
س�ازمان بهزیس�تی اس�تان تهران در راستای اجرای آئین نامه داخلی ماده26 قانون تنظیم بخش��ی از مقررات مالی دولت مصوبه 80/11/27 مجلس شورای اسالمی، به منظور کاهش حجم و تصدی گری دولت در 
ارائه خدمات بهزیس��تی از اش��خاص حقیقی و حقوقی واجد ش��رایط جهت تأسیس مراکز مش��روحه ذیل دعوت به همکاری می نماید. لذا متقاضیانی که واجد شرایط آئین نامه های تخصصی سازمان بهزیستی می باشند 

می توانند از تاریخ انتشار این فراخوان به مدت یک ماه جهت ثبت نام و تکمیل پرونده به اداره بهزیستی شهرستان مورد تقاضا مراجعه نمایند.
جهت کسب اطالعات بیشتر به سایت  www.behzistitehran.org.ir مراجعه نمائید.

فراخوان سازمان بهزیستی استان تهران

سازمان بهزیستی استان تهران - دبیرخانه کمیسیون ماده26
تعداد مورد نیاز شهرستانهاحوزه فعالیتنوع فعالیت

محدودیت وجود نداردامور اجتماعیمهد کودک1

محدودیت وجود نداردامور اجتماعیکلینیک مددکاری اجتماعی2

3
شبانه روزی  نگهداری  )مرکز  نوجوانان  و  کودک  خانه 
کودکان بی سرپرست( )صرفاً مؤسسات خیریه ای که بتوانند 

از سازمان بهزیستی پروانه تأسیس اخذ نمایند(
امور اجتماعی

شهریار  اسالمشهر)2پسر(،  2پسر(،  )2دختر،  ری  2پسر(،  دختر،   2( تهران 
)2دختر، 1پسر(، پاکدشت )1دختر، 1پسر(، ورامین)2دختر(، دماوند)2پسر، 
1دختر(، فیروزکوه )1پسر(، بهارستان)1پسر، 1دختر(، مالرد )1پسر، 1دختر(، 

پیشوا )1پسر، 1دختر(، قدس )1پسر، 1دختر(

محدودیتی وجود نداردپیشگیریمرکز مشاوره روانشناختی4

محدودیتی وجود نداردمرکز مشاوره ژنتیک

مرکز درمان و بازتوانی سرپایی یا بستری وابستگی 5
اسالمشهر )3(، فیروزکوه )1(، پیشوا)1(، ورامین)4(پیشگیریبه مواد

مرکز اقامتی بهبودی میان مدت مصرف کنندگان مواد 6
شمیرانات )5(، فیروزکوه)1(پیشگیری)کمپ(
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شبانه روزی جسمی
توانبخشی باالی 14سال

تهران)1(، شمیرانات)1(، ری)1(، رباط کریم )1(، شهرقدس)1(، اسالمشهر)1(، 
شهریار)1(، پاکدشت)1(، دماوند)1( ، فیروزکوه)1(، بهارستان )1( ،مالرد)1(، 

ورامین)1(، پیشوا)1(

رباط کریم)1(، شهر قدس)1(، اسالمشهر)1(، شهریار)1(، پاکدشت)1( ، دماوند)1(، توانبخشیآموزش جسمی و حرکتی8
فیروزکوه)1(، بهارستان)1(، مالرد)1( ،پیشوا)1(

حرفه آموزی جسمی و حرکتی 9
توانبخشیباالی 14سال

تهران)1(، شمیرانات)1(، ری)1(، رباط کریم)1(، شهرقدس)1(، اسالمشهر)1(، 
دماوند)1(، فیروزکوه)1(،بهارستان)1(،مالرد)1(،  پاکدشت)1(،   شهریار)1(، 

ورامین)1(، پیشوا)1(

خدمات در منزل10
توانبخشی ضایعات نخاعی

تهران)1(،شمیرانات)1(، ری)1(، رباط کریم)1(، شهر قدس)1(، اسالمشهر)1(،   
شهریار)1(، پاکدشت)1(، ورامین)1(، دماوند)1(، فیروزکوه)1( ،بهارستان)1(، 

مالرد)1(، پیشوا)1(

توانبخشیخانواده و کودک ناشنوا11
ورامین)1(،شهرقدس)1(،  رباط کریم)1(،  ری)1(،  تهران)1(،شمیرانات)1(، 
اسالمشهر)1(، شهریار)1(، دماوند)1(، فیروزکوه)1(، بهارستان)1(، پیشوا)1(، 

مالرد)1(

توانبخشیخانواده و کودک نابینا12
تهران)1(، شمیرانات)1(، ری)1(، رباط کریم)1(، شهرقدس)1(، اسالمشهر)1(، 
شهریار)1(، پاکدشت)1(، ورامین)1(، دماوند)1(، فیروزکوه)1(، بهارستان)1(، 

مالرد)1( ،پیشوا)1(

روزانه آموزشی و توانبخشی 13
توانبخشیضایعه نخاعی

تهران)1(، شمیرانات)1(، ری)1(، رباط کریم)1(، شهرقدس)1(، اسالمشهر)1(، 
شهریار)1(، پاکدشت)1(، ورامین)1(، دماوند)1(، فیروزکوه)1(، بهارستان)1(، 

مالرد)1(، پیشوا)1(
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روزانه حرفه آموزی دختران 
رباط کریم)1(، شهرقدس)1(، شهریار)1(، پاکدشت)1(، فیروزکوه)1(، بهارستان)1(، توانبخشیباالی 14 سال

پیشوا)1(

روزانه حرفه آموزی پسران
شهرقدس)1(، پاکدشت)1(، فیروزکوه)1(، بهارستان)1(، مالرد)1(، پیشوا)1(، توانبخشی باالی 14سال

دماوند)1(، ری)1(

توانبخشیشبانه روزی زیر 14سال
مالرد)1(،  بهارستان)1(،  فیروزکوه)1(،  دماوند)1(،  پاکدشت)1(،  تهران)1(، 
اسالمشهر)1(،  شهرقدس)1(،  رباط کریم)1(،  ری)1(،  پیشوا)1(،  ورامین)1(، 

شهریار)1(.

شبانه روزی پسران 
توانبخشیباالی 14سال

بهارستان)1(،  فیروزکوه)1(،  دماوند)1(،  پاکدشت)1(،  ری)1(،  تهران)1(، 
مالرد)1(، ورامین)1(، پیشوا)1(، رباط کریم)1(، شهرقدس)1(، اسالمشهر)1(، 

شهریار)1(

شبانه روزی دختران
توانبخشی باالی 14سال

فیروزکوه)1(،  دماوند)1(،  پاکدشت)1(،  رباط کریم)1(،  ری)1(،  تهران)1(، 
بهارستان)1(، مالرد)1(، ورامین)1(، پیشوا)1(، شهرقدس)1(، اسالمشهر)1(، 

شهریار)1(

پیشوا)1(، دماوند)1(، فیروزکوه)1(توانبخشیروزانه آموزشی زیر 14سال15
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تهران)1(، شمیرانات)1(، ری)1(توانبخشیروزانه آموزشی و توانبخشی

ری)1(، تهران)1(، شمیرانات)1(، شهریار)1(، ورامین)1(توانبخشینافذ رشد )اتیستیک( روزانه17

انجمنها، مؤسسات 18
مشارکتهاغیرانتفاعی)خیریه(

موردنیاز(   تخصصی  فعالیتهای  به  )باتوجه  مورد  حسب  شهرستانها  تمامی 
از اعتیاد فعالیت نمایند در شهرستانهای  مؤسساتی که در زمینه پیشگیری 

ورامین و ری محدودیت وجود ندارد

نام ردیف
تلفن تماسنشانیشهرستان

تهران1

خیابان انقالب، بعد از 
سه راه شریعتی )پیچ 

شمیران(، جنب دانشکده 
توانبخشی

77510065

شمیرانات2

خیابان ولیعصر)عج(، 
باالتر از میدان ونک، 

خیابان شهید یاسمی، 
روبه روی بیمارستان 

خاتم االنبیاء

88797990

روبه روی آتش نشانی، ری3
55952768جنب فروشگاه رفاه

اسالمشهر4

جاده ساوه، بعد از 
میدان نماز، انتهای باغ 
فیض، شهرک مصطفی 

خمینی، روبه روی 
کتابخانه مصطفی 

خمینی

56349999

خیابان بخشداری، رباط کریم5
56423244پائین تر از امامزاده عماد

بهارستان6
جاده ساوه، سلطان آباد، 
خیابان امامزاده قاسم، 

بن بست یک، پالک4
56327090

شهریار7
فاز چهار اندیشه، بلوار 
گلها، خیابان توحید، 

جنب اداره اماکن
65225256

45متری انقالب، بلوار قدس8
46816800مصلی، پشت دارالقرآن

بلوار شمالی شهدای پاکدشت9
36027333قمی، روبه روی استخر

دماوند10

گیالوند، بلوار شهید 
بهشتی، ابتدای 

شهرک جهاد، جنب 
بیمارستان باهنر

76319311

فیروزکوه11
شهرک ولیعصر، 

میدان ایثار، جنب امام 
موسی بن جعفر)ع(

76445009

ورامین12

خیابان شهیدبهشتی، 
مجتمع ادارات جنب 

اداره کار، جنب 
بیمارستان باهنر

36243457

مالرد13

سه راه اندیشه، 
روبه روی مجتمع شهید 
ثمری، ساختمان ثبت 

احوال، طبقه سوم
65593494

پیشوا14

چهارراه حرم، سمت 
پاچنار، روبه روی کوچه 

شهید امامی، نبش 
دادگاه

36732980

م الف 2639

* خری��داری، نصب و راه اندازی و آزمایش و تحویل تجهیزات    ACCESS به 
تعداد 5056 پورت به همراه سیستم انتقال و lisens مربوطه در قالب 4راک

OUT  DOOR جهت مرکز قدس قزوین طبق شرایط اعالم برنده...

آگهی مناقصه عمومی
شماره 92/11/ق 

)چاپ نوبت اول( شرکت مخابرات استان قزوین 
)سهامی خاص(

در صفحه7

ش�رکت پاالیش نفت امام خمینی)ره(ش�ازند در نظر دارد کاالی موضوع بند »یک« آگهی حاضر را از طریق برگزاری مناقصه 
عمومی دومرحله ای از تامین کننده واجد شرایط خریداری نماید.

1( موضوع مناقصه
الف( شرح مختصر کاال

مقدارشرح مختصر کاالشماره مناقصهردیف
مبلغ تضمین شرکت
 در مناقصه )ریال(

1 RND-9221188-JRCD 325033/660/000/000مترمکعبخرید کاتالیست واحد

ب( شرایط اولیه متقاضی
1-داشتن شخصیت حقوقی، شماره اقتصادی، توانایی مالی، سابقه کار مفید و مرتبط با موضوع مناقصه.

2-داشتن حسن سابقه، گواهینامه های صالحیت از خریداران قبلی و اعالم اسامی خریداران قبلی در صورت لزوم.
3-توانائی ارائه تضمین شرکت در مناقصه )در صورت تائید در ارزیابی کیفی مناقصه گران( و همچنین تضمین انجام تعهدات به میزان 

ده درصد مجموع مبلغ پیشنهادی )در صورت برنده شدن در مناقصه(.
4-داشتن شناسه ملی جهت شرکت در مناقصه الزامی است.

5-داش�تن صورتهای مالی حسابرس�ی شده توسط س�ازمان حسابرسی یا اعضاء جامعه حس�ابداران رسمی، مطابق با 
ماده2 آیین نامه راهکارهای افزایش ضمانت اجرائی و تقویت حسابرسی، الزامی می باشد.

2( نام ونشانی دستگاه مناقصه گزار
ش��رکت پاالی��ش نف��ت ام��ام خمین��ی)ره( ش��ازند، واق��ع در اس��تان مرک��زی، اراک- کیلومت��ر 20 ج��اده بروج��رد- تلف��ن: 

0861-3674541-4
3( مهلت و محل دریافت فرمهای استعالم ارزیابی کیفی

متقاضیانی که دارای ش��رایط اولیه )بند ب(  بوده و آمادگی الزم جهت انجام مناقصه مذکور را دارند می توانند پس از انتش��ار آگهی 
نوبت دوم)سه روز پس از انتشار آگهی نوبت اول( به مدت پنج روز کاری فرمهای استعالم ارزیابی کیفی را از پایگاه اینترنتی به آدرس 

WWW.IKORC.IR دریافت و براساس آن مدارک الزمه را تکمیل و به این شرکت ارسال یا تحویل نمایند.
4( محل و زمان تحویل اسناد ارزیابی کیفی )تکمیل شده توسط متقاضیان(

مهلت تحویل اس��ناد ارزیابی کیفی توس��ط مناقصه گران، دو هفته پس از دریافت فرمهای اس��تعالم ارزیابی می باش��د. ضمنا محل 
تحویل یا ارس��ال فرمها و مدارک تکمیل شده، به نش��انی اراک- کیلومتر 20 جاده بروجرد- سه راهی شازند- شرکت پاالیش نفت 
امام خمینی)ره( ش��ازند- اداره تدارکات و امور کاال- کدپس��تی 41111-38671- س��اختمان ب- طبقه همکف اتاق 118- تلفن: 
3490833-0861 )آقای جالئی( می باشد. بدیهی است به مدارک ارسالی بعد از مهلت مقرر ترتیب اثر داده نخواهد شد ضمنا این 
ش��رکت حق و اختیار تام و تمام قبول یا رد هر یک یا کلیه پیش��نهادهای رس��یده را دارا می باش��د و دادن پیشنهاد و ارائه اسناد و 
مدارک هیچگونه حقی برای متقاضی ایجاد نمی کند. الزم به ذکر است دستگاه مناقصه گزار پس از وصول اسناد ارزیابی کیفی ظرف 

مدت یک ماه نسبت به اعالم اسامی واجدین شرایط اقدام خواهد نمود.
توجه: مناقصه گران نخست با مراجعه به سایت این شرکت )همزمان با انتشار آگهی نوبت دوم( می بایست دو برگ فرم ارزیابی کیفی 
را اخذ و پس از تکمیل به همراه مدارک مربوطه و در موعد مقرر به آدرس این ش��رکت ارس��ال یا تحویل نمایند. این ش��رکت نیز از 

متقاضیانی که حداقل امتیاز قابل قبول را کسب نموده باشند، جهت دریافت اسناد مناقصه دعوت بعمل خواهد آورد.
WWW.IKORC.IR :آدرس اینترنتی* 

شرکت پاالیش نفت امام خمینی)ره( شازند »سهامی عام«

»آگهی ارزیابی کیفی تامین کنندگان«

روابط عمومی شرکت پاالیش نفت امام خمینی)ره( شازند

نوبت دوم
شماره مجوز: 275894

م الف1114

  كيهان ورزشي قديمي ترين مجله ورزشي ايران 

شنبه هر هفته بصورت سراسري  منتشر مي شود

مناقصه عمومی )یک مرحله ای(
شماره مناقصه 92/7-19
وزارت بهداشت، درمان 

در صفحه 5و آموزش پزشکی م الف 2686

سال هفتادو دوم q  شماره q 20597  تکشماره 5000 ریال12صفحه ) به اضافه نیازمندي های ویژه تهران(  یک شنبه 31 شهریور q  1392 16 ذیقعده q  1434 22 سپتامبر2013

خبر ویژه
یادداشت روز

تروریست ها در سوریه به جان هم افتادند
القاعده 40 عضو ارتش آزاد را سر برید

* نظامیان صهیونیست با حمله به کامیون حاوی کمک های امدادی به فلسطینیان دیپلمات های اروپایی را کتک زدند.
* سربازان اسرائیلی به سمت دیپلمات ها نارنجک های صوتی پرتاب کردند.

* دیپلمات های اروپایی: رفتار تکان دهنده و ظالمانه صهیونیست ها را به دولت هایمان گزارش می دهیم.
* دیپلمات ها و فرس��تادگان اروپایی چادر و وس��ایل امدادی برای فلسطینیانی که خانه های آنها تخریب شده بود 
حمل می کردند.                                                                                                                      صفحه آخر

* اعضای گروهک تروریستی امارت اسالمی عراق و شام 40 تن از اعضای 
ارتش آزاد سوریه را سر بریدند.

* بر سر تسلط بر منطقه اعزاز میان گروهک تروریستی امارت اسالمی عراق 
و شام و ارتش آزاد سوریه اختالف افتاده است.

* برخی از عناصر ارتش آزاد سوریه به تالفی جنایت تروریست های جبهه 
النصره 6 تن از آنان را اعدام کردند.

* غالمعلی حداد عادل رئیس فراکسیون اصولگرایان مجلس: اقدام شتابزده 
در خص��وص برکناری رئیس دانش��گاه آزاد که هم اکن��ون در کام طراحان آن 

شیرین است، در آینده برای آنان تلخ و پشیمان کننده خواهد بود.
* تغییر رئیس دانشگاه آزاد در روزهای آینده در کمیسیون آموزش و تحقیقات 
مجلس مورد بررسی قرار می گیرد.                                                   صفحه10

ضرب و شتم دیپلمات های اروپایی در کرانه باختری
پيام واشنگتن به تل آويویورونیوز: اسرائیل اشتباه بزرگی کرد

مطمئن باشيد به ايران امتياز نمی دهيم

گزارش خبری تحلیلی کیهان

* ارتش آزاد سوریه برای جبران کمبود 
نی��رو از جوان��ان س��وری خواس��ت به 
جبهه ها اعزام شوند و با اعضای گروهک 

تروریستی جبهه النصره مقابله کنند.
* ب��ا افزای��ش اختالف ه��ا میان 
گروهک ها در س��وریه تعدادی از 
فرماندهان گروه های تروریستی به 
ترکیه فرار کردند.      صفحه آخر

صفحه2صفحه2

هفته دفاع مقدس را گرامی می داریم

حداد عادل:

طراحان عزل شتابزده رئیس دانشگاه آزاد 
پشیمان خواهند شد

گاران    یاد     باد یاد    باد   آن   روز
* علی رغم جو رسانه ای درباره موضع مثبت واشنگتن درباره تعامل و مذاکره با 
ایران، برخی اخبار حکایت از هماهنگی کاخ سفید با تل آویو در این مورد دارند.

* واش��نگتن در این مذاکرات به تل آویو اطمینان داده اس��ت در مواجهه با 
ایران، تحریم ها را لغو نخواهد کرد.

* تل آویو از واشنگتن خواسته است تهدیدات نظامی علیه جمهوری اسالمی 
همچنان تکرار شود.

* نیویورک تایمز: مقامات کاخ س��فید در پش��ت صحنه تالش می کنند به 
اس��رائیل اطمینان دهند که گرفتار جذبه رئیس جمهور جدید ایران نشده و 

پیش از موعد، فشارها بر این کشور را کاهش نخواهند داد.
* سخنگوی کاخ سفید از قول اوباما مدعی شد این فرصتی دیپلماتیک برای 

ایران است و ما امیدواریم تهران از این فرصت استفاده کند.
* معاون مشاور امنیت ملی رئیس جمهور آمریکا: در زمینه برخی زندانیان و 
همینطور اظهارات رئیس جمهور ایران شاهد تحوالت مثبتی بوده ایم ولی این 

اقدامات از نظر جامعه بین المللی کافی نیست!
* روزنامه صهیونیستی هاآرتص در گزارشی سیاست خارجی دولت روحانی 
را افسونگری و جنگ با دلفریبی خواند و آن را تالشی برای ایجاد فاصله میان 

واشنگتن و تل آویو دانست.
* برخی رس��انه های داخلی بدون توجه به ابعاد مختلف موضوع و تحرکات 
چند وجهی واش��نگتن، این روزها تنها به انعکاس یک روی سکه این صحنه 
پرداخته اند.                                                                      صفحه3

* کارشناس��ان پیش بینی می کنند بازدهی بورس 

پایان سال 100 درصد افزایش یابد. تا 

* س��قوط ن��رخ ارز، قیمت مس��کن و خ��ودرو را 

کاهش داد.

* معاون بورس از اعالم اسامی متخلفان بازار سرمایه 

پس از صدور حکم قضایی خبر داد.

* عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس: وزارت صنعت 

و تجارت در حوزه بازرگانی برنامه ندارد.           صفحه4

سازمان بورس در یک روز 
4 رکورد زد

* افشاگری روزنامه روسی پراودا درباره حمله شیمیایی 

حومه دمشق؛ آمریکا دستور داد، عربستان اجرا کرد.

* پنتاگون امارات متحده را به سامانه دفاع موشکی 

مجهز می کند.

* نیروهای امنیتی آل خلیفه تظاهرات مردم بحرین 

را به خشونت کشاندند.

* اعت��راف فرمان��ده صهیونیس��تی؛ ت��اب تحمل 

موشک های حزب اهلل را نداریم.             صفحه آخر

قطعنامه پیوستن اسرائیل به ان پی تی 
رأی نیاورد

* مدعیان اصالحات: از روحانی آبی گرم نمی شود!
* تهدیدهای اوباما علیه ایران فاقد اعتبار است

 رونمایی از پیوند حزب منحله مشارکت 
با حزب صهیونیستی بهائیت

گویاتر
از این ؟!


