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از تجمعات اعتراضی تا طرح مجلس برای 
بازگرداندن قیمت بنزین؛

پس لرزه های 
شوک بزرگ

سياست 2

دولت و به طورکلی مجموعه نظام تــاش خود را کردند که افزایش 
ســه برابری قیمت بنزین در آرام ترین شــکل ممکن عملی و اجرایی 
شود؛ با این حال این شوک به قدری بزرگ بود که طی ساعات گذشته 
پس لرزه های متعددی داشت. اولین پس لرزه ها مربوط به اعتراضات و 
تجمعات در برخی شهرهای کشور بود.  همان شبانه، تجمعات اعتراضی 
در اهواز، امیدیه، شوشتر، ماهشهر، بهبهان، خرمشهر، بیرجند، مشهد، 
ســیرجان، شــیراز، قزوین، تبریز، مازندران، گیان، یاســوج، کرج، 
اصفهان، شیراز، مشهد، تبریز، کرمانشاه، المرد، سنندج و حتی تهران 
شکل گرفت و به سرعت ویدئوهایی از تجمعاتی که علیه افزایش قیمت 
بنزین شعار می دادند، منتشر شــد. در برخی از این ویدئوها، نیروهای 
پلیس مشــغول گفتگو با مردم و آرام کردن آنها بودند و در برخی دیگر 
کار به درگیری تجمع کنندگان و پلیس، پرتاب ســنگ و اشیا به سوی 
پلیس، آتش زدن سطل های زباله، شلیک گاز اشک آور و حتی استفاده 

از ماشین آبپاش در برخی مناطق کشید. 
اعتراضباماشینخاموش

شــکل خاصی از این تجمعات اعتراضی نیز ایجاد ترافیک در نقاط 
مختلف شهرها بود. در بســیاری از شــهرها، مردم با اتومبیل خود در 
میادین و خیابان های اصلی شــهر حضور یافته و خودروی خود را در 
خیابان خاموش کردند که منجر به ترافیک ســنگین در معابر شــد. 
خبرنگاران گزارش می دادند که در برخی مناطق پلیس با جرثقیل در 

حال جابه جا کردن این ماشین هاست...

سخنگوی دولت گفت: ۶۰ میلیون نفر به ویژه خانوارهای کم درآمد از 
منابع حاصل از اصاح قیمت بنزین برخوردار می شوند.

علی ربیعی در گفــت و گوی تلویزیونی درباره جلســه روز شــنبه 
شــورای عالی هماهنگی اقتصادی که با حضور ســران قوا برگزار شد، 
افــزود: در ادامه مباحــث مربوط به اصاح ســاختار بودجــه و اقتصاد 
 ایران، چهل و دومین جلســه شــورای عالــی هماهنگــی اقتصادی

 برگزار شد.
سخنگوی دولت با اشاره به تصمیمات جلسه شورای عالی هماهنگی 
اقتصادی درباره مدیریت مصرف ســوخت و حمایــت اجتماعی، گفت: 
درابتدای جلســه »عبدالرضا رحمانی فضلی« وزیر کشور و »محمدباقر 
نوبخت« رئیس ســازمان برنامه و بودجه گزارش هایی به اعضای جلسه 

ارائه کردند.
ربیعی بیان کرد: سران قوا ضمن تشکر از تاش های وزیر کشور برای 
اجرای طرح مدیریت مصرف سوخت، هر کدام به صورت جداگانه صحبت 
کردند و بر همکاری همه جانبه همه دســتگاه ها و نهادهای کشور برای 

اجرای موفق این طرح ملی تاکید کردند.
وی یکی دیگر از مباحث این جلســه را تحقق و اهداف طرح مدیریت 
مصرف سوخت و حمایت از اقشــار کم درآمد جامعه عنوان کرد و گفت: 
در این جلسه ایجاد عدالت اجتماعی و برخوردار شدن ۶۰ میلیون نفر از 
خانواده های کم درآمد از منابع حاصل از اصاح قیمت بنزین، مورد تاکید 

مجدد قرار گرفت.
ســخنگوی دولت بــا بیان ایــن کــه از اهــداف مهم ایــن طرح 
مبارزه با قاچاق ســوخت بود که در جلســه شــورای عالی هماهنگی 
اقتصــادی مــورد بحث قــرار گرفت، افــزود: بحث مدیریــت مصرف 
 ســوخت و مقاوم ســازی اقتصاد ناشــی از این طرح نیز در این جلسه

 مطرح شد.

سخنگویدولت:
۶۰ میلیون نفر از منابع حاصل از اصالح 

قیمت بنزین برخوردار می شوند

خبر

مشــاور اقتصادی اتحادیه اروپا گفت: آقای روحانی بگویند که بخشی 
از این تصمیم ها برای بازسازی اقتصاد است و هیچ بازسازی بدون سختی 
نیست. اما دولت نیز باید سعی کند این سختی را به صورت عادالنه تقسیم 
کند بطوریکه سهم سه دهک پایین جامعه از این سختی کاهش و سهم سه 

دهک باال افزایش یابد.
مهرداد عمادی در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا در مورد افزایش 
قیمت بنزین گفت: در ابتدای امر باید عرض کنم که در این مورد باید ارزیابی 
کارشناسی صورت بگیرد و از هرگونه سیاست زدگی جلوگیری شود. باید 
توجه داشت که در نوامبر ۲۰۱۹ ایران سومین کشور ارزان در قیمت بنزین 
بود. مثًا ۳۰ درصد ارزان تر از قطر، ۱۷ درصد ارزان تر از کویت، نصف قیمت 

در عربستان و ۴۵ درصد ارزان تر از بحرین و عراق بود.
وی تاکید کرد: شاید برخی ها سطح درآمد را ماک مقایسه قرار دهند 
اما مشاهده می کنیم در عراق که سطح درآمد خیلی پایین تری نسبت به ما 
دارد باز هم بنزین گران تر از کشور ما است یا در پاکستان قیمت بنزین سه 

برابر ایران است پس مقایسه درآمدها در این مورد بی اساس است.
عمادی گفت: شاید عده ای بگویند که چون ما نفت داریم پس باید قیمت 
بنزین نیز ارزان باشد در حالی که بین این دو همخوانی وجود ندارد. مثًا در 
روسیه که نفت آن بیشتر از ایران است، قیمت بنزین دو و نیم برابر ما است 
یا در کویت که ســرانه نفت آن ۱۸ برابر ایران است باز می بینیم گران تر از 
ایران است، پس مقایسه کشورها در این موضوع این ادعا را نیز رد می کند.

وی تصریح کرد: همچنین باید هزینه جانشینی بنزین را در نظر گرفت 
یعنی وقتی ما ۲۸ یا ۲۹ سنت برای هر لیتر بنزین پرداخت می کنیم و باید 
محاســبه کنیم که در اثر عدم صادرات چه درآمدی از دســت می دهیم. 
متوسط قیمت بنزین در منطقه ما ۵۱ سنت است یعنی اگر ما هیچ کاری 
نکنیم و به کشــورهای همســایه بنزین صادر کنیم درآمد ارزی خواهیم 
داشت. اما پرسش این است که پس تکلیف شهروندان ایرانی چه می شود؟ 
اینجا است که موضوع اقتصاد رفاه تصمیم دولت مطرح می شود، باید توجه 
داشــت که افزایش قیمت بنزین دو اثر درآمدی از طریق تاثیرگذاری بر 
قدرت خرید مردم و نیز اثر جانشینی از طریق جایگزین کردن حمل و نقل 

عمومی مانند مترو به جای خودروهای شخصی را در پی خواهد داشت.
مشــاور اقتصادی اتحادیه اروپا در توضیح اثر درآمدی افزایش قیمت 
بنزین گفت: در مورد اثر درآمدی بنــده هیچ تردیدی ندارم و با گفته های 
آقای روحانی مبنی بر جبران کردن آن از طریق یارانه همسو نیستم اینکه 
مابه التفاوت را به صورت یارانه بپردازیم کار درستی نیست. بنده دولت را 
درک می کنم که به دنبال کاهش هزینه های سیاســی آن است اما با این 
اوصاف این موضوع اثر منفی خواهد داشت هرچند که کابینه آقای روحانی 

آن را به صورت دقیق محاسبه کرده باشد.

عمادی در مورد بار تورمی ناشی از این تصمیم گفت: یکی از مهمترین 
نکات در این مورد ایجاد زنجیره تورمی است که کسی نمی تواند میزان آن را 
محاسبه کند و حتی اگر محاسبه شود برای همه خانوارها قابل اتکا نیست. 
تصور بنده این است که این تصمیم برای بیش از ۷۰ تا ۸۰ درصد خانوارها 
تاثیر منفی خواهد داشت چون در ایران حمل و نقل یک متغیر کلیدی است 
و بیشتر موضوعات را تحت تاثیر قرار می دهد به همین دلیل نگاه بنده در 
این مورد از آقای روحانی جدا است که از طریق یارانه بخواهد اثر درآمدی آن 
را جبران کند. پس با در نظر گرفتن شرایط در کوتاه مدت این تصمیم بر رفاه 
خانوارها منفی خواهد بود و اثر جبرانی که آقای روحانی مطرح می کنند؛ 

تصمیم درستی نیست و باید آن را تغییر دهد.
وی خاطرنشان کرد: همچنین علیرغم ادعای دولت مبنی بر اینکه، این 
تصمیم اثر درآمدی برای دولت ندارد در واقــع به کمک دولت می آید. اما 
سوال این است که آیا این موضوع اساساً مثبت است یا منفی؟ که از نظر بنده 
منفی نیست چون به هر حال دولت زیر فشار بی سابقه است و اگر به دنبال 
این هستیم که از این دوره گذر کنیم باید بپذیریم که دولت به آن احتیاج 
دارد تا میزان هدررفت ارز ناشی از ارزان فروشی و مصرف بنزین را کاهش 

دهد تا میزان صادرات به همسایگان ممکن شود.
عمادی ادامه داد: همچنین این افزایش تقریبا برای یک سوم خانوارها 
مسئله ای نخواهد داشــت طبقه ای که تعداد خودروها و سفرهای تفننی 
بیشــتری را دارند و در واقع ما به صورت غیرمســتقیم به آنها سوبســید 
می دهیم که اگر قیمت بنزین باال برود آنها مجبور خواهند شــد هزینه آن 

را بپردازند.
وی در توضیح تاثیرات میان مدت این تصمیــم گفت: اگر این تصمیم 
همراه با تصمیم های دیگر باشد، می تواند یارانه های غیرمستقیم و غیرقابل 
توجیه را نیز کاهش دهد. بنده باورهای دینی جامعه ایران را درک می کنم 

اما باید پذیرفت که ما بودجه های عجیب و غریبی به برخی نهادهای مذهبی 
پرداخت می کنیم. باید توجه داشــت که ما در یک گذر زمانی حساس در 
اقتصاد هستیم و اگر قرار بر محکم بستن کمربندها باشد باید این بخش ها 
نیز آن را انجام دهند چون هزینــه تبدیل ارز به ریــال و پرداخت به آنها 

همیشه بیشتر بوده است.
عمادی اظهار داشت: بنابراین اگر آقای روحانی تصمیم دارند در پنجره 
زمانی باقیمانده گام های زیربنایی برای اصاح اقتصاد کشــور بردارند آن 
موقع این تصمیمات با آن همراه خواهد بود. ما باید بپذیریم که اقتصاد ما 
بحرانی است و بســیاری از هزینه های غیر قابل توجیه را باید کاهش داد. 
حتی زمانی که ما درآمد ساالنه ۱۲۰ میلیارد دالر از فروش نفت داشتیم باز 

هم این قیمت پایین بنزین ریخت و پاش ها غیر قابل قبول است.
وی ادامه داد: اگر افزایش قیمت بنزین با مورد گفته شده در باال همراه 
باشد شهروندان ایرانی این تصمیم را با هزینه کمتری خواهد پذیرفت. یعنی 
دولت بگوید که در کوتاه مدت مسئله فشــار اقتصادی است و ما به دنبال 
جبران آن هستیم و بخش های دیگر که پول های غیرقابل توجیه دریافت 
می کنند نیز شامل این صرفه جویی هستند آن موقع شهروندان ما این را 

خواهند پذیرفت که شرایط سخت است.
این کارشــناس اقتصادی با بیان اینکه آقای روحانــی از این تصمیم 
به عنوان گام نخســت استفاده کند و اقتصاد را به ســمت اقتصاد شفاف و 
رقابتی سوق دهد، گفت: البته باید توجه داشت که کاهش هزینه ها نباید 
به عنوان هدف در نظر گرفته شــود بلکه باید وسیله ای برای دولت باشد تا 
سرمایه گذاری در پروژه های عمرانی را افزایش دهد و این تجربه ای است که 
ما در کشورهای چکسلواکی، مجارستان و رومانی آن را داشتیم. آن موقع 
مردم خواهند پذیرفت که این سرمایه گذاری ها موجب آینده روشن برای 
فرزندان آنها است که درآمد آنها را افزایش خواهد داد. این موضوعات نیاز 

به گفت وگوی شفاف و صریح با مردم دارد.
این اقتصاددان افزود: ایشان باید بگویند که بخشی از این تصمیم ها برای 
بازسازی اقتصادی است و هیچ بازسازی بدون سختی نیست اما دولت نیز 
باید سعی کند این سختی را به صورت عادالنه تقسیم کند بطوریکه سهم 
سه دهک پایین جامعه از این سختی کاهش و سهم سه دهک باال افزایش 
یابد. عمادی متذکر شد: در تجربه شش کشور که در حذف یارانه ها درگیر 
بودیم شاهد تنش های اجتماعی و سیاســی بودیم. اما دولتمردان شجاع 
که متعهد به آینده کشور هســتند این را باید به مردم بگویند که این برای 
ساختن آینده مردم و خروج از بن بســت اقتصادی است باید توجه داشت 
که هزینه های مصرفی کشور ما پنج و نیم برابر هزینه های عمرانی است و 
ما باید به سمت ساختن اقتصاد از طریق کاهش بیکاری، اشتغال پایدار و 

کاهش وابستگی  به نفت که فسادزا است حرکت کنیم.

گفتوگو

مشاوراقتصادیاتحادیهاروپادرگفتوگوباایلنا:

بازسازی اقتصاد بدون سختی نخواهد بود

نایبرئیسفراکسیونامیدمجلس:

دولت بنا به رعایت مصالح ملی به FATF بپیوندد
سياست 2

چرتکه 3

عبورشاخصارزیازمرزمقاومتی

پسابنزین؛  نرخ دالر  را  صعودی کرد


