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خان هداری
چند یمارزد؟

بررسیاقتصادیارزشکارخانگی
وتولیداتخانگی
وخانهداری
4

بیمه بدنه خود را
به روز رساین کنید!

چگونگیتغییراتبیمهبدنهدر
گیر و دار افزایش قیمت خودرو!

6

سانتافهسواری
بورس؟!

امیدواریبهجبرانعقبماندگی
بازارسرمایهنسبتبهبازارهای
موازی با عبور از 220هزار واحد

حساب و کتاب
سفره ماه رمضان

5

7

در پیچ و خم
دره مشخال

راهنمای سفر به یک دره زیبا
در استان خراسان رضوی

6

بررسی اقالم خوراکی مورد استفاده در ماه رمضان

«کاوه»
در جاده یماتزد

بررسیفنی
محصولسنگینسایپا

یادداشت
n o t e

بنزینیارانهایحقمسلمکیست؟!

روزهـای آخـر هفته ،خبرهای غیررسـمی
مهدی حسن زاده
از آغـاز سـهمیه بنـدی بنزیـن از روز پنـج
روزنامهنگار
شـنبه ،چنان هول و هراسـی در دل برخی
از هموطنـان افکنـد کـه بـه سـرعت روانه
پمـپ بنزینهـا شـدند .مشـاهدات نگارنـده حاکـی از این اسـت که بـا وجود
تکذیـب خبـر اجـرای سـهمیه بندی از پنج شـنبه ،پمپ بنزینها در سـاعات
پایانـی روز چهارشـنبه نیـز شـلوغ بودنـد .بـا توجه به این که باک بسـیاری از

مراجعـه کننـدگان هنـوز خالـی نشـده بود ،میتـوان فرض گرفـت که برخی
مراجعـه کننـدگان بـه پمـپ بنزینهـا فقـط بـرای  20تـا  30لیتـر بنزین به
پمـپ بنزینهـا مراجعـه کـرده و زحمـت سـاعتی در صـف ایسـتادن را بـه
خـود دادهانـد .بـا فـرض قیمـت گمانه زنـی شـده  2500تومان بـرای بنزین
آزاد (اگرچـه اعلام شـد قیمـت بنزیـن آزاد نیـز مانند میزان سـهمیه وزمان
اجـرا هنـوز مشـخص نیسـت) عملا برخـی هموطنـان کـه بعضـی سـوار بر
خودروهـای چندصـد میلیونی بودنـد ،ترجیح دادند رنج ایسـتادن در صفوف

فشـرده پمـپ بنزیـن و اتلاف وقـت را بـرای  30تـا  45هـزار تومـان مابـه
التفـاوت بـه جـان بخرنـد .ایـن رفتار اگر از سـوی افـراد نیازمند انجام شـود،
شـگفت آور نیسـت و همـه میدانیـم برخـی در چنان سـختی قـرار دارند که
چنیـن صرفـه اقتصادی برایشـان هزینه دو روز سـفره خانواده شـان را تامین
میکنـد امـا بـرای افرادی از قشـر متوسـط به بـاال و افراد ثروتمنـد ،این صف
کشـی چه معنایـی دارد؟
واقعیت این اسـت که یارانه حق مسـلم همه مردم پنداشـته شـده و ثروتمند

هـم بهانـدازه فقیـر ،خـود را محق به اسـتفاده از این امکان میدانـد .از ابتدا و
حتـی قبـل از اجـرای هدفمنـد کـردن یارانهها تاکنـون تالشها بـرای تغییر
ایـن ذهنیـت غلـط و ایجـاد ایـن باور کـه یارانه حق مسـلم نیازمندان اسـت
نـه دیگـر اقشـار ،ره بـه جایی نبرده اسـت .به نظر میرسـد بایـد کار فرهنگی
قـوی تـر ،تالش رسـانهای اثرگذارتـر و کارآمدی اجرایی بیشـتری در دولت و
نهادهـای مسـئول انجـام شـود تا ذهنیتها دربـاره یارانه تغییر کند و بسـاط
صفـوف به هم فشـرده بنزیـن را برچیند.

