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زمــان زیــادی نمــی گــذرد. همیــن چنــد ســال پیــش بــود کــه بــه نظــر مــی رســید کشــور در مســیر توســعه انــرژی تجدیدپذیــر قــرار گرفتــه 
اســت. شــرکت هــای بســیاری در داخــل بــا هــزار امیــد و آرزو فعالیــت خــود را بــرای احــداث نیــروگاه هــای بــادی آغــاز کردنــد و زنجیــره تامیــن 
شــامل شــرکت هــای مشــاور، ارائــه دهنــدگان خدمــات و ســازندگان تجهیــزات همگــی فعــال شــدند.  امیــد آن مــی رفــت کــه پــس از ســالها بــی 
توجهــی، بــا تــاش هــر چــه بیشــتر بخشــی از عقــب ماندگــی در ایــن زمینــه جبــران شــده  و باالخــره  صنعــت انــرژی بــادی در کشــور پــا بگیــرد. 
ــازار ایــران ســهمی از منافــع را از آن خــود  ــه ب ــا ورود ب ــا ب ــد ت ــا شــوق و ذوق فــراوان در حــال آمــد و رفــت بودن شــرکت هــای خارجــی هــم ب
کننــد. امــا چــه شــد کــه تنهــا در مــدت چنــد ســال همــه چیــز متوقــف شــد؟ حداقــل انتظــار ایــن اســت کــه بــه آســیب شناســی پرداختــه و بــا 
خودمــان صــادق باشــیم. ببینیــم کــه کجاهــا بــه بیراهــه رفتیــم و از آن درس بگیریــم. البتــه کــه ســاده تریــن و متاســفانه متــداول تریــن نتیجــه 
گیــری آن اســت کــه تحریــم هــای بیــن المللــی همــه چیــز را بــه هــم ریخــت. بــر کســی پوشــیده نیســت کــه تحریــم هــا اثــر منفــی داشــته 
اســت لیکــن چنانچــه همــه تقصیرهــا را بــه گــردن آن بیاندازیــم، بــاز بــه بیراهــه رفتــه ایــم. پــس از برجــام و در دورانــی کــه امــکان فعالیــت در 
ایــن بخــش وجــود داشــت مــی توانســتیم بــا بهــره گیــری از تجــارب ســایر کشــورها بــا ســرعت هــر چــه بیشــتر ایــن صنعــت را بــه معنــای واقعــی 
فعــال کــرده و امــروز از فوایــد آن بهــره منــد گردیــم. امــا چــه کردیــم؟ دولــت مردانمــان مطابــق معمــول بــه ایفــای نقــش اربابــی خــود ادامــه 
دادنــد و همگــی دســت بــه دســت هــم دادیــم و بــر ســر زمیــن و زمــان بــا هــم در آویختیــم. در کمــال نابخــردی و بــه صــورت کامــًا غیــر حرفــه 
ای قوانیــن و روش هایــی وضــع کــرده و بــر صحــت تمــام و کمــال آن تاکیــد ورزیدیــم کــه نکنــد کســی بــه خــط پایــان ایــن مســیر پــر پیــچ و خــم 
و سراســر مانــع برســد. بــه جــای آنکــه افــرادی حرفــه ای و بــا تجربــه را مامــور تســهیل و رفــع مشــکات بگماریــم، مهــر مدیریــت بــر پیشــانی 
کوتولــه هایــی زده و آنهــا را در بــرج هــای عــاج مدیریــت دولتــی نشــاندیم کــه نــه اطاعــی، نــه اعتقــادی و نــه عزمــی بــرای ایجــاد تحــول در 
ایــن صنعــت نــو پــا داشــتند. مطابــق معمــول و از ســر بــی کفایتــی بــر آن نشــدیم کــه از تجــارب ســایرین در ایــن بخــش اســتفاده کنیــم  و در 
عــوض بــه دنبــال اختــراع دوبــاره چــرخ رفتیــم. علیرغــم تــاش فــراوان عــده ای دل ســوز ، بخــش دولتــی مــا در ســازمانهای متعــدد هــر کــس 
ســاز خــود را زد و از ایــن طریــق کاف ســر در گــم و گــره هــای کــوری ایجــاد شــد کــه نتوانســتیم در آن دوران بــا اســتفاده از فرصــت طایــی 
پیــش آمــده انــرژی تجدیدپذیــر را بــه ســر منــزل مقصــود برســانیم. یکــی از مدیــران ارشــد بزرگتریــن ســازنده تجهیــزات نیــروگاه بــادی  جهــان 
در کمــال حیــرت مــی گفــت هــر چــه بیشــتر از ایــن وزارت بــه آن وزارت و از ایــن ســازمان بــه آن ســازمان مــی رویــم بیشــتر گیــج مــی شــویم! 
حــال هــم کــه آن پنجــره بســته شــده تمــام تقصیــر را بــه گــردن بخــش خصوصــی انداختــه و خــود را از هــر گونــه قصــوری مصــون مــی پنداریــم.

امــا تناقــض آشــکار آنجاســت کــه حتــی نمــی توانیــم در مــورد وضعیــت و جایــگاه فعلــی و آتــی انــرژی تجدیدپذیــر بــه توافــق برســیم. از یــک 
طــرف مســئولین دولتــی اعــام مــی کننــد کــه تحریــم هــا بــه توســعه ایــن بخــش کمــک کــرده و اوضــاع گل و بلبــل  اســت و از طــرف دیگــر 
فعــاالن ایــن بخــش جملگــی از بحــران موجــود در ایــن صنعــت ســخن بــه میــان آورده و هشــدار مــی دهنــد کــه در صــورت تــداوم ایــن وضعیــت، 
دیگــر نخواهیــم توانســت هیــچ امیــدی بــه توســعه ایــن صنعــت داشــته و همــه چیــز بــه حالــت تعطیــل در خواهــد آمــد. وقــت آن رســیده کــه 
وزیــر محتــرم نیــرو گروهــی متخصــص و مســتقل را مســئول بررســی وضعیــت انــرژی تجدیدپذیــر در کشــور کــرده تــا بــا آســیب شناســی دقیــق 
ضمــن بررســی کاســتی هــا، راه کارهایــی را بــرای حرکــت دوبــاره ایــن بخــش ارائــه دهــد. البتــه امــروز کــه مســاله اصلــی دولــت تامیــن اقــام 
ضــروری از قبیــل نــان، گوشــت، دارو و ســایر ضروریــات زندگــی اســت و بــه نظــر نمــی رســد کــه بودجــه عمرانــی در کار باشــد، امــکان همــکاری بــا 
صاحبــان فنــاوری در صحنــه بیــن المللــی وجــود نــدارد، جــذب ســرمایه خارجــی دیگــر توهمــی بیــش نیســت، امــکان تامیــن ســرمایه در داخــل 
کشــور فراهــم نیســت و البتــه کــه از همــه مهمتــر از مدیریــت حرفــه ای در بخــش دولتــی خبــری نیســت،  خــدا مــی دانــد چگونــه مــی تــوان 

دوبــاره بخــش انــرژی تجدیدپذیــر را احیــا کــرده و از مزایــای عدیــده آن و نقــش آفرینــی در توســعه اقتصــادی کشــور بهــره جســت؟ افســوس!

سخنـ مدیر 
مسئولـ

  ظهور و سقوط انرژی بادی
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معرفی انجمن انرژی تجدیدپذیر انگلستان

مصاحبه با

 Emma 

Pinchbeck

انجمــن انــرژی تجدیــد پذیــر RenewableUK در ســال 1978 تاســیس شــد. بــا بالــغ بــر 40 ســال ســابقه فعالیــت، هــدف اصلــی ایــن انجمــن 
ــر در جهــان مــی باشــد.  ــرژی تجدیدپذی ــر در بریتانیــا و هــم چنیــن افزایــش نقــش ایــن کشــور در بخــش ان ــرژی تجدیدپذی ــدار  ان توســعه پای
ــره  ــرژی آینــده و ذخی ــواج و جــذر و مــد، سیســتم هــای ان ــرژی حاصــل از ام ــادی خشــکی و فراســاحلی، ان ــرژی ب ــر ان ــن انجمــن ب فعالیــت ای
انــرژی متمرکــز اســت. اعضــاء حقوقــی انجمــن انــرژی تجدیــد پذیــر بریتانیــا در مجمــوع 000، 250 نفــر در اســتخدام دارنــد کــه نشــانه ای از 
ــن اســتراتژی  ــذاری و تدوی ــل در سیاســت گ ــر عام ــاون مدی ــم Emma Pinchbeck مع ــت اســت. خان ــن صنع ــودن نقــش آن در ای ــر ب فراگی
ــرژی و  ــادی، وی رئیــس بخــش ان ــا در ســال 2016 می ــر بریتانی ــد پذی ــرژی تجدی ــه انجمــن ان ــل از پیوســتن ب RenewableUK  اســت. قب
تغییــرات زیســت محیطــی ســازمان مــردم نهــاد World Wildlife Fund  بــوده و نقــش چشــمگیری در توافــق نامــه تغییــرات اقلیمــی پاریــس 
 ،RenewableUKفــارغ التحصیــل دانشــگاه آکســفورد در انگلســتان اســت. ضمــن تشــکر از ایشــان و Pinchbeck ــم ــه عهــده داشــت. خان ب

متــن مصاحبــه انجمــن بــا ایشــان در زیــر آمــده اســت.

1. In view of the impressive development and expansion of re-
newable energy in general and wind energy in particular, on a 
global scale, do you expect this trend to continue into the next 
few decades? 

“I don’t know a single energy expert who does not expect to see 
an enormous expansion in renewables worldwide in the years 
ahead. We’re sure to see a rapid acceleration of a trend which is 

already well underway. Globally, clean energy investment was $332 billion last year according to Bloomberg 
New Energy Finance. It was the fifth year in a row in which investment has exceeded $300 billion. 
Here in the UK, we’ve just announced a major agreement between the offshore wind industry and the Gov-
ernment which will see our offshore wind capacity increasing from 8 gigawatts now to 30GW by 2030. This 
means that we’ll be generating more than 30% of the UK’s electricity from offshore wind by the end of the 
next decade. Overall, the UK is already generating one-third of its power from renewables, and the Govern-
ment has committed to phasing out burning coal to generate electricity completely by 2025. 

2. Since UK has managed to install new offshore wind capacity more than all other countries in Europe in 
2018 and in view of Brexit negotiation, do you expect UK companies to play a more active role towards de-
velopment of renewable energy in MENA region?

“Yes, because the UK is already exporting its renewable energy products and services all over the world. We 
published a report last year showing that that our onshore and offshore wind, wave and tidal energy companies 
are securing contracts in 44 countries across all seven continents, developing and building and operating new 
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projects as well as supplying components. This includes work the MENA region, for example in Morocco and 
Saudi Arabia, and we’re looking to win contracts in new markets worldwide. We are planning to expands the 
value of the UK’ offshore wind exports fivefold by 2030, by which time they will be worth $3.4 billion a year”.  

3. Some argue that countries with large fossil fuel reserves should not plan for transition to renewable energy. 
What is your view on this?

“Climate change is the most important issue facing every one of us. If we fail future generations by neglecting 
to take effective action, we know that the results will be catastrophic. We cannot afford to pretend that burning 
fossil fuels is an acceptable strategy in any future energy policy. The Paris Agreement to limit climate change 
to well below 2°C above pre-industrial levels has been signed by 195 countries. The agreement also includes 
a commitment to attempt not to exceed 1.5°C, as it’s clear that even this will have a severe impact worldwide. 
One of the key ways to achieve this is slashing emissions by moving to renewables on a global level, with 
every country playing its part.  
But in addition to the pressing need to save the planet, the economic case for using renewables rather than 
fossil fuels has emerged as one of the main reasons for changing the way we generate power.  For example, 
here in the UK new offshore wind farms are already cheaper to build than fossil fuel alternatives, and the next 
projects will see further cost reductions, helping to keep consumers bills down. Onshore wind is the UK’s 
cheapest power source of all. 

The value for money factor now means that moving away from fossil fuels has become an economic imper-
ative, as well as an environmental one. And fossil fuel companies increasingly recognise the opportunities of 
the energy transition. 

4. With increasing concern for global warming and environment, do you think the day will come when fossil 
fuelled power stations will have to pay for every KWh of electrical energy produced to compensate for social 
costs involved? 

“Carbon taxes have an important role to play in the short to medium term as one of the mechanisms to move 
us away from fossil fuels. But they’re only part of the solution. There’s a much bigger principle at stake here. 
We should not be allowing polluters to get off the hook  simply by paying compensation for the damage they 
are causing. The only sensible way ahead is to phase out fossil fuels as fast as possible, so that we can all reap 
the environmental and economic benefits of clean power – it’s a win-win for everyone”.  

5. In your opinion, what is the best energy mix for oil and gas rich countries with vast potential for wind and 
solar?”

“There is no reason why any country cannot move to a clean energy mix dominated by renewables in the years 
ahead, using a mixture of wind, solar and other low-carbon sources. At the time of writing (March 2019), 
we’ve just broken a new wind energy record for weekly generation; 38% of our electricity was provided by 
wind. Low-carbon sources overall generated more than two-thirds of our power (this also included 21% by 
nuclear, 7% by biomass and 2% by hydro), compared to less than one-third by fossil fuels (28.5% by gas and 
2.5% by coal). That’s a staggering change in a very short space of time; ten years ago, wind was only generat-
ing 2.5% of the UK’s annual electricity needs; now it’s become a mainstream power source”. 

6. It seems that electrification in three areas, namely transport, heating and cooling as well as industrial pro-
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cesses coupled with rapid expansion of renewable energy will move the electrical energy sector as a whole to 
the top of global priority list. Is it therefore not the time to work towards a comprehensive Energy Transition 
Policy on a global scale?

“The UK Climate Change Act, passed in 2008, is a landmark piece of legislation – the world’s first. It set a 
legally binding target for the UK to reduce greenhouse gas emissions by at least 80% by 2050, compared to 
1990 levels. It’s up to every country to decide how to deliver their contributions to the global clean-up of the 
way we produce power and in the UK we expect the Government to legislate to make our Paris commitments 
legally binding. 
But there are other forces at work here too; the rapid drop in the cost of renewables, and the huge amount of 
investment flowing into the sector, means that the economics of renewables are playing a central role in global 
energy markets. Market forces are ensuring that the global transition to clean energy is proceeding apace and 
Governments, and their electorates, have a role to play in accelerating that”.       

7. Finally, what is the role of organisations such as RenewableUK in these exciting times and how effective 
have they been to accomplish their tasks? 

Our members are business leaders, technology innovators, and expert thinkers from right across the energy 
sector. We represent more than 400 companies involved not only in the onshore and offshore wind, wave and 
tidal energy sectors, but also, increasingly, in developing a modern smart, flexible grid and innovative energy 
storage projects. Our members are building our future energy system, deploying increasing amounts of renew-
able electricity across the UK and accessing new markets all over the world. RenewableUK holds exhibitions 
and conferences which attract thousands of delegates from around the world, and works with Government, the 
media and a wide range of organisations, to maximise the benefits of clean energy by harnessing our abundant 
natural resources, revolutionising the way we keep the lights on.  
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مـــعـــرفـــی چـــهـــره تـــاثــیــرگــذار  

   مــهــنـــدس آبــــراهــــام آیــــوازیـــان

متولد 13 دی 1327
فوق لیسانس مهندسی برق و الکترونیک دانشگاه شیراز

خالصه سوابق کاری مرتبط با انرژی بادی:
• طراحی و ساخت تلمبه آب بادی

• طراحی نیروگاه های بادی کوچک و ساخت نیروگاه 25 کیلوواتی 

• طراحی و ساخت نیروگاه بادی 10 کیلوواتی

• ایجاد فن آوری طراحی و 
ساخت نیروگاه های بادی

• طراحی و ساخت نیروگاه بادی 

600 کیلوواتی
• طراحی و ساخت گیربکس    

نیروگاه بادی 600 کیلوواتی
 • ارائه نیروگاه بادی 600 

کیلوواتی ایرانی در کنفرانس مرکز 

تحقیقات باد آلمان 2004
• طراحی نیروگاه بادی 750 و 1500 کیلوواتی

• طراحی عمومی نیروگاه بادی 3 مگاوواتی
• طراحی ژنراتور 3 مگاواتی سنکرون
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گزارش ششمین 

کنفرانس انرژی بادی 

ایران

تاریخ برگزاری : 9 اردیبهشت 
ماه 1398

محل برگزاری : سال همایش های 
وزارت نیرو

ریاست کنفرانس : دکتر سید هاشم 
اورعی

دبیر کنفرانس : دکتر عباس بحری
برگزار کننده : انجمن علمی انرژی بادی 

ایران
بــا حضــور خبرگــزاری هــای : روزنامه 
ــرق نیــوز،  جــوان، اقتصــاد آنالیــن، ب
نمــادو، فوتــون، شــبکه آمــوزش و ....

بــا حضــور بیــش از 300 شــرکت 
کننــده

ــات  ــا موضوع ــی ب ــه کارگاه آموزش س
زیســت،  محیــط  "دســتورالعمل   :
ــای  ــروگاه ه ــی نی ــت و ایمن بهداش
ــان  ــد 762" مدرس ــه ک ــادی ضابط ب
ــی  ــای عل ــهراب و آق ــکا س ــم تی خان
حســین زاده از ســاتبا، "ارزیابــی 
عملکــرد تــوان توربیــن هــای بــادی" 
مــدرس آقــای بهبهانــی از تــوف 
ــه شــبکه  ــی، "اتصــال ب ــورد آکادم ن
نیــروگاه هــای بــادی" مدرســان 
و  حــق  طرفــدار  مهــرداد  آقــای 
ســام روزبهانــی از جهــاد دانشــگاهی 
و  طوســی  نصیرالدیــن  خواجــه 
ــد. ــزار گردی ــز، برگ ــگاه تبری دانش

ــد در  ــرآن مجی ــت ق ــران و قرائ ــا پخــش ســرود جمهــوری اســامی ای ــه ب مراســم افتتاحی
ــا خــوش آمدگویــی  ــد، و ب ســاعت 9:00 در ســالن همایــش هــای وزارت نیــرو آغــاز گردی
آقــای دکتــر ســید هاشــم اورعــی رئیــس کنفرانــس ادامــه پیــدا کــرد. ایشــان علــی رغــم 
ــراز ناراحتــی خــود  ــه دلیــل حضــور در جمــع فعــاالن ایــن صنعــت، اب ــراز خوشــحالی ب اب
را بــه دلیــل حضــور در ششــمین کنفرانــس انــرژی بــادی ایــران، بــا شــرایط کنونــی ایــن 
صنعــت، اعــام داشــتند. چــرا کــه اگــر بــه کنفرانــس هــای انــرژی بــادی در اروپــا نگاهــی 
ــختی  ــه س ــران ب ــا در ای ــد ام ــی کنن ــدا م ــور پی ــر در آن حض ــش از 30000 نف ــم بی کنی
مــی تــوان خــود را راضــی کــرد کــه کنفرانــس برگــزار گــردد! ایشــان در ادامــه اشــاره ای 
ــرای  ــی کــه در واقعیــت ب ــن صنعــت و اتفاق ــد پیشــرفت ای ــدگاه دولتــی هــا از رون ــه دی ب
بخــش خصوصــی رخ داده اســت اشــاره نمودنــد. همچنیــن بــه صحبــت هــای اخیــر برخــی 
مســئولین مبنــی بــر کمــک حــال بــودن تحریــم هــا جهــت توســعه صنعــت انــرژی بــادی 
در کشــور و همچنیــن ایجــاد مراکــز متعــدد تولیــد تجهیــزات نیــروگاه بــادی، پرداختنــد. 
ــدا  ــت و پی ــن صنع ــای ای ــت ه ــری فعالی ــی مســتقل جهــت پیگ پیشــنهاد تشــکیل گروه
کــردن نقطــه آغــاز گــم شــده، از دیگــر مــواردی بــود کــه در خــوش آمــد گویــی ایشــان 

مطــرح گردیــد.
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ــی علمــی، کــه در  ــم از وجــود انجمــن های ــراز خوشــحالی مــی کن ــن اب - م
تــاش هســتند مســایل اهــم و بــزرگ کشــور را بــه بحــث و چالــش بکشــند. 
ــه  ــش را برنام ــن همای ــه ای ــانی ک ــام کس ــم از تم ــی کن ــکر م ــن تش همچنی

ــد. ریــزی و برگــزار کــرده ان
- زمانــی کــه بــه پتانســیل هــای ایــن مــرز و بــوم مــی نگریــم، مــی بینیــم 
کــه پتانســیل انــرژی هــای خورشــیدی و بــادی بســیاری بــا توجــه بــه وســعت 
خــاک ایــران داریــم، امــا متاســفانه آنطــور کــه بایــد از ایــن نعمــت خــدادادی 

اســتفاده نکــرده ایــم.
ــا  ــم، م ــگاه کنی ــایل ن ــن مس ــه ای ــم ب ــم بخواهی ــی ه ــر حقوق ــر از منظ - اگ
ــرای  ــاش ب ــر و ت ــای تجدیدپذی ــرژی ه ــت از ان ــرای حمای ــی ب ــن خوب قوانی
ترویــج آن هــا از جملــه مــاده پنجــاه قانــون برنامــه ششــم توســعه اقتصــادی 

ــم. ــی داری و اجتماع
- راه انــدازی ایــن صنایــع در بخــش هــای جنوبــی ماننــد سیســتان و 

ــت  ــخنرانی معاون ــده س چکی
ــوری ــت جمه ــی ریاس حقوق
دکتر لعیا جنیدی

بلوچســتان کــه دچــار توســعه نیافتگــی نیــز هــم هســتند مــی توانــد ایجــاد توســعه و اشــتغال کنــد و از مهاجــرت هــای جنــوب بــه شــمال کشــور 
تــا حــدود بســیار زیــادی جلوگیــری بــه عمــل آیــد. کــه ایــن امــر از جهــت امنیتــی نیــز مــی توانــد حائــز اهمیــت بــرای کشــور باشــد. ایــن هــا 
مقدماتــی بــود تــا بــه ایــن نکتــه برســیم کــه چــرا وقتــی شــرایط علــی الظاهــر مســاعد هســت ولــی در عمــل ســقف مشــخص شــده )5 درصــد 
تولیــد بــرق کشــور از منابــع تجدیدپذیــر( خیلــی دور بــه نظــر مــی آیــد. مســئوالن مرتبــط در وزارت نیــرو بهتــر از مــن مــی داننــد کــه چنــد 
درصــد بــرق تولیــدی کشــور از منابــع تجدیدپذیــر تامیــن مــی شــود. درســت اســت کــه در چنــد دهــه اخیــر انــرژی بــادی نســبت بــه خــودش 

ارتقــاء خوبــی داشــته امــا ســهم آن بــه نســبت بــرق کل کشــور قابــل اعتنــا نشــده اســت.
- یکــی از مشــکاتی کــه گریبــان گیــر ایــن صنعــت هســت ضریــب تعدیــل مــی باشــد. بــرای ایــن موضــوع بایــد عاجــی پیــدا کــرد کــه بــار مالــی 
آن بــرای دولــت تــا حــدی قابــل تحمــل باشــد و در عیــن حــال بــرای بخــش خصــوص هــم مقــرون بــه صرفــه باشــد کــه بتوانــد ایــن کار را انجــام 

دهــد. کــه ایــن در شــرایط فعلــی بســیار پیچیــده تــر از گذشــته اســت.
- یکــی دیگــر از مشــکات تامیــن مالــی اســت کــه قــرار داد PPA را بــرای ارائــه تســهیات قبــول نمــی کننــد. چراکــه بانــک هــا یــک ســند ملکــی 
یــا زمیــن را بهتــر از یــک قــرارداد یــا تعریــف پــروژه کــه در آینــده قــرار اســت ســرمایه خــودش را برگردانــد، قبــول مــی کننــد. هرچنــد ایــن 
مشــکل گریبــان گیــر صنایــع مختلفــی از جملــه انــرژی بــادی در ایــران اســت. بدیــن منظــور بایــد یــک گــروه مالــی تشــکیل شــود تــا منبــع عــدم 
اعتمــاد را مشــخص کنــد تــا در صــدد رفــع آن برآینــد. بحــث دیگــر عــدم تامیــن مالــی از صنــدوق توســعه ملــی اســت کــه بایــد ایــن مــورد نیــز 
بررســی شــود چــرا کــه در شــرایط کنونــی مراجعــه بــه ایــن صنــدوق بســیار زیــاد اســت. دیگــر مشــکاتی کــه بــا مــن مطــرح شــده، مشــکات 
مربــوط بــه زمیــن اســت، اعــم از قــرار دادهــای اجــاره، عــدم شــفافیت هــا در مــورد اجــاره بهــای زمیــن، فســخ یــک طرفــه در صــورت پیــدا شــدن 

معــدن و یــا آثــار باســتانی و ... اســت.
- مــن بــا پیشــنهاد آقــای دکتــر اورعــی مبنــی بــر ایجــاد کمیتــه ای مســتقل در جهــت رفــع مجمــوع ایــن مشــکات کامــا موافقــم و حتــی مــا 
حاظریــم عضــو و یــا حتــی مســئول باشــیم. در ایــن کمیتــه بایــد یــک تیمــی از افــراد فنــی، حقوقــی، بخــش خصوصــی حضــور داشــته باشــند تــا 

بتــوان یــک رابطــه خوبــی بــا دولــت در جهــت پیــدا کــردن عاجــی بــرای ایــن مشــکات، بــر قــرار کــرد.
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چکیــده ســخنرانی کلیــدی 
ــم اورعی ــید هاش ــر س دکت

- در این جا میخواهم سه مورد را باهم مورد بررسی قرار دهیم.
1- مروری بر شرایط جهانی انرژی تا سال 2050

2- سرمایه گذاری در انرژی بادی در اروپا در سال 2018
3- جایگاه انرژی بادی در ایران

- مروری بر شرایط جهانی انرژی تا سال 2050
ــده  ــه آین ــان در ســه ده ــرژی جه ــه تقاضــای ان ــی ب ــک نگاه ــر ی - اگ
بیندازیــم مشــاهده مــی کنیــم کــه از ســه بخــش اساســی تشــکیل شــده 

اســت.
انــرژی کــه در ســاختمان، حمــل و نقــل و فرآیندهــای صنعتــی مصــرف 

مــی شــود.
ــه  ــرژی از دهــه 30 ب ــه نمــودار مشــاهده مــی شــود کــه ان ــا توجــه ب ب
بعــد در بخــش حمــل و نقــل کاهــش مــی یابــد و ایــن بــه دلیــل برقــی 
شــدن خودروهــا نیســت چراکــه آن هــا هــم انــرژی مصــرف مــی کننــد، 
بلکــه بــه دلیــل تغییــر ماهیــت اســتفاده از خــودرو مــی باشــد. یعنــی مــا 
از مالکیــت بــه ســمت اســتفاده از خدمــات خودرویــی پیــش مــی رویــم. 

ــم  ــی بیندازی ــادی نگاه ــال 2050 می ــا س ــرژی ت ــت ان ــه وضعی ــر ب اگ
تقاضــای انــرژی در ســال 2015 برابــر 400 هگــزاژول بــوده و بــا توجــه 
بــه ایــن رونــد مشــاهده مــی شــود کــه ایــن مقــدار تــا 2030 بــه 470 
هگــزاژول خواهــد رســید و در 2050 بــه 450 هگــزاژول تنــزل خواهــد 

کــرد.
- ویژگــی هــای سیســتم انــرژی جهانــی در ســه دهــه آتــی بدیــن شــکل 

خواهــد بــود :
بهــره وری، کربــن زدایــی و اســتفاده از منابــع تجدیدپذیــر کــه بــه طــور 

قابــل ماحظــه ای افزایــش پیــدا خواهــد کــرد. 
در دهــه 20 میــادی تقاضــای جهانــی بــرای نفــت بــه حداکثــر خواهــد 
رســید و از حــدود ســال 2026 گاز بــه عنــوان مهــم تریــن منبــع انــرژی 
جهــان تبدیــل مــی شــود. همچنیــن تــا ســی ســال آینــده تقاضــا بــرای 
بــرق دو برابــر افزایــش پیــدا خواهــد کــرد. یعنــی 45 درصــد تقاضــای 
ــارت  ــه عب ــود. ب ــرژی الکتریکــی خواهــد ب ــه شــکل ان ــرژی ب ــی ان جهان
ــه  ــان. نکت ــرژی جه ــتم ان ــرق در سیس ــوذ ب ــب نف ــش ضری ــر افزای دیگ
دیگــر ایــن اســت کــه مــزارع بــادی و خورشــیدی تــا ســال 2050، 2/3 

انــرژی الکتریکــی کل مــورد نیــاز را تامیــن خواهنــد کــرد.
- اگــر در رونــد ســرمایه گــذاری طــی ایــن ســی ســال بررســی داشــته 
ــیلی  ــش فس ــذاری در بخ ــرمایه گ ــه س ــود ک ــی ش ــاهده م ــیم مش باش
کاهــش و در بخــش انــرژی تجدیدپذیــر و شــبکه شــاهد افزایــش 
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ــود. ــم ب خواهی
- اگــر از دیــدگاه زیســت محیطــی بــه قضیــه نــگاه کنیــم، دانشــمندان 
بــر ایــن عقیــده انــد کــه رونــد جــاری مــا را بــرای آن شــرط الزم جهــت 
جلوگیــری از بــاال رفتــن دمــای کــره زمیــن بــه میــزان بیــش از 2 درجه 
ســانتی گــراد نخواهیــم رســید و لــذا الزم اســت کــه اقدامــات گســترده 
تــری در بخــش هایــی ماننــد بهــره وری انــرژی، ذخیــره ســازی، کربــن 

زدایــی و مخصوصــا انــرژی تجدیدپذیــر انجــام دهیــم.
- همچنیــن آمــار بــه مــا نشــان مــی دهــد کــه تــا ســال 2050 تولیــد 
بــرق 160% افزایــش پیــدا خواهــد کــرد، تجدیدپذیــر 65 برابــر و انــرژی 
بــادی 15 برابــر خواهــد شــد. بــه عبــارت دیگــر ایــن گزارشــات بــه مــا 

ــرژی  ــر آینــده تولیــد ان ــرژی هــای تجدیدپذی نشــان مــی دهــد کــه ان
الکتریکــی در دهــه هــای آتــی خواهنــد بــود.

- گزارشــات دربــاره تحــوالت انــرژی جهــان تــا ســال 2050 نشــان مــی 
دهــد عــاوه بــر ایــن کــه انــرژی الکتریکــی بــه بزرگتریــن حامــل انرژی 
تبدیــل خواهــد شــد، عمــق نفــوذ بــرق در انــرژی بــه شــدت افزایــش 
پیــدا خواهــد کــرد بــه طــوری کــه ســهم ســوخت هــای فســیلی از 81 
درصــد بــه 50 درصــد کاهــش پیــدا خواهــد کــرد و شــاهد آن هســتیم 
ــه %47  ــبکه از 17% ب ــر و ش ــا در تجدیدپذی ــذاری ه ــرمایه گ ــه س ک

افزایــش پیــدا خواهــد کــرد.
- زمانــی کــه صحبــت آمــار و انــرژی مــی شــود مــی بایســت چنــد دهــه 
آینــده را نــگاه کنیــم، آینــده نگــری و برنامــه ریــزی دراز مــدت جــزو 
الزامــات کار اســت. بــرای دهــه هــای آتــی مــی بایســت شــرایط عرضــه، 
ــار هــم گذاشــته و  ــات زیســت محیطــی و ... کن ــاوری، الزام تقاضــا، فن
ایــن اعــداد و ارقــام را تبدیــل بــه یــک ســندی بــه نــام سیاســت انــرژی 

کشــور، تبدیــل کنیــم.
- سرمایه گذاری در انرژی بادی در اروپا در سال 2018

ــادی در  ــرژی ب ــت ان ــورو در صنع ــارد ی ــال 2018، 27 میلی ــا س - ت
اروپــا ســرمایه گــذاری شــده اســت. کــه  از ایــن مقــدار 17 میلیــارد در 
خشــکی و 10 میلیــارد یــورو ســرمایه گــذاری در دریــا بــوده اســت. بــا 
ایــن مقــدار ســرمایه گــذاری 16700 مــگاوات بــه صــورت کلــی پــروژه 
تعریــف شــده اســت کــه اگــر آن را تفکیــک کنیــم 12500 مــگاوات آن 

در خشــکی و 4200 مــگاوات در دریــا بــوده اســت.
- 60 درصــد کل ســرمایه گــذاری در اروپــا در بخــش انــرژی، متعلــق بــه 
انــرژی بــادی بــوده اســت. کــه شــامل 190 مزرعــه بــادی در 22 کشــور 
اســت. کــه یعنــی در مرحلــه تامیــن مالــی قــرار گرفتــه انــد. بــه عنــوان 
ــا  ــادی Offshore ب مثــال در ســال 2018 در انگلســتان دو نیــروگاه ب
ــر  ــروژه دیگ ــک پ ــده اســت. و ی ــدازی ش ــگاوات راه ان ــت 950 م ظرفی
بــا ظرفیــت 860 مــگاوات بــه مرحلــه FID رســید و نــه ایــن کــه بــه 

شــبکه وصــل شــود! نکتــه کار همینجاســت، کــه در مملکــت مــا فقــط 
بــه دنبــال اجــرا شــدن و متصــل بــه شــبکه شــدن، هســتیم؛ در صورتــی 
کــه در همــه جــای دنیــا زمانــی ایــن کار را انجــام شــده میبیننــد کــه 
بــه مرحلــه FID رســیده باشــند. در ایــران مــا حــدود 9000 مــگاوات 
مجــوز انــرژی بــادی داده شــده امــا حــدودا 200 مــگاوات آن اجرایــی 
شــده و در جــواب ایــن ســوال کــه چــرا انقــدر اعــداد بــا هــم همخوانــی 
نــدارد مــی گوینــد مــا مجوزهــا را دادیــم ولــی افــراد پــول نداشــتند و 
در نتیجــه پــروژه هــا اجرایــی نشــد!!!! نقطــه آغــاز یــک پــروژه انــرژی 
بــادی بیــل، کلنــگ، طراحــی مزرعــه بــادی، اعطــای مجــوز، امضــا و ... 
نیســت بلکــه مرحلــه آغــاز تنظیــم یــک مــدل مالــی قابــل اجــرا اســت. 
ــای  ــرو در بازاره ــه وزارت نی ــی از دســت رفت ــار مال ــه اعتب ــا توجــه ب ب
ــد  ــول کن ــا قب ــد و ی ــرو بدان ــه وزارت نی ــدون آن ک ــذاری ب ــرمایه گ س

نقــش منفــی قابــل توجهــی در تامیــن مالــی پــروژه هــا دارد. 
• انرژی بادی در ایران

- نکتــه ای کــه امــروزه در دنیــا جــا افتــاده اســت و مــا بــه آن توجــه 
ــی  ــرژی الکتریک ــود ان ــاله خ ــه مس ــت ک ــن اس ــم ای ــی کنی ــی نم کاف
یعنــی برقــی کــه بــه شــبکه داده مــی شــود توســط یــک نیــروگاه بــادی 
یــا خورشــیدی، یکــی از محصــوالت ایــن صنعــت اســت. حتــی مــن آن 
را بــه عنــوان By product ایــن صنعــت مــی شناســم ولــی مــا تمــام 
ــر از  ــد فرات ــرق تولیــدی مــی بینیــم. ایــن مســئله بای محصــول را در ب
بــرق، در مــدل توســعه اقتصــادی مخصوصــا در مناطــق شــرقی کشــور، 
بازنگــری شــود. مــی بایســت در ایــن مناطق نــگاه ویــژه ای کنیــم به آن 
چیــزی کــه در دنیــا بــه عنــوان اقتصــاد اقلیمــی مطــرح اســت. یعنــی 
ــات بســیار  ــا شــمال امکان ــوب ت ــر در مناطــق شــرقی کشــور از جن اگ
خوبــی در بــاد و خورشــید داریــم، بایــد مــدل توســعه صنعتــی را عــوض 
کنیــم و بــر مبنــای اقلیــم منطقــه آنجــا را بــه قطــب تولیــد تجهیــزات 
ــادی و خورشــیدی تبدیــل و اشــتغال صنعتــی ایجــاد  نیــروگاه هــای ب

کنیــم.
- چــرا در تمــام دنیــا انــرژی بــادی و خورشــیدی بــه صرفــه اســت امــا 
ــک سیســتمی را درســت  ــا ی ــه نیســت؟!!! چــون م ــه صرف ــران ب در ای
مــی کنیــم کــه قیمــت پرداختــی بابــت مــواد اولیــه )نفــت و گاز و ...( 
ــی  ــپس خروج ــت.  س ــال اس ــرق ، 17 ری ــاعت ب ــووات س ــرای 1 کیل ب
ــرژی  ــار ان ــم کن ــی گذاری ــم و م ــه میکنی ــا را مقایس ــروگاه ه ــن نی ای
تجدیدپذیــر مــی گوییــم کــه ایــن گــران اســت!!! بــرای ایــن کــه ایــن 
ــداد و  ــم. اع ــدت بریزی ــد م ــه بلن ــک برنام ــد ی ــد بای ــت رشــد کن صنع
ــی  ــر اجرای ــاره گ ــک سیســتمی نظ ــد کارشناســی باشــد و ی ــام بای ارق

ــه هــای توســعه باشــد. ــن برنام ای
- از نظــر اینجانــب قراردادهــای خریــد تضمینــی بــرق از ایــن بــه بعــد 
کار نخواهــد کــرد و بایــد یــک مســیر مــوازی درســت شــود. دلیــل آن 

ایــن اســت کــه صــد در صــد وابســته بــه بودجــه دولــت اســت.
- اگــر مــن بخواهــم بــه عنــوان یــک نظــاره گــر بــی طــرف بــه گذشــته، 
حــال و آینــده انــرژی تجدیدپذیــر بــه صــورت عــام و انــرژی بــادی بــه 
صــورت خــاص نــگاه کنــم، بــا کمــال تاســف معتقــدم کــه مــا اصــا در 
ایــن کار موفــق نبــوده ایــم. در بخــش دولتــی هــم علــی رغــم تــاش 
هــای صــورت گرفتــه آن عــزم راســخ و الزم وجــود نــدارد چراکــه مســاله 
بــه طــور جامــع و درســت تعریــف نشــده اســت. البتــه ایجــاد و توســعه 
یــک صنعــت جدیــد معطــوف بــه آینــده، اصــا کار آســانی نیســت. مــن 
ــم اشــتباه  ــدوارم کــه نظرات ــا تمــام وجــود امی ــا ب ــدوارم نیســتم ام امی
باشــد و مــا شــاهد پیشــرفت ایــن صنعــت در ســال هــای آتــی باشــیم.
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چـکیـــده ســخنرانی 
ــس  ــر و رئی ــاون وزی مع
ــای  ــرژی ه ــازمان ان س
ــره وری  ــر و به تجدیدپذی
دکتر  بـــرق  انـــرژی 

ــادق زاده سید محمد صـ
- انــرژی هــای تجدیدپذیــر در کشــوری کــه غنــی اســت از نفــت و گاز 
ارزان قیمــت و بــرای تولیــد بــرق تقریبــا بــه صــورت رایــگان در اختیــار 
نیــروگاه هــا قــرار مــی گیــرد، چالــش بســیار بزرگــی دارد و رقابــت در 
ایــن حــوزه بســیار مشــکل اســت. از ویژگــی هــای مهــم توســعه انــرژی 
تجدیدپذیــر ایــن اســت کــه بنیــان آن از ابتــدا توســط بخــش خصوصــی 

گذاشــته شــد.
ــدی را  ــد شــرایط جدی ــم هــای جدی - از ســال گذشــته موضــوع تحری
ــای  ــرژی ه ــه ان ــی از جمل ــای صنعت ــوزه ه ــه ح ــعه در هم ــرای توس ب
ــر  ــر س ــا ب ــم ه ــایه تحری ــا س ــت. ام ــود آورده اس ــه وج ــر ب تجدیدپذی
ــی  ــنگین نیســت، حت ــا س ــعه آن ه ــر و توس ــای تجدیدپذی ــروگاه ه نی
مــا شــاهد آن هســتیم کــه نــه بــا آن شــتاب امــا بــدون آن کــه رشــد 
ــش  ــاهد افزای ــان ش ــود همچن ــف ش ــر متوق ــای تجدیدپذی ــروگاه ه نی
ماهانــه و گاهــا هفتگــی در افزایــش ظرفیــت هــای انــرژی هــای 

ــتیم. ــر هس تجدیدپذی
ــارک و  ــیار مب ــه بس ــود اگرچ ــه ب ــکل گرفت ــه ش ــتابانی ک ــد ش - رش
ــد  ــود آن رش ــت نب ــه مصلح ــم ب ــی ه ــاید خیل ــا ش ــود ام ــمند ب ارزش
ــی  ــد و م ــدا کن ــه پی ــادی ادام ــی زی ــای خیل ــال ه ــرای س ــتابان ب ش
بایســت یــک مقــدار محدودتــر پیــش مــی رفتیــم. یکــی از عواقبــی کــه 
رشــد شــتابان 60 درصــد در ســال خواهــد داشــت، برخــورد کــردن بــه 
مشــکل تامیــن مالــی اســت. مــا بــرای نیــروگاه هایــی کــه در مقیــاس 
ــه مــی  ــا ظرفیــت هــای بســیار زیــاد شــکل بگیــرد چگون گســترده و ب
توانیــم تامیــن مالــی کنیــم و بازپرداخــت صورتحســاب هــای آن هــا را 
انجــام دهیــم. بنابرایــن خــود ایــن محــدود شــدن نــرخ رشــد فرصتــی 
بــرای مــا ایجــاد کــرد کــه بــه دنبــال یــک منبــع مالــی جدیــد باشــیم 
ــاط  ــرده و نق ــری ک ــان را بازنگ ــل خودم ــای قب ــال ه ــد س ــم رون و ه

ــل برســانیم. ــه حداق ضعفمــان را ب
ــرداری حــدود 710  ــره ب ــای در حــال به ــروگاه ه ــت نی ــروز ظرفی - ام
مــگاوات اســت کــه صورتحســاب بــه آن هــا پرداخــت مــی شــود. حــدود 
70 مــگاوات هــم نیــروگاه هایــی هســتند کــه از نظــر مــا احــداث شــده 
ــه شــبکه آن  مــی باشــند چراکــه فقــط مراحــل آخــر ماننــد اتصــال ب
هــا باقــی مانــده اســت و تــا پیــک تابســتان بــه ظرفیــت 800 مــگاوات 
ــام نشــان  ــداد و ارق ــن اع ــم رســید. ای ــر خواهی ــرق تجدیدپذی ــد ب تولی
ــرفت و  ــع پیش ــد مان ــته ان ــا نتوانس ــم ه ــه تحری ــت ک ــده آن اس دهن

توســعه نیــروگاه هــای تجدیدپذیــر شــوند.
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ــد  - امــا چــه اتفاقاتــی در چنــد مــاه گذشــته رخ داده اســت کــه بتوان
ــح  ــا را در مســیر صحی ــاند و م ــل برس ــه حداق ــی را ب ــرات منف ــن اث ای
ــه  توســعه تجدیدپذیرهــا قــرار دهــد. از نظــر بنــده بخــش خصوصــی ب
خوبــی وظایــف خــودش را اعــم از احــداث، انتقــال تکنولــوژی، اتصــال 
بــه شــبکه و ... انجــام داده اســت و در مقابــل از بخــش دولتــی دو مهــم 
را انتظــار دارد، وصــول صورتحســاب و بازگشــت ســرمایه بــه موقــع. در 
قانــون بودجــه ســال 1398 دو اتفــاق مهــم افتــاد، اولیــن اقــدام افزایــش 
عــوارض بــرق بــه رقــم 10 درصــد رســید. عــوارض بــرق در ســال هــای 
گذشــته هــم اگرچــه وجــود داشــت امــا در ردیــف بودجــه دولــت بــود 
ــت مــی شــد و در نهایــت تخصیــص گرفتــن و جــدا  ــه دول و وارد خزان
ــه و بودجــه بســیار کار مشــکلی  ــن بودجــه از ســازمان برنام ــردن ای ک
بــود. در بودجــه ســال 98 اتفــاق دوم خوبــی کــه افتــاد ایــن بــود کــه 
ــن  ــت. بنابرای ــرار گرف ــی ق ــد اختصاص ــوان درآم ــه عن ــد ب ــن درآم ای
ــان  ــه همچن ــود آن ک ــا وج ــود ب ــی ش ــول م ــه وص ــی ک ــوارض برق ع
مشــکل تفکیــک آن بــا دیگــر منابــع صنعــت بــرق وجــود دارد امــا ایــن 
منابــع وارد حســاب اختصاصــی در خزانــه دولــت مــی شــود کــه دیگــر 
ــن حســاب  ــت محصــوب نمــی شــود و از ای ــی دول ــع عموم جــزو مناب

تنهــا ســازمان ســاتبا اجــازه برداشــت دارد.
- در روزهــای آخــر ســال 97 مبالغــی کــه در ســال 96 صــرف انــرژی 
هــای تجدیدپذیــر نشــده بــود )مبلــغ 230 میلیــارد تومــان( بــه صــورت 
اســناد خزانــه در اختیــار انــرژی هــای تجدیدپذیــر قــرار گرفــت، 
ســازمان برنامــه و بودجــه آن را تخصیــص داده و خزانــه آن را پرداخــت 
کــرده و عمــا اکنــون در اختیــار بانــک ملــی قــرار دارد. در دو ســه روز 
ــک  ــه بان ــی داشــتیم را ب ــا بده ــه آن ه ــه ب ــد شــرکتی ک گذشــته چن
ملــی معرفــی کــرده ایــم تــا از محــل اســناد خزانــه و اختــاف مبالغــی 
کــه مربــوط بــه ســود اســناد خزانــه اســت بدهیشــان را دریافــت کننــد. 
ــه  ــا اســناد خزان ــه صــورت نقــدی و ی ــا مبالغــی کــه ب بدیــن ترتیــب ب
ــر  ــال 97 دیگ ــر س ــا آخ ــرد، ت ــم ک ــا خواهی ــم و ی ــرده ای ــت ک پرداخ

بدهــی نخواهیــم داشــت.
ــه  ــوط ب ــه مرب ــا بدهــی اســت ک ــه شــرکت ه ــده ب ــی مان - بدهــی باق
تعدیــل نــرخ ارز اســت در اثــر افزایــش دو تــا ســه برابــری نــرخ ارز کــه 
ایــن مبالــغ بــر حســب ابــاغ بانــک مرکــزی نــرخ ETS مــی باشــد کــه 

بایــد بــرای آن هــم منابعــی پیــدا کنیــم.
ــگاوات  ــزار م ــداث 5 ه ــتیم اح ــال آن هس ــه دنب ــه ب ــه ک ــا آنچ - ام
نیــروگاه تجدیدپذیــر اســت. بــرای 4000 مــگاوات نیــروگاه باقــی مانــده 
یــا بایســتی منابــع عــوارض بــرق را افزایــش دهیــم و یــا منابــع جدیــدی 
ــرق غیرممکــن نیســت و فضایــی کــه  پیــدا کنیــم. افزایــش عــوارض ب
در مجلــس فعلــی و آینــده اســت ایــن اجــازه را بــه مــا مــی دهــد کــه 
ســهم عــوارض بــرق را تــا 14 درصــد افزایــش دهیــم. امــا تفکــر ایــن 
ــر از  ــا دیگ ــیده و م ــودش رس ــقف خ ــه س ــرق ب ــوارض ب ــه ع ــت ک اس
عــوارض بــرق نمــی توانیــم بــه عنــوان منابــع توســعه آتــی و گســترده 

ــر در کشــورمان تکیــه کنیــم. ــرژی هــای تجدیدپذی ان
ــا  ــگاوات و ی ــزار م ــرای توســعه 5 ه ــدی بایســتی ب ــع جدی - چــه مناب
حتــی ظرفیــت هــای بیشــتر جســتجو کنیــم؟! یکــی از منابعــی کــه در 
تبصــره 3 مــاده 61 قانــون اصــاح الگــوی مصــرف بــه آن اشــاره شــده 
اســت، ســوخت صرفــه جویــی شــده مــی باشــد. همچنیــن قانــون 12 
حمایــت از تولیــد هــم بــه آن تاکیــد دارد. گام هایــی در زمینــه اســتفاده 
از ســوخت صرفــه جویــی شــده برداشــته شــده اســت. تولیــد کننــدگان 

ــده  ــرف نش ــده و مص ــی ش ــه جوی ــوخت صرف ــد س ــتی بتوانن ــا بایس م
خــود را دریافــت و ایــن ســوخت را در داخــل یــا خــارج از کشــور جهــت 
ــد  ــر ســرمایه گــذاران بتوانن ــع دوم، اگ ــد. منب صــادرات اســتفاده نماین
ــی  ــع مال ــادرات، مناب ــل ص ــد و از مح ــادر کنن ــر را ص ــرق تجدیدپذی ب
ــه  ــرق ب ــاز اول صــادرات ب ــا اگــر در ف ــد. ام ــاز را بدســت آورن مــورد نی
کشــورهای همســایه را در نظــر بگیریــم آنقــدر قابــل توجــه اســت کــه 
بازگشــت ســرمایه بســیار جذابــی را بــرای ســرمایه گــذاران فراهــم مــی 
ــن موضــوع  ــاه گذشــته دســتورالعمل ای ــد م ــد. خوشــبختانه در چن کن
نیــز ابــاغ شــده و قانونمنــد شــده اســت. امــروز عمــا در ســاتبا هــم 
پروانــه هــای صــادرات بــرق را صــادر مــی کنیــم و هــم قــرارداد مربوطــه 
ــاتبا  ــن کار س ــن ای ــرای شــتاب گرفت ــم. ب ــی کنی ــم و امضــا م را تنظی
اخیــرا ایــن امــکان را هــم فراهــم کــرده تــا همــه کســانی کــه قــرارداد 
ــد  ــرق خودشــان را صــادر کنن ــد ب ــد بتوانن ــرق دارن ــد تضمینــی ب خری
ــرق دچــار کاســتی و مشــکل شــدند،  ــی کــه در صــادرات ب و هــر زمان
همچنــان ایــن قــرارداد تضمینــی بیســت ســاله مــی توانــد بــه عنــوان 
ــه  ــرق خودشــان را ب ــه ایــن شــرکت هــا خدمــت کنــد و ب پشــتیبان ب

ســاتبا بفروشــند.
ــرق و  ــه از صــادرات ب ــی ک ــع مال ــه از مناب ــم ک ــی کن ــن تصــور م - م
ــه  ــده ب ــی ش ــه جوی ــه از محــل ســوخت صرف ــی ک ــن از منابع همچنی
دســت مــی آیــد مــا منابــع مالــی کافــی را بــرای ایــن کــه انــرژی هــای 
ــم  ــار خواهی ــم، در اختی ــعه دهی ــته توس ــش از گذش ــر را بی تجدیدپذی
ــرژی هــای  ــه ان ــع مجــازی دیگــر کاهــش هزین ــک منب ــا ی داشــت. ام
تجدیدپذیــر اســت. در ســال 95 و 94 قیمــت هــای ســرمایه گــذاری در 
نیــروگاه هــای بــادی و خورشــیدی حداقــل دو برابــر بیشــتر از قیمــت 

ــوده اســت.  تجهیــزات ایــن نیــروگاه هــا در زمــان حــال ب
- تامیــن تجهیــزات نیــروگاه هــای تجدیدپذیــر اقــدام مثبــت دیگــری 
ــوی  ــاح الگ ــون اص ــاده 61 قان ــی م ــه اجرای ــن نام ــه در آیی ــود ک ب
مصــرف در مصوبــه هیئــت وزیــران پیــش بینــی شــده بــود امــا تحقــق 
پیــدا نکــرده بــود امــا در بهمــن مــاه ســال 97 عمــا محقــق شــد و مــا 
ضرایــب تشــویقی خریــد تضمینــی بــرق دو شــرکت را نهایــی کردیــم. 
ــادی، 12  ــد توربیــن هــای ب ــرای تولی ــا ب ــال شــرکت مپن ــه طــور مث ب
ــر  ــه اگ ــا ک ــن معن ــد، بدی ــه ش ــر گرفت ــب تشــویق در نظ درصــد ضری
ــا  ــادی مپن ــای ب ــن ه ــادی، از توربی ــروگاه ب ــداث نی ــرای اح ــی ب کس
اســتفاده کنــد، نــرخ خریــد تضمینــی بــرق آن 12 درصــد افزایــش پیــدا 
مــی کنــد. همچنیــن بــرای تولیــد اینورترهــای خورشــیدی بــرای یــک 
ــرکت  ــک ش ــرای ی ــید و ب ــب رس ــه تصوی ــد ب ــم 10 درص ــرکت رق ش
دیگــر نیــز در حــال تصویــب مــی باشــد و عمــا یــک فضــای رقابتــی 
بــرای تولیــد اینورترهــای خورشــیدی را در ســال 98 در کشــور شــاهد 
ــای  ــه ه ــه کاهــش هزین ــن مســاله ب ــه ای ــم ک ــود. امیدواری ــم ب خواهی

تمــام شــده ســرمایه گــذاری در ایــن حــوزه کمــک کنــد.
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چکیده نشست تخصصی
 "نقش اقتصاد انرژی الکتریکی بر توسعه صنعت بادی کشور"

بــا حضــور  ایــن نشســت 
ــده  ــی )گردانن ــر دورعل دکت
صــادق  دکتــر  نشســت(، 
ــر و رئیــس  زاده )معــاون وزی
ــی زاده  ــر قاض ــاتبا(، دکت س
ــرو(،  ــگاه نی ــس پژوهش )رئی
دکتــر آســایی )مدیرعامــل 
ــاد( و  ــه ب ــن م ــرکت آری ش
ــناس  ــی )کارش ــدس گل مهن
ــزار  ــا( برگ ــروه مپن ــی گ فن

گردیــد.
آســایی  دکتــر  ابتــدا  در 
اقتصــاد  "نقــش  دربــاره 
انــرژی الکتریکــی بــر توســعه 
صنعــت بــادی کشــور" ارائــه 
ای بــه شــرح زیــر داشــتند : 
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- مهــم تریــن مســاله بازدارنــده انــرژی هــای تجدیدپذیــر بحــث ارزان 
ــت.  ــی اس ــای حرارت ــروگاه ه ــه نی ــده ب ــص داده ش ــودن گاز تخصی ب
ــد  ــد و بای ــغ ندارن ــه تبلی ــازی ب ــادی و خورشــیدی نی ــای ب ــروگاه ه نی
یــک مکانیــزم رقابتــی برایــش ایجــاد کنیــم. نمــودار زیــر بــرای نیــروگاه 

ــی ســیاهپوش اســت. ــادی 61 مگاوات ب

 همانطــور کــه ماحظــه مــی کنیــد Capacity Factor ایــن نیــروگاه 
ــار شــبکه  ــک ب ــا پی ــا ب ــای ســال کام ــاه ه ــر م ــاه و دیگ ــرداد م در م

منطبــق اســت. 
ــدود  ــنجیم، ح ــی را بس ــای حرارت ــروگاه ه ــر نی ــان اگ ــن زم در همی
80000 مــگاوات نیــروگاه حرارتــی نصــب شــده داریــم ولــی پیــک بــار 
ــگاوات اســت.  ــد حــدودا 50000 م ــد بدهن ــی توانن ــه م ــبکه ای ک ش

بــرای آن کــه بتــوان مقایســه ای بیــن نیــروگاه هــای حرارتــی و 
ــه  ــی ک ــق جدول ــی را طب ــری فرضیات ــک س ــام داد ی ــر انج تجدیدپذی
ــای ارز  ــر مبن ــی ارز را ب ــرده ام. یعن ــال ک ــد، اعم ــی کنی ــاهده م مش
ــا در نظــر  ــای خــوراک پتروشــیمی ه ــر مبن ــی و قیمــت گاز را ب نیمای

ــه ام. گرفت
بــا اســتفاده از اطاعــات و آمارهــای انــرژی ســالیانه وزارت نیرو، ســوخت 
نیــروگاه هــای حرارتــی را بــا قیمــت هــای فــرض شــده محاســبه کــرده 
و بــه رقــم 465 تومــان بــر کیلــووات ســاعت رســیده ایــم. در مــورد آب 

ــدد 0.3  ــی ع ــم آب مصرف ــن حــال رق ــا  ای ــا ب ــق نیســت ام ــار دقی آم
تومــان بــر کیلــووات ســاعت اســت. مبلــغ 185 تومــان بــرای بخشــنامه 
ــت بحــث  ــود. در نهای ــی ش ــه م ــه آن اضاف ــط زیســت ب ــی محی آلودگ

تبدیــل انــرژی بــرای کســانی کــه مــی خواهنــد نیــروگاه احــداث کننــد، 
ــوع  ــود. مجم ــی ش ــام م ــاعت تم ــووات س ــر کیل ــان ب ــا 223 توم تقریب
ایــن اعــداد رقــم 874 تومــان بــر کیلــووات ســاعت، قیمــت واقعــی هــر 
کیلــووات ســاعت بــرق در خروجــی نیــروگاه هــای حرارتــی  مــی شــود.

 

ــادل 131  ــر مع ــار توانی ــق آم ــدودا طب ــه ح ــال ک ــل و انتق ــه نق هزین
تومــان بــر کیلــووات ســاعت اســت، بــه مبالــغ قبــل اضافــه مــی شــود. 
طبــق آمــار وزارت نیــرو حــدودا 13.5 درصــد تلفــات انتقــال و توزیــع 
ــی  ــد. یعن ــی باش ــاعت م ــووات س ــان کیل ــادل 157 توم ــه مع اســت ک
ــر  ــرق تمــام شــده درب مشــترکان مســکونی معــادل 1161 تومــان ب ب
کیلــووات ســاعت اســت. در حــال حاضــر مصــرف کننــدگان 94 تومــان 
ــت  ــان باب ــی 1067 توم ــد یعن ــی کنن ــت م ــان را پرداخ از 1161 توم
هــر کیلــووات ســاعت سوبســید داده مــی شــود کــه اگــر ایــن رقــم در 
ــان  ــارد توم ــه عــدد 294.913 میلی مصــرف کل کشــور ضــرب شــود ب
ــا فــرض فــروش 1.2  معــادل 31 میلیــارد دالر در ســال مــی رســیم. ب
میلیــون بشــکه نفــت در روز برابــر درآمدمــان از فــروش نفــت در ســال 
1398 سوبســید بــه آن خواهیــم داد. از طــرف دیگــر مــا 8 درصــد پــول 
بــرق را از مصــرف کننــده مــی گیریــم و 92 درصــد یارانــه بــه آن مــی 
دهیــم. مشــخص اســت کــه در ایــن شــرایط غیــر رقابتــی نمــی تــوان 
بــا ایــن نیــروگاه هــا رقابــت کــرد! ایــن هــا حالــت خــوش بینانــه بــود، 
اگــر گاز را 22 ســنت و دالر 14 هــزار تومــان در نظــر بگیریــم قیمــت 

واقعــی بــرق 1877 تومــان مــی شــود کــه عــدد واقعــی ایــن اســت!!!
ــاب  ــادی حس ــر اقتص ــر از منظ ــد اگ ــروگاه دماون ــال نی ــوان مث ــه عن ب

ــاند. ــروش برس ــود را بف ــرق خ ــان ب ــت 700 توم ــی بایس ــم م کنی
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ــد وزارت  ــود. بای ــی ش ــل نم ــرو ح ــط وزارت نی ــور فق ــا حض ــکل ب مش
نفــت هــم درگیــر شــود، مذاکــره شــود کــه ایــن گاز زیــادی را چــه راه 

حلــی برایــش مــی تــوان پیــدا کــرد.
پیشنهادات :

ــا  ــروگاه ه ــدگان در خروجــی نی ــه مصــرف کنن ــه ب ــص یاران 1- تخصی
باعــث مــی شــود کــه متوجــه ایــن موضــوع باشــیم کــه بــرق مــا 870 

ــه 70 تومــان!!! تومــان اســت و ن
2- احــداث نیــروگاه هــای تجدیدپذیــر بــه جــای نیــروگاه هــای ســوخت 
فســیلی، احــداث پتروشــیمی و ایجــاد ارزش افــزوده بــرای گاز اســتخراج 
ــر از  ــای تجدیدپذی ــروگاه ه ــدی نی ــرق تولی ــای ب ــت به ــده و پرداخ ش

محــل درآمــد پتروشــیمی هــا.
ــا نقــش اقتصــاد  ــی درخواســت شــد ت ــدس گل ــای مهن ــه از آق در ادام
ــه عنــوان یــک تولیــد کننــده توربیــن هــای  الکتریکــی را در تولیــد، ب
بــادی شــرح دهنــد. ایشــان مشــکات عدیــده ای کــه تحریــم هــا بــرای 
پــروژه توربیــن هــای 4.5 مگاواتــی مپنــا ایجــاد کــرده، مطــرح کردنــد. 
همچنیــن در رابطــه بــا سیاســت فعلــی مپنــا مبنــی بــر تولیــد، نصــب 
ــه  ــی را ارائ ــی، توضیحات ــرایط فعل ــا در ش ــای مپن ــت بق ــروش، جه و ف

دادنــد.
ــه  ــا ارائ ــه ایــن ســوال کــه آی دکتــر صــادق زاده در پاســخ ب

دکتــر آســایی را تاییــد مــی کنیــد اظهــار داشــتند : 
- در همــه جــای دنیــا یارانــه بــه نیــروگاه هــای تجدیدپذیــر بــه جــای 
نیــروگاه هــای فســیلی پرداخــت مــی شــود؛ کــه در حــال حاظــر هــم 
ــد.  ــه ندارن ــه پرداخــت یاران ــر دیگــر نیــازی ب نیــروگاه هــای تجدیدپذی
ــوخت  ــه س ــنگینی را ب ــیار س ــه بس ــفانه یاران ــا متاس ــور م ــا در کش ام
ــی  ــن در اینجــا مطــرح م ــه م ــه ای ک ــم. نکت ــی دهی ــای فســیلی م ه
ــد  ــی زن ــا م ــه م ــا ب ــه ه ــن یاران ــه ای ــه ضــرری ک ــن اســت ک ــم ای کن
پیامدهــای آن اســت. بــه عبــارت دیگــر مــا بــه ســمت صنایــع پاییــن 
ــم  ــی لمــس مــی کنی ــه خوب ــروز ب ــم. ام دســتی نفــت و گاز نمــی روی
کــه در شــرایط تحریــم عــدم حضــور مــا در صنایــع پاییــن دســتی بــه 
بهانــه غیــر اقتصــادی بــودن در ســال هــای گذشــته یــک توطئــه قابــل 
رســیدگی بــوده اســت. یکــی از عواملــی کــه امــروز آن را بــه ســادگی 
ــه  ــا پرداخــت ایــن یاران مــی توانیــم درک کنیــم ایــن اســت کــه مــا ب
ــن توهــم  ــم و عمــا ای ــع را غیــر اقتصــادی کردی هــا بســیاری از صنای

را در کشــور ایجــاد کردیــم کــه مــا ســوخت اضافــه داریــم و اگــر ایــن 
ــا آن کنیــم؟!!  ــد چــه کاری ب ســوخت را نســوزانیم بای

در ادامــه میزگــرد آقــای دکتــر قاضــی زاده مطالبــی را جهــت 
ــه  ــر، ب ــوزه تجدیدپذی ــب و کار ح ــود کس ــای بهب راهکاره

ــد : ــه نمودن ــر ارائ ــرح زی ش
ــد  ــا اگــر قیمــت خری ــن ســوال شــروع مــی کنــم کــه آی ــا ای - مــن ب
ــز  ــر بیشــتر شــود کســب و کار شــما نی ــای تجدیدپذی ــرژی ه ــرق ان ب
ــه! مــن  ــد البت ــر بگوی ــک نف پیشــرفت خواهــد کــرد؟! ممکــن اســت ی
ســوال مــی کنــم کــه چــرا البتــه؟! تمــام صحبــت هایــی کــه االن مــا 
انجــام مــی دهیــم بــر پایــه ایــن فــرض اســت کــه مــا تــوان ملــی را در 
تصمیــم گیــری صحیــح در حــوزه انــرژی در بحــث یارانــه پیــدا بکنیــم، 
یعنــی مجمــوع مســایل اجتماعــی، اقتصــادی و ســازکارهای اداری الزم 

ــر ایــن موضــوع را بتوانیــم حــل و فصــل کنیــم.  ب
ــرژی چــه کاری  - ایــن نکتــه خیلــی مهــم اســت کــه مــا در حــوزه ان
ــگاه محیــط زیســتی مــی خواهیــم  مــی خواهیــم انجــام بدهیــم؟! از ن
حداقــل CO2 را منتشــر کنیــم، از نــگاه منابــع ســرمایه و دارایــی مــی 
خواهیــم حداکثــر اســتفاده را کنیــم. بــه ایــن دو مســاله نــگاه کنیــم و 

ســپس جایــگاه خــود را در ایــن بحــث پیــدا کنیــم. اگــر جمعــی کــه در 
ایــن جــا هســتیم فــرض کنیــم قــوه مجریــه و مقننــه تمــام اختیــارات 
را بــه مــا تفویــض کــرده و بگوینــد هــر تصمیــم گرفتــه باشــید مــا اجــرا 
مــی کنیــم. وقتــی صحبــت از کاهــش CO2 صحبــت مــی کنیــم بایــد 
کشــور را مــال خــود در نظــر بگیریــم و بعــد تصمیــم بگیریــم. یکــی از 
راه کارهــا ایــن اســت کــه بخــاری هــای مــردم را بهینــه کنیــم، عــادات 
مــردم را اصــاح کنیــم. همیــن کــه نــرخ را اصــاح کنیــم کلــی مصــرف 
مــردم را تغییــر مــی دهــد، خیلــی از بحــث هــا تغییــر مــی کنــد. اگــر 
بحــث کاهــش CO2 اســت اولویــت اول مــا قاعدتــا بــه ســمت اصــاح 
ســبک مصــرف در مصــارف گرمایشــی مــی رود. بهینــه ســازی در حــوزه 
تولیــد بــرق بســیار کار خوبــی اســت ولــی لزومــا ســود ده تریــن طــرح 
ــت  ــن باب ــات را از ای ــن موضوع ــت. ای ــرژی نیس ــازی ان ــه س ــا، بهین ه
ــرخ  ــر ن ــم، اگ ــگاه کنی ــه ن ــه مســایل یکپارچ ــه ب ــم ک ــی کن ــرض م ع
هــا اقتصــادی بشــود و .... بحــث یــک شــکل دیگــر پیــدا مــی کنــد. در 
حــوزه تجدیدپذیــر، حمایــت دولــت هــا از تجدیدپذیــر بــرای ایــن بــود 
ــکان نداشــت در  ــه نباشــد ام کــه در اقتصــاد آزادی کــه مشــمول یاران



20

دوره طفولیــت، ایــن تکنولــوژی هــا بــا فســیلی رقابــت کننــد. نکتــه اصلــی ایــن اســت کــه چــون مــا آینــده را در تجدیدپذیــر هــا مــی بینیــم بــه 
ایــن انــرژی هــا اهمیــت مــی دهیــم. در حــوزه تجدیدپذیــر وقتــی بــه اقتصــاد آن عمیقــا نــگاه کنیــم جــواب مســاله کاهــش CO2 نیســت، کــه 
بــه ایــن دلیــل اکنــون بــرق تجدیدپذیــر تولیــد کنیــم، اگــر هــدف مســاله تولیــد بــرق بــه ارزان تریــن فــرم ممکــن اســت بازهــم جوابــش تولیــد 
بــرق تجدیدپذیــر نیســت. در اقتصــاد مــا تولیــد بــرق تجدیدپذیــر بــه آن دلیــل موجــه اســت کــه بتــوان دوره خیــز فنــاوری را ســرعت داد. منفعــت 
کشــور مــا بیــش از آن کــه در ایــن باشــد کــه  یارانــه بدهیــم بــه یــک شــرکت خارجــی تــا بیایــد در کشــور مــا بــرق تجدیدپذیــر تولیــد کنــد، در 

آن اســت کــه یــک شــرکت ایرانــی در خــارج از کشــور بــا فنــاوری یــا تــوان مهندســی ایرانــی، بــرق تجدیدپذیــر تولیــد کنــد.
در پاســخ بــه اظهــارات دکتــر قاضــی زاده، دکتــر دورعلــی گرداننــده نشســت اشــاره ای بــه ایــن نکتــه کردنــد کــه کســانی کــه کاری را شــروع کــرده 
انــد مــی بایســت بتواننــد ادامــه حیــات کننــد. یــا حتــی اگــر شــخصی نگاهــش همــان مــورد ســوم باشــد، مــی بینــد کــه زیــر ســاخت تجدیدپذیــر 
در کشــور نیســت. وی در ادامــه افــزود خیلــی از ایــن اقدامــات افــراد ممکــن اســت کــه آن مــورد ســومی کــه حضرتعالــی اشــاره کردیــد را در پشــت 

ذهــن داشــته باشــد ولــی خــود ایــن هــا بــا بــن بســت هــای موجــود بایــد ادامــه مســیر را همــوار بیابنــد یــا خیــر؟!
همچنین دکتر صادق زاده نکاتی را در خصوص صحبت های دکتر قاضی زاده، عرض نمودند :

ــه  آن چــه کــه مهــم اســت ایــن مــی باشــد، بــدون آن کــه وارد تصمیــم گیــری و ریــز مدیریــت شــویم نقــش دولــت را ایفــا کنیــم و از ورود ب
حیطــه بخــش خصوصــی خــودداری کنیــم. بســیاری از ایــن بحــث هــای کــه در شــرایط فعلــی در دســتگاه هــای دولتــی مــی شــود جــزو اختیــارات 
بخــش خصوصــی اســت. ایــن کــه مــا انــرژی تجدیدپذیــر بایــد داشــته باشــیم یــا خیــر، یــا ایــن کــه مــا بهینــه ســازی انــرژی بایــد انجــام دهیــم 
یــا خیــر؟! ایــن اشــتباه تریــن ســواالتی اســت کــه در دولــت مــی توانــد مطــرح شــود. حداکثــر ریــز مدیریتــی کــه دولــت مــی توانــد در آن وارد 

شــود ایــن اســت کــه مشــوق هایــی را بــه صــورت مــوردی، محــدود و زمــان دار بــرای ترویــج تکنولــوژی در نظــر بگیــرد.

چکیده نشست تخصصی
"چالش های سرمایه گذاری و توسعه نیروگاه های بادی در فضای تحریم"

ایــن نشســت بــا حضــور آقایــان دکتــر رضایــی 
ــان  ــده نشســت(، مهنــدس چیــت چی )گردانن
)وزیــر ســابق نیــرو(، دکتــر آســایی )مدیرعامل 
ــر  ــب ف ــر ادی ــاد( و دکت ــه ب ــن م ــرکت آری ش
)مدیرعامــل شــرکت انــرژی هــای تجدیدپذیــر 
مپنــا( برگــزار گردیــد. ایــن میزگــرد بــا ارائــه 
مطالبــی در خصــوص "فرصــت هــا و مشــکات 
فضــای  در  بــادی  هــای  نیــروگاه  توســعه 
تحریــم" از جانــب آقــای مهنــدس چیــت 
چیــان آغــاز گردیــد کــه در ادامــه چکیــده ای 

ــد. ــی نمایی از آن را مشــاهده م

- اولیــن مطلــب ایــن اســت کــه تحریــم چــه مشــکاتی بــر ســر نیــروگاه هــای بــادی ایجــاد کــرده اســت؟ عــدم امــکان  ســرمایه گــذاری و تامیــن 
مالــی خارجــی ابتدایــی تریــن مشــکلی اســت کــه بــر ســر راه ایــن صنعــت در شــرایط تحریــم قــرار مــی گیــرد. مشــکل بعــدی تامیــن تجهیــزات 
خارجــی اســت. بســیاری از شــرکت هــا در ایــن شــرایط کار مســتقیم بــا ایــران انجــام نمــی دهنــد. چراکــه تجــارت بزرگتــر بــا ســود بیشــتری 
در آمریــکا دارنــد بــه همیــن خاطــر منافــع خودشــان را بــرای کارهــای کوچــک بــه خطــر نمــی اندازنــد. البتــه آنطــور نیســت کــه امــکان تامیــن 
تجهیــزات بــه صفــر رســیده باشــد امــا موانــع جــدی بــر ســر راه اســت.  موانعــی کــه در انتقــال تکنولــوژی ایجــاد شــده اســت. در آن فاصلــه ای 
کــه برجــام تصویــب شــد تــا قبــل از زمانــی کــه زمزمــه هــای آمریــکا مبنــی بــر خــروج خــود از برجــام شــنیده شــود، یــک شــرکت خارجــی 
کــه یکــی از بزرگتریــن ســازنده توربیــن هــای بــادی در اروپــا بــود بــه همــراه ســفیر آن کشــور بــه ماقــات مــن آمدنــد، مطالعاتــی را انجــام داده 
بودنــد کــه کارخانــه ای کــه در اســپانیا داشــتند را تعطیــل کننــد و آن را بــه داخــل ایــران منتقــل کننــد و از اینجــا بــه همــه مشــتری هــای خــود 
صــادر کننــد. ایجــاد موانــع در مســیر همــکاری هــای فنــی و تحمیــل نوســانات غیــر منطقــی در قیمــت برابــری ریــال مقابــل ارزهــای خارجــی 
اســت. بدیــن معنــا کــه مــا افزایــش قیمــت ارز را داشــته ایــم کــه بخشــی از آن اقتصــادی اســت، یعنــی آن مقــداری کــه بــا نــرخ تــورم در کشــور 
برابــری مــی کنــد دالیــل اقتصــادی دارد و اجتنــاب ناپذیــر هــم هســت. امــا بــه دلیــل تحمیــل تحریــم هــا یــک شــرایط روانــی ایجــاد مــی شــود 
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کــه قیمــت ارز بــه صــورت غیــر منطقــی افزایــش پیــدا مــی کنــد. تبعــا وقتــی یــک تولیــد کننــده در داخــل کشــور بخواهــد تجهیــزات خــود را 
ــه ارز و خــارج  ــه ریــال تولیــد کــرده و بخواهــد آن را تبدیــل ب از خــارج وارد کنــد و یــا ســرمایه گــذار خارجــی کــه در داخــل کشــور بــرق را ب
کنــد، بــا مشــکات جــدی برخــورد خواهــد کــرد. اصــوال ایــن تــا جایــی پیــش رفتــه کــه تولیــد بــرق از انــرژی هــای تجدیدپذیــر را تــا حــدودی 

ناموجــه کــرده اســت. 
ــه اســتفاده از ظرفیــت هــای داخلــی در مطالعــه، ســاخت تجهیــزات و اجــرای  ــوان ب ــم، مــی ت ــد آمــده در شــرایط تحری - از فرصــت هــای پدی
ــکا  ــه عبــارت دیگــر کاهــش ات ــا ب ــر ی ــرژی هــای تجدیدپذی ــا اســتفاده از ان ــرق ب ــاب آوری ب ــادی، ارتقــاء قابلیــت اطمینــان و ت نیــروگاه هــای ب
بــه شــبکه هــای گاز و انتقــال بــرق، ارتقــاء ســطح فــن آوری در کشــور بــا اســتفاده از تولیــد قطعــات و تجهیــزات در داخــل کشــور، اســتفاده از 
ظرفیــت هــای غیــر فعــال صنایــع کشــور بــه واصلــه ظرفیــت هــای از پیــش موجــود، ایجــاد فرصــت هــای جدیــد اشــتغال، کاهــش هزینــه هــای 
تمــام شــده نیــروگاه هــای بــادی، اشــاره کــرد. اخیــرا در پژوهشــگاه نیــرو بــه طراحــی توربیــن هــای بــادی 2 مگاواتــی رســیده ایــم و اولیــن واحــد 
آن مراحــل آخــر ســاخت را مــی گذرانــد و بــه زودی نصــب و بهــره بــرداری خواهــد شــد. مــا بــا صحبتــی کــه بــا صنایــع مختلــف داشــته ایــم 
بــه ایــن نتیجــه رســیدیم کــه در داخــل کشــور توربیــن هــای بــادی بــا کیفیــت توربیــن هــای اروپایــی بــا قیمــت هــای ســازندگان چینــی قابــل 
تامیــن اســت. یعنــی مــا مــی توانیــم خریــد هایمــان را بــا قیمــت کمتــر ریالــی کنیــم و در واقــع بــاال رفتــن قیمــت ارز فرصتــی را بــرای تولیــد 

بیشــتر در داخــل فراهــم کــرده اســت. 
- همانطــور کــه در صبــح هــم مطــرح شــد، ایــن تحریــم فقــط تحریــم هــای خارجــی نیســت، مــا متاســفانه بــا تحریــم هــای داخلــی نیــز مواجهیــم 
و بایــد بــرای آن هــا چــاره اندیشــید، چراکــه تصمیــم گیــری دربــاره ایــن هــا اصــا ارتباطــی بــا سیاســت خارجــه نــدارد. عــدم تخصیــص و پرداخت 
منابــع حاصــل از تبصــره، عــدم اجــرای مــاده  12 قانــون رفــع موانــع تولیــد، عــدم اجــرای قانــون هدفمندســازی یارانــه هــا و قانــون برنامــه ششــم 
از جملــه ایــن خــود تحریمــی هــا اســت. اگــر دولــت نمــی توانــد نســبت بــه یارانــه پرداختــی بــه مصــرف کننــدگان چــاره ای بیاندیشــد حداقــل 
زنجیــره تامیــن بــرق شــرکت هــای گاز، نفــت، نیــروگاه هــا و شــرکت هــای توزیــع را از زنجیــره یارانــه خــارج کنــد. بنابرایــن در چنیــن صورتــی 

اســت کــه نیــروگاه هــای تجدیدپذیــر قابلیــت رقابــت خودشــان را بــا نیــروگاه هــای حرارتــی اثبــات خواهنــد کــرد.
در ادامــه از آقــای دکتــر ادیــب فــر دعــوت بــه عمــل آمــد تــا  مطالبــی را در خصــوص موضــوع ایــن نشســت ارائــه نماینــد، ایشــان در ابتــدا اطاعاتی 
را کــه موسســه توســعه تحقیقــات اقتصــادی دانشــگاه تهــران، در خصــوص پیــش بینــی وضعیــت اقتصــادی ایــران در ســال 98، منتشــر کــرده 

اســت را ارائــه دادنــد.
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همچنین در خصوص چالش های داخلی که درگیر آن هستیم نیز آماری را به شرح زیر نشان دادند.

در اساید بعدی اولویت های اصاحی سال 1398 از منظر ایشان مطرح شد.



23

ایشان در بخش بعدی ارایه خود مفروضاتی را در خصوص تحریم ها مطرح کردند که چکیده ای از آن در زیر آمده است.
- در ابتــدا مــن بررســی کــرده ام کــه چــه چیــز را تحریــم هســتیم : صــادرات تجهیــزات، منابــع مالــی خارجــی، ســرمایه گــذار خارجــی، انتقــال 
پــول )منابعــی کــه ســرمایه گــذار از فــروش بــرق خــود بــه دســت آورده اســت را نمــی توانــد بــه کشــور خــود ارســال کنــد.( تجهیــزات فروشــندگان 
ــم هــا اســت و یکــی دیگــر  خارجــی کــه خــود ایــن دو بخــش اســت. برخــی تجهیــزات کــه از خــارج مــی بایســت وارد شــود در لیســت تحری

اجناســی اســت کــه پشــت گمــرک مــی مانــد و ثبــت ســفارش نمــی شــوند. 
ــی و  ــروی انســانی متخصــص داخل ــرق، نی ــن، شــبکه ب ــاد(، زمی ــرژی )ب ــع ان ــم نیســتیم : منب ــادی تحری ــای ب ــروگاه ه ــرای نی ــه ب ــواردی ک - م

ــادی ــروگاه ب ــزات نی ــنجی، EPC، O&M، تجهی ــیل س ــرای پتانس ــی ب ــکار اجرای ــی، پیمان خارج
- فرضیاتــی کــه بــرای احــداث نیــروگاه هــای بــادی آمــاده اســت : مشــتری برق )قــرارداد خریــد تضمینــی بــرق(، منابع مالــی 10% عــوارض=1860 
میلیــارد تومــان(، ســرمایه گــذار داخلــی، منابــع وام از محــل صنــدوق توســعه ملــی، صــادرات بــرق بــه همســایگان، تولیــد و فــروش بــرق در بعضــی 

. کشورها
- موانــع داخلــی را مــی توانیــم خودمــان مرتفــع کنیــم. هزینــه هــای مــا اکثــرا ارزی امــا درآمــد هــا ریالــی اســت. ضریــب تعدیلــی کــه داریــم 
نمــی توانــد تمامــا تغییــرات نــرخ ارز را پوشــش دهــد، لــذا ایــن را مــی توانیــم تصحیــح کنیــم. وزارت نیــرو علــی رغــم ایــن کــه ماهیانــه عــوارض 
را دریافــت مــی کنــد امــا پرداخــت آن صــورت نمــی گیــرد. چرخــه طوالنــی تبدیــل عــوارض بــه تولیــد کننــدگان بــرق کــه امســال توانســتیم 
چرخــه آن را کوتــاه تــر کنیــم. محاســبات پــول بــرق بــر مبنــای ETS بایــد انجــام شــود. بــه موقــع پرداخــت ننمــودن صــورت وضعیــت هــا بــه 

تولیــد کننــدگان بایــد مشــمول جریمــه شــود تــا تعاملــی درســت در پرداخــت هــا ایجــاد کنــد.
- از جملــه راهکارهایــی کــه در ایــن مســیر مــی تــوان نــام بــرد، دریافــت ســوخت صرفــه جویــی شــده یــا بــه صــورت نقــدی و یــا خــود ســوخت 
بایــد صــورت پذیــرد. دریافــت عــوارض محیــط زیســت بــه نفــع نیــروگاه هــا، تامیــن بــرق اضافــی ســازمان هــا و پــر مصــرف هــا از بــرق نیــروگاه 
هــای تجدیدپذیــر، ایجــاد زیــر ســاخت جهــت صــادرات بــرق نیــروگاه هــای بــادی، اطــاع رســانی و آمــوزش مدیــران موثــر در حــوزه انــرژی هــای 
تجدیدپذیــر، آمــوزش و ایجــاد فرهنــگ ســازی در مــدارس و دانشــگا هــا و عمــوم مــردم، ایجــاد حساســیت بــه توســعه منابــع پایــدار، ایجــاد شــغل 

پایــدار در مناطــق محــروم، مــی باشــد.
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در ادامــه آقــای دکتــر آســایی مطالبــی را در خصــوص موضــوع نشســت ارائــه دادنــد. گزیــده ای از ســخنان ایشــان در زیــر 
آمــده اســت :

- مــا یــک نیــروگاه 100 مگاواتــی در حــال احــداث در خــواف خراســان داریــم کــه بــرای تامیــن توربیــن هــای بــادی آن، بــا زیمنــس قــرارداد 
بســته ایــم امــا نمــی توانیــم پــول انتقــال دهیــم در مقابــل زیمنــس هــم نمــی توانــد ضمانــت نامــه بانکــی ارائــه کنــد. همیــن مشــکات جهــت 
خریــد توربیــن از شــرکت هــای چینــی هــم وجــود داشــت. مذاکراتــی را جهــت انتقــال تکنولــوژی و ســاخت توربیــن تحــت لیســانس زیمنــس بــا 

مپنــا انجــام دادیــم کــه بــه نتیجــه ای نرســید!
- سوبســید 92 درصــدی انــرژی الکتریکــی و عــدم تامیــن بودجــه کافــی در شــرایط تحریــم از جملــه چالــش هــای فضــای تحریــم اســت. بودجــه 
ریالــی کــه در زمــان قبــل از تحریــم هــا تخصیــص داده نمــی شــد همچنیــن در زمــان حــال حاظــر نیــز بودجــه ارزی هــم نیســت، روپیــه یــا یــوآن 
داده مــی شــود کــه ایــن ارزهــا حــدود 18 درصــد هزینــه نقــل و انتقــال پــول دارد. عــدم فــروش توربیــن هــای خــوب توســط ســازندگان خارجــی، 
گــران بــودن توربیــن هــای داخلــی بــه دلیــل تیــراژ پاییــن و ســربار بــاال، عــدم امــکان انتقــال پــول و تامیــن گارانتــی ارزی توســط فروشــندگان، 
مشــکات تامیــن قطعــات یدکــی و تعمیــر نگهــداری، مشــخص نبــودن نحــوه بازپرداخــت اقســاط ارزی و نحــوه تامیــن ارز و در نتیجــه عــدم تاییــد 

طــرح هــا در بانــک هــای عامــل و صنــدوق توســعه ملــی از جملــه دیگــر چالــش هــای ســرمایه گــذاری در شــرایط تحریــم هســتند. 
ــزرگ  ــد توربیــن هــای داخلــی، احــداث مــزارع بســیار ب ــرای فــروش ســوخت صرفــه جویــی شــده، خری ــه کارگیــری روش عملــی ب ــه و ب - ارائ
بــادی در جهــت کاهــش قیمــت تمــام شــده، تعییــن راهــکار مناســب بــرای بازپرداخــت اقســاط از جملــه راهکارهایــی اســت کــه مــی تــوان بــه 

کار گرفــت.
در جمــع بنــدی آخریــن نشســت تخصصــی کنفرانــس، آقــای دکتــر رضایــی در تاییــد فرمایشــات دیگــر اعضــا نشســت صحبــت هایــی را ارائــه 

کــرده و مطالبــه گــری عمومــی را یکــی از بیانــات پایانــی ایــن کنفرانــس شــناختند. 
در بخــش بعــدی کنفرانــس ســه مقالــه بــا موضوعــات زیــر ســاخت هــای الزم بــرای توســعه انــرژی هــای تجدیدپذیــر، مــروری بــر شــرایط فنــی 
و اقتصــادی ســاخت تجهیــزات توربیــن هــای بــادی در کشــور، بهــره بــرداری و تعمیــر نگهــداری نیــروگاه بــادی ســیاهپوش توســط آقایــان دکتــر 
مصطفــی رجبــی مشــهدی )معــاون برنامــه ریــزی و امــور اقتصــادی توانیــر(،  دکتــر عبــاس بحــری )عضــو هیــات مدیــره انجمــن علمــی انــرژی 

بــادی ایــران و دبیــر کنفرانــس(، مهنــدس درازگیســو )مدیــر پــروژه شــرکت آریــن مهبــاد(، ارائــه گردیــد.

در نهایت مراسم اختتامیه کنفرانس ششم در ساعت 17:30، با اعام بیانیه پایانی توسط دبیر این همایش به کار خود خاتمه داد.
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گزارش اختصاصی خبرنگار 
 Wind Power Monthly ماهنامه
در خصوص انرژی بادی در ایران

Faced with renewed US trade sanctions, Iran "would be better off forgetting wind energy", unless it seriously 
ramps up deployment, according to Hashem Oraee, president of the Iran Wind Energy Association (IRWEA).
 Online… The 61.2MW Sihapoush wind farm is Iran’s largest (pic: Arian Mah Baad) 
Tweet 
The Iranian wind sector enjoyed a sudden burst of optimism when sanctions were eased in early 2016 follow-
ing the signing of the nuclear agreement.
Domestic and international firms started work, securing licences, and there was talk of competitive tenders, 
underpinned by 20-year power purchase agreements (PPAs) and fairly attractive tariffs.
"It was a good start," Oraee said. Nevertheless, barriers remained, notably regarding land acquisition and fi-
nance. As a result, the only major new project to come online was the 61.2MW Siahpoush facility.
US sanctions
And now, following the US’s reimposition of sanctions last autumn, development has effectively come to a 
halt.
Because the sanctions target Iran’s finance and banking sectors, it is virtually impossible to make payments 
or secure debt and equity finance, explained Ahmad Khonsari, partner at law firm Watson Farley & Williams.
Even though Europe, Russia and China maintain that Iran should be allowed to trade — and, indeed, the EU 
forbids European firms from complying with sanctions — few companies are willing to risk "getting on the 
radar" of the US authorities, Khonsari added.
Most will err on the side of caution rather than run the risk, to them or their partners, of being denied access to 
the US market and its all-important financial sector.
And these are early days. "There is still not full clarity how things will develop over the next one to two years," 
Khonsari noted. As wind is a long-term business, "investors and developers will be looking for some level of 
stability and security," he said.
Meanwhile, Iran is faced with an acute hard-currency shortage and unfavourable exchange rates.
"The economics of renewable projects [have] changed drastically since most of the cost is in hard currency ... 
[while] the payment is made in local currency," Oraee said.
Logically, tariffs should be increased to compensate, but the government is "dragging its feet", he added.
‘Oil for renewable energy’
Instead, Iran’s renewable sector is suggesting an alternative approach to facilitate deployment. While the de-
tails are still being worked out, "oil for renewable energy" broadly sees private-sector investors in renewable 
projects receiving certificates each month from the oil ministry.
These represent fossil-fuel derivatives equal to the amount of fuel that would have had to be supplied to ther-
mal power stations to produce the same quantity of electricity.
The operator then sells the certificates on the open market.
While this is not risk free, it might be considered less risky than Iran’s energy ministry not being able to make 
cash payments under the PPA system, due to lack of funding.
Oraee will present the plan to the government in the coming weeks, but whatever happens, Iran needs to think 
big. An annual addition of 100MW or so is not economically viable, he argues.
Instead, Iran should target around 2GW per year if it is "to enjoy all the benefits of wind", Oraee believes.

  Iran looks at alternative models
as sanctions cut off financing
April 2019 by Jan Dodd 29



گزارش

نکات کلیدی:
• بــه دلیــل  افزایــش بهــره وری انــرژی، تقاضــای جهانــی انــرژی از دهــه 2030 میــادی بــه بعــد کاهــش خواهــد یافــت. پیــش بینــی مــی شــود 

عرضــه انــرژی در ســال 2032 بــه نقطــه بیشــینه برســد.
• از سیستم جهانی انرژی کربن زدایی شده و تا سال 2050، نیمی از انرژی از طریق منابع تجدیدپذیر تامین خواهد شد.

• در دهــه 2020 میــادی، تقاضــای جهانــی بــرای نفــت بــه حداکثــر رســیده و از ســال 2026، گاز طبیعــی در جایــگاه اصلــی تریــن منبــع انــرژی 
قــرار خواهــد گرفــت. چــاه هــای نفــت بــا شــیبی تندتــر از کاهــش تقاضــای جهانــی نفــت از رده خــارج شــده و تــا ســال 2040 یافتــن مناطــق 

نفتــی جدیــد ضــروری خواهــد بــود.
ــه خــود اختصــاص  ــرژی را ب ــی ان ــر شــده و 45% از تقاضــای جهان ــرژی الکتریکــی دو براب ــرای ان ــی ب ــا ســال 2050 میــادی، تقاضــای جهان • ت

ــادی و خورشــیدی تامیــن خواهــد شــد. ــرژی الکتریکــی مــورد نیــاز در جهــان توســط مــزارع ب خواهــد داد. دو ســوم ان
• ســهم هزینــه تامیــن انــرژی مــورد نیــاز بــه نســبت تولیــد ناخالــص داخلــی در ســال 2050 نســبت بــه امــروز کاهــش خواهــد یافــت. انتظــار 
مــی رود تغییــرات قابــل توجهــی در رونــد ســرمایه گــذاری صــورت گرفتــه و از ســال 2029 بــه بعــد، ســرمایه گــذاری بــه جــای منابــع فســیلی 

بــر انــرژی تجدیــد پذیــر و شــبکه متمرکــز شــود.
• تغییــرات پیــش بینــی شــده نمــی توانــد بــه هــدف جلوگیــری از گرمایــش زمیــن بــه میــزان کمتــر از 2 درجــه ســانتیگراد دســت یابــد. اقدامــات 
گســترده تــری در زمینــه هــای بهــره وری انــرژی، توســعه انــرژی تجدیدپذیــر، ذخیــره ســازی و کربــن زدایــی الزم اســت تــا بتــوان بــه اهــداف 

توافــق نامــه اقلیمــی پاریــس دســت یافــت.
ــه  ــل مراجع ــایت ذی ــه آدرس وب س ــتر ب ــده بیش ــه ش ــای ترجم ــزارش ه ــزارش و گ ــن گ ــل ای ــه کام ــت مطالع جه

ــد.  نمایی

http://www.irwea.org/fa/Content
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In the late 1990s, West Texas was full of rundown towns and pumpjacks, aging re-

minders of the oil rush of an earlier era. Today, the towns are thriving as 300-foot-

 tall wind turbines tower above those pumpjacks. Wind energy has become Texas's

 latest boom, with the Lone Star State now leading the nation. How did this dramatic

 transformation happen in a place that fights federal environmental policies at every

 turn? In The Great Texas Wind Rush, environmental reporters Kate Galbraith and

Asher Price tell the compelling story of a group of unlikely dreamers and innova-

.tors, politicos and profiteers

 The tale spans a generation and more, and it begins with the early wind pioneers,

 precocious idealists who saw opportunity after the 1970s oil crisis. Operating in an

 economy accustomed to exploiting natural resources and always looking for the next

 big thing, their ideas eventually led to surprising partnerships between entrepreneurs

 and environmentalists, as everyone from Enron executives to T. Boone Pickens, as

 well as Ann Richards, George W. Bush and Rick Perry, ended up backing the new

technology. In this down-to-earth account, the authors explain the policies and sci-

 ence that propelled the "windcatters" to reap the great harvest of Texas wind. They

 also explore what the future holds for this relentless resource that is changing the

face of Texas energy
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سرمایه گذاری غیردولتی در انرژی های نو از 12۴ هزار 
میلیارد ریال گذشت

نفــر   450 و  هــزار   43 اشــتغال  موجــب  تجدیدپذیــر  انرژی هــای 
و حجــم  در کشــور شــده  غیرمســتقیم  و  مســتقیم  بــه صــورت 
ــزار  ــش از 124 ه ــه بی ــش ب ــن بخ ــی در ای ــرمایه گذاری غیردولت س

میلیــارد ریــال رســیده اســت.

از تیرمــاه ســال 1388 تــا ابتــدای خردادمــاه ســال جــاری، ســه میلیــارد 
و 132 میلیــون کیلــووات ســاعت از منابــع تجدیدپذیــر، انــرژی تولیــد 
ــر  ــای تجدیدپذی ــرق از محــل انرژی ه ــد ب ــزان تولی ــن می ــه ای شــده ک
توانســته از انتشــار حــدود دو میلیــون و 161 هــزار تــن گاز گلخانــه ای 

بکاهــد.

همچنیــن ایــن میــزان تولیــد انرژی هــای نــو باعــث شــده 889 میلیــون 
مترمکعــب از مصــرف ســوخت های فســیلی در ایــران کــه جــزو عوامــل 
اصلــی آالیندگــی هــوا در کشــور اســت، کاســته شــود و بیــش از 689 

میلیــون لیتــر در مصــرف آب نیــز صرفه جویــی شــود.
ــال  ــور در ح ــر درون کش ــروگاه تجدیدپذی ــگاوات نی ــون 416 م هم اکن
احــداث اســت و ظرفیــت نصــب شــده انرژی هــای نــو کشــور بــه 724 
ــر  مــگاوات رســیده اســت. همچنیــن تاکنــون 103 نیــروگاه تجدیدپذی
مگاواتــی در کشــور نصــب شــده و 42 نیــروگاه مگاواتــی دیگــر نیــز در 

حــال احــداث اســت.

ــتغال 43  ــر موجــب اش ــای تجدیدپذی ــزارش، انرژی ه ــن گ ــاس ای براس
هــزار و 450 نفــر بــه صــورت مســتقیم و غیرمســتقیم در کشــور شــده 
ــش از 124  ــه بی ــش ب ــن بخ ــی در ای ــرمایه گذاری غیردولت ــم س و حج

هــزار میلیــارد ریــال رســیده اســت.

بررســی اعــداد و ارقــام موجــود در ایــن بخــش حکایــت از آن دارد کــه 
ــیدی، 40  ــوع خورش ــور از ن ــر کش ــای تجدیدپذی ــد نیروگاه ه 44 درص
درصــد از نــوع بــادی، 13 درصــد از نــوع برق آبــی کوچــک، دو درصــد 
از نــوع بازیافــت حــرارت و یــک درصــد نیــز از نــوع زیســت تــوده اســت.

ــای  ــرژی  ه ــارد دالری در ان ــذاری 330 میلی ــرمایه  گ س
ــان ــر جه تجدیدپذی

ــارد دالری در  ــرمایه گذاری 304 میلی ــرژی از س ــی ان ــس بین الملل آژان
پروژه هــای تولیــد بــرق جهــان از منابــع تجدیدپذیــر طــی ســال 2018 
ــر در حــوزه  ــرژی تجدیدپذی ــرای پروژه هــای ان خبــر داد و گفتــه کــه ب
حمل ونقــل، همچنیــن گرمایــش خانه هــا نیــز 25 میلیــارد دالر هزینــه 
ــرای  ــارد دالر هــم ب ــن حوزه هــا، 240 میلی ــر از ای ــه غی شــده اســت. ب
ــرژی در بخش هــای خانگــی،  افزایــش بهــره وری تولیــد و اســتفاده از ان

صنعتــی و حمل ونقــل هزینــه شــده اســت.

کل ســرمایه گذاری های جهانــی در حــوزه انــرژی در ســال گذشــته 1.8 
ــه انرژی هــای  ــم ب ــن رق ــود و اختصــاص یک ســوم از ای ــون دالر ب تریلی
ــد خبــر خوشــحال کننــده ای  ــر و افزایــش بهــره وری می توان تجدیدپذی
ــن  ــزان ســرمایه گذاری ها در ای ــه می ــت ک ــا نکتــه اینجاس ــد ام باش
بخش هــا طــی دو ســال گذشــته رشــدی نداشــته اســت. میــزان 
ــادی،  رشــد تولیــد ســاالنه بــرق از منابــع تجدیدپذیــر شــامل انــرژی ب
خورشــیدی، آبــی و غیــره در ســال 2000 حــدود 25 گیــگاوات بــود امــا 
میــزان رشــد آن در ســال 2016 هفــت برابــر ســال 2000 بــود و از آن 

بــه بعــد رشــد چندانــی نداشــته اســت.
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آهنــگ رشــد ســاالنه تولیــد بــرق از منابــع تجدیدپذیــر طــی 
دهــه جــاری )گیــگاوات(

ــد در ســال 2018 حــدود  ــر جدی ــای تجدیدپذی ــت کل نیروگاه ه ظرفی
177 گیــگاوات بــوده اســت کــه 77 گیــگاوات آن در چیــن، 18 گیگاوات 
ــرداری  ــورد بهره ب ــا م ــه اروپ ــز در اتحادی ــگاوات نی ــکا و 22 گی در آمری
قــرار گرفتــه اســت. توقــف آهنــگ رشــد تولیــد بــرق تجدیدپذیــر همــراه 
درصــد  )دو  زغال ســنگ  بخــش  در  ســرمایه گذاری ها  افزایــش  بــا 
نســبت بــه 2017( و نفــت وگاز )یــک درصــد( باعــث شــده اســت کــه 
میــزان تولیــد دی اکســید کربــن در ســال گذشــته 1.7 درصــد افزایــش 

یابــد و بــه بیــش از 33 میلیــارد و 180 میلیــون تــن برســد.

در  دالر  میلیــارد   726 گذشــته  ســال  طــی  جهــان  کشــورهای 
ــال  ــای زغ ــارد دالر در پروژه ه ــدود 80 میلی ــت وگاز و ح ــای نف پروژه ه
ــز در  ــارد دالر نی ــی 127 میلی ــد. از طرف ــرمایه گذاری کرده ان ــنگ س س
ــرمایه گذاری  ــد، س ــیلی کار می کنن ــوخت فس ــا س ــه ب ــی ک نیروگاه های
شــده اســت. ایــن ارقــام بــه شــدت بــرای دوســتداران محیــط  زیســت 
هشــدار دهنــده اســت و باعــث اوج گیــری گرمایــش زمیــن خواهــد شــد. 
نیمــی از دی اکســید کربــن تولیــد شــده در جهــان طــی ســال گذشــته، 
ــال های 2015 و  ــت. در س ــوده اس ــنگ ب ــال س ــرف زغ ــر مص به خاط
2016، تولیــد جهانــی دی اکســید کربــن اندکــی کاهــش یافــت امــا در 

ــا رشــد چشــمگیر مواجــه بــوده اســت. دو ســال گذشــته ب

وضعیت ایران
بــر اســاس گــزارش »پــروژه جهانــی کربــن« کــه میــزان انتشــار گازهای 
ــدود 672  ــته ح ــال گذش ــران در س ــد، ای ــر می کن ــه ای را منتش گلخان
ــم را در  ــگاه هفت ــرده و جای ــد ک ــن تولی ــن دی اکســید کرب ــون ت میلی
جهــان از لحــاظ انتشــار گازهــای گلخانــه ای داشــته اســت. چیــن بــا 9 
میلیــارد و 839 میلیــارد تــن و آمریــکا بــا پنــج میلیــارد و 270 میلیــون 
تــن، بزرگتریــن تولیدکننده هــای دی اکســید کربــن در ســال گذشــته 

ــد. ــرار دارن ــان ق ــد، روســیه و آلم ــدی هن ــای بع ــد. در جایگاه ه بوده ان

ــرای جلوگیــری  ــر اســاس توافــق پاریــس ب ــران چنــد ســال قبــل، ب ای
ــدود 7.5  ــال 2030 ح ــا س ــه ت ــد ک ــد ش ــن، متعه ــش زمی از گرمای
ــش  ــود بخ ــرار ب ــد و ق ــدازی کن ــر راه ان ــروگاه تجدیدپذی ــگاوات نی گی
اعظــم آن تــا ســال 1400 راه انــدازی شــود. بــر اســاس آمارهــای رســمی 

ــروگاه  ــگاوات نی ــدازی 960 م ــرای ســال 97 راه ان ــران ب ــرو، ای وزارت نی
برقــی تجدیدپذیــر را هدف گــذاری کــرده بــود امــا تنهــا 123 مــگاوات 
ــگاوات  ــدازی 954 م ــز راه ان ــاری نی ــال ج ــرای س ــرد. ب ــدازی ک راه ان
ــا  ــن ت ــا از ابتــدای فروردی ــر هدف گــذاری شــده، ام ــروگاه تجدیدپذی نی
ــای  ــد انرژی ه ــت تولی ــه ظرفی ــگاوات ب ــا شــش م 20 اردیبهشــت، تنه
ــر از کل  ــران اضافــه شــده اســت. ســهم انرژی هــای تجدیدپذی ــاک ای پ

ــرق کشــور کمتــر از یــک درصــد اســت. تولیــد ب

ــش را از  ــت پای ــه دول ــکاری ک ــه راه ــرای ارائ ــالش ب ت
ــذارد ــرون بگ ــا بی ــوزه تجدیدپذیره ح

ــای  ــی انرژی ه ــس بین الملل ــری کنفران ــت خب ــدی در نشس ــد زن مجی
تجدیــد پذیــر و تولیــد پراکنــده ایــران کــه در پردیــس شــهید عبــاس 
ــه اینکــه ایــن  ــا اشــاره ب پــور دانشــگاه شــهید بهشــتی برگــزار شــد، ب
ــر را  ــد پذی ــای تجدی ــان انرژی ه ــار دپارتم ــرای نخســتین ب ــگاه ب دانش
ــات  ــجوی تحصی ــال 91 دانش ــح داد: از س ــت، توضی ــکیل داده اس تش
تکمیلــی در رشــته مهندســی بــرق و مکانیــک گرفتیــم و در حــال حاضر 
ــن  ــدند. همچنی ــل ش ــارغ التحصی ــع ف ــن مقاط ــر در ای ــاالی صــد نف ب
اولیــن مجــوز مقطــع دکتــرا در گرایــش انرژی هــای تجدیــد پذیــر را از 
وزارت علــوم، تحقیقــات و فنــاوری دریافــت کردیــم کــه امســال 10 نفــر 

ــارغ التحصیــل می شــوند. ــن رشــته ف ــری ای در مقطــع دکت

ــس  ــر در پردی ــد پذی ــای تجدی ــات انرژی ه ــز تحقیق ــزود: مرک وی اف
فنــی و مهندســی شــهید عبــاس پــور بــا وجــود آنکــه مرکــز کوچکــی 
اســت، 12 آزمایشــگاه از جملــه آزمایشــگاه انــرژی خورشــیدی، بــادی، 
ــرژی را  ــک در ان ــو الکتری ــی، نان ــرژی الکتریک ــد ان ــتم های هیبری سیس
در خــود جــای داده اســت. همچنیــن در زمینــه همبســت آب، انــرژی 
ــدازی  ــک را راه ان ــک انرژی ــه تاری ــگاه گلخان ــت، آزمایش ــط زیس و محی
ــوده و  ــاوت ب ــه متف ــن زمین ــد در ای ــا پتنــت کشــور هلن ــم کــه ب کردی

ــا 90 درصــد کاهــش داده اســت. مصــرف آب را ت

دبیــر کنفرانــس بیــن المللــی انرژی هــای تجدیــد پذیــر و تولیــد 
ــر از  ــد پذی ــای تجدی ــه فناوری ه ــر آنک ــد ب ــا تاکی ــران ب ــده ای پراکن
ــد ایجــاد می کنــد، خاطــر نشــان  ــزوده و تولی نیــروگاه بیشــتر ارزش اف
ــه ارزش  ــات ب ــز تحقیق ــک مرک ــوز ی ــا مج ــه فناوری ه ــرد: در زمین ک
مالــی صــد میلیــون دالر را از وزارت خانه هــای علــوم و اقتصــاد دریافــت 
کردیــم کــه در شــرف راه انــدازی اســت و هدفــش آن اســت کــه بعــد از 
ســه ســال بتوانــد راهــکاری بــرای تولیــد غــذا و پایــداری امنیــت غذایــی 

ــه دهــد. ــرای 20 میلیــون جمعیــت ایرانــی ارائ ب

ــد  ــر می توان ــد پذی ــای تجدی ــوزه فناوری ه ــه ح ــان اینک ــا بی ــدی ب زن
بــرای ایــران ثــروت زیــاد و امنیــت پایــدار ایجــاد کنــد، افــزود: در حــال 

ایجــاد یــک دبیرخانــه دائمــی بــرای مســئله آب و انــرژی هســتیم.

ــی  ــط بین الملل ــراری رواب ــر را برق ــد پذی ــوزه تجدی ــد ح ــر بع وی دیگ
خــوب و موثــر دانســت و گفــت: از ایــن منظــر بــا مراکــز تحقیقاتــی در 
کشــورهای اروپایــی و آســیایی ارتباطاتــی داریــم، البتــه بایــد در نظــر 
ــن  ــر اســت. بنابرای ــراد خارجــی هزینه ب ــت اف ــردد و اقام ــه ت داشــت ک
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علیرغــم درخواســت افــراد سرشــناس و مهــم در خــارج از کشــور بــرای 
ــوت  ــی دع ــان خارج ــر مهم ــی 5 نف ــا 4 ال ــس تنه ــور در کنفران حض

ــم. کردی

ــهید  ــگاه ش ــر دانش ــد پذی ــای تجدی ــی انرژی ه ــروه مهندس ــس گ رئی
ــای  ــت همکاری ه ــه اهمی ــه ب ــا توج ــه ب ــد: البت ــادآور ش ــتی ی بهش
بین المللــی دانشــجوی دکتــرا در ایــن حــوزه در خــارج از کشــور 
ــم و در  ــام می دهی ــترک انج ــی مش ــه کار تحقیقات ــن آنک ــم، ضم داری
ــاوری  ــوزه فن ــی در ح ــی و خارج ــرکتهای ایران ــز ش ــادی نی ــد اقتص بع

ــتند. ــه کار هس ــغول ب مش

زنــدی دیگــر محــور مهــم برگــزاری کنفرانــس بیــن المللــی انرژی هــای 
تجدیــد پذیــر و تولیــد پراکنــده ایــران را کمــک بــه تشــکیل کلون هــای 
ــرد و  ــوان ک ــران عن ــر در ای ــوزه تجدیدپذی ــه در ح ــادی و فناوران اقتص
ــه  ــم، بلک ــوع نداری ــن موض ــی از ای ــگاه انتفاع ــوان دانش ــه عن ــزود: ب اف
درصــدد هســتیم در راه رســیدن بــه هــدف فــوق مســیرهای مختلفــی را 
بــا کمــک دوســتان ایرانــی و خارجــی خــود طــی کنیــم. ایــن در حالــی 
اســت کــه ایــن کنفرانــس تنهــا یــک رویــداد ســه روزه نیســت، بلکــه 
یــک رویــداد دو ســاله اســت و حداقــل چهــار نشســت تــا انتهــای ســال 

در ایــن رابطــه برگــزار خواهــد شــد.

ــوزه  ــروت در ح ــه ث ــیدن ب ــه در راه رس ــان اینک ــا بی ــان ب وی در پای
ــتند و  ــه هس ــای اولی ــدار قدم ه ــزت و اقت ــر ع ــای تجدیدپذی انرژی ه
ــر،  ــرکت توانی ــرد: ش ــار ک ــت، اظه ــر اس ــول مهمت ــار از پ ــی اعتب گاه
ســازمان تجاری ســازی فنــاوری و اشــتغال دانــش آموختــگان )ســتفا(، 
پژوهشــگاه نیــرو و گــروه مپنــا )مدیریــت پروژه هــای نیروگاهــی ایــران( 
چهــار بازیگــر اصلــی ایــن کنفرانــس هســتند و هــدف مــا ایــن اســت 
کــه بعــد از 6 ســال چالــش فکــری راهــکار پیــدا کنیــم کــه بــه دنبــال 
ــر بیــرون  ــت پــای خــود را از عرصــه انرژی هــای تجدیدپذی آن دول

بگــذارد.

ــکا  ــن اول و آمری ــا، چی ــرای تجدیدپذیره ــت ب در جذابی
ــت دوم اس

ــای  ــرژی ه ــای ان ــه ه ــع یاران ــم قط ــی رغ ــد عل ــی گوین ــا م آماره
تجدیدپذیــر در چیــن، ایــن کشــور هنــوز هــم جذابتریــن منطقــه بــرای 

ــت. ــر اس ــا تجدیدپذی ــرژی ه ــعه ان توس

ــزارش شــرکت  ــروز« گ ــرژی ام ــل »ان ــن المل ــگار بی ــزارش خبرن ــه گ ب
ــنبه  ــه روز چهارش ــا ک ــابداری  Ernst & Young  [EY] بریتانی حس
ــی  ــال متوال ــن س ــرای چهارمی ــه ب ــد ک ــی ده ــان م ــد نش ــر ش منتش
ــر  ــن از دیگ ــور چی ــر در کش ــای تجدیدپذی ــرژی ه ــن ان ــور چی کش
ــن  ــا در چی ــرژی ه ــن ان ــد و رشــد ای ــت بیشــتری دارن مناطــق جذابی
علــی رغــم تــاش دولــت چیــن بــرای قطــع یارانــه هــای ایــن بخــش از 

ــته اســت. ــه داش ــرژی، ادام ان

بــر اســاس گــزارش رویتــرز، در رتبــه بنــدی 40 بــازار بــزرگ 
تجدیدپذیرهــا در دنیــا، چیــن در مقــام اول قــرار دارد و بــه دنبــال آن 

ــه دوم را از آن خــود  ــی رتب ــرای دومیــن ســال متوال ــاالت متحــده ب ای
ــت. ــرده اس ک

ــر[  ــرق ]تجدیدپذی ــی ب ــد تضمین ــتم خری ــع سیس ــته قط ــال گذش س
feed in tariff، باعــث کاهــش رشــد انــرژی هــای خورشــیدی شــد. 
از ایــن رو در ســال گذشــته، ظرفیــت نصــب انــرژی هــای خورشــیدی از 
باالتریــن میــزان 53 گیــگاوات ســال 2017 بــه 44.3 گیــگاوات کاهــش 

یافــت.

هرچنــد دولــت چیــن هنــوز هــم حمایــت از سیســتم خریــد تضمینــی 
را بــرای انــرژی هــای بــادی ادامــه مــی دهــد امــا بــه طــور کلــی یارانــه 
هــای تجدیدپذیرهــا در حــال افــت اســت و ایــن امــر مــی توانــد بــر کل 

ظرفیــت نصــب نیــروگاه هــای تجدیدپذیــر تاثیــر مفنــی داشــته باشــد.

ــای  ــه ه ــل هزین ــری از تحمی ــرای جلوگی ــن ب ــت چی ــاش دول ــا ت ب
ــرژی  ــن ان ــازار ای ــر، ب ــرژی هــای تجدیدپذی ــه ان بیشــتر در بخــش یاران

ــت. ــده اس ــی ش ــتخوش تغییرات ــن دس ــا در چی ه

ــی  ــت آلودگ ــی از وضعی ــه نگران ــا ادام ــا ب ــد ام ــی گوی ــزارش EY م گ
هــوا، کاهــش هزینــه هــای تکنولــوژی هــا و رواج ســرمایه گــذاری هــای 

ــازار تجدیدپذیــر دنیــا هنــوز ادامــه دارد. خارجــی، رشــد بزرگتریــن ب

بــر اســاس همیــن گــزارش فرانســه هــم در ایــن ســال توانســته از مقــام 
پنجــم قبلــی خــود بــه مقــام ســوم در نصــب انــرژی هــای تجدیدپذیــر 
ــادی  ــرژی ب ــده ان ــب ش ــت نص ــون ظرفی ــر را مدی ــن ام ــه ای ــد ک برس
ــای  ــروگاه ه ــعه نی ــال توس ــه دنب ــویی ب ــت. از س ــود اس ــاحلی خ فراس

ــادی ســاحلی نیــز هســت. ب

هنــد، دومیــن کشــور پرجمعیــت جهــان بعــد از چیــن، از رتبــه ســوم 
بــه رتبــه چهــارم ســقوط کــرده اســت.

 PPAs ــرق ــر اســاس موافقتنامــه هــای خریــد ب ــد هــم ب ــروژ و فنان ن
ــی هســتند. ــرای تجدیدیپذیرهــا کشــورهای جذاب ــوز ب هن

تایــوان، فرانســه، اســپانیا و اســترالیا نیــز چنیــن قرادادهایــی را دنبــال 
ــی  ــا معن ــرکت ه ــیاری از ش ــرای بس ــا ب ــن قرارداده ــد. ای ــی کنن م

ــد. ــی ده ــتر م ــا بیش ــال ی ــای ده س قرارداده
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بــر اســاس ایــن گــزارش، قراردادهــای PPAs در ســال گذشــته باعــث 
تولیــد 13.4 گیــگاوات انــرژی پــاک شــده اســت یعنــی تقریبــا دو برابــر 

ســال 2017.

ــا  ــال در تجدیدپذیره ــت و گاز توت ــول نف ــتازی غ پیش
ــد ــریع ش تس

ســرمایه گــذاری شــرکت »توتــال ارن« )Total Eren( در انــرژی هــای 
تجدیدپذیــر از آنچــه کــه انتظــار مــی رفــت ســریعتر رشــد یافتــه اســت.

ــال  ــرژی امــروز« شــرکت توت ــدار »ان ــگار توســعه پای ــه گــزارش خبرن ب
ــگاوات  ــش از 3.6 گی ــد بی ــرای تولی ــود ب ــداف خ ــد از اه ــی توان ارن م
ظرفیــت تولیــد بــرق از انــرژی هــای تجدیدیپذیــری چــون خورشــید، 
ــن شــرکت در حــال  ــد. ای ــور کن ــا ســال 2022 عب ــی ت ــرق آب ــاد و ب ب

ــد. ــی کن ــد م ــر تولی ــرژی تجدیدپذی ــگاوات ان حاضــر 2.2 گی

ــرمایه  ــن س ــزرگ تری ــن ب ــش از ای ــرز، پی ــزارش رویت ــاس گ ــر اس ب
گــذاری در ایــن زمینــه مربــوط بــه غــول فرانســوی EDF بــود و حــاال 
غــول دیگــر انــرژی فرانســه توانســته گــوی رقابــت را از رقیــب بربایــد.

ــورو،  ــال، در ســال 2017 حــدود 237.5 میلیــون ی ــرژی توت شــرکت ان
ــه  ــن زمین ــدی در ای ــهم 23 درص ــا س ــون دالر ب ــا 267 میلی ــر ب براب
ســرمایه گــذاری کــرد و اخیــرا ســرمایه خــود را بــه 30 درصــد افزایــش 

داده اســت.

دیویــد کورچیــا، مدیــر اجرایــی ارن بــه رویتــرز گفتــه اســت کــه زمانــی 
کــه در ســال 2012 ارن را پایــه گــذاری کردیــم بــه دنبــال کشــورهایی 
ــده  ــر ش ــای تجدیدپذی ــرژی ه ــه ان ــی وارد عرص ــه تازگ ــه ب ــم ک بودی
بودنــد. مــا فکــر مــی کردیــم پیشــرفتمان زمــان بــر خواهــد بــود امــا از 

آنچــه کــه انتظــار داشــتیم زودتــر رشــد کردیــم.

ایــن شــرکت در تمــام دنیــا از برزیــل و آرژانتیــن تــا یونــان، اوکرایــن، 
ــال  ــادی و خورشــیدی بســیاری در ح ــای ب ــروژه ه ــترالیا پ ــد و اس هن

ــرداری دارد. ــا بهــره ب ســاخت ی

بــه عنــوان مثــال ارن در یونــان 250 مــگاوات تاسیســات بــادی و 
خورشــیدی بــه همــراه 40 مــگاوات تاسیســات در حــال ســاخت و 300 

ــرای ســاخت دارد. ــزی شــده ب ــه ری ــگاوات تاسیســات برنام م

ایــن مقــام اجرایــی ارن معتقــد اســت کــه تغییــرات بــازار انــرژی هــای 
ــد  ــردی جدی ــا رویک ــده ت ــث ش ــته باع ــال گذش ــر در ده س تجدیدپذی
ــش  ــا در پی ــر روی آنه ــذاری ب ــرمایه گ ــا و س ــن انرژه ــه ای ــبت ب نس
گرفتــه شــود. تجدیدپذیرهــا حــاال بــرای کشــورهای مختلــف بــه عنــوان 

ــرق مطــرح هســتند. ــرای تولیــد ب بهتریــن گزینــه ب

ــرف  ــه مص ــر ب ــرق تجدیدپذی ــطه ب ــدون واس ــروش ب ف
ــاری ــال ج ــدگان از س کنن

رئیــس ســازمان ســاتبا گفــت: درصددیــم در ســال 98 روش جدیــدی را 
ایجــاد کنیــم کــه تولیــد و مصــرف بــرق تجدیدپذیــر بــدون وابســتگی 
بــه دولــت مســتقیما از مــردم بــه مــردم و از طریــق بخــش خصوصــی 

بــه مصــرف کننــدگان شــکل بگیــرد.
 

ســیدمحمد صــادق زاده، بــا تاکیــد بــر اینکــه در طــی دو ســال گذشــته 
ــه  ــه نقط ــور ب ــاک در کش ــر و پ ــای تجدیدپذی ــکل گیری نیروگاه ه ش
ــازه زمانــی برخــی از  ســاختاری خــود رســیده اســت، گفــت: در ایــن ب
واحدهــا ماننــد نیروگاه هــای خورشــیدی مگاواتــی بــرای نخســتین بــار 
در کشــور راه انــدازی شــده و در حــال حاضــر 50 نیــروگاه خورشــیدی 

مگاواتــی در ایــران مشــغول بــه فعالیــت هســتند.
رییــس ســازمان انرژی هــای تجدیدپذیــر و بهــره وری انــرژی بــرق 
)ســاتبا( ادامــه داد: همیــن امــر موجــب شــده اســت تــا فنــاوری و نحــوه 
ــته  ــع وابس ــده و صنای ــی ش ــز بوم ــا نی ــن نیروگاه ه ــرداری از ای بهره ب
ــزات  ــا و تجهی ــر، اســتراکچر، کابل ه ــل، اینورت ــد پن ــد تولی ــه آن مانن ب

ــه آن در داخــل کشــور تولیــد شــود. وابســته ب
ــت  ــا دریاف ــت ب ــته اس ــیر توانس ــن مس ــت در ای ــرد: دول ــد ک وی تاکی
ــبز  ــات س ــوان مالی ــه عن ــرژی ب ــدگان ان ــرق از مصرف کنن ــوارض ب ع
ــور  ــر در کش ــای تجدیدپذی ــعه انرژی ه ــد توس ــی را در رون ــش مهم نق
ــر  ــای تجدیدپذی ــی نیروگاه ه ــت فعل ــه ظرفی ــه طــوری ک ــد؛ ب ــا کن ایف
ــورت  ــی ص ــاس پیش بین ــر اس ــت و ب ــیده اس ــگاوات رس ــه 700 م ب
ــا 500  ــن 300 ت ــرق بی ــوارض ب ــتفاده از ع ــا اس ــاله ب ــر س ــه ه گرفت
مــگاوات دیگــر نیــز بــه ظرفیــت موجــود واحدهــای تجدیدپذیــر کشــور 

ــد شــد. ــه خواه اضاف
ــته  ــال گذش ــی دو س ــه در ط ــر اینک ــد ب ــا تاکی ــرو ب ــر نی ــاون وزی مع
ــات  ــه اثب ــران ب ــم ای ــا اقلی ــر ب ــای تجدیدپذی ــودن نیروگاه ه ــازگار ب س
رســیده اســت، ادامــه داد: ایــن واحدهــا بــدون مصــرف ســوخت و ایجــاد 
ــد  ــی ایجــاد می کنن ــد خــود را در زمان ــزان تولی آلودگــی بیشــترین می

ــرق را دارد. ــه مصــرف ب کــه کشــور مــا بیشــترین نیــاز ب
صــادق زاده افــزود: الگــوی تولیــد انرژی هــای تجدیدپذیــر در کشــور مــا 
عمدتــا مربــوط بــه فصــل تابســتان اســت و اوج مصــرف بــرق کشــور نیــز 
در ایــن بــازه زمانــی قــرار گرفتــه اســت. بنابرایــن اقلیــم مــا نســبت بــه 
کشــورهای سردســیر دارای شــرایط بســیار مناســبت تری اســت، چــرا 
کــه در ایــن مناطــق اوج تولیــد در تابســتان بــوده ولــی اوج مصــرف در 

ــد. ــتان رخ می ده زمس
ــرق  ــرژی ب ــره وری ان ــر و  به ــای تجدیدپذی ــازمان انرژی ه ــس س ریی
)ســاتبا( اضافــه کــرد: در حــال حاضــر اتفــاق نظــر جمعــی بــرای توســعه 
ــود دارد،  ــور وج ــر در کش ــای تجدیدپذی ــترده تر نیروگاه ه ــب گس و نص
ــرق( و  ــوارض ب ــی )ع ــای قبل ــا روش ه ــا ب ــن واحده ــی گســترش ای ول
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منابــع مالــی محــدود آن امکان پذیــر نیســت، بنابرایــن در ســال 98 در 
پــی روش جدیــدی بــرای توســعه انرژی هــای پــاک در کشــور هســتیم.

ــرژی  ــرف ان ــد و مص ــا تولی ــم ت ــن روش درصددی ــه داد: در ای وی ادام
تجدیدپذیــر از مــردم بــه مــردم باشــد. یعنــی اینکــه مــردم بــه صــورت 
ــخصی  ــرف ش ــه مص ــپس آن را ب ــد و س ــد کنن ــرق را تولی ــتقیم ب مس

ــد. ــادر کنن ــی آن را ص ــند و حت ــران بفروش ــه دیگ ــا ب ــانند و ی برس
معــاون وزیــر نیــرو خاطرنشــان کــرد: حلقــه موجــود بــرای نیروگاه هــای 
تجدیدپذیــر از مســیر دولــت می گــذرد و معمــوال پرپیــچ و خــم و دارای 
ــا را  ــن واحده ــعه ای ــد توس ــه می توان ــود ک ــیب های می ش ــراز و نش ف
متاطــم کنــد ولــی در روش جدیــد ایــن مســیر وجــود نخواهــد داشــت.

ــر روش  ــاوه ب ــال 98 ع ــن اســاس در س ــرد: برای ــد ک صــادق زاده تاکی
ــاک  ــای پ ــعه انرژی ه ــر و توس ــرق تجدیدپذی ــد ب ــرای تولی ــی ب فعل
ــه ظرفیــت  ــق ب ــن طری ــگاوات از ای ــا 500 م کــه ســالیانه بیــن 300 ت
واحدهــای تجدیدپذیــر کشــور اضافــه خواهــد شــد، درصددیــم تــا روش 
جدیــدی را ایجــاد کنیــم کــه تولیــد و مصــرف بــرق تجدیدپذیــر بــدون 
وابســتگی بــه دولــت مســتقیما از مــردم بــه مــردم و از طریــق بخــش 
خصوصــی و مصــرف کننــدگان شــکل بگیــرد تــا جهــش بزرگتــری در 

ــد. ــور رخ بده ــاک در کش ــر و پ ــای تجدیدپذی ــوزه انرژی ه ح
ــر  ــت: ب ــود گف ــخنان خ ــی س ــش پایان ــاتبا در بخ ــازمان س ــس س رئی
ــت  ــده ظرفی ــال آین ــان س ــا پای ــه ت ــورت گرفت ــی ص ــاس پیش بین اس
نیروگاه هــای تجدیدپذیــر از طریــق روش قبلــی بــه یــک هــزار و 
ــا ایجــاد روش جدیــد نیــز امیدواریــم  200 مــگاوات خواهــد رســید و ب
ــروگاه  ــگاوات نی ــد صــد م ــرح چن ــرای ط ــال نخســت اج ــان س در هم

ــود. ــدازی ش ــور راه ان ــد در کش ــر جدی تجدیدپذی
ــا  ــم ب ــن اســاس امیدواری ــر ای ــرد: ب ــرو خاطرنشــان ک ــر نی ــاون وزی مع
ــر  ــای تجدیدپذی ــد در توســعه نیروگاه ه ــی و جدی اســتفاده از روش قبل
بتوانیــم عقــب افتادگــی تاریخــی کشــورمان در حــوزه انرژی هــای پــاک 
ــت  ــطه دول ــذف واس ــردم و ح ــط م ــرق توس ــرف ب ــد و مص ــا تولی را ب

جبــران کنیــم.

شش نوآوری تازه در توربین های بادی

ــادی بســیار  آخریــن طراحی  هــا و اختراعــات در صنعــت توربین  هــای ب
بــا توربین هــای ســنتی آســیابی شــکل متفــاوت اســت.

ــل از  ــه نق ــروز« ب ــرژی ام ــاوری »ان ــش و فن ــگار دان ــزارش خبرن ــه گ ب
ــن  ــه ای ــر پای ــات ب ــن اختراع ــیاری از ای ــری Eniday، بس ــگاه خب پای
ــب  ــا مناس ــه آب وهوا ه ــرای هم ــوم ب ــای مرس ــه توربین  ه ــت ک حقیق
نیســتند. همانطــور کــه در ادامــه اشــاره خواهــد شــد، توربینــی وجــود 

ــد. ــرق می کن ــد ب ــاد تولی ــه ب ــاز ب ــدون نی ــی ب ــه حت دارد ک

توربیــن گردبــادی )Typhoon Turbine(: مهنــدس ژاپنــی، آتسوشــی 
شــیمیزو، اولیــن نســل از توربین  هــای گردبــادی را اختــراع کــرده اســت 

کــه قابلیــت تبدیــل گردبادهــای گرمســیری بــه بــرق را دارا اســت.

ایــن توربیــن بــر اســاس اثــر مگنــوس کار می کنــد، ایــن اثــر را هنــگام 
ــه خــود مــی- ــای کــه بعــداز آن ب ــوپ و شــکل منحنی ه  ــه ت ــه ب ضرب

 گیــرد، می تــوان دیــد. ایــن ابــداع شــامل یــک محــور عمــودی مرکــزی 

ــردش  ــرای گ ــه ب ــه پروان ــازی ب ــه دور آن اســت و نی و ســه ســیلندر ب
ــه  ــت ک ــی اس ــدان معن ــن ب ــدارد. ای ــوم ن ــای مرس ــاف توربین ه برخ
ــا را دارد. ــاد در تمامــی جهت  ه ــرو از ب ــد نی ــت تولی ــن قابلی ــن توربی ای

:)1000-IceWind CW( توربین آیس ویند

ــع وزش  ــد در مواق ــه بتوان ــده ک ــی ش ــوری طراح ــن ط ــن توربی  ای
شــدید و یــا آرام بــاد تولیــد بــرق کنــد، بــه عــاوه ایــن توربیــن از نظــر 
معمــاری بســیار چشــم  نواز اســت و می  تــوان آن را بــه عنــوان یــک اثــر 

هنــری نصــب کــرد!
ــن- ــرب توربی ــرات مخ ــتند و اث ــدا هس ــیار بی ص ــا بس ــن توربین ه ای

ــود  ــراف خ ــتی اط ــات زیس ــتم و حی ــه  ای را روی اکوسیس ــای پروان  ه
ــر آن را  ــک)Icelandic( ورژن کوچکت ــس لندی ــرکت آی ــد. ش را ندارن
بــه نــام IceWind RW نیــز تولیــد کــرده اســت کــه قابلیــت نصــب 
ــرای تولیــد نیــرو در  روی دکل  هــای مخابراتــی و برج  هــای نظــارت را ب

ــد جــوی دارا هســتند. شــرایط ب

توربین  های آبی/بادی:

ــر  ــکاری یکدیگ ــا هم ــی ای)GE( ب ــی)AG( و ج ــرکت  های آی ج  ش
ــا   ــن توربین  ه ــد. ای ــراع کرده ان ــی را اخت ــای بادی-آب ــن توربین  ه اولی
ــرو  ــد نی ــت تولی ــتند و قابلی ــرداری هس ــل بهره ب ــال 2018 قاب ــا س ت
ــای  ــب نیرو ه ــا ترکی ــد. ب ــاد را دارن ــور ب ــه حض ــاز ب ــدون نی ــی ب حت
ــرژی - ــای ان ــد بســیاری از چالش  ه ــن می  توان ــن توربی ــادی ای ــی و ب آب

هــای نــو را در زمینــه توربین  هــای بــادی، برطــرف کنــد. ایــن توربیــن 
ــود. ــا 584 فــوت خواهنــد ب ــا کنــون ب ــوع خــود ت بلندتریــن ن
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:)Wind Catcher Max( توربین جذب باد مکس

ــک  ــده ی ــر اســاس ای ــکا ب ــج در آمری ــک کال  دانشــجویان مهندســی ی
دانشــجوی بیســت ســاله بــه نــام پــاول للیــوخ، طــرح توربیــن جدیــد و 
نوآورانــه ای را توســعه داده  انــد. ایــن طــرح اخیــرا 10000 دالر ســرمایه 
از بنیــاد ملــی علــوم و نــوآوری دانشــگاهی در آمریــکا دریافــت کــرده تــا 
ایــن طــرح را بــه مرحلــه اجرایــی برســاند. ایــن توربیــن، بــاد را از طریــق 
یــک قیــف بــه درون خــود می کشــد، هــر گونــه رطوبــت را جــدا کــرده 
و فضــای کمــی را اشــغال می کنــد؛ از مــواد ارزان و ســبک تری ســاخته 
شــده و تاثیــر نامطلــوب کمــی روی حیــات زیســتی اطــراف خــود دارد.

 :)AT Bouyant(توربین معلق ای تی

شــرکت آلتــروس انــرژی )Altaeros Energies( کــه در ســال 2010 
در موسســه صنعتــی ماساچوســت تاســیس شــده اســت، اخیــرا توربینــی 
را ابــداع کــرده کــه از گاز هلیــوم پــر شــده و در ارتفــاع 1000 فوتــی از 
ــن را دارد کــه  ــن توربیــن قابلیــت ای ــق می  شــود. ای ســطح زمیــن معل
بادهایــی بــا 5 تــا 8 برابــر قدرتمندتــر از نســیم های روی ســطح زمیــن 
ــه دلیــل اینکــه ایــن توربیــن به راحتــی نصــب شــده  را جــذب کنــد. ب
و نیــاز بــه هیچگونــه مراقبــت دائمــی نــدارد، می  تــوان آن را در نواحــی 

ــرد. ــی نصــب ک ــب و پر ریســک به راحت صع

:)vortex bladeless( توربین  های بدون پره وورتکس

 ایــن توربین  هــا از نظــر ظاهــری شــبیه بــه نســل مرســوم توربین  هــای 

ــا  ــن توربین ه ــاوت هســتند. ای ــا بســیار متف ــی باطن ــادی هســتند ول ب
ــا آن، 53  ــوان ب ــعه یافته و می  ت ــپانیای توس ــرکت اس ــک ش ــط ی توس
ــی  ــای عملیات ــد در هزینه  ه ــد و 51 درص ــای تولی ــد در هزینه  ه درص
ــه پره  هــای  ــاز ب ــدون نی ــن بــاد را ب ــن توربی ــرد. ای ــی ک صرفه  جوی
پرســروصدا جــذب کــرده و تاثیــر نامطلــوب کمــی روی حیــات زیســتی 

ــذارد. ــود می  گ ــراف خ اط

ــروی  ــت نی ــن ظرفی ــب بزرگتری ــورها صاح ــدام کش ک
ــتند؟ ــادی هس ب

ــل  ــه منبــع مهــم تولیــد نیــرو در سراســر جهــان تبدی ــادی ب ــرژی ب ان
شــده و ظرفیــت جهانــی آن در ســال 2018 بــه بیــش از 600 گیــگاوات 
رســید. ایجــاد ظرفیــت نیــروی بــادی جدیــد ســال بــه ســال و منطقــه 
بــه منطقــه متفــاوت اســت بــه عنــوان نمونــه اروپــا شــاهد کاهــش 32 
درصــدی ظرفیــت نیــروی بــادی در ســال 2018 در مقایســه بــا ســال 

2017 بــود.
بــا ایــن حــال پایــگاه خبــری پاور-تکنولــوژی بــه بررســی 10 کشــوری 
ــد.  ــان دارن ــادی را در جه ــروی ب ــت نی ــن ظرفی ــه بزرگتری ــه ک پرداخت

ایــن کشــورها عبارتنــد از:

1- چین با 221 گیگاوات ظرفیت نصب شده
ــروی بــادی  ــت نی ــتن بیــش از یــک ســوم از ظرفی ــن بــا داش چی
جهــان، در زمینــه انــرژی بــادی پیشــرو بــه شــمار مــی رود. ایــن کشــور 
بزرگتریــن نیــروگاه بــادی خشــکی جهــان را در اســتان گانســو دارد کــه 
در حــال حاضــر 7965 مــگاوات ظرفیــت تولیــد نیــروی بــادی دارد کــه 
ــروگاه در  ــن نی ــت. ای ــش اس ــن رقیب ــتر از نزدیک تری ــر بیش ــج براب پن
حــال حاضــر بــا 40 درصــد از ظرفیتــش فعالیــت می کنــد و بــا نصــب 
ــگاوات(  ــا 20 هــزار مــگاوات )20 گی 13 هــزار مــگاوات دیگــر، مجموع
ــن  ــه ای ــت. هزین ــد داش ــال 2020 خواه ــرو در س ــد نی ــت تولی ظرفی

ــود. ــد ب ــارد دالر خواه توســعه 17.5 میلی
ــا وجــود بزرگــی ایــن نیــروگاه، نیویــورک تایمــز توربین هــای گانســو  ب
را ماننــد مترســک هایی توصیــف کــرده کــه بــه دلیــل تقاضــای انــدک، 

ــد. ــال مانده ان غیرفع

2- آمریکا با 96.۴ گیگاوات ظرفیت نصب شده
ــاالی  ــت ب ــده و ظرفی ــب ش ــت نص ــگاوات ظرفی ــا 96.4 گی ــکا ب آمری
ــش  ــت. ش ــه اس ــرار گرفت ــه دوم ق ــکی، در رتب ــادی در خش ــروی ب نی
نیــروگاه از 10 نیــروگاه بــادی بــزرگ جهــان، در آمریــکا واقــع شــده اند 
کــه شــامل مرکــز انــرژی بــادی آلتــا در کالیفرنیــا اســت. ایــن نیــروگاه 
ــا ظرفیــت 1548  ــزرگ جهــان در خشــکی ب ــادی ب ــروگاه ب دومیــن نی
مــگاوات اســت. از دیگــر نیروگاه هــای بــادی بــزرگ می تــوان بــه 
نیــروگاه بــادی فلــت شــفرد در اورگــون)845 مــگاوات( و نیــروگاه بــادی 

ــرد. ــام ب ــگاوات( ن روســکو در تگــزاس )781.5 م
ــه  ــکا ب ــادی آمری ــه تنهایــی یــک چهــارم از نیــروی ب ــت تگــزاس ب ایال
ــوع  ــا مجم ــد و در مقایســه ب ــد می کن ــگاوات را تولی ــت 24.9 گی ظرفی

ــد. ــد می کن ــتری تولی ــادی بیش ــروی ب ــر، نی ــت دیگ 25 ایال
3- آلمان با ۵9.3 گیگاوات ظرفیت نصب شده

ــت  ــن ظرفی ــده، باالتری ــب ش ــت نص ــگاوات ظرفی ــا 59.3 گی ــان ب آلم



ــن  ــادی ای ــروگاه ب ــن نی ــا را دارد. بزرگتری ــده در اروپ ــب ش ــادی نص ب
کشــور گودهویندفــارم )فــاز 1 و 2( هســتند کــه مجموعــا 582 مــگاوات 
ــت  ــا ظرفی ــی وان ب ــادی نوردس ــروگاه ب ــن نی ــد. همچنی ــت دارن ظرفی
ــد، در  ــن می کن ــه را تامی ــزار خان ــروی 400 ه ــه نی ــگاوات ک 382 م

ــع شــده اســت. آلمــان واق
ــادی در  ــروی ب ــگاوات نی ــا 11.7 گی ــوروپ، اروپ ــد ی ــام وین ــق اع طب
ــن  ــد از ای ــب 29 درص ــا نص ــان ب ــه آلم ــرد ک ــب ک ــال 2018 نص س

ــود. ــتاز ب ــت، پیش ظرفی

۴- هند با 3۵ گیگاوات ظرفیت بادی نصب شده
ــاالی  ــا 35 گیــگاوات ظرفیــت نصــب شــده، دومیــن ظرفیــت ب هنــد ب
نیــروی بــادی را در آســیا دارد و تنهــا کشــور آســیایی بــه همــراه چیــن 
اســت کــه در فهرســت کشــورهای صاحــب بزرگتریــن ظرفیــت نیــروی 

بــادی جهــان قــرار گرفتــه اســت.
ایــن کشــور میزبــان ســومین و چهارمیــن نیــروگاه بــادی جهــان شــامل 
ــارک  ــگاوات( و پ ــادو )1500 م ــل ن ــدال در تامی ــادی موپان ــروگاه ب نی

ــادی جایســالمر در راجســتان )1064 مــگاوات( اســت. ب
دولــت هنــد بــرای نصــب 60 گیــگاوات نیــروی بــادی تــا ســال 2022 
هدف گــذاری کــرده کــه 25 گیــگاوات آن قــرار اســت ظــرف ســه ســال 

آینــده نصــب شــود.

۵- اسپانیا با 23 گیگاوات ظرفیت نصب شده
ــادی عملکــرد قــوی از خــود نشــان داده و  ــرژی ب اســپانیا در زمینــه ان
ــرق ایــن  ــادی نصــب شــده کــه 18 درصــد از ب ــرژی ب 23 گیــگاوات ان
ــپانیا در  ــای اس ــه نیروگاه ه ــود اینک ــا وج ــد. ب ــد می کنن ــور را تولی کش
ــان  ــا در می ــد ام ــرار ندارن ــان ق ــای جه ــن نیروگاه ه ــت بزرگتری فهرس
کشــورهای دارنــده ظرفیــت بــاالی تولیــد نیــروی بــادی در جهــان، در 

ــرار دارد. ــگاه پنجــم ق جای
ــار زوال  ــد ســال گذشــته دچ ــپانیا طــی چن ــادی اس ــرژی ب ــت ان صنع
شــده اســت و پــس از اینکــه در ســال 2015 هیــچ رشــدی نداشــت در 
ــه ظرفیــت آن افــزوده شــد.  ســال 2017-2016 تنهــا 104 مــگاوات ب
ــال  ــر در س ــزار و 500 نف ــدود 41 ه ــز از ح ــت نی ــن صنع ــاغل ای مش

ــدا کــرده اســت. ــر کاهــش پی ــه حــدود 22 هــزار و 500 نف 2008 ب

6- انگلیس با 20.7 گیگاوات ظرفیت نصب شده
ــور  ــومین کش ــده، س ــب ش ــت نص ــگاوات ظرفی ــا 20.7 گی ــس ب انگلی
ــادی  اروپایــی ایــن فهرســت اســت و بــه خصــوص در زمینــه نیــروی ب
فراســاحلی قابــل توجــه اســت بــه طــوری کــه شــش پــروژه از 10 پــروژه 

ــادی فراســاحلی جهــان را دارد. نیــروی ب
ــورت  ــا در ن ــواحل کومبری ــی در س ــروژه والن ــا، پ ــن پروژه ه ــی از ای یک
ــان  ــاحلی جه ــادی فراس ــروژه ب ــن پ ــه بزرگتری ــت ک ــتانگلیس اس وس
اســت و شــامل والنــی 1 و 2 )367 مــگاوات( و والنــی اکستنشــن )659 
مــگاوات( اســت کــه مجمــوع ظرفیتشــان بــه 1026 مــگاوات می رســد. 
بــا ایــن حــال پــروژه هــورن ســی وان در دریــای شــمال زمانــی کــه در 
ــت، از تاسیســات  ــگاوات ظرفی ــا 1218 م ــل شــود ب ســال 2020 تکمی

والنــی ســبقت خواهــد گرفــت.

7- فرانسه با 1۵.3 گیگاوات ظرفیت نصب شده
فرانسه در میان 10 کشور برتر در زمینه ظرفیت نیروی بادی، با 15.3 

گیگاوات ظرفیت بادی نصب شده، در جایگاه هفتم قرار دارد. این کشور 
اخیرا تصمیم گرفته استفاده از انرژی هسته ای را که پیش از این 75 

درصد از نیازهای انرژی فرانسه را تامین می کرده است کنار بگذارد و با 
افزایش بودجه انرژی های تجدیدپذیر به 71 میلیارد یورو در فاصله سال 
2019 تا 2028، تاش خواهد کرد این شکاف را پر کند. این امر کمک 
می کند ظرفیت تولید نیروی بادی فرانسه تا سال 2030 سه برابر شود.
با این حال ضدیت با نیروی بادی، ریشه های عمیقی در فرانسه دارد و 

اکثر فرانسوی ها توربین های بادی را زشت و پرسروصدا می دانند.

8- برزیل با 1۴.۵ گیگاوات ظرفیت نصب شده
برزیل با 14.5 گیگاوات، بزرگترین ظرفیت تولید نیروی بادی را در 

آمریکای جنوبی دارد و سرگرم توسعه این ظرفیت به میزان قابل توجه 
است. جدیدترین آمارها نشان می دهد که نیروی بادی برزیل در فوریه 

سال 2019 به میزان 8.9 درصد در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 
افزایش پیدا کرده است.

نیروی بادی در سبد انرژی برزیل، در رتبه چهارم قرار دارد و حدود 8 
درصد از کل ظرفیت انرژی برزیل به میزان 162.5 گیگاوات را تشکیل 

می دهد.
نگرانی ها در خصوص آینده نیروی بادی در دولت ژائیر بولسونارو، رئیس 

جمهور پوپولیست برزیل وجود دارد. از یک سو وی از توسعه انرژی بادی 
حمایت کرده و از سوی دیگر یارانه های این بخش را کاهش داده است.

9- کانادا با 12.8 گیگاوات ظرفیت نصب شده
کانادا با 12.8 گیگاوات ظرفیت نصب شده که 566 مگاوات آن در سال 

2018 افزوده شد، در جایگاه نهم قرار دارد. نیروی بادی این کشور 
توسط 299 نیروگاه بادی دارای 6596 توربین تولید می شود. اونتاریو با 

5 گیگاوات نیروی بادی نصب شده، بزرگترین میزان نیروی بادی را دارد 
که شامل نیروگاه بادی منطقه نیاگارا به ظرفیت 230 مگاوات و نیروگاه 

بادی آمارانت در شمال تورنتو با ظرفیت 199.5 مگاوات می شود.
بزرگترین نیروگاه بادی در کانادا، پروژه ریویر دو مولن در کبک 

است که مجموعا 300 مگاوات ظرفیت دارد. نیروی بادی حدود 5 
درصد از نیروی تجدیدپذیر کانادا را تشکیل می دهد در حالیکه سهم 

هیدروالکتریک 67.5 درصد است.

10- ایتالیا با 10.1 گیگاوات ظرفیت نصب شده
ایتالیا با بیش از 10 گیگاوات ظرفیت نیروی بادی نصب شده در سال 

2018، در رتبه دهم جای گرفت. تا این اواخر، نیروی بادی ایتالیا 
تماما در خشکی تولید می شد اما ماه جاری سازنده تولید بادی آلمانی 

سنویون قراردادی را با رنکسیا برای ساخت نخستین نیروگاه بادی 
فراساحلی در ساحل پوگلیا در جنوب ایتالیا امضا کرد.

صنعت بادی ایتالیا در جنوب و جزایر این کشور متمرکز شده اند. تمام 
ظرفیت نیروی بادی شرکت ERG ایتالیا در جنوب رم متمرکز شده 

است.
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