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 رهبر انقالب اسالمی 
در دیدار مادورو و هیأت همراه:

 تجربه ایران و ونزوئال نشان داد 
 تنها راه پيروزی برابر آمریکا 
مقاومت است
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 پایان یک انتظار تمام نشدنی 
برای تیم ملی
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یک کارشناس در گفت وگو با »توسعه ایرانی«:

وزارت صمت نمی تواند بازار 
خودرو را ساماندهی کند

سياست 2

چرتکه 3

 رؤسای جمهور ایران و ونزوئال 
از تسلط بر هژمو�ن جهان سخن گفتند  

 گرفتار در امواج تورم 
و خرسند از تحریم ها

دیدار مقامات ایران و ونزوئال همیشه عالوه بر 
جمالت حماسی و ضد امپریالیستی صحنه ها و 
جمالت عاشقانه را نیز به خود دیده است. چه در 
آغوش گرفتن مادر هوگــو چاوز، رئیس جمهور 
پیشــین ونزوئال توســط محمود احمدی نژاد 
باشد و چه جمالت عاشــقانه نیکوالس مادورو 
رئیس جمهور کنونی این کشور در بدو ورود به ایران 
که بگوید: »روابط برادری بعد مسافت نمی شناسد. 
عشق بُعد مسافت نمی شناسد. وحدت بُعد مسافت 
نمی شناسد. زیرا در مقاطعی از زمان که نه اینترنت 
وجود داشت و نه رسانه های اجتماعی و رسانه های 

امروزی و سفرهای هوایی آنچنانی، انقالبیون در 
سراسر ایران با رویایی مشترک در صحنه مبارزات 

حضور به هم می رساندند.«
امــا روی دیگر ایــن دیدارها، ژســت های 
پیروزمندانه مقامات دو کشــور در برابر آمریکا و 
تحریم هایش و بیان جمالتی بــرای اداره آینده 
جهان است. همانطور که رئیس جمهور ونزوئال 
درباره اهداف سفرش به ایران گفته است: »ایران و 
ونزوئال در خط مقدم تحول در دوران تاریخی و تولد 
جهانی جدید بدون هژمونیسم و سلطه امپراتوری 

آمریکا قرار دارند.« ...

یادآوری یک درد به ستوه آورنده به بهانة روز جهانی »مبارزه با کار کودک«؛ 

 فقرزدایی در حرف 
و افزایش شمار کودکان کار در عمل!

شهرنوشت6

گروسی: 

   امیدوارم در سریع ترین 
زمان ممکن به ایران بروم

هشدار 61 اقتصاددان به رئیسی 

 وضعیت کشور 
بسیار شکننده است

دهن کجی دوباره دولت به مصوبه شورای عالی کار

 حق مسکن کارگران
 100هزار تومان کمتر شد

تبعات سنگین یک تصمیم دستمزدی شتابزده 
و عوام فریبانه 

 همه با هم 
فقیر خواهیم شد

رئیس جمهور تایوان و رئیس پنتاگون بار دیگر درباره 
رفتار چین هشدار دادند؛ 

نگرانی از تکرار بحران 
اوکراین در تایپه
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رهبر انقالب با اشاره به ایستادگی ایران و ونزوئال مقابل 
فشارهای سنگین و جنگ ترکیبی آمریکا تأکید کردند: 
تجربه موفقیت آمیز دو کشور نشان داد تنها راه مقابله با این 

فشارها مقاومت و ایستادگی است.
به گزارش ایرنا، حضرت آیت اهلل خامنه ای عصر دیروز 
)شنبه( در دیدار نیکالس مادورو، رئیس جمهور ونزوئال 
و هیات همراه با اشاره به پیروزی دولت و ملت ونزوئال در 
مبارزه ای سخت با امریکا و جنگ ترکیبی و همه جانبه ای 
که بر ضد ونزوئال به راه انداخته شده بود خطاب به آقای 
مادورو گفتند: مقاومت جنابعالی و ملت ونزوئال بسیار با 
ارزش است زیرا قدر و منزلت و لیاقت یک ملت و کشور و 
رهبران آن کشور را ارتقا می دهد و امروز قاعدتاً نگاه امریکا به 
ونزوئال متفاوت از گذشته است.ایشان همچنین با اشاره به 
پیشرفت ها و ابتکارهای علمی و فناوری جمهوری اسالمی 
ایران در سالهای اخیر افزودند: این گام های بلند در شرایطی 
برداشته شده اســت که سنگین ترین و بی سابقه ترین 
تحریم ها و فشارها بر ملت ایران تحمیل شد و امریکایی ها 

خودشان نام آن را »فشار حداکثری« گذاشتند.
حضرت آیت اهلل خامنه ای تأکید کردند: مقاومت 
ملت ایران باعث شکست سیاست فشار حداکثری شد، 
به گونه ای که یکی از مسئوالن برجسته سیاسی امریکا 
چندی پیش تعبیر »شکست مفتضحانه« را به کار بُرد.

رهبر انقالب اسالمی خاطرنشان کردند: نتیجه ای که 
می توان از ایستادگی و موفقیت دو ملت ایران و ونزوئال 

گرفت، این اســت که تنها راه عالج در مقابل فشارها، 
ایستادگی و مقاومت است ضمن آنکه باید همکاری ها 
و ارتباطات میان جمهوری اســالمی ایران و دولت 
بولیواری ونزوئال بیش از پیش مســتحکم و نزدیک 
شود.حضرت آیت اهلل خامنه ای با استقبال از امضای 
سند همکاری ۲۰ ســاله میان ایران و ونزوئال گفتند: 
الزمه همکاری های بلندمدت پیگیری توافقات و به 

سرانجام رساندن آنهاست.

ایشان با اشاره به همکاری های صمیمانه ایران و 
ونزوئال، خاطرنشان کردند: دو کشور با هیچ کشوری 
اینگونه روابط نزدیک ندارند و جمهوری اسالمی ایران 
نشان داده اســت که در مواقع خطر، خطر می کند و 

دست دوستان خود را می گیرد.
رهبر انقالب همچنین از مواضع ضدصهیونیستی 
آقای مادورو تجلیل کردند و گفتند: موضع گیری های 
چندی قبل جنابعالی علیه رژیم صهیونیستی بسیار 

درست و شجاعانه بود.

 قدردانی از حمایت های ایران
 در مبارزه ونزوئال با امریکا

در این دیدار که رئیس جمهور کشورمان نیز حضور 
داشــت، رئیس جمهور ونزوئال از حمایت های ایران در 
مبارزه سخت ملت ونزوئال با امریکا قدردانی کرد و گفت: 
شما در هنگامی که شرایط ونزوئال بسیار سخت بود و هیچ 
کشوری کمک نمی کرد به یاری ما آمدید و کمک کردید تا 

از آن شرایط خارج شویم.
نیکالس مادورو، با تشریح شرایط سخت اقتصادی 
این کشور در سال های اخیر افزود: همان طور که جنابعالی 
گفتید امریکایی ها یک جنگ تدریجی و چند بُعدی را علیه 
کشور ما آغاز کردند ولی ما توانستیم با ایستادگی و استفاده 
از فرصت هایی که تحریم ها در اختیار ما قرار داد، مقابله 
همه جانبه را با تهاجم آمریکا آغاز کنیم و اکنون شرایط 

ونزوئال بهتر از چند سال قبل است.
وی همچنین با اشــاره به مذاکرات خود در تهران و 
امضای سند همکاری افزود: ما در حال طراحی یک نقشه راه 
دقیق برای همکاری با ایران در زمینه های مختلف به ویژه 

در بخش علم و فناوری هستیم.
رئیس جمهور ونزوئال همچنین با تأکید بر اینکه 
کشورش موضوع فلســطین را یک موضوع مقدس 
بشــری می داند، گفت: به علت همین اعتقاد، رژیم 
صهیونیستی از طریق موساد در حال توطئه مستمر 

بر ضد ونزوئال است.

وزیر مشــاور در امــور خارجی نیجریــه با وزیر 
امورخارجه کشورمان دیدار کرد.

به گــزارش ایلنا، حســین امیرعبداللهیان، وزیر 
امورخارجه  کشورمان در رایزنی های سیاسی با زبیرو 
دادا، وزیر مشــاور در امور خارجــی نیجریه که برای 
برگزاری اجالس کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و 
نیجریه، به تهران سفر کرده است، ضمن ابراز خرسندی 
از توسعه روابط فیمابین به ویژه در زمینه اقتصادی و 
تجاری طی دو سال اخیر،  اظهارداشت، حجم فعلی 
تعامالت بین دو کشور متناسب با ظرفیت های موجود 

در دو کشور نبوده و با نقطه مطلوب فاصله زیادی دارد.
وزیر امور خارجه کشورمان  با اشاره به عزم و اراده 
دولت جمهوری اسالمی ایران برای تعامل و همکاری 
با کشــورهای آفریقایی به ویژه نیجریه در چارچوب 
سیاســت خارجی دولــت ســیزدهم ، تصریح کرد: 
جمهوری اسالمی ایران برای توسعه روابط و مناسبات با 
نیجریه هیچ محدودیتی قائل نمی باشد و برگزاری این 
اجالس به عنوان گام مهمی برای توسعه روابط دوجانبه 
قلمداد می شود.امیرعبداللهیان با ابالغ سالم های گرم 
رئیس جمهور کشــورمان به محمدبوهاری  همتای 

نیجریــه ای ، از رئیس جمهور نیجریه برای ســفر به 
تهران بطور رسمی دعوت بعمل آورد.وزیر مشاور در 
امورخارجی نیجریه نیز با ابراز خرسندی از سفر به تهران 
و برگزاری موفق اجالس کمیسیون مشترک اقتصادی 
دو کشــور، از طرف ایرانی برای هماهنگی های انجام 
شده جهت برگزاری موفق این اجالس سپاسگزاری 
کرد و افزود با برنامه ریزی خوب، فرصت های زیادی در 
روابط دو کشور وجود دارد  و ابراز امیدواری کرد اجرای 
توافقات حاصل در این اجالس، کمک شایانی به افزایش 

سطح تعامالت تجاری دو کشور نماید.

رهبر انقالب اسالمی در دیدار مادورو و هیأت همراه:
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امیرعبداللهیان در دیدار زبیرو دادا:

ایران برای توسعه روابط با نیجریه هیچ محدودیتی قائل نیست


