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محروميت از يك قاعده عقاليي

يكي از علل پيش��رفت تكنولوژي، قيمت اس��ت. 
چگونه؟ فرض كنيد كه به  دليلي برق مجاني باشد، در 
اين صورت كدام توليدكننده اي ترغيب مي شود كه 
يك يخچال با مصرف انرژي و برق كمتري توليد كند؟ 
طبيعي است كه اگر چنين يخچالي توليد شود، قيمت 
تمام شده آن به نسبت گران تر از يخچال قبلي است 
ولي چون به لحاظ هزينه هاي برق براي مصرف كننده 
فرقي نمي كند، درنتيجه مصرف كننده هيچ عالقه اي 
به خريدن يخچالي كه برق كمتري مصرف مي كند 
ولي گران تر اس��ت نخواهد داشت. حال فرض كنيد 
كه برق مجاني نباشد و يخچال جديدي در بازار بيايد 
كه نصف يخچال هاي موجود در منازل برق مصرف 
كند. برحسب اينكه قيمت برق مصرفي چقدر باشد، 
حس��اب مي كنيم كه آيا خريد يخچ��ال كم مصرف 
براي ما به صرفه است يا خير؟ اگر تفاوت برق مصرفي 
ماهي  هزار تومان ش��ود طبعاً يخچال جديد را كه دو 
برابر قديمي ها قيمت دارد، نمي خريم، ولي اگر تفاوت 
قيمت ماهي ده هزار تومان شد، انگيزه خريد يخچال 
كم مصرف را خواهيم داش��ت زي��را اگر يك يخچال 
حداقل 15 س��ال كار كند، با ماهي 10 ه��زار تومان 
تفاوت قيمت در برق مصرفي، خريد يخچال جديد 
حدود 1/8 ميليون تومان )به قيم��ت امروز( براي ما 
صرفه جويي مي كند. بنابراي��ن قيمت برق عالمت و 
انگيزه اي است براي توليدكنندگان كه يخچال هاي 
با مصرف ب��رق پايين تر توليد كنند و به پيش��رفت 
تكنولوژي كمك نمايند. بنابراين وقتي كه كاالهاي 
اساسي و مهم و هر كاالي ديگري حساسيت قيمتي 
نداشته باش��ند، موجب اختالل در مصرف و توليد و 
پيشرفت تكنولوژي توليد و مصرف آن كاال مي شويم 
و درنهايت همه ضرر می كنيم. اين وضعيتي است كه 

براي كاالي انرژي در ايران رخ داده است.
با كاهش قيمت نفت در جهان، گفته مي شود كه 

قيمت جهاني بنزين نزديك به ليتري 1000 تومان 
شده است، در حالي كه تا چند ماه پيش، اين قيمت به 
حدود 3 هزار تومان هم رسيده بود. ولي اين تغييرات 
قيمت هيچ اثري در مصرف و تولي��د در ايران ندارد. 
نه موقعي كه قيمت باال مي رود، از مصرف ما كاسته 
مي شود و نه تأثيري بر قيمت و تقاضاي خودروهاي 
كم مصرف دارد و گويي كه اقتصاد اي��ران در جزيره 
دورافتاده و بي ارتباط با جهان اقتصاد به س��ر مي برد. 
وقتي هم كه قيمت بنزين پايين مي آي��د، باز هم از 
ارزاني سوخت بهره مند نمي شويم و توليدكنندگان 
برای جبران ضرر كوشش��ی ب��رای صرفه جويی در 

هزينه های توليد    نمی كنند.
براي پيدا كردن دركي بهتر از اهميت اين سازوكار 
كافي اس��ت يادآوري كنيم وقتي كه در س��ال 1973 
قيمت هاي نفت به يكب��اره چند برابر ش��د، بنگاه ها 
و مردم كش��ورهاي توسعه يافته به س��رعت خود را با 
اين قيمت هماهنگ كردند، يكي از ش��يوه هاي آنها 
نوآوري در توليد خودروها يا ديگر ماش��ين آالتی بود 
كه مصرف  انرژي كمتری داش��تند. اين كار در نهايت 
منجر ب��ه كاهش مصرف س��وخت و ان��رژي گرديد. 
درواقع آنان اتفاق ناخوشايند افزايش قيمت نفت را به 
نحوي مديريت كردند كه در نهايت به نفع خودش��ان 
شد. هم مصرف سوخت كم شد و هم هواي شهرهاي 
آنان پاكيزه تر گرديد و هم وابستگي خودشان به نفت 
خاورميانه را كاهش دادند. ولي ما چه كرديم؟ اولين كار 
اين بود كه قيمت سوخت را ثابت نگه داشتيم تا مثاًل 
مردم راضی بمانند، چون پول داشتيم، نيازي به افزايش 
قيمت نديديم، لذا پيكان را با مصرف هر صد كيلومتر 
17 ليتر روانه بازار كرديم. سوخت با ارزش را دود كرديم 
و دود آن را ب��ه خورد ريه هايم��ان داديم و هزينه های 
بهداشت و سالمت را باال برديم. با اين تصور باطل كه 

داريم، ارزان مصرف مي كنيم.

سخنگوی وزير ارشاد موضع اين وزارتخانه را درباره  احضار 
تهمينه ميالنی به دادگاه، فعاليت و حضور جعفر پناهی در 
ايران و جشنواره های خارجی، لغو كنسرت های مجوزدار در 
شهرستان ها، بودجه  وزارت ارشاد و برگزاری جشنواره های 

فجر اعالم كرد.
به گزارش ايس��نا،  حس��ين نوش آبادی درباره  برگزاری 
جشنواره های فجر، گفت: اين جشنواره ها به عنوان يكی از 
مهم ترين و موثرترين جشنواره های كشور با هدف سطح 
كمی و كيفی و هويت  بخشيدن به سينما، هنر و موسيقی 
كشور برگزار می شوند. يكی از مشكالتی كه امسال در هيأت 
انتخاب فيلم ها به وجود آمد، نزديك بودن اس��تانداردها و 
كيفيت مناسب فيلم ها بود كه نشان دهنده ارتقای سطح 
فيلم ها در اين دوره از جشنواره اس��ت. هيأت داوران تمام 
تالش خود را كرد كه حق كسی ضايع نشود و فارغ از تعلقات 

شخصی بهترين تصميم را بگيرد.
او افزود: برای اين كه امس��ال نماي��ش و اكران فيلم ها با 
مشكل مواجه نشود، 29 سالن ميزبان فيلم های جشنواره 
هستند و تخفيف هايی هم برای طيف های مختلف در نظر 
گرفته شده است. همچنين مقرر شده است كه فيلم اولی ها 
صاحب جشنواره مستقل شوند. فيلم هايی با مضمون دفاع 
مقدس هم با وجود داشتن جشنواره مستقل، از فيلم های 
قابل توجه اين دوره از جشنواره هستند. كميسيون فرهنگی 
مجلس، نظارت و دخالت مستقيمی بر برنامه های فرهنگ و 
هنر ندارد و ما نظرات و پيشنهادات آنها را طبق حقوقی كه 
مجلس و وزارتخانه دارد، بررسی می كنيم. اين كميسيون 
دخالتی در انتخاب فيلم های جشنواره فجر امسال نداشته  

است.
اهل تعقیب و جبهه گیری و صف آرایی نیستیم

نوش آبادی در پاس��خ به پرسش خبرنگاران درباره  وضع 
فعاليت جعفر پناهی - كارگردان سينما - در ايران و حضور 
فيلم های او در جشنواره های خارجی، به خصوص جشنواره 
فيلم برلين، اظهار كرد:  وزارت ارش��اد تا زمانی كه اثری به 
آن ارايه نشده، نمی تواند اظهارنظر كند. بستر حضور همه 
كس��انی كه قصد خدمت به فرهنگ و هنر كشور را دارند، 

فراهم اس��ت اما با آن هايی كه طبق ضوابط و قوانين دچار 
مسائلی هستند و فعاليت ش��ان با وقفه مواجه شده طبق 
قوانين رفتار خواهد ش��د. نگاه وزارت ارش��اد به اين مسأله 
نگاه فردی نيست. اين طور نيست كه وقتی يك نفر از يك 
حق اجتماعی محروم می شود، در مقام امنيتی و سياسی 
به موضوع او رس��يدگی كنيم. هدف ما، زمينه سازی برای 

حضور افراد مختلف در حوزه فرهنگ و هنر است.
او افزود:  قرار نيست ما افراد را تعقيب كنيم و جبهه گيری و 
صف آرايی داشته باشيم. اقتدار فرهنگی كشور زمانی محقق 
می ش��ود كه ما هنرمندان را جذب كنيم و درست نيست 
كه به خاطر خطاها و اشتباهات مقطعی افراد در يك دوره 
خاص، مهر ابطال بر پيشانی آنها بزنيم و آنها را برای هميشه 
مجرم بدانيم. يك ايرانی متعهد هرگز سياه نمايی نمی كند. 
آن هايی كه دست به اين كار می زنند فقط نام ايرانی بودن را 
يدک می كشند و با رفتارهای شان ارزش های فرهنگی ملت 
را زير سوال می برند. سياست ما جذب كسانی است كه در 
مقطعی اشتباه كرده اند، اما حاال می خواهند برای تقويت و 

اعتالی فرهنگ خودی تالش كنند.
س��خنگوی وزير ارشاد در پاس��خ به اين پرسش كه چرا 
برخی كنسرت ها با وجود داشتن مجوز در شهرستان ها لغو 
می شوند، گفت:  ما هم نسبت به اين اتفاقات گله مند هستيم 
و معتقديم وقتی يك كنسرت مراحل قانونی خودش را طی 
می كند و از نهادهای ذی ربط مجوز می گيرد، دليلی بر لغو 
آن نبايد وجود داشته باشد. متاسفانه اتفاقات، حاشيه ها و 
دخالت های بی موردی كه نگرانی های امنيتی در پی دارد، 
باعث می شود كه مقامات سياس��ی و امنيتی برای حفظ 
نظم و جلوگي��ری از اخالل در جامع��ه مجبور به تعطيلی 

كنسرت ها شوند.
او افزود:  اين گونه اتفاقات به اس��تمرار برنامه های هنری 
لطمه جدی می زند. برخی گروه ه��ا و جريان های تندرو از 
سر دلسوزی يا بی اطالعی هنجارشكنی می كنند و بدون 
در نظر گرفتن مصالح و منافع كش��ور دس��ت به اقدامات 
اخالل گرانه می زنند. اگر كس��ی در اين مورد حرفی دارد، 
بايد از مجرای قانونی وارد شود و جامعه را نبايد دچار هرج و 

مرج كرد. البته من از هنرمندانی كه برای رعايت حال مردم 
و پيش��گيری از حوادث غيرقابل پيش بينی از حقوق خود 
می گذرند، تشكر می كنم. تفاهم نامه ها و قراردادهايی كه 
بين وزارت ارشاد و نهادهای مرتبط در شهرستان ها منعقد 
می شود كتبی است و ما راضی به لغو آنها نيستيم. وضع اين 
كنسرت ها و تضييع حقوق كسانی كه لطمه ديده اند از طرف 
ارشاد پيگيری خواهد ش��د. معاونت هنری اعالم كرده كه 
درصدد تدوين تفاهم نامه ای با نيروی انتظامی برای تأمين 

امنيت برگزاری كنسرت هاست.
نوش آبادی همچنين گفت: همان طور كه در صحبت های 
قبلی ام اش��اره كردم تا كنون مجوزی برای موس��يقی رپ 
صادر نش��ده، اما اگر اين موسيقی در چارچوب سياست ها 
و در راس��تای برنامه های وزارت فرهنگ و ارش��اد اسالمی 
بومی سازی شود و با فرهنگ اسالمی ايرانی متناسب باشد، 

ممكن است در آينده برای موسيقی رپ مجوز صادر شود.
مردم حق دسترسی آزاد به اطالعات دارند

نوش آبادی درباره  قانون حق دسترس��ی آزاد به انتش��ار 
اطالعات نيز گفت: مردم حق دسترس��ی آزاد به اطالعات 
را دارند و تمام دس��تگاه ها موظف  هستند طبق مقررات، 
آيين نامه ها را به اطالع مردم برس��انند. خوشبختانه دولت 
يازدهم تالش كرد تا آيين نامه اجرايی اين قانون به تصويب 
برس��د. اجرای اين قانون در راس��تای حقوق شهروندی و 
تحقق دولت الكترونيك گامی برای پيش��برد برنامه های 

اجتماعی و تأمين حقوق ملت ايران است.
 موضوع احضار تهمینه میالنی به دادگاه

 برای ما روشن نیست
سخنگوی وزير ارش��اد در بخش ديگری از اين نشست 
درباره احضار تهمينه ميالنی به دادگاه، گفت:  محتوای متن 
احضاريه و اتهامی كه به ايشان وارد شده هنوز برای ما روشن 
نيست و نمی دانيم كتابی كه قبال مجوز گرفته چطور باعث 
احضار ايشان به دادگاه شده است. حتی برای خود متهم هم 
هنوز تفهيم اتهام نشده و ناشر هم اظهار بی اطالعی كرده 
است. بايد ببينيم كه اين موضوع شاكی خصوصی دارد يا 

مدعی العموم آن را مطرح كرده است.
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»شهروند« از نابودی بازارهای صادراتی با صدور کاالهای بی کیفیت گزارش می دهد

حس�ام مهدوی- گ�روه اقتصاد| كش��ورهای عراق 
و افغانستان به دليل داش��تن مرز مشترک و همچنين 
بازار مناس��ب برای كاالهای ايران، مهم ترين بازارهای 
منطقه ای برای صادرات توليدات داخلی ايران محسوب 
می ش��وند. براس��اس آمار اعالم ش��ده عراق دومين و 
افغانس��تان چهارمين مقصد كااله��ای صادراتی ايران 
به شمار می روند و هر  س��ال حجم مناسبی از كاالهای 
غيرنفتی ايران به اين دو كش��ور صادر می شود. با توجه 
به فضای مناس��ب اين دو بازار منطقه ای و حجم باالی 
صادرات ايران به اين دو كش��ور به نظر می رسد كه بايد 
اهميت ويژه ای برای صادرات به اين دو كشور قايل شد 
و با صدور كاالهای با كيفيت اين ب��ازار را برای صادرات 
مستمر حفظ كرد. اما نكته مهم در اين بين عدم توجه 
اساسی به حفظ كيفيت در صادرات به اين كشورهاست 

كه باعث ش��ده تا اخيرا صادرات به عراق و افغانس��تان 
كاهش يافته و در برخی از موارد ش��اهد مرجوع ش��دن 
كاالهای صادر ش��ده به اين دو كش��ور باشيم. آنچه كه 
باعث بروز چنين شرايطی می شود عدم آينده نگری در 
برخی از صادركنندگان است كه سود آنی و زودگذر را بر 
حفظ بازار و در نهايت تأمين منافع ملی ارجح دانسته و 
با صدور كاالهای بی كيفيت و بعضا تاريخ گذشته اعتبار 

بدنه صادراتی ايران را زير سوال برده اند.
اين موضوع باعث ش��د تا چندی پيش سفير عراق نيز 
نس��بت به كيفيت پايين كاالهای ايرانی صادر شده به 
عراق گاليه كرده و اعالم كند كه دولت متبوعش قصد 
دارد در مبادی ورودی كااله��ای ايرانی به عراق كنترل 
كيفی كاال را جدی گرفته و از ورود كاالهای بی كيفيت 

ايرانی جلوگيری كند.

 آبرو ریزی تجار ایرانی 
در عراق و افغانستان

»شهروند« از تاثیر جنگ و ادوات جنگی آمریکا در آلودگی شدید آب، خاک، هوا و غذای عراقی ها گزارش می دهد

  سفیر عراق از کیفیت پایین کاالهای صادراتی ایران گالیه کرد

37 عامل سرطان زا در مرزهای ايران و عراق
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باید بنویسند؟

 مشارکت اجتماعی
 و مردم ساالری 

سعید  اصغرزاده

جامعه

16

چرا صنعت و دانشگاه 
جزایر جدا از هم هستند

 حسن  حاجیان

اقتصاد

5

افق روشن در عرصه 
خدمات اجتماعی

سیدمحمدحسین جوادی

طرح نو

11

 آیا از داشتن عقده
 رنج می برید؟
پدرام ابراهیمی

طنز

20    ادامه درصفحه2

ویژهنامه
کولهپشتی
ضمیمهرایگان

امروز

سخنگوی  وزارت ارشاد :

 از هنجارشکنی گروه ها و جریان های تندرو گله مندیم


