سعید کنگرانی جوان اول سینمای پیش از انقالب
درگذشت

از عاشقی در سه و ربع کم بعداز ظهر
تا حرکت در امتداد شب
صفحه 9

پیشخوان
« ابتکار» تغییر شکل برخوردهای اعتراضی
در شبکه های اجتماعی را بررسی می کند

بی اعتمادی یا پراکندگی ؟
صفحه 2

از سوی وزرای اقتصادی آلمان ،انگلیس و فرانسه
مطرح شد

راهکار عملی اروپا برای دور زدن
تحریمهای آمریکا

حاشیههایخبرممنوعالکاریمحمدمعتمدی
بررسی شد

آن سوی خط که بود؟
صفحه 8

صفحه 15

ردپای «ظریف» و «کری» در چالش جدید ترامپ
توگوی جان کری با ظریف آن
گروه ایران و جهان  -ترامپ ضمن انتقاد شدید از گف 
را غیر قانونی دانسته و وی را متهم به تضعیف تالش بزرگ آمریکا برای مقابله با ایران و
نیز ضرر زدن به مردم آمریکا کرده است .ترامپ مدعی شده که جان کری به ایران گفته
منتظر پایان کار دولت ترامپ باشند ،امری که از سوی کری در مصاحبه با فاکس نیوز

سرمقاله

محمدعلی وکیلی

تکذیب نشده است.
در حدود دو سالی که دونالد ترامپ و تیم نومحافظهکار او قدرت را در ایاالت متحده
به دست گرفتهاند ،کاخ سفید عرصه چالشها و منازعات داخلی و خارجی متعددی بوده
است.
شرح درصفحه 15

روحانی باید برود

ولیاهلل سیف به عنوان «مشاور رئیسجمهوری
در امور پولی و بانکی» منصوب شد

چند روز دیگر اجالس ساالنه مجمع عمومی سازمان
ملل در نیویورک برگزار میشود .ایران این فرصت را دارد
در صورت تمایل در این اجالس شرکت و سخنرانی کند.
روحانی در همه اجالسها در این پنج سال شرکت کرده
است .این بار اما این اجالس یک شرایط ویژه دارد .آمریکا
در این اجالس ،ریاست دورهای شورای امنیت سازمان
ملل را بر عهده دارد.
این شرایط ویژه باعث شده که عدهای پیرامون شرکت
کردن ِ ایران در این اجالس ،تردید ایجاد کنند.
فرض شرکت از فرایض ِ بنیادین ِ دیپلماسی در
بهنظرم
ِ
جهان جدید است؛ لذا برای شرکت نکردن باید استداللی
مکفی ارائه شود وگرنه فرض بر شرکت کردن باید باشد.
(از همین رو است که کسانیکه میگویند «رفتن» چه
دستاوردی دارد ،نمیتوانند با این موضع از «نرفتن» دفاع
کنند بلکه باید توضیح دهند «نرفتن» چه دستاوردی
دارد).
اما به هر روی به گمانم به دالیل زیر باید برای شرکت
در این اجالس با عزمی مضاعف تصمیم مثبت گرفت و
روحانی به نیویورک برود.
 -۱ترامپ در داخل کشورش سخت تحت فشار است.
چیزی که به نام «دستاورد» در کرنا میکرد اکنون برای
مردم آمریکا روشن شده که تنها صدای طبلی توخالی
بوده است .کره شمالی بهرغم انعطافی که نشان داد هنوز
مناسباتش با آمریکا بر همان طریقت تهدید میچرخد.

تصمیم عجیب
روحانی
صفحه 2

صدیقی ،امام جمعه موقت تهران مطرح کرد

«ابتکار» از سرنوشت یکی از قدیمی ترین سینماهای پایتخت گزارش می دهد

تهران ،سر ِ رشت« ،رادیو سیتی»
صفحه 4

ادامه درصفحه 2

هشدار مدیرعامل نفت پاسارگاد:

در بازار قیر سیاه چه می گذرد؟
مدیرعامل نفت پاسارگاد :ما موظف هستیم تمام ارز حاصل از صادرات را در
سامانه نیما عرضه کنیم و مجاز نیستیم خارج از این سازوکار اقدام به عرضه ارز
در بازار کنیم .تمام فعالیت های مالی شرکت حسابرسی میشود و حسابرس ما
سازمان حسابرسی است ،اما برخی شرکتهای کوچک مقیاس الزامی به رعایت
این موضوع ندارند و تفاوت قیمتی ارز سامانه نیما و بازار آزاد هم مشخص
است.
در روزهای اخیر بازار سرمایه وضعیت خوبی داشته و شاخص در حال رشد
است .یکی از شرکتهای مورد توجه بازار در روزهای اخیر شرکت نفت پاسارگاد
است که با آزادسازی سقف رقابت قیمت وکیوم باتوم ،مدتی است به دلیل
نامشخص بودن قیمت ماده اولیه خود ،اقدام به عرضه نکرده است.
مسعود جبرائیلی مدیرعامل شرکت نفت پاسارگاد درباره علل عدم عرضه
قیر در بورس کاال و تبعات نحوه رقابت در وکیوم باتوم به بورس  24گفت:
قطعا عرضه خواهیم کرد و نیاز بازار را تامین میکنیم .از طرفی وظیفه ما تولید
و فروش است و علت وقفه پیش آمده هم شرایط ایجاد شده در خصوص
قیمتگذاری وکیوم باتوم بود .با اتفاقی که افتاده نرخ وکیوم باتوم رشد داشته
و رقابتهای سنگینی را در قیمت این محصول شاهد هستیم.
وی ادامه داد :این افزایش قیمتهای غیرمنطقی منجر میشود تا پروژههای
ملی و عرضههای تهاتری با مشکالتی روبهرو شود.
جبرائیلی درخصوص زمان عرضههای داخلی شرکت گفت :عرضه داخلی را
از هفته آینده شروع خواهیم کرد اما موردی که نادیده گرفته شده ،نحوه رقابت
شرکتهای کوچک مقیاس با شرکتهای تولیدکننده اصلی قیر مانند نفت
پاسارگاد و نفت جی است چرا که با توجه به افزایش قیمت ارز این شرکتها
سود سرشاری را نصیب خود میکنند اما ما موظف هستیم تمام ارز حاصل
از صادرات را در سامانه نیما عرضه کنیم و مجاز نیستیم خارج از این سازوکار
اقدام به عرضه ارز در بازار کنیم .تمام فعالیتهای مالی شرکت حسابرسی
میشود و حسابرس ما سازمان حسابرسی است ،اما برخی شرکتهای کوچک
مقیاس الزامی به رعایت این موضوع ندارند و تفاوت قیمتی ارز سامانه نیما
و بازار آزاد هم مشخص است .اتفاقاتی که در حال حاضر رخ میدهد دلیلی
است بر افزایش رقابت در وکیوم باتوم و رانتهای زیادی هم از این بابت ایجاد
خواهد کرد.
مدیرعامل نفت پاسارگاد درباره قیمتی که قرار است برای قیر عرضه شود،
گفت :در مورد قیمت پایه باید محاسباتی انجام دهیم و برای هفته آینده عرضه
خواهیم داشت .با توجه به قیمتهای وکیوم باتوم باید بررسی کنیم و قیمت را
اعالم کنیم اما قیمت باالتر از قبل خواهد بود چرا که قیمت فعلی وکیوم با توجه
به رقابتهایی که صورت میگیرد بیش از سه برابر قیمتهای قبلی شده است.
وی درباره علت صف خرید هم گفت :اتفاق خاصی در عملکرد شرکت
رخ نداده است و شرایط همان است که بود .فقط به منظور شفافیت بیشتر
عرضههای صادراتی را از طریق مزایده انجام میدهیم و مشتری هم برای
عرضههای صادراتی داریم.
جبرائیلی در خصوص این موضوع که تغییرات قیمتی محصوالت شرکت چه
اثری بر وضعیت مالی دارد ،گفت :باید عرضههای جدید اتفاق بیفند و پس از
آن میتوان شرایط را بررسی کرد.
وی در پایان به دو مساله چالش برانگیز در صنعت اشاره کرد و گفت :با
توجه به تغییرات رخ داده در تعیین قیمت وکیوم باتوم مشکالت جدی در
صنعت و برای مصرفکنندگان فرآور دهها ایجاد میشود .از طرفی ارزش گمرکی
محصوالت قیر موضوع دیگری است که باید مورد بازنگری قرار گیر د چرا که در

گمرک قیر فله با نرخ  160دالر اظهار میشود در صورتی که قیمت صادراتی
خیلی بیش از این رقم است و رانت زیادی را ایجاد کرده است .همچنین یکی از
دالیل رقابت شدید در وکیوم باتوم همین موضوع است .تفاوت ارزش گمرکی
صادراتی قیر حاشیه سود جذابی را برای تولیدکنندگان خرد ایجاد میکند،
بنابراین حاضرند با هر قیمتی اقدام به خرید وکیوم باتوم کنند.
جبرائیلی ادامه داد :در حال حاضر با توجه به حذف اشتباه سقف رقابتی در
عرضه بورس و تفاوتهای فاحش در تعهد ارزی ارزش صادراتی قیر در گمرک
و سودهای حاصله از محل نرخ تفاوت فروش واقعی ارزی مشکالت جدی در
معامالت وکیوم باتوم ایجاد شده است و شرکت های معتبر و دارای حسابرسان
مستقل توان رقابت را از سایر تولیدکنندگان خرد از دست دادهاند .با حذف
سقف رقابتی رانت کالنی برای داللی و سودهای بیحساب و کتاب ایجاد شده
است و با تداوم این وضعیت به زودی شاهد توقف تولید کارخانههای بزرگ و
معتبر و معضالت بعدی آن خواهیم بود.
وی گفت :وزارت صمت باید هرچه زودتر با اتخاذ تصمیم منطقی و تعیین
سقف رقابت و نیز اصالح فوری ارزش گمرکی صادرات و واقعی کردن قیمت،
کانال رانت ایجاد شده را مسدود کند .تداوم این وضعیت در این شرایط
اقتصادی اصال به نفع کشور و منافع ملی و بازار داخلی و پروژههای ملی نیست.

آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای
نام شرکت مناقصـه گزار :
شرکت فوالد زرند ایرانیان
موضــوع مناقصــه  :مهندســی معکــوس قطعــات یدکــی
مجتمــع هــای فوالدســازی ،کک ســازی ،کنســانتره و
گندلــه ســازی شــرکت فــوالد زرنــد ایرانیــان
متقاضیــان محتــرم جهــت کســب اطــاع از شــرایط
مناقصــه بــه نشــانی اینترنتــی Zisco.midhco.com :
مراجعــه و در صــورت نیــاز بــه اطاعــات بیشــتر با شــماره
تمــاس  034-32468710-17 :داخلــی  1447ســرکار خانــم
شــاکری و در صــورت نیــاز بــه اطاعــات فنــی بــا آقــای
مهنــدس خالویــی ،داخلــی  1434تمــاس حاصــل نماینــد.

روابط عمومی و امور بین الملل شرکت فوالد زرند ایرانیان

بی اعتنایی به «دالر»
بهترین سالح مقابله با گرانی!
صفحه 2
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«ابتکار» تازهترین جنجال در صحنه سیاسی آمریکا را بررسی میکند

