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روی موج کوتاه

معاون اول رئیس جمهور گفت: در 
بزرگترین پرونده فساد همچون بابک 
زنجانی، به ستاد کل نیروهای مسلح و 
نیروی انتظامی نفت فروخته شد اما پول 
آن برنگشته است و هنوز در حال رایزنی 

هستیم که پولش را بگیریم.
اســحاق جهانگیری جمعه شــب 
با حضور سه ســاعته در کالب هاوس 
اظهار کرد: ما کوتاهی کردیم، باید همان 
اول دولت، گزارش جامعی نســبت به 
آنچه تحویــل گرفتیــم از دولت قبل 
ارائه می دادیم؛ وقتی پاسخ نمی دهیم 

بعضی ها خیلی رویشان زیاد می شود.
وی افزود: آقای احمدی نژاد در 11 
بند از من شکایت کرد، در مرحله دادسرا 
رفتم و دفاع کــردم از خودم و در نهایت 

منع تقعیب صادر شد.
معاون اول رئیس جمهوری با بیان 
اینکه احمدی نژاد کاری کرده است که 
تا ده ها سال دیگر ســرمایه  ها به کشور 
بازنگردد، گفت: یکی از فسادهای دوره 
احمدی نژاد بابک زنجانی بود. با 4 امضای 
وزیرش، بیش از 1.7 میلیارد دالر نفت به 
زنجانی دادند. نفت به نیروهای مسلح 
دادند، به نیروی انتظامی دادند؛ هیچکدام 
پولش برنگشــت. درباره آن دولت هر 
وقت حرف می شود، اعصاب انسان خرد 

می شود، االن هم آمده است حرف های 
آنچنانی می زند و مردم هم فکر می کنند 

یک ناجی پیدا شده است.
 ماندم تا امثال بابک زنجانی 

پیدا نشوند
وی ادامــه داد: در ســال ۹۶ کاغذ 
سفیدی نشان دادم که زندگی شخص 
من همچون این کاغذ سفید پاک است. 
من در رده مسئوالن جمهوری اسالمی 
یک ریال به دنبال اســتفاده شخصی 

نبوده ام.
معاون اول رئیس جمهوری ایران با 
بیان اینکه روی موضوع حقوق نجومی 
خیلی مانور داده شد، اضافه کرد: در مورد 
عیسی شــریفی، امالک نجومی هیچ 
توضیحی به مردم داده نشد. من بر خالف 
نظر برخی در دولت ماندم تا امثال بابک 

زنجانی دیگری ایجاد نشود.
جهانگیری اظهار کرد: به بابک زنجانی 
یک میلیارد دالر پول داده شده است؛ آن 
هم بدون مصوبه شورای امنیت ملی. نفت 
را می گرفته و پول آن را بر نمی گردانده، 

دوباره به او نفت می داده اند.
وی اشاره کرده که امروز شرکت نفت 
ما یکی از بزرگترین بدهکاران به بانک 
مرکزی است که گفته است در صنایع 

نفتی سرمایه گذاری کرده است.

 برادرم هر کاری کرده،
 در دولت احمدی نژاد بوده

جهانگیری همچنین درباره پرونده 
فســاد مالی برادرش نیز تاکید کرد که 
فعالیت اقتصادی برادرش هم در دوره 

احمدی نژاد بوده است. 
او گفت: سال ۹۶، در انتخابات حضور 
پیدا کردم و حرف زدم؛ مــن بعد از آن 
خیلی هزینه دادم؛ سه ماه بعد از حضورم، 
برادرم به عنوان بخش خصوصی، ایشان 
را به نحو عجیبی گرفتند؛ من از رسانه ها 
فهمیدم بازداشتش کردند. برادر من که 
قائم مقام من نبوده، برادر من که معاونم 
نبوده، من هیچ ارتبــاط کاری با برادرم 
نداشــتم. برادرهای من آنقدر مراقب 
هســتند که دفتر من هم نمی آیند. هر 
کاری هم که کرده در دولت احمدی نژاد 
کرده است. وی با بیان اینکه برادرش در 
پرونده مذکور تنها دو اتهام داشته است، 
افزود: یــک پرونــده را آنچنان پررنگ 
می کنند، در حالی که یک پروند چندین 
هزار میلیــارد دالری هیچ خبری از آن 

منتشر نمی شود.
 چگونگی شکل گیری 

ارز 4200 تومانی 
معاون اول رئیس جمهوری در بخش 
دیگری از اظهارات خود درباره چرایی 

اعالم 4200 تومانی ارز و افزایش قیمت 
بنزین، گفت: ما با شروع دولت سه نرخ ارز 
داشتیم، ارز هزار و 22۶، دو هزار و 477 و 
ارز آزاد که از اسفند ۹1 حدود چهار هزار 
تومان بود اما با شــروع این دولت روند 

کاهشی داشت.
وی افزود: در ابتدای دولت به سمت 
تک نرخی کردن ارز رفتم و دو نرخ ارز  را 
ادغام کردم. در پایان دولت یازدهم نرخ 
آزاد و دولتی به هم نزدیک شده بود. در 
سال ۹۵ شوکی در بازار ایجاد شد و عمدتا 

دولت به سمت سازوکار اقتصادی رفت.
جهانگیری ادامه داد: این پیشنهاد 
اقتصاددانان دولــت بود امــا به مرور 
مشخص شد که کارگشا نیست. اتفاقاتی 
در کشورهای همسایه به خصوص آنهایی 

کــه ارز وارد می کردیــم، رخ داده بود و 
گزارش های امنیتی بود که آنها مانع ورود 

اسکناس ارز به داخل کشور شده بودند.
وی اضافه کــرد: موجــودی ارز در 
ابتدای ۹7 کمتر از یک روز عرضه در سال 
۹۶ بود. از آن سو، رئیس جمهوری آمریکا 
اعالم کرده بود تصمیم جدیدی خواهد 

گرفت. سه راهکار روی میز بود.
معــاون اول رئیس جمهــوری با 
تاکید بر اینکه مسئوالن سیاسی کشور 
تذکرات پی در پی می دادند که باید این 
وضع تغییر کند، اظهار کرد: سه گزینه 
روی میز، ادامه وضــع موجود، تعیین 
عدد ثابــت و تعیین عدد شــناور بود تا 
بتوانیم هم تامین ارز داشته باشیم و هم 
از شوک ناشی از خروج آمریکا از برجام 

جلوگیری کنیم.
جهانگیری گفت: قــرار بود این نرخ 
برای چند مــاه انجام شــود، با خروج 
آمریکا از برجام هیچ اتفاق خاصی نیفتاد 
همچنانکه آنها چنین پیش بینی کرده 
بودند. در مرداد ماه در نشست سران قوا 
سیاست ارزی مورد بررسی قرار گرفت، 
در آنجا بر اســاس اصرار برخی ســران 
قوای سه گانه، قرار شد نرخ 4200 تومن 

ثابت بماند.
 درباره بنزین 

برخورد بدی با من شد
وی افــزود: اینکــه گفته شــد ارز 
جهانگیری، وقتی آن شب تصمیم گیری 
شد، اعضای آن جلســه که شامل تیم 
اقتصادی دولت و غیر دولت بود، اعضای 
دولت و برخی از مشاورین رسانه ای اقای 
رئیس جمهور، پیشــنهاد کردند برای 
اینکه تحت عنوان تصمیــم دولت در 
جامعه جا بیافتد، جهانگیری آن را اعالم 

کند، اما من مخالف بودم.
معاون اول رئیس جمهوری تاکید 
کرد: این ارز 4200 مصوبه جلسه سران 
سه قوه است؛ اینکه آقایان در موردش 
اظهار نظر نکردند بعدا، به خودشــان بر 

می گردد.
وی با اشــاره به کاهش شدید منابع 
ارزی از 100 میلیارد دالر به ۵ میلیارد 
دالر ادامه داد: در هر ســال تالش شد، 
میزان تخصیص ارز 4200 تومن کاهش 
یابد و حتی تصمیم داشتیم که در آخر 
سال ۹۹ این ارز حذف شود. اما مجلس 

ناگهان این مسئله را رسانه ای کرد و باعث 
شد که کاالها انبار شوند.

جهانگیــری در بخــش دیگری از 
اظهارات خود گفت: در بحث بنزین، من 
در سال ۹8، در جلسه سران سه قوه، من 
پیشنهاد دیگری راجع به بنزین داشتم. 
من پیشنهاد دادم که بنزین را به خودرو 
ندهیم زیرا برخی بیــش از یک خودرو 
دارند. بیش از 48درصد جمعیت هیچ 
خودرویی ندارند، برخی از مردم شدیدا 
فقیر هستند و باید به طبقه فقیر کشور 

کمک کنیم. 
وی افزود: در آن جلســه بعد از این 
پیشنهاد با من برخورد بدی شد. من یک 
دفعه قهر کردم و وسایلم را جمع کردم، اما 
در خانه خودخوری کردم که مگر می شود 
در این زمان مردم را تنها بگذارم، نصف 
کابینه آمدند و  گفتند مگر می شود شما 
نباشید. گفتم باید از جانم مایه بگذارم و 

به مردم خدمت کنم.
هیچ وقت نگفتم نامزد نمی شوم

معاون اول رئیس جمهوری درباره 
نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری 
گفت: نظر شخصی من منفی است اما 
هیچ وقت نگفتم که نامزد نمی شــوم؛ 
تابع جمع هســتم اما اگر به نظر قطعی 
برسند، حتما با بزرگان کشور مشورت 
خواهم کرد. کشــور در شرایط ویژه ای 
است، نیازمند برنامه تیم و انسجام ملی 

دقیقی است.
جهانگیری افــزود: تاکنون چنین 
تصمیمــی نگرفتــه ام و اگر تصمیمی 
گرفته شود حتما با مردم در میان خواهم 

گذاشت.

گفته ها و ناگفته های جهانگیری در کالب هاوس؛

نیروهای مسلح و انتظامی نفت را فروختند و پولش را ندادند

خبر

 رئیس سازمان انرژی اتمی با بیان اینکه آقایان 
طوری صحبت می کنند که گویی قبل از برجام 
همه چیز گل و بلبل بوده، گفت: فراموش نکنید 
که پیش از توافق به دلیل قطعنامه 1۹2۹، حتی 

نمی گذاشتند کشتی هایمان عبور و مرور کنند. 
علی اکبر صالحی با حضور در »کالب هاوس« 
افزود: به گونه ای مسائل را مطرح می کنند که گویی 
به خاطر تحقق برجام، این بدبختی ها بر کشور نازل 
شده است؟ فرض کنید اصال برجامی در کار نبود؛ 
اصال چرا وارد مذاکره شدیم؟ برای اینکه تحریم ها 

و هفت قطعنامه شورای امنیت را برداریم.
وی توضیح داد: پیش از برجام، شرایطی بود 
که با هیچ کشوری نمی توانستیم صحبت کنیم، 
حتی با نزدیکترین کشــور که عراق باشد. وقتی 

برای مطالباتمان به عراق می رفتیم، می گفتند ما 
دوست شما هستیم، اما شما تحریم سازمان ملل 
هستید و نمی توانیم پول شما را بدهیم. بله، شرایط 
آنطور بود؛ هر شش ماه، 20 درصد از صادرات نفت 
ایران کم می شــد؛ صادرات ما به زیر یک میلیون 
رسید. وضعیت همینطور داشت ادامه پیدا می کرد 

که به سال ۹2 خورد.
رئیس سازمان انرژی اتمی ادامه داد: پس یک 
طوری مسائل را مطرح نکنید که گویی همه چیز 
پیش از برجام راحت و خوب بوده، یعنی تحریمی 
نداشتیم و ارز هم شــرایط خوبی داشت. آقایان 

تحریم های فلج کننده را فراموش نکنید.
وی با بیان اینکه برجام و مذاکــره برای رفع 
تحریم ها و لغو آن قطعنامه هــا بود، تصریح کرد: 

ما قبــل از برجام نامه ای به حضــرت آقا راجع به 
تحریم های فلج کننده نوشــتیم که مورد پسند 
ایشــان قرار گرفت. برجام آمد که آن شــرایط را 
بردارد. خوب ترامپ آمد از برجام خارج شد؛ حاال 
با این حرف های که می زنند یعنی برجام اســت 
که باعث تحریم ها شــده؟ برجام اســت که این 
گرفتاری ها را ایجاد کرده؟ طوری صحبت می شود 
که گویی قبل از برجام گل و بلبل بوده، و برجام آمده 
همه شرایط را بهم ریخته؛ عزیزان فراموش نکنید، 
من آن موقع وزارت خارجه بودم؛ با بانک مرکزی 
گرفتار بودیم که از کجا و چطوری دالر بیاوریم، با 

چه بدبختی هایی.
صالحی گفت: آن زمان، پنج کشتی از عمان 
برای صادرات نفــت به صورت اجاره به شــرط 

تملیک گرفته بودیم. وقتی به تحریم ها خوردیم، 
دیگر نمیتوانســتیم به خاطر قطعنامه 1۹2۹ 
کشــتی هایمان را عبور دهیم، بنابراین آمدیم با 
عمانی ها صحبت کردیم که کشتی هایتان را پس 
بگیرید. چرا؟ چون دیگر نمی توانستیم کشتی های 
تجاری و نفتکشمان خیلی عبور و مرور کنند. از 
طرف دیگر، کشــتی های بزرگ در امارات پهلو 
می گرفتند، آن وقت با لنج باید اجناس را وارد کشور 

می کردیم؛ شرایط اینطور بود.
وی با بیان اینکه وقتی برجام پابرجا بود، دو سال 
گشایش فوق العاده ای رقم خورد، گفت: تورم یک 
رقمی شد، نرخ توسعه، صنعتی و رشد اقتصادی 
ایران باال رفــت؛ این ها واقعیت اســت. االن باز 
می شنویم که می گویند این شرایط فعلی به تحریم 

ربطی ندارد؛ می گویند 20 درصد شــرایط فعلی 
اقتصادی به خاطر تحریم است و 80 درصد به خاطر 
ناکارآمدی دولت است؛ من می گویم فرض کنید 
دولت ایده آل باشد یعنی هیچ نقصی نداشته باشد 
و تمام تصمیمات اقتصادیش درست باشد، اما اگر 
شما نتوانید روابط بانکی داشته باشید، نتوانید نقل و 
انتقال بانکی داشته باشید، نتوانید جنس این طرف 
و آن طرف ببریــد، آن وقت چطوری می خواهید 
زندگی کنید؟ مگر می شود زندگی در یک دنیای 

معزول و محصور هیچ اثری نداشته باشد؟ 

علی اکبر صالحی:

پیش از برجام حتی نمی گذاشتند کشتی هایمان عبور و مرور کنند
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اینستاگرام سایت رهبر انقالب خبر داد؛
 سخنرانی »مهم« 

آیت اهلل خامنه ای در عصر یکشنبه
اینستاگرام ســایت رهبر معظم انقالب، از 
سخنرانی »مهم« ایشان در عصر یکشنبه خبر 
داد: »در ایام شــهادت حضرت امیرالمومنین 
علی علیه السالم، رهبرمعظم انقالب اسالمی 
در یک ســخنرانی تلویزیونی سخنان مهمی 
ایراد خواهند کرد. این ســخنرانی ساعت 18 
روز یکشنبه 12 اردیبهشت 1400 به صورت 
زنده از شبکه های سیما و سایت و حساب های 
Khamenei.ir در شــبکه های اجتماعی 

پخش خواهد شد.«
    

کاندیداتوری قطعی عارف در 
انتخابات ریاست جمهوری

تسنیم نوشت: یکی از چهره های نزدیک به 
محمدرضا عارف با اعالم خبر کاندیداتوری وی 
در انتخابات ریاست جمهوری گفت: احتماال 
ایشان در یکی از روزهای 21 یا 22 اردیبهشت 
با حضور در وزارت کشور در انتخابات ثبت نام 
می کند. به گفته این چهــره نزدیک به عارف، 
وی با شــعار انتخاباتی »عدالت و مسئولیت« 
وارد عرصــه رقابت هــا می شــود و »رنــگ 
 ســفید « را نیز به عنوان نماد انتخاباتی خود 

برگزیده است.
    

اولین کاندیدای اصالح طلب 
راهش را از جبهه اصالحات جداکرد

به گزارش ایرنا، محســن رهامــی، فعال 
سیاســی اصالح طلــب و داوطلــب نامزدی 
انتخابــات ریاســت جمهوری، در اعتراض به 
روند ممیزی قبل از ثبــت نام داوطلبان جبهه 
اصالحات ایران، خواســتار خــودداری این 
نهاد از معرفی او به عنوان یکــی از نامزدهای 
این جبهــه شــد. در بیانیه وی آمده اســت: 
»ضمن تشــکر از احــزاب و شــخصیتهای 
اصالح طلب کــه از اینجانب بــرای نامزدی 
انتخابــات دعوت کــرده و اکنون نــام مرا به 
عنوان داوطلب انتخابات ریاســت جمهوری 
به نهاد اجماع ســاز اصالح طلبان پیشــنهاد 
کرده یا قصــد دارند مطــرح کننــد، تقاضا 
 دارم که از معرفــی اینجانب بــه نهاد مذکور 

خودداری کنند.«
    

یک نشانه تازه از ریاض؛
فارسی حرف زدن مجری 
تلویزیون دولتی عربستان

ویدئویی از صحبت کردن مجری تلویزیون 
دولتی عربســتان به زبان فارسی پس از تغییر 
مواضع بن سلمان، ولیعهد سعودی نسبت به 
ایران مورد توجه قرار گرفته است. مجری این 
برنامه به فارســی می گوید: »شما بینندگان 
عزیز، ایرانیان یا زبان فارســی حرف می زنید، 

خواهش می کنم به این برنامه توجه کنید.« 
    

سخنگوی کارگزاران:
 به فرمان فائزه هاشمی 

حرکت نمی کنیم
حسین مرعشی، سخنگوی حزب کارگزاران 
طی گفت وگویی درباره اظهــارات اخیر فائزه 
هاشــمی و تحریم انتخابات از سوی او، گفت: 
خانم فائزه هاشمی یک پدیده است و راه حلی 
هم برای آینده ایــران ندارد و یــک عده هم 
برایش ســوت می زنند که آفرین خوب شــد 
گفتی که تحریم می شــود. وی افزود: ایشان 
فقط عضو حزب هستند و یک سال و نیم است 
که به حزب تشــریف نمی آورند و ما هم برای 
ایشان احترام قائل هســتیم ولی قرار نیست 
حزب کارگزاران با فرمان خانم فائزه هاشمی 
حرکت کند و امیدوار هســتیم فراتر از اینکه 
 نفی کننــد بتوانند برای آینده ایــران راهکار

 ارائه دهند. 
    

اطالعات سپاه اعالم کرد؛
انهدام گروه معاند »هبوط ایران« 

در آذربایجان شرقی
سازمان اطالعات سپاه عاشورای آذربایجان 
شرقی طی اطالعیه ای از متالشی شدن گروه 
معاند »هبوط ایران« توسط پاسداران گمنام 
امام زمان )عج( در آذربایجان شرقی خبر داد. 
بر اساس این اطالعیه، »هبوط ایران« گروهی 
است که از دی ماه ۹۶ اعالم موجودیت کرد تا 
بتواند با استفاده از ظرفیت گروه های مختلف 
برانداز و موج سواری بر روی مشکالت صنفی و 
معیشتی مردم، به زعم خود، براندازی در ایران 

را محقق کند.

یکی از فسادهای دوره 
احمدی نژاد بابک زنجانی 

بود. با 4 امضای وزیرش، 
بیش از 1.7 میلیارد دالر 

نفت به زنجانی دادند. نفت 
به نیروهای مسلح دادند، 
به نیروی انتظامی دادند؛ 

هیچکدام پولش برنگشت. 
درباره آن دولت هر وقت 
حرف می شود، اعصاب 

انسان خرد می شود

در بحث بنزین، در سال 98، 
در جلسه سران سه قوه، 

من پیشنهاد دیگری راجع 
به بنزین داشتم. پیشنهاد 
دادم که بنزین را به خودرو 

ندهیم اما با من برخورد بدی 
شد. یک دفعه قهر کردم و 

وسایلم را جمع کردم

نشست کمیســیون مشــترک برجام عصر دیروز با 
شرکت هیأت های ایران و گروه 1+4 در گرندهتل وین بار 

دیگر تشکیل جلسه داد.
ریاست این نشست بر عهده انریکه مورا، معاون دبیرکل 
سرویس خارجی اتحادیه اروپاست و سید عباس عراقچی، 
معاون سیاسی وزارت امور خارجه ریاست هیأت ایرانی را 

بر عهده داشت.
در روزهای گذشــته، نشســت های کارشناســی و 
همچنین دیدارهای دو و چندجانبه برای اعالم مواضع و 
بررسی متون، در سطوح مختلف برگزار شده بود و بررسی 

نتایج رایزنی های روزهای قبل در ســه حــوزه تحریم، 
هســته ای و ترتیبات اجرایی دســتور کار اصلی نشست 

دیروز بود. 
قرار بر این اســت که پس از این جلســه، هیأت ها به 

پایتخت های خود باز گردند.
صبح دیروز پیش از شــروع نشســت، دیداری نسبتا 
مفصل و طوالنی میان سید عباس عراقچی رئیس هیأت 
مذاکره کننده ایرانی و میخائیــل اولیانوف رئیس هیأت 
روسی در وین، برگزار شــد که در آن دیدار، دو هیأت به 
هماهنگی مجدد مواضــع خود پرداختــه و بر ضرورت 

 اســتمرار نزدیکی مواضع دو کشــور تصریــح کردند.
طرف روســی همچنین بار دیگر بر حمایت خود از توافق 
هســته ای و لزوم رفع تحریم های ایران از سوی آمریکا، 

تأکید کرد.
همچنین آنطور که میخائیل اولیانوف خبر داد، دیداری 

غیررسمی میان اعضای اروپایی برجام، چین و روسیه با 
هیأت آمریکایی مستقر در وین نیز صورت گرفت. اولیانوف 
در صفحه توئیتری خود نوشــت: »اعضای برجام)توافق 
هســته ای( امروز با هیأت آمریکایــی در مذاکرات وین 
رایزنی هایــی غیر رســمی درباره احیــای کامل توافف 
هسته ای انجام دادند )بدون ایران که هنوز حاضر به دیدار 

با دیپلمات های آمریکایی نیست(«
همچنین روز گذشــته رســانه ها گزارش دادند که 
همزمان با برگزاری نشست دیروز کمیسیون مشترک در 
وین، »جمع معدودی از عناصر وابسته روبروی در محل 
برگزاری نشست تجمع کرده اند و با ناسزاگویی علیه تیم 
مذاکره کننده و توزیع نوشته هایی بین عابران، خواستار 
توقف مذاکرات و لغو کامل برجام از ســوی کشــورهای 

اروپایی هستند.«

پس از دیدار غیررسمی 1+4 با هیأت آمریکایی؛

مذاکرات برجامی در وین ادامه دارد


