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 معافيت 5 روزه 
 كاالهاي گمركي 

از هزينه انبارداري

كشاورزی ايران با 
تهديدهای بسياری 

مواجه است

اسقاط 105 هزار 
دستگاه خودروی 

فرسوده در سال جاری

برگزاری نمايشگاه 
فناوری اطالعات به بخش 

خصوصی واگذار می شود

 آغاز ارايه 
 خدمات 

شبکه ملی اطالعات 
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ياد شهيدان باهنر و رجايی و هفته دولت گرامی باد 

وزارت کشور 
شهرداری ورامین 

سازمان مدیریت پسماند 

»آگهی مناقصه و مزایده عمومی«
سازمان مدیریت پسماند شهرداری ورامین در نظر دارد به استناد مجوزهای شماره 344 مورخ 93/4/14 و شماره 462 مورخ 

93/5/21 هیات مدیره و شماره 385 مورخ 93/4/25 شورای سازمان پروژه های: 

ف 
مزایده / مبلغ پروژه )ریال( مجوز شرح پروژه ردی

مناقصه

توضیحات براساس 
نازلترین قیمت 

)مناقصه( 

توضیحات بر 
اساس باالترین 
قیمت )مزایده( 

مناقصه 200/000/000 سال 93 طرح مطالعات زیست محیطی احداث کارخانه بازیافت در مرکز دفن چرمشهر 1 

 2
جمع آوری ضایعات خشک محدوده شهر ورامین )برقراری 4 ایستگاه جمع 

آوری در نواحی چهارگانه شهرداری طبق دستور کار سازمان جهت تفکیک از 
مبداء به صورت آزمایشی همراه با آموزش شهروندان نواحی مذکور( 

مزایده 450/000/000 سال 93 

مزایده 160/000/000 سال 93 جمع آوری ضایعات خشک مرکز دفن چرمشهر 3 

را از طریق مناقصه عمومی و مزایده به اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط واگذار نماید. 
داوطلبان می توانند ظرف مدت 10 روز پس از انتشار آگهی نوبت دوم در روزنامه در ساعات اداری به سازمان مدیریت پسماند 

شهرداری ورامین به آدرس ورامین، خیابان شهداء، روبروی بانک رفاه، ساختمان الماس شرق، طبقه چهارم مراجعه و اسناد مزایده 
و مناقصه را دریافت و پیشنهادات خود را به دبیرخانه سازمان تسلیم و رسید دریافت نمایند. )تلفن تماس: 02136296988( 

سازمان در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است. 
هزینه درج آگهی و کارشناسی به عهده برنده مزایده و مناقصه خواهد بود. 

سایر اطالعات و جزئیات در فرم شرایط شرکت در مزایده و مناقصه موجود می باشد. 
سازمان مدیریت پسماند شهرداری ورامین

نوبت اول 

به بهانه بررسی گارانتی های پر زرق و برق 

کالهی که بر سر خریداران 
موبایل می رود! 

خیل عظیم خریداران تلفن همراه که در راهروهای پیچ در پیچ پاس��اژهای میدان جمهوری و 
خیابانهای اطراف آن سردرگم اند، تصویری است که هر روز در قاب خیابانهای مرکزی تهران تکرار 
می ش��ود. می توان گفت امروزه خرید و فروش موبایل به روزترین مساله در هر برهه ای از زمان در 
هر نقطه ای از دنیاس��ت چراکه هر روز و هر ساعت تغییرات جدیدی در دنیای فناوری و ارتباطات 
به وجود می آید و محصوالت جدیدی به بازار وارد می ش��ود. اما عالوه بر دشواریهای انتخاب مدل 
و برند مناس��ب با توجه به تنوع بس��یار محصوالت در این حوزه، مشتریان ایرانی باید با مشکالت 
عدیده دیگری نیز دس��ت و پنجه نرم کنند. از جمله این مس��ایل بازار داغ قاچاق موبایل، انتخاب 
گارانتی مناس��ب و مطمئن، بی اعتمادی به قیمت هایی که در هر مغازه ای متفاوت است و در نهایت 
حرفی است که خود فروشندگان می زنند: »هیچ موبایلی در ایران گارانتی ندارد زیرا گارانتی زیر بار 
مسئولیت هیچ ایرادی در موبایل نمی رود«. درد دلهای برخی خریداران برندهای معروف موبایل که 
برای خرید تلفن همراه خود بیش از یک میلیون تومان هزینه کرده بودند بهانه ای ش��د که به س��راغ 
چند فروشنده بازارهای معروف تلفن همراه برویم و گزارشی از نحوه ارائه خدمات پس از فروش 

تا معرفی مراجع قانونی به این مشتریان ناراضی تهیه کنیم. 
نمایندگی ه��ای هر یک از برندهای موبایل با دف��اع از ضمانت نامه مورد قبول خود درباره این 

ضمانت نامه ها و خدمات آنها توضیحاتی ارائه کردند. 
ادامه در صفحه 2

مدیرعامل ش��رکت بورس و اوراق بهادار از 
اخراج 6 شرکت از بورس خبرداد و گفت: شاخص 
کل بورس هم اکنون 73 هزار و 530 واحد اس��ت 
که این رقم در ابتدای س��ال، 79 هزار و 19 واحد 
بود و این ش��اخص کل نس��بت به ابتدای سال 7 
درصد کاهش یافته است.حس��ن قالیباف اصل در 
نشستی خبری با برش��مردن آمار و شاخص های 
مرتبط با بازار سهام و مقایسه آن با دوره مشابه سال 

قبل گفت: رشد س��ودآوری شرکت های بورسی 
نش��ان می دهد بورس یک بازار  پرپتانسیل است 
که جایگاه مناس��بی در اقتصاد ملی دارد.مدیرعامل 
شرکت بورس و اوراق بهادار تهران با اشاره به آمار 
و ش��اخص های بازار س��رمایه در مقایسه با سال 
گذش��ته گفت: ارزش معامالت در 5 ماهه نخست 
امسال به 30 هزار میلیارد تومان رسیده است، این 
عدد سال گذشته 42 هزار میلیارد تومان بوده است 

که حاکی از کاهش 28.5 درصدی این ش��اخص 
اس��ت.وی به معام��الت خرد و بل��وک طی دوره 
مذکور اش��اره کرد و گفت: از ابتدای سال تا کنون 
ارزش معام��الت خ��رد و بلوک به رق��م 16 هزار 
میلیارد تومان رسیده است که در مدت مشابه سال 
گذش��ته این رقم 20 هزار میلیارد تومان بوده است 

که حاکی از کاهش 20 درصدی دارد.
ادامه در صفحه 2

مدیرعامل شرکت بورس:

6 شرکت از بورس اخراج شدند

افزایش 45 درصدی فروش بیمه ایران در سال جاری 

دهمین همایش بین المللي انرژي با ش��عار 
مدیریت منابع کارآمد، صنعت انرژي س��رآمد با 
حضور وزیران نفت و نیرو و شماري از مدیران، 
متخصصان و کارشناس��ان داخل��ي و خارجي،در 
محل پژوهش��گاه نی��رو در تهران برگزار ش��د.از 
اهداف برگزاري این همایش مي توان به گسترش 
و تعمیق فعالیت هاي تحقیقاتي و همچنین بررسي 
چالش ه��اي فراروي بخش ان��رژي و ارائه نتایج 

تحقیقات متخصصان و دانش پژوهان در حوزه هاي 
مرتبط با انرژي، اش��اره کرد.این همایش از لحاظ 
گس��تردگي و مش��ارکت بین الملل��ي بزرگترین 
رخداد علمي در حوزه انرژي کش��ور اس��ت. در 
آیین گشایش این همایش،بیژن نامدارزنگنه؛ وزیر 
نفت، حمید چیت چیان؛ وزیر نیرو و کریس��توف 
فراي؛ دبیر کل ش��وراي جهاني انرژي سخنراني 
کردند. وزیر نفت گفت: ایران هم اکنون با توسعه 

گازرساني و رشد مصرف سي ان جي داراي یکي 
از کم آالینده ترین سبدهاي مصرف انرژي جهان 
است. بیژن زنگنه گفت:در بخش حمل و نقل هم 
اکنون بیش از 2 هزار جایگاه عرضه س��وخت در 
کش��ور وجود دارد که روزانه مع��ادل 20 میلیون 
مترمکعب گاز طبیعي در این جایگاه ها به بیش از 

سه میلیون خودرو عرضه مي شود ...
شرح در صفحه 3

مدیر عامل بیمه ایران در نشس��ت خبری که 
به مناسبت فرا رسیدن هفته دولت برگزار شد، از 
افزایش 45 درصدی فروش بیمه نامه این شرکت 
در پنج ماهه ابتدای امس��ال نسبت به مدت مشابه 
سال قبل خبر داد. محمود امراللهی اظهار داشت: 

شرکت بیمه ایران در سال مالی منتهی به 29 اسفند 
1392 معادل 72 ه��زار میلیارد ریال فروش بیمه 
نامه و 52 هزار میلیارد ریال پرداخت خسارت به 

زیان دیدگان داشته است.
مدیر عام��ل بیمه ایران ادام��ه داد: همچنین 

میزان ف��روش بیمه نام��ه در پنج ماهه نخس��ت 
امسال بالغ بر 45 هزار میلیارد ریال بوده است که 
 نسبت به مدت مشابه س��ال قبل 46 درصد رشد 

نشان می دهد.
شرح در صفحه 4

زنگنه- وزیر نفت:

بنزین و گازوییل فعال گران نمی شود
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