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بخش دیگری از اعترافات مهم عبدالمالك ریگی منتشر شد

با توقف استقالل برابر پيكان

ذوبآهن
نايبقهرمانشد
صفحه 13

سپاهان و قلعهنويي چطور قهرمان ليگ نهم شدند؟

مصاحبهوبيانيه
سالحمرداننصفجهان

سفارش دركازابالنكا

علي وكيلي راد وارد ايران شد

استقبالدرتهران
دعوا درپاريس

تروردرتهران

وکیلی راد :جهنم را پشت سر گذاشتم
و بهشت را يافتم
حزب سوسیالیست فرانسه:
این که بگویند چیزی در مقابل آزادی ریس ندادهاند
یعنی مارا احمق فرضکردهاند

آمریکاییهادرپوشش«ناتو» از ریگیخواستند
مرکزفعالیتهایتروریستیخودرا ازشرقکشوربهتهرانمنتقلکند

نمایندگانآمریکاواسرائیلدركازابالنكا فهرستیازافرادمقیمتهرانرا
بهریگیدادهبودندتاموردسوءقصدقرارگیرند
صفحه13

با تصويب دولت

163شرکت وسازمان
دولتیازتهرانمیروند
دولت فهرس��ت  163ش��رکت و س��ازما ن دولتی را
ک��ه باید از تهران منتقل ش��وند ،اع�لام کرد.معاون اول
رئیسجمهور 2مصوبه مهم نمایندگان ویژه رئیسجمهور
در کارگروه انتقال کارکنان دولت از ش��هر تهران را ابالغ
کرد که براساس این تصمیمات ،اولویت و نام شرکتها و
مؤسسات دولتی که باید از تهران خارج شوند...
«مهدي» پس از بازداشت «مهين» در قزوين
زنان مسن را ميكشت

11جنايت در پرونده
2قاتل سريالي زنان
صفحه14

يادداشت روز
ادعای سربازی!
فرهاد مستوفی

در دنی��ای جدید ،رس��انه واج��د اهمیتی ویژه
در تاثیرگ��ذاری ب��ر تحوالت مختلف اس��ت و میل
چهرهه��ا ب��ه در اختیار گرفتن رس��انهها ناش��ی از
درک همین واقعیت است .در واقع رسانهها مجرای
ارتباط مس��تقیم دیدگاهها ،نظ��رات و به طور کلی
نحوه اندیش��ه صاحبان خود هس��تند و هدف عالی
خ��ود را ب��ر موجهس��ازی چهرهه��ا و دیدگاههای
مطلوب و تضعی��ف – و احیانا تخریب – حریف قرار
میدهند .بنابراین بس��یار طبیعی و واضح است که
جهتگیریهای کالن یک رسانه منطبق بر سلیقه
صاحبان و تصمیمسازان است؛ اگر چه نمیتوان این
نگاه را ب��ه جزئیات و جهتگیریهای خرد رس��انه
تعمیم داد.
اگرچه فضای رسانهای در ایران اینک به گونهای
اس��ت که رفتارهای به دور از اخالق ب��ه وفور یافت
میشود ،با این حال ادعای عدم احاطه تصمیمگیران
بر رس��انههای خود ،فرضی غیرقابل قبول است .به
هر حال دیدگاهه��ا و نظرات هر ش��خص یا گروه از
طریق مجاری رسانهای وابسته به آن شخص یا گروه
منتش��ر و منعکس میشود و بسیار س��ادهلوحانه و
غیرمنطقی اس��ت اگر گفته شود رس��انه یک چهره
سیاسی در جهتگیریهای کالن در تقابل یا تغایر
با دیدگاههای آن چهره سیاسی است که اگر اینگونه
باش��د قطعا آن چهره سیاس��ی از کمین��ه هوش و
ذکاوت هم بیبهره اس��ت .در اصطالح پزشکی این
فرد دچار «دو قطبی» رفتاری میشود.
البته این روزها که روزگار عجیبی اس��ت ،فاصله
بس��یاری میان گفتار و کردار وجود دارد .تنها دلیل
این تناقض« ،دلضعفه» برای قدرت است.
به عن��وان مثال ،یک��ی از گونههای ن��ادر ،رفتار
كساني است که ادعای «سربازی والیت» را دارند و
در برخی موارد این ادعا را در کالم خود میگنجانند
اما در کردار خود ،نش��انهای از این سربازی مشاهده
نمیش��ود .البته تام��ل بیش��تر در اينگونهرفتارها
– و بوی��ژه رس��انههای وابس��ته و نزدی��ک -نتایج
تاس��فبرانگیز دیگری به دس��ت میدهد .به عنوان
مثال در فتنه پس از انتخابات ،رس��انههای نزديك
نهتنه��ا والیتمدار نبودند که در عم��ل – و حتی در
یک مورد خارج از حیطه رسانهای -اقدام به تخریب
مواضع والیتمداران کردند.
ای��ن دوپهلوگوییها که کامال در تقابل با مش��ی
«عمارگونه» است ،البته این روزها را بر دوپهلوگوها
تنگ کرده است .ادعای سربازی رنگ باخته ،جریان
انق�لاب دلخور ش��ده و جامعه ه��دف دوپهلوگوها
«اعتماد» ندارد .به عبارت ش��فافتر «از اینجا رانده
و از آنجا مانده»!
به نظر میرس��د ،در ای��ن ب��رزخ دوپهلوگویی،
بهتری��ن منفذ فرار،نقاب برکش��یدن و چهره واقعی
نمایاندن است .به هر حال آقايان سرباز یا باید رومی
روم باشند یا زنگی زنگ.

امضای سند همکاریهای مواصالتی ،ارتباطی و راهآهن میان وزیران خارجه ایران و تاجیکستان

ایرانوتاجیکستاناسنادهمکاریهایارتباطیامضاکردند

منوچهر متک��ی و هم��را ه خانظریفی ،وزی��ران امور
خارجه ایران و تاجیکس��تان دیروز اس��ناد همکاریهای
مواصالتی ،ارتباطی و راهآهن بین  2کش��ور را امضا کردند.
متکی درب��اره امضای این اس��ناد گفت :این اس��ناد برای
مطالعات فنی در زمینه اتصال راهآهن بین تاجیکس��تان،
افغانستان و ایران اس��ت .امیدواریم مسؤوالن ذیربط فنی
مذاکرات کارشناس��ی را بزودی آغاز کنند زی��را این پروژه
میتواند در جهت ارتباط ش��بکههای منطقهای آس��یای

مرکزی به ایران باشد .از جمله کشورهایی که میتوانند در
این شبکه قرار گیرند چین ،قرقیزستان ،افغانستان و ایران
هستند و از ش��هر چابهار این راهآهن میتواند به سایر نقاط
جهان کشیده شود.وزیر امور خارجه کشورمان گفت :این
همکاری چش��مانداز خوبی دارد .همچنین ش��بک ه اکو که
پاکس��تان را به ترکیه و اروپا وصل میکند ،میتواند به این
شبکه بپیوندد .همچنین این شبکه برای حمل و نقل کاال و
ترانزیت ما را بینیاز میکند.

حجمآبسدهایتهران193میلیونمترمکعبافزایشیافت

حجم آب موجود در س��دهای تهران هماکنون معادل
 869میلیون متر مکعب اس��ت که این میزان در مقایس��ه
با زمان مشابه سال آبی گذش��ته  193میلیون متر مکعب
افزایش یافته اس��ت .به گ��زارش وزارت نی��رو ،حجم آب
ورودی به سد الر از ابتدای س��ال آبی جاری تاکنون با 40
درصد افزایش در مقایس��ه با زمان مشابه سال آبی گذشته
از  171به  239میلیون متر مکعب رس��یده اس��ت .میزان
حجم آب در این س��د 131 ،میلیون متر مکعب اس��ت که
در مقایسه با س��ال آبی گذشته با  74درصد افزایش حجم
مواجه شده است .سد طالقان به عنوان یکی از منابع عمده
تامینکننده آب تهران هماکنون  420میلیون متر مکعب
ذخیره آب دارد که این میزان در مقایس��ه با زمان مش��ابه
پارس��ال 37درصد افزای��ش یافته اس��ت و مجموع حجم
ورودی این س��د از ابتدای مهر پارس��ال تاکنون نیز با 65
درصد افزایش در مقایس��ه با زمان مشابه سال آبی گذشته

پيامك
خوانندگان
300088

از  183به  302میلیون متر مکعب رس��یده است .براساس
این گزارش ،حجم ورودی آب سد ماملو نیز در زمان مورد
بررسی  127میلیون متر مکعب گزارش شده است .حجم
آب این س��د با  12درصد افزایش در مقایس��ه با سال آبی
گذشته از  30به  34میلیون متر مکعب رسیده است .حجم
آب ورودی به سد کرج نیز از ابتدای سال آبی جاری تاکنون
معادل  262میلیون متر مکعب به ثبت رسیده است که در
مقایس��ه با زمان مشابه پارس��ال  54درصد افزایش نشان
میدهد ضمن آنکه ذخیره آب این س��د نیز در دوره مورد
بررس��ی با  14درصد افزایش ب��ه  199میلیون متر مکعب
رس��یده اس��ت .مجموع حجم آب ورودی به سد لتیان نیز
امس��ال با  42درصد رشد در مقایسه با سال آبی گذشته به
 220میلیون متر مکعب و حجم آب موجود در سد لتیان با
 5درص��د کاهش در این دوره زمان��ی از  89به  85میلیون
متر مکعب رسیده است.

بازگشت همه به سوی اوست

جناب آقاي بيژن مقدم

مدير مسؤول محترم روزنامه جام جم

درگذشت پدر گراميتان را تسليت گفته ،براي آن مرحوم
غفران الهي و براي جنابعالي صبر جميل آرزومنديم.

وطن امروز
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تداوم شوربختيهاي اشغالگران

7نظامیآمریکاییدرحمله
بهبگرامکشتهشدند

گفتوگوي«وطنامروز»باحجتاالسالموالمسلمينشيخكاظم صديقي
دربارهعارفكاملآيتاهللالعظميمحمدتقيبهجتفومني

(ره)

ناگفتههاییازبهجت عارفان
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عكس :مجيدعسگريپور،وطنامروز
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گروه سیاس�ی :در حالی که وزیر اطالعات چندی پیش
از پخ��ش اعترافات جدید عبدالمال��ک ریگی خبر داده
بود ،سهش��نبه ش��ب ،ش��بکه خبری «پرس تی وی»
گفتوگویی از س��رکرده گروهک تروریستی موسوم به
جن��داهلل را پخش کرد که در آن ریگی ابعاد جدیدی از
همکاری نیروهای ناتو با گروهک خود را تش��ریح کرد.
وی در این گفتوگو اعالم داش��ت ،نیروهای آمریکایی
یا اسرائیلی در پوش��ش نیروهای ناتو از وی خواستهاند
مرکز فعالیتهای تروریس��تی خود را از شرق کشور به
پایتخت منتقل کند«.اذعان به نقش ناتو در ایجاد ناامنی
در کش��ور» در حالی اس��ت که برخی مقامات امنیتی
افغان پیش از این از افزایش تحرکات
نظامیان ناتو در مرز ایران و افغانستان
خب��ر داده بودند.ریگ��ی همچنین در
ای��ن گفتوگو به این موضوع اش��اره
کرد ک��ه زمانی ک��ه در مراکش بوده
اس��ت ،نمایندگان آمریکا یا اس��رائیل
به وی فهرس��تي از اف��راد در تهران را
داده بودند تا گروهک ریگی آنها را ترور کند.وی درباره
جزئی��ات این دیدار گفت :م��ا در کازابالنکا در مراکش
با افرادی که خ��ود را نمایندگان ناتو معرفی میکردند
دیدار کردی��م .بعد از مالقات وقتی قضایا را جمعبندی
کردیم 2 ،ش��بهه در ذهن ما ایجاد شد .یکی اینکه اگر
این اف��راد عضو ناتو هس��تند ،چرا در افغانس��تان با ما
مالقات نکردند ،در حالی که در افغانس��تان پایگاه دارند
و خیلی راحتتر و با ضریب امنیتی باالتری میتوانند با
ما مالقات کنند و شبهه دومی که برای ما ایجاد شد این
بود که بار اولی که به ما اطالع داده ش��د ،نیروهای ناتو
قصد مذاکره با ما را دارند گمان کردیم آنها میخواهند
درباره ش��رق ایران با ما گفتوگو کنند ،چون نیروهای
ناتو در افغانستان مستقر هستند و ممکن است در رابطه
با موضوع ش��رق کشور نظرهایی داشته باشند .اما همه
اص��رار مذاکره کنندگان بر این بود که جنداهلل عملیات
را از منطقه مرزی بلوچس��تان به پایتخت کشور یعنی
تهران منتقل کند.س��ركرده گروهک تروریستی ریگی
ادامه داد :این نکته برای ما جای سوال داشت و ما را به
این جمع بندی رس��اند که آنها آمریکایی و یا اسرائیلی

هستند که در پوشش ناتو با ما مذاکره میکنند یا اینکه
ای��ن افراد از نیروهای ناتو هس��تند ،ولی برای آمریکا و
اسرائیل کار میکنند .در هر دو صورت ما به این نتیجه
رسیدیم که این افراد با جاهایی غیر از ناتو ارتباط دارند.
عبدالمالک ریگی در ادامه گفت :مذاکرهکنندگان به ما
گفتند که اس��م گروهی از افراد ،آدرس خانههای آنها و
عکسهایشان را به شما میدهیم و حتی ابزار عملیاتی
از جمل��ه مواد منفجره و دیگر تجهیزاتی را که از آن در
عملیات تروریستی استفاده میشود ،در همان شهرهای
محل عملیات در اختیار ش��ما قرار میدهیم .شما فقط
عملی��ات را اجرا کنی��د و در قبال انجام این عملیات ما
جدا از پولی که برای دیگر همکاریها
به ش��ما میدهی��م ،مبل��غ هنگفت و
بزرگی به ش��ما پرداخت خواهیم کرد.
آنه��ا گفتند ب��رای هر ه��دف ،مبلغی
خ��اص تعیین ش��ده و پ��س از انجام
کار این پول به ش��ما پرداخت خواهد
شد.ریگی نتایج نشست خود با ماموران
ناتو را اینگونه اعالم میکند :در مجموع ،طرفین به این
نتیجه و اتفاق نظر رسیدیم که عملیات به مرکز انتقال
پیدا کند ،همچنین باید در رسانهها فعالیت گستردهای
داشته باشیم و سوم هم اینکه اهداف و افراد خاصی باید
هدف قرار گیرند .این  3نکته را آنها مش��خص کردند و
از طرف ما نیز تایید ش��د و از آنها خواس��تیم تجهیزات
را در اختیارم��ان قرار دهند تا خود را آماده کنیم.رهبر
گروهک تروریس��تی جن��داهلل در ادام��ه اعترافات خود
گفت :م��ن از هر طرف به موضوع نگاه میکنم ش��کی
ن��دارم که فعالیتهای ما نتیجه جهل و س��طحینگری
بوده اس��ت .از جمل��ه درباره ارتباطهای��ی که با برخی
کش��ورها داش��تیم و حتی کارهایی که انج��ام دادیم،
مبن��ای هم��ه نوعی جهل توام با نف��رت بود و هنگامی
ک��ه نفرت پی��ش میآید ،خود به خود عق��ل و خرد از
کار میافتد.ریگ��ی در پایان اظهار ک��رد :تنها راهی که
فکر میکنم برایم مانده اس��ت ،توبه در پیشگاه خداوند
است و به دیگران میگویم انسان نباید هیچگاه تا زمانی
که قلبش ،ایمان��ش ،وجدانش و دینش همگی رضایت
ندارند ،خون انسان دیگری را بریزد.

نیروهایطالبانصبحدیروزمهمترینپایگاهنظامیان
آمریکایی در افغانستان (بگرام) را مورد حمله قرار دادند
که در نتیجه آن دس��تکم  7نظامی آمریکایی کش��ته
ش��دند .این حمل��ه در فاصله کمتر از ی��ک روز از حمله
انتحاری به اتوبوس حامل نیروهای ناتو در کابل که منجر
بهکشتهشدن 18نفرازآنهاشد،صورتمیگیرد.طالبان
مسؤولیت این حمله را برعهده گرفته و ذبیحاهلل مجاهد،
سخنگویطالبان...
صفحه 15

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس:

سازمانمتولیامورجوانان

نیازمندقدرتاجراییاست
صفحه6

اخبار

جاسوسفرانسویوخطرستونپنجم!
مهدی امامقلی

هن��وز  3روز از خ��روج کلوتی��د ریس (تبعه
نگاه
فرانس��وی ک��ه در وقای��ع پ��س از انتخابات
بازداشت شده بود) از کشور نمیگذرد که در فرانسه جریانات
و رسانههای مخالف دولت ،با جاسوس خواندن کلوتیدریس،
انتقادات ش��دیدی را علیه س��ارکوزی مطرح کردند .از اینرو
واگویینکاتیقابلتاملبهنظرمیرسد:
– 1خانم«کلوتیدریس»درتابستانسالگذشتهدروقایع
پس از انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری بازداشت شد و
پس از یکماه و نیم بازداش��ت با قید ضمانت آزاد شد اما پس از
آن به وی اجازه خروج از ایران داده نش��د .وی در دومین جلسه
دادگاه ویژه رس��یدگی به متهمان وقایع پس از انتخابات اخیر
گفته بود« :بنده یک گزارش درباره دانش��گاه ،برخورد پلیس و
ت به رابط بخش فرهنگی سفارت فرانسه دادم . ...امروز
تظاهرا 
میفهمم که اش��تباه کردهام و از این کار پش��یمانم ...از کشور،
مردم و دادگاه ایران میخواهم که مرا ببخشند و امیدوارم مورد
عفوقرارگیرم».
 – 2پ��س از دادگاههای متهمان وقایع پ��س از انتخابات
اخیر ،میرحسین موسوی و اصالحطلبان رادیکال به اعتراض
و مخالفت با دادگاهه��ا روی آوردند .بهرغم آنکه کلوتید ریس
به جرم خود اعتراف ک��رده و در مصاحبههایی متعدد از رفتار
مطلوب مس��ؤوالن ذیربط ابراز رضایت کرده بود ،فرقه فتنه
درصدد تطهیر و مظلومنمایی وی و نیز متهم کردن مسؤوالن
به شکنجه بودند .در اخبار رسانههای فرقه فتنه از وی به عنوان
معلم  24س��اله نامبرده ش��د و برگزاری دادگاه برای یک تبعه
خارجی به عنوان ننگ دیپلماتیک عنوان ش��د .میرحس��ین
موسوی در بیانیه ش��ماره  10خود که در اعتراض به دادگاهها
صادر شده بود ،ضمن توهین به نظام اسالمی ،عنوان کرد« :از
دادگاهی که همه چیزش تقلبی اس��ت انتظار دارند عدم وقوع
تقلبدرانتخاباترااثباتکند...تکیهبرگزارشخبرنگارانیکه
نامشان را هم کسی نشنیده است و با استناد به اعترافهایی که
رنگ شکنجههای قرون وسطایی از آن هویداست ،انتظار دارند
ملترابهچهچیزقانعکنند؟»
 - 3ع�لاوه بر اعتراف��ات خود متهم مبنیب��ر وقوع جرم،
مسؤوالن سابق س��رویس اطالعاتی -امنیتی فرانسه که جزو
مخالفان دولت سارکوزی به ش��مار میآیند ،کلوتید ریس را
جاس��وس فرانسوی دانس��تند 2.روز پیش روزنامه فرانسوی
فیگارو ،به نقل از معاون س��ابق س��ازمان جاسوس��ی فرانسه
اعالم کرد که کلوتیدریس به عنوان جاسوس فرانسه در امور
داخلی و برنامه هستهای ایران فعالیت میکرد .این روزنامه به
نقل از«پیر سیرامی» معاون سابق دستگاه اطالعاتی فرانسه با
افشایجاسوسی«کلوتیدریس»،شهروندفرانسویبازداشت

شده در حوادث سال گذشته تهران ،نوشت که وی در راستای
جمعآوری اطالعات از ایران درباره مسائل مربوط به سیاست
داخلی و مس��ائل مرتبط با فعالیتهای هس��تهای ایران کار
میکرد و شمارهای ثبت ش��ده در سازمان جاسوسی فرانسه
در بخش خارجی داش��ته اس��ت .گفتنی است که رسانههای
فرانسوی معتقدند «کلوتید ریس» با «علی وکیلیراد» تبعه
ایرانی دربند فرانسه ،معاوضه ش��ده است .بنابراین در صورت
صح��ت این مس��اله ،اهمی��ت کلوتید ریس برای س��رویس
جاسوس��ی فرانسه بخوبی آش��کار میش��ود( .گفتنی است
وکیلیراد از س��ال  1992به اتهام مش��ارکت در قتل ش��اپور
بختیار ،آخرین نخستوزیر شاه مخلوع در زندانهای فرانسه
بوده اس��ت که چندی پیش آزاد ش��د و آقای قش��قاوی آن را
بیارتباطباآزادیکلوتیدریسدانست!)
 – 4و ام��ا نکته دیگ��ر آنک��ه؛ در تاریخ غ��رب ،ژنرال «
فرانسیسکوفرانکو»رهبردیکتاتوراسپانیابودکهبعداز1939
به حکومت رسید .وی قبل از رسیدن به حکومت ،زمانی که
باارتشخودبهسویمادریدپایتختاسپانیاحرکتمیکرد،
یکی از فرماندهان ارتش وی خطاب به کمونیستهایی که
در شهر مس��لط بودند این پیام را فرس��تاد« :من با  4ستون
سرباز و تجهیزات از ش��رق و غرب و شمال و جنوب به سوی
مادرید پیش میآیم ولی شما فقط روی این 4ستون حساب
نکنید بلکه ستون دیگری به نام «ستون پنجم» هم داریم که
در مادرید و حتی در میان جمع ش��ما هستند که دانسته یا
ندانستهبرایمافعالیتمیکنند.شایدهمباماموافقنباشند
ولی چون با عقیده و نظریه ش��ما صد در صد مخالف هستند
بنابر این اعمالشان غیرمستقیم به نفع ما تمام میشود .اگر از
 4ستون اعزامی واهمه ندارید از این «ستون پنجم» بترسید
کهدر تماماموروشؤونشمانفوذدارندوراهورود 4ستونرابه
داخلشهرهموارمیکنند».
وجود ستون پنجم پدیدهای نیست که در کشورهای غربی
تازگی داش��ته باشد بویژه آنکه در ش��بکه جاسوسی بریتانیا و
فراماسونری ،ستون پنجم به عنوان یک ابزار سیاسی همواره
مورد استفاده بوده اس��ت .تاریخ معاصر ایران گویای این نکته
است که در برخی ادوار تاریخی گذشته ،عناصری خودباخته و
بیقید ،بازیچه دست جریانات خارجی چون انگلیس و روسیه
شده و به عنوان ستون پنجم و راپورتچی و جاسوس در خدمت
بیگانگان قرار گرفتهاند .از اینرو به نظر میآید نهتنها فرانسه و
انگلیس در ایران جاسوس دارند ،بلكه از ستون پنجم هم بهره
ميگيرند .برخی عناصر فرقه فتنه ک��ه روزی از کلوتید ریس
حمایت میکردند و امروز دم خروس آنها هویدا ش��ده است در
زمرهسرویسهایجاسوسیغربمیگنجند....

وطن امروز نمايندگي فعال
در شهرستانها ميپذيرد
تلفن84314106:
فكس88514216:

رکوردمعامالتقراردادهایآتی
سکهطالشکستهشد

گروه اقتصادی :رکورد تعداد معامالت قراردادهای
آتی س��که طال در ب��ورس کاالی ای��ران در هفته
منتهی به  22اردیبهشتماه جاری با انعقاد 3452
قرارداد شکسته ش��د .در هفته سوم اردیبهشتماه
جاری 3452،قرارداد آتی س��که طال طرح امام به
ارزش  27میلیارد و  541میلیون ریال منعقد ش��د
تا رک��ورد جدیدی در تعداد معامالت این محصول
به ثبت برسد.
این قراردادها برای تحویل در اواخر اردیبهش��ت،
تی��ر و ش��هریورماه امس��ال منعقد ش��د .معامالت
قرارداده��ای آتی س��که طال ط��رح ام��ام از دی ماه
سال گذشته آغاز ش��د که معامالت آن در این مدت
ب��ه 65ه��زار و  585قرارداد رس��یده اس��ت .حجم
معامالت قراردادهای آتی بورس کاال در هفته س��وم
اردیبهشتماه  89رشدی 6برابری را نسبت به مدت
مش��ابه س��ال قبل تجربه کرد .معامالت قراردادهای
آت��ی در ب��ورس کاالی ایران از اول تیرماه س��ال 87
ب��ا معامله انس طال آغاز ش��د که در ط��ول این مدت
حجم معامالت  3محصول (انس طال ،مفتول مس 8
میلیمتری و س��که طال طرح امام) به بیش از 1743
میلیارد ریال رسیده است.در طول یک سال گذشته
 669معامل��ه انس طال ب��ه ارزش  5میلی��ارد و 466
میلیون ریال در بورس کاالی ایران انجام شده است.
رک��ورد قبلی تعداد معامالت قراردادهای آتی س��که
ط�لا در هفته منتهی ب��ه  21بهمن ماه س��ال  88با
 3210قرارداد به دست آمده بود.

قیمتطالکاهشمييابد

رئی��س اتحادی��ه ط�لا و جواه��ر کش��ور گفت:
س��وداگران از کاهش موقت قیمت ط�لا در بازارهای
جهانی سود برده و س��که خریداری میکنند .محمد
کشتی آرای در گفتوگو با فارس افزود :در این شرایط
که قیمت طال به صورت موقت در حال کاهش اس��ت
سوداگران نهایت استفاده را برده و اقدام به خرید طال
و سکه میکنند .وی ادامه داد :قیمت طال در بازارهای
جهانی دائم در حال نوس��ان اس��ت و ديروز نیز چند
دالری کاهش یافت .کش��تیآرای خاطرنش��ان کرد:
تاثیر قیمت ط�لا در بازارهای جهانی با تاخیر صورت
میگی��رد بنابراین احتمال اینکه قیمت س��که ،فردا
کاهش یابد وجود دارد.
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