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شوکبزرگبهجایشیبمالیم؛افزایش۳تا۴۰برابریقیمتها

بنی االسالم علی کلمتین ،کلمة التوحید و توحید الکلمة

و  مردم  گسترده  اعتمادسازی  بستر  در  بایست  می  که  روندی 
و  خداترس  صاحبنظران  از  استفاده  و  جمعی  خرد  بر  تکیه  با 
می  نامیده  دردناکی  جراحی  اینک  گرفت،  می  صورت  بیطرف 
آوردی  در  من  سیاستهای  از  ناشی  بیمار  اقتصاد  جان  که  شود 
است. داده  قرار  مخاطره  در  پیش  از  بیش  را  عمیق  فساد  و 

میرحسین موسوی w w w . k a l e m e . c o m

مترو نیز به افزایش نیافنت قیمت بلیت مترو اشاره کرده و 

نیز از وعده دولت برای ارائه یارانه ی مترو خبر داده است؛ 

وعده ای که به گفته ی شهردار تهران، یک سال است که 

عملی نشده است. خبرآنالین هم در گزارشی از آماده باش 

پلیس خبر داده و نیز از قول برخی رانندگان شخصی، 

تومانی   ۷۰۰ بنزین  با  مسافرکشی  که  است  نوشته 

شوند. گران  باید  کرایه ها  دلیل  همین  به  و  منی صرفد 

نیز  بین شهری  کرایه  سواری  احتادیه  عامل  مدیر 

اتوبوس های  کرایه   نرخ  درصدی   ۲۰ افزایش  از 

 ۱۵ افزایش  بین شهری،  سواری  خودروهای  و  ویژه 

در  درصدی   ۱۲۵ افزایش  بار،  بخش  در  درصدی 

درصدی   ۱۰ حداقل  افزایش  و  مسافربری  بخش 

داد.  خبر  شهری  داخل  سواری  خودروهای  کرایه ی 

درصدی   ۲۰ افزایش  مجوز  که  کرد  تاکید  همچنین  وی 

است. شده  صادر  هم  شهری  بین  سواری های  کرایه 

این در حالی است که مسئوالن دولتی به صراحت گفته اند 

سوختی،  اقالم  دیگر  و  بنزین  قیمت  افزایش  رغم  به 

کرایه های حمل و نقل درون شهری و بین شهری نباید 

محسوس  کاهش  به  نیز  مهر  خبرگزاری  یابند.  افزایش 

حجم خرید مردم در میادین میوه و تره بار اشاره کرده 

حضور  دلیل  به  میادین  این  قیمت های  که  داده  خبر  و 

در  این  است.  نکرده  تغییر  هنوز  بازرسان،  و  ماموران 

امروز  از  میوه جات  حمل  خودروهای  که  است  حالی 

بخرند. برابری   ۹ سهمیه ای  قیمت  با  را  گازوئیل  باید 

سوختی،  اقالم  قیمت  افزایش  کارشناسان،  عقیده  به 

از طریق  گازوئیل  و  بنزین  که  تاثیری  همانند   … و  برق 

افزایش هزینه های حمل و نقل بر کاالهای دیگر خواهند 

دارند  تاثیر  قیمت ها  عمومی  سطح  بر  الجرم  گذاشت، 

خوردن  تکان  منتظر  باید  آتی  روزهای  در  رو  این  از  و 

غیرمستقیم  طور  به  که  کاالهایی  خصوص  در  قیمت ها 

باشیم. هستند،  ارتباط  در  شده  هدفمند  اقالم  این  با 

w w w . k a l e m e . c o m             پایگاه اینترنتی کلمه   

جالب تر از همه اینها، قیمت آرد است که تاکنون به صورت 

قرار  نانوایی ها  اختیار  در  ریال   ۷۵ قیمت  با  و  یارانه ای 

می گرفت، اما قیمت جدید آن ۲۸۰ تا ۳۰۰ تومان تعیین 

شده است که به معنای افزایش چهل برابری قیمت آن است.

با این حال، دولت به نانوایان هشدار داده که فعال حق 

نان،  شدن  گران  صورت  در  و  ندارند  را  قیمت  افزایش 

مصاحبه  در  هم  نژاد  احمدی  می شود!  برخورد  آنها  با 

تلویزیونی خود از اهدای چهار هزار تومان یارانه ی نقدی 

اضافی به مردم بابت افزایش قیمت نان خبر داده بود. و 

جالب تر از اینها، پیش بینی احمدی نژاد از نرخ تورم است 

که در مصاحبه شنبه شب گفت:  پیش بینی ما این است 

که افزایش و جهشی که در این دهک اتفاق می افتد حدود 

آن ها  فعلی  به هزینه های  و ۱۳ درصد  است  ۱۰ درصد 

اضافه می شود. بنابراین ۱۵۰ هزار تومان از پول واریزی 

چه  هر  می ماند.  باقی  آن ها  دیگر  برای خرج های  دولت 

می شود  کم تر  فاصله  این  می رویم  باالتر  دهک های  به 

است. مثبت  وضعیت  ششم  دهک  تا  ما  محاسبات  با  و 

قیمت ها،  افزایش  مالیم  نسبتا!  شیب  این  کنار  در  اما 

کار  به  بازار  کنترل  برای  را  پلیسی  شدید  تدابیر  دولت 

انتظامی  نیروهای  گسترده  حضور  بر  عالوه  و  گرفته 

اعالم  پلیس  بنزین ها،  پمپ  و  میادین  معابر،  در 

موسوم  طرح  از  جدیدی  مرحله  امروز  از  که  کرده 

شد. خواهد  آغاز  امروز  از  اجتماعی  امنیت  ارتقای  به 

بازرگانی  وزارت  از سوی  امروز  از  نیز  بازرس  هزار  ده 

بگیرند.  کنترل  حتت  را  بازار  تا  گرفته اند  ماموریت 

نیروهای  از  که  بود  شده  گفته  هم  این  از  پیش 

شد. خواهد  استفاده  منظور  این  برای  ادارات  بسیج 

نیز  بازرگانی  وزارت  سخنگوی  شجاعی  علیرضا 

وعده  و  گفته  سخن  قیمت ها”  حلظه ای  “رصد  از 

هیچ  بدون  بازار  آینده،  روزهای  در  که  است  داده 

مدیرعامل همزمان،  دهد.  ادامه  خود  کار  به  تنشی 

جمهوری  سیمای  در  نژاد  احمدی  سخنان  شب،  شنبه 

تغییر  از  که  آجنا  خصوص  به  بود؛  شنیدنی  اسالمی 

قیمت ها با شیب مالیم و قابل حتمل برای مردم صحبت 

تغییر  زمینه  در  که  اتفاقی  به  نگاهی  نیم  اما  می کرد. 

و  عمودی  بیشتر  را  مالیم  شیب  این  افتاده،  قیمت ها 

افزایش چند صد درصدی  را دارای  روند تغییر قیمت ها 

بی حاصل  وعده های  طبق  که  افزایشی  می دهد.  نشان 

سال  پنج  طول  در  باشد،  تدریجی  بود  قرار  قبلی، 

اتفاق بیفتد و فشار زیادی به اقشار ضعیف وارد نکند.

تفاوت  دامنه ی  و  نرخی  ارائه ی سه  با  که  بنزین  از  غیر 

قیمتی از ۱۰۰ تا ۸۰۰ تومان، به همراه پنجاه لیتر جدا از 

این سهمیه ها و ناشی از لطف دولت، میزان واقعی تغییر 

اقالم  بقیه  مورد  در  شده،  داشته  نگه  پنهان  آن  قیمت 

می توان تغییرات را با اعداد ملموس تری اندازه گیری کرد. 

هرچند در خصوص بنزین نیز به طور نسبی، می توان به 

طور متوسط، از افزایش بیش سه برابری صحبت کرد.

ادعای  مورد  مالیم  شیب  گازوئیل،  قیمت  مورد  در 

نشان  را  خود  دیگری  کاالی  هر  از  بیش  نژاد  احمدی 

شانزده  از  گازوئیل  لیتر  هر  قیمت  که  چرا  می دهد! 

تومان   ۳۵۰ و  سهمیه ای  تومان   ۱۵۰ به  یکباره  تومان 

سهمیه ای  گازوئیل  برای  حتی  یعنی  است؛  رسیده  آزاد 

هستیم. برابری   ۹ از  بیش  افزایشی  شاهد  هم 

 ۷۵ از  کیلووات ساعت  هر  قیمت  خانگی،  برق  مورد  در 

برابری   ۳ افزایش  که حدودا  ریال رسیده  به ۲۲۰  ریال 

را نشان می دهد. در عین حال تاکیده شده که قیمت برق 

جتاری و اداری با شیب تندتری افزایش یافته است. قیمت 

گاز خانگی هم شاهد افزایش حدودا ۴ برابری بوده است.

اول  مرحله ی  در  می شد  گفته  آنکه  با  هم،  آب  قیمت 

نوشته ی  به  یابد،  افزایش  نیست  قرار  شدن  هدفمند 

خبرگزاری فارس به ۲۵۰ تومان برای استفاده ی خانگی و 

۴۰۰ تومان برای استفاده ی صنعتی افزایش یافته است.

مردمدربارهآزادسازیقیمتهاچهمیگویند؟

های  واکنش  قیمتها  سازی  آزاد  اجرای  شروع   از  پس 

تاکسی  و  از خیابان  بروز کرده است.   بین مردم  متفاوتی 

پیش  که  متنی   . و...  گو های خانوادگی  و  تا  گفت  گرفته 

کلمه  سایت  در  مردمی  ازنظرات  بخشی  شماست  روی 

ارسال شده است. ها   قیمت  آزاد سازی  درباره   است که 

باقی  رقمی  دو  حد  در  تورم  نباشید!  خسته  و  سالم  با   *

تا  ولی  کرد.  خواهد  پاره  افسار  بسرعت  و  ماند  نخواهد 

و  موقتی  تزریق  با  آن  جبران  برای  ظرفیتی  هنگامیکه 

آشکار  را  خود  دارد  وجود  دولت  طرف  از  کاال  مصنوعی 

نخواهد کرد. ولی نه دولت میتواند در طوالنی مدت خیابانها 

را هم پادگانی و امنیتی کند و نه چنان ظرفیتی برای تزریق 

مصنوعی کاال به بازار دارد. این نیروهای امنیتی دیر یا زود 

باید در مرز های کشور برای کنترول قاچاق صف ببندند. 

اینست که مردم و توده های مزد بگیر  واما مهمترین نکته 

و مستمری بگیر باید بجای چشم دوخنت به افزایش یارانه 

ها روی افزایش حقوق و دستمزد خود تکیه کنند و این امر 

است! برخوردار  مردم  رفاه  به جهت  العاده  فوق  اهمیت  از 

ولی  کنم  حتمل  بتومن  شاید  را  اقتصادی  فشار   *

باج  ثروتتو  هم  هرگز.  شدو  دیشب  که  هایی  توهین 

تومنی   ۴۰۰۰ صدقه  هم  باشه  سرت  رو  منت  هم  بدی 

گرفته. ریشخند  به  رو  همه  سرت.  تو  بکوبن  رو  نون 

* کجاست حداد عادل رییس مجلس هفتم اصولگرایان که 

بنزین ۱۲۰تومانی سید مظلوم خامتی را ستم بر مردم میدید و 

گفت عیدی مجلس به مردم کاهش مبلغ فقط ۲۰تومان افزایش 

ساالنه بنزین و باعث جلوگیری از اجرای برنامه تنظیم شده 

مجلس ششم شدند؟ کجایند انهایی که قانون تثبیت قیمتها 

را به مجلس دادند و مجلس اصولگرایان ان را تصویب کرد؟

* ماشینی که قیمت جهانیش ۱۰ ملیون تومان است 

میخریم ۴۰ ملیون تومان. بهش بنزین میزنیم به قیمت 

جهانی!! چه امت مطیعی هستیم...

میشد  اجرا  ها  یارانه  هدفمندی  باید  اینکه  در   *

عاقالنه. بسیار  تدابیر  با  البته  نیست.  شکی 

و  شده  آغاز  مهم  موضوع  این  دیشب  از  که  حاال  خوب 

مردم  ترسوندن  به  شروع  نیافتاده؛  اتفاقی  هیچ  هنوز 

بعد  و  بره  پیش  موضوع  این  کمی  بذارین  میکنین؟ 

مثل  میکنه؛  پیدا  افزایش  ها  قیمت  مطمئنا  بدین.  نظر 

قیمتها  روز  هر  بودیم  مملکت  این  تو  که  اولی  از  همیشه. 

داد.  نظر  بعد  و  کرد  صبر  کمی  االن  باید  اما  میرفت.  باال 

قیمتها  جوری  چه  افزایش  همه  این  با  بگن  لطفا  میشه   *

اقتصاد  علم  کنن  می  فکر  اینها  مبونن؟  ثابت  قراره 

کرد! کنترل  میشه  باتوم  و  ارشاد  گشت  با  هم  رو 

* این طرح که می گویند یکی از آرزوهای ملت ایران بوده 

و کارشناسان نخبه اجرای آن را منوط به سه شرط منوده 

بودند۱- رشد اقتصادی بسیار باال ۲- محبوبیت دولت در 

و مقبولیت جهانی کشور که  ارامش  ان ۳-  باالترین سطح 

کارهای  به  که  نیز  ما هم  و  است  مرتب  احلمدهلل همه چیز 

از مزدوران استکبار جهانی هستیم. ایراد می گیریم  دولت 

* دولت قیمت گذار نه خدمتگزار

* سالم. هیچ کس نگفته هر کاری که این دولت اجنام می 

دهد به ضرر است و حتما این دولت هم با این که من آن را 

برخواسته از رای ملت منیدامن نقاط مثبتی دارد. دنیا سیاه و 

سفید نیست! دنیا خاکستری است. اما کارشناسان اقتصادی 

هستند که نقد هایی به این طرح دارند ولی دولت به جای 

بحث و گفتگو دهانشان را می بندد. خودنان قضاوت کنید.

* این آقا دیشب به زبان چرب و شیرین هر اهانتی که به ملت 

خواست کرد و توپ را بصورت کامل در زمین مردم انداخت.

* درود بر احمدی نژاد رییس جمهور محبوب ملت ایران. 

ما از ایشان پشتیبانی می کنیم تا چشم موسوی و جنبش 

سبز... کور بشه.

* خوش به حال بنزین که آزاد شد.

* فعال قراره قیمت کاال ها را فقط )و فقط( با زور اسلحه به 

مدت ۳ ماه و تا سال جدید تا حدودی ثابت نگه دارند... فقط 

خدا به داد این ملت برسد و گر نه که هیچکس فکر ملت نیست.

مشکلی  امسال  و  است  دیگه  سال  از  فشارش  نظرم  به   *

ریخنت. ماه   ۳ برای  رو  ماه   ۱۲ نقد  پول  چون  ندارند 

از  بعد  اقتصادی  طرح  بهترین  ها  یارانه  هدفمندی   *

اجرای  ی  عرضه  هیچکدام  قبل  دولتهای  که  است  انقالب 

داشت. را  عرضه  این  نژاد  احمدی  و  نداشتند  را  آن 

که  هست  وضعیتی  این  کنیم؟  می  شکایت  چی  از   *

او  امثال  و  نژاد  احمدی  آوردیم.  وجود  به  خودمون 

خداوند  که  است  الهی  ی  وعده  این  ماست.  تفکر  ماحصل 

دهند. تغییر  مگر خود  تغییر منیدهد   را  قومی  هیچ  احوال 

و  * مردم هنوز منیدانند چی شده بگذار قبض برق و گاز 

آب بیاید از خواب بیدار میشوند. در ضمن... مگر ۳۰ سال 

خوب شده؟ فقیران وضعشان  آیا  نداده؟  پول  امداد  کمیته 

ها  یارانه  هدفمندسازی  گویند  منی  موسوی  آقای  مگر   *

کلمه  است  بهتر  کند.  اجرا  تواند  منی  دولت  ولی  خوبست 

را  های خود  برنامه  منتقد  اقتصاددانان  نظر  از  استفاده  با 

ارائه دهد هر چند می دامن در این خفقان کار سختی است.

* وای بر آنان که بخواهند مردم را فریب دهند. 

مکروا و مکراهلل فاهلل خیراملاکرین.


