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نوبت دوم 

س��ازمان مدیریت پس��ماند شهرداری ورامین در نظر دارد به استناد مجوز شماره 397  مورخ 93/4/31 شورای سازمان و شماره 645 مورخ 93/6/20 و با 
توجه به بند یک صورتجلسه هیئت مدیره بشماره 809 مورخ 93/7/27 مبنی بر ادغام دو پروه جمع آوری پسماندهای خشک سطح شهر ومرکز دفن چرمشهر 

در قالب یک پروژه: 

توضیحات بر اساس باالترین مزایده مبلغ پروژه )ریال( مجوز شرح پروژه ردیف 
قیمت )مزایده(

 1

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( و جمع 

آوری ضایعات خشک مرکز دفن چرمشهر

مزایده 450/000/000 سال 93 

را از طریق مزایده عمومی به اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط واگذار نماید. 
داوطلبان می توانند ظرف مدت 15 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 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 خواهد بود. 
سایر اطالعات و جزئیات در فرم شرایط شرکت در مزایده موجود می باشد. 

تاریخ انتشار نوبت اول: 1393/8/3
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1393/8/10

سازمان مدیریت پسماند شهرداری ورامین

وزارت کشور 
شهرداری ورامین 

سازمان مدیریت پسماند

»آگهی مزایده عمومی«

دوازدهمین همایش ش��یرخوارگان حسینی 
در نخس��تین جمعه ماه محرم با حضور میلیون ها 
ش��یرخوار و مادران ش��ان در سراس��ر ایران و 40 
کش��ور جهان برگزار شد.این مراس��م امسال در 
مجم��وع در 2 هزار و 500 نقط��ه از ایران و 230 
نقطه از جه��ان به صورت همزمان برگزار ش��د. 
این همایش در کش��ورهای مختلف جهان مانند 
ایران، عراق، عربس��تان، بحرین،  کویت، سوریه، 
لبنان، کانادا، آمریکا، دانمارک، فرانس��ه، استرالیا، 
سوئد، تایلند و ...برگزار شد.هدف از برگزاری این 
همایش رس��اندن پیام مظلومیت امام حسین )ع( 

و طفل ش��یرخوار ایشان حضرت علی اصغر )ع( 
است که جهانیان بتوانند با نهضت عاشورا و پیام 
امام حس��ین که اصالح ام��ت و امر به معروف و 
نهی از منکر بود آش��نا ش��وند.در این همایش که 
صبح دیروز)جمعه( از س��اعت 8:30 در مصالی 
تهران آغاز شد ، مداحان بنام کشور حضور داشتند 
و مادران نیز با در دس��ت داش��تن ک��ودکان خود 
که س��ربندهای “یا علی اصغر )ع(” و “یا حسین 
)ع(” بس��ته بودند در این مراس��م حضور داشتند.
یک��ی از برنامه های این مراس��م ، نذرنامه خوانی 
بود که راس س��اعت 10 تمام��ی مادران به همراه 

ش��یرخوارگان خود این نذرنامه را قرائت کردند. 
متن نذرنامه بدین شرح است: »یا صاحب الزمان 
)عج(! فرزندم را نذری یاری قیام تو می کنم. او را 
برای ظهور نزدیکت برگزین و حفظ کن. یا مسیح 
حسین یا علی اصغر )ع( ادرکنی.«یکی از کارهایی 
که مجمع جهانی حضرت علی اصغر )ع( امسال 
در دستور کار خود داشت راهبرد دکترین حضرت 
علی اصغر )ع( اس��ت که این دکترین به صورت 
نامه تدوین شده و تقدیم رهبری معظم انقالب ، 
علما و مراجع دینی می شود.این مراسم در مناطق 

سنی نشین و مرزی کشور هم برگزار شد.

 همزمان در سراسر ایران 
و 40 کشور جهان؛

همایش 
شیرخوارگان 
حسینی )ع( 
برگزار شد

رئیس سازمان پدافند غیر عامل با اشاره به جنگ اقتصادی همه جانبه دشمن علیه ایران بر ضرورت 
تقویت تولید ملی تاکید کرد و آن را بهترین راهکار در مقابله با تحریم دانست.سردار غالمرضا جاللی 
رئیس س��ازمان پدافند غیرعامل طی سخنانی در پیش از خطبه های امروز نماز جمعه تهران به مناسبت 
فرا رسیدن سالروز تشکیل این سازمان با گرامیداشت یاد و خاطره قیام حضرت اباعبدا... الحسین )ع( 
و واقعه عاش��ورا گفت: کربال به معنای پیروزی خون بر شمش��یر اس��ت. جایی که تمام ابرقدرت ها با 
س��الح های خود، خودنمایی می کنند، شهادت پیروز است.وی در ادامه با اشاره به تهدیدات متنوع علیه 
کشورمان افزود: هر چند پدافند غیرعامل نوعی دفاع است و انسان به صورت غریزی آن را به کار می برد 
اما امروز بسیار مهمتر است چرا که پدافند غیرعامل بنا به سخن مقام معظم رهبری شناسایی تهدیدات 
به صورت پیشدس��تانه و بی اثر کردن تهدید بر کش��ور در 3 حوزه زیرساخت ها، کاربرد و پیکره است.
رئیس سازمان پدافند غیرعامل ادامه داد:  از این منظر پدافند غیرعامل به معنی بی اثر کردن تهدید دشمن 
علیه کشور است. پدافند غیرعامل به معنای مقاومت است. پدافند غیرعامل یعنی دشمن را بشناس و در 
مقابل آن آماده شو و آن را بترسان و مقاومت را علیه دشمن تا پیروزی نهایی ادامه دهید.سردار جاللی 
با بیان اینکه مقام معظم رهبری تاکید دارند ما در یک پیچ تاریخی قرار داریم، گفت: این مسئله نشان از 
نگاه ایش��ان به پدافند غیرعامل دارد. شناسایی تهدید، مقتدر و قوی شدن و استحکام مؤلفه های قدرت 
رویکرد اساسی پدافند غیرعامل است.وی افزود: امروز تهدیدات متنوعی کشور ما را در بر گرفته است. 
تهدیدات نظامی عقب رفته است هر چند دشمن آن را روی میز تلقی می کند اما به ظاهر پایه های این 
میز سست شده است.رئیس سازمان پدافند غیرعامل ادامه داد:  امروز تهدیدات فناوری محور تهدیدات 
مردم  محور و از همه مهمتر تهدید اقتصادی ما را به عنوان یک هدف تعیین کرده است.س��ردار جاللی 
ادام��ه داد: مقام معظم رهبری با اش��اره ب��ه بحث تهدیدات اقتصادی از درگیر ش��دن ما در یک جنگ 
اقتصادی س��خن به میان آوردند یعنی مقام معظم رهبری به عنوان فرمانده معظم کل قوا که مس��ئولیت 
اعالن جنگ را و یا صلح را بر عهده دارند، به مسئوالن کشور یادآوری کردند ما درگیر یک جنگ تمام 
عیار اقتصادی هستیم.وی افزود: ما سابقه جنگ اقتصادی را در جنگ کره و کوبا دیده ایم اما این جنگ 
اقتصادی به کارگیری تمام ظرفیت های فناورانه اقتصادی و دیپلماس��ی بر علیه یک اقتصاد ملی اس��ت.
رئیس س��ازمان پدافند غیرعامل ادامه داد: زمانی که ایش��ان اعالم کردند ما درگیر یک جنگ اقتصادی 
هس��تیم ویژگی های این جنگ نس��بت به سایر جنگ ها متفاوت است.سردار جاللی گفت:  دشمن ما از 
3 س��ال قبل یک قرارگاه جنگ اقتصادی ایجاد کرده اس��ت و تمام عناصر بهایی و صهیونیس��ت را در 
تمام دنیا بس��یج کرده تا رفتار اقتصادی ما را رصد کند و هر کجا که قرار اس��ت تحریم را دور بزنیم ما 
را کنترل می کند. این نش��ان دهنده این است که رویکرد فوق رویکرد جدی است.وی افزود: سناریوی 
این جنگ را باید بشناس��یم و بعد با ش��ناخت اهداف و رویکردهای آن با اهداف آن مقابله کنیم. هدف 
اصلی جنگ اقتصادی این اس��ت که مردم را دچار مش��کل کنند و بعد ابزار رسانه مردم را به نارضایتی 
وادار کنند.جاللی تصریح کرد: اولین رویکردمان این است که تابع یک استراتژی اقتصادی باشیم. بدون 
داشتن یک نقشه اقتصادی نمی توانیم در مقابل دشمن مقاومت کنیم و این مسئله یک امر بدیهی است 
و ما هم باید بپذیریم که درون یک جنگ هس��تیم و دوم آنکه برای مقابله با این جنگ یک اس��تراتژی 
پدافند اقتصادی داشته باشیم.رئیس سازمان پدافند غیرعامل ادامه داد: تولید، اصلی ترین کار در مقابل این 
تهدیدات اقتصادی است. راه حل این مسله این است که ما تمرکز در کارهای اساسی کنیم و کاالها را 
با حمایت دولت در لیست تولید بگذاریم. زمانی که ما توانستیم کاالها را در داخل تولید کنیم می توانیم 
تهدید را به فرصت تبدیل کنیم.س��ردار جاللی گفت: اصالح الگوی مصرف نیز یک کار دیگر اس��ت. 
داشتن یک زندگی سطح غربی به درد این شرایط نمی خورد. ما از رسانه ملی می خواهیم الگوی مصرف 
ملی را برای مردم طراحی کنند.وی افزود: از مردم می خواهیم تا سبد کاالی مصرفی مردم را تامین کنیم 

و رویکرد اساس مردم نیز باید فرهنگ دفاع مقدس باشد.

رئیس سازمان پدافند غیر عامل:

درگیر یک جنگ تمام عیار اقتصادی هستیم

کدام نهاد ناظر است؟

 فعالیت 400 شرکت 
لیزینگ خودرویی بدون مجوز

ایران در انتظار سفر 80 قطار از اروپا
رشد قارچ گونه شرکت های فروش لیزینگی 
خودرو و نب��ود نظارت دقیق بر کار آنها، مردم را 
با س��رگردانی در خرید خودرو و در برخی موارد 
نیز با زی��ان مالی هنگفت روبرو کرده اس��ت.در 
پی افزایش چش��م گیر قیمت خ��ودرو طی یکی 
دو س��ال اخیر و کاهش ت��وان خرید مردم، تعداد 
شرکت های فروش��نده خودرو به روش لیزینگی 
ب��ا رش��د بی رویه ای همراه ش��ده و ه��ر روز بر 
تع��داد آنه��ا افزوده می ش��ود.در این می��ان، نبود 
نظارت دقیق بر عملکرد این نوع شرکت ها باعث 
ش��ده تا خریداران خودرو در ب��ازار با انبوهی از 
شرکت های عرضه کننده خودرو به روش لیزینگی 
روبرو ش��وند.کافی اس��ت در یکی از سایت های 
جس��تجوگر اینترنت عبارت »لیزینگ خودرو« را 
تایپ و جستجو کنید، تا با فهرست طویلی از نام 
و آدرس اینترنتی شرکت های عرضه کننده خودرو 

به روش لیزینگ مواجه ش��وید.این در ش��رایطی 
اس��ت که مس��ئوالن بانک مرکزی همواره تأکید 
دارند که ش��رکت هایی که نام آنها در سایت این 
مرکز ثبت شده، مجاز هستند و مردم می توانند در 

انجام فعالیت های اقتصادی به آنها اطمینان کنند.
* فعالیت آزاد متخلفان: در فهرس��ت مورد 
قب��ول بانک مرکزی تنها نام 30 ش��رکت لیزینگ 
مطرح ش��ده است که در بین آنها حتی نام برخی 
ش��رکت های بزرگ و مطرح لیزینگ خودرو نیز 
دیده نمی ش��ود، اما این ش��رکت ها ب��دون هیچ 
مشکلی به تبلیغات نامحدود و فعالیت خود ادامه 
می دهن��د و اگر زمانی دچار تخلف ش��وند، هیچ 
نهادی مس��ئولیت آن را بر عهده نخواهد گرفت، 
همانطور که در مورد یک شرکت لیزینگ خودرو 

این اتفاق افتاد...
شرح در صفحه 2

در شش ماهه نخست سال 1393سهم حمل 
ونقل عمومی ج��اده ای در مس��افرت های مردم 
کاهشی محسوس داش��ت تا نشان دهد مردم در 
س��ال جدید بیش از آن که به س��فر با اتوبوس و 
یا تاکسی های بین ش��هری عالقه داشته باشند از 
دیگر وسایل نقلیه اس��تفاده کرده اند. در گزارش 
جدیدی که از س��وی وزارت راه و شهرس��ازی 
منتشر ش��ده تعداد مسافران حمل و نقل جاده ای 
عمومی در نیمه سال 1393 در حدود 88 میلیون 
نف��ر اعالم ش��د؛ رقمی ک��ه هر چند نس��بت به 
جمعیت کل کش��ور نیز بیشتر است اما نسبت به 
سال گذشته کاهشی محس��وس داشته است. در 
نیمه ابتدایی س��ال 1392 بیش از 109 میلیون نفر 
از طری��ق حمل و نقل عمومی جاده ای به س��فر 
رفته بودند که این آمار نشان از آن دارد که نه تنها 

تعداد مس��افرت ها بیش از 21 میلیون نفر کاهش 
یافته که درصد جابه جایی ها در مدت مشابه 19 
درصد پایین آمده اس��ت. هر چن��د آمار وزارت 
راه وارد جزییات جایگزینی مردم نش��ده اما آمار 
به دس��ت آمده در سال 1393 نش��ان از آن دارد 
که مردم نس��بت به وسایل عمومی جاده ای مانند 
اتوبوس و تاکسی های بین شهری اقبال پایین تری 
داشته اند. این اتفاق در حالی به وقوع پیوسته که 
ب��ا توجه به اجرای گام دوم هدفمندی  یارانه ها و 
باال رفتن محسوس نرخ سوخت در خودروهای 
ش��خصی پیش بینی می شد مردم نسبت به حمل 
ونقل عمومی اقبال بیشتری داشته باشند. البته در 
این میان افزایش 20 درص��دی کرایه اتوبوس ها 
در اواخ��ر س��ال 1392 نیز در ش��کل گیری این 
رقم تاثیر محسوسی داشته هر چند روند افزایش 

قیمت ها به ش��کل س��االنه در سفرهای سال های 
قب��ل نیز اعمال ش��ده و این افزای��ش نرخ اتفاق 
جدیدی محس��وب نمی شود. همچنین طبق آمار 
جدید وزارت راه و شهرسازی در حوزه ریلی در 
شش ماهه نخست امسال 13.2 میلیون نفر مسافر 
و 17 میلیون تن کاال جابه جا ش��ده است. حمل 
و نقل هوایی نیز در این بین س��همی محسوسی 
داشته و در مجموع به پروازهای داخلی خارجی 
طی نیمه نخست امسال 15 میلیون نفر را جابه جا 
کرده که رش��دی 16 درصدی را نشان می دهد. 
حمل و نقل دریایی کش��ور نیز نس��بت به س��ال 
گذش��ته رشد داش��ته و با جابه جایی 8.8 میلیون 
نفر از طریق ش��ناورهای دریایی نسبت به مدت 
مشابه س��ال قبل افزایش��ی 11 درصدی را ثبت 

کرده است. 

هدفمندی یارانه ها هم کارساز نشد

اقبال پایین مردم به حمل ونقل جاده ای 

کمبود سیم کارت با کدهای قدیمی در بازار 
رییس انجمن فروش��ندگان س��یم کارت، گوش��ی و تجهیزات جانبی نسبت به 
عرضه س��یم کارت های 5000 تومانی همراه اول اظهار بی اطالعی کرد و به تش��ریح 
دالیل گرانی سیم کارت پرداخت. افشار فروتن درباره ی عرضه سیم کارت های 5000 
تومانی همراه اول توضیح داد: به ش��خصه چنین سیم کارت هایی را در بازار ندیده و 
در جریان واگذاری آنها نیس��تم، اما به طور کلی چند روزی اس��ت که به دلیل برخی 
اختالالت و مشکالت فنی ارتباط دفاتر سطح شهر با همراه اول قطع شده و به همین 
دلیل امکان ثبت نام برای فروش سیم کارت وجود ندارد. وی درباره ی افزایش قیمت 
سیم کارت های دائمی همراه اول نیز عنوان کرد: مدتی است به نظر می رسد سیاست 
تجارت اپراتورها در عرصه واگذاری س��یم کارت به بازار با نیازهای جامعه تناس��ب 
چندان��ی ندارد و به همین دلیل مدت هاس��ت دیگر س��یم کارت های کدهای قدیمی 
همراه اول وارد بازار نمی ش��ود که همین موضوع موجب ش��ده است که قیمت این 
س��یم کارت ها در بازار افزایش پیدا کند. فروتن ادامه داد: اکنون این س��یم کارت ها به 
نوعی حالت بورس پیدا کرده اند و سیم کارت های جدید واگذار شده همراه اول نیز 
ب��ا کدهای جدید مانند 8، 9 و صفر صورت می گیرد و این موضوع باعث می ش��ود 
که افراد برای خرید کدهای قدیمی انگیزه مضاعفی پیدا کنند، در حالی که اگر افراد 
برای خرید سیم کارت ها سراغ کد های جدید بروند ممکن است به دلیل کاهش تقاضا 
قیمت سیم کارت های قدیمی کاهش پیدا کند. رییس انجمن فروشندگان سیم کارت، 
گوشی و تجهیزات جانبی همچنین اظهار کرد: با این شرایط بهترین راه آن است که 
مخابرات نسبت به ورود مجدد سیم کارت های کدهای قدیمی به بازار اقدام کند، اما 
در غیر این صورت دلیلی برای پایین آمدن قیمت س��یم کارت های کد قدیمی به نظر 
نمی رسد، مگر این که همان طور که اشاره شد خود مردم به جای این سیم کارت ها به 

سراغ سیم کارت های کد جدید بروند. 

طالبیش از 24 دالر سقوط کرد

حباب طال ترکید 
قیمت ط��ال در بازاره��ای جهان��ی روز جمعه کاهش 
24دالری را تجرب��ه ک��رد و ب��ه 1173.9 دالر در هر اونس 
رس��ید.به گزارش  بلومبرگ، قیمت طال در بازارهای جهانی 
ط��ی روز جمعه 9 آبان 93 بیش از 24 دالر س��قوط کرد.هر 
اونس )معادل 31.132گرم( طال با 24.7 دالر کاهش با قیمت 
1173.9 دالر در بازارهای بین المللی داد و س��تد شد که این 
میزان کاهش معادل 2.06 درصد بوده اس��ت.از سوی دیگر 
قیمت جهانی نقره نی��ز 2.38 درصد کاهش را تجربه کرد و 
به 16.03 دالر در هر اونس رس��ید.هر اونس فلز گران بهای 
پالتین نیز در بازارهای جهانی با کاهش قیمت مواجه شد و با 
1 درصد نزول، معادل 13 دالر، به قیمت 1232.5 دالر رسید.
عنصر پاالدیوم، علی رغ��م کاهش قیمت دیگر فلزات گران 
به��ا، افزایش قیمت را تجربه ک��رد و با 0.29 درصد افزایش 
معادل 2.3 دالر، 782.75 دالر در هر اونس به فروش رسید.
قیمت فلزات صنعتی نیز در بازارهای جهانی نوسانات قابل 
توجهی را ش��اهد بوده اس��ت.هر تن مس با 75 دالر کاهش 
قیمت معادل 6740 دالر داد و ستد شد که کاهش آن معادل 
1.1 درصد بوده است.دیگر فلزات صنعتی آلومینیوم، روی و 
قلع نیز به ترتیب معادل 2025 ، 2300، و 20100 دالر در هر 

تن داد و ستد شدند.

ریی��س جامع��ه تورگردانان ای��ران از ثبت 
تقاضای 12 هزار گردش��گر خارجی برای سفر 
با قطار از اروپا به ایران خبر داد، قطار لوکس��ی 
که ب��ا 13 واگن فقط ب��رای 150 نفر جا دارد و 
اگر بخواهد آن جمعی��ت را به ایران بیاورد باید 
نزدیک ب��ه 80 بار دیگ��ر به ایران تردد داش��ته 
باش��د.  آمارهای س��ازمان جهان��ی جهانگردی 
نش��ان می دهد فقط ح��دود 2 درصد از حمل و 
نقل گردش��گران جهان به ص��ورت ریلی انجام 

می ش��ود، اما ظاه��را این معادله قرار اس��ت در 
ایران با سفر قطار اکس��پرس "عقاب طالیی" به 
هم زده ش��ود. ابراهیم پورفرج مجری این پروژه 
گردشگری در ایران پس از آخرین مذاکراتی که 
با رییس ش��رکت عقاب طالیی داشت گفت: ما 
می توانیم ب��ه تعداد واگن های ای��ن قطار اضافه 
کنیم؛ اما پیش از انجام هر کاری قرار شده است 
شرایط دو سفری را که این قطار تا کنون به ایران 
داش��ته، بررسی و پیشنهادهای جدید خود را در 

دی��دار دیگر ارایه کنیم. وی ب��ا اعتقاد بر این که 
نخس��تین س��فر این قطار به ای��ران تأثیر زیادی 
روی گردش��گران عالقه مند به کش��ور ما داشته 
اس��ت، اظهار کرد: برخی گردش��گران اروپایی 
هنگام رسیدن قطار به تهران از این فرصت برای 
رایزنی و مذاکره با رییس قطار استفاده کردند تا 
س��فر بعدی خود و تورهایش��ان را با این وسیله 

انجام دهند.
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وزی��ر تع��اون، کار و تامی��ن اجتماع��ی با 
اش��اره به مشکالت س��اختاری فعالیت در شغل 
روزنامه نگاری، نیاز ام��روز روزنامه نگاران ایرانی 
را فعالی��ت در قال��ب تعاونی ها و تش��کیل یک 
اتحادی��ه صنف��ی قدرتمند دانس��ت. علی ربیعی  
درب��اره وظای��ف وزارتخان��ه متبوع��ش در قبال 
روزنامه نگارانی که به دلیل از دس��ت دادن شغل 
خود در اثر تعطیلی یا توقیف رسانه شان، موقعیت 
بیمه ای آنها به خطر می افتد، گفت: وزارت ارشاد 
ت��ا چندی پیش از محل بودجه ای که تامین اعتبار 
شده بود، خبرنگاران را بیمه می کرد اما مدتی این 
تامین اعتبار با وقفه مواجه ش��د، البته خوشبختانه 
این مش��کل بع��د از مدتی حل ش��د و این روند 
همچنان توسط وزارت ارش��اد ادامه دارد.وی در 
م��ورد بیمه درمانی خبرن��گاران و روزنامه نگاران 
اظهار داشت: آن دسته از اهالی رسانه که از طریق 
وزارت ارشاد بیمه ش��ده اند، کماکان می توانند از 
خدمات درمانی بیمه تامین اجتماعی استفاده کنند 
و چنانچه چنین امکانی برای آنها وجود نداش��ته 
باش��د، می توانند دفترچه درمانی خود را در قالب 
طرح نظام جامع س��المت، دریافت کنند. ربیعی 
گف��ت: ما ح��دود 7000 نفر از خبرن��گاران را با 
کمک اداره کل مطبوعات وزارت ارشاد شناسایی 
کرده ایم و مکاتبات مرب��وط به تامین اعتبار الزم 
برای بیمه آنها را با سازمان مدیریت انجام داده ایم 
و با یک سازمان بیمه گر تکمیلی به نام »آتیه سازان 
حاف��ظ« هم که می تواند خدمات بهتر را با قیمت 

پائین تر ارائه کند...
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