
هند شریک نفتی 
مناسب ایران

سید مجید مفیدی شمیرانی*
تعامالت بین المللی امری مهم و تاثیرگذار 
است و با وجود محدویتهای موجود نمی توان 
آن را نادیــده گرفت. فاکتور مهــم در روابط 
خارجی توجه به این مســئله است که ببینیم به 
چه کشورهایی می توان اعتماد کرد، چه آن که 

هر کشوری منافع خود را دنبال می کند.
در ایــن میان با توجه به اشــتراکات میان 
ایران و هند، این کشــور شریک مناسبی برای 
ایران اســت. به گونه ای که مردم هند نیز نگاه 
خوبی به ایران داشــته و از ما به خوبی یاد می 
کنند. اشتراکاتی که با تحریم و دیگر محدودیتها 
از میان نمی رود. همین امر پایه مناســبی برای 

گسترش روابط دو کشور است.
نکته مهم در روابط دو کشور آن است که 
باید روابط فرهنگــی و اقتصادی را به موازات 
هم گســترش دهیــم و از ســویی در امضای 
قراردادهــای مختلف اقتصادی با این کشــور 
ضمانتهای اجرایی را به شکلی محکم کنیم که 

مسایل گذشته تکرار نشود.
از جملــه روابط اقتصادی ایــران و هند 
خرید نفت خام ایران از ســوی هند است که 
با توجه به نزدیکی دو کشــور و همچنین نوع 
پاالیشگاههای آنها اقدامی مناسب است؛ اما در 
این زمینه بایــد از نظر قراردادی اطمینان هایی 
داشته باشیم که پول نفت فروخته شده به طور 
کامل و مناســب و نه به صورت قطره چکانی 

واریز شود.
معتقــدم بایــد تکلیف بدهی گذشــته به 
صورت سریع و کامل مشخص شود و این که 
تنها بخشی از آن واریز شود را مورد انتقاد می 

دانم.
از دیگر زمینه های روابط اقتصادی ایران 
و هند در سفر نخست وزیر این کشور به ایران، 
سرمایه گذاری در بندر چابهار است که این امر 
منافع مناســبی برای دو کشور به همراه خواهد 
داشت و به واســطه آن می توان با پاکستان و 
افغانستان هم خطوطی را داشت و صادرات و 

واردات کشور را توسعه داد.
براین اساس، کشور هند را شریک مناسب 
تری برای ایران در مقایســه با دیگر همسایگان 
مــی دانم و چشــم انداز روابط دو کشــور را 
مناســب ارزیابی می کنم. شریکی که حتی از 

کشورهای اروپایی هم بهتر خواهد بود.
 * عضو هیئت علمی 
دانشگاه علم و صنعت

پلمب  آغاز 
که  قهوه خانه هایی 
می کنند  سرو  قلیان 

اماکن  پلیس  رئیــس  اجتماعی:  گروه 
عمومــی ناجا، گفــت:  در هفتــه مبارزه با 
دخانیات که از روز سه شــنبه آغاز می شود، 
بــا قهوه خانه هایــی که بدون مجــوز قلیان 
ســرو می کنند برخورد جدی شده و بدون 
پلمــب  روزه   10 مهلــت  و  اخطــار  دادن 

می شوند. 
ســردار خلیل هاللی در نشست خبری 
با دخانیات گفت:  مبارزه  مناســبت هفته  به 
در ســتاد کنتــرل دخانیــات وظیفه هدایت 
وضعیت بهداشــت را در ســطح جامعه در 
بــر عهده  بــا مصرف مــواد دخانی  رابطه 
گرفته ایم در ایــن زمینه قاچاق مواد دخانی 
به کشــور، عرضه عمده و خرد مواد دخانی 
در  اماکــن عمومی  در ســطح  و مصــرف 

چارچــوب حیطه فعالیت ما قرار دارد.
انتظامــی  نیــروی  داد:   ادامــه  وی 
دارد  در راســتای وضعیــت خــود وظیفه 
واحدهــای صنفــی و اماکنی که نســبت به 
عرضــه مواد دخانــی اقــدام می کنند را با 
سازمان های  و  بهداشــت  وزارت  همکاری 

کنند. برخورد  دیگر  صنفی 
از  بخشــی  افــزود:  هاللــی  ســردار 
فعالیت  قانون  چارچوب  در  که  قهوه خانه ها 
می کننــد در یــک برنامــه درازمدت بحث 
داشــت  خواهند  را  قلیان  خدمــات  حذف 
که  قهوه خانه  صنفــی  واحدهــای  برای  اما 
غیرقانونی عمل می کنند و برای ســودآوری 
قلیــان عرضه می کنند نســبت به شناســایی 
آنان اقدام می کنیــم و در هفته دخانیات به 
صورت مســتمر تا پایان سال شناسایی و با 

شد. خواهد  برخورد  آنها 
صنفــی  واحــد  هــزار  گفــت: 8  وی 
قهوه خانه بدون اخذ مجوز در ســطح کشور 
در حال فعالیت اســت این تعداد شناسایی 
شــده اما بیــش از این رقــم خواهد بود و 

برای بازرســی بیشتر مهلت وجود دارد.
وی ادامه داد: اگــر واحد صنفی اقدام 
نه  آینــده ای  در  می کند  قلیــان  به عرضــه 
چنــدان دور بــا آنها برخورد خواهد شــد 
همچنین مراکز پذیرایی شــامل رستوران ها، 
کافی شــاپ ها و واحدهــای صنفی دیگری 
که موضوع فعالیتشــان به قلیان ربطی ندارد 
امــا آن را ســرو می کننــد و تداخل صنفی 
دارند، ایــن بخش نیز مــورد اعمال قانون 

می گیرد. قرار 
رئیــس پلیــس اماکن عمومــی ناجا در 
نتیجــه طی هفته جــاری که با عنــوان هفته 
دخانیات نامگذاری شده با قهوه خانه هایی که 
بــدون مجوز اقدام به عرضــه قلیان می کنند، 
برخورد خواهد شــد و بر خالف سایر مراکز 
به آنها اخطار و مهلت 10 روزه داده نمی شود 

بلکه در اولین اقدام، پلمب می شوند.

گروه ایران: روسای جمهوری اسالمی ایران 
و افغانســتان و نخســت وزیر هندوستان، امضاء 
توافقنامه ســه جانبه ترانزیتی چابهــار را موجب 
تحول در همکاری ها و سرمایه گذاری های مشترک 
ســه کشــور و همچنین باعث تحولــی عظیم در 
مناســبات منطقه ای، توصیف کرده و بر ضرورت 
گسترش روابط تهران- کابل- دهلی نو، در راستای 

تحکیم صلح، ثبات و امنیت منطقه تأکید کردند.
حجت االســالم والمســلمین دکتر حســن 
روحانی روز دوشــنبه در نشست سه جانبه سران 
جمهوری اســالمی ایران، هندوستان و افغانستان، 
گفت: جمهوری اســالمی ایران در شــرایط پس 
از تحریــم و فضای جدید بوجــود آمده، آمادگی 
دارد همکاری ها و روابط خود با همسایگان بویژه 
هندوســتان و افغانستان را توســعه داده و از این 

ظرفیت به نفع ملت های منطقه استفاده کند.
 رییس جمهوری با اشاره به اینکه سه کشور 
همــواره از همکاری های مشــترک بــرای ایجاد 
تحوالت مثبت در منطقه حمایت کرده اند، افزود: 
ما نیازمند ابتکارات مشــترک در منطقه هستیم که 
امروز امضاء توافقنامه ترانزیتی ســه جانبه چابهار 
یکی از زمینه های همکاری بسیار خوب، در منطقه 

و سه کشور را فراهم می کند.
رییس  جمهوری اظهار داشــت: ابتکار ایران، 
هندوســتان و افغانســتان در امضاء توافق ســه 
جانبــه ترانزیتی اگر چه ابتکاری اقتصادی اســت 
اما زمینه ای برای ســایر همکاری ها بشــمار رفته 
و بخش های مختلــف می توانند، از این همکاری 

بهره برداری کنند.
دکتر روحانــی توافقنامه ســه جانبه تهران، 
دهلی نو و کابل را همراه با پیامی بر مبنای دوستی، 

اتحاد و همــکاری در جهت رفاه ملت های منطقه 
برشــمرد و گفت: توافقنامه ترانزیت سه جانبه نه 
یک تصمیم سیاسی، بلکه اجماع منطقه ای به عنوان 
ضمانــت همکاری ها اســت و می تواند اراده های 
مشترک را برای توسعه روابط و مناسبات میان سه 

کشور به نمایش بگذارد.
رییس  جمهوری افــزود: این ابتکار می تواند 
تحوالت بســیار خوبی برای ســه کشور و سایر 

کشورهای منطقه به همراه داشته باشد.
دکتر روحانــی ادامه داد: در ایــن ابتکار که 
توسعه ترانزیت منطقه شرقی ایران بشمار می رود، 
هند را به چابهار و هر سه کشور را به قفقاز و شرق 
اروپا نزدیک می کند و می تواند شــرایط بهتری را 

برای کارآفرینان در سه کشور فراهم آورد.
رییــس  جمهــوری با اشــاره بــه اینکه با 
ایران، هندوستان و  موافقتنامه ســه جانبه  امضاء 
افغانســتان، یک داالن ترانزیت بین المللی ایجاد 
خواهد شد، خاطر نشان کرد: این اقدام، فرصتی 
بزرگ بــرای تعامالت منطقه ای و فعال شــدن 
کارآفرینان سه کشور و منطقه ایجاد خواهد کرد 
و بی تردیــد رقابت های مثبــت و همکاری های 
مشــترک، همه را به ســمت رویکردی سازنده 

می کند. هدایت 
دکتر روحانی امضاء توافق سه جانبه را روزی 
مهــم و تاریخی در روابط ســه کشــور و دارای 
منفعت برای کل کشورهای منطقه برشمرد و اظهار 
داشت: این اقدام، آغازی است که در آینده ارتباط 
بخش های کارآفرینی با یکدیگر را تسهیل می کند.
رییــس  جمهوری تأکید کرد: پیــام توافقنامه 
ســه جانبه ترانزیتــی میــان ایران، هندوســتان و 
افغانستان به کشورهای جهان، این است که ما سه 

کشــور، برای همکاری های مشترک و در مسیری 
سازنده، متحد هستیم.

دکتر روحانی با اشاره به ضرورت فعالیت های 
اقتصادی مشترک آینده سه کشور در منطقه چابهار، 
به منظور تولید محصوالت برای مصرف داخلی و 
صادرات، گفت: چابهار ایــن ظرفیت را دارد که 
نقطه وصل کشــورهای منطقه باشد و کشورهای 
دیگر نیــز می توانند در این پروژه از ابعاد مختلف 

اعتباری و تکنولوژی مشارکت کنند.
رییس  جمهوری خاطر نشان کرد: توافق سه 
جانبه ترانزیتی ایران، هندوســتان و افغانستان، بی 
تردید به امنیت، ثبات، همکاری و توســعه منطقه 

کمک شایانی خواهد کرد.
»نارنــدرا دامورداس مودی« نخســت وزیر 
هندوستان نیز در این نشست با تقدیر از پیشگامی 
ایران در برگزاری این نشســت و میهمان نوازی از 
روسای شــرکت کننده، گفت: امروز در تاریخ سه 
کشــور، روز مهمی بشــمار می رود، چرا که این 
توافق تنها توافقی بر روی کاغذ نیســت، بلکه با 

اراده کامل عملیاتی خواهد شد.
نخســت وزیر هند بــا تأکید بــر اینکه باید 
زمینه های اجرایی این توافق در کمترین زمان آماده 
شــود و هندوســتان برای اجرای کامل این توافق 
مصمم اســت، اظهار داشت: روند پیشرفت پروژه 
باید به دقت از ســوی وزرا، نظارت شــده و هر 
گونه موانع احتمالی، هر چه سریع تر برطرف شود.
دامورداس مودی خاطرنشان کرد: این پروژه 
و همکاری مشــترک الگوی بســیار خوبی برای 
منطقه خواهد بود و باید آن را به کریدور حمل و 

نقل بین المللی جنوب - شمال متصل کنیم.
اشــرف غنــی رییــس  جمهوری اســالمی 

افغانســتان نیز در این نشست با بیان اینکه« امروز 
گذشــته و آینده ما به یکدیگر پیوند می خورد«، 
گفت: در گذشته از طریق راه ابریشم با هم ارتباط 
داشــتیم و امروز مرکزی شــدن چهارراه تجارتی 
منطقه باعث گســترش روابط میان ســه کشــور 
خواهد بود و این نشــانی روشن از همکاری های 
منطقه ای برای ایجاد اشتغال و تحرکات اقتصادی، 

خواهد بود.
رییس  جمهوری اســالمی افغانستان با تأکید 
بر اینکه این پروژه زمینه ساز تحولی بزرگ نه تنها 
برای ســه کشــور، بلکه در منطقه بشمار می رود، 
خاطر نشان کرد: توافق سه جانبه ایران، هندوستان 
و افغانستان امکان ارتباط میان کشورهای منطقه را 
بوجود آورده و از چین تا آســیای مرکزی را بهم 

متصل می کند.
اشــرف غنی با اشــاره به اینکه افغانستان از 
گسترش همکاری های مشترک بندری و ترانزیتی 
میان سه کشور، اســتقبال می کند، گفت: مردم سه 
کشــور می خواهند تا اثرات این پروژه را ســریع 
مشاهده کنند و لذا باید با مدیریت دقیق از حداکثر 
ظرفیت های موجود همکاری در این راستا استفاده 

شود.
تأکید  افغانستان،  اســالمی  رییس  جمهوری 
کرد: بخش های خصوصی و دولتی افغانستان آماده 

هرگونه سرمایه گذاری در منطقه چاربهار هستند.
یاد آور می شــود براساس موافقتنامه تأسیس 
داالن حمل و نقل و گذر بین المللی میان جمهوری 
اســالمی ایران، جمهوری اســالمی افغانستان و 
جمهوری هند؛ جمهوری اســالمی ایران به عنوان 
امین اسناد و دبیرخانه دائمی این موافقتنامه تعیین 

گردید.

گروه ایران: روسای جمهوری اسالمی ایران و افغانستان راهها 
و موانع توســعه همه جانبه روابط دو کشور را مورد بررسی و تبادل 
نظر قرار دادند و بر ایجاد شتاب در تعمیق و گسترش روابط برادرانه 

و دوستانه تهران - کابل تأکید کردند.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی ریاست جمهوری، آقای روحانی 
روز دوشــنبه در دیدار »اشرف غنی«، با اشــاره به اشتراکات دینی، 
فرهنگی و تاریخی دو ملت ایران و افغانستان، گفت: برای جمهوری 
اســالمی ایران ثبات، امنیت و توسعه افغانســتان از اهمیت بسزایی 
برخوردار اســت و در این راســتا آماده هر گونه همکاری با کشور 

دوست و همسایه خود هستیم.
دکتر روحانی، لزوم پیشــبرد طرح های توسعه ای در افغانستان 
را مورد تأکید قــرار داد و تصریح کرد: بدون تردید یأس و ناامیدی 
یکی از عوامل و ریشــه های بروز و تقویت تروریســم است و اگر 
جامعه به آینده امیدوار شــود، میتوان مانع بزرگی در برابر گسترش 
و اشــاعه تروریســم و تولید و توزیع مواد مخدر ایجاد کرد. از این 
رو توســعه افغانســتان میتواند در ایجاد ثبات و امنیت در این کشور 

بسیار مؤثر باشد.
رییس جمهوری با ابراز ناراحتی و تأثر از حوادث تروریســتی 
اخیر در افغانستان گفت: هر کجای افغانستان که حادثه ای رخ داده و 

فرد بیگناهی کشته می شود، موجب تاثر ما است چرا که همه اعضای 
یک پیکر و از یک خاستگاه فرهنگی، سرزمینی و تمدنی هستیم.

دکتر روحانی ادعای جنایتکاران تروریســت، مبنی بر مسلمان 
بودن را موجب تأســف شدید دانست و اظهار داشت: آنها در حالی 
ادعای اسالم میکنند که پیامبر عظیم الشأن اسالم )ص( دین را موجب 
محبت و عشق ورزیدن به دیگران معنا کرده است، بنابراین آنهایی که 
خون بیگناهی را بر زمین می ریزند، نمیتوانند ادعای مسلمانی و حتی 

اعتقاد به خدا داشته باشند.

رییس جمهوری در ادامه توسعه روز افزون روابط تهران - کابل 
را مــورد تأکید قرار داد و گفت: امیدوارم بــا اراده جدی دو طرف 

شاهد تحول مثبت و گسترده ای در روابط دو کشور باشیم.
دکتر روحانی همچنین با اشــاره به امضاء موافقتنامه ترانزیتی و 
تجاری سه جانبه چابهار، گفت: سندی که بین ایران، هند و افغانستان 
امضاء خواهد شد، نه تنها زمینه ساز توسعه هر سه کشور بلکه منطقه 

خواهد بود.
اشرف غنی رییس جمهوری اسالمی افغانستان نیز در این دیدار 
با اظهار خوشحالی از پیشرفت و توسعه ایران در عرصه های مختلف 
گفت: همواره ثبات، امنیت و ترقی ایران موجب ثبات،امنیت و ترقی 
افغانســتان بوده از اینرو به دنبال توســعه روابــط دو و چندجانبه با 

ایران هستیم.
رییس جمهوری اســالمی افغانســتان همکاریهای منطقه ای را 
برای افغانســتان حیاتی دانست و گفت: افغانســتان به دنبال توسعه 

همکاریهای منطقه ای با ایران در قالب دو و چندجانبه است.
وی با اشــاره به امضاء موافقتنامه ســه جانبه ترانزیتی چابهار، 
اظهار داشــت: امروز گام بزرگی در روابط و همکاریهای دوجانبه و 
منطقه ای سه کشور برداشته می شود و این خط ترانزیتی تأثیر بزرگی 

در همکاریهای منطقه ای خواهد داشت.

سران ایران، افغانستان و هندوستان تاکید کردند؛

توافقنامه چابهار تحولی عظیم در مناسبات منطقه ای

معاون اول رئیس جمهور:

وعده دولت برای سامان دادن وضعیت اقتصادی مردم
رئیس هیات عامل سازمان گسترش:

تولید خودرو بدون کسري مصداق اقدام و عمل در اقتصاد مقاومتي است

سران ایران، افغانستان و هندوستان تاکید کردند؛

توافقنامه چابهار تحولی عظیم در مناسبات منطقه ای
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 9 حمله انتحاری 
در شهرهای جبله و 
طرطوس سوریه 

گروه جهان: شــهرهای جبله و طرطوس در 
مناطق ساحلی سوریه دیروز صحنه 9 حمله انتحاری 
تکفیری ها بود. در این حمالت انتحاری که داعش 
مسئولیت آنها را برعهده گرفت، مراکز پر جمعیت از 
جمله پایانه اتوبوس شــهری و یک بیمارستان مورد 

هدف قرارگرفت.
در پنــچ انفجــار انتحــاری درشــهر جبله و 
چهارانفجار انتحاری در شهر طرطوس دستکم یکصد 

نفر کشته و بیش از 400 صد نفر زخمی شدند.
کشتار مردم در جبله و طرطوس در حالی است 
که تکفیری ها در روزهای اخیر درمحورهای غوطه 
شرقی دمشق و منطقه عملیاتی تدمر/ جبل شاعر با 

شکستهای تازه ای مواجه شدند.
»تحســین حلبی« کارشناس مســایل سیاسی 
ســوریه در این خصوص به خبرنگار صدا و سیما 
گفت: بنظر می رسد، این انفجارهای انتحاری، پیام 
حامیان خارجی تکفیری هاســت کــه می خواهند 

مناطق دور از جبهه های نبرد را ناآرام کنند.
همچنین دولت ســوریه در بیانیه ای مسئولیت 
این انفجارهــا را متوجه حامیان خارجی گروه های 

تروریستی تکفیری دانست.
حدود دو میلیون شهروند سوری آواره از مناطق 
مرکزی میانی و شمالی سوریه به شهرهای ساحلی 
این کشــور پناه آورده اند؛ شماری از همین آوارگان 
نیز در انفجارهای خونین دیروز در جبله و طرطوس 

قربانی جنایت تکفیریها شدند.

دومین رزمایش نزاجا در جنوب شرق 
کشور برگزار می شود 

گروه ایران: فرمانده نیروی زمینی ارتش گفت: 
رزمایش بعدی نیروی زمینی ارتش در جنوب شرق 
کشور و بعد از ماه مبارک رمضان برگزار خواهد شد. 
امیر احمدرضا پوردســتان در حاشیه برگزاری 
دومیــن روز از رزمایش بیت المقدس ۲8 در منطقه 
عمومی نصرآبــاد اصفهان در جمع خبرنگاران و در 
پاســخ به سوالی در خصوص رزمایش آینده نیروی 
زمینــی ارتش اظهار داشــت:رزمایش بعدی نیروی 
زمینی ارتش  در جنوب شــرق کشور و بعد از ماه 

مبارک رمضان برگزار خواهد شد.
وی در ادامه در خصوص دستاوردهای رزمایش 
بیت المقدس ۲8 گفت: یگان های عمل کننده در این 
رزمایش توانستند به ماموریتی که ن ترسیم شده بود 
دست پیدا کنند.فرمانده نیروی زمینی ارتش ادامه داد: 
سالح و تجهیزات شرکت داده شده در این رزمایش 

توانایی و قابلیت خود را نشان داده است.


