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تا سال ۱۴۰۴ صادرات غیرنفتی 
۲برابر می شود

روابــط عمومی 
وزارت صمت-  وزیر 
صنعت، معدن و تجارت 
گفت: تا سال ۱۴۰۴ باید 
صادرات غیر نفتی ایران 
را دو برابر کنیم. سید رضا فاطمی امین با بیان اینکه تا 
پایان امسال برای تمامی شهرستان های کشور یک 
برنامه تخصصی در بخش صنعت، معدن و تجارت 
همان شهرستان از جمله استان خراسان جنوبی 
تهیه خواهیم کــرد که در این برنامــه فرصت ها، 
مشــکالت و رویدادها کامال مشــخص می شود، 
خاطرنشان کرد: در این برنامه که افق اجرایی آن تا 
سه سال آینده خواهد بود به نوعی نقشه راه و برنامه 
عملیاتی مشخص می شود. وی اضافه کرد: صادرات 
ایران باید صادرات فناوری و ماشــین آالت باشــد 
بنابراین از احداث خط تولید در کشــورهای دیگر 

حمایت خواهیم کرد.
    

قاسمی: مردم دغدغه خانه دار 
شدن نداشته باشند

توسعه ایرانی-  وزیــر راه و شهرسازی اعالم 
کرد: مردم نگرانی در خصوص مسکن خود نداشته 
باشند. رستم قاســمی در صفحه شخصی خود در 
فضای مجازی از تالش وزارت راه و شهرسازی برای 
خانه دار کردن همه مردم خبر داد. وی نوشت:» قانون 
جدید به ما اجازه خوبی داده است که در آن زمین، وام 
و کمک های مناسب به مردم ارائه دهیم تا صاحب ِ 
خانه ای مناسب و در خورِ شــأن یک ایرانی شوند.
خدمتگزاران شما در وزارت راه و شهرسازی شبانه 
روز تالش خواهند کرد که مردم نگرانی در خصوص 

مسکن خود نداشته باشند.«
    

وزیر کشاورزی:
آرامش به بازار محصوالت پروتئینی 

بازمی گردد
ایرنا- وزیر جهاد 
کشــاورزی گفــت: با 
سرعت بخشــیدن به 
ترخیــص نهاده های 
دامی از گمرک به زودی 
آرامش به بــازار محصوالت پروتئینی کشــور باز 
می گردد. سید جواد ســاداتی نژاد درباره ترخیص 
نهاده های دام و طیور از گمرکات افزود: از وزیر راه و 
شهرسازی برای ترخیص نهاده ها قدردانی می کنم 
زیرا راه داری و راه آهن را موظف کردند که مشکالت 
مربوط به ترخیص نهاده ها را رفع کنند. وی اضافه 
کرد: همچنین با کمک هیات دولت در حوزه تامین 
نهاده ها شرایط به سمتی سوق داده شده که آرامشی 
را در بازار نهاده ها داشته باشیم تا شرایط مطلوبی در 

حوزه تولید پروتئین کشور به وجود بیاید.
    

واردات گوشی موبایل از کاالی 
اساسی پیشی گرفت

ایسنا- گوشی موبایل در صدر فهرست کاالهای 
وارداتی به ایران در سال جاری قرار گرفت.  بررسی 
آمار تجارت خارجی در مــرداد از این حکایت دارد 
که در این ماه مجموع تجــارت خارجی حدود ۵.۳ 
میلیارد دالر بوده که ۲.۵ میلیارد دالر آن به واردات 
اختصاص دارد.  در همین دوره، مانند گذشته گوشی 
تلفن همراه نسبت به سایر اقالم بیشتر وارد شده و در 
رتبه اول است. طبق آمار ۲۳۹ میلیون دالر واردات 
گوشــی تلفن همراه صورت گرفته که با اختالف 
زیادی پس از آن اقالم اساسی قرار دارد.  در این ماه 
بعد از گوشی موبایل، دانه سویا با ۱۴۷ میلیون دالر، 
ذرت دامی ۱۱۲ میلیــون دالر، گندم ۷۲ میلیون 
دالر و جو با ۴۰ میلیــون دالر واردات در مرداد ماه 

وارد شده است. 
    

وعده وزیر رفاه برای تحول 
مدیریتی در سازمان تامین اجتماعی 
ایرنا- وزیر تعاون، 
کار و رفــاه اجتماعی با 
بیان اینکه انتظار تحول 
مدیریتی بنیادین را در 
سازمان تامین اجتماعی 
داریم، گفت: باید پنج معیار اصلی انقالبی، کارآمدی، 
دست پاکی، فساد ستیزی و مردمی بودن را در این 
سازمان مورد توجه قرار دهیم. حجت عبدالملکی در 
مراسم تودیع »مصطفی ساالری« که از دو سال پیش 
مدیرعامل ســازمان تامین اجتماعی بود و معارفه 
»میرهاشم موسوی« به عنوان مدیرعامل جدید این 
سازمان افزود: بستن روزنه های فساد و مقررات زدایی 
را در اولین جلسه  وزارتخانه مطرح کردیم و در این 
زمینه ارزیابی می کنیم که حجم فساد باید سه ماه 

دیگر کمتر شده باشد. 

خبر اقتصادی
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مهرنوش حیدری

»دهه ۹۰ را باید دهه ســیاه اقتصاد 
ایران به شــمار آورد. در طول ۱۰ سال 
گذشته تولید ناخالص ملی کشور ما به 
نسبت برخی کشورهای منطقه، کاهش 
چشــمگیری یافته و دستیابی به رشد 
ساالنه هشــت درصد و رفع تحریم ها 
مهمترین اولویت پیش روی ماست.« این 
نکته ای است که وحید شقاقی شهری، 
اســتاد اقتصاد در گفت وگو با »توسعه 
ایرانی« مطرح کرد. در آخرین گزارش 
بانک جهانــیWorld Bank  تولید 
ناخالص داخلی یا GDP  ایران بر اساس 
نرخ ارز نیمایی به روزرسانی شده و همین 
تغییر مبنا سبب شده است رتبه اقتصاد 
ایران ۳۰ رتبه تنزل یابد.  بر اساس این 
گزارش، در سال گذشته میالدی تولید 
ناخالص ملی ترکیه و عربستان سه برابر 
ایران و تولید داخلی اســرائیل و امارات 
دو برابر ایران بوده است و در مقابل درآمد 
سرانه ایران از پاکستان هم کمتر شده و 
هم ردیف غنا و نیجریه قرار گرفته است. 

در سال های گذشــته ادعا می شد 
که اقتصــاد ایران در زمــره ۲۰ اقتصاد 
بزرگ دنیاست، اما اقتصاد کشور با تنزل 
بیش از ۳۰ رتبــه ای در جایگاه پنجاه  و 
یکمین اقتصاد بزرگ ایستاده است که 

آمار ناامیدکننده ای محسوب می شود. 
بنابر ادعای مطرح شده در سال ۱۳۹۹ 
اقتصاد ایران حــدود ۱۹۱ میلیارد دالر 
کاال و خدمات تولید کرده در حالی که 
در همین مدت اقتصــاد ترکیه حدود 
۷۲۰  میلیــارد دالر)۴ برابر بیشــتر از 
ایران( تولید داشته و اقتصاد پاکستان 
هم حدود ۲6۳ میلیارد دالر )حدود ۳۷ 
درصد بیشتر از ایران( تولید کاال و خدمات 
داشته است. این اقتصاددان درباره این 
آمار به »توسعه ایرانی«، گفت: در ارزیابی 
تولید و مقایسه آن، شاخص اصلی تولید 
ناخالص داخلی به قدرت برابری خرید 
است نه تولید ناخالص داخلی به قیمت 
جاری؛ بنابراین اگر به دنبال این هستیم 
که جایگاه و وضعیت کشــور خود را با 
دنیا مقایسه کنیم باید به شاخص تولید 
ناخالص داخلی به قدرت برابری خرید 

توجه کنیم. 
فاصله چشمگیر اقتصاد ایران از 

رقبای منطقه ای 
وحید شقاقی شهری تصریح کرد: بر 
اساس این آمار، تولید ناخالص داخلی به 
قدرت برابری خرید برای ایران یک هزار 
میلیارد و ۱۰۲ میلیون دالر است در حالی 
که در سال های گذشته این عدد برابر با 
یک هزار میلیــارد و ۳۰۰ میلیون دالر 
بوده است و به عبارت دیگر در سال های 

اخیر شاهد کاهش در این زمینه بوده ایم. 
عضو هیأت علمی دانشکده اقتصاد 
دانشــگاه خوارزمی افزود: بسیار جالب 
اســت که اوایل دهه ۹۰ اقتصاد ایران 
با اقتصــاد ترکیــه تقریبا برابــر بود و 
آمارهای بانک جهانی نشــان می دهد 
در اوایل آن دهه، هــر دو اقتصاد حدود 
یک هزار میلیــارد و ۳۰۰ میلیون دالر 
تولید داشتند اما در این مدت ایران دو 
تحریم را تجربه کرد و میانگین رشــد 
اقتصادی کشور صفر شد و این شرایط 
سبب شد تا فاصله رشد اقتصادی ایران 
و ترکیه افزایش فراوانــی یابد و اکنون 
تولید ناخالص داخلی نسبت به قدرت 
برابر خرید در ترکیه به عدد ۲ هزار و ۳۷۲ 
میلیارد دالر رسیده که نشان می دهد 
حجم اقتصاد این کشور بیش از ۲ برابر 

اقتصاد ایران شده است. 
عضو هیأت علمی دانشگاه خوارزمی 
توضیح داد: در ســال های اخیر شاهد 
گســترده شــدن فاصله اقتصاد ایران 
با ترکیه و عربســتان به عنوان رقبای 
منطقه ای بوده ایم و این فاصله به ترتیب 

بیش از ۲ و همچنین ۱.۵ برابر است. 
راه  صحیح سنجش تولید ناخالص 

داخلی ایران
وی تاکید کرد: تولید ناخالص داخلی 
ایران به نســبت قیمت جــاری دالر، 

۱۹۱ میلیارد دالر شده و جایگاه ایران 
از بیست و هفتم به پنجاهم دنیا رسیده 
است؛البته این شاخص برای مقایسه و 
تحلیل، شاخص مناسبی نیست و بهترین 
شاخص برای اینکه بتوانیم وضععیت 
خود را بررسی کرده و آن را با کشورهای 
منطقه و دنیا بسنجیم؛ شاخص تولید 
ناخالص داخلی به قدرت برابری خرید 
است. بررسی ها نشان می دهد که نسبت 
به اوایل دهه ۹۰ اقتصــاد ایران حدود 

۲۰درصد کوچکتر شده است. 
این استاد دانشگاه گفت: این مساله 
نشان دهنده خطر پیش روست و عالمت 
هشدار به سیاستگذاران کشور مخابره 
می کند؛ به عبارت دیگر رشد اقتصادی 
ایران در دهه ۹۰ برابر بــا صفر بوده در 
حالی که جمعیت ایــران بین ۱۰ تا ۱۵ 
میلیون نفر افزایش یافته و موجب شده 
تا تولید ســرانه نیز در کشور ما کاهش 
یابد و همین اصل نشان می دهد درآمد 
ســرانه ایرانی ها نیز در طــول این ۱۰ 
سال کمتر شده و به عبارت بهتر کیک 
اقتصاد ما در حال کوچک تر شدن است.  
شقاقی  شهری تاکید کرد: در این مدت 
رفاه اجتماعی ایرانی ها نیز کاهش یافته 
است در کنار آن متاسفانه و به شدت از 
رقبای منطقه ای عقب مانده ایم و اقتصاد 

سایر کشورها از ما پیشی گرفته است. 
استراتژی دولت سیزدهم برای 

دستیابی به رشد اقتصادی 
وی درباره اســتراتژی و راهکارهای 
دولت ســیزدهم برای کاهش فاصله 
ایران با رقبای منطقه ای و دستیابی به 
رشــد اقتصادی، گفت: بر اساس سند 
چشم انداز ۲۰ ساله در سال ۱۳8۴ ابالغ 
شد،افق ۲۰ ســاله برای کشور در نظر 
گرفته شد و دولت ســیزدهم در واقع 

آخرین دولت مجری این سند است 
و در سال ۱۴۰۴ شــاهد پایان سند 
چشم انداز ۲۰ ساله کشور خواهیم 
بود. در این سند ذکر شده بود که در 
پایان سال ۱۴۰۴ ایران باید قدرت 
نخست اقتصادی منطقه خواهد 

بود، زمانی که تدوین این سند 

آغاز شد مهمترین رقبای منطقه ای ایران 
شامل ترکیه و عربستان بودند و فاصله ما 
در آن سال با اقتصاد این دو کشور بسیار 
کم بود اما متاسفانه در سال های اخیر و 
به ویژه در دهه ۹۰ این فاصله بسیار زیاد 
شده است. این اقتصاددان عنوان کرد: 
در سال ۱۳8۴ و با آغاز سند چشم انداز 
فاصله اقتصاد ایران و ترکیه بسیار اندک 
بود و با تالش حداقلی می توانســتیم 
از این رقیب منطقه ای پیشــی بگیریم 
اما متاسفانه در حدود ۱6 سال گذشته 

مسیر اشتباهی را طی کرده ایم . 
 وی ادامه داد: دولت آقای رئیسی، 
آخرین دولت چشم انداز ۲۰ ساله کشور 
اســت باید تالش کنیم فاصله اقتصاد 
ایران با سایر کشــورها نظیر ترکیه و 
عربستان بیش از میزان فعلی نشود و 
حداقل باید در این حد باقی بماند و یا 

کمی از این فاصله کاسته شود. 
راه های کاستن از فاصله اقتصاد 

ایران با سایر کشورها 
وی درباره راه های کاســتن از این 
فاصله توضیح داد: تیم اقتصادی دولت 
ســیزدهم باید تالش کند تــا موانع 
پیش روی تولید را برطرف کند بنابراین 
انتظــار داریم که مذاکــرات به نتیجه 
برسد، تحریم ها برداشته شود، امنیت 
سرمایه گذاری تضمین و تقویت شده 
و اقتصاد ایران پیش بینی پذیر شــود، 

قدرت خرید مردم افزایش یابد تا بتوانیم 
کیک اقتصاد ایران را بزرگ تر کنیم.   وی 
ادامه داد: با ادامه شرایط تحریم و نبود 
اطمینان، پیش بینی ناپذیر بودن اقتصاد 
ایران و میزان کاهش فعلی قدرت خرید 
مردم به حتم موجــب کاهش فاصله 
اقتصادی ایران با کشــورهای منطقه 
نخواهد شد.  شقاقی شــهری گفت: بر 
اساس  آخرین اطالعات بنده در ۳ ماهه 
گذشته رشد اقتصادی ترکیه بیش از ۲۰ 
درصد بوده است و توانسته کرونا را مهار 
کند.  وی تاکید کرد: باید مراقب باشیم 
اقتصاد کشــور بیش از میزان فعلی از 
سایر کشورها فاصله نگیرد و نیازمند این 
هستیم که مساله مذاکرات و رفع تحریم 
 FATF را جدی تر بگیریــم و وضعیت
را باید مشــخص کرده و این مساله را به 
نتیجه برسانیم، امنیت سرمایه گذاری 
را تقویــت کــرده و حقــوق مالکیت 
را جدی بگیریم و قــدرت خرید مردم 
باید تقویت شــود و صادرات غیرنفتی 
افزایش یابد.  عضو هیأت علمی دانشگاه 
خوارزمی گفت:  همه این موارد در گرو 
عقالنیت،  برنامه محــوری و همچنین 
تالش مضاعف برای بهبود مناســبات 
 اقتصادی ایران با ســایر کشــورهای 

منطقه و جهان است.
 باید روابط دیپلماسی اقتصادی 
را جــدی بگیریم و توجه داشــته 
باشــیم که ما در ۴ سال  آینده 
بــه میانگین رشــد حداقل 

8درصدی نیازمندیم.

بررسی دالیل تنزل رتبه اقتصاد ایران در گفت وگوی یک استاد اقتصاد با »توسعه ایرانی«: 

تحریم و FATF چاره جویی نشود؛ اقتصاد بیشترآب می رود 
اوایل دهه 9۰ اقتصاد ایران 

با اقتصاد ترکیه تقریبا برابر 
بود، اما در این مدت ایران 
دو تحریم را تجربه کرد و 
میانگین رشد اقتصادی 

کشور صفر شد و این شرایط 
سبب شد حجم اقتصاد 

ترکیه بیش از 2 برابر اقتصاد 
ایران شود

رئیس شورای رقابت با رد اعتراض خودروسازان به مصوبه 
سهیم شدن خریدار در خودرو با پیش پرداخت گفت: وقتی 
شورای رقابت یک تصمیم را می گیرد تا شرایط تغییر نکند 

تصمیم شورای رقابت به قوت خود باقی است.
 رضا شیوا در گفت وگو با تسنیم، با اشاره به اینکه مصوبه 
جدید شورای رقابت در خصوص نحوه فروش خودرو  یکی از 
منصفانه ترین مصوبات شورا اســت، گفت: در سال گذشته 
بیش از 8۰۰ شــکایت در رابطه با پیش خریــد خودرو  به 
شــورای رقابت ارســال شــده بود و به همین دلیل  وظیفه 
خود دانســتیم این وضعیت را به گونه ای ساماندهی کنیم 

 که حداقل در آینده با این حجم از شــکایت روبه رو نشویم.
وی با بیان اینکــه در این شــکایت هــا مصرف کنندگان 
اعالم می کردند که مــا مبلغی را یک یا دو ســال به صورت 
پیشپرداخت در اختیار خودروســاز قرار میدهیم که هیچ 
ســودی هم دریافت نمی کنیم، افزود:  مصرف کننده  حدود 
یک یا دو سال گذشــته مبلغی را به عنوان پیشپرداخت به 
خودروساز داده است اما در زمان دریافت خودرو ارزش پول 
پرداختی کاهش یافته و باید متناسب با تورم و هزینه بیشتری 
را برای مابقی قیمت خودرو  پرداخت کند که این موضوع اصاًل 

عادالنه نیست.

رئیس شــورای رقابت با اعالم اینکه ایــن موضوع یک 
بی انصافی در حق مصرف کنندگان را به وجود می آورد،اضافه 
کرد: به عنوان نمونه اگر کســی برای یک خــودروی ۱۰۰ 
میلیون تومانــی، ۵۰ میلیون پیش پرداخت کرده اســت 
مطابق مصوبه شورای رقابت نصف مبلغ خودرو را پرداخت 

کرده و باید متناسب با نرخ تورم فقط مابقی قیمت خودرو را 
پرداخت نماید. وی ادامه داد: اگر ما یک بازار رقابتی داشتیم 
و خودروهای مختلفی در بازار عرضه می شد آیا باز هم کسی 
پول خود را یک یا دو سال به عنوان پیش پرداخت در اختیار 
خودروساز قرار می داد! مطمئناً اصال چنین اقداماتی انجام 
نمی شد. وقتی شرایط انحصاری باشد  خودروساز از وضعیت 
مسلط استفاده کرده و مصرف کننده هم هیچ چاره ای ندارد.

شیوا  با اشاره با اینکه در مصوبه اخیر شورای رقابت اعالم 
کردیم  باید در پیشفروش ها مشخصات و قیمت خودرو اعالم 
شود، گفت: متأســفانه برخی به دلیل عدم مشخص نبودن 
قیمت خودرو متناسب با فرضیات محصوالتی را خریداری 
کرده بودند که این موضوع اصاًل درســت نیست. در همین 
زمینه نیز ما مصوب کردیم که قیمت خــودرو باید در زمان 

پیش فروش قطعی اعالم شود. 

شیوا :

مصوبه خودرویی شورای رقابت پابرجاست

خبر

مدیرکل ترانزیت و حمــل و نقل بین المللی 
ســازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای گفت: 
تحلیل من از وضعیت حمــل و نقل بین المللی و 
ترانزیت ایران با افغانستان این است که مناسبات 
حمل و نقلی ما با این کشور شرایط بدتری از زمان 
ریاست جمهوری اشرف غنی نخواهد داشت. در 
زمان ریاست جمهوری اشرف غنی با موضوعاتی 
مواجه بودیم که توسعه روابط حمل و نقلی را به 

بن بست کشانده بود.
جواد هدایتی در گفت وگو با ایلنا درباره آینده 
ترانزیتی ایران و افغانستان پس از تحوالت سیاسی 
این کشــور و به روی کار آمــدن طالبان گفت: 
دنیا تحلیل های متفاوتی درباره وضعیت کشور 
افغانستان دارد و درباره این کشــور و آینده آن و 
همچنین رفتار طالبــان تحلیل های متفاوت از 

هم می شــنویم. عده ای بر این باورند طالبان به 
لحاظ حکمرانی و مســائل اجتماعی و سیاسی 
متفاوت از طالبان ۲۰ سال گذشته است اما عده ای 
دیگر معتقدند نگاه ایدئولوژیک طالبان تغییری 
نمی کند و تمــام ادعاهای طالبــان برای تغییر 
رویکرد و سیاســت ها، تا زمان ثبات دولت جدید 
است و پس از تثبیت دولت، به خاستگاه های فکری 

و رفتاری همان ۲۰ سال گذشته برمی گردند.
وی با بیان اینکه تمام دنیا با نگاه احتیاط آمیز 
با طالبان مواجه می شوند، گفت: حتی کشورهای 
روسیه، آمریکا و سایر کشورهای منطقه در مواجهه 
با افغانســتان جدید محتاط هستند. باید توجه 
داشــت که هنوز دولت قطعی افغانستان شکل 
نگرفته و هنوز افغانستان مواضع خود را نشان نداده 
است که رفتار قابل سنجشی از آینده این کشور 
مشــخص کند. مدیرکل ترانزیت و حمل و نقل 
بین المللی سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای 

افزود: تحلیل من از وضعیت حمل و نقل بین المللی 
و ترانزیت ایران با افغانستان این است که مناسبات 
حمل و نقلی ما با این کشور شرایط بدتری از زمان 
ریاست جمهوری اشرف غنی نخواهد داشت. در 
زمان ریاست جمهوری اشرف غنی با موضوعاتی 
مواجه بودیم که توسعه روابط حمل و نقلی را به 

بن بست کشانده بود.
 مذاکرات گذشته بدون اقدام

 باقی می ماند
هدایتی با تاکید بر اینکه افغانســتان در بین 
کشورهای همســایه بعد از عراق دومین شریک 
تجاری ایران است، یادآور شد: نیازهای افغانستان 
از طریق کاالهای ارزان ایران تامین می شد و این 
کشور برای تامین نیاز مردم خود مجبور به تجارت 
با ایران بوده و گزینه دومی نداشت ضمن اینکه تجار 
افغانستان با تجار ایران روابط دیرینه دارند و این 
رابطه اجتماعی درهم تنیده را نمی توان فراموش 

کرد. از سوی دیگر کاالهای ارزان ایرانی برای این 
کشور اقتصادی تر بود از این رو افغانستان نیاز خود 
به ســوخت و مواد غذایی را از طریق ایران تامین 
می کرد و این درهم تنیدگی اجتماعی را می توان 

در سطح مردم دو کشور هم دید.
وی با بیان اینکه در مذاکرات رسمی با دولت 
جدید افغانستان برای اینکه حجم تجارت و میزان 
حمل و نقل بین دو کشور را بهبود دهیم و مدیریت 
کنیم نیاز بــه هماهنگی های بیــن دولت های 
دو کشــور داریم، ادامه داد: در گذشته عمدتا در 
مذاکرات با افغانستان توافقاتی که حاصل می شد 
بدون اقدام باقی می ماند و عمده توافقاتمان درباره 
مرزها و حمل و نقل بین دو کشــور برای توسعه 
مناسبات بی نتیجه مانده بود که البته بخش عمده 
آن تحت تاثیر از فشــار آمریکایی ها و نگاهی که 

اشرف غنی به آمریکا داشت، بود.
مدیرکل ترانزیت و حمــل و نقل بین المللی 

ســازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای افزود: 
فشــاری که آمریکا ایجاد کرده بــود مانع از این 
می شد که تجار و دولت دو کشــور اقدامی را در 
جهت توسعه مناسبات حمل و نقلی و ترانزیتی 
انجام دهند و باید توجه داشــت که بخشــی از 
 منابع ارزی کشورمان هم از تجارت با افغانستان

 تامین می شود. وی درباره روابط هند و افغانستان 
و به دنبال آن توسعه ترانزیت از مسیر ایران اظهار 
داشت: طبعتا طالبان نزدیکی بیشتری با پاکستان 
دارد و هند حق دارد مالحظات جدی تری درباره 
افغانستان جدید داشته باشد. برای هند هم موضوع 
مهم، اعالم رسمی مواضع افغانستان است و باید 
دید افغانستان دولت فراگیر تشکیل می دهد یا 
همان رویکردهای قبلی را خواهد داشت. بنابراین 
هند هم مانند ایران و ســایر کشورها منتظر این 
است که افغانستان جدید چه رفتاری در منطقه 

خواهد داشت.

یک مسئول با اشاره به نقش آمریکا در این راستا؛

اشرف غنی توسعه مناسبات حمل و نقل با ایران را به بن بست کشاند


