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گروه بازار و سرمایه  -ابراهیم نکو گفت :یکی از مشکالتی که اخذ مالیات از تراکنشهای بانکی به وجود میآورد
این است که فرار مالیاتی بیشتر خواهد شد .در روزهای اخیر ایده جدید برای اخذ مالیات از تراکنشهای بانکی،
انتقادات و گالیهها فعاالن اقتصادی و صاحبان کسبوکار را به دنبال داشته است و برخی از کسبه در شهرهای
مختلف به نشانه اعتراض خود نسبت به تصمیمات وزارت اقتصاد برای اخذ مالیات از تراکنشهای بانکی مغازههای
خود را تعطیل کردهاند .به گفته آنها وضعیت بد معیشت ،تورم و تحریم طی سالهای اخیر کسب و کارها را به شدت
تحت تاثیر قرار داده است و شیوه تازه برای مالیاتستانی از کسب و کارها فشار بیشتری به کسبه وارد خواهد
کرد .با توجه به شرایط پیش آمده و به دنبال اختالف مالیاتی سازمان امور مالیاتی با صنوف ،حال اصناف خبر از
پیشنهادی میدهند که در انتظار پاسخ سازمان امور مالیاتی هستند.
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محمدعلی وکیلی

دودش به چشم اکثریت و
نونش به جیب اقلیت!

« ابتکار» سفر مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا به ایران را بررسی می کند

ماموریت
برای احیای برجام
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خبر

رئیسی:

ایران میتواند شریکی پایدار جهت اتصال بریکس به
گلوگاههای انرژی باشد
رئیس جمهوری گفت :ایران به عنوان کشوری با تاریخی پربار از حضور فعال در
ابتکارات بینالمللی ،آمادگی دارد همه ظرفیتهای خود را برای نیل به اهداف بریکس
به اشتراک گذاشته و به شریکی قابل اتکاء جهت اتصال بریکس به گلوگاههای انرژی
و بازارهای بزرگ جهانی مبدل کند.
به گزارش ایسنا ،متن کامل سخنان رئیس جمهوری به شرح زیر است؛
عالیجنابان ،دوستان و همکاران گرامی؛ ابتدا مایلم ریاست دورهای چین و برگزاری
موفقیتآمیز نشست سران بریکس را به عالیجناب شیجینپینگ ،رئیس محترم
جمهوری خلق چین تبریک گفته و از ایشان و دولت چین بابت دعوت از جمهوری
اسالمی ایران جهت مشارکت در «بریکسپالس» و «گفتوگوهای سطح باال پیرامون
توسعه جهانی» قدردانی نمایم .مایلم در چارچوب موضوع نشست که «مشارکت در
توسعه جهانی در عصر جدید» است نکاتی را با شما به اشتراک بگذارم .جهان ب ه هم
ت دوستی
پیوست ه کنونی ،با چالشهای جدید و متنوعی روبروست که روند ِ پیشرف ِ
و صلح جهانی را متأثر می سازد .بحرانهای نوظهوری مانند پاندمی کرونا ،تغییرات
اقلیمی و نیز منازعات منطقهای و بینالمللی ،تعامالت بین کشورها را ضرورتی دو
چندان بخشیده است .از سوی دیگر شاهد تجربهها و ارادههای جمعی ،جهت غلبه
بر مشکالت هستیم که در قالب نهادها و ترتیبات جمعی ،تحققِ ابتکارهای ِ جمعی ِ
توسعه و تأمین ِ منافع ِ مشترک ِ جهانی را تسهیل میکند .الزم است این بستر جهانی
برای نقشآفرینی مؤثرِ نهادهای چند جانبهی مستقل برای نیل به توسعه همگون
و صلح جهانی را تقویت کنیم .روندهای متعارض جهانی ،یکجانبهگرایی ،ترجیحات
قهرآمیز اقتصادی ،اهمیت ایجاد و
ت
ملیگرایانه و چالشهایی مانند تحریم و اقداما ِ
ِ
تقویت نهادهای نوین را در کنار سازمان ملل متحد ضروری میکند تا ضمن احترام
به حاکمیت و منافع ملی کشورها ،گام مهمی برای تحقق «جامعه بشری با آینده
مشترک» برداشته شود .بریکس به عنوان نهادی پیشرو و متشکل از اقتصادهای
بزرگ نوظهور ،توانسته است با ارائه الگوها و ابتکارات مناسب ،روندهای جدیدی را
در جهان شکل دهد .اعضای بریکس با اقتصادهای مکمل و تنوع فرهنگی ،میتوانند
نیازهای متقابل را تأمین کنند و تجربههای ملی و بومی توسعهی خود را در جهت
تقویت رفاه و صلح جهانی با دیگران به اشتراک بگذارند .ابتکارهای اعضای بریکس
از جمله «ابتکار توسعه جهانیِ» رئیسجمهور شیجینپینگ ،نمونه موفقی از نگاه
جهانی برای رسیدگی به چالشهای مشترک و جمعی است .نقشآفرینی مؤثر
بریکس در پیشبرد اهدافی چون توسعه روابط جنوب -جنوب ،اصالحات در نظام
مالی بینالمللی و ارائه ایدهها و ابتکارهایی از سوی اعضای آن از جمله ابتکار کمربند-
راه ،تأسیس بانک توسعه جدید ،با هدف ارتقای رفاه عمومی و تقویت صلح و ثبات
بینالمللی ،نشانگر ماهیت مبتکرانه و تأثیرگذاری این نهاد در مقطع کنونی و آینده
است .سیاستها و برنامههای بریکس که در بیانیهها و اسناد آن انعکاس یافته،
ت مرتبط با دغدغههای
نشان میدهد این نهاد قادر است به طیف متنوعی از موضوعا ِ
دستورکار اجالس حاضر نیز نشاندهنده پیوند مقوله
جوامع در حال توسعه بپردازد.
ِ
توسعه با امنیت ،صلح ،بهداشت ،محیط زیست و نوآوری است .پیشنهادهایی
ت جهانی» نیز بستری مناسب برای شکلدهی به همکاریهای
همانند «ابتکار امنی ِ
سازمان یافته فراهم میآورد.
جناب آقای رئیس ،عالیجنابان ،جمهوری اسالمی ایران عمیقا ًبه عدالت جهانی باور
دارد و تبدیل شدن این آرمان متعالی به گفتمانی فراگیر در عرصه جهانی را ضرورتی
انکارناپذیر میداند .جهان معاصر اگر چه شاهد توسعه در برخی عرصهها بوده است،
اما توسعهی منهای عدالت ،موجب گسترش بحرانهای جهانی نظیر بحران معنویت،
اخالق ،خانواده ،گرسنگی و گسترش شکاف فقیر و غنی و تالش برای به حاشیه راندن
تنوع فرهنگی غنی موجود در جهان شده است.
جمهوری اسالمی ایران ،به عنوان کشوری با تاریخی پربار از حضور فعال در نهادها
و ابتکارات بینالمللی ،برخوردار از ظرفیتهای گسترده اقتصادی ،انسانی و طبیعی
و نیز با الهام از الگوهای بومی ،توانسته است ،به مدد فرهنگ استقاللخواهی و
حقطلبی ،در مسیر توسع ه ملی خود گامهای ماندگاری بردارد .ما آمادگی داریم
همه توانمندیها و ظرفیتهای خود را ،از جمله ذخایر کمنظیر انرژی ،شبکههای
ت استثنایی ِ نیروی انسانی ِ آموزشدیده و
حمل و نقل و ترانزیت کوتاه و ارزان ،ثرو ِ
نیز دستاوردهای علمی ِچشمگیر ،برای نیل به اهداف بریکس به اشتراک بگذاریم .این
موقعیت کمنظیر جغرافیای سیاسی و اقتصادی ،میتواند ایران را به شریکی پایدار و
قابل اتکاء جهت اتصال بریکس به گلوگاههای انرژی و بازارهای بزرگ جهانی مبدل
نماید .در پایان مایلم؛ ضمن تشکر از همه اعضای بریکس ،بار دیگر خرسندی خود
را از حضور در این نشست ابراز داشته و آمادگی نمایندگان دولت جمهوری اسالمی
ایران را برای مشارکت فعال در سایر نشستهای بریکس اعالم میکنم.

یادداشت
کیکاوسپورایوبی

بحران اقتصادی که در برگیرنده قیمتهای فزاینده،
تورم باال ،بیکاری ،رکود و ...است معموال در
سالهای قبل از انقالبها روی میدهد.
جیمز دیویس از نظریه پردازان غربی
در نظریه معروف منحنی جی ،رشد
درازمدت اقتصادی را با بحرانهای کوتاه
مدت برای توضیح انقالب ترکیب نموده
است ،براساس نظر وی انقالبها زمانی رخ
میدهند که پس از یک دوره طوالنی از توسعه
اقتصادی دوره کوتاهی از بحران پیش بیاید ،چنین
توالی اقتصادی نخست موجب ایجاد توقع جهت ارضای مداوم نیازهای
س در نتیجه برآورده نشدن نیازها ،موجب عدم رضایت
فزاینده و سپ 
جمعی میشود ،در نهایت ترکیب رشد اقتصادی طوالنی و بحران کوتاه
مدت است که وضعیت را انقالبی میسازد .مالحظه میشود دولتها
همواره نمیتوانند دنبال مکانیسم سالحی باشند که بخواهند جامعه را به
رفاه و مردم را از فقر نجات دهند مگر تیغ جراحی آنان چنان تیز و برنده
غدد چرکین را از کالبد پنهان جامعه بیرون کشیده و ریشهکن

باشد که
نمایند .گرچه توسعه اقتصادی همانند تمام ابعاد توسعه زمانبر است
لیکن اعتماد و امیدوار بودن جامعه دو عنصر کلیدی و الزمه نیل به اهداف
است.
باید یادآور شد اصالحات اقتصادی در زمینه توزیع عادالنهتر ثروت و
تقلیل تعارضات اجتماعی اغلب رنگ و بوی سیاسی پیدا میکند و مستلزم
دست به دست شدن منابع و قدرت و امتیازات است.
در مسائل اقتصادی مردم بیشتر به جنبههای پراگماتیسم آن اهمیت
میدهند نه جنبه انتزاعی آنرا ،گرچه تبیین انتزاعی پدیدهها در مراحلی هم
الزم است و ضروری ،لیکن اندیشهها و افکار در صورتی حقیقی هستند که

یادداشت
معصومه رضایی فر*
در میان همه پستانداران ،انسان برای رسیدن به خودکفایی به طوالنی
ترین دوره رشد و یادگیری نیاز دارد.به طور کلی ،هرچه دستگاه عصبی
موجود زنده پیچیده تر باشد ،دوره رشد او نیز بیشتر و طوالنی تر است.
لمور«نوعی میمون ابتدایی» که از نخستی ها بشمار می رود و در آزمون
حل مسئله مهارت خوبی فراتر از سایر جانوران دارد ،اندکی پس از تولد می
تواند دور و بر خود به جنب و جوش بپردازد و از خود نگهداری کند .نوزاد
میمون چندین ماه و نوزاد شامپانزه تا چندین سال به مادر خود وابسته اند.
ولی حتی شامپانزه که یکی از خویشاوندان نزدیک آدمی است؛ به مراتب
زودتر از آدمیان همسن خود ،در میان همنوعانش در نقش بزرگساالن
عمل می کند .نظریه چارلز داروین در سال۱۸۵۹میالدی که انقالبی در علم
زیست شناسی آن روزگار پیدا کرد «نظریه سازگاری و انتخاب طبیعی» که
بر پایه بنیاد زیستی رشد انسان تأکید داشت بسیاری از نظریه پردازان بر
وراثت تأکیدی جدید کنند .اما در قرن بیستم ،با سر بر زدن رفتارگرایی،
مجددا محیط گرایان مسلط شدند .رفتارگرایانی از قبیل جان بی واتسون ،و
بی اف اسکینر سرشت انسان را کامال قابل انعطاف دانستند ،آموزش اولیه
می تواند صرف نظر از آنچه کودک به ارث برده،او را به هر نوع بزرگسالی
تبدیل کند که واتسون به شکلی افراطی آن را بیان کرد .امروزه روانشناسان،
نه سرشت و نه تربیت ،هیچ یک را به تنهایی عامل اصلی رشد نمی دانند،
بلکه معتقد هستند این دو در جهت هدایت رشد دائما با هم در ارتباط
دوسویه و تعامل مشترک هستند مثال ً رشد بسیاری از صفات شخصیتی
از قبیل اجتماعی بودن ،نشاط اجتماعی و ثبات عاطفی ،تقریبا به یک
اندازه از وراثت و محیط تأثیر گرفته و اثر می پذیرند و همچنین عوامل

تورم باال دیگر بخشی از اقتصاد ایران شده
است مطابق اعالن مرکز آمار نرخ تورم در
خردادماه فرا بحرانی شده است .تورمی که
هرچند دمار ملت را درآورده اما همچنان تورم باال
دیگر بخشی از اقتصاد ایران شده است .تورمی
که هرچند دمار ملت را درآورده اما همه در آن
بازنده نیستند .اقلیتی نیز در این تورم برنده اند.
شوربختانه فرمان اقتصاد در دست همان اقلیت
است .تورم برای اینان نردبان ارزش افزوده دارایی
هایشان است .چراکه دارایی آنها غیرمنقول و
غیر ریالی است .بر این اساس ،برنده تورم این
گروه هستند؛ هرچه تورم شدیدتر اینان برَنده تر.
ثروت اینان بر موج تورم سوار است به همین
ت تورمی
سبب در امتداد منافعشان پیگیر وضعی ِ
هستند.
بقیه جامعه اما در یک خط افقی نزدیک به
هم زیر خط فقر دست و پا میزنند .تقریبا ً
طبقه معروف به بورژواها ،خرده بورژواها،
طبقه متوسط و زیر متوسط در سبک زندگی
دچار همگرایی شده اند .روز به روز زندگی این
طبقات بیشتر شبیه به هم می شوند .این روزها
تعداد تولیدکنندهها و پیمانکارهایی که کارشان
به ترمینال اتوبوس بین شهری برای مسافرت
کشیده شده هر روز بیشتر می شود .اساسا ً
شکل و تنوع مسافرت ها دارد شبیه به هم می
شود .مخارج سنگین و بی افقی اقتصاد ،طبقات
نسبتا ًدارا و متوسط روبه باال را هم در خرج کردن
محافظه کار کرده است.
ادامه درصفحه 2

بحرانهای اقتصادی پاشنهآشیل دولتها
سودمند باشند و مردم را خرسند سازند.
حاکمان توجه داشته باشند اگر منابع محدود و اقدامات ارزشی انجام
شده ناچیز یا اگر فرصتهای اندکی وجود داشته باشد ،مردم احتماال امید
کمی نسبت به آینده خود خواهند داشت .محدود بودن منابع طبیعی و
سرزمینی امری است محتوم که با توجه به گسترش جمعیت جهانی نیاز به
برنامه ریزی و مدیریت صحیح آن منابع الزم و ضروری است.
اگر برنامههای بازتوزیع و توسعه اقتصادی ،ذخایر ارزشی اقتصادی را
افزایش ندهد ،تاثیر بلند مدت آن افزایش تحریک به خشونت سیاسی
است .روشن شود انتظاراتی که با افزایش حاشیهای تواناییهای ارزشی
ی شوند به نارضایتیهای زهرآگین منجر
تشدید شدهاند دست نیافتن 
میشود.
نکته کلی دیگر این است که برای بیشتر مردم ،ارزشهای اقتصادی
با اهمیتتر از دیگر ارزشها هستند ،از جمله به این دلیل که حداقل
سطحی از کاالهای اقتصادی برای استمرار حیات فیزیکی ضروری است،
برای انسانها تغییرات کوچک در موقعیت ارزشی اقتصادی ،حساستر
از تغییرات در دیگر ارزشها است ،افراد رفاه اقتصادی خود را با دیگران
میسنجند ،این رفاه که بیشتر با درآمدهای مالی ،میزان تملک در اموال
منقول و غیرمنقول و ...صورت میگیرد به ندرت چنین مقایسهای در
زمینه منزلت اجتماعی و کسب قدرت پیش میآید ،هر چند آنان نیز برای
انسانها ضروریاند ولی داشتن ایمنی اقتصادی و ارتقای رتبه آن از اولویت
باالیی باالخص برای انسان امروزی برخوردار است.
روانشناسان و جامعهشناسان اقتصادی نظریهای تحت عنوان زیر دارند:
معتقدند در انسانها آستانهای طبیعی وجود دارد که کمتر از آن ،فقر
طبیعی هر چقدر هم باشد منجر به شورش نمیشود و آن آستانه گرسنگی
است ،اگر محرومیت اقتصادی چنان زیاد باشد که وضعیت انسانها به
سطح معیشت فیزیکی یا کمتر از آن افول پیدا کند ،آنها عمال قادر به
شورش نخواهند بود .هابز باوم نظریهپرداز غربی میگوید :هرگاه مردم

بسیار گرسنه باشند ،چنان به جستجوی غذا مشغول میشوند که به هیچ
کار دیگری نمیتوانند بپردازند و در غیر این صورت خواهند مرد.
د مانند شورشهای نان که
انسانها اغلب برای غذا ،بیشتر شورش کردهان 
برای کاهش قیمت آن در انگلستان و فرانسه قرن هجدهم صورت گرفت،
یا نهضت مشروطه ایران در سال  ۱۲۸۴خورشیدی که به دنبال بحران
اقتصادی تشدید گرفت و به انقالب مشروطه منجر شد .بدیهی است که
مشارکتکنندگان در این شورشها تا گرسنگی مفرط فاصله زیادی داشتند،
آنها در مقابل قیمتهای فزایندهای که آنها را تهدید به گرسنگی میکرد
عکسالعمل نشان میدادند و نه وجود واقعی گرسنگی.
هنگامی که ارزشهای اقتصادی ،انعطافناپذیر و زندگی انسانها نزدیک
به مرز معیشت باشد ،تقريبا هرگونه افول اقتصادی حاشیهای میتواند
ظهور خشونت را شتاب بخشد.
بالیای طبیعی مانند خشکسالی و قحطی نیز در جوامع روستایی بارها به
شورش انجامیده ،افزایش مالیات ،قیمت مواد غذایی ،سوخت و انرژی بارها
همین تاثیرات را بدنبال داشته است.
از تجربیات تاریخی مصائب اقتصادی که در اواخر قرن بیستم دولتهای
زیادی را غافلگیر کرد و موجب انقالبهای مردمی شد میتوان مثال زد
کشورهای اروپای شرقی یا همان بلوک شرق میباشند ،همه کشورها
متحمل مشکالت کمبود انرژی ،کمبود نیروی کار ماهر ،عقبماندگی
ی اجتماعی
تکنولوژی بویژه درحوزههایی مانند تکنولوژی اطالعات ،بحرانها 
از قبیل اوضاع نامناسب محیط زیست ،نرخ باالی مرگ و میر و از همه
مهمتر بیانگیزگی و عدم امید به آینده ،چون کبریتی بود که بر انبار باروت
تودههای ناراضی زده شد.
مالحظه میشود شاید بتوان ابعاد مختلف توسعه را با ترفندهای مختلف
به عقب راند اما عدم ترمیم مشکالت اقتصادی و نداشتن برنامه علمی و
عملی قوی برای توسعه اقتصادی ،سمی است که منجر به شورشهای کور
خواهد شد.

نشاط اجتماعی و موسیقی
ژنتیکی«وراثتی» و هم عوامل محیطی می توانند نقشی تعیین کننده در
بیماری های روحی و روانی داشته باشند.
خسرو آواز ایران همیشه و بارها و بارها هنگام آموزش هنرجویانش یک نکته
اصلی و کلیدی را به آنهایی که تشنه و دوستدار واقعی موسیقی بودند توصیه
می کرد و آن این عبارت طالیی بود «:برای آموختن و یادگیری موسیقی باید
گوشی قوی داشت ».این جاست که اهمیت دو چندان موسیقی و آموزش
از دبستان و دروس پایه ابتدایی در مدارس آموزش و پرورش برجسته و پر
رنگ می شود و باید در تألیف کتب درسی در دستور کار مؤلفان محتوای
کتب درسی قرار گرفته و نهادینه شود و با نگاه دگم ،منفعل و خوداندیش
در این راستا عمل و برخورد برای نسل فردای کشور نکنند؛ چندی پیش بود
که در فضای مجازی و به تبع آن در جراید آموزش و تمرین رقص در یکی
از مدارس آذربایجان غربی که هموطنان ما در این استان ترکیبی از دو قوم
کرد و ترک هستند این مسأله را پر اهمیت کرد و آن این است که موسیقی و
رقص در میان این دو قوم از سایر اقوام در کشور از حائز اهمیت بیشتر و در
درجه نخست اهمیت قرار دارد و برخورد مربیان ،ناظم و رییس آن دبستان
با معلم مربوطه و دانش آموزان این نوباوگان و آینده سازان فردای کشور
بسیار برجسته و کلیدی می شود؛ شوپنهاور موسیقی را عالی ترین نوع هنری
قلمداد می کند که نیازی به حمایت اشکال دیگری هنری دارد .موسیقی را
نمی توان به زبان یا قلم باز گفت .باید شنید،تجربه کرد و آزمود .پیش تر از
شوپهناور و شیفتگی اش به موسیقی ،افالطون جزو اولین فیلسوفانی است
که نگاهی جدی به موسیقی داشته است و در رساله جمهوری به تفصیل
به این هنر پرداخته است.افالطون موسیقی را به عنوان بخش اصلی در
آموزش و پرورش معرفی کرده است .در ادامه ارسطو به نسبت استادش

افالطون ،عالقه وافر و بیشتری به موسیقی نشان داده است و در بوطیقا،
یادگیری موسیقی را الزامی دانسته است.در این سطر از نوشتار طرف صحبتم
با وزیر محترم آموزش و پرورش است که اتفاقا هم زبان نگارنده این نوشتار
است این است که چگونه است وزارت فرهنگ و ارشاد در طرح اوقات فراغت
تابستان برای کالسهای مختلف هنری ثبت نام می کند و در یک بازه زمانی
دو ماهه هنرجویان این کالس ها که اغلب آنها دانش آموزان مقاطع مختلف
از پایه تا دبیرستان هستند شرکت و ثبت نام می کنند و به فراگیری هنرهای
هفتگانه و از جمله موسیقی مشغول می شوند ولی مدیران تحت وزارت
متبوع وزارت آموزش و پرورش در طول سال تحصیلی آن را منع می کنند و
با معلمان بانشاط و پرانگیزه که هدف اصلی آن ها ایجاد انگیزه ،سرزندگی
و نشاط اجتماعی برای آمادگی فراگیری دانش آموزان و بازدهی دوچندان
آن ها در کالس های درس است برخوردهای سخت گیرانه و قهقهرایانه
می شود که اکراد ایران که قومی ریشه دار در تاریخ و از مادها ریشه گرفته
اند همیشه موسیقی را گرامی داشته و پاس داشته اند .می طلبد که وزارت
عریض و طویل آموزش و پرورش با گذاشتن های کارگاه های مختلف آموزشی
و دعوت از نخبگان و اساتید مربوطه با شناسایی آسیب شناسی ساختاری که
متأسفانه امروزه بحث ترویج مواد دخانی و پدیده کشیدن گل و موادی از این
قبیل در مدارس و بویژه کالن شهرها حسابی داغ شده است و دانش آموزان
افسرده شده و از درس و مدرسه گریزان شده و ترک تحصیل می کنند و آمار
آن موجود است و دو سه سال کرونا بر روی این قضیه سرپوش گذاشته بود
را باید با دقت و اهتمام توسط اساتید فن در آموزش و پرورش بررسی کرده و
تا حصول نتیجه و خروجی مناسب تنها نگذاشت.
* مدرس دروس پایه آموزش و پرورش

