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کاندیدا های مجلس 

در فضای مجازی

پزشکان، تنها برندگان اجرای طرح تحول سالمت هستند

خدمات القایی درمان؛ 
هزینه سربار مردم و 
سازمان های بیمه گر
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نقدی می گیرد

درباره چالش  مهم مجیدی روی نیمکت استقالل

خودت باش؛ فرهاد! 

چرا تئاتر شهر مرکزیت گذشته را در تئاتر ایران ندارد؟
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 روحانی در دیدار وزیر خارجه ونزوئال:

 ایستادگی ملت ها، 
آمریکا را از توطئه های خود 
پشيمان خواهد کرد

جهان 5

 اعتراض هزاران فعال محیط زیست 
 در آستانه نشست مجمع جهانی اقتصاد

 داووس 
و بحران نخبگان!  
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رئیس جمهوری گفت: بی تردید ملت های مستقل در برابر فشارها و 
توطئه های آمریکا ایســتادگی کرده و قطعاً پیروزی در پایان این مسیر 

متعلق به ملت های مقاوم بوده و آمریکا را پشیمان خواهند کرد.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی ریاست جمهوری، حسن روحانی دیروز 
در دیدار »خورخه آرر آسا«، وزیر امور خارجه ونزوئال با اشاره به مناسبات 
دوستانه دو کشور، گفت: جمهوری اسالمی ایران آماده گسترش روابط و 

همکاری های خود با ونزوئال به عنوان کشوری دوست است.
رئیس جمهوری یادآور شــد: ایــران و ونزوئال می تواننــد روابط و 
همکاری های خود را در همه زمینه ها از جملــه در بخش های معادن، 
انرژی، ساخت نیروگاه و همکاری های علمی و فناوری گسترش داده و 
در این راستا آماده برگزاری کمیسیون مشترک همکاری های دو کشور 

در آینده ای نزدیک هستیم.
روحانی با اشــاره به تحریم های غیرقانونی آمریکا علیه ملت ایران و 
اعمال فشار و توطئه آنها علیه دولت و ملت ونزوئال این اقدامات را جنایت 
علیه بشریت برشــمرد و تأکید کرد: بی تردید ملت های مستقل در برابر 

این فشارها و توطئه ها ایستادگی کرده و قطعاً پیروزی در پایان این مسیر 
متعلق به ملت های مقاوم بوده و آمریکا را پشیمان خواهد کرد.

رئیس جمهوری افــزود: دولت فعلــی آمریکا هم علیــه دولت ها و 
ملت های مستقل و هم به ضرر ملت خود اقدام می کند و امروز به مجری 

سیاست های رژیم صهیونیستی در جهان تبدیل شده است.
روحانی با تقدیر از ابراز همدردی و تسلیت دولت و ملت ونزوئال با مردم 
ایران در شهادت سپهبد سلیمانی، بیان کرد: شهادت سپهبد سلیمانی 
باعث تأســف عمیق و عصبانیت ملت ایران از جنایــت آمریکا و موجب 

ناراحتی دولت ها و ملت های آزاده و مستقل در جهان شد.
رئیس جمهوری با بیان اینکه مردم ایــران و ونزوئال به هم عالقمند 
بوده و همکاری و دوستی دو دولت باید بیش از پیش گسترش پیدا کند، 
گفت: جمهوری اســالمی ایران در عرصه های گوناگون بین المللی و در 
مسیر مقاومت در برابر فشارهای آمریکا با همه توان در کنار دولت و ملت 

ونزوئال خواهد بود.
دولت ها و ملت های مستقل از منافع خود دفاع می کند

»خورخه آرر آســا«، وزیر امور خارجه ونزوئال نیز در این دیدار با ابراز 
تسلیت، همدردی و همبستگی دولت و ملت ونزوئال با مردم ایران بخاطر 
شهادت سپهبد ســلیمانی در اقدام تروریســتی آمریکا گفت: مطمئناً 
دولت ها و ملت های مستقل در برابر فشارها و توطئه دشمنان ایستادگی 

کرده و از منافع خود دفاع می کند.
وزیر امور خارجه ونزوئال با تقدیر از مناسبات همه جانبه و حمایت های 
جمهوری اســالمی ایران از ونزوئال؛ خواســتار گســترش مناســبات 
و همکاری هــای تهران - کاراکاس و برگزاری کمیســیون مشــترک 
همکاری های دو کشور در راستای توســعه روابط تجاری، اقتصادی و 
همکاری ها در حوزه هــای مختلف از جمله انرژی و داروســازی و امور 

زیرساختی شد.

خبر

روحانی در دیدار وزیر خارجه ونزوئال:

ایستادگی ملت ها، آمریکا را از توطئه های خود 
پشیمان خواهد کرد

 »بن علوی« بار دیگر به تهران سفر کرد

مرد    رایزنی های 
مستمر

سياست 2

وزیر امور خارجه عمان که برای دیداری کوتاه و به گفته سیدعباس 
موسوی، سخنگوی وزیر امور خارجه »در چارچوب رایزنی های مستمر 
سیاسی دو کشور« به تهران سفر کرده است، بعد از ظهر دیروز با محمد 
جواد ظریف دیدار و گفت وگو کرد. یوسف بن علوی و محمدجواد ظریف 
در این دیدار که جزئیات گفت وگوهای آن رســانه ای نشــد؛ بر روابط 
برادرانه، ممتاز و راهبردی دو کشور تاکید و در خصوص آخرین تحوالت 
منطقه ای گفت  وگو و تبادل نظر کردند. موسوی روز دوشنبه در نشست 
خبری خود با اصحاب رسانه از ســفر یک مقام سیاسی از کشورهای 
منطقه برای رایزنی و گفتگو با مقام های کشورمان خبر داده بود. وزیر 
امور خارجه عمــان ۱۷ دی و در جریان برگــزاری مجمع گفتگوهای 
تهران نیز به ایران ســفر داشت و ضمن ســخنرانی در این نشست، با 
همتای ایرانی خود به دیدار و گفت وگو نشست. ظریف نیز ماه گذشته 
دو بار به مسقط ســفر کرد و آخرین بار جمعه هفته گذشته در عمان با 
یوسف بن علوی دیدار و رایزنی کرد. محتوای این دیدار و گفت وگوهای 
مستمر و نیز دالیل حضور و مأموریت بن علوی در ایران گمانه زنی های 
متعدد و گسترده ای در میان رسانه ها و کارشناسان مسائل منطقه ای و 

بین المللی به دنبال داشته است.
ادامه روابط حسنه ایران و عمان پس از سلطان قابوس 

فارین پالیسی با اشاره به مرگ ســلطان قابوس در این باره نوشته 
است: درگذشت قابوس بن سعید، ســلطان عمان، باعث شد تا ایران 
نزدیک ترین متحد خود در حاشــیه خلیج فارس را از دســت بدهد، 
متحدی که نقش پررنگی در دیپلماســی تهــران و میانجیگری آن با 

آمریکا داشت. در پی ترور قاسم سلیمانی،...

معضلی که در سیل سیستان هم رخ نمود؛

ساز وکار فشل و نامطمئن جمع آوری کمک های مردمی
شهرنوشت 6 

جهان 5

نیم نگاهی به همراهی کشورهای آسیایی با ائتالف اروپا و آمریکا در خلیج فارس 

 تهدید یا تمهید؟! 

»هوالباقی«
همکار محترم، سرکار خانم ولی

غم از دست دادن پدر، جانکاه و جگرسوز است؛ این مصیبت را به شما و خانواده محترمتان تسلیت 
می گوییم و در تحمل رنج این هجران؛ صبر و شکیبایی برایتان آرزو می کنیم.

ما را در غم خود شریک بدانید.
مدیرمسئول، سردبیر و همکاران شما در روزنامه توسعه ایرانی


