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استقبال بخش خصوصی از راهاندازی نیروگاههای بادی

ایمنسازی جادههای استان مرکزی
کوتاه از
ایران

سرمایهگذاران داخلی از راهاندازی نیروگاه استقبال کردهاند ،اما بهدلیل قوانین و شرایط دست و پا گیر ،توفیق چندانی حاصل نمیکنند.

پریسا سادات عظیمی

عکس :محمد ساتکین

نیروگاههایبادیازجملهنیروگاههای
تولید برق هســتند کــه بهدلیل جایگزینی
انــرژی بــادی بــه جــای ســوختهای
فســیلی ،از اهمیــت ویــژهای بــرای تولید
برق برخوردارند .اســتفاده از توربینهای
بادی در سراســر دنیا رو به گسترش است.
نیاز بــه تولیــد انــرژی بیشــتر ،مالحظات
زیست محیطی و کمبود منابع زیرزمینی
دراغلب کشورها ازمواردی است که تمایل
به اســتفاده از این فنــاوری را افزایش داده
اســت .هماکنون در بســیاری از کشورها از
جملــه دانمــارک و آلمــان ،درصــد قابل
توجهــی از انــرژی الکتریســیته از طریــق
نیروگاههای بادی تأمین میشود .درایران
نیــز از مدتها قبــل قدمهایی درایــن راه
برداشــته شــده وهــم اینــک پروژههایــی
درشمال (منطقه منجیل) ،شرق (بینالود
 خراســان) وجنــوب (زابــل -سیســتان وبلوچســتان) کشــور دردســت اجراســت.
منجیل شهر انرژی گیالن نامیده میشود.
بــاد منجیل یکی از عوامل معروفیت این
شــهر اســت که اغلب در بهار و تابستان با
شدت بیشتر و در پاییز و زمستان با شدت
کمتری مــیوزد .اوایل دهه  70با تصمیم
دولت اقدام به خرید و نصب چند توربین
بــادی برای نصــب در منطقــه منجیل از
کشور دانمارک شــد و پس ازگذشت چند
ماه به کمک متخصصان داخلی وتحت
لیســانس «وســتاس» دانمــارک ،خــط
تولید توربینهای بادی ســایز متوســط در
کشــور احــداث و تعــدادی از آنهــا در کنار
ســد منجیل نصب شــد و ســپس به مرور
توسعه یافت .امروزه تعداد قابل توجهی
توربیــن بــادی با ظرفیــت هر واحــد 660
کیلووات ازنوعمحور افقی درچندقسمت
ازشهرستانمنجیلنصبشدهاندوبیش
از هرچیز در ابتدای ورود به این شهر توجه
هر فردی را به خود جلب میکنند.
ëëوزارت نیــرو متولــی نیــروگاه بــادی
منجیل
دکتر«محمــد ســاتکین» ،رئیــس

انجمــن علمــی انــرژی ایــران و مدیرکل
دفترپتانســیل ســنجی وارزیابــی منابــع
توگوبــا «ایران»،
انرژی در«ســاتبا» درگف 
درخصوص نیــروگاه بادی منجیل گفت:
درمنجیل بهدلیل وزش بادهای قدرتمند
بایــد از توربینهایــی اســتفاده شــود کــه
متناســب بــا باد ایــن منطقه باشــند .این
منطقــه بهدلیل اینکــه در نقاط جنگلی و
کوهســتانی اســت و از طرفی بیشتر نقاط
آن ســخت گذر اســت ،راهاندازی نیروگاه
در بخــش زیادی از آن تا حدی مشــکل و
پرهزینه اســت .بنابراین بــرای راهاندازی
نیروگاه بادی تنها وزش باد نباید مد نظر
قــرار گیرد و نکات دیگری مانند مســطح
بودن ســایت ،جاده دسترســی و غیره نیز
باید مورد توجه باشد.
وی با یادآوری اینکــه هماکنون وزارت
نیرو متولی نیروگاه بــادی منجیل (صرفاً
بهعنــوان یک طرح نمونه و برای تشــویق
ســرمایهگذاران بخــش خصوصی جهت
احــداث نیروگاههای بادی) اســت ،درباره
مراحــل راهانــدازی نیروگاه بادی از ســوی
متقاضیــان افــزود :ســرمایهگذار بــرای
راهانــدازی نیــروگاه ابتــدا بایــد محــدوده
نیــروگاه (ســایت نیــروگاه) در منطقــه
مــورد نظــر را شناســایی کنــد وبعــد از آن
در بخــش متقاضیان نیــروگاه انرژیهای
تجدیدپذیرســایت «ســاتبا» ،پــروژه و
اطالعــات مربــوط بــه شــرکت را بــه ثبت
برساند و ساتبا نیز بعد از بررسیهای الزم
مجوزش را صادر میکند .مراحل بعدهم
گرفتن مجوزهای محیط زیســت زمین و
اتصــال به شــبکهای از مســئوالن مربوطه
اســت .فرد متقاضی زمین ،نیروگاه را هم
یــا ازمنابع طبیعی و ملــی اخذ میکند ،یا
ازبخش خصوصی و کشــاورزان خریداری
یکند.
م 
ëëشرایطسختبرایگرفتنوام
رئیــس انجمن علمــی انرژی ایــران و
مدیــرکل دفترپتانســیل ســنجی وارزیابی
منابع انــرژی در«ســاتبا» ادامــه داد :بعد
از طــی این مراحل ،قرارداد  20ســالهای را

بــرای خرید تضمینی منعقــد میکند که
اینقراردادباساتبامنعقدمیشود.سپس
با طــی مراحل تأمیــن مالــی و فاینانس،
فرایندهایبانکیمربوطهبرایگرفتنوام
و تســهیالت یا گشــایش «ال سی» (اعتبار
اسنادی)وغیرهانجاممیشود.الزمبهذکر
است که متأسفانه برخی بانکهای عامل
در این زمینه با گذاشــتن شرایط و قوانین
ســخت گیرانه برای گرفتن وام یا گشایش
ال ســی کار را بــرای متقاضیــان احــداث
نیروگاهسختمیکنند.
ëëاســتقبال بخــش خصوصــی بــرای
را هاندازینیروگا ههایبادی
ساتکین،هزینهتمامشدهنیروگاههای
بــادی را با توجه به محــل احداث نیروگاه
و اســتفاده از نــوع تکنولوژیهــای مــورد
اســتفاده متفــاوت عنــوان کــرد و گفت :با
وجــود وابســتگی میــزان تولیــد بــرق این
نیروگاههابهطبیعتوطبعاًمشکلبودن
برآورد درآمد ساالنه این پروژهها ،استقبال
بخــش خصوصــی در ایــن زمینــه خیلی
خوب و چشمگیر بوده است.
رئیــس انجمــن علمــی انــرژی ایران
بــا بیان اینکه شــبکه برق گیــان صرفاً به
کمک برق تولیدی از نیروگاه بادی منجیل
و رودبار تقویت میشــود ،ادامه داد :البته
تولیــد بــرق با توجه بــه وزش بــاد در روز و
فصــول مختلف هم متفــاوت اســت .در
واقع میزان تولید بــرق نیروگاههای بادی
قابلپیشبینیدقیقنیست.
ëëدولت باید حضورش را برای احداث
نیروگاهکمترکند
وی بــا تأکیــد بــر اینکــه اکثــر قریب به
اتفاق ســرمایه گذاریها در این حوزه باید
توســط بخــش خصوصــی انجام شــود و
دولت هم حداقل دخالت را داشته باشد،
خاطرنشــان کرد :در واقع دولت باید تنها
درسیاســتگذاریها و برنامهریزیهــا
مداخلــه و درصــورت امــکان حضــورش
را در بخش ســرمایهگذاری بــرای احداث
نیــروگاه کمتــر کنــد .همچنیــن دولــت
بایــد ســرمایهگذاری از منابــع عمومــی را

بــه حداقــل برســاند تا بــا تشــویق بخش
خصوصی ســرمایهگذاران بیشــتری وارد
این عرصه شوند.
ëëنیروگاههایبادیعاریاز
هرگونهآلودگی
رئیس انجمن علمی انرژی ایران یکی
دیگــر از مزیتهــای تولید برق بهوســیله
بــاد را کاهش آلودگیهای محیط زیســت
دانســت و افزود :اســتفاده از سوختهای
فســیلی عالوه بر هزینههای زیاد ،موجب
آلودگی محیط زیست ومشکالت تنفسی
نیــز میشــود .درواقــع بــاد ســوخت پاک
محسوب میشود وهمچنین نیروگاههای
بادی بهدلیل اینکه سوختی نمیسوزانند
هیچگونــه آلودگــی هــوا یــا آبــی ایجــاد
یکنند.
نم 
ëëعمرمفیدنیروگاههایبادی
معموالً 20سالاست
درهمین حــال «علی نظری» ،رئیس
گروه توسعه فناوری سازمان انرژی تجدید
توگو
پذیروبهرهوریانرژیبرقهمدرگف 
با «ایران» دربــاره عمر مفید نیروگاههای
بادی گفت :عمرمفیــد نیروگاههای بادی
معموالً  20سال است؛ البته برخی هم به
تناســب میزان کاری که میکنند بیشتر یا
کمتر از  20سال هم میشود.
ëëتأمین نشــدن منابع مالی برای تعمیر
قطعاتتوربینها
وی آخرین میــزان تولید برق نیروگاه
منجیــل تــا پایــان ســال  95را حــدود
130میلیون کیلووات ســاعت اعالم کرد
و درخصوص کارنکردن برخی توربینها
درنیروگاه منجیل بخصوص نیروگاه کنار
ســد این منطقه که محل تردد مسافران
نیز است و میتواند برای هر فردی سؤال
برانگیز باشد ،اظهار داشت :گاهی اوقات
برخی از توربینها در این نیروگاه بهدلیل
خــراب شــدن فعــال نیســت و معمــوالً
تأمین نشدن منابع مالی برای تعمیرات
قطعات آن از دالیل غیرفعال بودنشان
است .گیربکس و ژنراتورها از اصلیترین
قطعــات توربین هاســت که اگر مشــکل

قوانین دست و پاگیر برای سرمایهگذاران داخلی

برش

رئیسانجمنعلمیانرژیایرانبابیاناینکهبیشترسرمایهگذاران
راهانــدازی نیروگاههــای بــادی از کشــورهایی ماننــد آلمــان ،ترکیــه
وکشورهایاروپاییوهمسایههستند،ادامهداد:استقبالسرمایهگذاران
داخلی هم در این زمینه خوب بوده ،اما چون قوانین وشــرایط دست
وپاگیر برای راهاندازی وجود دارد ،در ادامه کار توفیق چندانی حاصل
نمیکنند.ویبابیاناینکهسازمانهاوحتیانجمنهایعلمیانرژی
ایــران همه باید تالش کنند که مــردم را با موضوع انرژیهای تجدید
پذیرآشنا کنند ،تأکید کرد :محیط زیست ما به طرزقابل توجهی متأثر
ازآلودگی نیروگاهی است وهرفردی به سهم خود باید در فرهنگسازی
دراینزمینهتالشکندزیرااستفادهازبادبرایتولیدانرژیمزیتهایی
دارد .یکی از بدیهیترین این مزیتها این است که انرژی بادی نیازی
به تأمین ســوخت ندارد ،از اینرو باعث کاهش بسیاری از هزینههای
مستقیموغیرمستقیممیشود.

پیدا کنند تعمیر یا تعویضشان بهدلیل
تأمین نشــدن منابع مالی بــا تأخیرهای
طوالنی انجام میشود.
ëëتولیــد بــاالی  200میلیــون کیلــووات
ساعتبرقدرنیروگاهمنجیل
نظــری با اشــاره به تولید بــرق نیروگاه
منجیــل در شــرایط مناســب نیــز گفــت:
ایــن نیــروگاه میتواند بــاالی  200میلیون
کیلــووات ســاعت بــرق تولیــد کنــد .برق

editorial@iran-newspaper.com

19

تولیدی هم به طور مســتقیم وارد شــبکه
اصلی برق کشور میشود.
بهگفتــه وی نیــروگاه بــادی منجیــل
درمجمــوع 4 ،منطقــه «ســیاهپوش»،
«منجیــل»« ،رودبار»(بــاالی تپــه شــهر
رودبــار) و «هــرزه ویــل» را در برمــی گیرد
کــه نیروگاه بــادی رودبار تنها بــا  4توربین
فعال است و بهدلیل وزش بادهای شدید
همیشهفعالاست.

برای ایام نوروز

زهره افشــار  /بخش حمل و نقل جادهای و پایانههای
اســتان مرکــزی ایــن روزها در حــال تــدارک امکانات و
خدمات برای استقبال از مسافران نوروزی است« .علی
توگو با «ایران»
زندی فر» ،مدیر کل حمل و نقل و پایانههای استان مرکزی در گف 
تصریحکرد:چهلروزپیشباهمکاریتعزیرات،دانشگاهعلومپزشکیوسازمان
بازرسی و نظارت استان از تمام مجتمعهای خدماتی رفاه استان بازدید و نواقص
کارشــان به صورت کتبی به آنها ابالغ شــد و در حال حاضر دور دوم سرکشــی به
مجتمعهای خدماتی رفاهی در جریان است تا ببینیم نواقص رفع شده یا خیر؟
وی گفت :در اســتان مرکزی  18مجتمع خدماتی رفاهی فعال داریم و حدود 70
مجتمع دیگر نیز موافقت اصولی گرفتهاند .در جادههای اســتان مرکزی در حال
حاضــر هر 50کیلومتر یــک مجتمع خدماتی در حــال ارائه خدمات اســت و این
درحالی اســت که براســاس اســتاندارد این میزان باید به هر  35کیلومتر کاهش
یابد .وی همچنین با اشاره به اینکه  4شرکت امداد خودرو در استان فعال هستند،
افزود :به منظور رفاه حال مسافران نوروزی این شرکتها که در مجموع 70خودرو
دارند موظف شدهاند تا ضمن درج نرخ خدمات امدادی در شیشه جلو ماشینها
از  24اســفند تــا  17فروردیــن  97فعالیت خــود را مضاعف کننــد .وی مهمترین
اولویــت حمــل و نقل جادهای را بحث ایمنی خوانــد و تأکید کرد :به همین دلیل
این روزها مراکز معاینه فنی خوروهای ســبک و سنگین موظف هستند  3شیفته
خدماترســانی کنند .از ســوی دیگر زندی فر خاطرنشــان کرد :امسال تمهیداتی
اندیشیده شده تا اگر خدای ناکرده اتوبوسی در بین راه خراب شد بالفاصله اتوبوس
جایگزین اعزام شــود تا مســافران دغدغهای در این زمینه نداشــته باشند .وی در
توگو ب ه خط کشی یک هزارو700کیلومتر از راههای اصلی
بخش دیگری از این گف 
اســتان مرکزی اشاره کرد و افزود :همچنین روشنایی تمام محورها اصالح شده و
سه تقاطع حادثه خیز استان نیز به روشنایی مجهز شد که انتظار میرود موجب
کاهــش  60درصدی تصادفات شــود .نصــب  100چراغ پلیســی در جادههایی که
احتمال دارد رانندگان با سرعت غیرمجاز حرکت کنند نیز خبردیگری بود که مدیر
کل حمل و نقل و پایانههای استان مرکزی اعالم و اظهار امیدواری کرد که رانندگان
با احتمال وجود پلیس از سرعت باال حذر کنند.

رونمایی هفتمین فرش خاکی در جزیره هرمز
بندرعباس  -خبرنگار «ایران»  /هفتمین فرش خاکی در ابعاد یکهزار
و  300متر مربع و با  ۱۲نوع خاک رنگی جزیره هرمز به مناســبت ایام
نــوروز ۲۸ ،اســفند در هرمــزگان رونمایی میشــود« .علیرضا درویش
نژاد» ،مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسالمی هرمزگان گفت :تمام مراحل
ســاخت این فرش توسط هنرمندان جزیره هرمز طراحی و اجرا شده
اســت .بیــش از  ۵۰نفر در ســاخت این اثر هنری همکاری داشــتهاند.
درویشنژاد به طرح فرش امســال اشاره و اظهار کرد :هفتمین فرش
توســط «مهدی درویشــی» از هنرمندان جزیره هرمز طراحی شده که
در آن به نشانههای نوروز ،افسانههای دریایی جزیره هرمز و روایتها و
قصههای قدیم مردم جزیره اشاره شده است .وی حفاظت و صیانت
از خاکهای جزیره هرمز برای آیندگان را از لحاظ زیست محیطی یک
ضرورت دانست و بیان کرد :بر همین اساس هنرمندان سعی کردهاند
از خاکهای مازاد معدن و خاکهای مشابه استفاده کنند.

