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رئیس جمهور در جلسه هیأت دولت، گفت: در 
جذب نیرو باید صرفاً بر کارآمدی و صالحیت های 
قانونی و شرعی تمرکز کرد و به همکاران خودمان 
نیز تأکید کنیم که از به کارگیــری افراد به صرف 
آشــنایی و رفاقت و بدون توجه به شایستگی ها 

خودداری کنند.
به گزارش ایسنا،  ابراهیم رئیسی با بیان اینکه 
بســترها و زمینه های فســاد کم و بیش در همه 
دســتگاه ها وجود دارد، خطاب به اعضای هیأت 
دولت، افزود: یکی از زمینه های بروز فساد، موضوع 
به کارگیری نیروی انسانی اســت و باید به شدت 
مراقبت و صیانت نمود تا در زیرمجموعه شما هیچ 
فســادی رخ ندهد.وی تصریح کــرد: در جاهایی 
که فضاســازی نســبت به انتصابات رخ می دهد، 
اگر این فضاسازی ها صحیح نیســت، از عملکرد 

خودتان دفاع کنید، اما توجه داشــته باشــید که 
شایسته ساالری در دولت سیزدهم صرفاً یک شعار 
نیست، بلکه بستر و مبنای کار است و اگر انتقادات 
به یک عملکرد یا انتصاب شما صحیح است، باید 
سریعاً اصالح کنید.رئیسی با تأکید بر ضرورت اخذ 
نظر دستگاه های نظارتی مختلف پیش از بارگیری 
افراد، خاطرنشــان کرد: مبارزه با فساد و توجه به 
شایسته ســاالری از اصول اساسی دولت در عمل 
است. اما آنجا که کار خود را درست انجام داده ایم 

نباید تحت تأثیر فضاسازی ها قرار بگیریم.
هیچ خط قرمزی ندارم

رئیس جمهور بــا بیان اینکه اگر فســادی در 
مجموعه دولت محرز شد اول مسئوالن با فرد خاطی 
برخورد کنند و سپس او را برای طی مراحل قانونی به 
مراجع قضایی معرفی نمایند، گفت: بنده هیچ خط 

قرمزی ندارم؛ نه دفترم، نه معاونینم و نه وزرا هیچ 
کدام خط قرمزی برای بنده نیستند.

 رئیسی اضافه کرد: بنده تالش کردم همکارانم 
را از میان افراد پاکدست و ضد فساد انتخاب کنم. 
پاکدستی افراد دور این میز را تا کنون احراز کرده ام 
و در ادامه کار نیز باید نظارت و مراقبت الزم را به عمل 
آوریم.رئیس جمهور تاکید کرد: در دولت سیزدهم 
برای اولین بار در انتصابات ســطوح عالی عالوه بر 
اســتعالم از مراجع اطالعاتی، از مراجع نظارتی 
دیگر مثل سازمان بازرسی و دیوان محاسبات نیز 
استعالم افراد اخذ می شود.رئیسی با تاکید بر اینکه 
دولت سیزدهم مبارزه با فســاد را با قوت و جدیت 
پیگیری خواهد کرد، اظهار داشــت: مردم شاید 
فقر و تنگدستی و سختی های معیشتی را تحمل 
کنند، اما فساد را نمی پذیرند.وی با تأکید بر اینکه 

مبارزه با فساد به نوعی شرط ضمن رأی مردم به این 
دولت بوده است، گفت: حتماً باید نسبت به احتمال 
بروز فساد حساس باشیم و به هیچ وجه از مبارزه با 
مصادیق آن غفلت نکنیم.رئیسی در بخش دیگری 
از سخنان خود با اشاره به طرح جمع آوری و اقدامات 
حمایتی از متکدیان، گفت: دولت موظف است مانع 
از سوء استفاده از کودکان و وارد آمدن آسیب های 
روحی و اخالقی به آنان در کارهایی نظیر تکدی گری 
شود؛ لذا از شــهرداری ها برای سامان دادن به این 
وضعیت حمایت می کنیم.رئیس جمهور در ادامه با 
تأکید بر ضرورت پیگیری اجرای مصوبات سفرهای 
استانی، گفت: نتایج و ثمرات سفرهای استانی در 
اجرای مصوبات این سفرها آشکار می شود و ضرورت 
دارد که اجرای این مصوبات به طور جدی پیگیری 
شود.رئیسی در ادامه با اشاره به ظرفیت های کارخانه 

کاغذ مازندران، اضافه کرد: با توجه به مشکالتی که 
در زمینه تأمین کاغذ در کشور وجود دارد و از سوی 
دیگر توانمندی های کشور در زمینه تولید کاغذ باید 
هر چه سریع تر نیازهای کارخانه کاغذ مازندران و 
کارخانه دیگری که در استان فارس قرار دارد، تامین 
تا مشکالت موجود در بازار کاغذ برطرف شود.رئیس 
جمهور در بخش دیگری از سخنانش با یادآوری 

اینکه بنده همواره بر ضرورت نشســت و گفتگو با 
اقتصاددانان از جمله کارشناسان اقتصادی که حتی 
نظرات مخالف با دولت دارند، تأکید داشته ام، گفت: 
برگزاری نشست های مشــورتی با صاحب نظران 
اقتصادی و اخذ نظرات و انتقادات آنان اقدام مبارکی 
اســت که می تواند تصمیمات و اقدامات دولت را 

پخته تر کند.

رئیس ســابق بانک مرکزی گفت: وقتی به بانک مرکزی 
استقالل نمی دهند معنای آن، این است که می خواهند بانک 
مرکزی تابع دولت باشد و در مقابل دســتورات دولت، بانک 
مرکزی چشم بگوید و اگر رئیس کل تابع دستورات نباشد همان 

روز امکان تغییر آن را داشته  باشند.
محمود بهمنی در گفت وگو با ایلنا، تصریح کرد: سیاست های 
ارزی از سوی مسئوالن ســایر نهادها به بانک مرکزی تکلیف 
می شــود و رئیس بانک مرکزی در صورت عدم اجرای دستور 

مسئوالن سایر نهادها مواخذه می شود. 
وی بر ضرورت استقالل بانک مرکزی از دولت تاکید کرد 
و افزود: باید از یک جایی اصالحات آغاز شــوند. دولت ها برای 
جلوگیری از این مشــکالت باید برای استقالل بانک مرکزی 

الیحه ارایه دهند اما نسبت به این موضوع اقدام نمی کنند. 
بهمنی در پاسخ به این پرسش که »استقالل بانک مرکزی به 
چه معناست؟« تصریح کرد: به معنای اینکه وقتی به رییس کل 
بانک مرکزی می گویند ارز ۴۲۰۰ تومانی باید تحویل دهد بتواند 
بگوید که این شرایط امکان ارائه ارز با این قیمت وجود ندارد. 
یا اینکه وقتی بگویند االن باید سکه ضرب شود، رییس بانک 
مرکزی بتواند نه بگوید. جالب این است که در حال حاضر صدا 
وسیمای مستقل از دولت داریم اما بانک مرکزی استقالل ندارد.
وی ادامه داد: من این کار را کردم اما خدواند یک کمکی به 

من کرد. این موضوع زمانی بود که سکه یک میلیون ۷۰۰ هزار 
تومان بود و پس از پیش فروش، به یک باره نرخ ارز کاهش پیدا 
کرد و قیمت ســکه هم پایین آمد. بانک مرکزی سکه را یک 
میلیون و ۲۵۰ به فروش رسانده بود سکه به قیمت یک میلیون 
و ۱۰۰ هزار تومان رســید و مردم هم تمام این فیش ها را پس 
دادند. اما در دوره دیگر شرایط به گونه ای شد که سکه به طور 

مرتب افزایش قیمت داشت.
بهمنی با دفاع از اقدام خود درخصوص برداشــت شبانه از 
حساب بانک ها یادآور شد: در آن زمان وقتی بانک ها به تعهدات 

خودشان عمل نکردند به طور مستقیم از حساب آن ها برداشت 
کردیم و بالفاصله همان رقم به حســاب خزانه واریز شد و این 
بدهی بانک ها به بانک مرکزی ناشی از ارزی بود که در اختیارشان 
قرار داده بودیم و قرار بر این بود بابت این ارز کاال وارد کشور شود.
به گفته وی، طبق قانون یکی از وظایف بانک مرکزی، ایجاد 
تعادل در موازنه پرداخت ها است و باید بتواند این موازنه را برقرار 
کند. قانون این اجازه را به بانک مرکزی داده که بتواند وارد بازار 
شود اما از مداخله تعاریف و برداشت های متفاوت و مختلفی 
می شود. اینکه بانک مرکزی ارز ترجیحی )۴۲۰۰تومان( یا ارز با 
نرخ ۲۲ هزار تومانی را برای گشایش ال سی ها اختصاص می هد، 

هم خود به نوعی مداخله تعریف می شود.
رئیس کل سابق بانک مرکزی ادامه داد: وقتی درآمد نفتی 
وارد خزانه می شــود، خزانه باید ارز را برای گشایش ال سی به 
واردکنندگان یا بانک ها بفروشــد و بانک ها برای گشایش ال 
سی باید بتوانند ارز مورد نیاز را تامین کنند، طبیعتا اگر بانک 
مرکزی به این نیاز پاســخ ندهد، تقاضا در بــازار افزایش پیدا 

می کند و قیمت ها به شدت باال می رود. بنابراین یکی از راه هایی 
که می توان از طریق آن، بازار ارز را کنترل کرد، تامین نیازهای 
بازار است. البته این اقدام به معنای ارزپاشی نیست و منظورم از 
اختصاص ارز به بازار ارزپاشی و عرضه مستقیم دالر به بازار نبوده 
بلکه معتقدم بانک مرکزی می تواند از طریق روش و راه درست 

با تامین نیازهای ارزی، بازار را آرام کند.
وی مورد تعاریف و برداشت ها از مداخله  نیز گفت: به طور 
قطع تامین نیازهای واقعی بازار هم به نوعی مداخله محسوب 
می شود و چیزی غیر از این نیســت اما قانون به بانک مرکزی 
اجازه داده که مدیریت شناور در بازار ارز داشته باشد و مجلس 
هم این اجازه را به بانک مرکزی داده است که با مدیرت شناور، 
بازار را کنترل کند. البته مدیریت شناور به این معنا است که نرخ 
ارز براساس عرضه و تقاضا تعیین شود بنابراین براساس عرضه و 

تقاضا ارز نمی تواند ثابت بماند.
بهمنی با اشاره به اینکه در تزریق ارز به بازار نباید مقایسه 
یکسانی از دوره های مختلف داشت؛ افزود: در دوره ای فروش 

نفت به ۳ تا ۴ میلیون بشکه رســید بنابراین عرضه ارز در بازار 
بسیار زیاد بود و به دنبال آن قیمت دالر هم بسیار پایین آمد. 
اما در شرایطی که صادرات نفت و درآمدهای نفتی بسیار کم 
است، ارز کمتری عرضه می شــود و در این شرایط هم بانک 
مرکزی نسبت به تخصیص منابع ارزی محدود به نیازهای ارزی 
نامحدود حتما باید مدیریت داشته باشد. اساسا تعریف اقتصاد 
هم همین است یعنی مدیریت تخصیص منابع محدود نسبت 
به نیازهای نامحدود و در این شرایط مجبور به مدیریت بازار ارز 
هستیم؛ برای مثال یکی از تصمیمات اولویت دادن به اختصاص 

ارز به کاالهای اساسی است.
وی در پاسخ به اینکه» آیا این سیاست ها تکلیفی است؟ در 
همان زمان هم به بانک مرکزی تکلیف می شد؟« یادآور شد: 
برای این موارد سیاست های ارزی از سوی مسئوالن سایر نهادها 
به بانک مرکزی تکلیف می شود و اگر مدیران بانک مرکزی این 
تکالیف را به اجرا نرسانند، مواخذه خواهند شد، به همین دالیل 
سال هاست که استقالل بانک مرکزی را پیگیری می کنیم. هر 
نهادی درخواست ارز ترجیحی از بانک مرکزی دارد، برای محقق 
کردن خواسته خود، روند تصویب آن را طی می کند در حالی که 
ارز بانک مرکزی محدود اســت و نمی تواند به هر متقاضی ارز 
ترجیحی اختصاص دهد. از سوی دیگر اگر نظارت ها به درستی 

انجام نشود، ارز ۴۲۰۰ تومانی به جیب واسطه گران می رود.

خبر

گفتوگو

رئیسی در جلسه هیأت دولت:

ازبه کارگیری افراد به صرف آشنایی و رفاقت خودداری کنید

رئیس کل اسبق بانک مرکزی در گفت وگو با ایلنا:

رئیس بانک مرکزی به دولت چشم نگوید در لحظه تغییر می کند 

  پاسخ روابط عمومی دفتر رئیس جمهور به »توسعه ایرانی«:

انتخاب مدیران با معیارهای 
شایسته ساالرانه صورت گرفته است

سياست 2

شهرنوشت 6

42 سال پس از آن 13 آبان؛

 چراغ این رابطه 
یک است هنوز تار

» از دانشجوها نمی ترســیدم، از توده های 
مردم می ترسیدم که شعار می دادند مرگ بر 
امریکا.« این جمله را جان گریوز، مسئول روابط 
عمومی سفارت ایاالت متحده در تهران نوشته 
است، زمانی که ۴۲ سال قبل دانشجویان خط 
امامی تصمیم گرفتند آن چــه نباید را انجام 
دهند، از دیوارهای سفارت امریکا باال بروند و 
افراد سفارت امریکا را گروگان بگیرند و ۴۴۴ 
روز این راه را ادامه دهند و مردم با شــعارهای 
جدیدی که نفرت از آمریکا ضمیمه همه شان 
بود از آنان حمایت کنند.راهــی که به تعبیر 
بیانگذار جمهوری اســالمی، انقــالب دوم و 

انقالبی بزرگتر از انقالب اول نام گرفت و گرچه 
در آن زمان با حمایت گسترده مردمی و سیاسی 
همراه شد چندین دهه بعد بستری برای انتقاد 
به ویژه به دانشجویان خط امامی شد.خالصه 
روایت این تســخیر چنان اســت که ۱۰ آبان 
۱۳۵۸، درست ۱۰ روز پس از ورود محمدرضا 
شــاه پهلوی به ایاالت متحــده، امام خمینی 
در پیامی که خطاب به جوانان، دانشــجویان 
و طالب دادند از آنان خواستند با قدرت تمام 
حمالت خود را علیه آمریکا و اسرائیل گسترش 
داده و آمریکا را وادار به استرداد این شاه مخلوع 

جنایتکار نمایند. 

نخل های جنوب به دلیل کم آبی به کشورهای عربی صادر می شوند؛

از ایران آبادمان هیچ نمانده است
شهرنوشت 6

نقدی بر تئاتر اسطرالب نسخه یک ممیز دو

  تفنگ چخوف 
در دستان مک دونا

 ناکامی آمریکا
  در توقیف نفت کش ایران 

با اقدام مقتدرانه سپاه 

واگذاری بانک رفاه، تامین اجتماعی را زمین گیر می کند

اصل 44؛ ترجمان 
ورشکستگی طبقه کارگر

سياست 2

فرهنگ و هنر 8

دسترنج 4

 سفر رئیس سازمان سیا به مسکو 
در بحبوحه تنش های دو کشور؛ 

 دیپلماسی امنیتی
 به روش بایدن!

جهان 5

وقتی بهانه جویی، سختکوشی را می بلعد

 آن که گفت آری،
آن که گفت نه

آدرنالين 7


