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تسليحات و مواد شيميايي نظامي ليبي امحا شد
 س��ازمان منع گسترش سالح هاي 
ش��يميايي از پاي��ان يافت��ن رون��د 
امحاي آخرين بخش از سالح هاي 
ش��يميايي ليب��ي خب��ر داده و اين 
اق��دام را "فرصت��ي تاريخي براي 
ايج��اد جهاني امن تر" دانس��ت.به 
گزارش ايس��نا، به نقل از ش��بکه خبري روس��يا اليوم، س��ازمان 
منع گس��ترش س��الح هاي شيميايي اعالم کرد، امحاي نهايي 
حدود ۵۰۰ متريک تن از توليدات شيميايي ليبي در تاسيسات 
ويژه اين کار در ش��هر مونس��تر آلمان "فرصتي تاريخي براي 
امنيت جهاني و خلع س��الح" اس��ت.احمد ازومجو، مدير اين 
س��ازمان طي بيانيه اي اعالم کرد، اين امر پايان عمليات خلع 
س��الح ش��يميايي ليبي را مژده مي دهد و گامي ديگر به س��وي 
تحقق هدف اصلي کشورهاي عضو اين سازمان يعني نابودي 
کامل و دائم تمامي س��الح هاي ش��يميايي اس��ت.يک کشتي 
دانمارکي در تاريخ ۳۰ اوت س��ال گذش��ته ميالدي با نظارت 
س��ازمان مل��ل، محمول��ه اي ش��ميايي ش��امل ۲۳ مخ��زن 
موادش��يميايي را از بن��در مصرات��ه ليبي بارگي��ري کرده و اين 
موادش��يميايي در س��پتامبر ۲۰۱۶ به تاسيس��اتي ويژه انهدام 
س��الح هاي ش��يميايي در آلم��ان منتقل شدند.س��ازمان منع 
گس��ترش س��الح هاي ش��يميايي روز پنجش��نبه در جشني در 
مونس��تر در غرب آلمان امحاي کامل س��الح هاي ش��يميايي 
ليب��ي در تاري��خ ۲۳ نوامبر س��ال گذش��ته را اع��الم کرد. البته 
رهايي کامل از سالح هاي شيميايي باقي مانده در ليبي منوط 
به نابودي گروه تروريس��تي داعش در اين کش��ور اس��ت که از 
زم��ان س��رنگوني معم��ر قذافي، ديکتاتور س��ابق ليبي در اين 
کشور فعاليت داشته و آشوب ايجاد مي کنند. برخي از انبارهاي 

سالح شيميايي ليبي به دست داعش افتاده است.
 

هشدار تاسک درباره احتمال 
خروج لهستان از اتحاديه اروپا

ريي��س اتحاديه اروپا هش��دار داد، 
اگر روزي مش��ارکت مالي لهستان 
در بودج��ه اتحادي��ه اروپ��ا از مبلغ 
دريافتي اش بيشتر باشد، اين کشور 
روي��ه انگلي��س را پي��ش خواه��د 
گرف��ت و اتحادي��ه اروپ��ا را ترک 
مي کند.ب��ه گ��زارش خبرگزاري راش��اتودي، دونالد تاس��ک، 
رييس اتحاديه اروپا، نخس��ت وزير س��ابق لهس��تان و مخالف 
ح��زب حاک��م قانون و عدالت )PiS( در اين کش��ور اظهار کرد: 
ش��کي ن��دارم ک��ه يک��ي از اهداف حزب قان��ون و عدالت، رها 
کردن لهس��تان از بندهاي اتحاديه اروپا اس��ت.وي افزود: براي 
ح��زب قان��ون و عدالت، ب��دون در نظر گرفتن منافعي همچون 
بازار مشترک، اجراي قانون و امنيت تضمين شده، سود ماندن 
در اتحادي��ه اروپ��ا کمتر از مبلغ دريافت��ي از جانب اين اتحاديه 
اس��ت. تا زماني که ما مش��ارکت درخور و مناس��بي نداش��ته 
باش��يم، حض��ور در اتحادي��ه اروپا به صرفه نيست.لهس��تان با 
درياف��ت مبل��غ ۱۰ ميلي��ارد يورو به طور س��االنه، بزرگ ترين 
دريافت کننده مالي اتحاديه اروپا اس��ت اما اين امر مي تواند به 
دنب��ال کاه��ش هزينه هاي اتحاديه اروپا در بودجه س��ال هاي 
۲۰۲۰ تا ۲۰۲7 يا دس��تور کميس��يون اروپا به اعضايش براي 

مشارکت بيشتر، تغيير کند. 

جولين آسانژ شهروند رسمي اکوادور شد
دول��ت اک��وادور جولين آس��انژ را به 
عنوان شهروند خود پذيرفته و به او 
تابعي��ت اک��وادور داده اس��ت. اين 
درخواس��ت از دول��ت بريتانيا که به 
آس��انژ موقعي��ت ديپلماتيک اعطا 
کند، از س��وي لندن رد ش��ده است.

خان��م ماري��ا فرناندا اس��پينوزا، وزير خارجه اک��وادور، در اين باره 
گفت که آس��انژ در تاريخ ۱۲ دس��امبر س��ال گذش��ته ميالدي 
)۲۰۱7( تابعي��ت اک��وادور را به دس��ت آورده اس��ت. خبرگزاري 
فرانس��ه گزارش داد که دولت اکوادور پس از اين اقدام از دولت 
بريتانيا خواس��ته اس��ت آسانژ را به عنوان ديپلمات اکوادور قبول 
کند و از اين راه براي او مصونيت ديپلماتيک قائل ش��ود. گفته 
مي ش��ود ک��ه دول��ت بريتانيا با اين درخواس��ت دول��ت اکوادور 
مخالف��ت ک��رده اس��ت. در ص��ورت موافق��ت بريتانيا آس��انژ 
مي توانس��ت با پايان دادن به دوران پناهندگي خود در س��فارت 
اک��وادور، ب��ا مصوني��ت ديپلماتيک خ��اک بريتانيا را ترک کند و 

دستگير نشود.

يادداشت

مدل تازه انرژي براي جهان درحال توسعه
استفاده درست مناطق داراي منابع محدود انرژي بيشتر است 
و تطبيق تجربه غربي در انرژي تازه را مشکل مي کند.درعين 
ح��ال قابلي��ت ان��رژي باد و برق چين اين امکان را ايجاد ميکند 
که مش��کالتي چون هزينه هاي باالي انرژي تازه حل ش��ود. با 
توجه به شرکت هاي صنعتي چيني ، بخش توليد چين قادر است 
هزينه هاي سنگين را برطرف کنند و مدل هاي انرژي را شکل 
دهند. تجربه چين در توسعه منابع تازه انرژي نشانگر آن است که 
انرژي تازه نه تنها در اختيار ثروتمندان است بلکه نيازمند مقادير 
باالي يارانه است اما در متن چين نمونه خوبي براي کشورهاي 
درحال توسعه چون هند است که از سطح باالي آلودگي هواي 

رنج مي برند و قادر به توليد انرژي پاک نيستند.
ترجمه: فاطمه مهتدي

دريچه

 بع��د از مذاک��رات اولي��ه طوالني مدت بين 
احزاب متحد مسيحي و سوسيال دموکرات، 
صبح ديروز توافق اوليه اي جهت تش��کيل 
مج��دد ائتالف ب��زرگ در آلمان بين احزاب 
ش��کل گرفت. در اين مدت طوالني احزاب 
بر س��ر مسائل مورد اختالف از جمله مسئله 
مهاج��رت، مال��ي و مالي��ات ش��هروندان 
بحث هاي زيادي را با هم داش��تند. بر اس��اس توافق انجام ش��ده سران احزاب 
متحد مس��يحي و حزب سوس��يال دموکرات تصميمي براي افزايش ماليات ها 
نگرفتن��د. بر خالف تصميم حزب سوس��يال دموک��رات نرخ ماليات بر درآمد 
ه��م نباي��د افزاي��ش يابد. همچنين درباره مس��ئله بازنشس��تگي توافقاتي به 
دس��ت آمد.همچنين بر اس��اس توافقات اوليه انجام ش��ده درباره مسئله مورد 
اخت��الف الح��اق خانواده ه��اي پناهن��دگان به آن ها نيز در آين��ده بايد بنا بر 
داليل انس��ان دوس��تانه تصميم گيري ش��ده و تعداد آن به حداکثر هزار مورد 
در م��اه مح��دود شود.رس��انه هاي آلماني از خروج ش��رکاي مذاکره کننده از 
مح��ل مذاک��رات خبر مي دهند و اينکه در چهره هاي آن ها رضايتمندي ديده 
مي ش��ود. برخي سياس��تمداران احزاب متحد مسيحي و سوسيال دموکرات از 
رون��د خ��وب مذاکرات س��خن گفتند.حاال مقامات احزاب متحد مس��يحي و 
سوس��يال دموک��رات مي خواهن��د اعض��اي خود را براي پذي��رش مذاکرات 

رسمي جهت تشکيل مجدد ائتالف بزرگ متقاعد کنند.

افزايش قربانيان رانش زمين و سيل در کاليفرنيا 
ران��ش زمي��ن و س��يل باعث م��رگ ۱7 نفر در 
جن��وب کاليفرني��ا ش��ده اس��ت. ب��ه گزارش 
نيوي��ورک تايم��ز، ران��ش زمي��ن و س��يل در 
کاليفرنيا س��بب مرگ و زخمي ش��دن تعدادي 
ازس��اکنان اين منطقه شده است. هزاران نفر از 
اهال��ي جن��وب کاليفرني��ا نيز مجب��ور به ترک 
خانه هاي خود ش��ده اند. رانش زمين در جنوب 
کاليفرنيا که به دليل بارش باران سنگين تاکنون جان ۱7 نفر را گرفته 
و س��بب مجروح ش��دن حداقل ۲۵ نفر ش��ده است. به علت جاري شدن 
س��يل و رانش زمين در جنوب کاليفرنيا در پي بارش بارانهاي ش��ديد 
صدها خانه زير آوار مانده و پل ها به باتالق ها مبدل شدند.کاليفرنيا ماه 
گذش��ته نيز درگير مرگبارترين آتش س��وزي در اين منطقه در يک قرن 
گذش��ته بود که ده ها کش��ته و مجروح برجاي گذاش��ت. اياالت متحده 
امريکا در س��ال هاي گذش��ته شاهد بيش��ترين ميزان حوادث طبيعي در 
تاريخ خود بوده اس��ت. نابودي درختان بعلت آتش س��وزي هاي جنگلي 
که ايالت کاليفرنيا را مدتهاس��ت تحت تاثير قرار مي دهد و نيز کاهش 
مقاوم��ت خ��اک موج��ب ران��ش زمي��ن در اي��ن منطق��ه مي ش��ود. 

طوفان ه��اروي، طوف��ان ايرما و طوف��ان ماريا از نمونه هاي اين حوادث 
طبيعي هستند. 

لغو سفر ترامپ به لندن
رئي��س جمهوري آمريکا س��فر خ��ود به لندن 
براي افتتاح س��فارت خانه جديد آمريکا در اين 
شهر را به دليل آنکه از محل اين سفارتخانه و 
هزين��ه آن ناراض��ي ب��ود، لغ��و کرد.به گزارش 
اينديپندن��ت، دونال��د ترام��پ، رييس جمهور 
آمريکا در توييتر خود نوش��ت، دليل آنکه سفرم 
ب��ه لن��دن را لغ��و ک��ردم، اي��ن اس��ت ک��ه 
حامي اقدام��ات دول��ت باراک اوباما )رئيس جمهوري س��ابق آمريکا( در 
فروش س��فارتخانه  اياالت متحده در لندن نيس��تم. اين مکان ش��ايد در 
بهترين جاي لندن قرار داشت و بهترين سفارتخانه اين شهر بود اما به 
قيمت بس��يار اندک و تنها براي س��اخت يک س��فارتخانه جديد در مکان 
ب��دي در اي��ن ش��هر ب��ه قيم��ت۱.۲ ميلي��ارد دالر فروخت��ه ش��د. آنها 
مي خواهن��د م��ن روب��ان را قيچ��ي کنم، نه! ترامپ قصد داش��ت در ماه 
فوري��ه ۲۰۱8 ب��ه لندن س��فر کند اما اين س��فر را ب��ه خاطر نارضايتي از 

اينکه نمي تواند با ملکه انگليس ديدار کند، لغو کرد.

توافق اوليه احزاب آلمان درتشکيل ائتالف

 معاون وزير امور خارجه سوريه با انتقاد شديد 
از دي ميستورا وي را به جانبداري از کشورهاي 
عرب حوزه خليج فارس متهم کرد. او از آمريکا 
و ترکيه نيز خواس��ت نيروهايش��ان را از خاک 
س��وريه خ��ارج کنند. به گ��زارش خبرگزاري 
رسمي س��وريه )س��انا(، فيصل مقداد، معاون 
وزير امور خارجه س��وريه در نشست گفت وگو 
محوري که از س��وي س��ازمان "اتحاديه جوانان انقالب" برگزار ش��ده بود، اظهار 
داشت: قانون اساسي سوريه را تنها مي توان در خاک کشور تدوين کرد و بايد به 
قانون اساس��ي فعلي که يکي از به روزترين قانون اساس��ي هاي جهان اس��ت، 
احترام گذاش��ته ش��ده و رعايت ش��ود، اگر مالحظات و انتقاداتي درباره اين قانون 
اساسي وجود داشته باشد، مي توان آنها را طبق ماده ۱۵۰ همين قانون با توافق 
مردم س��وريه مورد بررس��ي و اصالح قرار داد.معاون وزير امور خارجه س��وريه در 
ادامه تاکيد کرد: دمش��ق بر مش��ارکت در تمامي نشس��ت ها و فعاليت هايي که با 
هدف دستيابي به راه حلي براي بحران اين کشور برگزار مي شود مانند مذاکرات 
آستانه و ژنو تاکيد دارد. در هشتمين دوره مذاکرات ژنو هياتي از مخالفان سوريه 
مورد حمايت رياض پيش شرط هايي را براي حل بحران سوريه تعيين کردند که 
اين امر از س��وي دمش��ق مردود بوده و هرگز پذيرفته نخواهد ش��د.وي  افزود: 
برخي کشورها مي خواهند از اين کنفرانس ها و نماينده هاي بين المللي در امور 

سوريه براي اهداف سياسي خود سوءاستفاده کنند.

انتقاد از عملکرد دي ميستورا

 منابعي در عربس��تان اعالم کردند که دولت 
اين کش��ور مديريت شرکت هلدينگ »گروه 
ب��ن  الدن« را برعه��ده مي گي��رد و در ح��ال 
رايزني براي مصادره بخش��ي از س��هام اين 
غول ساختمان سازي است.به گزارش ايلنا به 
نق��ل از رويت��رز، برخ��ي منابع در عربس��تان 
س��عودي،  اع��الم کردند، دولت عربس��تان 
س��عودي مديريت »گروه بن الدن« را برعهده مي گيرد و در حال رايزني براي 
انتقال بخش��ي از س��هام اين ش��رکت هلدينگ به دولت است.اين در حالي ست 
ک��ه »بک��ر ب��ن الدن« رئيس ش��وراي مديريتي »گروه ب��ن الدن« و برخي از 
اعض��اي خان��واده بن الدن، در اوايل اکتبر توس��ط مقام هاي س��عودي به اتهام 
فساد بازداشت شدند.گروه بن الدن، يک شرکت هلدينگ و خوشه اي عربستان 
اس��ت که در زمينه س��اخت و س��از بناها و س��اختمان هاي تجاري، توس��عه 
زيرساخت هاي شهري، راه سازي و احداث فرودگاه، همچنين ساخت نيروگاه و 
کارخانج��ات صنعت��ي فعاليت مي کند. اين ش��رکت هلدينگ، که در فاجعه منا 
مقصر ش��ناخته ش��ده بود، اکتبر س��ال گذشته تبرئه شد و قراردادهاي جديدي با 
دولت منعقد کرد. اين منابع، که خواسته اند به دليل حساسيت سياسي و تجاري 
اين موضوع، هويت ش��ان فاش نش��ود، اظهار داش��تند که دولت سعودي دست 
خود را بر روي گروه بن الدن گذاش��ته اس��ت تا اين اطمينان را حاصل کند که 

اين گروه در راستاي برنامه هاي توسعه عربستان فعاليت مي کند. 

بخشي  از دارايي هاي »گروه بن الدن« مصادره شد

داروهای دامپزشکی هم گران شد/تجارت/علی کاشی

گروه بين الملل – فاطمه مهتدي: از روز شنبه بسياري از بانک هاي 
اروپا اطالعات مشتريان دريافت کننده وام را به شخص يا گروه ثالث 
ارائه خواهند داد.به گزارش فايننشال تايمز، دسترسي شرکت هاي 
رقيب يا فروشندگان خرده فروش يا ديگر وام دهندگان به اطالعات 
حساب مشتريان امکان پذيرخواهد شد. اين سياست گذاري بيانگر 
تغييرات بسيار بزرگ در بانک هاي مختلف اروپايي است.به گفته 
يکي از روئساي بانک هاي بزرگ نروژ تهديد تسلط شرکت هاي 
بزرگ چيني مورد توجه بانک هاي اروپايي بوده اس��ت. اين هفته 
دومين س��رويس پرداخت مرکزي اروپايي با نام )PSD۲( در اين 
قاره فعال مي ش��ود و فرصت ورود ش��رکت هاي فن آوري به اين 
بخ��ش مال��ي را فرآهم مي کند. اين امر باعث رقابتي ش��ديد بين 
ش��رکت هايي چون گوگل، فيس بوک و آمازون خواهد بود تا از 
صنعت بانکي به نفع خود اس��تفاده کنند. همچنين خطر حمله به 
اين سرويس خدماتي بيشتر خواهد بود. عالوه بر اجازه دسترسي به 
اطالعات مشتريان چنين بانک هايي درباره توازن حساب و نحوه 
پرداختي ها و دريافت وام مش��تريان به ديگر ش��رکت ها اطالعات 
خواهد داد. انگليس اجراي قوانين "بانکداري باز" را آغاز کرده است 
که باهدف بهبود رقابت با ديگر بانک ها، انگليس با اعمال فش��ار 
بر 9 وام دهنده بزرگ بريتانيايي در پذيرش اين ايده  تاکيد کرده 
بود. 8 بانک از 9 بانک انگليسي نسبت به اين تغيير ابراز آمادگي 
کردند و براساس اين قوانين کارمندان بانک اجازه ارائه اطالعات 
مشتريان به شرکت هاي ثالث را دارند. بانک ايرلند تنها بانکي است 
که هنوز آماده اجراي اين قانون نيس��ت. ش��رکت هاي ثالث بايد از 
س��وي مقامات مالي اجازه داش��ته باشند که به اطالعات مشتريان 
دسترس��ي پيدا کنند. انتظار مي رود ۱۲ ش��رکت از 4۰ ش��رکت که 
تاکنون تقاضاي دسترس��ي به اطالعات مش��تريان را ارائه کردند 
اجازه رسمي بگيرند.اگرچه اين قوانين در کشورهاي بلژيک، هلند و 
لهستان تا سال ۲۰۱9 اجرا خواهد شد.مقامات اتحاديه اروپا معتقدند 
اين امر باعث تغيير در بخش مالي خواهد شد. خدمات پرداخت پول 
که در اتحاديه اروپا و منطقه اقتصادي اروپا اجرا خواهد شد با هدف 
افزايش رقابت بانک هاي اروپايي و حضور در صنعت خدمات مالي 

موسسات غيربانکي شکل گرفته است.
اميد بانک هاي اروپايي پس از برگزيت ���

بانک ها و موسس��ات مالي پيش��نهاد کمک به دولت انگليس براي 

پرداخت غرامت براي ماندن در بازاريکپارچه اروپا را دادند. به گزارش 
ب��ي بي س��ي، بانک هاي انگليس پ��س از برگزيت قابليت فروش 
خدمات مالي در اتحاديه اروپايي را نخواهند داشت. برخي از منابع 
معتقدن��د دول��ت ترزا مي تصميم دارد تا ب��راي باقي ماندن در بازار 
يکپارچه کسري بودجه اتحاديه اروپا را که به دليل برگزيت رخ داده 
بپردازد. بسياري از کارشناسان معتقدند با خروج انگليس از اتحاديه 
اروپا بس��ياري از بانک هاي مطرح از ش��هر لندن به ديگر شهرهاي 
اروپايي خواهند رفت.درحال حاضر موسسات مالي انگليسي خارج از 
اتحاديه اروپا به دنبال دسترسي به بازارهاي سرمايه اروپايي هستند.

قابل ذکر است باوجود جدايي از انگليس از اتحاديه اروپا بانک هاي 
اروپايي اجازه فعاليت در انگليس را خواهند داشت اما اتحاديه اروپا 
به موسس��ات مالي خود نس��بت به ماندن در انگليس هش��دار داده 
اس��ت.آينده خدمات مالي و بانکي در اين روزها به عنوان يکي از 
مهمترين موضوعات مورد بحث ميان مذاکره کنندگان انگليسي و 
اروپايي بوده است.خدمات مالي يکي از بخش هاي بسيار مهم در 

اقتصاد انگليس را تشکيل مي دهد و ساالنه ميلياردها دالر درآمد 
مالياتي را براي دولت به همراه داش��ته اس��ت.درصورتي که بخش 
مالي اقتصادي شهر لندن با خروج بانک هاي بين المللي روبرو شود 
هزاران نفر در اين بخش بيکار خواهند شد. دولت ترزا مي تاکنون به 
توافق رسيده تا نزديک به 4۰ ميليارد يورو براي جدايي از اتحاديه 
اروپ��ا پرداخ��ت کند درعين حال انتظار مي رود براي باقي ماندن در 
بازار يکپارچه انگليس مجبور به پرداخت هزينه سنگين تري باشد. 
درصورتي که انگلستان نتواند با اتحاديه اروپا به توافق برسد، روابط 
تجاري انگلستان و اتحاديه اروپا طبق قوانين سازمان تجارت جهاني 
خواهد بود که به هر دو طرف اجازه مي دهد که براي کاالها تعرفه 
وضع کنند، ورود و خروج کاال را کنترل کنند. البته اين شرايط بسياري 

موارد و مسائل ديگر را حل نشده باقي مي گذارد.
افزايش ارزش يورو ���

 ارزش يورو براي سومين سال به باالترين سطح خود يعني بيش از 
۰.8 درصد رسيد. به گزارش فايننشال تايمز اين امر به دليل خبر توافق 

احزاب سوسيال دموکرات و دموکرات مسيحي آلمان براي تشکيل 
ائتالف در اين کشور پس از گذشت ۳ ماه و نيم از انتخابات پارلماني 
در آلمان بود.اين رشد قابل توجه به ارزش يورو نتيجه سياستگذاريهاي 
سختگيرانه بانک مرکزي اروپا است که دراوايل سال جاري اعالم کرد 
همچنان به اين روند ادامه خواهد داد. رويترز گزارش داد، در حالي که 
انتظار مي رفت روند خريد دارايي به تدريج و طي چند ماه کاهش يابد، 
بانک مرکزي اروپا اعالم کرد خريد ماهانه اوراق قرضه را از اول ژانويه 
سال ۲۰۱8 به نصف )معادل ۳۰ ميليارد يورو( کاهش خواهد داد.اين 
بانک اعالم کرده بود نرخ ها تا زمان پيشرفت مناسب برنامه ها بدون 
تغيير باقي خواهند و همين مساله باعث شد تا سرمايه داران تصور کنند 
نرخ هاي بهره دست کم تا اواخر سال ۲۰۱9 خيلي تغيير نخواهد کرد. 
با اين حال طي دو هفته اخير، برخي از مقامات بانک مرکزي پيشنهاد 
کرده اند برنامه ۲.۵۵ تريليون يورويي خريد دارايي در ماه سپتامبر سال 
۲۰۱7 به پايان رسد که زمينه را براي نخستين افزايش در نرخ بهره از 
سال ۲۰۱۱ فرام مي کند.بازاربورس فرانکفورت با ۰.۲ درصد رشد و 
ديگر بازارهاي اروپايي نيز با افزايش معامالت روبرو شد. فروش اوراق 
قرضه ۱۰ ساله آلمان نيز بيشتر شده است. دراين ميان آمار مربوط به 
تورم آمريکا مي تواند به سرعت سرمايه گذاري بيشتر در يورو و بازارهاي 
اروپايي کمک کند.بازارهاي سهام اروپايي پس از رشد معامالت وال 
استريت افزايش داشت. به گزارش رويترز، در حالي که کاهش ارزش 
دالر موجب شده تا سرمايه گذاران به سمت خريد طال روي بياورند، 
قيمت فلز زرد ديروز براي سومين جلسه متوالي افزايش داشت و به 
باالترين رقم از ماه سپتامبر تاکنون رسيد. قيمت طال در مسير ثبت 
پنجمين هفته افزايشي قرار گرفته است. بر اساس اين گزارش، قيمت 
هر اونس طال ديروز با ۰.۳ درصد افزايش به ۱۳۲۶ دالر و ۶8 سنت 
رسيد. قيمت طال از ابتداي هفته جاري تاکنون نيم درصد رشد داشته 
و اين طوالني ترين رشد هفتگي از هفته منتهي به ۱4 آوريل تاکنون 
است. تقويت يورو معموال با ارزان تر کردن طالي ارزش گذاري شده 
به دالر براي دارندگان ساير ارزها، موجب افزايش تقاضا براي فلز زرد 
مي ش��ود. ديگر عامل تضعيف ارزش دالر انتش��ار آمارهايي مبني بر 
کاهش قيمت هاي توليد کننده در آمريکا در ماه دسامبر براي اولين 
بار در طي حدود يک س��ال و نيم گذش��ته بوده اس��ت. تورم پايين در 
سطح توليد کنندگان مي تواند موجب ترديد فدرال رزرو آمريکا نسبت 

به افزايش بيشتر نرخ بهره در سال جاري ميالدي شود. 

براي سومين سال رقم خورد؛

»یورو« قدرتمندترین ارز جهان

اقتصاد ي، سياسي و اجتماعي 
روزنامه صبح ايران

صاحب امتياز: موسسه افق رسانه  پويا         مديرمسئول: اصغر نعمتي                سردبير:  محمد نيشابوري              دبير تحريريه: كورش شرفشاهی
 هيئت تحريريه:  اقتصاد كالن: ایلیا پیرولی، سياسی: محمد نیشابوری، بازار مالی: علیرضا مالحتی، اقتصاد بين الملل: فاطمه مهتدی،  صنعت و تجارت: سعید قلیچی، مسكن:سوگند السادات چاوشی

 اصناف و كشاورزی: کوروش شرفشاهی، انرژی: مجتبی آزادیان، شهرستان ها: داوود نوریان، جامعه: بهنام فتحنایی
واحد فنی: مدير فنی: امیر شریف، صفحه آرايی: آزاده روغنی، علی جواهری  نیا                                  دبير سايت: حسین خدنگ         سازمان آگهی: داوود نوریان، فکس: 66435746 

تلفكس: 66431022 تلفن تحريريه: 66435746-66911172   
http://telegram.me//tejaaratonline :تلفن سازمان آگهي ها:  66435745    سامانه پيام كوتاه: 888  711  3000 كانال تلگرام

ليتوگرافي و چاپ:گل آذین66791365-66                 آدرس: ستارخان، بین توحید و باقرخان، کوچه اکبریان آذر، پالك 57، طبقه سوم شرقي  

tejaratnewspaper@gmail.com :پست الكـترونيك سازمان آگهي ها  tejarateditor@gmail.com :پست الكترونيك تحريريه www.tejaratonline.ir :تجارت آنالينS a t 1 3 J a n . 2 0 1 8  شـــنبه 23 دی 1396   شماره 1221 

w w w . t e j a r a t o n l i n e . i r ضريب كيفی روزنامه تجارت در وزارت ارشاد: 40/93آيين نامه اخالق حرفه اي »تجارت« را در سايت روزنامه ببينيد.   

عكس  روز

سربازان هندي در مراسم يوگا و خنده پيش از رژه روز جمهوري در دهلي نو – رويترزيک مرد و کودکش در شرق دمشق – رويترز

سيستم مدیریت یکپارچه /کد 00 /10/40/ف

آگهي مزایده عمومي یک مرحله اي 
  نوبت اول )شماره 91/ الف ج/96(

ش�رکت آب و فاض�الب اس�تان البرزدرنظ�ر دارد ب�ه منظ�ور ف�روش تع�دادي از اقالم مس�تعمل و اس�قاط ش�امل کنتورهاي ضايعات در س�ايزهاي مختل�ف، آلومينيوم 
ضايعات،شيرآالت برنجي و برنزي، لوله آبدهي مانيسمان، تخته ضايعات)جعبه پمپ(، آهن آالت ضايعات، پلي اتيلن ضايعات، چدن ضايعات، تابلو برق ضايعات)کابين(، منبع 

فلزي ضايعات در سايزهاي مختلف، بشکه پالستيکي خالي و کابل مزايده اي با شرايط ذيل برگزار نمايد. 
مبلغ تضمين شرکت در مزايده 5 درصد مبلغ پيشنهادي مي باشد که مي بايست به صورت واريز نقدي ، چک بانکي تضمين شده و يا ضمانتنامه بانکي باشد.
مهلت تحويل اسناد مزايده:تا پايان وقت اداري روز دوشنبه مورخ 96/11/9 و محل تحويل اسناد اداره دبير خانه شرکت آب و فاضالب استان البرز مي باشد.

تاريخ بازگشايي پاکات:ساعت 11 روز سه شنبه مورخ96/11/10 خواهد بود.
داوطلبان مي توانند به منظور دريافت اسناد مزايده از تاريخ 10/23/ 96 تا پايان وقت اداري روز چهارشنبه مورخ 10/27/ 96 با در دست داشتن معرفي نامه به اداره دبيرخانه شرکت 

آب و فاضالب استان البرز واقع در کرج-انتهاي بلوار شهيد چمران-ساختمان شماره يک –طبقه همکف مراجعه نمايند. )تلفن تماس با دفتر قراردادها: 026-32117109(
هزينه درج دو نوبت آگهي در روزنامه به عهده برنده مزايده مي باشد.ساير اطالعات و جزئيات مربوط در اسناد مزايده مندرج است.

براي کسب اطالعات بيشتر به سايت پايگاه ملي اطالع رساني مناقصات،به آدرس)iets.mporg.ir( مراجعه نماييد.
پذيراي انتقادها و پيشنهادهاي شهروندان از طريق سامانه پيام کوتاه 30007122 هستيم.

شرکت آب و فاضالب استان البرز)سهامي خاص(


