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شرکت سهامی آب منطقه ای گیالن در نظر دارد پروژه خرید کاالهایی با اطالعات مشروحه ذیل را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به شماره 
فراخوان 2098001076000038 از طریق فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای به شرکت های واجد شرایط واگذار نماید. کلیه مراحل برگزاری فراخوان 
مناقصه از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستادیران( به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد. الزم است مناقصه گران در صورت 
عدم عضویت قبلی در سامانه، مراحل ثبت نام در سامانه و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. به پیشنهادهای واصله 

خارج از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت و همچنین به پیشنهادهایی که بعد از مهلت مقرر واصل شوند ترتیب اثر داده نخواهد شد. 
1- نام و نشانی دستگاه مناقصه گزار: شرکت سهامی آب منطقه ای گیالن- رشت بلوار امام خمینی، تلفن 9- 33669021- 013 

 2- نام و نش��انی واحد خدمات مهندس��ی مش��اور: مهندس��ین مش��اور یکم به آدرس تهران- میدان ولیعصر- خیابان دمش��ق- خیابان مظفر شمالی- 
شماره 133، شماره تلفن: 82116666- 021، فکس: 88903815- 021 ، کد پستی 93197- 14167 

3- موضوع مناقصه: خرید لوله های فوالدی خط انتقال آب شرب سد مخزنی شهر بیجار- موافقتنامه طرح: 323 گ 1307003 
4- مدت اولیه پیمان: 60 روز 

5- مبلغ و نوع تضمین شرکت در مناقصه: منحصراً به صورت ضمانت نامه بانکی به مبلغ 717/845/440 ریال )هفتصد و هفده میلیون و هشتصد 
و چهل و پنج هزار و چهارصد و چهل ریال( که باید به نفع کارفرما طبق فرم پیوس��ت اس��ناد مناقصه )ضمانتنامه شرکت در مناقصه( با مدت اعتبار حداقل 
س��ه ماه پس از تاریخ افتتاح پیش��نهاد که برای یک دوره س��ه ماهه دیگر نیز قابل تمدید باشد، ارایه گردد. الزم به ذکر است مشخصات الزم جهت دریافت 
ضمانتنامه ش��امل کد اقتصادی ش��رکت آب منطقه ای گیالن 411356488953 و کد پس��تی 4188866789 و شناسه ملی شرکت 10720143757 و 

شماره ثبت 1711 می باشد. 
6- شرایط کلی شرکت کنندگان: 

شرکت کنندگان میبایست تولید کنندگان یا نمایندگان رسمی شرکتهای تولید کننده یا فروشندگان مجاز )شرکت های بازرگانی( لوله های فوالدی 
درخواستی مطابق دستورالعمل و شرایط مناقصه )فرم شماره 1( باشند، ارائه کپی برابر با اصل پروانه بهره برداری مرتبط با موضوع از سازمان صنعت، معدن 
و تجارت برای تولید کنندگان/ نامه نمایندگی برای نمایندگان رسمی فروش/ اساسنامه یا پروانه کسب مرتبط با موضوع برای فروشندگان مجاز )شرکت های 

بازرگانی( و همچنین ارائه موارد ذیل الزامی می باشد: 
کپی برابر با اصل آگهی ثبت شرکت- اساسنامه شرکت- کد اقتصادی- کد شناسه ملی- آخرین تغییرات در روزنامه رسمی کشور- گواهی امضاء  مجاز- 
 تصویر کارت ملی صاحبان امضای مجاز- ش��ماره حس��اب بانکی بنام ش��رکت- یک مورد قرارداد )سابقه کار( مش��ابه برابر شرایط مندرج در اسناد مناقصه- 

آدرس دقیق پستی 
الزم به توضیح است متقاضیانی که به عنوان فروشندگان مجاز )شرکت های بازرگانی( در مناقصه شرکت می نمایند مکلف هستند نام تولید کننده ای 
که لوله های فوالدی موضوع مناقصه را از آن تامین می نمایند، بصورت مکتوب به دستگاه مناقصه گزار اعالم  و در قالب )پاکت ب( در سامانه ستاد ایران 

بارگذاری نمایند. 
7- تاریخ، مهلت و محل دریافت اسناد مناقصه از طریق سامانه: 

متقاضیان می توانند از ساعت 10 صبح روز چهارشنبه مورخ 1398/10/11 تا راس ساعت 10 روز چهارشنبه مورخ 1398/10/18 با واریز مبلغ 400/000 
ریال )چهارصد هزار ریال( به شماره شبای IR 530100004001109307144576 با شناسه واریز 939218500222100000000000110501 بنام 
تمرکز وجوه سپرده طرح تملک دارائیهای سرمایه ای شرکت سهامی آب منطقه ای گیالن نزد بانک مرکزی و همزمان از طریق مراجعه به سامانه ستاد ایران 

به آدرس www.setadiran.ir برای دانلود اسناد مناقصه اقدام نمایند. 
8- تاریخ، مهلت، محل تحویل و تاریخ بازگش�ایی اس�ناد مناقصه: مناقصه گران می بایس��ت اس��ناد مناقصه را تکمیل و ضمن بارگذاری کلیه 
 اس��ناد مناقصه در س��امانه تدارکات الکترونیکی دولت تا ساعت 10 صبح روز شنبه 1398/10/28 اقدام نموده و نسبت به ارسال پاکت الک و مهر شده الف 
)اصل ضمانت نامه بانکی( نیز در مهلت مقرر تعیین شده به دبیرخانه حراست شرکت سهامی آب منطقه ای گیالن واقع در رشت- بلوار امام خمینی- شرکت 
 سهامی آب منطقه ای گیالن اقدام و رسید دریافت دارند. پیشنهادهای واصله راس ساعت 11 صبح روز شنبه 1398/10/28 در کمیسیون مناقصه بازگشایی 

می گردد. حضور یک نفر نماینده از طرف هر یک از پیشنهاد دهندگان در جلسه افتتاح پیشنهادها با ارایه معرفی نامه مجاز می باشد. 
9- مدت اعتبار پیشنهادات: 180 روز بعد از آخرین موعد تسلیم پیشنهاد می باشد. 

10- اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه:  تلفن مرکز راهبری و پشتیبانی 41934- 021 می باشد. 
11- هزینه چاپ کلیه آگهی های مربوطه به موضوع مناقصه بر عهده برنده مناقصه می باشد. 

12- روش پرداخت: نحوه پرداخت کلیه مبالغ صورتحساب ها به صورت اسناد خزانه اسالمی و یا هرگونه اعتبارات تخصیصی از سوی سازمان برنامه 
و بودجه کشور می باشد. در صورت پرداخت به هر یک از روش های فوق، فروشنده حق هیچگونه ادعایی را نخواهد داشت. 

شماره تماس دفتر امور تدارکات و خدمات پشتیبانی شرکت سهامی آب منطقه ای گیالن: 33660913- 013 
 WWW.GLRW.IR :آدرس اینترنتی شرکت سهامی آب منطقه ای گیالن
  www.setadiran.ir :)آدرس اینترنتی سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد ایران
 iets.mporg.ir :آدرس اینترنتی پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات

آگهی تجدید مناقصه الف- ب- 249- 98 
نوبت اول

چاپ: کار و کارگر 

مدیرعامل گاز گلستان از پیشرفت 80 درصدی اجرای شبکه سایت جدید روستای قلعه قافه خبر داد
گرگان- مارال کرد/مدیرعامل گاز گلســتان از پیشرفت 80 درصدی اجرای شبکه 
سایت جدید روستای قلعه قافه مینودشت خبر داد و گفت: این پروژه با اعتباری در 

حدود 5/2 میلیارد ریال هزینه در حال انجام می باشد.

به گزارش روابط عمومی مهندس رحیمی در مصاحبه با پایگاه خبری گاز گلستان 
افزود: در پی رانش زمین در روستای قلعه قافه مینودشت، موضوع انتقال واحدهای 
مســکونی در معرض خطر به مکان جدید در دستور کار استانداری گلستان قرار 
گرفت که در همین راســتا به منظور خدمات رسانی و ایجاد تاسیسات زیربنایی از 
جمله گاز در اوایل آذرماه سالجاری که در جلسه قرارگاه بازسازی استانداری مصوب 
شد نســبت به برنامه ریزی و انجام کار در کوتاه ترین زمان اقدام گردید.مهندس 
رحیمی تصریح کرد: در همین ارتباط این شرکت بصورت ویژه موضوع گازرسانی 
به سایت جدید و تعدادی کوچه های قدیم مورد نظر را در برنامه قرار داد بطوریکه 
فرآیند مطالعه، طراحی و انتخاب پیمانکار تا نیمه دوم آذر ماه انجام گرفت و شروع 

پروژه مذکور عماًل از 16 آذر  اجرا شد.

 وی با اشــاره به اهمیت موضوع خدمات رسانی به سایت جدید که مورد تاکید و 
پیگیری مســتمر و حتی بازدید میدانی استاندار محترم را از روند پیشرفت پروژه 
ها بهمراه داشت گفت: در جلسه ای که با حضور مدیران استانی و کارشناسان در 
روستای  قلعه قافه برگزار شد آخرین اقدامات صورت گرفته مورد بررسی و ارزیابی 
قرار گرفت و در این خصوص استاندار گلستان از عملکرد شرکت گاز که توانسته در 

این زمان کوتاه 80 درصدی پیشرفت اجرایی داشته باشد تقدیرنمود.

مدیرعامل شرکت گاز استان گلستان اظهار داشت: در حال حاضر شبکه اجرا شده 
بطول 2 کیلومتر در مرحله تست نهایی قرار دارد و ظرف چند روز آینده، تزریق گاز 
شده و آماده بهره برداری خواهد شد ضمن اینکه انشعابات مربوطه در مواردی که 

شرایط به لحاظ فنی و بهره برداری مهیا بوده نصب گردیده است .   

دیدار مدیرعامل شرکت گاز استان با سرپرست معاونت هماهنگی امور 
اقتصادی استانداری گلستان

گرگان- مارال کرد/ مهندس محمد رحیم رحیمی مدیرعامل شــرکت گاز استان 
گلستان به همراه معاون امور بهره برداری و رئیس روابط عمومی باحضور در دفتر 
سرپرســت معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری گلستان با ابراهیم کریمی 

دیدار و گفتگو کردند.

 بــه گــزارش روابط عمومی ایــن دیدارصمیمی کــه با هدف تبریــک انتصاب 
ایشان،بررسی موانع و مشکالت موجود درزمینه خدمات رسانی مطلوب وهمچنین 
مســاعدت دروصول به موقع مطالبات انجام شــد در ابتداء مدیرعامل گازگلستان 
ضمن ابرازخرســندی از برگزاری این نشست،گزارشی ازعملکرد شرکت در زمینه 
روندخدمات رسانی وتوسعه گازرسانی درسطح استان،مطالبات معوق و همچنین 

برنامه های شرکت ارائه نمود .

 وی افزود:درحال حاضر روند پایداری واستمرار جریان گازاستان مطلوب بوده وهیچ 
گونه مشکلی درتامین گازوجود ندارد وانشاء ا... این روند تا پایان سال ادامه خواهد 
داشت. مهندس رحیمی درادامه ضمن تشکر ازتوجه سرپرست معاونت هماهنگی 
امور اقتصادی در زمینه نیل به اهداف شرکت،خواستار ادامه روند همکاریها شد تا 

این شرکت بتواند خدمات خود را به نحو مطلوبی توسعه دهد.

 درادامه این نشســت سرپرســت معاونت هماهنگی اموراقتصادی استانداری نیز 
ضمــن خوش آمدگویی،ازتالشــهای مدیرعامل ومجموعه گازگلســتان درزمینه 
خدمات رســانی و توسعه گازرسانی درسطح اســتان تقدیر نمود. ابراهیم کریمی 
اظهارداشت:این معاونت آمادگی دارد به منظور حل مشکالت و موانع موجود بویژه 
در زمینه نحوه  وصول مطالبات معوق هرجا که شرکت گاز با مشکل و تنگناهای 

مواجه شد نهایت همکاری را معمول نماید. 

شرکت آب منطقه ای گیالن 

گفته می ش�ود برخی از کشورهای همسایه از پزشکان 
ایرانی برای امر طبابت در حوزه گردشگری سالمت دعوت 
به کار می کنند و این زنگ خطری برای توس�عه گردشگری 

سالمت در کشور ما تلقی می شود.
به گزارش مهر، امروزه از صنعت گردشگری سالمت یا همان 
توریسم درمانی، به عنوان یک صنعت درآمدزا در دنیا یاد می شود 
که توانس��ته برخی کش��ورهای صاحب امکان��ات در این حوزه را 
ترغیب کند از پزشکان سایر کشورها نیز برای خدمت به بیماران 

خارجی استفاده کنند.
گردش��گری س��المت در ایران، به رغم فراه��م بودن تمامی 
امکان��ات الزم و عل��م و دان��ش جامعه پزش��کی کش��ور، هنوز با 
چالش های فراوانی مواجه اس��ت و مشکالتی بر سر راه رونق این 

صنعت در کشورمان وجود دارد.
قاس��م جان بابایی معاون درمان وزارت بهداش��ت، از حضور 
دالالن به عنوان مهم ترین چالش حوزه گردشگری سالمت کشور 
نام برد و گفت: حضور افراد س��ودجو و دالل در این عرصه، عالوه 
بر اینکه جایگاه جامعه پزشکی را تهدید می کند، می تواند به نظام 

سالمت کشورمان نیز آسیب بزند.
وی، خواس��تار حضور قدرتمند دانش��گاه های علوم پزشکی 
در رقابت با کش��ورهای همس��ایه برای جذب بیمار خارجی شد 
و اف��زود: ارائه خدمات کیفی به بیم��اران خارجی و پیگیری روند 
درمان این افراد بعد از رفتن به کشور خودشان، یکی از مهم ترین 
نکاتی اس��ت که می تواند به واسطه ش��رکت های دارای مجوز در 
این عرصه، باعث توسعه صنعت گردشگری سالمت در ایران شود.

در همی��ن حال، مهدی رضایی معاون درمان دانش��گاه علوم 
پزش��کی تهران، با اشاره به اهمیت صنعت گردشگری سالمت در 
رونق اقتصاد درمان و توس��عه کش��ور، گفت: یکی از نگرانی ها در 
حوزه گردش��گری سالمت کش��ور، کاهش انگیزه پزشکان ایرانی 

برای خدمت به بیماران خارجی است.
وی توضی��ح داد: پرداخت های پلکان��ی در این حوزه، باعث 
شده تا پزش��کان انگیزه کمتری برای خدمت به بیماران خارجی 
داشته باشند و این می تواند زنگ خطری برای صنعت گردشگری 

سالمت کشور باشد.
معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی تهران، با اشاره به تالش 

ش��رکت های واسطه برای طبابت پزش��کان ایرانی در کشورهای 
همسایه، گفت: باید در این خصوص چاره اندیشی شود.  

علیرض��ا عس��گری مدیرکل دفت��ر نظارت و اعتباربخش��ی 
معاونت درمان وزارت بهداش��ت، نیز با اش��اره نقش مهم توسعه 
صنعت IPD در ارزآوری کش��ور، گفت: در حال حاضر این مهم 
باید برنامه اول دانش��گاه هایی علوم پزش��کی برای احیای منابع 
مالی حوزه س��المت شود. وی افزود: انتظار می رود دانشگاه های 
فع��ال در ای��ن حوزه حداقل س��ه اص��ل کلی وزارت بهداش��ت 
یعنی حضور کارش��ناس مس��لط به زبان انگلیسی یا عربی، ثبت 
مشخصات بیمار در سامانه های آواب و سپاس و طراحی سایتی 
برای معرفی خدمات و پزش��کان نامی بیمارس��تان ها را رعایت 

کنند.
در حال حاضر ش��هرهای تهران، مشهد و ش��یراز، به عنوان 
قطب های گردش��گری س��المت در کشور ش��ناخته می شوند که 
بیش��ترین بیماران خارجی را پذیرا هس��تند. وجود امکانات قابل 
قب��ول در ای��ن ش��هرها و حضور پزش��کان مج��رب و متخصص 
در رش��ته های مختل��ف پزش��کی، باعث ش��ده تعداد زی��ادی از 
بیم��اران خارج��ی کش��ورهای منطقه و همس��ایه ب��رای درمان 

به بیمارس��تان های این س��ه ش��هر بیایند. اما، نکت��ه قابل تامل، 
مشکالتی است که در مسیر پذیرش و بستری بیماران خارجی از 

ناحیه دالالن وجود دارد.
در حال حاضر هفت بیمارس��تان دولتی و س��ه بیمارس��تان 
خصوصی تحت پوش��ش دانش��گاه علوم پزش��کی ته��ران دارای 
مجوز IPD، س��ه بیمارس��تان دولتی هم در ح��ال اخذ مجوز و 
دو بیمارس��تان امام خمینی )ره( و مرکز طبی کودکان هم دارای 

مجوز موردی در بخش پیوند عضو هستند.
در همی��ن حال، علی صادقی تب��ار مدیر مرکز فوق تخصص 
درم��ان ناب��اروری ابن س��ینا، در گفتگو با خبرنگار مهر، ش��رایط 
اقتصادی کشور را فرصتی مناسب برای رونق گردشگری سالمت 
در ای��ران دانس��ت و گفت: باال رفت��ن نرخ ارز در ای��ران، اگرچه 
باعث ایجاد مش��کالتی در اقتصاد کشور شده است، اما در عرصه 
گردش��گری سالمت می توان به آن به چشم یک فرصت نگاه کرد 
و با فعال ک��ردن واحد بیماران بین الملل بیمارس��تان ها و مراکز 
درمان��ی معتبر کش��ور و تقویت زیرس��اخت های الزم، ایران را به 
یک مقصد ایده آل برای گردشگری سالمت در منطقه تبدیل کرد.

وی، پایین بودن هزینه های درمان ناباروری در ایران را یکی 
از دالیل اقبال گردشگران سالمت به حضور در کشورمان دانست 
و افزود: هزینه یک س��یکل درمان ناباروری در ایران 1000 دالر 
اس��ت، اما در کش��ورهایی مثل عراق یا قب��رس، بین 5 تا 6 هزار 
دالر، در اروپ��ا حدود 8 ت��ا 9 هزار یورو و در آمری��کا بین 12 تا 
15 هزار دالر اس��ت. بنابراین، قیمت بسیار پایین خدمات درمان 
ناباروری، در کنار تخصص و تبحر پزش��کان ما، باعث ش��ده است 
که مراجعان بس��یاری از کش��ورهای منطقه به ویژه کش��ورهای 
حاش��یه خلیج فارس داشته باش��یم. صادقی تبار، مهم ترین مانع 
رش��د گردشگری سالمت در کشورمان را نبوِد یک نظام یکپارچه 
و منظم برای معرفی امکانات درمانی کش��ور در دیگر کش��ورها، 
به وی��ژه کش��ورهای منطقه دانس��ت و گفت: متأس��فانه اکنون 
واس��طه هایی که هیچ تخصص و دانش��ی در ای��ن زمینه ندارند و 
تنها به س��ود خود می اندیش��ند، در گردش��گری سالمت فعالیت 
می کنند و همین امر باعث ش��ده اس��ت که رقابتی ناسالم ایجاد 
شود و گردشگران اطالعات متفاوتی درباره کیفیت خدمات مراکز 

و هزینه های درمانی دریافت کنند.

زنگ خطر طبابت پزشکان ایرانی در کشورهای همسایه


