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ورشکستگیفعاالناقتصادی
با عدم تغییر رویکرد وزارت نیرو در قراردادها
در بخشی از این نامه آمده است :در طی جهشهای ارزی سهگانه در
سالهای  1397-1390و  1399و همچنین تغییرات ارز مرجع برای
گمرکات و محدودیتهای تخصیص ارز برای واردات مواد اولیه و کاالهای
تخصصی که مشابه داخلی ندارند و برای قراردادها و پروژهها موردنیاز
هستند ،با همراهی ویروس کرونا و تداوم تحریمهای گوناگون همه و همه
دستبهدست هم دادند و بخش خصوصی طرف قرارداد با دولت را در قالب
مقاطعهکار (سازنده ،فروشنده و پیمانکار) با مشکالتی مواجه نمود که عم ً
ال
ادامه قراردادها را برای آنها-ناشی از عواملی که هیچکدام در حوزه کنترل
و پیشبینی مقاطعهکاران نبوده ،مشکل و بعضاً غیرممکن کرده است .در
ادامه این نامه تأکید شده :از طرفی متن قراردادها بهگونهای تنظیمشده
و میشوند که راهی برای خروج از این شرایط اضطراری در آنها لحاظ
نشده است .خالص شدن از آتش قراردادها عمدتاً دو راه بیشتر نداشت،
پریدن از ارتفاع بلند پالسکو (فسخ و یا برکناری) و یا ماندن و سوختن
(ادامه قرارداد و دل بستن به قولهای شفاهی کارفرما) مگر آنکه دالیلی
مبنی بر خاتمه در قراردادها وجود داشت و یا به وقوع میپیوست که

حمیدرضاصالحی؛
عضو هیات مدیره سندیکا و رئیس
کمیسیونانرژیاتاقایران

رئیس کمیسیون انرژی اتاق ایران در نامهای
به معاون برق و انرژی وزارت نیرو از موضوع
قراردادهای جاری صنعت برق کشور و
مشکالت بخش خصوصی طرف قرارداد با
دولت در قالب مقاطعهکار یعنی سازنده،
فروشنده و پیمانکار گفت.
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این همچون وجود درب خروج اضطراری عمل میکرد.
همچنین تأکید شده :در شرایط سال  1399که سه
عامل افزایش نرخ ارز ،یا کمبود منابع مالی دستگاههای
کارفرمایی و همچنین تداوم نزدیک به یک سال ویروس
کرونا با هم و بهطور همزمان وجود داشتند فیالواقع
زنجیره دچار از هم گسستگی شد و رسیدن قراردادها
به نتیجه را مشمول مرور زمان کرده است که این مهم
حداقل هزینههای سربار بخش خصوصی را چند برابر
کرده است .به دلیل نیاز به تأمین نقدینگی چندبرابری
و همچنین موانع قراردادی و اظهارنظر عام دستگاههای
کارفرمایی مبنی بر محدودیتهای فراوان اختیارات
عم ً
ال یا بر تعداد پروژههای نیمهتمام افزوده خواهد
شد ،یا پایان ورشکستگی مقاطعهکار بخش خصوصی
را به ارمغان آورد .در بخش پایانی نامه رئیس کمیسیون
انرژی اتاق ایران به معاون برق و انرژی وزارت نیرو تأکید
شده است :دستورالعملهای جبرانی سازمان برنامه هم
منوط به مناسب بودن شاخصهای ابالغی و همچنین
تأمین نقدینگی بهموقع و بهاندازه توسط کارفرمایان
بخشی از مشکالت را پاسخگو هستند ولی همچنان
مشکل باقی است .خواهشمندیم دستور فرمایید ضمن
اعمال غربالگری قراردادها براساس میزان تحقق بودجه
و اولویتبندی آنها ،در زمان کوتاه به شرکت توانیر
جهت ابالغ به شرکتهای برق منطقهای و شرکتهای
توزیع نیروی برق منعکس شود .تداوم این قراردادها تا به
امروز و آینده ازنظر ملی خسارات غیرقابل جبرانی نظیر
ورشکستگی شرکتهای بخش خصوصی ،افزایش میزان
بیکاری و ترس از کارآفرینی با کاهش اعتبار بخش
خصوصی در بانکها را به دنبال خواهد داشت .در پایان
تأکید شده :امیدواریم این نوش دارو بعد از مرگ سهراب
نشود و با تغییر عملی رویکرد آن وزارتخانه قراردادهای
جاری صنعت برق کشور در حوزه انتقال و توزیع شاهد
برونرفت از این وضعیت نابسامان قراردادهای صنعت
برق کشور باشیم.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از توانیر ،غالمعلی
رخشانی مهر در هشتمین کنفرانس منطقهای
سیرد به عنوان مهمترین رویداد علمی صنعت
توزیع برق کشور ،افزود :مشکل مدیریت انرژی،
موضوعی مختص ایران نیست و تمام جهان درگیر
آن است که برای حل آن نیازمند کمک متخصصان
و محققان دانشگاهی هستیم.
رخشانی مهر با اشاره به ضرورت توجه به اقتصاد
برق خاطرنشان کرد :نیازمند تالش برای کاهش
قیمت تمام شده برق هستیم تا از این طریق فاصله
میان نرخ فروش برق به مشترکان و قیمت تمام
شده را کاهش دهیم.
وی مهمترین ابزار دستیابی به این هدف را
هوشمندسازی صنعت برق دانست و افزود:
بهرهگیری از این ابزار میتواند باعث کاهش قیمت
تمام شده برق شود چرا که برخی از هزینههای
صنعت برق را کاهش میدهد.
معـاون هماهنگـی توزیـع توانیـر همچنیـن بـه
موضـوع قبـض سـبز اشـاره کـرد و گفـت :ایـن
طـرح کـه از سـال گذشـته اجرایـی شـده اسـت،
فرصتهـای کسـب و کار جدیـدی را فراهـم و
مقـداری از هزینههـا را کاهـش داد .رخشـانی مهـر
در عیـن حـال اذعـان کرد :با توجه بـه نیاز به توجه
بیشـتر بـه بخش مصـرف ،در حال بسترسـازیهای
مناسـبی بـرای ایجاد ارتباط دوسـویه با مشـترکان
هستیم .
وی در خصـوص کنفرانـس منطقـهای سـیرد نیـز
گفـت :ایـن کنفرانس از سـال  ۹۱تاکنـون در حال
برگـزاری اسـت کـه در دوره جاری آن با اسـتقبال
بسـیار خوبـی کـه صـورت گرفـت ۶۷۵ ،مقالـه بـه
دبیرخانـه کنفرانـس ارائـه شـد کـه از ایـن میـان
 ۲۴۳مقالـه ارائـه میشـود.

مجری طرح سرمایهگذاریها و
مهندسی مالی شبکه انتقال و
فوق توزیع منصوب شد

دکتر محمد صالی نادری با حکم مهندس
متولیزاده مدیرعامل شرکت توانیر ،به عنوان
«مجری طرح سرمایهگذاریها و مهندسی
مالی شبکه انتقال و فوق توزیع» منصوب شد.
شایان ذکر است وی در دهه  80به عنوان معاون
دفتر فنی و نظارت شبکه انتقال توانیر مشغول
به فعالیت بود و چندین سال نیز سابقه مدیریت
صنعتی در خارج از کشور و همچنین تدریس در
دانشگاه داخلی و خارجی را دارد.

قیمت تمام شده برق با بهره
گیری از ابزارهای نوین کاهش
می یابد

معاون هماهنگی توزیع توانیر از کاهش قیمت
تمام شده برق با بهره گیری از ابزارهای نوین
وهوشمندسازی شبکههای برق خبرداد.
2

برق و انرژی

وزیر جدید انرژی الجزایر
منصوب شد

دولت الجزایر وزیر پیشین معادن این کشور را
به عنوان وزیر جدید انرژی کابینه منصوب کرد.
به گزارش خبرگزاری رویترز از الجزیره ،دولت
الجزایر دیروز ،یکشنبه (سوم اسفندماه) محمد
عرقاب ،وزیر پیشین معادن الجزایر را به عنوان وزیر
جدید انرژی این کشور جایگزین عبدالمجید عطار
کرد .عرقاب که از آوریل  ۲۰۱۹تا ژوئن ۲۰۲۰
سکان هدایت وزارت انرژی الجزایر را به عهده
داشته است ،اکنون در اصالحات کابینه عبدالمجید
تیبون ،رئیسجمهوری الجزایر ،جایگزین عطار شد.
این کشور عضو سازمان کشورهای صادرکننده نفت
(اوپک) در پی جذب سرمایهگذاران خارجی بیشتر
پس از کاهش تولید نفت و گاز است .این کاهش
تولید سبب کاهش درآمد صادرات انرژی میشود
که  ۶۰درصد بودجه دولت و  ۹۴درصد مجموع
درآمد صادرات این کشور را تشکیل میدهد.
دولت الجزایر اوایل سال گذشته قانونی جدید را در
حوزه انرژی تصویب کرد که شامل اصالحات جذابی
از جمله مشوقهای مالیاتی به سرمایهگذاران است.
ویروس کرونا با کاهش قیمت جهانی نفت ،بر امور
مالی دولت الجزایر تأثیر منفی گذاشته و دولت
را مجبور به کاهش هزینهها و به تأخیر انداختن
بعضی از پروژههای سرمایهگذاری برنامهریزیشده
کرده است.
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توافق ایران و کرهجنوبی در
خصوص انتقال منابع ارزی ایران

رئیسکل بانک مرکزی و سفیر کرهجنوبی در
ایران ،در جلسهای که بهدرخواست سفارت
کرهجنوبی برگزار شد ،در خصوص نحوه
جابهجایی و مصرف بخشی از منابع بانکی ایران
در کرهجنوبی توافق کردند.
به گزارش خبرگزاری تسنیم ،در این جلسه ،توافقات
الزم در خصوص انتقال منابع به مقاصد مورد نظر
انجام و تصمیمات بانک مرکزی در خصوص حجم
منابع مورد انتقال و بانکهای مقصد به طرف کرهای
اعالم شد.

سفیر کره جنوبی در ایران اعالم کرد :کشورش
آماده انجام کلیه اقدامات الزم برای استفاده از
تمامی منابع بانکی ایران در کره جنوبی است و در
این خصوص هیچ سقف و محدودیتی وجود ندارد.
جدیدترین خبرها و تحلیلهای ایران و جهان را در
کانال تلگرامی تسنیم بخوانید( .کلیک کنید)
طبق اعالم روابط عمومی بانک مرکزی ،عبدالناصر
همتی رئیسکل بانک مرکزی نیز ضمن استقبال از
تغییر رویکرد کره جنوبی گفت :اگرچه جمهوری
اسالمی ایران از تغییر رویکرد کشورها و افزایش
همکاریها استقبال میکند ،اما پیگیریهای
حقوقی این بانک بهمنظور مطالبه خسارات ناشی
از عدم همکاری بانکهای کرهای در سالهای اخیر
بهقوت خود باقی خواهد بود و طرف کرهای باید
تالش زیادی انجام دهد تا این سابقه منفی از بین
برود.
به گزارش تسنیم ،مذاکرات ایران با کره جنوبی
برای آزادسازی پولهای بلوکهشده بانک مرکزی،
در ماههای اخیر بهدفعات انجام شده و در سفر
هیئت کرهای به ایران نیز این موضوع دستور کار
اصلی جلسات بانک مرکزی بوده است.
آنطور که قب ً
ال همتی اعالم کرده بود میزان
پولهای بانک مرکزی در کره جنوبی  7میلیارد
دالر است و باید دید که آیا سرانجام کره جنوبی
نسبت به آزادسازی منابع ارزی ایران اقدام خواهد
کرد یا خیر!
پیش از این و در جلسه با بانک مرکزی ،مقامات
کرهای به همتی پیشنهاد داده بودند که بهجای
آزادسازی منابع ارزی بلوکهشده در این کشور،
آمبوالنس و کیت تشخیص کرونا در اختیار ایران
قرار دهند ولی این پیشنهاد بیشرمانه با مخالفت
جدی ایران همراه شده بود.

مدیرعامل توانیر :سخت ترین
سال صنعت برق را سپری
کردیم

مدیرعامل شرکت توانیر گفت :امسال با توجه به
گرمای شدید و مداوم ،شرایط کرونایی ،زمستان
سردی که با کمبود سوخت نیروگاهی همراه بود و
کمبود منابع مالی ،سخت ترین سال صنعت برق ،با
سربلندی سپری شد.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم،
محمدحسن متولی زاده ،مدیرعامل توانیر در
هشتمین کنفرانس منطقه ای سیرد ،سال  99را
سخت ترین سال صنعت برق برشمرد و گفت :
امسال با توجه به گرمای شدید و مداوم ،شرایط
کرونایی ،زمستان سردی که با کمبود سوخت
نیروگاهی همراه بود و کمبود منابع مالی ،سخت
ترین سال صنعت برق ،با سربلندی سپری شد.
وی با اشاره به رشد میانگین  7درصدی پیک
مصرف در سال های گذشته ،خاطرنشان کرد :با
تالش های صورت گرفته این روند متوقف و رشد
3

برق و انرژی

پیک در دوسال متوالی به یک درصد محدود شد
که همین موضوع باعث حفظ سرمایه گذاری های
صورت گرفته ،افزایش راندمان و کاهش هزینه های
کشور شده است.
متولی زاده یاداور شد :این اقدام باعث شد تا از
سرمایه گذاری انجام شده و انرژی اولیه بیشتر
استفاده کنیم.
وی همچنین به برنامه ریزی و نظم دهی به پروژه
های صنعت برق نیز اشاره کر و گفت :این پروژه ها
در قالب پویش هر هفته الف ب ایران نظم یافت.
متولی زاده ادامه داد :در بخش پروژه های سازوکاری
نیز ،صنعت برق با راه اندازی مرکز پایش ،پیشتاز
بود .مدیرعامل توانیر از کاهش تلفات برق به عنوان
یکی از مهمترین فعالیت ها و عملکردهای صنعت
برق یاد کرد و گفت :این اقدام به تنهایی باعث
کاهش بیش از  50هزار میلیارد تومانی هزینه های
کشور شده است.
مدیرعامل توانیر همچنین ازپرسنل وهمکاران
صنعت برق خواست با تمرکز بر دو محور فعالیت
های انجام شده و دستاوردهای حاصل شده ،با
هدف مستندسازی فعالیت ها و نیازهای صنعت
برق که یکی از مهمترین آنها مدیریت انرژی است،
درکنفرانس های بین المللی وعلمی حضور یابند و
به تبادل تجربه بپردازند.
متولی زاده خاطرنشان کرد :به عنوان یکی از
کشورهایی که بیشترین میزان یارانه انرژی را
پرداخت می کنیم ،نیازمند پرداختن و توجه بیشتر
به این موضوع هستیم.
وی به ظرفیت های در نظر گرفته شده در بودجه
 1400پرداخت و از مدیران استانی خواست تا بهره
گیری از پتانسیل های موجود ،در زمینه کاهش
تلفات ،مدیریت بار و کاهش پیک اقدام کنند.
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اقتصاد ایران و جهان

عباسی:

سوخت تحویلی به نیروگاهها صد برابر حد مجاز دی اکسید گوگرد
تولید میکند

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس ،گفت :سوخت تحویلی به برخی نیروگاهها حاوی بیش از صد برابر
حد مجاز و استاندارد دی اکسید گوگرد بوده که منجر به آلودگیهای زیست محیطی میشود.
علیرضا عباسی عضو کمیسیون کشاورزی ،آب ،منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسالمی در
گفتوگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت ،در خصوص اجرای قانون هوای پاک ،گفت :در تیرماه سال ۱۳۹۶
قانون هوای پاک در مجلس شورای اسالمی مصوب شده است.
نماینده مردم کرج ،فردیس و اشتهارد در مجلس شورای اسالمی ،ادامه داد :طبق ماده  ۱۸قانون هوای پاک
وزارت نفت مکلف است حداکثر  ۳سال پس از الزم االجرا شدن این قانون ،سوخت تولیدی کشور از جمله
بنزین ،نفت گاز ،نفت کوره و نفت سفید را مطابق با استاندارد ملی مصوب ،عرضه کند.
این نماینده مردم در مجلس شورای اسالمی با تاکید بر اینکه پس از گذشته  3سال از تصویب قانون
هوای پاک وزارت نفت سوخت با استاندارد ملی مصوب را تولید و توزیع نکرده است ،عنوان کرد :سوخت
تحویلی به برخی نیروگاهها حاوی بیش از صد برابر حد مجاز و استاندارد دی اکسید گوگرد بوده که منجر
به آلودگیهای زیست محیطی عدیدهای میشود.
عضو کمیسیون کشاورزی ،آب ،منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسالمی ،گفت :به دلیل عدم
اجرای ماده  ۱۸قانون هوای پاک در خصوص توزیع سوخت استاندارد مصوب ،از وزیر نفت در کمیسیون
مربوطه سوال مطرح میشود/.
4
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در مراسم معرفی و تقدیر از صادرکنندگان نمونه استان
تهران عنوان شد

جهادگران بهجای رقابت با
خارج با موانع خودساخته
داخلی دست به گریبان هستند

مراسم معرفی صادرکنندگان نمونه استان
تهران و تقدیر از آنها با حضور مقامات دولتی و
نمایندگان بخش خصوصی توسط اتاق بازرگانی
تهران برگزار شد و طی آن  14صادرکننده نمونه
معرفی و از آنها تقدیر شد.
در حالی که کشور با سختترین تحریمهای تجاری
مواجه است و حملونقل کاال به دیگر کشورها و
بازگرداندن ارز به داخل کشور با موانع جدی مواجه
است ،صادرکنندگان به عنوان جهادگران خط مقدم
جنگ اقتصادی ،همچنان با تالش جدی در حال
صادر کردن کاالی ایرانی به بازارهای خارجی و
تامین ارز مورد نیاز برای تامین کاالهای اساسی،
مواد اولیه ،کاالهای سرمایهای و واسطهای هستند.
به همین جهت معرفی و تقدیر از صادرکنندگان که
عالوه بر مانع تحریم با موانع خودساخته داخلی نیز
دست به گریبان هستند؛ امری مهم و قابل ستایش
است .اتاق بازرگانی تهران برای چهارمین سال
پیاپی این کل فرآیند انتخاب صادرکننده نمونه

اتاق بازرگانی تهران در ادامه به برخی چالشهای
صادرکنندگان اشاره کرد و گفت :تعدد بخشنامهها
و عدم هماهنگی دستگاههای اجرایی موجب
سردرگمی صادرکنندگان شدهاست .صادرکنندگان
ایرانی در شرایطی در بازارهای صادراتی حضور
مییابند که رقبای آنها در شرایط عادی فعالیت
میکنند .به بیان دیگر صادرکنندگان ایرانی به
جای آنکه تمرکز خود را به تولید و اشتغال معطوف
کنند ،باید در اندیشه رفع موانع خودساخته در
داخل باشند .این یک مساله جدی است که صادرات
ما را تحت تاثیر قرار داده است.
الهوتی گفت :صادرکنندگان ایرانی به عنوان
جهادگران خط مقدم جنگ اقتصادی به جای
حمایت و پشتیبانی ،با موانع خودساختهای مواجه
میشوند که هر روز در برابر آنها ایجاد میشود.
او با بیان اینکه در شرایط موجود 22 ،میلیارد دالر
ارز از محل صادرات به کشور بازگشته است ،ادامه
داد :معادل 70درصد ارز مورد نیاز واردات کشور از
محل صادرات غیرنفتی تامین شده است .در واقع با
توجه به فضای مهآلودی که بر اقتصاد کشور حاکم
است ،باز هم این صادرکنندگان بودند که خود را
متعهد به بازگشت ارز دانستند .با این وجود اما
نگاه خوشبینانهای به آنها وجود ندارد و آنها با عدم
اطمینان از سوی سیاستگذار مواجه بوده و هستند.
رئیس کنفدراسیون صادرات ایران افزود :حدود 2.5
سال است که رفع تعهد ارزی به دغدغه صادرکنندگان
تبدیل شده است؛ اگرچه صادرکنندگان خود به
جد معتقد هستند که آنچه از منابع کشور صادر
میشود ،باید به کشور بازگردد .در مقابل فعاالن
اقتصادی این انتظار را دارند که دولت نیز باید
شرایط را درک کرده و تسهیل تجارت را سرلوحه
امور خود قرار دهد .صادرکنندگان درحالی امروز

استان تهران را با همراهی و همکاری سازمان توسعه
تجارت و سازمان صمت استان برگزار میکند .بعد از
بررسی پروندههای صادرکنندگان ،مراسم معرفی و
تقدیر از صادرکنندگان نمونه استان تهران دوشنبه
چهارم اسفندماه در محل هتل ارم تهران توسط
اتاق بازرگانی تهران برگزار شد.
در آغاز این مراسم ،رئیس دبیرخانه کارگروه
انتخاب صادرکنندگان نمونه استان تهران پشت
تریبون ایستاد تا توضیحاتی درباره فرآیند انتخاب
صادرکنندگان نمونه پایتخت ارائه کند .محمد
الهوتی با بیان اینکه امسال چهارمین سالی است
که اتاق تهران فرآیند انتخاب صادرکنندگان نمونه
را برعهده دارد ،ادامه داد :امسال نخستین سالی
بود که کل فرآیند انتخاب صادرکنندگان نمونه ملی
نیز به اتاق ایران واگذار شد .در واقع ،پس از سه
سال تجربه موفقیتآمیز انجام کل فرآیند انتخاب
صادرکننده نمونه استان تهران توسط اتاق بازرگانی
تهران ،دولت به این نتیجه رسید که دستکم این
کار را به بخش خصوصی واگذار کند و امیدواریم
این روند در سالهای آینده نیز ادامه پیدا کند و در
انتخاب صادرکنندگان نمونه ملی و استانی به طور
کامل به اتاقهای بازرگانی واگذار شود.
او در ادامه با اشاره به اینکه در سال جاری55 ،
درخواست از سوی صادرکنندگان برای مشارکت
و رقابت در رویداد انتخاب صادرکنندگان نمونه
استان تهران در سامانه ثبت شد ،افزود :در نهایت
 37پرونده تکمیل شد و در روند ارزیابی قرار گرفت
و با توجه به شرایط حاکم بر اقتصاد و تجارت 14
صادرکننده نمونه انتخاب شدند که در مراسم امروز
معرفی خواهند شد و مورد تقدیر و تشویق قرار
خواهند گرفت.
رئیس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات

اقتصاد ایران و جهان

مایحتاج کشور را تامینمیکنند که با بیاعتمادی
دستگاههای دولتی دست به گریبان هستند.
او در ادامه با اشاره به اینکه حدود  113روز از صدور
و ابالغ دستورالعمل ارزی دولت سپری شده است،
گفت :بسیاری از مسایل از جمله استرداد مالیات
بر ارزش افزوده و معافیت مالیاتی اجرایی نشده و
صادرکنندگان سال  1397هنوز بالتکلیف هستند.
این مسایل فضای کسبوکار را مهآلودمیکند.
او افزود :امروز مسئولیت صادرات با وزارت صمت
است و انتظار این است که این وزارتخانه چابکتر از
گذشته در مورد تجارت خارجی کشور تصمیمگیری
کند .اما حدود سه ماه از تدوین پیشنویس 13
بندی در کمیته ماده  2برای اصالح و تکمیل
ابالغیه  177سپری شده اما این پیشنویس هنوز
به تصویب نرسیده است .درخواست ما این است که
وزارت صمت هر چه زودتر نهادهای ذیربط را برای
تصویب این پیش نویس متقاعد کند.
الهوتی خطاب به سیاستگذاران کالن اقتصاد و
تجارت کشور گفت :اگر به صادرکنندگان واقعی
میدان داده شود ،آرزوی تامین نیازهای داخلی
از محل صادرات غیرنفتی و نیز بسته شدن در
چاههای نفت که تاکنون محقق نشده ،تحقق
مییابد .راه درست ،اعتماد به صادرکنندگان است
تا آنها در سایه این اعتماد به اقتصاد کشور و جامعه
خدمترسانی کنند.
بازگشت  80درصد ارز صادراتی تهران به کشور
یداله صادقی رئیس سازمان صنعت،معدن و تجارت
استان تهران نیز در این همایش به بیان آماری از
وضعیت تولید و صادرات استان تهران پرداخت
و روندها در این دو حوزه را فزاینده و رو به جلو
ارزیابی کرد.
وی با اشاره به فعالیت  17هزار واحد صنعتی در
متن کامل
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حضور ایران در نشست ماه
آینده کمیته نظارتی وزیران
اوپکپالس

یک نماینده اوپک پالس اعالم کرد ایران قرار
است در نشست کمیته نظارتی مشترک وزیران
اوپک پالس در ماه میالدی آینده حضور پیدا
کند.
یک نماینده اوپک پالس اعالم کرد ایران قرار است
در نشست کمیته نظارتی مشترک وزیران اوپک
پالس در ماه میالدی آینده حضور پیدا کند.
ایران که به دلیل تحریمهای آمریکا از مشارکت
در توافق کاهش تولید اوپک معاف شده است ،از
اعضای کمیته نظارتی مشترک وزیران اوپک پالس
نیست اما یک نماینده این گروه که مایل نبود نامش
فاش شود ،اظهار کرد :ایران در نشست سوم مارس
( ۱۳اسفند) این گروه حضور خواهد داشت .وزیران
اوپک و متحدانش شامل روسیه چهارم مارس برای
تصمیم گیری درباره سطح تولید آوریل دیدار

اقتصاد ایران و جهان

خواهند کرد.
حضور اعضای غیرعضو کمیته نظارتی مشترک
وزیران در جلسات این کمیته غیرمعمول نیست و
در گذشته هم کشورهای عضو اوپک نظیر لیبی و
ونزوئال در جلسات این کمیته حضور پیدا کرده اند.
براساس گزارش بلومبرگ ،با این حال حضور ایران
در جلسات این کمیته کمتر متداول بوده است و
در شرایطی انجام خواهد گرفت که احتمال تسهیل
تحریمهای آمریکا علیه صادرات نفت ایران مطرح
است .اگر حجم قابل توجهی از صادرات نفت ایران
به بازار جهانی برگردد ،تالشهای اوپک برای حذف
مازاد ذخایر نفت که در دوران پاندمی ویروس کرونا
به وجود آمد را پیچیده خواهد کرد.
تحلیلگران غربی میگویند اگر تحریمها برداشته
شوند ،ایران می تواند در مدت چند ماه تولیدش
را از  ۲.۱میلیون بشکه در روز فعلی به  ۳.۸میلیون
بشکه در روز که سطح تولید پیش از تحریمها بود،
افزایش دهد .موسسه تحقیقاتی "ریستاد انرژی"
پیش بینی می کند اگر تحریمها برداشته شوند،
سطح تولید نفت ایران تا سال  ۲۰۲۳از چهار
میلیون بشکه در روز فراتر خواهد رفت .موسسه
 FGEهم انتظار دارد تولید نفت ایران تا سال
 ۲۰۲۵از مرز چهار میلیون بشکه در روز عبور کند
و در حدود پنج میلیون بشکه در روز ثابت بماند و
سپس در سال  ۲۰۳۷رو به کاهش بگذارد.
تحریمهای آمریکا علیه ایران در دوران ریاست
جمهوری دونالد ترامپ تشدید شدند و اگرچه
جو بایدن ،رییس جمهور فعلی آمریکا لحن آشتی
جویانه ای داشته است اما مقامات ارشد دولتش
اعالم کرده اند واشنگتن درباره توافق با ایران
تصمیم سریعی نخواهد گرفت.
متن کامل
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احیای بخش خصوصی با اتمام
ارز دولتی

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس اعالم کرد :با
توافقهای صورت گرفته بین وزارت صمت و بانک
مرکزی انتظار می رود مسئولیت ثبت سفارش ها
و مصارف ارزی متوجه وزارت صمت شده و با تمام
شدن ارز دولتی مدیریت منابع و مصارف ارزی از
ساختار دولت منفک شده و زمینه تحویل آن به
بخش خصوصی فراهم شود.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس،
«چالش ملی جهش صادرات» یک مسابقه حاکمیتی
بزرگ است که به همت شرکت پیشگامان بنیاد
تعاون بسیج و باهدف توسعه راهحلهای نوآورانه
و شناسایی ظرفیت های صادراتی کشور ،باتمرکز
برتکمیل زنجیرههای ارزش مزیتهای صادراتی
ایران در حال برگزاری است.
جمعی از سیاستگذاران ،کارشناسان و اساتید
دانشگاهی حوزه اقتصاد با ارسال یادداشتهایی
به دبیرخانه چالش ملی جهش صادرات به بررسی
دالیل لزوم حرکت کشور در مسیر توسعه و گسترش
صادرات و همچنین لزوم مشارکت بازیگران
زیستبوم دانش بنیان در این چالش پرداختند .در
ادامه متن کامل یادداشت محمدرضا پورابراهیمی

سفارش ها و مصارف ارزی متوجه وزارت صمت
شده و با تمام شدن ارز دولتی مدیریت منابع و
مصارف ارزی از ساختار دولت منفک شده و زمینه
تحویل آن به بخش خصوصی فراهم شود؛ این
در حالیست که در گذشته بانک مرکزی در این
حوزه تصمیمگیری میکرد ،با وجود آن که مدعی
بودند ،متولی ثبت سفارش نیستند ،اما بسیاری
از محدودیتهای ایجاد شده در بخش مذکور به
بخشنامههای این بانک باز می گشت.
ب -باید توجه کنیم که تمام شدن ارز دولتی که
معنی مشخص آن به پایان رسیدن فروش نفت
است ،برای اقتصاد ما یک توفیق است ،که به واسطه
تحریم ها به وجود آمده است .لذا با تمام شدن
ارز دولتی نگاه و دغدغه بانک مرکزی تنها متوجه
تعیین نرخ و تقویت ارزش پول ملی خواهد شد
و مدیریت عرضه و تقاضا مصارف ارزی در اختیار
بخش خصوصی قرار خواهد گرفته و به این ترتیب
بسیاری از رانت های داخلی در این زمینه ظهور پیدا
نخواهد کرد و بخش خصوصی به عنوان گردانندگان
اصلی حوزه تجاری به میدان رزم خواهد آمد.
*بورس ،مهمترین ظرفیت بازارسازی
استفاده از ظرفیت بورس به عنوان یکی از مهمترین
مولفه های آن کنترل و مدیریت بازار باید در دستور
کار وزارتخانههای اقتصادی دولت قرار گیرد .آنچه
مشخص است تصمیماتی در داخل کشور گرفته
میشود،که محدودیتهایی بیشتری را متوجه
صادرات خواهد کرد .به طور مثال صادرات نفت اکنون
با مشکالت سنتی خود دست و پنجه نرم می کند،
این در حالی است که به جای اتخاذ روشهای خاص
این وزارتخانه باید با استفاده از زمینهای مثل بورس
انرژی مکانیزم الزم برای صادرات نفت فراهم شود و
بازار سازی و تجمیع منابع سرگردان کلید بخورد.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی
آمده است:
کاهش  ۳میلیارد دالری تراز تجاری کشور طی
شش ماه گذشته ،یک دلیل اصلی دارد و آن کاهش
صادرات است .آنچه مشخص است وضعیت تجارت
خارجی کشورمان به دالیل مختلف مطلوب نیست
و با وجود آن که تحریمها و فشارهای اقتصادی
زیادی متوجه ایران است ،اما به نظر می رسد که
بخشی از کاهش منابع ارزی را باید در در تصمیمات
داخلی جستجو کرد.
تعرفه و تحریمهای تجاری برای کشور های زیادی
اتفاق افتاده و فرمول مشخصی نیز برای مقابله با
آن وجود دارد ،به این معنا که در مقابل اعمال
محدودیت های خارجی ،کشور هدف با کاهش
ارزش پول ملی خود برای تقویت صادرات اقدام می
کند .چنانکه در جنگ تجاری بین آمریکا و چین
در قبال تعرفه های اعمال شده به روی کاالهای
چینی ،پکن کاهش ارزش پول ملی را به عنوان
یک روش تخصصی عملیاتی کرد .لذا در شرایط
کنونی که از یک سو تعرفهها و تحریمهای متعددی
علیه کشورمان اعمال میشود واز سوی دیگر نیز
پول ملی نیز ارزش خود را به شکل قابل توجهی
از دست داده است ،باید عزم قوای داخلی برای
افزایش صادرات جزم شود.
*چگونه تمام شدن ارز دولتی عالوه بر خاتمه رانت
بازی ،بخش خصوصی را احیا می کند؟
بررسی های مجلس یازدهم نشان می دهد ،که به
منظور جهش صادراتی و مثبت شدن تراز تجاری
کشور باید ظرفیت های داخلی مورد بازنگری قرار
گیرد:
الف -با توافقهای صورت گرفته بین وزارت صمت
و بانک مرکزی انتظار می رود ،مسئولیت ثبت
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*ورود بخش خصوصی به صادرات نفت
از سوی دیگر باید در نظر داشت ،تسهیل عرضه
نفت خام با هدف صادرات توسط بخش خصوصی
باید در دستور کار قرار گیرد .ایجاد چنین زمینه
ای می تواند برای تسویه ارزی نیز مورد استفاده
قرار گیرد به این معنا که آن بخش از صادرکنندگان
که هنوز ارز خود را به هر دلیلی بازنگردانده اند
با محدودیتهایی مواجه شده و زمینه ورود آنها
به صادرات کاالهای دیگر محدود میشود .ورود
بخش خصوصی برای صادرات نفت نیازمند مکانیزم
پیچیده ای نیست و با نظرسخاوتمندانه وزارت نفت
برای ارائه راهکارها و مکانیزم الزم امکانپذیر خواهد
بود.
*مسیریابی جدید مجلس برای افزایش صادرات
غیر نفتی
کمیسیون اقتصادی پس از مدتها بررسی اکنون
مسیری را در دستور کار قرار داده که انتظار
می رود افزایش صادرات محصوالت کشاورزی و
غیر نفتی محقق شود .در سال های گذشته که
صادرات نفت در کشور با محدودیتهایی روبرو شد
و تصمیمات متناقضی نیز توسط بانک مرکزی اتخاذ
گردید ،که بازگشت ارز ناشی از صادرات به کشور
با چالش جدی روبهرو شد و اکنون با توافق صورت
گرفته بین مجلس و تیم اقتصادی دولت مقرر شده
است ،که صادرکنندگان حواله صادراتی و خود را به
واردکنندگانی بدهند که واردات ثبت سفارش آن
در وزارت صمت ثبت قانونی شده و صادر کننده
نیز بتواند صادرات محصوالت خود را انجام داده و
سپس حوالههای ناشی از صادرات را به واردکننده
بدهند.
لذا به نظر می رسد از این پس از تجار بتوانند
کاالی خود را به جای ارائه در سامانه نیما که نرخ
متن کامل

7

شماره  4  2829اسفند 99

بازگشت  40میلیارد یورو ارز
حاصل از صادرات

معــاون وزیــر صنعــت ،معــدن و تجــارت
گفــت :از ابتــدای ســال  97تــا پایــان آذر
مــاه  99میــزان صــادرات کشــور حــدود
 63میلیــارد یــورو بــوده بــوده کــه از ایــن
مقــدار حــدود  40میلیــارد یــورو ارز حاصــل
از صــادرات برگشــته اســت.
به گــزارش خبرنــگار اقتصــادی خبرگــزاری ،حمید
زادبــوم امــروز در مراســم تقدیــر از صادرکننــدگان
نمونــه اســتان تهــران گفــت :فلســفه ایجــاد
تحریمهــا علیــه جمهــوری اســامی ایــران
ایــن اســت کــه بتواننــد تعامــل مــا را بــا جهــان
خــارج کــم کننــد و االن فقــط صادرکننــدگان و
واردکننــدگان در نــوک ایــن پیــکان کار میکننــد.
معــاون وزر صنعــت ،معــدن و تجــارت بــا بیــان
اینکــه نزدیــک بــه  90درصــد کاالهــای وارداتــی

آذر مــاه  99میــزان صــادرات کشــور حــدود 63
میلیــارد یــورو بــوده اســت کــه از ایــن مقــدار
حــدود  40میلیــارد یــورو ارز حاصــل از صــادرات
برگشــته اســت و حــدود  50درصــد آن مربــوط بــه
اســتان تهــران بــوده اســت و بــه عبارتــی بیــش
از  20میلیــارد یــورو از بازگشــت ارز حاصــل از
صــادرات طــی مــدت مذکــور مربــوط بــه اســتان
تهــران بــوده اســت.
رئیــس ســازمان توســعه تجــارت ایــران اظهــار
داشــت :ایــن نشــان میدهــد کــه اقتصــاد مــا و
صادرکننــدگان مــا فعالیــت میکننــد و بایــد از
آنــان تشــکر کنیــم.
وی افــزود :بیشــترین رشــد صــادرات کشــور در
ســال  99در حــوزه خشــکبار ،گیاهــان دارویــی،
ماکارونــی ،مــواد پروتئینــی ،پوشــاک ،مــواد
شــوینده ،محصــوالت دارویــی ،تجهیــزات برقــی و
محصــوالت برقــی بــوده اســت ،البتــه در  10ماهــه
امســال صــادرات کشــور نســبت بــه مــدت مشــابه
ســال گذشــته  20درصــد کاهــش داشــته اســت
کــه بخشــی از آن بــر میگــردد ،بــه شــرایط
کرونایــی و کاهــش تقاضــای جهانــی و تقاضــای
کشــورهای همســایه ،امــا در عیــن حــال صــادرات
کار ســختی اســت.
معــاون وزیــر صنعــت ،معــدن و تجــارت بــا تاکیــد
بــر اینکــه صادرکننــده در شــرایط ســختی در حال
کار کــردن اســت ،بیــان داشــت :کار صادرکننــده
بســیار مشــکل اســت و لــذا امــروز در ایــن مــکان
جمــع شــدهایم تــا از صادرکننــدگان نمونــهای
کــه اتــاق بازرگانــی تهــران و ســازمان صنعــت،
معــدن و تجــارت انتخــاب کردهانــد ،تقدیــر و
تشــکر کنیــم.
وی اظهــار داشــت :ســازمان توســعه تجــارت

کشــور مــواد اولیــه و کاالهــای واســطهای اســت،
افــزود :ایــن واردات در کشــور مــا امروز یــک ارزش
بــه شــمار م ـیرود ،زیــرا چــراغ کارخانههــای مــا
را روشــن نــگاه مـیدارد ،لــذا بایــد از تجــار تقدیــر
و تشــکر کــرد.
زادبــوم بیــان داشــت :علیرغــم همــه مشــکالتی
کــه از ســال  97وجــود داشــت و اغلــب مشــکالت
از ســال  97اوج گرفــت ،امــا در ســال گذشــته
بیــش از  41میلیــارد دالر صــادرات غیرنفتــی
داشــتیم کــه حداقــل  50درصــد آن توســط
بخــش خصوصــی صــادر شــد.
رئیــس ســازمان توســعه تجــارت ایــران بیــان
داشــت :از  22فروردیــن  97تــا پایــان آذر مــاه
حــدود  40میلیــارد یــورو ارز بــه کشــور بازگشــته
اســت ،البتــه  18میلیــارد یــورو آن ایفــای تعهــد
نشــده اســت ،امــا مــن اطمینــان دارم کــه آن هــم
بــه روشهــای مختلــف برگشــته اســت.
وی بــا بیــان اینکــه از ابتــدای ســال  97تــا پایــان
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ایــران بــرای حمایــت از صادرکننــدگان در ســال
 99هــم تــاش کــرد تــا اقداماتــی را بــا کمــک
اتاقهــای بازرگانــی اســتان هــا انجــام دهــد و بــه
زیرســاختها کمــک مالــی میکنیــم و  4درصــد
نــرخ بهــره پرداختــی صادرکننــدگان در ســال 99
را پرداخــت میکنیــم و پرونــده هــای آن تــا پایــان
بهمــن تشــکیل شــد و توســط بانــک توســعه
صــادرات و بانــک کشــاورزی تشــکیل شــد و مابــه
التفــاوت  4درصــدی را پرداخــت خواهیــم کــرد.
زادبــوم اظهــار داشــت :کمــک بــه حمــل هوایــی
کاالهــای خــاص در ســال  99را انجــام دادیــم،
بطــوری کــه  50درصــد هزینــه حمــل هوایــی
ایــن کاالهــا را انجــام میدهیــم.
رئیــس کل ســازمان توســعه تجــارت ایــران بیــان
داشــت :معتقــدم کــه هــر گونــه مقــررات زائــد
بــر تجــارت ،تجــارت مــان را از ریــل خــودش
خــارج میکنــد ،یعنــی در مقایســه بــا تجــارت
بینالملــل مــا از ریــل خــارج هســتیم و هــر
گونــه پرداخــت مشــوق مســتقیم صادراتــی و
یارانــه صادراتــی و در مقابــل هــر گونــه مقرراتــی
کــه زائــد بــر تجــارت بیــن المللــی باشــد ،ماننــد
تعهــد ارزی طبیعتــا انحــراف تجــارت اســت ،امــا
شــرایط خــاص کشــور از ســال  97باعــث شــد
کــه ایــن مقــررات باشــد ،امــا مــا داریــم کمــک
مــی کنیــم تــا بــا اتــاق هــای بازرگانــی ،اصنــاف و
تعــاون مشــکل صادرکننــدگان را در زمینــه رفــع
تعهــد ارزی حــل کنیــم .
وی بیــان داشــت :مــا بــه عنــوان حامــی
صادرکننــده آمــاده هســتیم ،مســائل و مشــکالت
صادرکننــدگان را حــل و فصــل کنیــم و انشــاء
اهلل در طــول زمــان در ریــل اصلــی تجــارت قــرار
بگیریــم.
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انقالب واشنگتن پست در سایه
بزوس

جف بزوس را همه با آمازون میشناسند .تحولی
که او در عرصه تجارت الکترونیک ایجاد کرده
مثالزدنی است .آمازون یکی از پنج شرکت
بزرگ ایاالتمتحده در حوزه فناوری اطالعات
محسوب میشود .تاثیرات اقتصادی و فرهنگی
بسیاری در سطح جهان ایجاد کرده و یکی از
ارزشمندترین شرکتهای جهان بهشمار میرود.
اما اقدامات بزوس فقط محدود به آمازون نیست.
او طی سالهای فعالیتش ،هم آمازون را شاخ و
برگ داده ،هم وارد حوزههای کامال متفاوت شده
و هم شرکتهای مطرحی را خریداری کرده ،از
تاسیس شرکت هوافضای بلو اوریجین گرفته
تا آمازون پرایم و خرید هول فودز و الکسا و
زاپوس و البته «واشنگتنپست» .بله! روزنامه
واشنگتنپست که بسیاری آن را به نام «پست»
میشناسند .سال  ۲۰۱۳جف بزوس در یک اقدام
غافلگیرکننده ،این روزنامه را از خاندان گراهام
به مبلغ  ۲۵۰میلیون دالر خرید .روزنامه در آن
دوران با مشکالت اقتصادی دست و پنجه نرم

بـزوس ،سـخت تحتتاثیـر او و موفقیـت آمـازون
قـرار گرفتـه بـود و علـت را ،تمرکز او بـر بلندمدت
میدانسـت .یکـی دیگـر از انگیزههـای او بـرای
فـروش روزنامـه بـه بـزوس ،اسـتعداد بـزوس در
زمینـه تکنولـوژی بود؛ چیـزی که خانـواده گراهام
اصلا از آن سـر درنمیآوردنـد و میدانسـتند
بـرای حرکـت به سـوی آینـده و موفقیـت در عصر
تکنولـوژی ،باید کار را بهدسـت کاردانش بسـپارند.
و چـه کسـی بهتـر از بـزوس کـه نـه تنهـا خـوره
تکنولـوژی بـود ،بلکـه اسـتارت آمـازون را ابتـدا
بـا کتابفروشـی زده بـود .گراهـام امیـدوار بـود
«پسـت» در مالکیـت بـزوس از یـک نشـریه چاپی
محلـی بـه یـک برنـد دیجیتـال جهانـی تبدیـل
شـود .او میگویـد« :بـه نظـر مـا ،سـپردن روزنامه
بهدسـت کسـی کـه آینـده را میشـناخت ،دانـش
تکنولـوژی داشـت و روشهای تحویـل اطالعات به
خوانندههـا را بلـد بـود قطعـا بـه نفـع روزنامـه بود».
حـق بـا او بـود .پـس از ورود بـزوس بـه روزنامـه،
درآمدهـای آن گسـتردهتر شـد و از درآمـد آگهـی
فراتـر رفـت .بـه گـزارش  CNNدر سـال  ۲۰۱۶به
یـک کسـبوکار سـودآور تبدیـل شـد؛ رونـدی که
کمـاکان ادامـه دارد .بـزوس نیروهای بااسـتعدادی
در زمینـه تکنولـوژی بـه روزنامـه آورده اسـت.
تعـداد کارکنـان اتـاق خبـر حاال بـه بیـش از ۹۰۰
نفر میرسـد .یـک سیسـتم جدید مدیریـت محتوا
راهانـدازی کـرده و بـا حضـور فعـال در شـبکههای
اجتماعـی و اپهایـی مثـل ردیـت و تیکتـاک ،بـا
مـردم در تعامـل و مشـارکت اسـت.
امـا آیـا بـزوس ایـن روزنامـه را نجـات داد؟ اگـر از
خـودش بپرسـید احتمـاال میگویـد جوابی نـدارد.
گراهـام میگویـد هیچکسـی جـواب ایـن سـوال
را نمیدانـد .اینکـه مـردم در قـرن  ،۲۱چطـور بـه

میکرد .واشنگتن پست پس از ورود بزوس،
از این رو به آن رو شد .در کمتر از سه سال،
میزان ترافیک وب روزنامه دوبرابر شد .تا سال
 ،۲۰۱۹بیش از  ۲۵۰نفر به اتاق خبر اضافه شدند.
برنده چندین جایزه شد .از نظر تعداد پستهای
آنالینی که گزارشگرانش هر روز منتشر
میکنند ،از نشریاتی مثل نیویورکتایمز پیشی
گرفت .تعداد مشترکان دیجیتالش به بیش از /۵
 ۱میلیون نفر رسید و از آن زمان به بعد ،همواره
در قله سوددهی بوده است.
بـزوس ،ناجی واشـنگتن پسـت بـود .تحولـی که او
در ایـن روزنامـه ایجـاد کرد تحسـینبرانگیز اسـت.
امـا بـه بـاور «دونالـد گراهـام» ،رئیـس هلدینـگ
گراهـام و ناشـر سـابق ایـن روزنامـه ،آنچـه بـزوس
را از سـایر مدیـران ارشـد متمایـز میکنـد ،توانایی
دسـتیابی سـریع بـه نتیجـه نیسـت ،بلکـه تفکـر
«شـدیدا بلندمـدت» اوسـت.
گراهـام بایـد هـم ایـن را بدانـد .او کسـی بـود کـه
نخسـتین بـار ،ایـده فـروش روزنامـه بـه بـزوس را
مطـرح کـرده بـود .او وقتـی بـه دنبـال یـک مالک
جدیـد بـرای روزنامـه میگشـت مشـتری پـر و پـا
قـرص آمـازون بـود و در گفتوگوهـای اولیـه بـا

یادداشت

اطالعـات مـورد نظرشـان دسـت پیـدا میکننـد
سـوالی اسـت که هنوز کامال پاسـخ داده نشـده اما
آنچـه بـزوس به اجـرا درآورد ،کشـتی را در مسـیر
درسـت انداخـت.
بـزوس قبلا گفتـه بـود کـه بـا کسـبوکار روزنامه
آشـنایی نـدارد امـا پـس از گفتوگویـی بـا گراهام
متقاعـد شـد کـه بـه دل چالشهـا بـرود .او پنـج
سـال پـس از خریـد ایـن روزنامـه ،در گفتوگویی
در سـال  ۲۰۱۸گفت« :میدانم که در  ۹۰سـالگی،
یکـی از چیزهایـی کـه بـه آن افتخـار خواهـم کرد
خرید واشـنگتن پسـت اسـت و اینکـه کمک کردم
ایـن دوران گـذار سـخت را پشتسـر بگـذارد».
بـرای روزنامـهای کـه زمانـی بـرای خـودش نمـاد
یـک کسـبوکار خانوادگـی بـود ،امـا در یـک دهه
گذشـته بیشـتر شـبیه یک کشـتی به گل نشسـته
بـود ،ایـن یک اتفـاق بزرگ اسـت .حاال وقتـی وارد
اتـاق خبـر میشـوید ،نمایشـگرهایی را میبینیـد
کـه تجزیـه و تحلیـل وب را نشـان میدهنـد.
گزارشـگران هـر کـدام لپتـاپ بهدسـت بـه ایـن
سـو و آنسـو میرونـد .دگرگونـی ایـن روزنامـه،
سـردبیر آن «مارتیـن بـارون» را بـه یـک سـتاره
حـوزه روزنامهنـگاری تبدیـل کرده :جایـزه پولیتزر،
بیشـترین میزان پوشـش خبـری انتخابـات ۲۰۱۶
آمریـکا و بـازی نقش او توسـط «لیو شـرایبر ».تیم
تکنولـوژی روزنامـه نیـز در حـوزه رسـانه دیجیتال
خـوش درخشـیدهاند .اگـر روزنامـهای مثـل پسـت
بتوانـد جایـگاه خـودش را در عرصـه دیجیتال پیدا
کنـد ،احتمـاال همـه میتواننـد.
البتـه هـر روزنامـهای میتوانـد بـه ایـن جایـگاه
برسـد ،اگـر مالکیتـش را یـک میلیـاردر بـر عهـده
بگیـرد ،آن هـم کسـی کـه بـازی رسـانهای امـروز،
برایـش شـبیه پیدایـش اینترنت در سـالهای آخر
متن کامل
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