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سخنگوی وزارت امور خارجه در پاسخ به اظهارات همتای 
آمریکایی خود پیرامون گفت و گوهای رسانه ای ظریف 

نوشت: او آب در خوابگه مورچگان ریخت.
موسوی  عباس  سید  ایرنا،  شب  یکشنبه  گزارش  به 
سخنگوی وزارت امور خارجه ایران در پاسخ به یادداشت 
خارجه  وزارت  سخنگوی  اورتاگوس«  »مورگان  توئیتری 
آمریکا نوشت: می دانید خانم! آنچه ظریف انجام داد 
خوابگه  در  »آب  آن  به  زبانان  فارسی  که  است  کاری 

مورچگان ریختن« می گویند.
اورتاگوس سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در واکنش به 
گفت و گوهای رسانه ای محمد جواد ظریف وزیر خارجه 
ایران در پیامی توئیتری در حالی که شبکه های اجتماعی 
مستقر در آمریکا حساب های کاربران ایرانی را به بهانه 
های مختلف مسدود می کنند، مدعی آزادی در کشور 
خود شد و نوشت که ظریف برای استفاده از آزادی های 

آمریکا به نیویورک آمده است.
تاثیرگذاری  گستره  از  نگرانی  با  همچنین  اورتاگوس 
مصاحبه های ظریف افزود: مایه شگفتی آن است که 

برخی هنوز ظریف را تحویل می گیرند.

ظریف این هفته دو گفت و گو با شبکه های خبری 
فاکس نیوز و سی بی اس آمریکا انجام داده که بازتاب 

گسترده ای میان افکار عمومی این کشور داشته است.
صفحه رسمی شبکه تلویزیونی فاکس نیوز آمریکا جمعه 
شب گذشته با انتشار بخش کوچکی از این مصاحبه روی 
تارنما و صفحات مجازی خود اعالم کرد که با وزیر خارجه 
ایران گفت وگوی اختصاصی انجام داده و قرار است متن 
کامل آن روز یکشنبه آینده )امشب ساعت 22.30به وقت 

تهران( پخش شود.
این رسانه آمریکایی با پخش آنونس تصویری )پیش 
خبر کوتاه( خود به نقل از ظریف آورد: ظریف گفت که 
کارزار فشار حداکثری دونالد ترامپ علیه ایران محکوم 
به شکست است و در این میان مشاور امنیت ملی کاخ 
سفید، رژیم صهیونیستی، عربستان سعودی و امارات 
عربی متحده در تالش برای تغییر نظام ایران هستند و 
با  )نظامی  به یک درگیری  را  ایاالت متحده  می خواهند 

ایران( بکشانند.
او تاکید کرد: گمان نمی کنم که رئیس جمهور ترامپ 

خواستار چنین کاری باشد.

آنونس تصویری)پیش خبر کوتاه(این مصاحبه  وقتی 
ازشبکه فاکس نیوز پخش شد، روز بعد فاکس نیوز خبرداد 
که با بولتون نیز گپ خصوصی انجام داده و در آینده 
پخش خواهد شد. زمان انجام مصاحبه بولتون با فاکس 
نیوز بعد ازگفت وگو با ظریف بود و انتظار می رفت ابتدا 
اظهارات وزیر خارجه ایران پخش شود و بعد از آن گفت 
وگوی مشاور امنیت ملی ترامپ از این رسانه امریکایی 

منتشر شود.
اما روز یکشنبه با نزدیک شدن به زمان پخش کامل 
گفت وگوی ظریف، ناگهان بولتون در توییتر اعالم کرد که 

اظهارات وی با فاکس نیوز ساعت 9 به وقت محلی یعنی 
حدود ساعت 17:30 روز یکشنبه به وقت تهران پخش می 

شود؛ یعنی قبل از پخش اظهارات کامل ظریف.
بولتون در واکنش به اظهارات وزیر خارجه کشورمان 
بدون اینکه استدالل یا پاسخ روشنی در جواب وی بیان 
کند، سخنان ظریف را متن تبلیغاتی از پیش تهیه شده 

توصیف کرد.
شبکه تلویزیونی فاکس نیوز یک شبکه نزدیک به کاخ 
سفید بوده و معموال طرفداران ترامپ و آمریکایی های 
سنتی اخبار را از این رسانه دنبال می کنند ونسبت به 
برنامه های آن حساسیت خاصی دارند.حتی گاهی ترامپ 
از این شبکه انتقاد می کند که چرا با یک دمکرات یا رقیب 

انتخاباتی وی مصاحبه کرده است.
اکنون به نظر می رسد که مقام های آمریکا از مصاحبه 
ظریف با فاکس نیوز و بازتاب گسترده و تاثیرگذار خبر 
اولیه آن به اندازه ای تحت فشار قرار گرفته اند که برای 
پاسخ به صحبت های وی نه تنها به حضور در فاکس نیوز 
و مصاحبه با آن قناعت نکرده اند، بلکه خواستار آن شده 

اند تا مصاحبه شان قبل از مصاحبه ظریف پخش شود.

  

 پیام وزیر کشور در آستانه روز ملی شوراها
عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور در آستانه روز ملی شوراها پیام 

تبریکی صادر کرد.
به گزارش ایلنا، متن کامل پیام وزیر کشور بدین شرح است:

باسمه تعالی
بدون تردید یکی از مهمترین برکات بزرگ انقالب شکوهمند اسالمی 
ایران واگذاری مسئولیتها به مردم و مشارکت آنها در اداره امور کشور 
بود که این مهم با صدور فرمان تاریخی حضرت امام خمینی)ره( در نهم 
اردیبهشت ماه سال 13۵۸ و تثبیت آن در قانون اساسی در قالب تشکیل 
و راه اندازی شوراهای اسالمی شهر و روستا به عنوان نمادی از مردم 
ساالری دینی و سمبل مشارکت پایدار مردم در اداره امور جوامع محلی 

عینیت یافت.
در آستانه نهم اردیبهشت ماه»روز ملی شوراها« و گذر از بیست سالگی 
استقرار نظام شورایی در جای جای ایران اسالمی و در اولین سال از آغاز 
طلیعه »گام دوم انقالب« که به فرموده مقام معظم رهبری، »جهاد علمی 
بزرگ برای ساختن ایران اسالمی« و »دومین مرحله خودسازی، جامعه 
پردازی و تمدن سازی« برای رسیدن »به آرمان بزرگش که ایجاد تمدن 
نوین اسالمی و آمادگی برای طلوع خورشید والیت عظمی)ارواحنافداه( 
هست« فرا رسیدن این مناسبت مهم و بزرگ را صمیمانه حضور کلیه 
اعضاء شوراهای اسالمی شهر و روستا در سراسر کشور تبریک و تهنیت 
همه  اثرگذار  و  خالصانه  ارزنده،  های  تالش  زحمات،  از  نموده،  عرض 
عزیزان در روند رشد، پیشرفت، عمران و آبادانی همه مناطق تقدیر و 

سپاسگزاری می نمایم.
ایران  بی شک رشد، توسعه و جایگاه امروزی شهرها و روستاهای 
اسالمی در حوزه ارتقای سرانه های عمرانی، فرهنگی، ورزشی، مذهبی، 
بهبود عبور و مرور و ... مرهون برنامه ریزی و اتخاذ تدابیر شایسته، 
موثر و توامان مجموعه مدیریت محلی و دولتی و مبتنی بر سیاست 
ها و سند چشم انداز نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران می باشد 
به همین دلیل و با توجه به عزم و اراده راسخ دولت تدبیر و امید در 
حمایت پیوسته از نهاد شورا و تقویت آن، از جامعه بزرگ و منسجم 
مدیریت محلی کشور با توجه به نقش محوری خود در تمرکززدایی 
و  و همگام  احدیت  ذات  به  اتکال  با  رود  انتظار می  و چابک سازی 
انسانی مستعد و  از نیروی  با بهره گیری  با دولت محترم و  افزا  هم 
ماهر به ویژه جوانان کارآمد، متعهد و متخصص و نیز پای کار آوردن 
فرصت  شمردن  مغتنم  و  کشور  بالفعل  و  بالقوه  های  ظرفیت  همه 
گرانبهای خدمت که با اراده و لطف ملت سرافراز ایران اسالمی نصیب 
شده است، با جدیت هرچه تمامتر و در عین قانون مداری در جهت 
تحقق و شکوفایی اهداف واالی انقالب اسالمی و نیل به توسعه پایدار 
اجتماعی، شکوفایی  رفاه  و  عدالت  توسعه  از طریق  متوازن کشور  و 
و  کمی  ارتقاء  ها،  محرومیت  کاهش  تولید«،  »رونق  محلی،  اقتصاد 
کیفی خدمات و بهبود مستمر زندگی شهروندان بیش از پیش کوشا 

و ساعی باشید. 
خاصه  عنایت  تعالی،  باری  حضرت  توجهات  ظل  در  دارم  آن  امید 
حضرت ولی عصر)عج( و تحت رهنمودهای حکیمانه رهبر معظم انقالب 
العالی(، در پیشبرد  امام خامنه ای)مدظله  العظمی  الله  حضرت آیت 
اهداف عالیه نظام مقدس جمهوری اسالمی و پاسداری از خون شهیدان 
گرانقدر انقالب اسالمی، هشت سال دفاع مقدس و مدافعان حرم همواره 

سربلند و موفق باشید.
عبدالرضا رحمانی فضلی

وزیر کشور

اخبار

روزنامه صبح ایران

 کانون هواداران؛در دو ماه اخیر
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مگر با ۴۵ سال پس انداز!
خرید خانه رویا شد

گام بعدی وزیر خارجه چیست؟

سعید  جلیلی:
 عیب فرصت سوزی ها باید برطرف شود

عضو مجمع تشخیص مصحلت نظام و نماینده مقام معظم رهبری در 
شورای عالی امنیت ملی، ایران را دارای فرصت های بزرگی دانست و گفت: 
عیب بزرگ استفاده نکردن از این فرصت ها باید با همت مردم و مسئوالن 

برطرف شود.
به گزارش ایرنا، سعید جلیلی یکشنبه شب در نشست با جمعی از استادان 
دانشگاه، کارآفرینان، فعاالن اقتصادی و پژوهشگران چهارمحال و بختیاری 
در تاالر دانشگاه علوم پزشکی دانشگاه شهرکرد افزود: امروز در ایران فرصت 
های بسیاری وجود دارد که اگر هر کدام از این فرصت ها در یک کشور دیگر 
بود، آنها می توانستند از این فرصت ها به تنهایی به نفع خود استفاده کنند.

وی یادآور شد: فرصت های ایران از نظر کشورهای دیگر اندک نیست و این 
ظرفیت و فرصت ها مانند واگن یک قطار می تواند شتاب بخشی در کشور 

ایجاد کند.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام بیان داشت: در هر استان مجموعه 
ای از فرصت ها وجود دارد که با هر یک از آنها می توان با مدیریت درست 

اقتصاد کشور را اداره کرد.
جوان،  کارآمد،  انسانی  نیروی  وجود  را  کشور  بزرگ  فرصت  جلیلی، 
تحصیلکرده، مومن و با انگیزه برای کار دانست و گفت: برخی از کشورها 
این فرصت را ندارند اما ایران دارای این ظرفیت بزرگ است که دارای غنای 

الزم است.
به گفته وی، در چنین شرایطی، وضع موجود با این فرصت ها و ظرفیت ها 
فاصله دارد و باید از آنها استفاده کرد و مقام معظم رهبری عدم استفاده از 

فرصت ها را یک عیب بزرگ می دانند و این عیب بزرگ را باید برطرف کرد.

از تفاوت های جامعه انقالب  جلیلی، کار ویژه های دولت و جامعه را 
اسالمی با سایر کشور ها دانست و افزود: در دولت های دیگر کار ویژه های 
دولت و جامعه از هم تفکیک است اما در ایران مردم وظیفه خود را دفاع از 
انقالب اسالمی و کشور می دانند و در تعابیر دیگر نیز این کار ویژه ها وجود 

دارد.
به گفته وی، مردمی که در عرصه دفاع مقدس آن حماسه را آفریدند، در 
عرصه اقتصادی نیز می توانند حماسه خلق کنند و باید این بستر برای آنها 

فراهم شود.

وی با اشاره به شرایط اقتصادی کشور افزود: بنابر اظهارات بانک مرکزی 16 
هزار میلیارد ریال نقدینگی در دست مردم وجود دارد که به هر سمتی که برود 

آن بخش را با چالش روبه رو می کند.
به گفته وی، این نقدینگی گاهی سراغ ارز و دالر ، گاهی سراغ مسکن و گاه 

سراغ خودرو می رود و مانند یک غول آن بخش را با چالش همراه می کند.
وی تصریح کرد: این نقدینگی با برنامه درست باید به سمت تولید هدایت 

شود تا عالوه بر کاهش نقدینگی به رونق تولید در کشور کمک کند.
جلیلی به شرایط چهارمحال و بختیاری از نظر آب، خاک و هوا اشاره کرد و 
گفت: چرا از این فرصت استفاده نمی شود که نرخ بیکاری استان باال باشد 
و این ربطی به این دولت و آن دولت ندارد بلکه ناظر به دوره های مختلف 

است.
جلیلی بیان داشت: دولت ها یکسری وظایفی دارند که یا انجام می دهند 
یا در اجرای آن ضعف وجود دارد اما برعهده مردم نیز وظایفی وجود دارد از 

جمله مطالبه گری از دولت هاست.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام بیان داشت: دشمن بیشترین تحریم 
های خود را بر روی صنایع دفاعی ایران گذاشته، اما ایران در صنایع دفاعی به 
خودکفایی رسیده و در این زمینه تحریم دشمن اثرگذار نبود و این نشان می 

دهد برخی از مسائل اقتصادی غیر قابل حل نیست.
فعاالن   ، دانشگاه  استادان  از  تعدادی  نشست  این  در  ایرنا،  گزارش  به 
اقتصادی و بانوان کارآفرین در زمینه تسهیالت بانکی و سودهای آنها، اشتغال 
جوانان و بانوان و حمایت از طرحهای دانش پژوه دیدگاه های خود را ارائه 

دادند.

از صف اینستاگرامی ها تا 
هضم انقالبی ها؛ نشانه های 

جدید فرهنگی

 ۲۰ درصد ریخت وپاش ها در 
توانمندسازی صرف می شد 

نیازی به درآمد نفت نداشتیم

چرا ظرفیت ملی را اعتراف نمی کنیم؟گزارشی از نیمه ابتدایی نمایشگاه کتاب
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