
چرا دولت می خواهد یارانه های پنهان را 
مستقیم به مردم پرداخت کند؟

شاید امروز بزرگ ترین نگرانی قشر آسیب پذیر این است 
که قدرت خرید آنها کم تر و سفره آنها کوچک تر شود، 
اما کارشناســان معتقدند مردمی سازی یارانه ها موجب 
خواهد شد قشر متوسط و کم درآمد نسبت به گذشته 

بهره بیش تری از یارانه پنهان ببرد.
روایت هایی وجود دارد که نشان می دهد دولت روحانی 
براســاس یک تصمیم شتاب زده و غیرکارشناسی پای  
ارز 4200 تومانی را به اقتصاد کشــور باز کرد، تصمیم 
اشــتباهی که براساس آن میلیاردها دالر از جیب ملت 
خارج و به جیب سودجویان و رانت خواران ریخته شد.
گفته می شود در همان زمانی هم که حسن روحانی در 
جلســه دولت تصمیم خود را برای پرداخت ارز 4200 
تومانی نهایی کرد برخی از مســئوالن اقتصادی دولت 
از جمله ولی اهلل ســیف رئیس کل وقت بانک مرکزی 
بــا آن مخالــف بودند تا جایی که حتی ســیف حاضر 
نشــد این تصمیم دولت را اعالم کند. بر همین اساس 
اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور وقت مامور 
شــد تا این موضــوع را علنی کند. با ایــن حال مدتی 
بعد از پرداخــت ارز 4200 تومانی برای واردات برخی 
کاالهای اساسی، برخی از مسئوالن دولت وقت متوجه 
آسیب های فراوان این تصمیم شــدند اما دولت در آن 
زمان حاضر نشد تبعات پایان دادن به این تصمیم اشتباه 
را بپذیرد و این موضوع نیز موجب شد تا اصالح تصمیم 

اشتباه دولت دوازدهم بر گردن دولت سیزدهم بیفتد!
دولت سیزدهم که به گفته بسیاری از کارشناسان یک 
زمین مین گذاری شده را از دولت قبل از خود تحویل 
گرفته بود چاره ای نداشــت تا قدم بــه قدم به اصالح 
تصمیمات اشتباه گذشته بپردازد و مین های این زمین 
ناهموار را خنثــی کند. مدتها بود دولت برای کاالهای 
اساسی ارز 4200 تومانی پرداخت می کرد، با این هدف 
که این کاالها با قیمت ارزان تر به دست مردم برسد اما 

در عمل چنین اتفاقی رخ نمی داد.
از ســویی حتی در زمانی هم که ارز در مســیر درست 
خود قــرار می گرفت، ثروتمندان و ســرمایه داران به 
دلیــل توان مالی باالیی که داشــتند بیشــترین بهره 
را از آن می بردند و باز هم چیزی عاید قشــر آســیب 
پذیــر و کم درآمد جامعه نمی شــد. با این حال جنگ 
اوکراین و شــرایطی مانند خشکسالی و مشکالتی که 
بسیاری کشورهای دنیا با آن مواجه شدند موجب شده 
بــود تا کاالهایی که باید با پرداخت ارز ترجیحی ارزان 
تر دست مردم کشــورمان برسند، از مرزهای کشور به 

سمت کشورهای همسایه قاچاق می شدند.
در ادامه گزارش فارس می خوانید؛ شاید برای برخی این 
سوال مطرح شــود که جنگ در اوکراین چه ارتباطی 
بــا ایین موضوع دارد. برای پاســخ به این ســوال باید 
گفت براساس آنچه سازمان ملل اعالم کرده 36 کشور 
بــرای تأمین و واردات بیش از نیمی از گندم مورد نیاز 
خود بر روی روســیه و اوکراین حساب می کنند. این 
کشورها شــامل برخی از فقیرترین و آسیب پذیرترین 
کشــورهای جهان هستند. بر اســاس گزارش سازمان 
ملل، در بسیاری کشورها قیمت ها بر اثر جنگ اوکراین 
باال رفته اســت. قیمت کودهای کشاورزی نیز 2 برابر 
قبل شده است. تورم در حال افزایش بوده و خریداری 
انرژی، روندی فرسایشی پیدا کرده و پیشرفت و توسعه 
متوقف شده است. روســیه و اوکراین سبد نان جهان 
نامیده شده اند. آن دو کشــور هر دو صادر کننده برتر 
محصوالت غالت مانند گندم، ذرت و جو هســتند. در 
ســال 2020 میالدی، هر کدام از آن دو کشور حدود 
نیمی از گندم تولیدی خود را به کشورهای خاورمیانه 
و شمال آفریقا صادر کرده بودند. جنگ اوکراین عرضه 
غالت و سایر کاالهای مورد نیاز منطقه مانند دانه های 
روغنی، روغن پخت و پز و کود را مختل کرده اســت. 
حدود یــک چهارم مجمــوع صادرات گندم روســیه 
و اوکرایــن و نیمــی از صادرات ذرت دو کشــور برای 

سال های 202۱ و 2022 میالدی متوقف شده است.
بسیاری از زیرساخت های اوکراین که از تجارت حمایت 
می کند از جمله بنادر و خطوط ریلی تخریب شــده یا 
آســیب دیده اند. اوکراین هم صادرات برخی غالت را 

برای محافظت از ذخایر خود ممنوع کرده است.
بــه هر حال این موضوع و  فســاد و رانــت میلیاردی 
در بحــث پرداخت ارز 4200 تومانی وجو داشــت این 
ضرورت را ایجاد می کرد که دولت ســریع تر دست به 
اقدام بزند. به گفته بسیاری از کارشناسان اقتصادی هر 
لحظه که دولت تعلل می کرد پول بیشــتری از جیب 
مردم خارج می شد از سویی ادامه این روند می توانست 
باعث شــود مردم در آینده با مشکالت بیشتری مواجه 
شــود. همین موضوع موجب شد تا دولت دست به کار 
شود و اجازه ندهد تا سودجویان بیشتر از این دست در 

جیب ملت کنند.
شاید امروز بزرگترین نگرانی قشر آسیب پذیر این است 
که قدرت خرید آنها کمتر و سفره آنها کوچکتر شود، اما 
بسیاری از کارشناسان اقتصادی معتقدند از آنجایی که 
دولت تصمیم گرفته یارانه ای که به وارد کننده می داد 
را بگیــرد و آن را به مصرف کننده بدهد، نه تنها جایی 
برای نگرانی وجود ندارد بلکه اجرای درســت این طرح 
که از آن به عنوان مردمی سازی و عادالنه سازی یارانه 
ها یاد می شــود، موجب خواهد شد که قشر متوسط 
و کم درآمد نسبت به گذشــته بهره بیشتری از یارانه 

پنهانی که به کاالهای اساسی داده می شد، ببرند.
بی شــک تحول اقتصادی و تصمیمی که دولت گرفته، 
تصمیمــی مهم و بزرگ اســت و نمایندگان مجلس و 
بسیاری از کارشناسان اقتصادی معتقدند باید از دولت 
در اجــرای این طرح حمایت کرد، آنها همچنین اعتقاد 
دارند آیت اهلل رئیسی آبروی خود را پای این کار گذاشته 
و واقعی کــردن قیمت کاالها ثبات اقتصادی و رشــد 
اقتصادی را برای کشور به همراه دارد و مردم در آینده ای 

نه چندان دور ثمرات آن را مشاهده خواهیم کرد.
در شرایط غبارآلود امروز که سودجویان نگران از دست 
رفتن منافع خود هستند و دشمنان نیز سعی دارند از 
آب گل آلود ماهی خود را صید کنند باید بسیار مراقب 
بود و مسائل را به درستی تبیین کرد. در چنین زمانی 
که کشــور نیازمند آرامش است، وظیفه نخبگان بیش 
از بیش اهمیت دارد و باید با تبیین درســت مســائل 
اجازه نداد تا ســودجویان و رانت خوران برای دستیابی 

به اهداف خود مردم را نگران و فضا را ملتهب کنند.

دریچـــه

هــر چند انتظار می رفت تا پیش از اجرای طرح جراحی 
اقتصادی که با ســاماندهی بــه ارز 4200 تومانی آغاز 
شد، یک پیوست رســانه ای نیز به آن سنجاق می شد تا 
افکار عمومی و فضای اقتصادی کشــور آگاه شود، اما با 
وجود چنین نقصی اجرای طرح ســاماندهی ارز 4200 
تومانی و پایان دادن به چند ســال ویژه خواری برخی از 
این ارز ترجیحی،  اقدامی درست و بجایی است که دولت 
سیزدهم آن را اجرا کرد و دست بسیاری از آنهایی که از 

این رانت مفت خوری کردند قطع کرد.
در چند روز گذشــته پس از آغاز اجرای طرح که همراه 
با واریز یارانه های به دهک های یک تا 9 بود، حاشیه ها و 
اتفاقاتی افتاد. صبح روز گذشته )جمعه( رئیس جمهور 
به یکــی از بزرگترین میادین میوه و تره بار تهران رفت 
و از نزدیــک به درد دل مردم گوش داد. ســید ابراهیم 
رئیســی در این دیدار رو در رو به مردم اطمینان خاطر 

داد که اجازه نمی دهد به مردم فشار وارد شود.
رئیــس جمهور در گفتگوی مســتقیم با مــردم تاکید 
کرد: تا من زنده هســتم اجــازه نمی دهم مردم از طرح 
اصالح نظام یارانه ها آســیب ببیننــد. رئیس جمهور که 
برای گفتگــو با مردم به میدان بهمــن تهران رفته بود 
در پاســخ به دغدغه یکی از شهروندان گفت: تا من زنده 
 هستم اجازه نمی دهم مردم از طرح اصالح نظام یارانه ها 

آسیب ببینند.
بازدید از یکی از فروشــگاه های زنجیره ای از برنامه های 
دیگــر رئیس جمهور بود. وی در گفت وگو با مردم اظهار 
داشت: یارانه ای که به اکثریت مردم داده شده به صورتی 
است که یک میلیون تومان بیش از افزایش قیمت ناشی 

از اصالح نظام یارانه هاست.
رئیس جمهور تصریح کرد: یقین داشته باشید که دولت 

در کنار مردم است.

رئیسی در یکی از بزرگترین میادین میوه و تره بار تهران حضور یافت

اطمینان خاطر رئیس جمهور به مردم
رئیس مجلس شــورای اسالمی گفت: گفت: بدتر از خام 
فروشــی، خام اندیشــی و بد حکمرانی کردن بر حوزه 
صنعت نفت، گاز و انرژی در کشور است که در حقیقت 
باید از ثروت حاصل از نفت صیانت کنیم به جای اینکه 

از خود نفت خام صیانت کنیم.
محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شــورای اســالمی که 
صبح جمعه، 23 اردیبهشــت ماه بــه منظور حضور در 
مراســم افتتاح بیست و ششــمین نمایشگاه بین المللی 
نفت، گاز، پاالیش و پتروشــیمی در محل نمایشگاه های 
بیــن المللی تهران حضــور یافته بود بعــد از بازدید از 
ســالنهای این نمایشگاه در ســالن خلیج فارس با بیان 
اینکه همواره خام فروشــی را نقد می کنیم و می گوییم 
هزینه کردن ۷0 یا ۸0 درصد آن در هزینه های کشــور 
بد است اما باز هم این شیوه را در پیش گرفته ایم، گفت: 
بدتر از خام فروشــی، خام اندیشی و بد حکمرانی کردن 

بر حوزه صنعت نفت، گاز و انرژی در کشور است که در 
حقیقــت باید از ثروت حاصل از نفــت صیانت کنیم به 

جای اینکه از خود نفت خام صیانت کنیم.
رئیس مجلس با بیان اینکه دولت و مجلس وظیفه دارند 
به اقتصاد مردمی ایمان داشته باشند، اظهار داشت: باید 
راه فرصت طلبی های زشت اقتصاد بیمار کشور را ببندیم 
و نقدینگی را به ســمت تولید سوق دهیم. وی در ادامه 
بــا تأکید بر اینکه برای دور زدن تحریم ها، ثبات درآمد 
و افزایــش ارزش افزوده بایــد جهت گیری ها را اصالح 
کنیم، عنوان کرد: در این راستا الزم است گاز را مبنای 
صادرات قرار دهیم که با ثبات تر بوده و ارزش افزوده آن 

کمتر از حوزه نفت در فناوری است.
این نمایشــگاه با شــعار »نفــت دانش بنیــان؛ تولید 
 ایرانی، صادرات جهانی« تا 26 اردیبهشــت ماه فعالیت 

خواهد داشت.

رئیس مجلس شورای اسالمی:

خام اندیشی در صنعت نفت و گاز بدتر از خام فروشی است

حضرت آیت اهلل خامنه ای رهبر معظم انقالب اســالمی در 
دیدار آقای شیخ تمیم بن حمد آل ثانی امیر قطر و هیئت 
همراه با تأکید بر افزایش همکاری های سیاسی و اقتصادی 
دو کشــور، راه حل مسائل منطقه را گفت وگو بدون دخالت 
عوامل خارجی دانستند و با اشاره به استمرار جنایات رژیم 
صهیونیستی علیه مردم فلســطین، گفتند: توقع از جهان 
عــرب ورود صریح به میدان عمل سیاســی در مقابل این 

جنایت های آشکار است.
حضــرت آیــت اهلل خامنــه ای در این دیدار، اســتحکام و 
پایداری روابط ایران و قطر را به نفع هر دو کشور دانستند 
و افزودند: سطح کنونی ارتباطات اقتصادی دو کشور بسیار 
پایین اســت و باید چند برابر شــود، همچنین در مسائل 
سیاسی نیز زمینه برای تبادل نظرهای بیشتر وجود دارد که 
امیدواریم این سفر مبدأ جدیدی برای گسترش همکاری ها 
باشد. رهبر انقالب اســالمی با تأیید سخنان امیر قطر در 
محکومیت جنایات رژیم صهیونیســتی، ظلم چند ده  ساله 
صهیونیســتهای خبیث به مردم فلسطین را واقعیتی تلخ و 
ضربه ای به دنیای اسالم و جهان عرب خواندند و گفتند: در 
مقابل این جنایتها، توقع جمهوری اسالمی ایران از دنیای 

عرب ورود صریح به میدان عمل سیاسی است.

ایشــان با اشاره به ســخنان امیر قطر درباره حوادث سال 
گذشته محله شیخ جّراح، خاطرنشان کردند: در آن قضیه، 
حمایت برخی کشــورهای عربی از مردم فلسطین حتی به 
اندازه بعضی اروپایی ها هم نبــود و هیچ گونه موضع گیری 

نکردند که اکنون نیز همین گونه عمل می کنند.
حضــرت آیــت اهلل خامنه ای تأکیــد کردند: ایــن رویکرد 
کشــورهای عربی اگر از ترس رژیم صهیونیستی یا از روی 
طمع به آن اســت، باید بدانند امروز رژیم اشــغالگر نه در 

شــرایطی اســت که می توان به او طمع داشــت و نه از او 
ترسید. ایشان راه  حل مسائل منطقه را به  دست کشورهای 
منطقه و از طریق گفت وگو دانســتند و افزودند: مســائل 
سوریه و یمن نیز با گفت وگو قابل حل است البته گفت وگو 
نباید از موضع ضعف باشــد، در حالی کــه طرفهای مقابل 
یعنی عمدتاً آمریکا و دیگران به قدرت نظامی و مالی متکی 
هســتند. رهبر انقالب با تأکید بر اینکه برای اداره منطقه 
احتیاجی به دخالت دیگران نیست، گفتند: صهیونیست ها 

هر جا پا می گذارند فســاد ایجــاد می کنند و هیچ قدرت 
و امتیــازی نیز نمی توانند به کشــورها بدهند، بنابراین ما 
کشــورهای منطقه هر چه می توانیم باید روابط خود را از 
طریق همفکری و همکاری تقویت کنیم. ایشان با اشاره به 
قرارهای تعیین  شــده بین ایران و قطر، تأکید کردند: این 

قرارها در زمان بندی معین و مشخص، عملیاتی شود.
در این دیدار که رئیس جمهور کشورمان نیز حضور داشت، 
امیر قطر با ابراز خرسندی از دومین سفر خود به ایران، به 
جایگاه برجسته رهبر انقالب اسالمی در جهان اسالم اشاره 
کرد و گفت: جنایات رژیم صهیونیستی در فلسطین ناگوار 
است و همه باید در برابر حوادث فلسطین ایستادگی کنیم.

امیر قطر با اظهار تأســف از شــهادت یک خبرنگار زن در 
جنین به دست نظامیان صهیونیست افزود: صهیونیست ها 

با خونسردی تمام این جنایت را انجام دادند.
شــیخ تمیم بن حمــد آل ثانی همچنین راه حل مســائل 
کشورهای منطقه از جمله سوریه، عراق و یمن را گفت وگو 
دانست و درباره روابط اقتصادی ایران و قطر نیز خاطرنشان 
کرد: کمیته اقتصادی بین دو کشور فعال شده و امیدواریم 
تا ســال آینده همکاری های اقتصادی ارتقاء قابل توجهی 

پیدا کند.

سید احمد خاتمی:

دولتنارضایتیمردمرانمیخواهد
خطیــب نماز جمعه ایــن هفته تهران گفــت: هیچ دولتی نارضایتــی مردم را 
نمی خواهد، بخصوص دولت برادر گرامی آقای رئیسی که مردمی بودن و مردمی 

زیست شعار آن است.
به گزارش مهر، حجت االسالم والمسلمین سید احمد خاتمی خطیب نماز جمعه 
تهران در خطبه های نماز عبادی سیاسی جمعه این هفته گفت: به خاطر اهمیت 
مســائل داخلی و خارجی، مناســبت را آخر خطبه دوم بیان می کنم. در رابطه با 
مســائل داخلی مســئله اقتصاد، گرانی ها در کشور، مسئله روز است. خطیب اگر 

ورود نکند و در این خصوص صحبت نکند، امام جمعه و خطیب مردم نیست.
وی ادامــه داد: بر اســاس تکلیــف ۱4 نکته درباره مســائل اقتصادی بخصوص 

گرانی ها نوشــتم، که حاصل دو روز مطالعه و مشــورت با مسئول و کارشناسان 
غیرمسئول است.

خطیــب نماز جمعه تهران گفت: انصاف در هر عرصه ای فضیلت اســت؛ قضاوت 
جناحی منصفانه نیست. قضاوت کینه توزانه منصفانه نیست. خاتمی رضایت مردم 
را ســرمایه هر حکومتی دانســت و تصریح کرد: مردم صاحب حکومت هستند و 
مســئوالن خادم آنها، مســئوالن نوکر مردم هستند و همه باید در خدمت مردم 
باشند. ما هم از جنس شما مردم هستیم، درد و رنج شما، درد و رنج ما است. ما 

در متن مشکالت شما هستیم.
وی خاطرنشــان کرد: هیچ دولتی نارضایتی مردم را نمی خواهد، بخصوص دولت 

برادر گرامی آقای رئیسی که مردمی بودن و مردمی زیست، شعار آن است.
خطیب نماز جمعه تهران با بیان اینکه اقتصاد کشور بیمار است، افزود: مشکالت 
اقتصادی از دهه پنجاه شــروع شــد و دولت ها بعد از انقــالب تالش کردند این 
مســائل را برطرف کنند که چندان موفق نبودند. اما دولت سیزدهم همت کرده 

و تــالش دارد که آرام، آرام این بیمار رو از بیماری در بیاورد، این دولت صداقت 
را پیشه کرده و در پیشانی دولت صداقت نوشته است. این جای تشکر دارد.

خاتمی گفت: دولت بداند ســرمایه انقالب همین محرومین هستند و آنهایی که 
پای انقالب ایســتادند محرومین هستند، طوری برنامه ریزی شود که آنها آسیب 
نبینند. وی با تاکید بر اینکه نان، دارو و بنزین نباید گران شود، تصریح کرد: واریز 
دو ماهه یارانه هم نکته مهمی اســت، برای اینکه مردم باورشان شود دولت رنج 
آنهــا را می داند. خطیب نماز جمعه تهران با بیان اینکه باید دولت را کمک کرد، 
رهبری هم صریح همین مهم را بیان کردند، خاطرنشان کرد: این به معنی انتقاد 
نداشتن نیست، انتقاد ســازنده کمک به دولت است. کارشناسان انتقاد ناصحانه 
کنند، خوبی ها را ببیند و نارسایی ها را هم ببیند و راه چاره پیشنهاد دهید وگرنه 
تخریب نکنید.وی یادآور شــد: اطالع رســانی به موقع، مانع فضا سازی دشمن 
می شــود، از ظرفیت رسانه ای کشور استفاده شود؛ صداوسیما که زبان ملت است 

در خدمت مسئوالن قرار بگیرد و به مردم توضیح داده شود.
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گزارش
رهبر معظم انقالب اسالمی در دیدار امیر قطر و هیئت همراه: 

توقع از جهان عرب ورود صریح به میدان عمل سیاسی 
در مقابل جنایات رژیم اشغالگر است

ناوگروه ۸0 نیروی دریایی ارتش بامداد روز جمعه با دریافت پیام مبنی بر حمله 
دزدان دریایی ناشــناس به کشتی تجاری ایرانی در خلیج عدن با دزدان دریایی 

درگیر شد.
با ورود تیم اسکورت نیروی دریایی ارتش به منطقه و تبادل آتش بین دو طرف 

دزدان دریایی متواری و کشــتی تجاری ایرانی با ســالمت کامل به سوی مقصد 
در حال حرکت است. 

بــا توجه به شــیوع پدیــده دزدان دریایی از ســال ۸۷ تاکنــون ناوگروه های 
نیــروی دریایی ارتــش دائماً در منطقه خلیــج عدن! دریایی ســرخ، اقیانوس 

هند در حال گشــت زنی و اســکورت ناوگان تجاری ایران و کشــورهای دیگر 
بوده اند.هــم اکنــون ناوگــروه ۸0 نیــروی دریایــی ارتش در قالب ناوشــکن 
 البرز و ناو پشــتیبانی بوشــهر در منطقه خلیج عدن و اقیانــوس هند در حال 

انجام ماموریت می باشد.

نیروی دریایی ارتش مانع ربودن یک کشتی تجاری ایرانی شد

همزمــان با اصــالح نحوه پرداخــت یارانه ها در کشــور، 
رســانه های معاند 24 ســاعته دست به کار شــدند تا با 
دروغ پراکنی، ســیاه نمایی و شایعه سازی تالش کنند این 

طرح موجب نارضایتی مردم شود.
فارس در گزارش خود افزود؛ دولت ســیزدهم در راستای 
اجرای سیاســت های اقتصادی خود در کاهش و رفع فقر 
مطلــق، بهبود ضریــب جینی و کاهش فاصلــه طبقاتی، 
تصمیم به هوشمندسازی و بازتوزیع یارانه کاالهای اساسی 
گرفت. در حالــی که این اصالح ســال های قبل و زمانی 
که تفاوت ارز آزاد آنقدر زیاد نبود باید توســط دولت قبل 
صورت می گرفت اما ابراهیم رئیسی در شرایطی دشوار این 
تصمیم را گرفت و حتی اعالم کرد که باید در مسیر اصالح 

از آبرو هم گذشت.
همزمان با این تصمیم، عده ای ناآگاهانه در داخل و جریان 
رسانه ای در خارج از کشور با برنامه ریزی گسترده و دقیق 
سعی در اعتمادزدایی از دولت و دامن زدن به نگرانی های 

مردم کردند.  
در ادامه تعدادی از این شایعات و دروغ ها را مرور می کنیم:

بــه تازگی فیلمی با عنــوان »هجوم و غارت فروشــگاه ها 

در قزوین« منتشــر شد که ســر و صدای زیادی در فضای 
مجازی به پا کرد. اما کمی توجه به فیلم نشان می دهد که 
تمام افراد در این کلیپ لباس گرم مثل کاپشن پوشیده اند 
و مشخص است که برای این فصل نیست. کاظمی، فرماندار 
قزویــن نیز عنوان کرد: به هیچ عنوان هیچ حادثه ای اعم از 
هجوم و غارت به فروشگاه در شهر قزوین صحت ندارد. در  
عرضه کاال در قزوین مشــکلی وجود ندارد و فقط در برخی 

فروشگاه ها صف بود.
یکی از اولین شــایعه ها در این باره، شایعه کارت یارانه نان 
بود. برخی رســانه های دشمن با انتشار تصویری فتوشاپی 
مدعی شــدند که مردم ایران از این به بعد باید کارت نان 
داشــته باشند. در پی انتشــار این دروغ  وزارت کشور در 
اطالعیه ای اعالم کرد صدور کارت یارانه نان، شایعه پراکنی 

رسانه های معاند و از اساس کذب است.
در ادامــه دروغ هایی که در خصوص این جراحی اقتصادی 
صورت گرفته، عده ای شــایعه گران شدن بنزین را مطرح 

کردند.
این در حالی است که هیچ مسئولی سخن از گرانی بنزین 
به میان نیاورده و همچنین مدیرعامل شرکت ملی پاالیش 

و پخــش فرآورده هــای نفتی در این بــاره تاکید کرد که 
قیمت بنزین با تغییر در راستای اصالح نظام یارانه ها تغییر 

نمی کند و این مساله ارتباطی با بنزین نخواهد داشت.
عده ای برای امنیتی نشان دادن جو در خوزستان با انتشار 
فیلم کوتاهی مدعی به آتش کشیدن پمپ بنزینی در این 

استان شدند.
اما هیچ رسانه رسمی و حتی محلی از وقوع چنین اتفاقی 
خبری مخابــره نکرد. پلیس فتا نیز بــا صدور اطالعیه ای 
عنوان کرد بررســی های صورت گرفته نشان می دهد این 
خبر صحت نداشــته و تصاویر آن مربوط به آتش ســوزی 
نیستان حاشــیه جاده در یکی از شهرســتان های استان 
خوزستان در سال های قبل اســت که معاندین به منظور 
تشویش اذهان عمومی آن را در این زمان منتشر کرده اند.
شایعه دیگری که سر و صدای زیادی در فضای مجازی به 
پا کرد، شــایعه صادرات خیراتی آرد به عراق و شهر کربال 
بود. در این ویدئو ادعا می شود در حالی که در ایران کمبود 
آرد وجود دارد اما کیســه های آرد بــرای خیرات به کربال 
فرستاده می شود. اما در این خصوص چند نکته وجود دارد:

نخســت آن که فرد منتشــرکننده تالش کرده با کاهش 

کیفیت ویدئو ســعی نماید تا حد امکان تشخیص اصالت 
ویدئو را برای کاربران دشوار کند.  

نکته بعدی آن که، از بررســی ویدئو مشــاهده می شــود، 
بســته های آردی که در ویدئو نمایش داده شــده تولیدی 
ســال 20۱۸ بوده که حتی بنابر تصویر تاریخ انقضای آن 
6 ماه پس از تولید ذکر شــده است. مســاله ای که نشان 
می دهد حتی اگر کیســه های نمایش داده شده حاوی آرد 

گندم باشند، در واقع چهار سال پیش تولید شده اند.
برخــالف ادعای داخل فیلم برند این کیســه ها »خیرات« 
اســت و حرفی از اهدای این کیســه ها نیســت و در  این 
شــرایط چنین فیلمی برای افزایش نارضایتی منتشر شده 
است. برخی کاربران به اســتناد متنی از یکی از صفحات 
سایت هدفمندی یارانه ها مدعی استحقاق یارانه جدید به 

عده ای خاص شدند و انتقاداتی را به دولت وارد کردند.
اما مشاور وزیر کار با انتشار توییت در این باره نوشت: این 
شرایط مربوط به زمان ثبت یارانه معیشتی )بنزین( هست 
)نه یارانه کمک معیشــتی اخیر( البتــه مثل دیگر مطالب 
گذشــته بر روی خروجی سایت قرار دارد. معیارهای فعلی 

برای یارانه 300 و 400 هزار  تومانی، این موارد نیست.

3 شیفته شدن ضدانقالب همزمان با اصالح یارانه ها

دروغهاییارانهای؛ازکارتنانتاآتشزدنپمپبنزین


