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 ادامه از صفحه 10
رشد منفی 7 درصد چه بالیی سر این اقتصاد آورد؟ آقای میرسیلم شما 
مهندس هستید اما نه آمار رسمی کشور را قبول دارید و نه می گویید که 
آمارتان را از کجا می آورید. باألخره این کشور مرکز آمار دارد و آمار رسمی 
ارائه می دهد. بر چه اساسی شما آماری جز آمار رسمی کشور را ارائه می دهد. 

می آیید و می گویید 70 درصد کارخانجات کشور تعطیل است.«
جهانگیری ادامه داد: »ما در دولت مشکالت زیادی از کشور را حل کردیم. 
ثبات اقتصادی را بازگرداندیم. مگر یادتان رفته که به صورت لحظه ای، نرخ ارز 
عوض می شد و قیمت کاال تغییر می کرد. ما منابع را به سمت تولید بردیم. حاال 
می شود کار کرد و سرمایه خارجی به دست آورد.  آقای رئیسی می گوید ما سال 
95 چه کردیم؛ سال 95،  10 میلیارد دالر سرمایه خارجی در وزارت دارایی 
و اقتصاد ثبت شده که 3 میلیارد دالر آن جذب شده است. ما اقتصاد کشور 
را راه انداختیم، سرعتش کم است اما ان شاءاهلل سرعتش را هم زیاد می کنیم.«
جهانگیری در ادامه خطاب به قالیباف گفت: »من یک جا به شما نگفته ام که 
دروغ گفته اید، من گفته ام که خالف می گویید یا به شما گزارش خالف داده اند. 
بنده در زندگی ام از هیچ رانتی استفاده نکرده ام. اگر روزی زمینی گرفته ام که 

دارایی ام خانه ام است به قیمت رسمی روز، خانه گرفته ام.«
اما رئیسی درباره راهکار افزایش تولید گفت: »ما مواجه هستیم با کارگرهایی 
که بیکار شده اند و بسیاری از مشکالت این کارگاه ها مشکل نقدینگی است. 
متاسفانه دولت نقدینگی کم نداشته اما نقدینگی را به جای اینکه در تولید 
استفاده کند به آدم های بدحساب بانکی تسهیالت داده و بعضی ها به نحو 
خاصی این افراد تسهیالت گرفته اند.« وی خطاب به مردم گفت: »آیا در طول 
عمرتان شده که وامی را با بهره صفر درصد بگیرید که هیچ بهره ای نداشته 
باشد؟ متاسفانه وامی با مبلغ 300 میلیارد تومان داده شده که صفر درصد است 
و بهره ندارد. شرایط عجیبی است به جای اینکه ما از کف بازار و کشاورزی 

حرف بزنیم عدد و رقمی را می گوییم که معلوم نیست چه منشایی دارد.«

پرسشی از پرسشگر
هاشمی طبا در جمع بندی سخنان خود گفت: »آقای میرسلیم به دنبال سوال 
کردن از کاندیداها است و من هم تاسی می کنم و از ایشان می پرسم شما 
15 سال رئیس هیات مدیره یک شرکت موتورسازی در شمال کشور بودید. 
امروز وضعیت آن کارخانه چگونه است و شما چه تاثیری در آن داشته اید؟«
با بیان اینکه اگر صنعت ما براساس صادرات نباشد محکوم به  وی 
فناست، اظهار کرد: »صادرات ما براساس رفع نیازهای داخلی است و در 
زمینه کاهش میزان تولید کارخانه های کشور یا خوابیدن آنها باید بگویم که 
این کارخانه ها دچار استهالک فنی و تکنولوژی شده اند و من اصرار دارم 
که بگویم ایجاد اشتغال باید از طریق توریسم انجام گیرد.« هاشمی طبا با 
اشاره به برخی شعارهای انتخاباتی کاندیداها اظهار کرد: »امروز دوستان 
می گویند که ما می آییم و سالی یک میلیون شغل درست می کنیم من هم 
می گویم ماهی یک میلیون شغل درست می کنم. یک قالب خشت دست 
مردم می دهم و می گویم شغل درست کرده ام اما آیا این ایجاد شغل است؟ 

شغل،  سرمایه گذاری تکنولوژی و فناوری می خواهد.«

اقالم سفره مردم کمتر شده
کاندیدای بعدی که در جایگاه قرار گرفت، حجت االسالم رئیسی بود. از 
او سئوال شد »برنامه شما برای قانون هدفمند کردن یارانه ها چیست«. رئیسی 
با تبریک نیمه شعبان پاسخ داد: »قرار بر این بود که یارانه ها برای عده خاصی 
داده شود و مابقی یارانه ها هم در اقتصاد برای بهره وری بیشتر صرف شود. 
این یارانه امروز با فراز و فرود دارد تولید می شود اما ما شاهدیم وضعیت فقر 
در این دولت با سیاست هایی که داشته است افزایش یافته و آمار مسووالن 
رسمی می گوید که این میزان از 23 درصد به 33 درصد افزایش یافته است.«
وی با بیان اینکه عده ای از فقرا امروز با 45 هزار تومان یارانه شان زندگی 
می کنند، اظهار کرد: »ممکن است عده ای بگویند چطور می توان با 45 هزار تومان 
زندگی کرد. باید رفت و زندگی این فقرا را دید. ما می گوییم که باید یارانه این 

قشر افزایش پیدا کند و آقایان می گویند که از کجا این منابع تامین می شود«
رئیسی گفت: »بله موضوع تامین منابع مهم است و باید معرفی شود اما 
بسیاری از حامل های انرژی که در جریان هدفمندی یارانه ها قیمت شان افزایش 
یافت طبق قانون باید این مابه التفاوت به خود مردم پرداخت شود. این باید 
مشخص شود که دولت نسبت به مردم مسوولیت دارد یا ندارد. امروز سفره 
مردم کوچک شده است. برویم از مردم بپرسیم که اقالم سفره شان کمتر شده 
یا بیشتر؟ با چنین وضعیتی باید یارانه ها افزایش پیدا کند که ان شاءاهلل در 
برنامه ای که به مردم ارائه می دهیم هم منابع ایجاد شغل و هم افزایش یارانه 

را اعالم خواهیم کرد.«

یارانه از آسمان نزول می کند؟
اما هاشمی طبا خطاب به گوینده این جمالت گفت: » آقای رئیسی دو 
بار گفتند منابع دیگر پیش بینی شده، بگویند که این منابع دیگر از کجاست. 
نفری 45 هزار تومان در دولت قبل یارانه دادیم،  میوه 10 برابر،  بنزین 8 برابر 
و مسکن 3 برابر شد یعنی ما گفتیم 45 هزار تومان می دهیم اما 300 هزار 

تومان تورم در آوردیم. مگر می شود یارانه از آسمان نزول کند.«
وی افزود: »دولت بسیار تالش کرد تورم را کنترل کند و نباید این موضوع 
فراموش شود. گروهی که دوست دارند یارانه بگیرند رای بدهند به یارانه و 
بگوییم که منابع تامین شده است. درآمدهای دولت مشخص است پول ارز 
مشخص است و بانک مرکزی پول را حساب می کند و دست دولت می دهد، 

پولی است که دولت در فروش ارز بخاطر واردات درمی آورد.«

و بازهم 4 درصدی ها
قالیباف درباره هدفمندی یارانه ها: »امروز کسانی که می خواهند کار ایجاد 
کنند تحت فشارهایی از جمله قاچاق کاال و واردات بی رویه اعتمادشان 
را از دست داده اند و به دلیل نگرانی هایی که دارند به حاشیه رفته اند. 
علت این شرایط آن است که 4 درصدی ها بدون هیچ تالشی به دنبال 
بردن بیشترین منفعت از اموال کشور هستند.« وی خطاب به رئیسی گفت: 
»سوال من از جنابعالی این است که با توجه به اینکه رسیدگی به محرومین 
وظیفه همه ماست، آیا واقعا در دولت خود برنامه ای برای برخورد با این 
افراد دارید یا خیر؟« میرسلیم نیز به لزوم شفافیت و صداقت اشاره کرد 
و گفت: »باید طبق برنامه و اصول فارغ از برنامه های سیاسی و انتخاباتی 
وارد عرصه هدفمندی یارانه ها شد. بی توجهی به این موضوع نتیجه ای جز 
رکود و بیکاری نخواهد داشت. اینکه فقط بگوییم این پول را می خواهیم 

به فقرا بدهیم کافی نیست باید برنامه ای برای آن داشت.«

بازگشت به 4 سال پیش
اما روحانی در واکنش به سخنان رئیسی درباره هدفمندی یارانه ها اظهار 
داشت: »بسیار مهم است که مردم بدانند که عده ای دنبال بازگشت به چهار سال 
پیش هستند و خیلی روشن این موضوع را بر زبان می آورند که می خواهند 
مثل دولت قبلی که بین مردم پول پخش می کرد، پول پخش کنند.آن زمان هم 
دولت سابق باید 17 هزار میلیارد یارانه می داد که تخلف 42 هزار میلیاردی 
کرد ، پرونده اش هم موجود است و امروز هم 70 هزار میلیارد وجود دارد 
که می توان همه آن را به مردم داد اما در آن صورت باید وضعیت بهداشت 
به گذشته بازگردد و گازرسانی به روستاها متوقف شود اما ما معتقدیم که 
باید پرداخت یارانه ها به همین شکل ادامه پیدا کند ولی یک نظام جامع برای 
بهداشت کشور تشکیل شود.«  در ادامه جهانگیری با بیان اینکه متاسفانه یکی 
از اتفاقات بدی که در دولت قبل افتاد کوچک شدن سفره مردم بود خاطر نشان 
کرد: »براساس آمار موجود سفره روستاییان 35 درصد و سفره شهری ها 25 
درصد نسبت به قبل کاهش یافته است که این نتیجه سیاست ها و تصمیمات 
نادرست بود. همان طور که گفته شد 45 هزار تومان در جیب مردم گذاشته 
شد، اما دولت 200 هزار تومان از جیب آنها برداشت کرد. امروز آقایان آمده اند 
از فقر مردم استفاده ناصحیح می کنند.« وی تاکید کرد: »آقایان محترم عزت 
ملت را حفظ کنید و سرزده به خانه فقرا نروید تا به عنوان تبلیغات عکس 
و فیلم بگیرید و آن را پخش کنید. ما می خواهیم معیشت توانمندی و عزت 
مردم ایران را حفظ کنیم.  اگر آقای رئیسی 150 هزار تومان بدهند برخالف 
اهدافی که دارند عمل خواهد شد.« جهانگیری گفت: »در هر حالت که  150 
هزار تومان به مردم بدهند، یک میلیون تومان از جیب آنها وارد جیب دولت 

می شود و اقتصاد کشور و طبقه محروم را نابود می کند.«

کار تبلیغاتی می کنید
رئیسی در جمع بندی سخنان خود گفت: »سوال من این است که آیا 
زندگی فقرا برای دولت مسئولیت می آورد یا نه؟ آقای روحانی می گوید 
که درآمد مستمری بگیران را سه برابر افزایش داده است. ما می گوییم اگر 
این کار الزم بود، چرا زودتر انجام ندادید؟ اگر الزم نبود انجام دادنش در 
شرایط االن امری تبلیغاتی است، ما می گوییم کارهای تبلیغاتی نکنید.« وی 
ادامه داد: »سازمان های حمایتی باید کاری کنند که فقرا از تحت پوشش آنها 
خارج شوند، طرح سالمت از طرح هایی بود که با نیت خوب آغاز شد، اما با 
افزایش تعرفه ها ببینید االن به کجا رسیده است.« رئیسی همچنین خاطرنشان 
کرد: »آقای نوبخت مصاحبه هایی می کند و حرف هایی می زند. این حرف ها 
همه انتخاباتی است. بنده اعالم می کنم که صداوسیما مناظره ای بگذارد بین 
من و  آقای روحانی نه به عنوان دولت قبل ، من به عنوان نماینده  یک قشر 
مطالبه گر که حرفهایشان شنیده نمی شود انتقاداتم را طرح کنم. به من و آقای 
روحانی وقت بدهند و بنده به عنوان نماینده اقشاری که حرفشان شنیده 
نمی شود بیایم و حرف بزنم. شما چهار سال کشور دستتان بود و کشور را 

به این روز انداختید. حاال می فرمایید کار و تولید که باید تولید انجام شود.«
وی افزود: »شما یارانه ها را گرفتید. هدفمند یارانه ها مشخص است. هدفمند 
کردن یارانه مشخص کرده که پول ها کجا باید برود. شما دولت پرخرج هستید. 
شما به عنوان دولت پرخرج روزی که دولت را گرفتید 100 هزار میلیارد و 
امروز 250 هزار میلیارد هزینه دولت است.حقوق های کارکنان را اضافه کردید 
که نکردید، یارانه را اضافه کردید که نکردید، چطور است که 250 الی 260 
هزار میلیارد تومان هزینه  دولت است. اینکه هزینه دولت دو برابر شده نشان 
می دهد که پرخرج است. چرا یارانه مردم را شما به عنوان دولت تصرف کنید.  
آیا نسبت به بخش فقیر مسوولیت داریم یا نداریم؟ شما کار تبلیغاتی کردید. ما 
می گوییم که بدبختی که پول و نون ندارد دولت نسبت به آن مسوولیت دارد 
یا ندارد. چرا این کار را در روزهای پایانی انجام دادید. چه کارهایی که در دو 
سه ماه اخیر نشده است. ای کاش تمام چهار سال  آقای روحانی این کارها 
را انجام می دادید و فقط در سه ماه آخر به استان ها رفت و آمد نمی کردید. 

اینها در راستای تبلیغات انتخاباتی است.«

بحران اقتصادی در کشور
آخرین پرسش بخش اول مناظره آخر این بود که »مهمترین اولویت های 
شما برای افزایش رشد اقتصادی برای دستیابی به اهداف سند چشم انداز 
1404 چیست؟« قالیباف چنین پاسخ داد: »امروز کشور با یک بحران اقتصادی 
روبروست که رکود، بیکاری و گرانی آن را نشان می دهد. طبیعتا در حوزه 
گرانی آنطور که گفته می شود تورم کنترل شده اما مردم می دانند که گرانی 
وجود دارد و آن را در اقالم کاالهای مختلف می بینند.« قالیباف با بیان اینکه 
معتقدم دولت روحانی نتوانسته است به کمک مردم بیاید، گفت: »این دولت 
حتی با افزایش هزینه ها دست در جیب و سفره مردم کرده است که از جمله 
افزایش قبوض آب، برق و گاز که فشار یکنواخت را به قشر محروم وارد کرد 
از جمله این موارد است.« قالیباف با بیان اینکه امروز شاهد فرار مالیاتی 40 
درصد از مالیات دهندگان هستیم، خاطرنشان کرد: »در حال حاضر کمترین سهم 
دریافت مالیات از مالیات بر ثروت افراد است که باید مورد توجه قرار بگیرد.«
وی ادامه داد: »اشتغال مشکل بیکاری را حل و تولید را فعال می کند و 
رونق را به اقتصاد باز می گرداند. ما باید به سمتی حرکت کنیم که نیروهای 
جویای کار را شناسایی و برای آنها اشتغال ایجاد کنیم. باید بتوانیم دریافت 
مالیات را به صورت عادالنه انجام دهیم و از درآمدهای حاصل از آن از اقشار 

نیازمند حمایت کنیم.«

برای چشم انداز کاری نکرده ایم
میرسلیم در واکنش به صحبت های قالیباف با بیان اینکه رسیدن به اعداف 
سند چشم انداز،  فداکاری می خواهد، گفت: »12 سال است که در مسیر رسیدن 
به چشم انداز کاری نکرده ایم. باید به اصل 44 توجه کنیم که بدون آن به هیچ 

جا نخواهیم رسید. اگر بخواهیم مماشات کنیم هیچ اتفاقی نخواهد افتاد.«
وی با شاره به پرسش هاشمی طبا از خود، ضمن اشاره پنهانی به بحرانی 
بودن وضعیت شرکتی که رییس هیات مدیره اش بوده، گفت: »یک و نیم سال 
در مورد شرکت به آقای جهانگیری می گفتیم که تکلیفش را مشخص کنید. 
یکسال بحث و جدل کردم هیچ چیز هم از آن در نیامد.  به چه حقی دولت 
موتور فروشی می کند؟ این کار،  کار دولت نیست. اگر اصل 44 درست اجرا 
شود خودش یک انقالب است. بدون اصل 44 به جایی نخواهیم رسید. به 
اسم کارکنان بازنشسته فالن جا شرکتی باز می کنند بعد پشتش را می گیریم و 
می بینیم که به خود دولت وصل است.« وی ادامه داد: »آقای روحانی بر هسته های 

دانش بنیان تاکید می کنند. ما ماشین برقی را با حضور خودشان رونمایی کردیم 
سوارش هم شده اند، اما  انگار نه انگار، ولش کردند به حالش خودش. آیا 
این طرز کار کردن است؟ دولت نفهمید برای دولت اقتصادی چه باید بکند.«

تجربه دیپلماسی داشته اید؟
روحانی نیز در ادامه خطاب به قالیباف گفت: »من از قالیباف سوال دارم 
که ایشان راجع به رشد اعالم کردند که درآمد ملی کشور را دو و نیم برابر 
می کنند، یعنی رشد 26 درصدی. ما در هیچ کجای دنیا سابقه چنین رشدی 
را نداریم. ایشان بگویند که در کدام کشور چنین رشدی بوده است. یکی در 
چین  بود که یکی دو درصد رشد هشت درصدی اقتصادی خوبی داشتند و 
بعد ایشان می گوید که ما پتروشیمی راه می اندازیم و 600 الی 400 هزار شغل 
ایجاد می کنیم.« وی ادامه داد: »حدود 9 میلیون تن پتروشیمی در این دولت 
اضافه کردیم. پتروشیمی در اروپا شغل مستقیم و غیر مستقیمش 16 هزار 
نفر است و در ایران شغل مستقیم و غیرمستقیمش 20 الی 30 هزار نفر می 
شود. پس کو آن اشتغال؟« وی تاکید کرد: »در این دولت برای اولین بار بعد 
از چشم انداز باالی رشد 8 درصد رسیدیم یعنی در 10 الی 20 سال گذشته 
چنین رشدی را شاهد نبودیم. ما می توانیم در دولت بعد آن را ادامه دهیم با 

رشد خوب و کاهش تورم.« 
جهانگیری در نقد سخنان قالیباف گفت: »یکی از ملزومات این کار داشتن 
سیاست خارجی است. آیا کاندیداهای محترم در دیپلماسی و گفت وگو و 
مذاکره تجربه داشته اند؟ آیا اطرافیان آنان، طرفدار دیپلماسی هستند یا دنبال 
تنش زایی؟ آیا قادر هستند که سرمایه خارجی را جذب کشور کنند؟« این 
کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری خطاب به قالیباف اظهار کرد: »آیا در 
اطرافیان شما کسی هست که بتواند 65 هزار میلیارد دالر سرمایه خارجی را 
جذب این کشور کند که برای توسعه و رشد اقتصادی کشور الزم است؟ 
شما شهر تهران را گران اداره کردید؟ شما به بخش خصوصی نمی گویم که 
بها ندادید اما کم بها دادید. شما اکثر پروژه های تهران را به نهادهای نظامی 
سپردید.« جهانگیری همچنین خطاب به میرسلیم اظهار کرد: »آقای میرسلیم 
من شما را به انصاف می شناختم. نگویید که در این دولت خصوصی سازی 
انجام نشده است. ما کدام شرکت را خصولتی کردیم؟ ما هر شرکتی را که 
واگذار کردیم به بخش خصوصی واگذار کردیم. درباره آن شرکتی که اشاره 
کردید چون نام نبردید من هم نام نمی برم اما نهاد قدرتمندی پشت آن شرکت 
قرار داشت که نتوانستیم آن شرکت را برای خصوصی سازی از آنها بگیریم.«

رکود رکورد زده است
رئیسی با بیان اینکه 6 درصد از رشد اقتصادی 7 درصدی اعالم شده منوط 
به بخش نفت است،  اظهار کرد: »رشد 1 الی 1.5 درصدی برای اقتصاد و تولید 
قابل نیست. 129 شرکت آماده طی کردن مراحل خصوصی سازی در اصل 
44 بودند اما تنها 25 الی 26 شرکت این روند را طی کردند. این در حالی 
است که باید این کار خیلی سریعتر پیگیری می شد.« این کاندیدای انتخابات 
ریاست جمهوری با انتقاد از برخی از رقبای خود گفت: »برخی از کاندیداها 
جوری صحبت می کنند که گویا فرد دیگری اختیارات را بر عهده دارد. اگر 
که فرد دیگری این حرف ها می زد قابل قبول بود اما کاندیداهایی که امروز 
در دولت سمت دارند نمی توانند این مسائل را مطرح کنند.« رئیسی با تاکید 
بر اینکه رکود در کشور رکورد زده است، خاطر نشان کرد: »آقای روحانی 
چند بار اعالم کرده اند که اقتصاد از رکود عبور کرده است در صورتی که 
وضعیت کارخانه ها و بیکاری موضوع دیگری را نشان می دهد.« وی با بیان 
اینکه معتقدیم همه مسائل حتما با دیپلماسی عزتمندانه قابل حل است تاکید 
کرد: »ما می توانیم با کشورهای همسایه زمینه صادرات و همکاری هایی داشته 
باشیم.« این کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری اظهار کرد: »چنانچه بخواهیم 
در ارتباط با موضوع اشتغال مشکالت را حل کنیم باید پیشرانه های اقتصاد و 
تولید مانند مسکن و کشاورزی را فعال کنیم، مبارزه با قاچاق و فساد سازمان 

یافته را جدی تر کنیم و همچنین واردات را کنترل نماییم.«

می خواهیم علم را تغییر دهیم
 هاشمی طبا نیز در نقد سخنان قالیباف خاطرنشان کرد: »واقعیت این است 
که ما به حرف آدم های عاقل و اقتصاددان که راه حل علمی نشان می دهند 
گوش نمی کنیم. داده هایی که به ما می رسد را توجه نمی کنیم و می خواهیم علم 
را تغییر دهیم.« وی ادامه داد: »در زمانی که تحریم بودیم و باید کمربندهایمان 
را محکم تر می بستیم با اقدامات اجرایی خواستیم نشان دهیم که هیچ اتفاقی 
در کشور نیفتاده است. رفتیم و کاالهایی گران تر از آنچه که بود را از خود 
تحریم کنندگان خریدیم و رنگ روغن به جامعه زدیم. این رنگ روغن ها و 
سیاه نمایی ها هر دو از یک جنس است و توسعه ایجاد نمی کند.« هاشمی طبا 
سپس گفت: »االن هم یک جوری مسائل را نشان می دهیم که انگار در کشورمان 
واویال است. مردم سرکارشان هستند و زندگی شان را می کنند بعد اگر یک 
کارگردانی فیلمی از ایران در خارج از کشور نشان دهد می گویید سیاه نمایی 
شده است.« وی همچنین گفت: »اگر می خواهید کار را درست انجام دهید 
باید از اقتصاددان ها و بازرگانان مان استفاده کنیم تا به توسعه برسیم وگرنه در 

1404 هم به هیچ جا نخواهیم رسید.«

5 میلیون شغل ایجاد می کنم
به گزارش ایسنا، محمدباقر قالیباف در جمع بندی سخنان خود گفت: »سابقه 
اجرایی من مشخص است. هیچ وقت خلف وعده نکرده ام. مردم مطمئن باشید 
5 میلیون شغل را با تاکید بر کشاورزی و صنایع کوچک ایجاد خواهم کرد.«
وی افزود: »آقای روحانی شما در صحبت هایتان به گونه ای تعریف کردید 
که انگار امروز اشکالی در اقتصاد وجود ندارد. واقعا بحران اقتصادی وجود 
دارد. هر چقدر هم بگویید نمی توانید از کارنامه دولت دفاع کنید. کارنامه 
دولت، کارنامه قابل دفاعی نیست. امروز برنامه ششم تصویب شد. شما چه 
چیزی به دولت دادید.« وی ادامه داد: »ما باید به بخش خصوصی اعتماد داشته 
باشیم اما رفتار دولت در این دوره به شکلی شده که زمان قاجار را به یاد می 
آورد. صنعت مس این کشور دست کیست و سودش به کجا می رود؟ قطعا 
با این رویکرد نمی شود کار را درست پیش برد.» کاندیدای انتخابات ریاست 
جمهوری تاکید کرد: »من در دولت نبوده ام اما قوی ترین دیپلماسی شهری 
در تهران بوده است و در همه دوره ها دبیرخانه بین المللی این دیپلماسی در 
تهران تشکیل شده است.« وی خطاب به جهانگیری و روحانی اظهار کرد: 
»شما دروغ گفتید و درباره آن 2200 میلیارد باید جواب دهید. شما و شخص 
آقای روحانی از رانت امالک نجومی استفاده کردید و 800 متر زمین را متری 

سه هزار تومان گرفته اید که باید به آن پاسخ دهید.«

در بخش دوم مناظزه، از هر کاندیدا یک سئوال پرسیده شد که اغلب،با پاسخ های بی ربط 
همراه بود.

اعالم لیست اموال 
در این بخش قالیباف گفت: الزم می دانم همانطور که قول داده بودم اموال خود و 
خانواده ام را به اطالع مردم عزیز برسانم. وی با نشان دادن برگه ای رو به دوبین ادامه داد: 
دارایی های من و بستگانم در کانال تلگرامی من اعالم شده و در اختیار مردم قرار گرفته 
است. قالیباف سپس به پرسش طرح شده اشاره کرد و اظهارکرد: ما بر طبق برنامه ششم و 
سند چشم انداز برنامه ها را در حوزه های کشاورزی و روستایی ادامه می دهیم. در روستاها با 
صنایع کوچک و خانگی برنامه ها را پیش می بریم. تا زمانی که مبارزه با فساد صورت نگیرد 

در حوزه های کشاورزی و صنعت موفق نمی شویم.

کنایه به رئیس جمهور
رئیسی در پاسخ به این پرسش که برنامه شما برای مبارزه با فساد اقتصادی، رانتخواری و فساد 
سازمان یافته چیست، گفت: امنیت سازمان اداری کشور در گرو مبارزه با فساد است. دولت باید 
ساختارهای فسادزا را اصالح کند تا شاهد این نباشیم که هر روز یک فساد در نظام اداری مطرح 
شود. رئیسی با بیان اینکه برخی مواقع شاهد مقاومت در برابر مبارزه با فساد هستیم، اظهار کرد: 
یک وقت می گویند نزدیک ترین فرد به شما دارد فساد می کند اما در برابر آن مقاومت می شود. 
ما مصمم هستیم که در دولت کار و کرامت به هیچ کس اجازه ندهیم که در نظام اداری فساد کند 
و اگر کسی هم به دنبال فساد رفت گوش او را بگیریم و او را از آن اداره بیرون بیندازیم. مردم 

دغدغه مند مبارزه با فساد اداری هستند و این مساله قابل حل است.

افشاگری سربسته
روحانی در پاسخ به این پرسش که به نظر جنابعالی فرصت ها و تهدیدات رشد نقدینگی 
چیست به اظهارات رئیسی واکنش نشان داد و گفت: شما هنوز یک قاضی محترم هستید. شما 
قاضی بودید و هنوز هم هستید آن وقت اینجوری به مردم تهمت می زنید؟ من با هیچ کسی عقد 

اخوت نبسته ام و با هر کسی که تخلفی کرده باید با او با اشد مجازات برخورد شود.
روحانی اظهار کرد: آقای رئیسی می گویید با فساد مبارزه کنید در حالی که در پرونده 12 هزار 
میلیاردی یک طرف آن، آن قاضی عزل شده بود و یک طرف دیگر همکار شما بود، که فرار کرد. 
طرف دیگر نیز یک مقام دولتی بود که امروز در ستاد شما حضور دارد. چرا با فساد روشنی که 

پرونده اش روشن است برخورد نکردید؟

کنایه خیریه ای
جهانگیری خطاب به قالیباف گفت: آقای قالیباف ادب و صداقت چیز بسیار خوبی است آن 
را رعایت کنید. اگر جز خانه ای که در تهران اعالم کرده ام اموالی از من یافتید آن را به شما می دهم. 
زندگی من را شخم زدند اما زندگی من از این برگه سفیدتر است. جهانگیری همچنین گفت: 
خیریه ای هم ندارم که به عنوان اموال در اختیار فرزندانم قرار بدهم. شعار ندهید برنامه دادن 

سخت است اما شعار دادن ساده است. بگویید چه برنامه ای دارید تا در مورد آن صحبت کنیم.

آخرین تالش ها و افشاگری ها 
قالیباف بخش جمع بندی صحبت های خود اظهار کرد: چون آقای روحانی و جهانگیری 
مطالبی را گفتند من باید موضوعاتی را مطرح کنم که فکر می کنم اگر به آنها اشاره نکنم حق 
همه مردم مظلوم و محورم و همه ایرانیان را ضایع کرده ام . وی گفت: امروز مشکل اساسی 
عدم رشد اقتصادی کشور، فرصت های نابرابری است که در حوزه های اقتصادی و اجتماعی 
ایجاد شده است. این کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری خطاب به روحانی تاکید کرد: 
آقای روحانی جنابعالی می فرمایید هر کسی که هست باید با او برخورد شود؛ اولین برخورد 
را خودتان انجام دهید؛ شما که معطل هستید بستگان شما در کنار شما امروز چه می کنند؟ 
در حوزه های مالی،  اقتصادی و بانکی؛ و من مطلع هستم که شما مطلع هستید؛ چرا برخورد 
نمی کنید؛ چون خود شما هم از این رانت استفاده می کنید. وقتی که از این رانت استفاده کردید 
نمی توانید با آنها برخورد کنید. قالیباف ادامه داد: آقای روحانی وقتی جنابعالی حدود 800 متر 
زمین به قیمت متری 3 هزار تومان در سال 70 می گیرید حتما شجاعت برخورد با متخلف را 

ندارید و این درد کشور است.
وی همچنین خطاب به جهانگیری اظهار کرد: آقای جهانگیری جنابعالی می گویید نمی 
گویم ولی می گویید و دروغ به مردم می گویید شما بگویید که 385 متر زمین را در دهه 80  به 
قیمت متری 140 هزار تومان از بیت المال در ونک گرفته اید بعد به ما می گویید که امالک نجومی؛ 
چرا این امالک را به نقد و اقساط به مردم بدخت نمی دهید. درد ما این است که شما می خواهید 
با فساد مبارزه کنید. این کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری با بیان اینکه اگر حق مردم مطرح 
نبود این مسائل را به زبان نمی آوردم افزود: من اسناد مربوط به این زمینه ها را که به نام شخص این 

دو نفر است آورده ام؛ به همین دلیل است که این افراد می گویند نمی شود و نداریم.
جهانگیری در آخرین فرصت باقی مانده در بخش دوم مناظره انتخاباتی کاندیداهای 
ریاست جمهوری گفت: ملت ایران شرایط دشوار است و ما از تحریم ها عبور کردیم و منطقه ما 
حساس است. ما باید جنگ را از کشور دور کنیم. اوضاع منطقه نگران کننده است باید مواظب 
ایران باشیم. باید از کشورمان حراست کنیم. نباید سفره مردم کوچک شود. ما می توانیم با 
برنامه هایی که گفتیم مسایل و مشکالت را حل کنیم. مردم، فرهنگیان، کارکنان دولت، کارکنان 
نیروهای مسلح، بازنشستگان تامین اجتماعی، پرستاران و اعضای شورای اسالمی شهر و روستا 
و خبرنگاران و اصحاب رسانه و اهالی فرهنگ و خانواده های شهدا، وکال و قضات همه و همه 
به صحنه بیایید، یک لحظه رای می دهید آینده را رقم می زنید. وی افزود: ما زمان خطا نداریم. 
باید تصمیم بگیریم.آقای قالیباف شما 12 سال شهردار بودید این سومین بار بود که کاندیدا می 
شوید فکر می کنید مردم تهران  نسبت به 12 سال قبل از ترافیک ، جمع آوری زباله ها و متکدیان 
و ... راضی ترند. اگر راضی بودند در انتخابات سال 92، 700 هزار رای نمی آوردید؟ نفر آخر 
لیست نمایندگان یک میلیون و خرده ای رای آورد. ما سهام عدالت را واقعی می کنیم. سه سال 
بر روی آن کار شده است. از شهریور سال 96 هر تحت پوشش کمیته امداد مالک 10 میلیون 

تومان در کارخانه ها خواهد شد.
حسن روحانی کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری در بخش پایانی سخنانش در سومین 
مناظره انتخاباتی با بیان اینکه من مایل نیستم برخی مسائل را مطرح کنم، اظهار کرد: مجبورم 
به مردم شریف ایران اعالم کنم که پرونده سال 84 آقای قالیباف در اختیار من بود و نگذاشتم 
منتشر شود و با برخی ها در دبیرخانه دعوا کردم که نباید در آستانه انتخابات هیچکس از این 
پرونده مطلع شود که اگر من آن مردانگی را نکرده بودم شما آقای قالیباف االن اینجا ننشسته 
بودید. وی خطاب به قالیباف گفت: آقای قالیباف شما که طرحت همیشه لوله کردن بود و هر 
وقت به دبیرخانه می آمدید می گفتید بگذارید من ظرف دو ساعت دانشجویان را لوله می کنم. 
ما اگر جلوی شما نایستاده بودیم که االن همه دانشگاه های ما پر از لوله بود. شما نمی خواهد 
راجب امالک و اموال مردم صحبت بکنید و بگویید ما که همه اموالمان در اختیار قوه قضاییه 
است و آن را ارائه کرده ایم و شما هم طبق قانون آن را ارائه می کردید، چرا ندادید و حاال آمده اید 

اینجا و ریاکاری می کنید.
روحانی تاکید کرد: من اگر در تهران یک خانه بیشتر داشتم مال شما و اگر هم در حال حاضر 
یک خانه بیشتر دارم مال شما و اگر جایی تخلف شده است شما بروید آن تخلف را پیگیری 
بکنید و از آن شکایت بکنید. آن زمین را هم شما می دانید که معوض چه بوده است و خبر دارید 
و االن دارید آن را طور دیگری مطرح می کنید. شما اگر خیلی ناراحت زمین هستید به ترقبه هم 

رسیدگی کنید و ببینید بستگان شما در آنجا چه می کنند.  
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