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 رئیس جمهور دیروز در دیدار عبداهلل عبداهلل، 
 رئیس  شــورای عالی مصالحه ملی افغانستان با 
اشاره به روابط خوب ایران و افغانستان به عنوان دو 
کشور دوست و همسایه، بر توسعه و تعمیق روابط 
تهران - کابل تاکید کرد و گفت: توافق بلند مدت 
بین دو کشور می تواند به توسعه و تعمیق روابط در 

همه زمینه ها بینجامد.
به گزارش پایگاه اطالع رســانی دولت، حسن 
روحانی با بیان اینکه در طول دوره ای که افغانستان 
در برابر تجاوزات بیگانه قرار داشت، ملت و دولت 
ایران در کنار دولت و مردم این کشور بودند، گفت: 
امیدواریم صلح و امنیت پایدار در این کشور برقرار 

باشد و مردم افغانستان در آرامش زندگی کنند.
 رئیس جمهور با ابراز امیــدواری به موفقیت 
تالش های شــورای عالی مصالحه برای برقراری 
صلح و ثبات در افغانســتان، گفت: مهم این است 
که مردم این کشور بعد از سال ها جنگ و درگیری 
به یک صلح واقعی برای حفظ دستاوردهای خود  
دست یابند و راه حل این مشکل نیز گفت وگوهای 

سیاسی و مذاکره بین االفغانی است.
روحانی با بیان اینکه دخالت و حضور آمریکا به 
عنوان یک کشور متجاوز در افغانستان با خواست و 

نظر مردم این کشور همسو نبوده است، تصریح کرد: 
دولت آمریکا که در سیاست های خود در منطقه و 
جهان شکست خورده و موفقیتی نداشته است، به 
دنبال بهره برداری انتخاباتی از مذاکرات صلح در 

افغانستان است.
روحانی با  اشاره به افتتاح راه آهن خواف - هرات 
طی روزهای آینده، اتصــال راه آهن های ایران و 
افغانستان  را موجب تقویت همکاری های اقتصادی 
و تجاری دو کشور دانســت و افزود: ایران آمادگی 
دارد که با اتصال خط لوله گاز و فرآورده های نفتی 
به افغانستان امکان استفاده مردم این کشور از این 

انرژی ها را فراهم کند.
 رئیس جمهور در پایان تاکید کرد: همانطور که 
همیشه در کنار مردم افغانستان بوده ایم، در آینده 
هم حمایت خود را از این کشور و همه جهات و اقوام و 
گروه های صلح طلب ادامه خواهیم داد و امیدواریم 

شاهد برقراری امنیت پایدار در این کشور باشیم.
 ایران دوست و همسایه 
خوب افغانستان است

 رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان 
نیز در این دیدار، از حمایت ها و مواضع جمهوری 
اســالمی ایران درخصوص تحــوالت و تالش ها 

برای برقراری صلح و امنیت پایدار در این کشــور 
قدردانی کرد و گفت: جمهوری اســالمی ایران 
 دوســت و همســایه خوب افغانســتان است. 
عبداهلل عبداهلل همچنیــن از میزبانــی ایران از 
مهاجران افغانســتانی طی ســال های متمادی 
جنگ و درگیــری در این کشــور قدردانی کرد و 
گفت: در ســفرم به تهران بــا مقامات جمهوری 
اســالمی دیدارهای خوبی داشتم و پیام حمایت 
ایران را به کابل خواهم برد و توافقات دو کشــور را 
پیگیری خواهم کرد.  رئیس شورای عالی مصالحه 
ملی افغانستان ابراز امیدواری کرد که با حمایت 
و مواضع ایران شاهد به نتیجه رسیدن مذاکرات 
صلح افغانستان و برقراری امنیت و آرامش پایدار 

در کشورش باشد.
 آمریکا به دنبال ناامنی است، 

فرقی نمی کند افغانستان باشد یا عراق
 رئیس شورای مصالحه ملی افغانستان همچنین 
عصر دیروز با دریابان علی شمخانی، دبیر شورای 
عالی امنیت ملی دیدار و پیرامون مسائل دوجانبه 

و منطقه ای با وی گفتگو کرد.
دریابــان شــمخانی در این دیــدار با تبیین 
سیاست های مخرب آمریکا در منطقه غرب آسیا 
که نتیجه ای جز جنگ، ویرانی و عقب ماندگی برای 
مردم منطقه بدنبال نداشــته؛ تاکید کرد: اساس 
سیاست آمریکا ایجاد هرج و مرج و ناامنی است؛ 
فرقی نمی کند که محل پیگیری آن افغانســتان 

باشد یا عراق.
دبیر شــورای عالی امنیت ملی کشــورمان؛ 
گفتگوی بین االفغانی، حفظ جمهوریت و حقوق 
اقوام و مذاهب و تبعیــت از قانون اساســی را از 
مولفه های اصلی و بســیار تاثیرگذار در برقراری 
ثبات و امنیت پایدار در افغانســتان برشــمرد و 
خاطرنشان کرد؛ آمریکا همواره برای حفظ حضور 
و اســتمرار ناامنی در صدد تضعیف  مولفه های 
اصلی ثبات بخش در افغانستان بوده است. وی، هر 
گونه اقدام خارج از چارچوب های ارزشی و ملی را 
خیانت به سال ها مجاهدت و ایثار ملت افغانستان 
دانســت؛ و تصریح کرد، نبایــد منافع بلندمدت 

مردم زجرکشیده افغانستان را فدای برخی منافع 
زودگذر کرد.

در ادامــه این دیــدار عبداهلل عبــداهلل نیز در 
سخنانی با قدردانی از حمایت ها و مواضع اصولی 
جمهوری اســالمی ایران در قبال افغانســتان، 
گسترش روابط با کشور دوســت و برادر ایران را از 
اصول و اولویت های سیاســت خارجی کشورش 

برشمرد.
 رئیس شــورای عالی مصالحه ملی افغانستان 
با ارائه گزارشــی از آخرین  تحــوالت روند صلح 
افغانستان تصریح کرد، استقرار صلح و امنیت پایدار 
در این کشور نقش موثری در حفظ امنیت و ثبات 

در منطقه دارد.
وی، حمایت جمهوری اسالمی ایران  از روند 
صلح در افغانســتان را مایه دلگرمی دولت و ملت 
افغانســتان ذکر کرد و افزود جمهوری اسالمی 
ایران همــواره نقش تعیین کننــده ای در ایجاد 
ثبات و آرامش منطقه ای بویژه در افغانستان ایفا 

کرده است.
 مذاکره برای توسعه روابط اقتصادی 
تهران- کابل به ویژه در حوزه انرژی 

 رئیس شورای عالی مصالحه افغانستان در سفر 
به ایران، با رضا اردکانیان، وزیر نیرو و  رئیس  ایرانی 
کمیســیون مشــترک همکاری های اقتصادی 
جمهوری اســالمی ایران و جمهوری اســالمی 

افغانستان نیز دیدار و گفت و گو کرد.
»رضا اردکانیان«،  رئیس ایرانی کمیســیون 
مشترک در این دیدار با اشاره به مجموعه اقداماتی 
که از ابتدای بر عهده گرفتن مسئولیت کمیسیون 
مشترک توسط وزارت نیرو در راستای توسعه روابط 
اقتصادی دو کشور به ویژه حوزه انرژی اعم از برق، 
نفت و گاز انجام شده است، گفت: به رغم تالش های 
صورت گرفته که عمدتا بر اســاس درخواســت 
مسئوالن افغانستانی مبتنی بر نیازهای مردم آن 
کشور بوده، اما بازخورد مناسبی دریافت نشد که 
البته بخش زیادی از آن ریشه در وضعیت یک سال 

اخیر افغانستان داشته است.
عبداهلل عبداهلل نیز ضمن تشکر از تالش های 

وزیر نیرو و  رئیس ایرانی کمیســیون مشــترک 
همکاری ها اقتصادی دو کشور در راستای توسعه 
روابط اقتصادی دو کشــور گفت: در بازگشــت 
به کابل و طی دیدار با مقامات مســئول از جمله 
 رئیس جمهور ضمن ارائه گزارشی از موارد مطرح 
شده در این دیدار تالش خواهم کرد تا کمیسیون 
مشترک همکاری ها هر چه پر بارتر برگزار و زمینه 

همکاری های اقتصادی بیش از پیش فراهم شود.
طرفیــن در پایان این دیدار، ضمن شــرکت 
در کنفرانس خبری به ســئواالت خبرنگاران در 
خصوص موضوعات روابط دوجانبه و گفت و گوهای 

صلح افغانستان پاسخ دادند.
 بین ایران و افغانستان 

زمینه هاي همکاري بسیار وسیع است 
وزیر نیرو گفت: موضــوع آب در حوضه هاي 
آبریز مشترک، موضوعي است که فقط با همکاري 
کشــورهاي مســتقر در این حوضه ها به نتیجه 

مي رسد. 
»رضا اردکانیان« دیروز پس از دیدار و گفت و گو 
با رئیس شــورای عالی مصالحه ملی افغانستان 
گفت:  جداي از این که کشوري در پائین دست یا 
باالدست حوضه آبریز واقع شده، همه مي توانند 
بر اساس یک نقشه راه مشــترک هم منافع و هم 

 هزینه ها را به شکل منصفانه اي با هم تقسیم کنند. 
وي تصریح کرد: تلقي ما این اســت که بین ایران 
و افغانســتان زمینه هاي همکاري بسیار متنوع 
و وسیع اســت و قطعا در این بســتر همکاري ها، 
مســائل آب و حفظ محیط زیســت هم جایگاه 

خودش را دارد.
وزیر نیرو گفــت: با توجه به توســعه یافتگي 
مدیریتي که روز به روز در افغانســتان شاهد آن 
هستیم، این موارد از شکل مسئله و چالش خارج 
خواهند شد و به راه حل هایي که دربرگیرنده منافع 

هر کشور است، خواهیم رسید.
اردکانیــان با اشــاره بــه در پیــش رو بودن 
برگزاري ششمین اجالس کمیسیون مشترک 
همکاري هاي دو کشــور، افزود: نشست با رئیس 
شورای عالی مصالحه ملی افغانستان به میزباني 
تهران، به منظور اطالع از روند پیشرفت مذاکرات 
مقدماتي و عرصه هایي که قرار است طبق برنامه 
در آینده نزدیک در کابل مورد بررسي و نهایي شدن 
قرار گیرد برگزار شد، تا هم گزارشي داده باشیم و 
هم نقطه نظرات وي را در بحث هاي مرتبط با انرژي، 
همکاري هاي گمرکي و اقتصادي و سایر زمینه هاي 
مربوط به کمیســیون مشــترک همکاري هاي 

اقتصادي دو کشور دریافت کنیم.

گزارش
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یک بار دیگر و به دلیل نوسان شدید قیمت ها در بازار؛ 

یسک معامله   ر
و      باال    رفت خودر

چرتکه 3

دیــروز در حالی فعاالن بــازار و کاشــانی، نایب رئیــس اتحادیه 
نمایشگاه داران از کاهش 10 تا 200 میلیون تومانی قیمت خودروها 
خبر دادند که آگهی دهندگان تغییر چندانی را در قیمت خودروهای 

مصرفی و پرفروش اعالم نکردند. 
 بررسی آگهی های اعالمی از سوی کســانی که پراید، تیبا، ساینا و 
سمند را برای فروش عرضه کردند نشان می دهد قیمت ها تغییر چندانی 
را تجربه نکرده است. حتی کسانی که آگهی هایی با قیمت پایین را به 

اشتراک گذاشته بودند حاضر به صحبت نبودند. 
 بازار خودرو در هفت ماه گذشته یکی از غریب ترین دوره های خود 
را پشت سر گذاشته است؛ افزایش عجیب و بی محابای قیمت در حالی 

که مشتری چندانی در بازار نیست. 
 این توقف خرید و فروش خودرو در شــرایطی رخ می دهد که بازار 
کشــش خرید را ندارد و مصرف کنندگان واقعی از بــازار بیرون رانده 
شده اند و دل بســته به شــانس و اقبال خود در طرح های قرعه کشی 

اعالمی خودروسازان شرکت می کنند. 
ارزان قیمت ها چقدر قیمت خورد؟

 دیروز نمایشــگاه داران قیمــت خــودرو پرایــد 111 را برابر با 
132 میلیون تومان اعالم کردند این در حالی اســت که بســیاری از 
آگهی دهندگان هنوز بهایی تا محدوده 10 میلیون تومان باالتر از این 
قیمت را برای فروش اعالم می کنند. یکی از نمایشــگاه داران در این 
خصوص به خبرنگار »توســعه ایرانی« گفت: باید توجه داشته باشید 
نه وقتی پراید 160 میلیون تومان قیمت داشــت مشتری در بازار پیدا 

می شد و نه زمانی که نمایشگاه داران...

مسئوالن کمبود انسولین را به دالیل مختلف نسبت می دهند؛

پارادوکسقاچاقمعکوسومنعوارداتبهدلیلتحریمها
شهرنوشت 6
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