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شرکت الکترونیک افزار آزما برنده تندیس طالیی روز ملی 
صنعت و معدن شد 

اسحاق  با حضور  شنبه  روز سه  تجارت  و  معدن  ملی صنعت،  روز  بزرگداشت  مراسم   - تهران   - ایرنا 
جهانگیری معاون اول رییس جمهور و حسین مدرس خیابانی سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت 
در محل نمایشگاه بین المللی تهران برگزار شد. بنابر گزارش ستاد بزرگداشت روز ملی صنعت و معدن و 
بر پایه معیارهای ارزیابی کارگروه انتخاب برگزیدگان، شرکت الکترونیک افزار آزما به جهت برجستگی 
در شاخص رشد صادرات، به عنوان واحد نمونه صنایع الکترونیک در سال 98 شناخته شد و تندیس 

طالیی روز ملی صنعت و معدن را دریافت کرد. 

در جلسه کمیته انرژی های تجدیدپذیر صورت گرفت؛ 

انعکاس دغدغه های بخش 
خصوصی به کمیسیون انرژی 

مجلس 
جلسه هیات رئیسه کمیته تخصصی انرژی های 
دوم  ایران،  برق  صنعت  سندیکاي  تجدیدپذیر 
تیر سال جاری در محل سندیکا و با گزارش دبیر 
سه  در  شده  انجام  اقدامات  درخصوص  کمیته 

هفته اخیر آغاز شد. 
موافقت ساتکین، رئیس سازمان ساتبا در خصوص 

سندیکا،  با  مشترک  کارشناسی  کمیته  تشکیل 
و  تجدیدپذیر  انرژی های  تخصصی  کمیته  تشکیل 
بهره وری برق در اتاق ایران، مکاتبه با معاون استان ها 
مشارکت  خصوص  در  ایران  اتاق  تشکل های  و 
سیاست گذاری  و  راهبری  شورای  در  سندیکا 
اقدامات کمیته  از مهم ترین  انرژی های تجدیدپذیر 

در سه هفته گذشته بود. 
نیرو  وزیر  با  سندیکا  مکاتبات  پیگیری  همچنین 
درخصوص الزام سازمان های دولتی به تامین بیست 
و  تجدیدپذیر  انرژی های  از  مصرفی  برق  از  درصد 
 20 برق  تضمینی  خرید  روش  خصوص  در  نامه 
محدود  مشترکین  مختص  نیروگاه های  برای  ساله 
در  کمیته  اولویت های  اعالم  انشعاب،  ظرفیت  به 
سال 99 و حوزه مسئولیت اعضای هیات رئیسه به 
اعضای کمیته از مهم ترین موارد اشاره شده توسط 

دبیر کمیته بود. 
در ادامه با موافقت اعضا مقرر شد هماهنگی جلسه 
با مدیرکل سرمایه گذاری و تنظیم مقررات بازار آب 
و برق وزارت نیرو پیگیری شود.  همچنین با توجه 
به موافقت اولیه رئیس و معاون سازمان انرژی های 
تشکیل  درخصوص  برق  بهره وری  و  تجدیدپذیر 
برگزاری  شد  مقرر  مشترک،  کارشناسی  کمیته 
با  سندیکا  و  ساتبا  مشترک  کمیته  جلسه  اولین 

حضور رئیس سازمان مذکور پیگیری شود. 
با تصمیم اعضا مقرر شد تهیه نامه ای از سوی سندیکا 
به رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسالمی، 
به منظور معرفی سندیکا و طرح دغدغه های بخش 
دستور  در  تجدیدپذیر  و  برق  در صنعت  خصوصی 

کار قرار گیرد.
در بخش پایانی جلسه مدل کسب و کار انرژی های 
تجدیدپذیر و چالش های بخش خصوصی در انتفاع 
از صنعت مذکور مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت. 
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وزیر نیرو در آیین بهره برداری همزمان از 10 پروژه 
صنعت آب و برق در استان های فارس و کرمانشاه:

14 هزار و 300 میلیارد تومان 
برای ساخت نیروگاه های 

خورشیدی سرمایه گذاری شده 
است

 300 و  هزار   14 گذاری  مایه  سر  از  نیرو  وزیر 
ساخت  برای  خصوصی  بخش  تومانی  میلیارد 

نیروگاه های خورشیدی در کشور خبر داد.
از  نقل  به  دولت  رسانی  اطالع  پایگاه  گزارش  به 

وزارت نیرو، »رضا اردکانیان« روز پنجشنبه در آیین 
بهره برداری همزمان از 10 پروژه صنعت آب و برق 
استان های فارس و کرمانشاه که در نهمین هفته 
به صورت  ایران  ـ  ـ ب  الف  ـ  #هرهفته  پویش  از 
برگزار  جمهوری  رئیس  حضور  با  ویدئوکنفرانسی 
شد، افزود: نتیجه این سرمایه گذاری، 834 مگاوات 
نیروگاه تجدیدپذیر در مدار است و 95 درصد اقدام 
های دولت در این بخش تاکنون محقق شده است.

نیروگاه  پروژه   6 از  برداری  بهره  به  اشاره  با  وی 
خورشیدی با سرمایه گذاری بخش خصوصی در روز 
جاری در استان فارس گفت: تاکنون در چارچوب 
برداری  بهره  به  خورشیدی  نیروگاه  سه  پویش 
رسیده که با طرح های امروز به 9 نیروگاه می رسد.
شرکت   160 حاضر  زمان  در  گفت:  اردکانیان 
برداری  بهره  و  تجهیزات  ساخت  برای  خصوصی 

نیروگاه های خورشیدی در کشور فعالیت دارند.
اردکانیان گفت: وعده کردیم امسال 250 طرح را با 
سرمایه گذاری بالغ بر 50 هزار میلیارد تومان افتتاح 
کنیم که تاکنون 25 پروژه با سرمایه گذاری 9 هزار 

و 100 میلیارد تومان به ثمر رسیده است.
وی از طرح های به بهره برداری رسیده در چارچوب 
پویش از ابتدای امسال تاکنون به سه سد در استان 
های ایالم، خراسان جنوبی و آذربایجان غربیز، 22 
هزار هکتار شبکه در استان ایالم، آبرسانی به یک 
شهر جدید در استان مرکزی، آبرسانی به 15 روستا 
در استان خراسان جنوبی، 4 تصفیه خانه فاصالب 
در استان های قم و تهران، سه نیروگاه حرارتی در 
نیروگاه  سه  لرستان،  و  بوشهر  تهران،  های  استان 
تجدیدپذیر و تعداد قابل توجهی پست های برق و 

خطوط انتقال اشاره کرد.
اردکانیان گفت: امروز 10 پروژه دیگر دراستان های 

فارس و کرمانشاه افتتاح می شود.

احداث 14 نیروگاه تجدید پذیر در فارس
تهران - ایرنا - سخنگوی سازمان انرژی های تجدیدپذیر و بهره وری برق ایران در یکی از شبکه های 
اجتماعی نوشت: تاکنون 14 نیروگاه تجدیدپذیر از طریق خرید تضمینی برق در استان فارس توسط 

بخش خصوصی احداث شد.
"جعفر محمد نژاد سیگارودی" روز پنج شنبه با انتشار تصاویری از نیروگاه 10 مگاواتی الرستان شیراز که 
امروز توسط رییس جمهوری افتتاح شد در صفحه اینستاگرام خود افزود: 303 نیروگاه خورشیدی پشت 

بامی نیز توسط مردم در استان فارس به بهره برداری رسیده است.
وی ادامه داد: استان فارس یکی از بهترین استان ها برای توسعه انرژی های خورشیدی است.

 سخنگوی سازمان انرژی های تجدیدپذیر و بهره وری برق ایران یادآور شد: امروز چند نیروگاه 6 مگاواتی 
در مناطق المرد، شهرک صنعتی نی ریز، اقلید و دارندگان افتتاح شد.
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اقتصاد ایران

متن کامل

رضا برادران اصفهانی در گفت وگو با پایگاه خبری اتاق 
ایران مطرح کرد

تأسیس دادگاه های تجاری به 
افزایش امنیت اقتصادی کمک 

می کند
حمایت های  و  حقوقی  کمیسیون  نایب رئیس 
قضایی و مقرراتی اتاق ایران، مهم ترین اقداماتی 
که در شرایط فعلی باید برای حمایت از فعاالن 
قرار  قضایی  دستگاه  کار  دستور  در  اقتصادی 
برادران  رضا  عقیده  به  کرد.  تشریح  را  گیرد 
پرونده های  به  رسیدگی  در  تسریع  اصفهانی، 
اولین  از  اقتصادی  امنیت  افزایش  و  اقتصادی 

ثمرات تأسیس این دادگاه هاست.
نایب رئیس کمیسیون حقوقی و حمایت های قضایی 
در  که  اقداماتی  مهم ترین  ایران،  اتاق  مقرراتی  و 
شرایط فعلی باید برای حمایت از فعاالن اقتصادی 
در دستور کار دستگاه قضایی قرار گیرد را تشریح 
در  تسریع  اصفهانی،  برادران  رضا  عقیده  به  کرد. 
رسیدگی به پرونده های اقتصادی و افزایش امنیت 
اقتصادی از اولین ثمرات تأسیس این دادگاه هاست.
حمایت های  و  حقوقی  کمیسیون  نایب رئیس 
اهمیت  تشریح  با  ایران  اتاق  مقرراتی  و  قضایی 
ویژه  رسیدگی  باهدف  تجاری  دادگاه های  تشکیل 
امنیت  تأمین  همچنین  و  اقتصادی  پرونده های  به 

فعاالن اقتصادی گفت: با توجه به شرایط اقتصادی 
کنونی که از آن به جنگ اقتصادی تعبیر شده است 
بر  ویروس کرونا که  به شیوع  توجه  با  و همچنین 
مخربی  تأثیرات  اقتصادی  فعالیت های  از  بسیاری 
محوریت  با  دعاوی  افزایش  است  گذاشته  جای  بر 
به  آن ها  از  بسیاری  ارجاع  و  اقتصادی  موضوعات 
بر همین اساس  از ذهن نیست.  دادگستری ها دور 
مقابله  برای  را  ویژه ای  تدابیر  باید  قضایی  دستگاه 
بر فضای کسب وکار و  این شرایط  اثرات مخرب  با 

حمایت از فعاالن اقتصادی مدنظر قرار دهد.
رضا برادران اصفهانی در گفت وگو با »پایگاه خبری 
و  بدهکاران  به  مهلت  اعطای  افزود:  ایران«،  اتاق 
مدنی،  قانون   277 ماده  اساس  بر  مالی  متعهدان 
وضعیت  اعالم  داوری،  مراجع  به  دعاوی  ارجاع 
فورس ماژور و تدوین الگوی حقوقی بومی ازجمله 
مهم ترین راهکارهایی است که در شرایط فعلی باید 

در دستور کار قرار گیرد.
دادگاه های  تشکیل  همچنین  اصفهانی  برادران 
پرونده های  به  ویژه  رسیدگی  باهدف  را  تجاری 
دستگاه  گفت:  و  قرارداد  موردتوجه  اقتصادی 
قضایی با توجه اقتضائات زمان شاهد رشد تخصص 
گرایی در حوزه های مختلف حقوقی بوده است که 
تشکیل شعب تخصصی نظیر دادگاه های خانواده و 
پیچیدگی  و  دلیل حساسیت  به  اطفال  دادگاه های 
حوزه  راستا  همین  در  آن هاست.  ازجمله  امور  این 
تجارت و بازرگانی نیز ازجمله حیطه هایی است که 
به ویژه با توجه به شرایط اقتصادی کنونی نیاز مبرم 
به تخصصی شدن دادگاه های آن احساس می شود.

فرانسه  ازجمله  کشورها  از  برخی  در  افزود:  او 
دادگاه های  مهم ترین  جزء  تجاری  دادگاه های 
به ضرورت  کشورها  این  زیرا  دارند.  قرار  اختصاصی 
تخصصی،  رسیدگی  برای  دادگاه ها  این  وجود 

آن  منافع  و  تجاری  دعـاوی  به  سریع  و  حرفه ای 
دالیلی  ازجمله  برده اند.  پی  اقتصادی  پویایی  برای 
که تشکیل دادگاه های تجاری را ضروری کرده اند، 
احساس امنیت تجار و بازرگانان در انجام فعالیت های 
اقتصادی است؛ زیرا افرادی که سرمایه های خود را 
انتظار  می کنند  بازرگانی  و  تجاری  معامالت  وارد 
دارند که حمایت های قانون و حقوقی الزم و کافی 
و  زیان  وارد شدن  یا  و  اختالف  بروز  در صورت  را 

خسارت از سوی دستگاه قضایی دریافت کنند.
او همچنین از دیگر دالیل لزوم تشکیل دادگاه های 
تجاری را اهمیت سرعت در دنیای تجارت معرفی 
حمایت های  و  حقوقی  کمیسیون  نایب رئیس  کرد. 
اساساً  داد:  توضیح  ایران  اتاق  مقرراتی  و  قضایی 
در  که  می کند  ایجاب  تجارت  دنیای  در  امنیت 
این  بازرگانان  و  تجار  بین  اختالف  بروز  صورت 
زیرا  گیرد  قرار  رسیدگی  مورد  به سرعت  اختالف 
و  منفعت  کسب  بر  بازرگانی  فعالیت های  ماهیت 
همین  بر  دارد؛  قرار  خسارت  رساندن  حداقل  به 
اساس سرعت عمل قضایی باعث می شود تا از اتالف 

سرمایه های فعاالن اقتصادی جلوگیری می کند.
حجم  به  توجه  با  امروزه  گفت:  اصفهانی  برادران 
مختلف  شعب  به  ورودی  پرونده های  وسیع 
امور  در  متخصص  قضات  کمبود  و  دادگستری 
تجاری، دعاوی تجاری گرفتار اطاله دادرسی در این 
دادگاه ها می شوند که این امر هم به اعتبار و هم به 
وارد  زیادی  بازرگانان خسارات  و  تجار  سرمایه های 

خواهد کرد.
تشکیل  در  که  دیگری  موضوع  کرد:  تصریح  او 
به  توجه  قرار گیرد  باید مدنظر  تجاری  دادگاه های 
ظرفیت های مشورتی اتاق های بازرگانی است که بر 
تصریح شده  آن  بر  کسب وکار  محیط  قانون  اساس 
به ویژه  بازرگانی  اتاق های  اساس  همین  بر  است. 

گروه های حقوقی با توجه به احاطه ای که هم زمان 
بر مسائل تجاری و قوانین حقوقی و همچنین عرف 
تجاری دارند می توانند در ارائه نظرات مشورتی به 

دادگاه های تجاری نقش مهمی بر عهده گیرند.
نایب رئیس کمیسیون حقوقی و حمایت های قضایی 
حائز  نکته  این  ذکر  کرد:  تأکید  ایران  مقرراتی  و 
اهمیت است که یکی از مواردی که دادگاه ها برای 
می توانند  تجاری  روابط  در  اختالفات  حل وفصل 
همین  به  است،  تجاری  عرف  کنند  استناد  آن  به 
دلیل اتاق های بازرگانی با توجه به اینکه مهم ترین 
هستند،  اقتصادی  حوزه  در  خصوصی  بخش  نهاد 
که  تخصصی  و  مشورتی  نظرات  ارائه  در  می توانند 
مبتنی بر عرف تجاری هستند به دادگاه های تجاری 

یاری دهند.
برای مبارزه با فساد، ابتدا بسترهای فسادزا شناخته 

شود
حمایت های  و  حقوقی  کمیسیون  نایب رئیس 
قضایی و مقرراتی اتاق ایران یکی از نقاط قوت قوه 
از  شفافیت  بحث  تغییر  را  جدید  دوره  در  قضائیه 
قضاییه  قوه  رئیس  تأکید  و  دانست  عمل  به  حرف 
بر برگزاری دادگاه های اقتصادی به صورت علنی را 
)به جز مواردی که بر اساس قانون اساسی اخالقی یا 
امنیتی تشخیص داده می شوند(، یکی از مهم ترین 

مصادیق شفافیت اعالم کرد.
بارها  که  همان گونه  کرد:  تأکید  اصفهانی  برادران 
بانکی  و  مالی  و  پولی  تصمیمات  آثار  شده،  تأکید 
بازار و هم در بخش های کیفری و حقوقی  هم در 
تأثیرگذار است و تبعات اجتماعی و فرهنگی دارد. 
باید  ابتدا  با فساد  به همین دلیل، در بحث مبارزه 
بسترهای فسادزا حل شوند. باید توجه داشت بخشی 
از بحث مبارزه با فساد در حوزه کشف جرم و مبارزه 
پیشگیری  بر  ناظر  نیز  دیگر  بخشی  و  متخلف  با 
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معمای سرمستی بورس و 
کسادی اقتصاد

تورم  از  اجتناب  برای  فرصت ها  همه  هنوز 
این  حل  است؛  نرفته  دست  از  افسارگسیخته 
مشکل، هم بعد راهبردی دارد هم بعد سیاستی 
که الزم است هر دو مورد توجه جدی قرار گیرد.

مسعود نیلی؛ اقتصاددان
تورم  از  اجتناب  برای  فرصت ها  همه  هنوز 
افسارگسیخته از دست نرفته است؛ حل این مشکل، 
الزم  که  سیاستی  بعد  هم  دارد  راهبردی  بعد  هم 

است هر دو مورد توجه جدی قرار گیرد.
دستیابی به فهم عمیق تر از کارکرد اقتصاد و توسعه 
علم  کنشگران  واکنش  حاصل  آن،  نظری  مبانی 
اقتصاد )به مفهوم وسیع آن( به پدیده هایی بوده که 
به راحتی و بدون طرح سواالت جدید قابل تبیین 
نبوده اند. ما به دالیل متعدد که جای طرح آن اینجا 
در  پدیده ها  این  مورد  در  پرسش  طرح  به  نیست، 
اقتصاد خودمان و حتی اقتصاد جهانی عادت نداریم.
و  قبلی  توضیحات  با  که  می دهند  رخ  پدیده هایی 
با  که  داریم  اصرار  بعضا  اما  نمی خوانند؛  متعارف 
خالصه  کنیم.  منطبقشان  خود  قبلی  توضیحات 
آنکه ما نیز در اغلب موارد گرفتار کلیشه در تحلیل 
مثال،  یک  به عنوان  و  نگارنده  نظر  به  می شویم. 

جهش نرخ ارز در سال های 96 و 97 و ثبات پس 
البته  و  ایران  اقتصاد  در  بی سابقه  پدیده ای  آن  از 
علم  در  شناخته شده  و  جهانی  اقتصاد  در  تکراری 
اقتصاد بود که در البه الی تحلیل های کلیشه ای گم 
ارزشمند  پدیده  این  درک  از  ما  دانشجویان  و  شد 
برای دستیابی به عمق بیشتر از علم اقتصاد محروم 
ماندند. بنابراین به نظر می رسد الزم است نگذاریم 
به عنوان  ما  رسالت  این  و  شود  تکرار  اتفاقات  این 
مشاهده  با  که  است  محترم  حوزه  این  دانشجویان 
پدیده های جالب توجه، آنها را زیر ذره بین بگذاریم 
ایران از یک طرف و علم  از اقتصاد  و فهم خود را 
اقتصاد از طرف دیگر عمق ببخشیم. مخاطبان اصلی 
این نوشته را پژوهشگران و عالقه مندان به فراگیری 

مبانی علم اقتصاد تشکیل می دهند.
حاضر  حال  توجه  جالب  پدیده های  این  از  یکی 
و  سرمایه  بازار  بیش  فعالی  همزمانی  ایران،  اقتصاد 
رکود عمیق )شاید یکی از عمیق ترین ها( آن است. 
اقتصاد  قاب  در  متضاد  تصویر  دو  که  است  مدتی 
بنگاه های  حالی که  در  می کند.  جلوه نمایی  ایران 
فشارهای  ممات،  و  حیات  تقالی  در  اقتصادی 
روشنی  آینده  و  می کنند  تحمل  را  کمرشکنی 
صورت  به  آ نها  سهام  ارزش  نمی بینند،  خود  برای 
جهشی افزایش پیدا می کند. در یک طرف رشدهای 
منفی  رشدهای  و  تولید  منفی  یا  صفر  »ساالنه« 
دیگر  طرف  در  و  دارد  قرار  سرمایه گذاری  بزرگ 
آنها!  سهام  ارزش  مثبت  و  باال  »روزانه«  رشدهای 
و  است  بلغمی  بنگاه ها  مزاج  داستان چیست؟ چرا 

مزاج بورس صفراوی؟
می کنند  تصور  اینکه  خاطر  به  خوشحالند  گروهی 
نه تنها غول سرکش نقدینگی به زنجیر کشیده شده، 
پیدا  تسری  هم  پول  به  هدایت  عرصه  حتی  بلکه 
این  کرده و آن نیز سر به راه شده است. براساس 

بازار سرمایه می تواند »منزلگاه« مطلوب  نگاه،  نوع 
از  را  تولید  بتواند  که  امید  این  با  باشد،  نقدینگی 
تله کمبود منابع مالی خارج کند. سال ها است این 
اشتباه بزرگ ترویج می شود که خلق نقدینگی در 
مقیاسی فراتر از رشد طبیعی اقتصاد، یعنی کمک 
به تامین مالی تولید و سرمایه گذاری. این برداشت 
نادرست، ضعف را فقط در هدایت نقدینگی می بیند. 
منزلگاه  بتوان  که  دارد  وجود  راهی  می شود  تصور 
این  در  داد.  تغییر  تولید  به  از مصرف  را  نقدینگی 
تصور متوهمانه، هم مشکل تورم حل می شود هم 
در  اقتصادی.  بنگاه های  مالی  منابع  کمبود  مشکل 
نوشته حاضر، به این مطلب پرداخته می شود که آیا 
بازار سرمایه »منزلی« برای استقرار نقدینگی است 

یا »پلی« برای عبور به تورم؟
به چند عدد  توجه  اصلی،  به موضوع  ورود  از  قبل 
مهم مفید خواهد بود. حجم نقدینگی در حالی که 
پانصد  و  پایان سال 1396، حدود یک میلیون  در 
هزار میلیارد تومان بوده، در خوش بینانه ترین حالت، 
از 3 میلیون  به بیش  پایان سال 1399  از  تا قبل 
هزار میلیارد تومان خواهد رسید. معنی این عبارت 
آن است که هر مقدار که از ابتدای رایج شدن پول 
در اقتصاد ایران تا پایان سال 1396 به حجم پول 
پاییز  حدود  تا   1397 سال  ابتدای  از  شده،  اضافه 
امسال، به همان میزان به آن اضافه خواهد شد. طی 
دو سال 1397 و 1398، بیش از 900 هزار میلیارد 
از  بیش  که  شده  اضافه  نقدینگی  حجم  به  تومان 
تنها در سال 1398  600 هزار میلیارد تومان آن، 
افتاده است. بدیهی است در هیچ سناریویی  اتفاق 
میزان افزایش نقدینگی در سال 1399 کمتر از 600 
هزار میلیارد تومان نخواهد بود. توجه داشته باشید 
نقدینگی،  حجم  در  افزایش  میزان  این  برای  که 
که  است  بوده  الزم  نگیرد،  شتاب  تورم  آنکه  برای 

متن کامل

تولید از رشد بسیار باالیی برخوردار باشد. اما همه 
ناخالص  تولید  می دانیم که ظرف دو سال گذشته 
اندازه  به  آماری-  مختلف  منابع  برحسب  داخلی- 
است.  هم شده  کوچک تر  درصد   11  /5 تا   10  /5
است که  آن  این کوچک تر شدن  ملموس تر  معنی 
اگر از کل تولید ناخالص داخلی سال 1396، ارزش 
به طور  را  و ساختمان  دو بخش کشاورزی  افزوده 
کامل حذف کنیم، به میزان تولید ناخالص داخلی 
پایان 1398 می رسیم! پس ما با یک نامعادله بزرگ 
مواجه هستیم. در حالی که تولید حدود 11 درصد 
کاهش پیدا کرده،  نقدینگی با شدتی باال و فزاینده 
افزایش پیدا کرده است. این نامعادله فقط با افزایش 
قابل توجه سطح عمومی قیمت ها به تعادل می رسد. 
تومان داشته ایم و  این است که ما 10 هزار  مانند 
5 عدد سیب. حاال 20 هزار تومان داریم و 4 عدد 
سیب. بدیهی است در نتیجه این دو تغییر، قیمت هر 
عدد سیب از 2 هزار تومان به 5 هزار تومان افزایش 
باالی  رشد  طرف  یک  در  پس  کرد.  خواهد  پیدا 
نقدینگی قرار دارد و در طرف دیگر حجم کاهنده 
صاحبان  در  درکی  چنین  وقتی  خدمات.  و  کاال 
نقدینگی شکل می گیرد، طبیعی است واکنش آنها 
در نقطه ابتدا این نخواهد بود که به مغازه مراجعه 
کنند و ماست و شیر و تخم مرغ بیشتر بخرند، بلکه 
آنها در تالش خواهند بود که در گام اول، از ارزش 
دارایی هایشان در مقابل تورم مورد انتظار محافظت 
کنند. پس سراغ بازار دارایی می روند. بازار دارایی با 
این  هجوم نقدینگی مواجه می شود و جهش ها در 
انواع  قیمت  بیشتر  افزایش  با  می گیرد.  بازار شکل 
دارایی، پس اندازهای پولی کوچک و ترسان هم به 
این سمت سرازیر می شوند. وقتی قیمت انواع دارایی 
افزایش پیدا می کند، در گام بعدی، صاحبان کوچک 
می افتند  فکر  به  قیمتی،  دارایی های  این  بزرگ  و 

http://otaghiranonline.ir/news2/33734


شماره  2669 12 تیــر 99

6

اقتصاد ایران

متن کامل

در بیستمین نشست کمیسیون »بهبود محیط کسب و 
کار و رفع موانع تولید« اتاق بازرگانی تهران بررسی شد

فرآیند ورشکستگی و پرداخت 
دیون با چه مشکالتی مواجه 

است؟
نمایندگان بخش خصوصی در نشست کمیسیون 
»بهبود محیط کسب و کار و رفع موانع تولید« 
نماگر  در  ایران  وضعیت  تهران،  بازرگانی  اتاق 
شاخص  در  دیون«  پرداخت  و  »ورشکستگي 
سهولت کسب وکار بانک جهانی را مورد بررسی 
قرار داده و راهکار های بهبود رتبه ایران در این 

نماگر را به بحث گذاشتند.
محیط  »بهبود  کمیسیون  نشست  بیستمین  در 
نماگر  تهران  اتاق  تولید«  موانع  رفع  و  وکار  کسب 
از  یکی  عنوان  به  دیون«  پرداخت  و  »ورشکستگي 
شاخص های مورد سنجش بانک جهانی در سهولت 
محیط کسب وکار همراه با ارائه گزارش کارشناسي 

کسب  محیط  بهبود  و  پایش  مطالعات  ملي  مرکز 
و  بحث  مورد  دارایي  و  اقتصادي  امور  وزارت  وکار 
بررسی قرار گرفت. در گزارش2020 بانک جهانی، 
رتبه ایران در نماگر »ورشکستگي و پرداخت دیون« 
133 عنوان شده و گفته می شود که برای بهبود این 

رتبه، گریزی از اصالح قوانین و مقررات نیست.
زمینه سازی برای فساد؟

در ابتدای این جلسه و پیش از آغاز این بحث، صغری 
اتاق  علی آبادی، مدیر امور بیمه و تامین اجتماعی 
اینکه تنقیح و تلخیص  به  با اشاره  بازرگانی تهران 
بخشنامه های سری 11 در دستورکار سازمان تامین 
تایید  مورد  آن  پیش نویس  و  داشته  قرار  اجتماعی 
حدود  تهران  اتاق  گفت:  نیست،  اقتصادی  فعاالن 
مورد  در  را  خود  کتبی  نظرات  پیش  ماه  شش 
ارائه  سازمان  این  به  مذکور  بخشنامه  پیش نویس 
داده است که برخی از نظرات اتاق در پیش نویس 
لحاظ نشده است؛ از جمله بحث عدم شمولیت سند 

افتتاحیه از پرداخت حق بیمه.

او همچنین به ابهام دیگری در پیش نویس بخشنامه 
مذکور اشاره کرد که باعث غیرشفاف بودن و بروز 
مورد  در  جمله  از  می شود  مختلف  برداشت های 
پاداش  خصوص  در  غیرمستمر  و  مستمر  تعریف 
افزایش تولید. علی آبادی ادامه داد: برخی شرکت ها 
سازمان  که  می کنند  پرداخت  غیرنقدی  بن های 
تامین اجتماعی این پرداخت ها را مشمول می داند. 
افزون بر این، سازمان تامین اجتماعی فاکتور ها را 
در  بارها  اتاق  که  طوری  به  می کند؛  تلقی  پیمان 
این زمینه با مقامات ذیربط نامه نگاری کرده و البته 
طبق ماده 38 قانون تامین اجتماعی، نظر قانون گذار 
این نبوده که فاکتورها قرارداد تلقی شود. در واقع، 
فاکتورها مشمول ماده 38 نیستند و نباید به عنوان 

قراردادهای پیمانکاری تلقی شوند.
پیش نویس  بر  که  ایراداتی  به  اشاره  با  علی آبادی 
اجتماعی  تامین  مزبور  بخشنامه  تلخیص  و  تنقیح 
اشکاالت  این  که  کرد  امیدواری  ابراز  است،  وارد 

برطرف شود.
هر چه رشته ایم پنبه می شود

نجفی منش،  محمدرضا  جلسه،  این  ادامه  در   
موانع  رفع  و  وکار  »بهبود کسب  کمیسیون  رئیس 
تولید« اتاق بازرگانی تهران، رویکرد سازمان تامین 
اجتماعی در تنقیح قوانین را خطرناک توصیف کرد 
و گفت: روندی که سازمان تامین اجتماعی در پیش 
گرفته، هرچه که اتاق بازرگانی تهران در رایزنی ها و 
مکاتبات رشته است را پنبه می کند. اکنون ضرورت 
از  و  کنیم  مطالعه  با دقت  را  پیش نویس  این  دارد 
تشکل ها بخواهیم که نقطه نظرات خود را در رابطه 

با این پیش نویس ارائه کنند.
تامین  سازمان  آنچه  برآیند  داد:  ادامه  نجفی منش 
امور  همه  که  است  این  می کند،  دنبال  اجتماعی 
منتهی  سازمان  این  بازرسان  به  اقتصادی  فعاالن 

این رو در  از  بود.  این منشا فساد خواهد  شود که 
نهادهای  به  نامه ای  طی  را  مسایل  این  داریم  نظر 

ذیربط منعکس کنیم.
رتبه 133 ایران در نماگر ورشکستگی

 در ادامه این جلسه نوبت به بررسی جایگاه ایران در 
نماگر »ورشکستگي و پرداخت دیون« در شاخص 
معاون  طبیبی،  منیژه  رسید.  وکار  کسب  سهولت 
اقتصادی  امور  پایش کسب وکار وزارت  مرکز ملی 
گزارش  در  ایران  رتبه  اینکه  به  اشاره  با  دارایی،  و 
بانک جهانی 133 تعیین شده است گفت:   2020
امتیاز ایران که 35.1 بوده در سال 2020 تغییری 
یافته  تنزل  رتبه  اما جایگاه کشور دو  است.  نکرده 

است.
و  ورشکستگی  حوزه  در  که  مولفه هایی  افزود:  او 
بررسی  مورد  بانک جهانی  از سوی  دیون  پرداخت 
مقررات  در  بازنگری  ضرورت  است،  گرفته  قرار 
کشور را نشان می دهد و برای ارتقای جایگاه کشور، 
برای  الیحه ای  نیست.  قوانین  اصالح  از  گریزی 
قانون  ذیل  ورشکستگی  به  مربوط  مقررات  اصالح 
تجارت به مجلس ارائه شده است که در نظر داریم، 
اصالحات مورد نظر را در همین الیحه اعمال کنیم.
در ادامه این جلسه، مهدی تقوی، کارشناس مرکز 
وکار  کسب  محیط  بهبود  و  پایش  مطالعات  ملی 
در  ایران  وضعیت  دارایی،  و  اقتصاد  امور  وزارت 
نماگر ورشکستگی و پرداخت دیون را تشریح کرد 
و راهکارهای اصالحی برای بهبود جایگاه ایران در 

این نماگر را مورد اشاره قرار داد.
انعکاس  و  اطالعات  اصالح  که  کرد  عنوان  تقوی 
وضعیت واقعی کشور به بانک جهانی و اصالح قوانین 
اصالح  الیحه  تصویب  جمله  از  کشور  مقررات  و 
ورشکستگی  خصوص  در  تجارت  قانون  از  موادی 
در  افزود:  او  ببخشد.  بهبود  را  ایران  رتبه  می تواند 

http://www.tccim.ir/story/?nid=64014
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ممنوعیت بلوکه بخشی از 
تسهیالت اعطایی به مشتری/ 

اخذ سپرده به عنوان وثیقه 
تسهیالت منوط به پرداخت سود

به شبکه  بخشنامه ای خطاب  در  مرکزی  بانک 
بانکی با اعالم اینکه بلوکه بخشی از تسهیالت 
سپرده ها  انواع  قالب  در  مشتریان،  به  اعطایی 
ممنوع است، یادآور  شد: در صورتی که بانک ها 
تسهیالت  مبلغ  از  بخشی  معادل  دارند  قصد 
قالب  در  و  نقدی  وثیقه  صورت  به  را  اعطایی 
به آن  باید سود علی الحساب  بپذیرند،  سپرده 

سپرده تعلق گیرد.
به  اعطایی  تسهیالت  از  بخشی  بلوکه  ممنوعیت 
تسهیالت  وثیقه  عنوان  به  سپرده  اخذ  مشتری/ 

منوط به پرداخت سود
به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از روابط عمومی 
بانک مرکزی، بانک مرکزی در بخشنامه ای خطاب 
بلوکه کردن بخشی  اینکه  اعالم  با  بانکی  به شبکه 
انواع  قالب  در  مشتریان،  به  اعطایی  تسهیالت  از 
که  صورتی  در  یادآور  شد  است،  ممنوع  سپرده ها 
بانک ها قصد دارند معادل بخشی از مبلغ تسهیالت 

اعطایی را به صورت وثیقه نقدی و در قالب سپرده 
بپذیرند، باید سود علی الحساب به آن سپرده تعلق 

گیرد.
بر اساس مفاد بخشنامه های پیشین طی سال های 
گذشته، بلوکه کردن بخشی از تسهیالت اعطایی به 
مشتریان، در قالب انواع سپرده ها توسط بانک ها و 

مؤسسات اعتباری غیربانکی ممنوع است.
در این میان، بر اساس گزارش های دریافتی، برخی 
بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی براساس توافق 
از  قبل  و  تسهیالت گیرنده  و  اعتباری  مؤسسه  بین 
اعطای تسهیالت، معادل بخشی از مبلغ تسهیالت 
اعطایی را به صورت وثیقه نقدی و در قالب سپرده 
قرض الحسنه جاری یا سپرده قرض الحسنه پس انداز 

مسدود کرده و توثیق می کنند. 
که  آن  به  منوط  رویه  این  گرچه  می شود،  یادآور 
قبل از اعطای تسهیالت باشد و با توافق و رضایت 
ندارد؛  مقرراتی  منع  شود،  انجام  تسهیالت گیرنده 
لیکن به منظور پیشگیری از تخطی از حداکثر نرخ 
سود تسهیالت بانکی مصوب شورای پول و اعتبار، 
و  اعتباری  بین مؤسسه  توافق  وفق  در صورتی که 
تسهیالت گیرنده و قبل از اعطای تسهیالت، بخشی 
از وثایق به صورت نقدی و در قالب مسدود کردن 
در  باید  شده  یاد  سپرده  می شود،  توثیق  سپرده 
بوده  مدت دار  سرمایه گذاری  سپرده  حساب  قالب 
آن،  به  علی الحساب  پرداخت سود  و  احتساب  با  و 
معادل نرخ سود متناظر با دوره زمانی آن سپرده که 
هم اکنون در شبکه بانکی کشور مبنای عمل است، 

انجام پذیرد. 
مفاد  لحاظ  با  مراتب  است  ضروری  اساس  این  بر 
قانونی مرتبط به تمام واحدهای ذیربط بانک ها  یا 
مؤسسات اعتباری غیربانکی ابالغ شده و بر حسن 

اجرای آن نظارت دقیق به عمل آید.

سهم 11 درصدی نیروگاه های 
برق آبی در تأمین برق کشور

و  آب  منابع  توسعه  بهره برداری شرکت  معاون 
نیروی ایران گفت: نیروگاه های برق آبی کشور با 
تولید 139 هزار مگاوات ساعت، سهم 11 درصدی 

را در تأمین انرژی شبکه به عهده داشته اند.
شرکت  بهره برداری  معاون  حجتی  الدین  جالل 
با  گفتگو  در  ایران  نیروی  و  آب  منابع  توسعه 
بیان  ضمن  فارس،  خبرگزاری  اقتصادی  خبرنگار 

در  داشت:  اظهار  کشور،  در  برق  مصرف  جزئیات 
برق  مصرف  اوج  خردادماه   31 روز   12:40 ساعت 
مگاوات رسیده  و 290  هزار  رقم 57  به  در کشور 
که نسبت به مدت مشابه سال گذشته نزدیک به 6 

درصد افزایش داشته است.
معاون بهره برداری شرکت توسعه منابع آب و نیرو، 
ضمن تاکید بر نقش نیروگاه های برق آبی در تامین 
برق کشور، ادامه داد: نیروگاه های برق آبی کشور با 
تولید 139 هزار مگاوات ساعت، سهم 11 درصدی 
را در تأمین انرژی شبکه به عهده داشته اند و در این 
و  آب  شرکت  نیروگاه های  انرژی  تولید  میزان  روز 
نیرو 38 هزار 300 مگاوات ساعت بوده که بیشترین 

میزانی است که در سال جاری رقم خورده است.
حجتی، تأکید کرد: در پیک لحظه ای مصرف شبکه، 
نیروگاه های برق آبی با 82 درصد ظرفیت نصب شده 
در تأمین پیک مصرف مشارکت داشته اند و بار دیگر 
نقش خود در پاسخگویی به نیاز شبکه برق کشور 

را نشان دادند.
*نقش نیروگاه های برق آبی در تامین برق کشور

از نیمه دوم  با اشاره به شروع زودهنگام گرما  وی 
خرداد، افزود: نیاز شبکه سراسری به انرژی برق آبی 
نیروگاه های  و  آبی  نیروگاه های  و  یافته  افزایش 
شرکت آب و نیرو کمک شایانی به پایداری شبکه 

داشته اند.
واحدهای  کلیه  داشت:  اظهار  پایان  در  حجتی 
به  کامل  آمادگی  در  نیرو  و  آب  نیروگاهی شرکت 
سر می برند و با توجه به حجم مناسب ذخیره شده 
در مخازن سدها، امید است مشارکت حداکثری در 

تأمین پیک تابستان را به عمل آورند.
در  برق آبی  انرژی  میزان  بیشترین  است  گفتنی 
نیروگاه های کارون4، گتوند، سیمره، رودبار لرستان، 

داریان، سردشت، لوارک و... تولید شده است.
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اقتصاد ایران

تفاهم نامه ایجاد پنجره واحد برای ورود شرکت های 
خصوصی به بورس امضا شد

خیز بخش خصوصی برای 
استفاده از فرصت بورس

بخش  بیشتر  هرچه  ورود  امتیازهای  باوجود 
خصوصی به بازار سهام اما نقدها و نیازهایی هم 
در این باره مطرح شده است. از جمله این نقدها 

طوالنی بودن مدت زمان پذیرش بنگاه هاست.
نامه  تفاهم  وگو،  گفت  شورای  نشست  آخرین  در 
ای برای ایجاد پنجره واحد برای ورود شرکت های 
بخش خصوصی به بازار سرمایه به امضا رسید. این 
تفاهم نامه با حضور نمایندگان از اتاق ایران، شرکت 
حسابداران  جامعه  و  ایران  فرابورس  تهران،  بورس 
ارزیابی،  برای  درگاهی  تا  است  شده  امضا  رسمی 
حقوقی  های  مالی شخصیت  تامین  پایش  و  اقدام 
بخش خصوصی از بازار سرمایه ایجاد شود. حسین 
کرد  اعالم  ایران  اتاق  رییس  نائب  ورزی  سالح 
طراحی و پیاده سازی این درگاه بر عهده اتاق ایران 

است.
طالیی  فرصتی  به  که  ایران  بورس  ترتیب  این  به 

برای تامین مالی در سال 99 تبدیل شده، عالوه بر 
مالی شرکت های خصوصی  تامین  منبع  به  دولت 
در  معمول  طور  به  هرچند  شود.  می  تبدیل  هم 
های  بنگاه  مالی  تامین  یافته  توسعه  کشورهای 
های  بنگاه  و  شده  انجام  سرمایه  بازار  از  بزرگ 
کوچک به سراغ بانک ها می روند اما در ایران، در 
بنگاه ها، متوسط، بزرگ  بیشتر  سال های گذشته 
رونق  با  اند.  بوده  بانکی  شبکه  مشتری  کوچک  و 
بورس در  دوسال اخیر و جذب باالی نقدینگی در 
بازار سهام، فضای کسب وکار ایران در آستانه تغییر 

رویه گذشته خود قرار گرفته است.
حضور بیشتر بنگاه های بخش خصوصی در بورس 
کمک  هم  بخش  این  ساختار  بهبود  به  تواند  می 
کند. به گفت حسن فروزان فرد، رییس کمیسیون 
بازرگانی  اتاق  فساد«  با  مبارزه  و  قضایی  »حمایت 
درک  بخش خصوصی  شرکت های  عمده  تهران 
ندارند  خود  حقوقی  هویت  از  درستی  و  واقعی 
بازار سرمایه می تواند در اصالح ساختار  آنکه  حال 
اثرگذار  شرکت داری،  چارچوب  در  بخش خصوصی 
کاهش  به  اشاره  با  چنین  هم  فرد  فروزان  باشد. 
به  وکارهای خانوادگی  تمایل نسل سوم در کسب 
بنگاه داری  تغییر ساختار بنگاه ها از سهامی خاص 
و مسولیت محدود به سهامی عام را راهکاری برای 
عبور از این بحران دانست، راهکاری که  از مجرای 

نهاد بورس قابل دستیابی است.
بخش  بیشتر  هرچه  ورود  امتیازهای  باوجود 
هم  نیازهایی  و  نقدها  اما  سهام  بازار  به  خصوصی 
نقدها  این  از جمله  است.  باره مطرح شده  این  در 
طوالنی بودن مدت زمان پذیرش بنگاه هاست و از 
جمله نیازهای مبرم شرکت ها، برقراری دوره های 
آموزشی برای رسیدن به شناختی واقعی از بورس و 

ظرفیت های آن است.

سرمایه در گردش به یکی از چالش های اصلی بنگاه 
های اقتصادی بدل شده است

واحدها در جستجوی نقدینگی
رکود اقتصادي، کاهش فروش بنگاه ها و تقاضا 
هم روی سرمایه در گردش اثرات مخربی دارد 
اتفاقی که در ماه های گذشته به دلیل کرونا بیش 

از قبل شاهد آن هستیم.
یکي از مشکالت همیشگي بنگاه های تولیدي که در 
پایش مای مختلف از صاحبان کسب وکار بدان اشاره 
می شود و حاال با شیوع ویروس کرونا به اوج رسیده 
است عدم دسترسي کافي این واحدها به سرمایه در 
گردش است. به عبارت دیگر همواره بنگاه ها با معضل 
سرمایه در گردش مواجه هستند که این مسئله در 
پژوهش های مجلس  پایش محیط کسب وکار مرکز 

هم در سال های گذشته مطرح شده است.
و  درآمدها  زماني  تطابق  عدم  دلیل  به  بنگاه ها 
هزینه ها نیازمند وجوهي هستند که به آن سرمایه 
در گردش، گفته می شود که صرف تأمین مواد اولیه 
و هزینه های جاري بنگاه می شود و نبود آن می تواند 
چالش های بسیاری را به دنبال داشته باشد و حتی 
بنگاه اقتصادی را تا سقوط ورشکستگی پیش ببرد. 
به اعتقاد کارشناسان دو راه براي از بین بردن این 
دارد:  وجود  تولید  چرخه  در  هزینه  درآمد-  شکاف 
روش اول تغییرات سیاست دروني بنگاه مانند کاهش 
ارائه تخفیف فروش و روش  انبار و  سطح موجودي 

دوم استفاده از تأمین مالي بیروني است. البته کاهش 
تولیدی  بنگاه های  در  انبار  و  اولیه  مواد  موجودي 
ممکن است این واحدها را از سطح تولید بهینه دور 
کند و این موضوع خود یک هزینه براي بنگاه تلقي 
می شود، نرخ سود تسهیالت سرمایه در گردش نیز 
است.در 9  بیروني  مالي  تأمین  یا  هزینه روش دوم 
ماهه سال 1398 و قبل از وقوع شیوع ویروس کرونا 
و بخش  بوده  منفي  نفت  بدون  اقتصادي  نرخ رشد 
ساختمان با نرخ رشد 6 / 9 درصدي نیز نتوانسته از 
نرخ رشد منفي اقتصاد بدون نفت جلوگیري کند. با 
در نظر گرفتن این شوک روی عرضه طبعاً تقاضاي 
نیز دچار کاهش شده است که شواهد  اقتصاد  کل 
را در کاهش مصرف خصوصي و سرمایه گذاری  آن 
می توان مشاهده کرد. نرخ رشد تشکیل سرمایه ثابت 
ناخالص در 9 ماهه سال 1398 به 6 / 2 - درصد 
درصد   -  6 خصوصي  مصرف  رشد  نرخ  و  رسیده 
بوده است. کاهش سرمایه گذاری و همچنین کاهش 
مصرف خصوصي حاکي از گرفتار شدن اقتصاد به یک 
رکود اقتصادي در کنار تورم بوده و سیاست گذاری 
براي حداقل کردن همزمان نوسانات اسمي و حقیقي 
اقتصادي  سیاست گذاری  اول  اولویت  به  را  اقتصاد 
تبدیل ساخته است. اما با رکود تورمي، تمایل بانک ها 
به پرداخت تسهیالت سرمایه در گردش هم کاهش 

خواهد یافت.
دراین بین افزایش قیمت مواد اولیه، دستمزد و نرخ 
ارز هم موجب افزایش هزینه های جاري بنگاه شده 
به  بنگاه ها  گردش  در  سرمایه  تسهیالت  تقاضاي  و 
ازاي هر واحد تولید را افزایش داده است. ازآنجایی که 
تورم تولیدکننده و مصرف کننده برابر نیست با فشار 
هزینه های تولید، بخشي از بنگاه ها، به نقطه توقف 
نیازمند  تولید،  خط  حفظ  براي  مابقي  و  رسیده 

سرمایه در گردش بیشتري هستند.
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یادداشت

متن کامل

مترجم: مریم رضایی
کانیه وست )Kanye West( یکی از پدیده های 
سوپراستار  یک  می شود؛  محسوب   21 قرن 
موسیقی رپ در آمریکا که وارد صنعت مد شد و 
تنها ظرف چند سال، برندی ایجاد کرد که برتری 
چالش  به  را  نایکی  »ایر جردن«  کتانی  جهانی 
بهترین داستان های  از  او یکی  کشید. داستان 

خرده فروشی قرن است.
ایالت  آتالنتا،  در   1977 ژوئن   8 در  وست  کانیه 
جورجیا به دنیا آمد. پدرش ری، عکاس خبری بود 
فعالیت  و  می کرد  کار  ژورنال  آتالنتا  روزنامه  در  و 
سیاسی هم داشت. مادرش، داندا، معلم بود و بعدا 

استاد زبان انگلیسی در دانشگاه شیکاگو شد.
قلبی  ناراحتی  اثر  بر  و  سالگی   58 سن  در  داندا   
درگذشت و این اتفاق تاثیر عمیقی بر کار موسیقی 
وست و همچنین زندگی شخصی او داشت، به طوری 
که کنسرت هایی که تا چند ماه بعد برگزار کرد، در 

سوگ این اتفاق بود.

ری و داندا، وقتی که وست سه ساله بود از هم جدا 
شده بودند.

و  بود  مادرش  کنار  در  را  مدرسه  دوران  وست 
تابستان ها را با پدر می گذراند.

 در سن 10 سالگی، به مدت یک سال با مادرش 
به چین رفت. قرار بود داندا به عنوان بخشی از یک 
چینی  دانشگاه  یک  در  دانشگاهی،  تبادل  برنامه 

تدریس کند.
عرصه  وارد  شیکاگو،  به  بازگشت  از  بعد  وست 
در  را  دبیرستان  دوران  شد.  هیپ  هاپ  موسیقی 
هنر  آکادمی  وارد  و  کرد  تمام  پوالریس  مدرسه 
موسیقی  راه  تا  کرد  رها  را  کالج  اما  شد،  شیکاگو 

را ادامه دهد.
تلویزیونی  شبکه  در  وست   ،2005 سپتامبر  در 
NBC ظاهر شد تا برای قربانیان توفان کاترینا پول 
جمع کند. او با انتقاد از جورج بوش، رئیس جمهور 
وقت آمریکا مبنی بر اینکه به سیاه پوستان اهمیت 
نمی دهد و به شهر تخریب شده نیواورلئان اهمیت 

نداده، یک توفان رسانه ای ملی به پا کرد.
  آغاز مشارکت های ییزی

کار  وست  شخصی،  درگیری های  مدتی  از  پس 
موسیقی را کم کرد تا بر صنعت مد و لباس متمرکز 
شود. کانیه وست در سال 2006 یک مدل کفش 
وقت  هیچ   که  کرد  طراحی  آدیداس  شرکت  برای 
وارد بازار نشد. اولین برندی که رسما وارد همکاری 
و  وست  بود.   )Bape( »بیپ«  برند  شد،  وست  با 
بیپ، یک مدل کفش تولید کردند که درحال حاضر 
با  همکاری   2009 سال  از  او  است.  کمیاب  بسیار 
زانوتی  جوزپه  ویتون،  لویی  فندی،  مثل  برندهایی 
و از همه مهم تر نایکی را در دستور کار قرار داد تا 
تجربه بیشتری در این کار به دست آورد. همکاری 
سه  تولید  به  و  کشید  طول  سال  پنج  نایکی  با  او 
سال  در  شد.  منجر  بازار  به  معروف  کتانی  مدل 
2013، وست رسما نایکی را ترک کرد. با اینکه این 
می دانست،  ناراحت کننده  بسیار  را  همکاری  قطع 
امتیاز  بابت حق  نایکی پول کافی  ادعا کرد که  اما 
به  را  وست  اتفاق  این  نمی پردازد.  او  طراحی های 
به  موسوم  مشارکت  و  داد  سوق  آدیداس  سمت 
»آدیداس ییزی« )Adidas Yeezy( شکل گرفت. 
تاثیرگذارترین  از  یکی  افتادن  راه  به  همکاری  این 
بعد  برند کتانی در دنیا منجر شد.  تولیدهای  خط 
از کتانی، محصوالتی مثل پیراهن، کاپشن، شلوار، 

جوراب و کفش زنانه هم تولید شد.
شرکت ییزی اخیرا مشارکت جدید خود را با شرکت 
گپ اعالم کرده و قرار است همکاری »ییزی گپ« 
کفش های  تولید  به   2021 سال  نخست  نیمه  در 
سبک و مدرن برای مردان، زنان و کودکان با قیمت 
ییزی و گپ 10 ساله  قرارداد  مناسب منجر شود. 
است و شرکت گپ امیدوار است به فروش ساالنه 

یک میلیارد دالر برسند.

گپ که برندهای »اولد نیوی« و »بنانا ریپابلیک« را 
هم در اختیار دارد، در پنج سال گذشته با کاهش 
فروشگاه   100 شده  مجبور  و  شده  مواجه  فروش 
برای  و  کند  تعطیل  شمالی  آمریکای  در  را  خود 
حفظ موقعیت خود در صنعت پوشاک، با دشواری 
به  شدیدی  آسیب  هم  کرونا  پاندمی  است.  مواجه 

این شرکت خرده فروشی وارد کرده است.
وست که در دوران نوجوانی خود در گپ کار کرده، 
در  و  بود  کرده  عالقه  اظهار  برند  این  به  سال ها 
مصاحبه ای در سال 2015 گفته بود که می خواهد 

»استیو جابز گپ شود.«
با اینکه ییزی درحال حاضر در هفته های مد پاریس 
و نیویورک حضور دارد، اما توافق با گپ، رویای او 
را مبنی بر تولید انبوه کفش و لباس محقق خواهد 

کرد.
 تالش برای ورود به لیست میلیاردرها

ییزی یک دارایی پیچیده برای کانیه وست است. او 
مالک 100 درصد این کسب وکار است. وقتی لیست 
او  میلیاردرهای امسال مجله فوربس منتشر شد و 
اسم خود را در آن ندید، شروع به اعتراض کرد و 
از یک گروه رسانه ای است  گفت: »فوربس بخشی 
را  او  خودساخته  ثروت  داستان  می کند  سعی  که 

به خاطر نژادش سرکوب کند.«
و  بازاریابی  تولید،  امور  وابستگی  اتفاق،  این   دلیل 
سال  که  بود  آدیداس  به  ییزی  کفش های  توزیع 
2019 را با 5/ 1 میلیارد دالر درآمدزایی به پایان 
رساند. وست حدود 15 درصد این مبلغ را بابت حق 
امتیاز طراحی کفش ها دریافت می کرد. در نهایت، 
شرکت  در  را  او  سهام  ارزش  فوربس،  ارزیابی های 
ییزی، 4/ 1 میلیارد دالر برآورد کرد که البته دارایی 
غیرنقد است و به این ترتیب وست باالخره به باشگاه 

میلیاردرها پیوست.

ظهور استیو جابزی دیگر در صنعت پوشاک

https://donya-e-eqtesad.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-24
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نگاه آخر

کبوتران حرم امام رضا)ع(

ایرنا - مشهد - صحن های حرم مطهر و ورودی های آن محل نشست و برخاست کبوتران است؛ هر کدام گوشه ای می نشینند و در جستجوی 
غذا نوک بر زمین می کوبند. این تصویری آشنا برای تمام کسانی است که به زیارت حرم رضوی آمده اند . کبوترهای حرم یا کبوتر چاهی اند 
که درون چاه ها و قنات ها می خوابیده اند یا کبوترهای خانگی  که زیر شیروانی ها و در شهر النه داشته اند. این کبوترها جایی برای النه کردن 
داخل حرم ندارند. آن ها روی گنبدها، درون تأسیسات روی پشت بام ها و... می خوابند و النه  می سازند. بسیاری از زائران از گذشته های دور 
نذر کبوتر داشتند و با خرید کبوتری و آزاد کردن آن در حرم امن رضوی نذر خود را ادا می کردند. روی گنبد دیگر اثری از کبوتر نیست. فقط 
گاهی کبوتری از کنارش پرواز می کند و آن طرف تر می نشیند. پیش از این روی گنبد پر از کبوتر بود، اما حاال تعداد کبوترها کمتر شده است.در 
سال های اخیر با توجه به افزایش جمعیت کبوتران که منجر به بروز مشکالتی از قبیل تخریب ابنیه تاریخی، خسارات به برخی تأسیسات و 
... شده است، برای کنترل جمعیت و محل پرواز کبوتران، جلوگیری از انتشار بیماری های مشترک حیوان و انسان،روزانه کبوتران غیرحضرتی 

از صحن ها جمع آوری می شوند.

https://www.irna.ir/photo/83841775/%DA%A9%D8%A8%D9%88%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AD%D8%B1%D9%85-%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%B1%D8%B6%D8%A7-%D8%B9
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