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نامزد

سیدمصطفیآقامیرسلیم

برنامهامروزنامزدها
درصداوسیما

شبکهجامجم۰۰:30:
رادیوایران۱۷:۳۰:

اسحاق جهانگیری
گفتوگویویژهخبریشبکهدوسیما:
۲۲:۴۵

سیدابراهیمرئیسی
------

حسن روحانی
شبکهیکسیما۲۲:۰۰ :

محمدباقرقالیباف
------

در نخستین دور مناظره های انتخاباتی و با مواضع صریح برخی نامزدها علیه یکدیگر رقم خورد

اولین مناظره  6نامزد انتخابات ریاست جمهوری برخالف آنچه تصور می شد،
پرحاشیه از آب درآمد .البته در دقایق اولیه بحث کام ً
ال حول و حوش موضوعات
اجتماعیکهموضوعاصلیمناظرهبود،چرخید .بااینحالعمیقترشدننامزدها
در مشکالت اجتماعی ،به حوزه اقتصادی کشیده شد و همین شد آغاز چالش های
مناظره .به خصوص زمانی که دکتر روحانی به عنوان رئیس دولت یازدهم ،پشت
تریبونرفت،دکترقالیبافصراحت ًاوعدهسال 92روحانیمبنیبرایجاد 4میلیون
▪میرسلیم :دولت با بودجه های هنگفت اقداماتی انجام
دادهاماکفایتنمیکند

میرسلیم اولین نفری بود که به قید قرعه پشت تریبون رفت و
بازهمبهقیدقرعهبهسوالیدربارهبرنامهاشبرایحلموضوع
حاشیهنشینیپاسخداد.ویدرپاسخبهاینسوالبهموضوع
اهمیت نیروی انسانی و استعدادهای استانی اشاره کرد.
وی بازگشت به سیاست های آمایش سرزمین ،توزیع صحیح
جمعیت و بکارگیری صحیح منابع آب را از مهمترین برنامه
های خود در این خصوص نام برد .وی تأکید کرد :امروز باید
پاسخ بدهیم به چه علت در سیستان و بلوچستان با مهاجرت
گسترده مواجه هستیم .در ادامه تک تک نامزدها به مدت
2دقیقهبهطرحنظراتخودپرداختند.مصطفیهاشمیطبابا
بیاناینکهمابایداولویتبندیکنیم،گفت:سرزمینمادچار
انقراضاست،اولویتاولمابرایکشوربایدتوجهبهزیستگاهو
حفظایرانباشد.ویافزود:اگرقرارباشدهمهمسائلرابدون
توجهبهاولویتهابررسیکنیم،ایننظرمیرسلیمموردتوجهقرار
نخواهد گرفت .حسن روحانی نیز درباره اظهارات میرسلیم
با اشاره به اینکه معموال حاشیه نشینی دور کالنشهرها دیده
میشود،گفت:ریشهحاشیهنشینیبهعواملمختلفیبازمی
گردد که یک عامل مهم آن مسئله بیکاری و عدم درآمد کافی
است .روحانی افزود :اگر کسی بخواهد در موطن خودش
زندگی کند تا شغل و درآمد مناسب نداشته باشد نمی تواند
بماند .محمدباقر قالیباف نیز درباره موضوع حاشیه نشینی
گفت :حاشیه نشینی یک نکته مهم و کلیدی اســت و ما
امروز حدود  11میلیون نفر حاشیه نشین داریم .وی افزود:
گله مندی محرومان این است که در  7سال گذشته باتوجه
به افزایش قیمتها و تورمی که اتفاق افتاده است ،ارزش آن
45هزارو 500تومانبهکمتراز 15هزارتومانرسیدهاست
و گله اول آنان این است که چرا همپای تورم کشور این مبلغ
افزایشنمییابدوگلهدیگرشانایناستکهچرایارانههابین
همهاقشاریکسانتقسیممیشود.اسحاقجهانگیرینیزناظر
بهسخنانمیرسلیمتأکیدکرد:خوشبختانهدردولتیازدهم
این پدیده با برخورد بسیار علمی و کار دقیق کارشناسی

سازماندهی شده است .شورایی به عنوان بازآفرینی مناطق
سکونتیمردمایجادشدکهبافتهایفرسوده،بافتهایمیانی
وحاشیهنشینیرادربرمیگیردوبرایمردمساکناینمناطق
برنامهریزیدقیقیصورتگرفتهاست.ابراهیمرئیسینیزدر
خصوصحاشیهنشینیگفت:آمار 11میلیونحاشیهنشین
مربوط به سال  91است و هم اکنون آمار شاید تا  16میلیون
نفرهمبرسد.ویتصریحکرد:نظامشهریبایدماموریتپیدا
کندواینمناطقراساماندهیکند.اینافرادعزیزانماهستند
کهبامشکالتیمواجهشدهاندوبهاجباراینزندگیراانتخاب
کرده اند .رئیسی تصریح کرد :به مسئله آموزش ،بهداشت و
مشکالتیکهاینافرادباآنمواجههستندبایدبهصورتجدی
رسیدگی شود و تثبیت مالکیت یکی از مسائل بسیار مهمی
استکهبایدصورتبگیرد.مصطفیمیرسلیمنیزدرپاسخبه
انتقاداتنامزدهاگفت:اقداماتتکمیلیبایدبرایساماندهی
افراد حاشیه نشین صورت بگیرد ،قطعا دولت با بودجه های
هنگفتیکهدراختیارداشتهدرطول 4سالگذشتهاقداماتی
راانجامدادهاماایناقداماتکفایتنمیکندوضرورتداردکه
به طور جدی قبل از اینکه ما با فجایع اجتماعی روبه رو شویم،
این مشکل حل شود .وی تصریح کرد :امکانات اسکان آنها
بایدبهشکلمناسبفراهمشود.اسکاناولیهووسایلزیست
سالمومناسببرایشانفراهمشودتاتشدیدمهاجرتبهسمت
شهرها ایجاد نشود .منظورم مساکن ارزانی است که باید به
صورتمهندسیآمادهشودتافعالبرایکسانیکهدرحاشیه
شهرهاسکونتمیکنندایجادشود.
▪رئیسی:زندگیاشرافیسازگاریبانظامندارد

درادامهبهقیدقرعهسیدابراهیمرئیسیبهعنواندومیننامزد
در جایگاه قرار گرفت و به سوالی درباره عدالت اجتماعی و
کاهشفاصلهطبقاتیپاسخداد.ویدراینبارهگفت:ضریب
جینینشاندهندهایناستکهدرسالهاییکههدفمندکردن
یارانههامطرحبودهاست،اینفاصلهکمترشدهاستواز36
صدم به 43صدم رسیده و 7واحد افزایش یافته است .وی در
تشریح برنامه دولت خود در خصوص کاهش فاصله طبقاتی

گفت :در گام اول برای سه دهک اول افزایش سه برابری
اعمالودرگامدومنسبتبهتوانمندسازیافرادتحتپوشش
سازمانهای حمایتی اقدام می کنیم .وی تأکید کرد :در مورد
حقوقبگیرانیکهامروزدرآمدآنهازیرسهمیلیونتوماناست
بایدنسبتبهاخذمالیاتازآنهاحتماتجدیدنظرشود.درادامه
مصطفیمیرسلیمدرنقدسخنانرئیسیگفت:آیااقداماتیکه
درطولبرنامهپنجمتوسعهانجامشدهدرجهتکاهشعدالت
اجتماعیبودهوتوانستهبهسرانجاممطلوببرسد؟مصطفی
هاشمیطبانیزدربارهاظهاراترئیسیگفت:بندههمازآقای
رئیسیبهخاطرتوجهبهقشرمستضعفومحرومتشکرمیکنم
ویقین ًااقشارمحروم،معلوالنوبیسرپرستانبایدموردتوجه
دولت جمهوری اسالمی قرار بگیرند و از طریق سازمانهای
حمایتیمثلکمیتهامدادوبهزیستیاینقشرموردتوجهقرار
بگیرند .روحانی نیز درباره موضوع کاهش فاصله طبقاتی با
بیاناینکهبایدتالشکنیماوالتعادلیبینشرقوغربکشور
بهوجودبیاوریم،گفت:بهحقوقافرادیکهپایینترمیگیرند
باید رسیدگی شود و رسیدگی می شود .وی تأکید کرد :اگر
بخواهیم عدالت اجتماعی را برقرار کنیم باید رانتها را از بین
ببریموبافسادمبارزهکنیم.محمدباقرقالیبافنیزدربارهاین
موضوعتأکیدکرد:واقعیتایناستکهامروزشکافطبقاتی
درجامعهمابیشترشدهوفرصتهایاجتماعیامروزنابرابرند.
یعنی بهره ای که آن  4درصد می برند هیچ وقت بقیه 96
درصدمردم نمیبرند.جهانگیرینیزدرنقدسخنانرئیسی
گفت:محدودکردنعدالتفقطبهاقتصادظلماست.عدالت
آموزشیوسیاسییعنیهرفردینهصرفابهدلیلوابستگیبه
تفکروجریانسیاسیدریکجاقرارگیرد.عدالتقضایییعنی
تمام دستگاهها و مردمی که به دستگاه های قضایی مراجعه
می کنند احساس عدالت کنند .وی افزود :اینکه می گویند
بهسهدهکافزایشبیشترمیدهیمیعنیدهکهایچهارمو
پنجمضعیفترمیشوند.ابراهیمرئیسینیزدرادامهدرپاسخ
بهانتقاداتباتأکیدبراینکهحتم ًابایداینوضعیتتغییرکند،
گفت:برکسیپوشیدهنیستکهبهزندگیبرخیافرادمحروم
که خودم سرکشی کردم فقط درآمدشان همین  45هزار

گفتوگویضبطشده؛شبکهخبر:
۲۱:۳۰

وجوانانومردممابهآیندهخودشانامیدوارهستند.اشتغالو
شرایطکسبوکاردرجامعهمابهبودیافتهاست.اساساشتغال
شرایط کسب و کار است .شرایط کسب و کار ما از رتبه 152به
 120رسیده است .وی با اشاره به فضای مجازی ،ادامه داد:
اگر دولت یازدهم نبود همه این راهها مسدود شده بود .امروز
دوستانماهمنمیتوانستندازاینفضابرایتبلیغاتانتخاباتی
خودشاناستفادهکنند.

مناظره داغ
شغل با استفاده از ظرفیت گردشگری را مطرح کرد و روحانی این انتساب را دروغ و
منبع آن را مخدوش دانست .حضور دکتر جهانگیری پشت تریبون نیز موجب شد
بحث های داغ عمدت ًا سیاسی تشدید شود و حتی مناظره نیز در برخی زمان ها به
حاشیهبرود .آیتا...رئیسی،مهندسمیرسلیمومهندسهاشمیطباهمهرکدام
بحث های چالشی خاص خود را با دیگر نامزدها داشتند که گزارش خبری خراسان
را براساس گزارش تسنیم ،باشگاه خبرنگاران و ایسنا می خوانید.

سیدمصطفیهاشمیطبا

▪آغازچالشاصلیمناظرهباپاسخقالیبافبهروحانیدرباره
یکوعدهانتخاباتی

تومان است یا از بهزیستی و امداد می گیرند .رئیسی درباره
رانتهانیزگفت:امروزبرایتسهیالت،ازدواجدختروپسرما
بامشکلمواجهاستاماافرادیراحتواممیگیرند.رئیسی
تصریح کرد :زندگی اشرافی سازگاری با نظام ندارد .برنامه
ریزی و سیاستگذاری باید به نوعی باشد که فاصله طبقاتی را
کمترکندتاشاهدعدالتاجتماعیباشیمآنهمنهدرسخن،
بلکهدرعملواقدام.
▪هاشمی طبا :مشکل مسکن در شرایطی حل می شود که
مشکلاشتغالراحلکنیم

سیدمصطفیهاشمیطباسومیننامزدیبودکهبهقیدقرعه
پشت تریبون قرار گرفت و در مورد موضوع مسکن جوانان
از او سوال شد .وی ضمن تأکید بر توجه به علت ها به جای
معلولهاگفت:اگرمادرحالحاضرمثالبرایزوجهایجوان
بخواهیم مشکالت را حل کنیم ،باید از طریق وام و تسهیالت
این مشکالت را رفع کنیم ،البته مسکنهای کوچکی ساخته
شده ،اما باید توانایی زوجهای جوان را نیز در نظر بگیریم و
بدون توجه به ایجاد سرمایه گذاری برای اشتغال و کشاورزی
اینمهممحققشدنینیست.ویتصریحکرد:بهنظرممشکل
مسکن در شرایطی حل می شود که ما مشکل اشتغال را حل
کنیم.درادامهحسنروحانیدربارهموضوعمسکنجوانان،
با اشاره به طرح مسکن مهر دولت سابق گفت :دولت یازدهم
خود را متعهد دید که این پروژه را تکمیل کند و در حال حاضر
تقریباتاپایاندولتاینپروژهتکمیلخواهدشد،البتهبهغیر
از 100وخردهایهزارمسکنیکههیچداوطلبیندارد.وی
افزود :باید به مردم کمک کنیم تا خود مردم محل مسکونی
خودشانراانتخابکنندوآنهارایاریکنیمبراییافتنمسکن
موردنظرشانووامالزمرادراختیارخانهاولیهابگذاریم.در
ادامه قالیباف به نقد نظرات هاشمی طبا پرداخت و گفت :در
حالحاضربیشاز 3میلیونمسکنخالیدرکشورداریم،چرا
این تعداد مسکن در کشور خالی است؟ متعلق به چه کسانی
است؟ این تعداد مسکن متعلق به همان  4درصد برخوردار
جامعه است .جهانگیری نیز در ادامه سخنانش را با تعریضی
بهقالیبافشروعکرد:متاسفانهبهدلیلصدورپروانههایبی
حساب و کتاب در شهرها و داللی شدن مسئله مسکن ،ما با
تعداد قابل توجهی واحد مسکونی خالی مواجه هستیم .وی

افزود :عالوه بر بانک مسکن که در سال ،1395به آن 5هزار
میلیاردسرمایهدادهشد،بهمابقیبانکهانیزاجازهدادهشدکه
دربخشمسکنورودکنند.رئیسینیزدرادامهموضوعمسکن
جوانانگفت:مسکنمهرباتماماشکاالتیکهداشت،باالخره
ایجاد شد و حاال هم که ایجاد شده ،ساالنه  6درصد کارهای
مسکنمهرپیشرفتهوانشاءا...ظرفمدتاخیرنیزاقداماتی
انجام می شود تا هر چه زودتر این مسکنها به متقاضیان داده
شود .مصطفی میرسلیم نیز دربــاره اظهارات هاشمی طبا
تصریحکرد:اساساشمامسکنارزانراچگونهمیبینید؟چرا
اشارهایبهموضوعقیمتزمیننمیفرمایید؟آیابرایرسیدن
بهمسکنارزانمابایدبهزمینگرانقائلباشیمویااینکهباید
دولت زمین را به شکل رایگان اختصاص بدهد .هاشمی طبا
نیزدرپاسخبهانتقاداتبابیاناینکهنبایدفقطبگوییمحالل
همه مشکالت دولت است ،گفت :دغدغه ما باید برای همه
مسائلکشورباشدونهفقطمسکن.
▪روحانی:اگر هرروزیکمحدودیتیبهغیرازآنچهدرقانون
آمده است برای جوانانمان به وجود بیاوریم ،نشاط ،ازدواج و
آیندهرادچارمشکلمیکند

درادامهبهقیدقرعهحسنروحانیبهعنوانچهارمیننفرپشت
تریبون رفت تا به این سوال پاسخ دهد که مشکالت جوانان
ناشی از چیست و برنامه اش برای برطرف سازی این مشکل
چیست؟ وی در سخنان خود گفت :اولین مشکلی که در این
زمینه وجود دارد مشکل اشتغال است و فضایی که در جامعه
بایدبهوجودبیایدبرایامیدبهآینده.اولیناقدامیکهمابایددر
جامعهانجامدهیمبرایمسائلاجتماعیاست،حاالچهمسائل
اجتماعی و چه سایر مسائل .نامزد دوازدهمین دوره انتخابات
ریاستجمهوریافزود:آنزمانیکهمردمجامعهنسبتبهآینده
خودتردیدداشتهباشند،هرروزیکتهدیدجامعهراموردفشار
قرار دهد ،اگر آینده برایشان روشن نباشد ،هر روز یک تهدید و
حصرجدیدیبرایکشورشانشاهدباشندواگرنشاطیرابرای
جامعه باقی نگذاریم و هر روز یک محدودیتی به غیر از آنچه در
قانونآمدهاعمالشودمسلمادرزمینهزندگی ،نشاط،ازدواجو
آیندهمشکلایجادمیشود.جامعهرابایدنسبتبهآیندهامیدوار
کنیم .باید شغل الزم را برای جوانانمان به وجود بیاوریم .وی
افزود :امروز امید به آینده در جامعه ما افزایش پیدا کرده است

در ادامه قالیباف در نقد سخنان روحانی موضوعی را مطرح
کردکهبهچالشاصلیبحثتبدیلشد.ویخطاببهروحانی
گفت:جنابعالیدرآغازدورهبهمردمعزیزمانقولدادهایدکه
4میلیونشغلراایجادکنیدوحاالمنصحبتمراعرضخواهم
نمود.دراینبخشروحانیباقطعصحبتمحمدباقرقالیباف
گفت :ببینید یک سایت گمنامی یک حرفی می زند و سایت
معروفی آن را نقل می کند و یک روزنامه ای هم آن را نقل می
کندجنابعالیهممیخواهیدازرویآنروزنامهاینمسئلهرا
نقلکنید؟منهیچوقتبهمردمقول 4میلیونشغلندادمو
اینیکدروغمحضاست.

▪قالیباف:واقع ًادرذهنمردمایناستکهاینچندسالآمار
بیکاریبیشترشده یاکمتر؟

قالیباف در پاسخ به صحبت روحانی گفت :شما اجازه بدهید
نظرمراارائهدهم.دودقیقهتحملداشتهباشیدهمهچیزحل
میشود؛امیدمهماست،حتمانشاطمهماست،حتماحقوق
شهروندی مهم است،حتما شبکه های اینترنتی مهم است،
اینهاالزمهزندگیامروزاست،ولیواقعاامروزافسردگیچقدر
در جامعه ما افزایش پیدا کرده است .طبق آمار خود دولت،
شرایط غیر قابل تحمل است .نشاط را مردم با چه چیزی می
خواهند؟بایکزندگیخوشمیخواهندجنابعالیمیگویید
کهیکزندگیخوشبرایمردمدرحالحاضروجودداردیعنی
کسب و کار رونق پیدا کرده است .قالیباف در ادامه خطاب به
مردمگفت:مردمعزیزشماامروزدرزندگیحستانایناست
که کسب و کار رونق پیدا کرده است؟ واقع ًا در ذهن شما این
استکهاینچندسالآماربیکاریبیشترشدهیاکمتر؟
▪جهانگیری :با بهانه های واهی به جوانان کشور اهانت
نشود

در ادامه نوبت به جهانگیری رسید که او به شوخی از روحانی
بابت نقد بعدی اش عذرخواهی کرد و گفت :به هر حال ما االن
ال و سه ً
رقیب هستیم دیگر .روحانی هم با خنده گفت :اه ً
ال.
جهانگیری در ادامه سخنان خود با تأکید بر اینکه دولت باید
بستر مسکن ،اشتغال و تحصیل را برای جوانان کشور فراهم
کند،گفت:ازهمهاینهامهمترایناستکهجوانانبایددرکشور
پذیرفته بشوند .احترام جوانان باید حفظ شود .با بهانه های
واهی به جوانان کشور اهانت نشود .جوانان باید مورد احترام
جامعهقراربگیرندهمدخترانوهمپسران.ویدرادامهخطاب
بهقالیبافگفت:شمابایدتحملداشتهباشیدکهیکنفربیایدو
رقیبتانباشد.قالیبافدرپاسخگفت:تحملداریم!
ادامهدرصفحه۱۶
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