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 1.386.935اونسطال

دوشنبه  1آذر 1400

1.845

مثقالطال

رنو کولئوس ۲۰۱۸
 2,53۰میلیارد

زهرا طوسی بر اساس ماده
 ۱۹قــانــون ه ــوای پ ــاک ،وزارت
نیرو مکلف است ۳۰درصــد از
برق مورد نیاز کشور را از طریق
انــرژیهــای تجدیدپذیر و پاک
تولید کند اما با گذشت چهار
ســال از تصویب ایــن قــانــون ،کمتر از نیم درصد
برق تولیدی کشور از این محل تأمین میشود .اما
چرا انرژیهای تجدیدپذیر در سبد مصرفی انرژی
کشورمان جایی ندارد؟ آیا سرمایهگذاری در این
حوزه ب ه صرفه نیست یا موانع مدیریتی انگیزه را
از فعاالن این حوزه گرفته است؟ کارشناسان در
گفتوگو با قدس به این پرسشها پاسخ دادند.

53.700.000

طال ۱۸عیار

 12.404.000ربعسکه

با توافق صورت گرفته بین ایرالینها و وزارت راه و شهرسازی
برای کاهش قیمت بلیت هواپیما ،نرخهای جدید از امروز
(اول آذرمــاه) اجرایی میشود .به گــزارش ایسنا ،پس از
حدود پنج ماه از افزایش قیمت بلیت هواپیما سرانجام در
جلسه اخیر وزیر راه و شهرسازی با شرکتهای هواپیمایی
کاهش قیمت بلیت هواپیما تصویب شد و نرخنامه جدید

کاهشقیمت
بلیتهواپیما
از امروز
قیمت
وارداتخودروهای
ی در بازار

 16ربیعالثانی 1443

 22نوامبر۲۰۲۱

سال سی و چهارم

شماره 9677

میتسوبیشی  ASXفول ۲۰۱۸
 1,650میلیارد

 36.750.000نیمسکه

 64.000.000سکه

بــرای پروازهای داخلی نیز اعــام خواهد شد.داستان از
اینجا شروع شد که ایرالینها بدون داشتن مصوبه و حتی
اطالعرسانی از روزهــای نخست تیرماه امسال اقــدام به
افزایش قیمت بلیت هواپیما تا بیش از ۳۰درصد کردند و از
آن زمان تا هفته گذشته با وجود هشدارها و مخالفتهای
متعدد از ســوی وزیــر وقــت راه و شهرسازی و مسئوالن

رنو تلیسمان ۲۰۱۸
 1,890میلیارد

قدس علل بیتوجهی به تأمین برق
از انرژیهای تجدیدپذیر را بررسی میکند

سبد خالی برق
از انرژیهای پاک

◾

حامد غالمی  -ایرنا

ل گرفته و ایران به سمت برنامهریزی
اینباره شک 
منسجمتر و گستردهتر در اینباره حرکت میکند
و نمود آن هم همان شعار  10هــزار مگاواتی آقای
محرابیان است که برای وزارت نیرو در چهار سال
آینده برنامهریزی کرده است .البته این رقم خیلی
بــلــنــدپــروازانــه بــه نظر مـیرســد و حتی اگــر مــا به
یکچهارم این عدد هم برسیم به نظرم کار بزرگی
کردیم ،چون زیرساختها ،بحثهای اقتصادی
و قوانین و مــقــررات حفاظتی و شبکهای خاص
خودش را میخواهد که باید کامل دیده شود .این
کارشناس حوزه انرژیهای تجدیدپذیر میگوید:
بازگشت سرمایه چهار ساله ب ــرای خارجیها
بسیار شیرین است و آنها حتی بازگشت سرمایه
هشت ساله را هم جذاب میدانند و از جایی که
پس از هشت تا  30سال عمر و کارکرد آن نیروگاه
هم خرید تضمینی اتفاق میافتد برایشان این
سرمایهگذاری خوبی محسوب میشود ولی با این
حال ما در حوزه ساخت نیروگاههای تجدیدپذیر
سرمایهگذار خارجی نداریم چــون آنهــا حاضر

نیستند ریسک حضور در بازار ایران را به خاطر
شــرایــط نــاپــایــدار و جنگ اقتصادی بپذیرند .از
طرفی سرمایهگذار داخلی نیز حاضر به ورود به
این بخش نیست چون بازارهای موازی و کاذب در
ایران بازگشت سرمایه بسیار باالتری از فعالیت در
بخش تولید دارند.

◾

◾سیاستهای دولت دافعه دارد
وی میافزاید :متأسفانه دولــت در دو سهسال
گذشته با یکسری سیاستهایی که اعمال کرد،
بیاعتمادی را به این حوزه تزریق کرد و بالی جان
صنعت ب ــرق ش ــد ،دول ــت بــخــش خــصــوصــی را
بــا دادن وع ــده ج ــذاب و بازگشت سرمایه دو و
چهارساله بــه ایــن بخش دع ــوت کــرد ولــی بعد
در فرایند کــار ،با بدقولی در پرداخت مطالبات،
آنها را به مرز ورشکستگی رساند ،دولت حتی
زیر قرارداد خرید تضمیمی برق  ppaکه باالترین
نــوع تضمین دولـتهــا بــه ســرمــایـهگــذاران است
زد ،در حالی که گفته بــود هر اتفاقی بیفتد من

تجدید مناقصه عمومی دو مرحله ای

ردیف

شرح اقالم مناقصه

1

كلمپ كشش انتهایی كابل خود نگهدار

2

كلمپ آویزی كابل خودنگهدار ف ض

10230

3

كلمپ ارتباط خط كابل خودنگهدار64دندانه

12869

4

کلمپ انشعاب روشنایی

24555

5

درپوش کابل خودنگهدار

20000

6

کلمپ سیم به کابل  32دندانه

10520

7

کلمپ فول بیمتال مسی با گریس با مهره سربر()95-6

5000

8

کلمپ انشعاب مشترکین

121500

ســود و سرمایهگذاری شما را تضمین میکنم.
این معضالت انگیزه سرمایهگذاری را از بخش
خصوصی گرفته است.
گــودرزی با تأکید بر اینکه تغییر مستمر و مداوم
برنامهها در ح ــوزه تجدیدپذیرها ،فــعــاالن این
صنعت را بــه ش ــدت رن ــج م ـیدهــد م ـیافــزایــد:
سیاستهای این حوزه بهسرعت تغییر میکند
مثال ًبهیکباره اعالم کردند دیگر خرید تضمینی
برق از نیروگاههای تجدیدپذیر خورشیدی نداریم
و با این کار بسیاری از سرمایهگذاران را با چالش
مــواجــه کــردنــد ولــی یــک ســال بعد دوب ــاره اعــام
کردند قانون خرید تضمینی پابرجاست .بخش
خصوصی با این مدل مدیریت چه برخوردی باید
داشته باشد.
وی یادآور میشود :بودجه انرژیهای تجدیدپذیر
از محل قبوض برق که ردیف مشخصی هم دارد
پــرداخــت و در اختیار ساتپا قــرار میگیرد و این
سازمان هم تنها هنرش در این سالها این بوده
کــه ایــن پــول را بین بخشها تقسیم کــنــد ،این
ساختار عریض و طویل نتوانسته بــرای بحث
ســیــاس ـتگــذاری ،ریـ ـلگ ــذاری و ایــجــاد قوانین
حمایتی برنامه خوبی داشته باشد و دوم اینکه
بتواند ایجاد منابع جدید بکند.
ایــن کــارشــنــاس صنعت بــرق بــا یـ ــادآوری اینکه
اگــر به بــرق فسیلی یارانه تعلق نگیرد گرانتر از
تجدیدپذیرها تمام میشود میافزاید :مدیریت
بخش انرژی ما دنبال حذف بحرانهای آنی است
و حل بحرانهایی که با تأخیر میآیند را به آینده
موکول میکند .توانیر اکنون دنبال تأمین برق
خانگی اســت بــرای ایــن کــار اتوبانها را خاموش
میکند ،صنایع و تولید را میخواباند تا بتواند به
نیاز آنالین پاسخ دهد؛ چراکه آسیبهای قطع برق
تولید ،خودش را با تأخیر بیشتری نشان میدهد
بــا ایــن روش مدیریت بهتر اســت بــا پولمان به
جای اینکه هزار مگاوات خورشیدی بزنیم 4هزار
مگاوات نیروگاه حرارتی بزنیم تا فوری برق مردم
تأمین شود.
گـ ــودرزی م ـیافــزایــد :بــا مدیریتی کــه در بخش
انــرژی وجود دارد واقعا ًاین پرسش مطرح است
که آیــا در سیاستگذاری کــان ،تجدیدپذیرها
دغــدغــه متولیان ایــن ح ــوزه هست یــا خــیــر؛ به
نظر م ـیرســد مــســئــوالن ب ــرای تأمین ب ــرق نگاه
درج ــهدو بــه تجدیدپذیرها دارنـ ــد و بــه همین
خــاطــر هــنــوز تــأمــیــن ب ــرق از ای ــن ن ــوع انـ ــرژی به

نوبت دوم

شکلی شعارگونه مطرح میشود و تا زمانی که
وارد شدن به این مقوله به یک گفتمان ملی تبدیل
نشود وضعیت به همین شکل خواهد بود.
حسین افضلی ،کارشناس برق نیز در گفتوگو
با خبرنگار ما انرژیهای تجدیدپذیر را جایگزین
بسیار مناسبی برای انرژیهای فسیلی میداند و
میافزاید :با توجه به افزایش نیاز کشور به تأمین
انرژی ،اتکای ۹۰درصدی به سوختهای فسیلی
نگرانکننده است و در چنین شرایطی توجه بیشتر
به ظرفیتهای این حوزه بهویژه انرژیهای حاصل
از ساخت نیروگاههای برقآبی ،خورشیدی و بادی
مـیتــوانــد بسیاری از مشکالت صنعت بــرق را
پاسخگو باشد.وی با اشاره به اینکه بر پایه برنامه
ششم توسعه کشور ،دولت مکلف است  ۵درصد
از ظرفیت برق کشور را از انرژیهای تجدیدپذیر
تأمین کند که تاکنون کمتر از یک درصد آن محقق
شده تأکید میکند :از دولت انتظار میرود حامی
بخش خصوصی سرمایهگذار در این حوزه باشد و
مسیر را برای ورود آنها به این حوزه هموار کند تا
شرکتهای کوچک و متوسط در این حوزه بتوانند
نیروگاههای تجدیدپذیر را در سراسر کشور احداث
و بخشی از کمبود برق را نیز جبران کنند.

3

◾

موضوع مناقصه

2

مبلغ تضمین شركت در فرآیند ارجاع كار

3
نوع تضمین
4

اقتصاد

شرح
خریداری  ،حمل و نصب و راه اندازی یكدستگاه دیزل ژنراتور
250 KVA
 ( 430/000/000چهارصد و سی میلیون) ریال
كلیه تضامین مندرج در آیین نامه تضمین در معامالت دولتی جهت
شركت در فرآیند ارجاع كار .ضمنا ً شماره حساب بانكی مناقصهگزار
جهت واریز وجه نقد به شرح ذیل میباشد:حساب شماره
 92000707/46به شماره شناسه 42100000040نزد بانك ملت

تاریخ انتشار آگهی و اسناد در سامانه تداركات
الكترونیك دولت
مهلت دریافت اسناد مناقصه از سامانه تداركات
الكترونیك دولت
مهلت بارگزاری اسناد توسط مناقصهگران در سامانه تداركات
الكترونیك دولت شامل اسناد ارزیابی كیفی ،پاكت الف
(تضمین) و پاكت ج (نرخ پیشنهادی و آنالیز نرخ پیشنهادی)

 1400/9/21ساعت 11

7

تاریخ جلسه توضیح اسناد (جلسه توجیهی)

 1400/09/14ساعت  13:00در محل سالن كنفرانس منطقه

8

تاریخ بازگشائی پاكات ارزیابی كیفی

 1400/09/21ساعت 13:00

تاریخ و محل بازگشائی پاكات الف و ج

 1400/09/24ساعت  13:00سبزوار؛ بلوار دكتر علی شریعتی ،شركت
ملی پخش فرآوردههای نفتی منطقه سبزوار ،كمیسیون مناقصات

شرایط متقاضیان

مطابق مفاد راهنمای مناقصه گران جهت شركت در مناقصه كه به
انضمام فرم های ارزیابی كیفی در پایگاه های اینترنتی مندرج در
آگهی بارگزاری می گردد.

تاریخ چاپ آگهی (روزنامه قدس)

 1400/09/1نوبت اول  1400/09/2نوبت دوم

5
6

9
10

11

,1408004ف

/1408029ک

دفتر روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان قزوین

سعید محمد
دبیر شورای عالی
مناطق آزاد در حاشیه
جلسه شورای عالی
مناطق آزاد که به
ریاست حجتاالسالم
رئیسی ،رئیسجمهور
برگزار شد ،گفت:
مناطق آزاد در
سالهای گذشته به
جای آنکه بر تولید،
صادرات ،اشتغال
و سرمایهگذاری
تمرکز کنند ،بعض ًا به
انحرافاتی وارد شدند
و آن هم زمینفروشی
و تأکید بر منابع
ناپایدار بوده است.

◾خودگردان بودن اقتصاد برق در تمام کشورها
ایــن کــارشــنــاس صنعت بــرق بــا تأکید بــر اینکه
هزینههای سرمایهگذاری در این بخش باالست
میگوید :سرمایهگذار جایی ورود پیدا میکند که
از نظر اقتصادی برایش بهصرفه باشد ،در حال
حاضر قیمت خرید بــرق منطقی نیست و باید
مورد بازبینی قرار گیرد و بازگشت سرمایه  5تا 6
ساله نیز انگیزه را از فعال اقتصادی میگیرد ،اکنون
بــرای تولید هر کیلووات ساعت برق خورشیدی
حدود هزار تومان پرداخت میشود یا مثال ًتولید
بــرق از زبــالــه 2ه ــزار تــومــان درم ـیآیــد کــه اینها
 100تومان فروخته میشود .با این اوصــاف سایر
انرژیها مثل گاز بــرای دولــت ارزانت ــر درمیآید.
وی با اشــاره به اینکه در تمام کشورها اقتصاد
ب ــرق خ ــودگ ــردان اس ــت یـ ــادآور م ـیشــود :افــراد
در کــشــورهــای پیشرفته قیمت واقــعــی ب ــرق را
میپردازند به خاطر همین سرمایهگذار پولش را
از مصرفکننده نهایی دریافت میکند منتها در
کشور ما چون قیمت واقعی نیست هم دولت باید
یارانه بدهد و هم مردم بیرویه برق مصرف میکنند
و این معادله درنهایت درست درنمیآید.

عنوان

1

شناسه آگهی 1226902

برخی مناطق
آزاد به جای
تمرکز بر تولید
زمینفروشی
کردهاند

مناقصه گزار :شركت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه سبزوار
موضوع مناقصه :خریداری  ،حمل و نصب و راه اندازی یكدستگاه دیزل ژنراتور  .250 KVAشركت ملی پخش فرآورده های
نفتی منطقه س�بزوار در نظر دارد كلیه مراحل مناقصه فوق االش�اره را ازطریق س�امانه تداركات الكترونیكی دولت (س�تاد) به آدرس ذیل به پیمانكار
واجد شرایط واگذار نماید.
آدرس http://setadiran.ir :الزم ب�ه ذك�ر اس�ت مناقص�ه گران در صورت عدم عضویت قبلی ،بایس�تی مراحل ثبت نام در س�ایت مذكور و نیز
گواهی امضاء الكترونیكی را جهت شركت در مناقصه معمول نمایند.
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه  021 -41934 :دفتر ثبت نام  88969737 :و 85193768
ش�ركتهای ذیصالح كه تمایل به همكاری دارند میتوانند جهت كس�ب اطالعات بیش�تر و دریافت اسناد مناقصه به س�امانه تداركات الكترونیكی
دولت (س�تاد) مراجعه نمایند .ش�ایان یادآوری اس�ت با عنایت به اینكه از روش فشرده در برگزاری مناقصه فوق االش�اره استفاده میگردد ،بدو ًا
ارزیابی كیفی مناقصه گران انجام و متعاقب ًا پاكات قیمت شركتهائی كه حائز امتیاز الزم گردند مفتوح خواهد گردید و پاكات سایر شركتها ناگشوده
مس�ترد میگردد .ضمن ًا مناقصه گران میتوانند تا قبل از بازگش�ائی پاكات یك نوبت پاكات قیمت خود را مسترد نموده و پاكات حاوی نرخ اصالح
شده خود را ارائه نمایند .تصریح می گردد پاكات واصله با حداقل  2فقره پیشنهاد قابل بازگشائی نیز مفتوح و برنده مناقصه اعالم خواهد گردید.
ردیف

مهلت زمانی دریافت اسنادمناقصه از سایت :از روز دوشنبه مورخ  1400/09/01لغایت روز شنبه مورخ 1400/09/06
مهلت زمانی ارایه پیشنهادات در سایت:ساعت  10روز چهار شنبه مورخ 1400/09/17
زمان بازگشایی اسناد کیفی  :ساعت  11روز چهار شنبه مورخ 1400/09/17
زمان بازگشایی اسناد مناقصه(:پاکت الف ّ،ب):ساعت 11روز دو شنبه 1400/09/22
محل تامین اعتبار  :اعتبارات داخلی شرکت توزیع برق قزوین می باشد
مبلغ تضمین شرکت در مناقصه :مبلغ  2,526,000,000ریال (دو میلیارد و پانصد و بیست و شش میلیون ریال)
*شرکت های متقاضی ،بایستی پاکت حاوی اسناد مناقصه (الف –ب-ج)و پاکت حاوی اسناد و مدارک ارزیابی کیفی را به صورت جداگانه در سامانه ستاد
بارگذاری نمایند.قبل از گشایش پاکت پیشنهادات (مناقصه )ارزیابی کیفی مناقصه گران انجام خواهد شدو فقط پاکات پیشنهاد مناقصه گرانی که در
ارزیابی کیفی مناقصه مربوط تایید و حدنصاب امتیاز را کسب نموده باشند ،گشوده خواهد شد و پاکات سایر مناقصه گران عینامسترد خواهد شد.
* نوع سپرده شرکت در مناقصه  :بصورت یک یا ترکیبی از ضمانت نامه های بند (1-7ماده  ) 7آیین نامه تضمین معامالت شرکتهای توزیع برق می باشد.
*اصل ضمانت نامه می بایست در پاکت در بسته و مطابق اسناد مناقصه به دبیرخانه شرکت تحویل داده شوند.
*به پیشنهاد های فاقد امضاء،مشروط،مخدوش و پیشنهادهایی که بعد از انقضاء مدت مقرر در فراخوان واصل شود همچنین پیشنهادهای فاقد
سپرده ،دارای سپرده مخدوش ،سپرده های کمتر از میزان مقرر،چک شخصی و نظایر آن مطلقا» ترتیب اثر داده نخواهد شد .
اطالعات تماس دستگاه مناقصه گذار جهت دریافت اطالعت بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکتهای (الف):
آدرس:قزوین –تقاطع ولیعصر(عج)ابتدای خیابان طالقانی طبقه همکف دبیرخانه تلفن 028-33239270:
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه  :مرکز تماس  021-41934 :دفتر ثبت نام  88969737 :و 85193768
اطالعات تماس دفاتر ثبت نام سایر استانها  ،در سایت سامانه  WWW.SETADIRAN.IRبخش ( ثبت نام  /پروفایل تامین کننده  /مناقصه گر ) موجود است .
چاپ نوبت دوم1400/09/01 :
چاپ نوبت اول1400/08/30:

کیا اپتیما ۲۰۱۷
 1,800میلیارد

کد فراخوان  2000092339000006 :سامانه تدارکات الكترونیكی دولت (ستاد) شماره مجوز-1400,5662:نوبت اول

شرکت توزیع نیروی برق استان قزوین در نظر دارد خرید انواع یراق آالت کابل خودنگهدار مورد نیاز خود را بشرح جدول زیر از تولید کنندگان و
فروشندگان واجد شرایط با برگزاری مناقصه عمومی دو مرحله ای همزمان با ارزیابی کیفی (فشرده) و از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت
برگزار نماید .کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکتها از طریق درگاه سامانه تدارکات
الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس  WWW.SETADIRAN.IRانجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی ،مراحل
ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند تاریخ انتشار مناقصه در سامانه تاریخ
1400/09/01می باشد.
10500

هیوندای سوناتا  ۲۰۱۸هیبرید GLS+
 1,600میلیارد

خبر
خوب

موضوع :آگهی مناقصه خریداری و نصب یک دستگاه دیزل ژنراتور قدرت  250کیلو ولت آمپر

شماره  1400/36همزمان با ارزیابی کیفی ( فشرده )

مقدار (عدد)

سابق سازمان هواپیمایی اتفاقی در این زمینه رخ نداد و
جلسات متعددی که بین محمد اسالمی و نمایندگان
ایرالینهابرگزارشدبینتیجهباقیماند.اماسرانجامدرپی
برداشته شدن محدودیتهایی مانند محدودیت پذیرش
 ۶۰درصدی مسافر از ابتدای آذر ماه ،کاهش قیمت بلیت
اجرایی میشود.

تویوتا راو  ۴مدل ( ۲۰۱۸الفطیم)
 2,950میلیارد

◾سرمایهگذاری شیرین برای خارجیها
و تلخ برای خودمان

مــهــدی گ ـ ــودرزی ،کــارشــنــاس ح ــوزه انــرژیهــای
تجدیدپذیر در گفتوگو بــا خبرنگار مــا دربــاره
سهم انرژیهای تجدیدپذیر در سبد تأمین انرژی
بــرق کشور میگوید :اگــر نیروگاههای بــرقآبــی و
انرژی هستهای را بخواهیم در زمره تجدیدپذیرها
لحاظ کنیم از ایــن محل  12تا  13هــزار مگاوات
برق داریم که نسبت به  85هزار مگاوات ظرفیت
منصوبه برق ایران عدد خوبی محسوب میشود
ولی االن تجدیدپذیرها در کشور ما و در تمام دنیا
شامل انــرژیهــای خورشیدی ،برقآبی کوچک،
زیستتوده ،بیومس و نیروگاههای زمینگرمایی
هستند که بر اساس آخرین آمار همه اینها روی
هم  905مگاوات ظرفیت منصوبه دارند که بدین
ترتیب کمتر از نیم درصد از ظرفیت سبد انرژی را
شامل میشود.
وی با اشــاره به اینکه وقتی میگوییم  905نیروگاه
تجدیدپذیر داری ــم منظورمان ظرفیت منصوبه
است و میزان برق تولیدی معموال ًکمتر از این میزان
است میافزاید :در پیک برق ایران اگر تولید 67هزار
مگاوات بوده ،ظرفیت تولید تجدیدپذیرها حدود
 700مگاوات بوده است که با اغماض میشود گفت
تجدیدپذیرها کمتر از نیم درصد سهم تولید را در
این حــوزه دارنــد .گــودرزی با بیان اینکه ما بهجای
فعالیت در این حوزه بیشتر ژست تجدیدپذیر کردن
تولید برق را گرفتهایم میگوید :با وجود اینکه ساتپا
(سازمان انرژیهای تجدیدپذیر و بهرهوری انرژی
برق) 22سال است که در حال فعالیت در این حوزه
است ولی تازه دو سالی است که گفتمان جدی در

 122.880.000دالر (سنا)

265.047

درهم امارات (سنا)

72.171

دینارعراق (سنا)

18.162

 1400/09/03ساعت  9صبح
 1400/09/7ساعت 16

ضمن ًا آگهی و برنامه زمانبندی مناقصه در پایگاه های اینترنتی ذیل نیز درج خواهد گردید WWW.IETS.MPORG.IR
شناسه آگهی 1225595 :

شركت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه سبزوار -روابط عمومی

