كه اين دو در افق طرح 
حدود ٣٠ ميليون تن محصول توليد خواهندكرد 
و اين به معناي يك ترافيك بار بس��يار مناس��ب 
براي رونق و توس��عه يك بندر است.برنامه ريزي 
هوش��مندانه و اج��راي ب��ه موق��ع در كنار يك 
هماهنگي دروني، مي توان��د چابهار را تبديل به 

يك كنشگر فعال اقتصادي در منطقه كند.
بن��در چابهار به عنوان ي��ك بندر ايراني در 
چهار راه تجارت جهاني قرار گرفته اس��ت. نگاه 
به نقشه جهان، گوياي اهميت و مزيت چابهار در 
بهينه كردن اتصال بازارهاي بزرگ منطقه اي است. 
ش��رق اروپا، اوراسيا، آس��ياي ميانه و افغانستان 
از طريق چابهار مي توانند به آس��ياي ش��رقي و 
آفريق��ا در كمترين زمان و با حداقل هزينه وصل 
ش��وند. اين نكته در فض��اي رقابت فعلي جهاني 
كه شكاف تكنولوژي بس��يار كم شده، غير قابل 
چشم پوش��ي اس��ت.رقباي بزرگ صنعتي براي 
كاهش قيمت تمام ش��ده محصول شان شيوه هاي 
زيادي را امتحان كردند اما نتوانس��ته اند فكري 
براي هزينه هاي حمل و نقل شان بكنند؛بنابراين 
هميش��ه به دنبال يك مسير و ابزار بهينه هستند.

با توجه به موقعيت چابهار و زير س��اخت هاي 
در حال ش��كل گيري به دلي��ل اينكه هر چهار 
اب��زار حم��ل و نقل در يك نقطه محيا هس��تند، 
ام��كان بهينه كردن هزينه و زمان را به صاحبان 
كاال خواه��د داد. با علم به اي��ن موضوع ، ايده 
چابهار پالس با تمركز بر چهار ابزار حمل و نقل 
در يك نقطه ، مطرح ش��ده اس��ت.اجرايي شدن 
اين اي��ده، چابهار را تبديل به ي��ك بندر بدون 
رقي��ب در منطقه خواهد كرد.تالش خواهيم كرد 
تا توجه همه دست اندركاران و سياست گذاران 
و برنام��ه ريزان توس��عه را از طري��ق اين پروژه 
ب��ه ويژگي منحصر ب��ه فرد چابه��ار جلب كنيم 
ت��ا اولويت نگاه هاي بخش��ي از وزارتخانه ها و 
نهادهاي دخيل در توسعه اقتصادي كشور به اين 

مهم معطوف شود.
*مدیرعامل سازمان منطقه آزاد چابهار

 فضای مجازی؛ 
سازنده یا مخرب

رش��د روز افزون استفاده از فضای مجازی 
در بي��ن ايراني��ان ع��الوه ب��ر همه مزي��ت ها و 
عيب هاي��ی كه ب��ر آن مترتب اس��ت يك مزيت 
خوبی كه می توان از آن بهره گرفت و به پااليش 
جامعه پرداخت، استفاده از اين فضا برای مبارزه 
با كاستی ها و معايبی است كه اين روزها جامعه 

ايران و ايرانی را درگيرخود كرده است.
فض��ای مج��ازی و همگانی ش��دن آن اين 
امكان را در اختي��ار قرار می دهد تا از آن برای 
 انذار به كس��انی كه ق��دم به راه ه��ای ناصواب 
می گذارند، استفاده كرده و با ارائه آموزش های 
درس��ت و اصولی آنان را به راه درست راهنمايی 
كرد.عالوه بر آن می توان از فضای مجازی برای 
هشدار دادن به مس��ئوالنی كه در حيطه وظايف 
سازمانی خود درس��ت عمل نمی كنند و حقوق 

ديگران را تضييع می كنند، استفاده كرد.
 فضای مجازی به دليل ش��فافيتی كه ايجاد 
م��ی كند يك��ی از موثرترين راه ه��ای مبارزه با 
كس��انی اس��ت كه مقاصد ناصواب خ��ود را در 
ناش��فاف بودن ه��ا دنب��ال می كنن��د و جامعه را 

دستخوش اقدام های نادرست می سازند.
اكنون فضای مجازی در كشور همانند شمعی 
روشن عمل كرده و با تاباندن نور در هزارتوهای 
خالف كاران و تضييع كنندگان حقوق جامعه آنان 
را برمال می س��ازد.يك اس��تاد آی.تی دانشكده 
عل��وم و فن��ون جديد دانش��گاه ته��ران در باره 
شفاف سازی فضای مجازی گفت: فضای مجازی 
و هوشمند سازی سامانه ها بهترين و موثر ترين 
راهكار ب��رای مبارزه با خالف كاران و صاحبان 
انديش��ه های ناصواب است.حسين بوبرشاد در 
گفت و گو با خبرنگار ايرنا افزود:فضای مجازی 
و هوشمند سازی بر اين بستر می تواند مانع بروز 

بسياری از تخلف های گسترده در جامعه باشد.
اكنون شاهد آن هس��تيم كه برخی گروه ها 
در فض��ای مجازی فعال ش��ده و س��عی دارند 
مس��ئوالنی كه وعده ه��ای خيال��ی داده اند را 
وادار به پاس��خگويی كنند و ع��الوه برآن مردم 
را به زندگ��ی راحت تر و بهتر و رعايت حقوق 
ش��هروندی راهنمايی كنند.ع��الوه برآن فضای 
مج��ازی می تواند در اختيار مس��ئوالن ارش��د 
جامع��ه قرار گيرد ت��ا جلوی تضيي��ع هايی كه 
ممكن اس��ت زير مجموعه های آن��ان بر مردم 
تحمي��ل می كنند را بگيرند چنانكه همين اواخر 
بود كه محمد جواد آذری جهرمی وزيرارتباطات 
و فناوری اطالعات با ديدن عكس��ی از تضييع 
حقوقی كه بر يكی از كارمندان شركت مخابرات 
رفته بود برای اص��الح اين رويه اقدام و حقوق 
افراد را احيا كرد.شبكه های اجتماعی با فراهم 
كردن انگيزه و هدف برای فعاليت رس��انه ای به 
 طور فزآينده ای افراد را به دنيای آنالين كشانده 
و همين موضوع سبب شده ديگر روند اطالعات 
يك طرفه بدون بازخورد از بين برود.عمده ترين 
محورهای اي��ن فناوری های جديد رس��انه ای، 
اس��تفاده هم زمان از امكانات آنالين و ديجيتال 
در ارتباط با مخاطب اس��ت ك��ه در اين  ارتباط 
جديد، رفتار مخاطب در برابر رس��انه هم دچار 
دگرگون��ی و از مخاطب منفعل به مخاطب فعال 

تبديل شده است.
ادامه در صفحه 4
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 از سوی رئیس اتاق بازرگانی
صنایع و معادن تهران تشریح شد

 دالرهای رانتی 
در اقتصاد ایران
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 مدیرعامل شرکت ملی 
صنایع پتروشیمی:

طرح های جدید پتروشیمی 
وارد مدار تولید می شوند

 رئیس جمهور درجلسه و گفتگو 
با رهبران مسلمان آمریکا؛
 راه اصلی  مبارزه 

با تروریسم، اقدامات فرهنگی 
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 جشن آغاز سال تحصیلی 
 با قدم های کوچک 

کالس اولی ها
غنچه ها )نوآموزان پيش دبستانی( و شكوفه 
ها ديروز، با حضور در مدارس سراس��ر كش��ور، 

اولين روز ورود به مدرسه را جشن گرفتند.
شرح در صفحه 4

صفحه 4

کوچ سپرده های بانکی به بازار مسکن 
دست اندرکاران بازار مسکن معتقدند: کاهش سود سپرده های بانکی، خود را در قالب افزایش اجاره بها و نرخ ارز در کوتاه مدت و ورود 

صفحه 7سفته بازان به بازار خرید و فروش مسکن، در بلندمدت نشان داده است.

قائم مقام وزير بهداشت، گفت: ۵/۲۷ درصد 
دانش آم��وزان غذای غير مفيد و ۲۵ درصد آنها 
نوش��ابه گاز دار مص��رف می كنند. ب��ه گزارش 
تفاهم، ايرج حريرچ��ی در برنامه گفتگوی ويژه 
خبری ش��بكه دو سيما افزود: متاسفانه با افزايش 
رفتارهای غربی در كش��ور شاخص های مصرف 
غذاه��ای پرچرب، پرش��يرينی و پرنمك در ميان 
دانش آموزان افزايش يافته است.وی گفت: ۵/۱۵ 
درص��د دانش آم��وزان هر هفت��ه و ۵/۱۱ درصد 
آنها هر روز فست فود می خورند.قائم مقام وزير 
بهداش��ت، درمان و آموزش پزشكی با بيان اينكه 
س��ال گذش��ته ٤٠٠ ميليون واحد در ميان دانش 
آموزان توزيع شد افزود: ٦٠ درصد دانش آموزان 
هر روز ش��ير مصرف نم��ی كنند.حريرچی گفت: 
٦۸ درص��د دانش آم��وزان س��بزی و ٤٠ درصد 
آنه��ا روزانه ميوه مصرف نمی كنن��د در حالی كه 
٦۸ درص��د دانش آموزان م��ادران خانه دار دارند 
كه می توانند برای آنها لقمه س��الم فراهم كنند.وی 
افزود: ۵/۲۱ درصد دانش آموزان يا چاق هستند 
يا اضافه وزن دارند كه اين آمار چاقی در ش��هرها 
دو برابر روستاهاست.قائم مقام وزير بهداشت ادامه 
داد: بي��ش از ۲۱ درصد از دان��ش آموزان چاقی 
خطرناک ش��كمی دارند و ۹/٣۷ دهم درصد آنها 

در خانه از روغن های اش��باع اس��تفاده می كنند.
حريرچی گفت: ٦/٣ دهم درصد از دانش آموزان 
ه��ر روز صبحانه نمی خورند.وی اف��زود: ۵/۲۷ 
درصد دانش آموزان چربی تری گليس��يريد باال و 
۲۸ درصد آنها چربی اچ دی ال خون پايين دارند.

قائم مقام وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكی 
گفت: البته در س��ه س��ال گذشته ش��اخص های 
بهداش��ت در مدارس بهبود يافته اس��ت.حريرچی 
افزود: بر اس��اس معاينات پزشكی دانش آموزان 
 كه همه آنها چهار بار در س��ال معاينه می ش��وند، 
يك و نيم درصد دانش آموزان اختالل ش��نوايی و 
دو و نيم درصد آنها اختالل بينايی دارند.وی گفت: 
از س��ال ۹۱ تا ۹۵ شاخص دندان های پوسيده از 

٠۹/۲ به ۸٤/۱ درصد كاهش يافته است.
حريرچ��ی درادامه افزود: اكن��ون ۱۵ درصد 
دانش آموزانی كه بيش��تر آنها در دوره متوس��طه 
هستند، مشكل دندان ندارند در حالی كه در گذشته 
 اي��ن آمار هش��ت درصد دانش آموزان را ش��امل 
م��ی ش��د. حريرچی گف��ت: ۷۲ ميلي��ون پرونده 
الكترونيك س��المت در كش��ور تش��كيل و برای 
٣٤ ميلي��ون و ۵٠٠ هزار نفر خدمت انجام ش��ده 
است. قائم مقام وزير بهداشت، درمان و آموزش 
پزشكی كوژپشتی، زانو ضربدری و زانو پرانتزی 

را عارض��ه ه��ای اصلی در اختالالت اس��كلتی 
دان��ش آموزان خوان��د و گف��ت: ۲/۱ درصد از 
دان��ش آم��وزان در اي��ن زمينه نياز ب��ه مداخله 
 پزشكی و حركات جبرانی دارند.حريرچی افزود: 
دو ميليون و ٣٠٠ هزار دانش آموز دبيرستانی سال 
گذش��ته ۱٦ بار مكمل آهن و ويتامين D دريافت 
كردند.وی گفت: سن آغاز اس��تفاده از سيگار در 
سال های گذشته در كشور رو به كاهش بوده، اما 
آنچه كه مهم اس��ت موضوع بسيار خطرناک قليان 
است.حريرچی افزود: بر اساس ۸۹ هزار بازرسی 
از م��دارس درب��اره فروش سوس��يس، كالباس و 
نوش��ابه های گازدار فق��ط ۵/۲ درصد فروش اين 
مواد ديده ش��د. مه��رزاد حميدی، مع��اون تربيت 
بدنی و س��المت وزارت آم��وزش و پرورش نيز 
در اين برنامه گفت: ذائقه كودكان در خانه ساخته 
می ش��ود و اگر دانش آم��وزان به نمك، چربی يا 
ش��يرينی عادت كرده اند، اين مسئله مربوط به ٦ 
سال نخس��ت زندگی آنهاس��ت.وی با بيان اينكه 
٣۸ ه��زار پايگاه تغذيه س��الم در م��دارس وجود 
دارد، افزود: در مدارس سوسيس، كالباس، نوشابه 
گازدار، فست فود، چيپس و مواد پرشيرينی توزيع 
نمی ش��ود.حميدی گفت: بر اساس پيمايش ملی 
وزارت بهداشت درباره مصرف سوسيس و كالباس 

در مدارس فقط دو درصد مدارس از دستورالعمل 
ممنوعي��ت فروش اين مواد تخطی ك��رده اند.وی 
افزود در س��ال ۹٤، ۱/۲۱ درصد از دانش آموزان 
اضافه وزن داشتند، اما روند چاقی را كنترل كرديم 
و اين مسئله در دانش آموزان پسر سه دهم درصد 
كاهش يافته است. سيد حمايت ميرزاده، سخنگوی 
كميس��يون آموزش و تحقيقات مجلس ش��ورای 
اس��المی نيز در ارتباط تلفنی با اين برنامه گفت: 
برای پيش��گيری از ناهنجاری ها در همه زمينه ها 
هيچ جاي��ی بهتر از م��دارس نيس��ت.وی افزود: 
مدارس به تع��داد كافی مربی، بهداش��ت و نيروی 
خدماتی ندارند و بودج��ه كافی برای اين موضوع 
اختصاص نمی يابد.كاظم ندافی، استاد دانشگاه علوم 
پزشكی تهران نيز در ارتباط تلفنی با اين برنامه گفت: 
وض��ع صندلی ها و نيمكت های مدارس مناس��ب 
دانش آموزان نيست، زيرا با ابعاد دانش آموز ايرانی 
همخوانی ندارد.وی افزود: ابعاد بدنی دانش آموزان 
بر اساس تحقيقات به دست آمده و در اختيار توليد 
كنندگان و وزارت آموزش و پرورش قرار داده شده 
است.وی شيوع شپش در برخی از مدارس تهران و 
شهرهای بزرگ و استاندارد شدن وسايل گرمايشی 
مدارس را از جمله مشكالت دانش آموزان دانست 

كه با آموزش و اختصاص اعتبار حل می شود.

۳.۶ دهم درصد دانش آموزان ایرانی صبحانه نمی خورند

 کمبود منابع مالی 
از بزرگ ترین 

 مشکالت 
اقتصاد ایران

صفحه ۲
یزدانی اعالم  کرد

 توسعه خوشه های صنعتی؛ 
 از مأموریت های مهم 
سازمان صنایع کوچک

صفحه 3


