
اجالس سران کشورهای ساحلی خزر آغاز شدچالش رگوالتوری و سه اولویت آینده صنعت پتروشیمی

شــرکت ملی صنایع پتروشیمی باید در دو مورد 
قدرت و اشراف کامل بر صنعت داشته باشد:

اول: نظــارت و اطمینان از حفظ اســتانداردهای 
ایمنی در ســطح استانداردهای بین المللی و صنعت 
نفــت ایــران در واحدهــای واگذارشــده به بخش 
خصوصی. صنعت پتروشــیمی از یکســو یک ثروت 
ملی است و از ســوی دیگر چون پتانسیل خطر در 
این صنعت در ســطح باالیی است و در مجتمع های 
ما که اغلب در دو قطب ماهشــهر و عسلویه متمرکز 
هستند در صورت بروز حوادث بزرگ، امکان توسعه 
شراره های خطر به سایر مجتمع ها هم وجود دارد. به 
خاطر آورید آتش ســوزی که در مجتمع بوعلی سینا 
رخ داد. نهایتاً پاسخگو وزیر محترم نفت و مدیرعامل 
شرکت ملی صنایع پتروشیمی به مقامات باالی کشور 
بودند و وزیر محترم نفت ســه روز در ماهشــهر بود 
تا شعله ها خاموش شد. در صورتیکه سهم دولت در 
پتروشیمی بوعلی سینا همان ۲۰ درصد سهم شرکت 
ملی صنایع پتروشیمی در کل هلدینگ خلیج فارس 
بود. پس معتقدم باید ساختار ایمنی مجتمع ها تحت 
نظارت و کنترل وزارت نفت و شــرکت ملی صنایع 
پتروشیمی باشد. این بخش مهمی از رگوالتوری است 
یعنی حفظ منابع ملی و ثروتی کشور که مغایرتی با 
خصوصی ســازی ندارد. ســازمان آتش نشانی کشور 
زیرمجموعه شهرداری هاســت و حتی تمام سرمایه 
گذاری از منابع و تخصص های انســانی و تجهیزات 
اطفاء حریق توسط شهرداری ها صورت می گیرد اما 
مسئول اســت در مقابل حوادث و آتش سوزی ها. در 
مورد پتروشیمی ها که شرکت های خصوصی هستند 
تنها نیاز به نظارت و اطمینان از حفظ اســتانداردها 
و تکافو و کامل بودن تجهیزات متناسب با پتانسیل 
خطر در یک فرآیند و حجم سرمایه گذاریســت. اما 
این موضوع علی رغم عدم نظارت بر ســاختار ایمنی 
مجتمع ها، به طور نانوشته و در غیاب قانون در صورت 
بروز حادثه، با پاسخگویی وزارت نفت و پتروشیمی به 

مقامات باالی کشور همراه است.
دوم: برنامه ریزی توسعه و کنترل بازار و جلوگیری 
از انحصــار و رقابت ناســالم داخلــی در محصوالت 
مشترک تولیدی در شرکت های مختلف نیز یکی از 

ابزارهای رگوالتوری و تنظیم گریست.
اینکه وزارت نفت و شرکت ملی صنایع پتروشیمی 
صرفاً مجوز تخصیص خــوراک صادر نمایند و اجازه 
کلنــگ زدن بدهند بدون اینکه موارد و عواملی نظیر 
تعادل بازار، روشن بودن نرخ خوراک طبق یک رابطه 
و ضابطه با نرخ فروش محصول یا فوب خلیج فارس، 
نیاز آینده صنایع داخلی و پایین دستی کشور، سهم 
تولیدات قابل دســترس از بازارهای منطقه و جهان، 
مناســب بودن محل اجرای پروژه از نظر میزان آب 
قابل دسترس و اطمینان از تامین منابع مالی الزم از 
طرف سرمایه گذار بر طبق برنامه اجرایی پروژه مورد 
بررسی و تایید قرار نگرفته باشند، ایجاد ناهماهنگی 
در توســعه صنعت خواهد بود و همان چیزیست که 
به آن توســعه نامتوازن می گویند. به عبارت ساده تر 
یعنی توسعه صنعت در غیاب رگوالتوری و در غیاب 

سیســتم تنظیم گری و رگوالتوری یعنی توسعه به 
میل و خواست هر عامل دیگری غیر از علم و منطق و 
منافع ملی و شاهین ترازوی اقتصاد کشور خواهد بود. 
و از همه مهمتر رعایت استانداردهای زیست محیطی 
است که خوشبختانه متولی خاص خودش را دارد. از 
طرف دیگر رگوالتوری باید موارد سخت گیرانه بی دلیل 
هــم در چهارچوب وظایف خود قرار ندهد. مثاًل یک 
هلدینگ سال ها قبل در تولید متانول سرمایه گذاری 
کرده و حاال می خواهد محصــول متانول خود را به 
محصــول دیگری مثاًل پروپیلــن تبدیل کند. اینجا 
نباید از کســی اجازه بگیرد چون ما خصوصی سازی 
کرده ایم و اکنون ســرمایه گذار خودش تشــخیص 
می دهد که چگونه تامین منابع خواهد کرد و در کدام 
بازار خواهد فروخت و آنقدر عقل دارد که تشــخیص 
دهد این ســرمایه گذاری در مرحله دوم از اقتصاد و 
بازگشت سرمایه از نرخ مناســبی برخوردار است یا 
خیــر. اینجا دیگر در خوراک از دولت نمی خواهد که 
نیاز به تخصیص خوراک داشــته باشد بلکه محصول 
صادراتــی خود را به کاالی دیگــری با ارزش افزوده 
تبدیــل می کنــد، در چنین مواردی نبایــد نیاز به 
مجوز جز موارد زیســت محیطی و تامین آب مورد 
نیاز داشته باشــد. اما اگر قرار است از منابع صندوق 
توسعه ملی استفاده کند این بانک ها هستند که باید 
آنقدر توان کارشناســی داشــته باشند که اطمینان 
پیدا کنند ایــن پروژه ظرف مدت زمان مشــخص 
بازگشت مناسب ســرمایه را خواهد داشت. شرکت 
ملی صنایع پتروشیمی باید براساس نیازهای داخلی 
و فرآیند توســعه به عنوان یک شرکت توسعه دهنده 
و بــا توجه به نیاز بــازار بین المللی و به دلیل نیاز به 
توســعه صادرات و تولید ارز، پروژه هایی که به دالیل 
فوق الذکر انجام آن امکانپذیراست یعنی عالوه بر در 
دســترس بودن خوراک برای مدت حداقل ۲۰ سال 
سایر مواردیکه در باال مورد اشاره قرار گرفت به بازار 
متقاضــی اجرای پروژه و ســرمایه گذاری به صورت 
یک بســته کامل مطالعه شده عرضه نماید؛ و اینکه 
صرفاً بگوییم فالن ماده در کشــور باید تولید شود و 
ســرمایه گذاران را دعوت به سرمایه گذاری در تولید 
آن ماده نماییم کافی نیســت و همیشه باید بدانیم 
که امکان سنجی یا ارائه یک FS با IRR قابل قبول 
مثاًل ۲۰ درصد کافی نیســت چون این مطالعات بر 
اساس امکانات کشور روی کاغذ و نرم افزار، بازگشت 
سرمایه معقول را ارائه می دهد اما عملی بودن با توجه 
به شرایط کشــور و به خصوص از جنبه های زیست 
محیطی بسیار حائز اهمیت اســت. هرچند رعایت 
موارد زیســت محیطی متولی خود را دارد و اگر به 
صورت باال عمل نشــود و مطالعات به صورتی که در 
باال گفته شد انجام نشود پروژه های نیمه کاره ممکن 
اســت سال ها در کشور خاک بخورد و سرمایه بلوکه 
شود.مصیبت زمانی سخت تر است که منابع مالی یا به 
صورت سهام خریداری شده توسط مردم یا از منابع 
صندوق توسعه ملی برای چنین پروژه هایی تخصیص 
یافته باشد که البته در مورد دوم بانک های عامل باید 
توانایی مطالعات امکان سنجی شامل آنچه نرم افزار و 
روی کاغذ، بازگشت سرمایه مناسب را نشان می دهد 
یا آنچه که در کشــور و شــرایط اقتصادی و روابط 

بین الملل عملی می باشد را داشته باشند.
مجــدداً تاکیــد می کنــم توانمنــدی و قدرت 

کارشناسی بانک های وام دهنده که رابط بین پروژه 
و صندوق توســعه ملی یا فایننس خارجی می باشند 
در عملی بودن پروژه طبــق برنامه زمان بندی داده 
شده بســیار حائزاهمیت اســت. به عبارت ساده تر، 
رگوالتوری، مســتلزم قدرت اســت و قدرت شرکت 
ملی صنایع پتروشــیمی، وابســته به دو دپارتمان 
برنامه ریزی و ایمنی اســت که باید مرکزیت آن در 
NPC حفظ می شــد. مرکزیت ایمنی در NPC و 
برنامه ریزی قدرتمند می تواند قدرت شــرکت ملی 
صنایع پتروشــیمی را افزایش دهــد. درحالیکه هم 
اکنون شــرکت ملی صنایع پتروشــیمی نه قدرت 
ســرمایه گذاری پس از اصول اجرایی اصل ۴۴ دارد و 
نه اجازه سرمایه گذاری دارد. در شرایط کنونی پس از 
خصوصی سازی، چه مدیران دوران توسعه برنامه سوم 
باشــند و چه هر تیم دیگری، نمی توان به تغییرات 
بزرگ در این  حوزه امید داشــت. من ســال ۱۳۸۹ 
بازنشست شدم و پس از دعوت مجدد به کار در سال 
۹۲ طرحــی ارائه دادم. طبق اصول اجرایی اصل ۴۴ 
، شرکت ملی صنایع پتروشیمی می تواند ۲۰ درصد 
از سهام شرکت ها را در اختیار داشته باشد. بنابراین 
شرکت ملی صنایع پتروشیمی می توانست ۲۰ درصد 
از سهام هر طرحی را که برنامه ریزی NPC  تشخیص 
دهد اقتصادی است در اختیار بگیرد. اما این طرح با 
دو ایراد مواجه شد. نخست این که وقتی شرکت ملی 
صنایع پتروشــیمی درآمدی ندارد، این ۲۰ درصد را 
چگونه تامین کند؟ دوم این که قانون ذکر نکرده که 
دولت مکلف است؛ بلکه ذکر کرده دولت مجاز است 
تا ۲۰ درصد سهم داشته باشد؛ که همین امر، امکان 
رفع موانع را دشوار می کند. برای رشد آینده صنعت 
پتروشیمی، تنها یک نقطه امید وجود دارد و آن هم 
جریان پتروپاالیشگاه هاست که در مجلس هم مورد 
حمایت قرار گرفته است. به مرور زمان، سوخت های 
فســیلی جایگاه خود را در جهان از دست می دهند 
و جهان به سمت سوخت های تجدیدپذیر می رود و 
همین امر جریان ادغام پاالیشگاه ها و پتروشیمی ها 
را تســریع می کند. شرکت پتروشیمی هنگلی چین 
و همچنین شــرکت های آرامکو و سابیک عربستان 
به این ســمت حرکت کرده انــد و باتوجه به این که 
خوراک هم در پتروپاالیشــگاه ها نفت خام است که 
محدودیت های خوراک را ندارد پیش بینی می شــود 
پتروپاالیشگاه ها رشد کنند. البته از آنجا که احداث 
پتروپاالیشگاه با ظرفیت کم صرفه اقتصادی ندارد و 
نیازمند ۱۵ تا ۲۰ میلیارد دالر سرمایه گذاری است 

باید برای تامین مالی آن چاره اندیشی کرد.
بــه طــور خالصه، توجه به ســه موضــوع مهم 
می تواند مســیر حرکت صنعت پتروشیمی را هموار 
کند. نخست، برنامه ریزی برای نوسازی مجتمع های 
قدیمی پتروشــیمی مثل بندر امام، رازی، شــیراز و 
سایر مجتمع های قدیمی. دوم، برنامه ریزی و تسریع 
در روند احداث پتروپاالیشگاه ها. سوم، تثبیت قیمت 
خوراک متناســب بــا نرخ های بین المللــی و فوب 
خلیــج فارس با تخفیفی معقول بــه منظور ترغیب 
سرمایه گذاران به سرمایه گذاری که البته این امر هم 
منوط به برنامه ریزی قدرتمند در شرکت ملی صنایع 

پتروشیمی است.
*معاون مدیرعامل اسبق شرکت ملی
 صنایع پتروشیمی

اجالس سران کشورهای ساحلی خزر با حضور 
سیدابراهیم رئیسی  رئیس جمهور کشورمان آغاز 

شد.
سید ابراهیم رئیسی دیروز چهارشنبه به منظور 
شــرکت در ششــمین اجالس ســران کشورهای 

ساحلی دریای خزر، به ترکمنستان سفر کرد.
ســخنرانی در اجالس سران کشورهای ساحلی 
دریای خزر و دیدار با ســران کشورهای حاضر در 
ایــن اجالس از برنامه های ســفر رئیس جمهور به 

ترکمنستان است.
ســید ابراهیم رئیسی بعد از ظهر چهارشنبه در 
ششمین اجالس سران کشورهای ساحلی خزر در 
عشق آباد با استقبال از ابتکارات ارائه شده از سوی 
رؤسای جمهور کشورهای ساحلی دریای خزر برای 
توسعه همکاری های اقتصادی در حوزه های مختلف 
گفت: جمهوری اسالمی ایران، دریای خزر را دریای 
صلــح و دوســتی و عامل پیونــد و نزدیکی مردم 
منطقــه می داند و برای همکاری های همه جانبه بر 
اساس احترام و منافع متقابل آمادگی خود را اعالم 

می دارد.
متن کامل ســخنان رئیس جمهور کشورمان در 
ششمین اجالس ســران کشورهای ساحلی دریای 

خزر بدین شرح است:
مایلم مراتب خرســندی خــود را از حضور در 
ششمین نشست ســران کشورهای ساحلی دریای 
خزر در شــهر زیبای عشق آباد و دیدار با دوستان و 
همکاران گرامی، رؤسای جمهور محترم ابراز نمایم. 
همچنیــن الزم می دانم از میزبانی گرم و صمیمانه 
دوست و برادر عزیزم آقای سردار بردی محمدوف 
رئیس جمهور محترم ترکمنســتان سپاســگزاری 
نمایم. امروز ما در شــرایطی در ششــمین نشست 
ســران خزر در شهر عشــق آباد حضور داریم که از 
نشست قبلی سران در عشــق آباد در سال ۲۰۰۲ 
تاکنون راهی طوالنی را پیموده ایم. با تدوین اسناد 
متعدد، مبانی حقوقی مناســبی بــرای همکاری و 
بهره مندی از مواهب این پهنة آبی ایجاد کرده ایم. 
زبان مشترکی برای تأمین منافع متقابل یافته ایم. 
چشــم انداز روشــنی بــرای ادامه راه بــه تصویر 
کشــیده ایم. همه این دســتاوردها نتیجه تالش، 
درایت، دوراندیشــی، جامع نگری و در نظر گرفتن 

حقوق و منافع متقابل کشورهای ماست.
دریای خزر، میراث و سرمایه مشترک ما؛ کانون 
پیوند و دوستی؛ و منشا خیر و برکت برای بیش از 
۲۷۰ میلیون نفر جمعیت کشــورهای ساحلی آن 
می باشد که پنج کشــور را در آینه یک پهنه  واحد 
آبی انعکاس می دهد. همانگونه که پدران تمدن ساز 
و مادران فرهنگ پرور ما برای هزاران ســال در این 
ســواحل و مناطــق از آرامش و نعمــت برخوردار 
بوده انــد، ملت های مــا نیز به عنوان همســایگان 
ابدی حاشــیه این دریا باید با نــگاه بلندمدت به 
دریــای خزر به عنوان دریای دوســتی و همکاری 
بنگرند تا به مسئولیت خود در قبال نسل کنونی و 
نسل های آینده نیز عمل کرده باشیم. از این منظر، 
همگرایی فرهنگی کشورهای ساحلی خزر یکی از 
اولویت های اساسی است که همکاری و دوستی را 
در بلند مدت تضمین و در دل ملت ها مســتحکم 
می کند. جمهوری اسالمی ایران پیشنهاد می دهد 

که با نهادســازی و برگزاری برنامه های مشــترک 
فرهنگــی- اجتماعی این میــراث معنوی حفظ و 

تقویت می شود.
ما به عنوان کشــورهایی کــه از طریق دریای 
خزر به هم پیوند خورده ایم و همسایه هستیم و با 
استفاده از قلمرو یکدیگر به دیگر کشورها و مناطق 
دسترســی پیدا می کنیم، در قبال این پهنه آبی و 
همچنین کشــورهای ساحلی آن، حقوق و تکالیف 
زیادی داریم. حفاظت از محیط زیســت شکننده، 
استفاده معقول از منابع زنده، فعالیت های مسئوالنه 
برای بهره مندی از منابع معدنی دریای خزر با هدف 
توسعه اقتصادی و ارتقای رفاه و امنیت مردمان مان 
و احترام به حاکمیــت، حقوق حاکمه و صالحیت 
یکدیگر در این پهنه آبی، بخشــی از این حقوق و 

تکالیف است.
اصل کلیدی مــورد توافِق »صالحیت انحصاری 
و اجماعی کشورهای ساحلی« برای تصمیم گیری 
راجع به دریای خزر و حل و فصل مسائل آن، چراغ 
روشنگر و راهنمایی است که در پرتو آن، زمینه های 
همکاری و تأمین منافع متقابل کشورهای ساحلی 
خزر فراهم می شــود. این امر، و همچنین بر اساس 
معاهــدات قبلی، راه مداخــالت طرف های ثالث و 
غیرساحلی خزر در مســائل مرتبط با دریای خزر 
یا ارتکاب تجاوز و ســایر اقدامــات علیه هر یک از 
کشورهای ســاحلی را می بندد و می تواند از وقوع 
حوادث ناخوشــایند احتمالی، جلوگیری نماید. لذا 
ضروری است ما به عنوان کشورهای ساحلی دریای 
خزر با تاکید بر همکاری های پنج جانبه و پرهیز از 
اقدامات یکجانبه و با اتکاء به ظرفیت های موجود و 
گسترش همکاریها، منطقه دریای خزر را به عنوان 
»منطقه صلح و دوســتی« حفظ کنیم و به منافع 
بلندمدت منطقه و کشــورهای ســاحلی و رعایت 
»اصــل اتفاق آراء« در کلیــه تصمیمات مربوط به 

دریای خزر، توجه جدی داشته باشیم.
خوشبختانه همکاری های خوب و سازنده ای بین 
کشورهای ساحلی دریای خزر در حوزه های مختلف 
بــه ویژه حمل و نقل، تجارت، مدیریت منابع زنده، 
حفاظت از محیط زیست، تأمین امنیت و مقابله با 
عوامل ناامنی و جرائم در اشکال مختلف در جریان 
است. بدین منظور در طول سال های گذشته اسناد 
زیادی تدوین شــده و مبنای همکاری قرار گرفته 

است.
در نشســت قبلی سران کشورهای ساحلی خزر 
در آکتائو در ســال ۲۰۱۸ پس از دو دهه مذاکره، 
کنوانســیون وضعیت حقوقی دریای خزر به عنوان 
سندی که مبین حقوق و تکالیف کشورهای ساحلی 
و اصول اساسی فعالیت در دریای خزر تلقی می شود، 
نهایی و امضاء شــد. قطعاً اجرایی شدن آن می تواند 
زمینه ســاز همکاری های بیشتر کشورهای ساحلی 
و همچنین فعالیت های گســترده تر در دریای خزر 
فراهم آورد. طبیعتا دستیابی به این نقطه مستلزم 
تحدیِد حدود منصفانه مناطــق اِعمال حاکمیت، 
حقوق حاکمه و صالحیت کشــورهای ساحلی در 
خصوص بخش های بســتر و زیربستر دریا، سطح و 
ســتون آب و همچنین فضای فوقانی دریای خزر 
اســت. در این راســتا نهایی شــدن »موافقت نامه 
چگونگی ترسیم خطوط مبدأ« حائز اهمیت است و 

جمهوری اسالمی ایران همواره، ازجمله در اعالمیه 
تفســیری پس از امضای کنوانسیون، تصریح کرده 
است که این مســاله برای ایران به عنوان کشوری 
که دارای »شــکل ساحل آن آشــکارا در وضعیت 
نامســاعدی« اســت، دارای اهمیت چشــمگیر و 
تعیین کننده اســت. امیداریم بــا ادامه مذاکرات 
نمایندگان کشورهای ساحلی در آینده نزدیک، این 
موافقت نامه نیز نهایی شــده و راه را برای تصویب 

کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر هموار کند.
عدالت یکی از بنیان های اساســی شکل دهنده 
سیاســت خارجی جمهوری اسالمی ایران است بر 
این اساس برقراری روابط عادالنه بصورت دوجانبه و 
همچنین شکل دهی به نظم عادالنه چندجانبه جزو 
جهت گیری های اصلی سیاست خارجی ایران است. 
طبیعتا یکی از فواید نظم عادالنه، گسترش روابط 
دوستانه بین بازیگران به خصوص همسایگان است 

که تامین کننده منافع متقابل آنها نیز خواهد بود.
در دوره اخیــر و با رفع محدودیت های ناشــی 
از پاندمی کرونا شــاهد افزایش چشمگیر تعامالت 
سیاسی و اقتصادی بین ایران و کشورهای ساحلی 
دریای خــزر بوده ایم. جمهوری اســالمی ایران با 
توجه به موقعیــت جغرافیایی و زیرســاخت های 
مناسب خود آماده است زمینه ترانزیت و دسترسی 
کشــورهای ســاحلی دریای خزر به دیگر کشورها 
و مناطق بخصوص بنادر ایــران در خلیج فارس و 
دریای عمــان را از طریق قلمرو خود فراهم نماید. 
همچنین، همکاری در زمینه صادرات و سوآپ نفت 
و گاز، بــرق، مواد معدنی و محصوالت کشــاورزی 
از جملــه مواردی اســت که در ماه هــای اخیر در 
دســتورکار مذاکرات ما با کشــورهای همسایه در 
دریای خزر بوده اســت و توافقــات خوبی در این 
زمینه ها شــکل گرفته است که نوید دهنده دوران 

نوینی از همکاری های راهبردی می باشد.
دریــای خــزر دریای همــکاری اســت و این 
همکاری هــا بــه خصوص بــا توجه بــه تحوالت 
بین المللی اهمیت فزاینده ای یافته اســت. تعامل 
جمهوری اســالمی ایران با دوستان و همسایگان 
خود اصالت دارد و ایــن تعامل و همکاری نه تنها 
موجب رونــق اقتصادی و افزایش رفاه ملت های ما 
می شــود بلکه به تقویت استقالل کشورها و صلح 
و ثبــات منطقه ای و حل مســائل حوزه خزر صرفا 
از طریق کشورهای ساحلی می انجامد. این راهبرد 
کالن جمهوری اســالمی ایران، فــارغ از تحوالت 

بین المللی ادامه خواهد یافت.
جمهوری اســالمی ایران از ابتکارات ارائه شده 
از سوی رؤسای جمهور محترم کشورهای ساحلی 
دریای خزر برای توسعه همکاری های اقتصادی در 
حوزه های حمل و نقل، سرمایه گذاری، گردشگری 
و دیگر اشــکال فعالیت های اقتصادی اســتقبال و 
حمایت می نماید و بصــورت خاص بر لزوم تقویت 
روابط فرهنگی و حفظ محیط زیســت شــکننده 

دریای خزر تاکید دارد.
جمهوری اســالمی ایران، دریای خزر را دریای 
صلــح و دوســتی و عامل پیونــد و نزدیکی مردم 
منطقــه می داند و برای همکاری های همه جانبه بر 
اساس احترام و منافع متقابل آمادگی خود را اعالم 

می دارد.

خبرسرمقاله

پنجشنبه 9 تیر  1401- 30 ذی القعده  1443 -  30 ژوئن 2022 - سال بیست ویکم - شماره  5750-  12 صفحه - 7000 تومان

صفحه3

داستان صد ساله ادغام و تفکیک صنعت و معدن و بازرگانی در ایران

چه کسی مسئول 
هزینه های تفکیک و ادغام وزارتخانه هاست؟
وزیر بازرگانی دولت موسوی: مگر اقتصاد کشور آزمایشگاه است؟

محمدحسن پیوندی*

چانه زنی غیرمستقیم ایران و آمریکا در دوحه ادامه دارد

حرکت آرام احیای برجام روی ریل مذاکرات
تاکید اروپا بر ادامه مذاکرات اصلی احیای برجام در وین

اجالس سران کشورهای ساحلی خزر آغاز شد
صفحه1

 وزیر ارتباطات:

فیلترینگ اینستاگرام و واتس آپ
 شایعه است

صفحه5

صفحه2

صفحه10

صفحه9

هاشمی طبا:

اینکه یک رئیس جمهور 
وعده گرانی بدهد از عجایب است

یک فعال سیاسی اصالح طلب گفت: امروز همه مدعیان در دولت جمع شده اند. اشخاصی مانند محسن 
رضایی، قاضی زاده هاشمی و زاکانی می گفتند کار انجام می دهند امروز در دولت هستند اما کاری نمی توانند 

انجام دهند...

گفت وگو با کارگردان »مسافری از هند« و »خط قرمز«

پشت دستم را داغ کردم 
دیگر برای تلویزیون سریال نسازم

بانک مرکزی اعالم کرد

قیمت هر متر خانه در تهران 
در مرز 40 میلیون

صفحه2






