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 یکی از برنامههای وزارت نیرو توسعه ۱۰
ه�زار مگاواتی انرژیهای تجدیدپذیر طی ۴
سال بوده اس�ت .این برنامه تا امروز به کجا
رس�یده و چه اقداماتی در جه�ت عملیاتی
شدن آن انجامشده است؟
در این مدت ،وزارت نیرو اقدامات موثری انجام
داده ک��ه یکی از آنها بح��ث مجوز احداث 4000
مگاوات نیروگاه خورش��یدی از ش��ورای اقتصاد و
تامین منابع بوده است.
قراردادهای خرید تضمینی برق تجدیدپذیرها
ک��ه پیش از ای��ن قالب نامتعارفی داش��ت ،تغییر
کرده و به قرارداد  ۶ساله تبدیل شده که قیمتها
را واقعیتر کرده اس��ت .این مس��ئله باعثش��ده
س��رمایهگذاری در حوزه انرژیه��ای تجدیدپذیر
نس��بت به قبل توجیه اقتصادی بیش��تری داشته
باشد.
به م��وازات آن ،دولت بح��ث صنایع پرمصرف
مانند فوالد ،س��یمان و ...را به سمت خودتامینی
در مص��رف ان��رژی هدایت میکند ت��ا این مراکز
صنعتی  ۲۰درصد تامین برق خود را با اس��تفاده
از انرژیه��ای تجدیدپذیر تامین کنند .این اقدام،
فرصت خوبی برای تحقق برنامه  ۱۰هزار مگاواتی
است .با بهبود ش��رایط قیمتی به سمتی رفتهایم
ک��ه ظرفیتها در مجموعهه��ای کوچک صنعتی
دنبال شود.
روندی هم ب��رای صنایع کوچک در چارچوب
خودتامین��ی و در قراردادهای خرید تضمینی ۲۰
ساله ایجاد شده است.
ب��ه نظر میرس��د ع��زم دول��ت ب��رای تحقق
برنامهاش جدی است اما ناگفته نماند که با توجه
به مشکالت اساس��ی ناترازی برق و انرژی که در
کش��ور وجود دارد ،دولت چارهای بهتر از توسعه
انرژیهای تجدیدپذیر ن��دارد ،چراکه انرژیهای
تجدیدپذیر هم زودبازده است و هم توسعه آن در
ایران با توجه بهموقعیت جغرافیایی و آبوهوایی،
ظرفیت بسیار باالیی دارد.
در ایران ه��م تونلهای ب��ادی و هم پهنههای
تابش��ی بس��یار مناس��بی وجود دارد .این شرایط
اقلیم��ی ،فرص��ت خوبی برای دولت در راس��تای
توسعه تجدیدپذیرها فراهم میکند.
 کارشناسان یکی از چالشهای پیشروی
توس�عه تجدیدپذیرها را وجود بروکراس�ی
و پیچیدگ�ی در اخ�ذ مج�وز میدانن�د .در
تس�هیل این مسئله چه اقداماتی انجامشده
است؟
ادعای دولت مبنی بر این است که پیچیدگیها
و روند سخت بروکراسی در اخذ مجوز تا حدودی
برداش��ته شده اما در عمل هنوز اتفاق روشنی رخ

نداده تا صحت آن را متوجه شویم.
بنابرای��ن یکی از بحثهای جدی ما ،مس��ئله
امضاه��ای طالی��ی در اخذ مجوزهاس��ت که در
دولتهای قبل وجود داش��ته و ش��رکتها ماهها
رفتوآمد داش��ته و پیگیری کردهان��د تا بتوانند
مج��وز قرارداد خرید تضمین��ی را بگیرند .به قول
خودش��ان ،یکس��ری مجوزه��ای ۲۴گانه وجود
داش��ت که از مراجع گوناگون باید اخذ میشد تا
به مرحله قرارداد خرید تضمینی برسد.
ظاه��را گفته میش��ود این روند کوتاه ش��ده
اس��ت .امیدواری��م این اتف��اق افتاده باش��د و در
همین راستا ،دولت برای کاهش بروکراسی اداری
و ص��دور مجوزها از طریق س��ایت مربوطه اقدام
کند تا مراجعات کمتری برای گرفتن قراردادها و
موارد مرتبط داشته باشیم.
 در خرید تضمینی چه تغییراتی ایجاد شده
است؟
قراردادهای قبل��ی ،قرارداد خریدهای تضمینی
 ۲۰س��اله بود و تعه��دات س��نگینی را از جهت
قیمت��ی بهواس��طه بیثباتی که در این س��الها
نسبت به نرخ ارز وجود داشته ،بهویژه برای ساتبا
ایجاد کرده است.
س��اتبا با مشکالت اساسی و عدیدهای نسبت به
انج��ام تعهدات خود روبهرو ش��ده بود و ضرورت
داشت یک بازنگری اساسی انجام شود تا تعهدات
معوقه برای ساتبا ایجاد نکند؛ بنابراین این مسئله
در دس��تور کار مجموعه س��اتبا قرار داش��ت که
قال��ب قراردادهای ب��زرگ را از حالت  ۲۰س��اله
خارج کن��د و طبق فرمول س��وخت صرفهجویی
ش��ده ،قرارداده��ا را محدود به حداکثر  ۶س��ال
کن��د تا در ای��ن  ۶س��ال ،هم س��ود و هم اصل
سرمایه س��رمایهگذار تامین شود .معموال یکی از
دغدغههای س��رمایهگذار در این زمینه ،بازگشت
سرمایه در مدت  ۸تا  ۱۰سال بود.
این تغییر در حالحاضر انجامش��ده و چارچوب
قراردادها از حالت  ۲۰س��اله خارج شده اما ساتبا
قرارداده��ای زیر  ۲۰۰کیل��ووات را بهعنوان یک
فرصت حفظ کرده تا افرادی که میخواهند مثال
روی سقف کارخانه  ۱۰۰یا  ۲۰۰کیلووات یا روی
پشتبام واحدهای مس��کونی  ۵کیلووات نیروگاه
کوچک خورش��یدی احداث کنند ،توانایی اجرای
آن را داشته باشند.
اما همانطور که ذکر ش��د برای  ۲۰۰کیلووات
ب��ه ب��اال یکس��ری بازنگریه��ا انجام و ش��کل
قرارداده��ای خرید تضمینی از  ۲۰س��اله خارج
شده و قالب دیگری پیدا کرده است.
بهنظر من ،این تغییر برای طرفین مناس��بتر
باشد و مثال اصل پول سرمایهگذار  ۴ساله برگردد.

عکس:

گرچه ضرورتگذار به انرژیهای پاک و کاهش انتش�ار کربن همچنان مغفول مانده
اما پس از ناترازیهایی که در چند س�ال اخیر در بخش انرژی بهوجود آمد و منجر به
قطعیهای مکرر برق در چند سال گذشته شد ،باالخره ضرورت توسعه تجدیدپذیرها
و تامین برق از این محل احس�اس ش�د .یکی از برنامههای وزارت نیرو از آغاز دولت
س�یزدهم توس�عه انرژیهای تجدیدپذیر ب�ه ظرفیت  ۱۰هزار م�گاوات ،یعنی  ۲برابر
تعهدات برنامه ششم توسعه بود.
ماه گذش�ته محمود کمان�ی ،معاون وزیر نیرو در نشس�ت تخصصی مدیران صنعت
برق کش�ور درباره برنامه وزارت نیروی دولت س�یزدهم برای احداث  ۱۰هزار مگاوات
نی�روگاه تجدیدپذی�ر ،اظهارکرد :ب�رای تحقق ای�ن برنامه ۴ ،هزار م�گاوات نیروگاه
خورش�یدی و  ۳هزار مگاوات نیروگاه بادی از طری�ق ماده  ۱۲قانون رفع موانع تولید
احداث خواهد ش�د .وی افزود :همچنین براس�اس برنامهریزی انجامش�ده احداث ۲
ه�زار مگاوات نی�روگاه خودتامین صنایع ب�زرگ و هزار مگاوات نی�روگاه خودتامین
شهرکهای صنعتی برای اجرایی شدن این برنامه در دستور کار قرار گرفته است.
مع�اون وزیر نیرو نیز اعالم کرده که برنامه اح�داث  ۵۵۰هزار واحد  ۵کیلوواتی در
دس�تور کار اس�ت که در سال نخس�ت  ۱۱۰هزار واحد به اجرا میرسد .در این زمینه،
توافق با نهادهای مربوطه از جمله کمیته امداد و بهزیس�تی انجام ش�ده تا با معرفی
نهادهای حمایتی نسبت به احداث واحدهای پشتبامی اقدام شود.
در همی�ن راس�تا
در گفتوگو ب�ا محمدجواد موس�وی ،نای�ب رئیس انجمن
سازندگان و تامینکنندگان کاال و خدمات انرژیهای تجدیدپذیر (ساتکا) ،به اقدامات
انجامش�ده نس�بت به برنامه وزارت نیرو و مش�کالت و موانعی که پیشروی توس�عه
تجدیدپذیرها قرارگرفته پرداخت.

تمایل نداش��تن بانکها برای ارائه تسهیالت ،یکی از چالشهای
سرمایهگذاری در حوزه تجدیدپذیرهاست
البت��ه بهدلی��ل اینک��ه مبن��ای کار ،س��وخت
صرفهجویی ش��ده و م��اده  ۱۲اس��ت ،همه این
اقدامات مش��روط به این اس��ت ک��ه تعهدات از
س��وی س��اتبا یا مراجع مرتبط به ای��ن حوزه که
سازمان بهینهسازی مصرف سوخت یا وزارت نفت
اس��ت ،بهموقع انجام شود و تعهدات معوقه ایجاد
نکند.
 بانکهای داخلی ،چه عملکردی نس�بت
به اعطای تسهیالت در این زمینه داشتهاند؟
اساسا یکی از چالشهایی که سرمایهگذاری در
تجدیدپذیرها داشته ،عدمرغبت بانکها به اعطای
تس��هیالت و س��رمایهگذاری در این ح��وزه بوده
است.
به هر حال ،بهواس��طه تحریمها ،درهای کشور
بس��ته است و نقطه اتکا به تامین مالی در توسعه
تجدیدپذیرها ،بانکهای داخل کشور هستند .اگر
فضای باز و بدونتحریمی وجود داش��ت ،بسیاری
از کش��ورها و بانکه��ای قدرتمن��د بینالملل��ی
ب��ه خاط��ر امتیازه��ای جغرافیایی کش��ور برای
تجدیدپذیرها عالقهمند به س��رمایهگذاری بودند
اما بهدلیل مش��کل اساس��ی ک��ه تحریمها ایجاد
ک��رده ،محدودیت وج��ود دارد .از س��وی دیگر،
درگی��ر خودتحریمی هس��تیم ،چراکه بانکهای
داخ��ل هم چ��ه در دولتهای قب��ل و چه دولت
کنون��ی ،در این زمینه همراهی و همکاری زیادی
نمیکنن��د تا تس��هیالتی ب��رای توس��عه صنعت
تجدیدپذیر ارائه دهند.
 قوانی�ن و دس�تورالعملها ،تس�هیلگر
توسعه تجدیدپذیرها بودهاند یا مانع؟
قوانین و دس��تورالعملهایی ک��ه در این زمینه
وج��ود دارد ،کلیگوییهای��ی دارن��د و زمانی که
تبدیل به دستورالعملها و شیوهنامههای اجرایی
میش��وند بهدلیل عدمانطباق با شرایط و مغایرت
با موارد گوناگون نمیتوانند سازگاری پیدا کنند؛
بنابرای��ن اجرای��ی کردن آن ط��رح و پروژه دچار
مشکل میشود.
 ب�اال رفتن ن�رخ جهانی تجهی�زات صنایع
تجدیدپذیر و عوارض گمرکی ،چقدر در کشور
نس�بت به س�رمایهگذاری در این حوزه دافعه
ایجاد کرده است؟
همانطور که ایران در داخل با مش��کل انرژی
روبهرو شده و به سمت توسعه تجدیدپذیرها روی
آورده ،کش��ورهای دیگر هم بهویژه پس از جنگ
روسیه و اوکراین ،چنین حرکتی کردهاند .افزایش
تقاض��ا در این حوزه باعث افزایش نرخ بینالمللی
تجهیزات شده است.
از س��وی دیگر ،نرخ پایه ع��وارض گمرکی در
ای��ران از  ۴۲۰۰توم��ان تغییر ک��رده و به  ۲۵تا
 ۲۶هزار تومان رس��یده اس��ت .طبیعی است که
در مجم��وع با افزایش نرخ زی��ادی در این بخش
روبهرو ش��ویم ک��ه مق��داری توجی��ه اقتصادی
طرحهای تجدیدپذیر را تحتالشعاع قرار میدهد.
همه این مس��ائل ،بحثهای اصلی و اساس��ی
اس��ت که دولت باید به آنه��ا توجه کند .مثال اگر

دولت نرخ پایه عوارض گمرکی را افزایش میدهد،
درمقابل باید درص��د عوارض گمرکی را به همان
نس��بت کم کند .در واقع ،اگر نرخ محاسباتی  ۶تا
 ۷برابر بیش��تر شده ،عوارض واردات پنل را از ۱۰
به  ۳درصد برساند.
ف��ردی که در این صنعت فعال اس��ت بهدلیل
اینکه نرخه��ای خرید تضمین��ی ،نرخهای ثابتی
اس��ت نمیتواند ن��رخ تمامش��ده کاال را زیاد باال
ببرد ،چراکه از توجیه اقتصادی میافتد.
نتیجه این اس��ت ک��ه س��رمایهگذاران ،رغبت
خود را به س��رمایهگذاری در این زمینه از دست
میدهند.
 برنامه ساتبا برای احداث  ۵۵۰هزار واحد
کوچک خورشیدی انش�عابی  ۵کیلوواتی را
چگونه ارزیابی میکنید؟
اگر چندین روستا یا مجموعه شهری ،از فضای
پش��تبام خانهها اس��تفاده و نیروگاههای کوچک
خورش��یدی احداث کنند ،تجمی��ع آنها میتواند
روی تامین برق بهعنوان کاالیی اس��تراتژیک در
یک منطقه تاثیر زیادی داشته باشد.
بنابرای��ن در ص��ورت عملی ش��دن ،این اقدام
ساتبا از بعد مسائل اس��تراتژیک خیلی تاثیرگذار
و ارزشمند است اما اگر از زاویه دیگری باید روش
اجرای آن را موردبررسی قرار دهیم.
در روشه��ای اجرای��ی در دورهه��ای قبل به
خاطر تس��هیالت یا نحوه عملیاتی کردن طرحها،
ممکن بود پروژه دچار چالشهایی ش��ود .با توجه
به تجربیاتی که در این س��الها از سوی نهادهای
حمایتی مانند کمیته امداد و س��ازمان بهزیستی
بهدس��ت آمده باید نس��بت به رف��ع آن نواقص و
کاستیها اصالحاتی انجام شود.
ام��ا بهط��ور کل��ی ،این ط��رح بهعن��وان یک
س��رمایهگذاری ک��ه میتواند تا حدودی وس��یله
کس��ب معیشت جایگزین بهش��مار رود و شرایط
اقش��ار آس��یبپذیر را تا حدودی بهبود بخش��د،
فرصت خوبی ایجاد میکند.
خوش��بختانه س��اتبا بح��ث افزایش ن��رخ را به
صورت جدی در دس��تور کار قرار داده است .این
مسئله ،یک فرصت خیلی خوب برای خانوادههای
کمبضاعت ایجاد میکند؛ بنابراین هرقدر روی این
حوزه بیش��تر سرمایهگذاری ش��ود به نظر میآید
بهعن��وان موتور اش��تغال و کارآفرین��ی اثرگذار و
پیشبرنده باشد.
اما باز هم باید تاکید کرد که شیوه اجرا باید به
صورتی باشد که حداکثر بهرهوری را ایجاد کند.

سخن پایانی

ظرفیتهای موجود در ایران برای بهرهبرداری
از انرژیه��ای تجدیدپذیر سالهاس��ت مغفول
مان��ده و قربان��ی رقابتهای بازار انرژی ش��ده،
در صورت��ی که تغییر اقلی��م روزبهروز ضرورت
توس��عه انرژیهای پاک را بیش��تر به ما یادآور
میشود.

محمدجواد موسوی

قراردادهای
خرید
تضمینی برق
تجدیدپذیرها
که پیش از این
قالب نامتعارفی
داشته تغییر
کرده و به
قرارداد  ۶ساله
تبدیلشده
و قیمتها را
واقعیتر کرده
است

یادداشت

ضرورت توسعه
انرژیهای نو در
مدیریت شهری

ش��ینا انصاری در وبینار آسیبشناسی و چشمانداز استحصال انرژی
از پس��ماندهای ش��هری در تهران ،ایران و جهان که به مناسبت هفته
سالمت از سوی س��ازمان مدیریت پس��ماند برگزار شد ،گفت :کاهش
مصرف سوختهای فسیلی و بهتبع آن ،کاهش آلودگی هوا که مشکل
اساس��ی کالنش��هرها بهویژه تهران اس��ت و در نهایت تاثیر بر سالمت
عمومی از مزایای توسعه انرژیهای نو است.
مدی��رکل محیطزیس��ت و توس��عه پای��دار ش��هرداری ته��ران در
ادام��ه اظهارک��رد :س��رزمین م��ا ب��ه لح��اظ قابلی��ت دسترس��ی به
انرژیه��ای ن��و و تجدیدپذی��ر فرصتهای خوب��ی دارد اما متاس��فانه

کمت��ر از ی��ک درصد ان��رژی تولیدی در ای��ران از مناب��ع تجدیدپذیر
تامی��ن میش��ود ،در حالیک��ه ظرفیته��ا بهمرات��ب بس��یار باالت��ر
است.
وی ادامه داد :شهر تهران افزونبر  ۳۰۰روز آفتابی دارد که میتواند در
حوزه استفاده از انرژیهای تجدیدپذیر بهویژه بهرهمندی از نیروگاههای
خورشیدی نقش مهمی ایفا کند و با توجه به وجود آلودگیها و شدت
مصرف انرژی میتواند در استفاده از انرژیهای نو موثر باشد .شهرداری
تهران بهعنوان یکی از متولیان اصلی مدیریت شهری با داشتن فضاهای
عموم��ی و فضاهایی که تح��ت تملک دارد ،میتوان��د نقش مهمی در

توسعه انرژیهای نو داشته باشد.
انصاری با اش��اره به اس��ناد فرادس��تی از جمله برنامه س��وم توسعه
ش��هر تهران و مصوب��ات و آییننامههای اجرایی دولت درباره توس��عه
انرژیه��ای تجدیدپذیر ،گفت :مدیریت بهین��ه مصرف انرژی و کاهش
مص��رف ان��رژی در س��اختمانهای تابعه ش��هرداری ته��ران ،اجرای
ممیزی ان��رژی همچنی��ن ش��اخصهای مدیریت س��بز ،معاینه فنی
موتورخانهها و ارائه راهکارهای بهینهسازی مصرف انرژی باعث کاهش
مصرف و بهتبع کاهش انتش��ار گازهای گلخان��های و آالیندهها خواهد
شد.

انرژی باد
از گذشته
تا امروز
کامیار فکور
خبرنگار

ی ب��اد که امروزه بهعنوان
تاریخچه اس��تفاده از انرژ 
یک جایگزین پاک برای تولید انرژی الکتریسیته از آن
بهره میگیرند ،تنها به عصر ما برنمیگردد .بهرهگیری
از ان��رژی باد ب��رای به حرکت درآوردن کش��تیها با
استفاده از بادبانهایی که روی آنها نصب میشد ،یکی
از متداولترین استفادههایی بود که در قرون گذشته
از این انرژی میش��د .اما نخس��تین استفاده از انرژی
باد به کار با توربینهای چرخان در آسیابهای بادی
برمیگردد که برای آسیاب گندم و ذرت ،پمپ کردن
آب و قطع درختان استفاده میشد.
نخس��تین اس��تفاده از انرژی باد ب��ه پیش از میالد
برمیگ��ردد ،یعن��ی زمانی که ایرانیه��ا و چینیها از
باد بهره میجس��تند تا غالت خود را آس��یاب کنند.
ایرانیان باس��تان موفق شدند با استفاده از نیروی باد،
دل��و (دوالب) یا چرخ چاه را به گردش درآورده و آب
را از چاهها به س��طح مزارع برسانند .مسعودی(چهارم
هج��ری) در مروجالذهب ،داس��تانی نقل کرده از یک
صنعتکار ایرانی که سازنده آسیابهای بادی نیز بوده
اس��ت .مسعودی درباره آسیابهای بادی در سیستان
میگوی��د« :سیس��تان دیار باد و ریگ اس��ت و همان
شهری است که گویند باد آنجا آسیابها را میگرداند
و آب را از چاه میکشد ،باغها را سیراب کند و در همه
دنیا شهری نیست که بیشتر از آنجا از باد سود برد».
بهرهگیری از انرژی بادی برای تولید برق ،نخستینبار
در سال  ۱۸۸۷توسط یک مهندس اسکاتلندی بهنام
جیمز بالیث با س��اخت یک ماشین شارژ باتری انجام
ش��د .در س��ال بعد از آن ،چارلز براش در امریکا یک
توربی��ن بادی برای تامی��ن برق منزل و آزمایش��گاه
ش��خصی خود نصب کرد .ارتفاع برج این توربین ۱۲
کیلوواتی ۱۸ ،متر و قطر روتور آن ۱۷ ،متر بود و ۱۴۴
پره داش��ت .پس از آن نیز در دهه  ۱۹۳۰توربینهای
بادی کوچک برای تولید برق موردنیاز مزارع در امریکا
که هنوز س��امانه سراسری توزیع برق راهاندازی نشده
بود ،متداول ش��د .نخس��تین توربین بادی در کالس
م��گاوات در پاییز  ۱۹۴۱در ورمونت راهاندازی ش��د.
رفتهرفته توربینهای بادی با توجه به محدودیتهایی
که برای سوختهای فسیلی مطرح بود ،بهعنوان یک
ان��رژی پاک در جهان مطرح ش��د .برخی از برآوردها
پیشبینی کردهاند تا س��ال  ۲۰۵۰بیش از یکس��وم
انرژی موردنیاز در جهان از طریق باد تامین میشود،
با اینوجود س��رعت حرکت به سمت انرژیهای پاک
همچنان کند است و نشستهای جهانی بر سر تغییر
اقلیم هنوز نتوانس��ته به صورت قاطعانه انتشار کربن
را به صفر خالص برس��اند و تضمی��ن جدی در عمل
به وعدههای دادهشده از سوی کشورها وجود ندارد.
اگر قارهها را براس��اس میزان انرژی بادی که دارند
تقس��یمبندی کنیم ،آس��یا با  ۴۳.۲درصد بیش��ترین
ب��اد ،اروپا ب��ا  ۳۲.۱درصد ،امریکای ش��مالی با ۱۸.۵
درص��د ،امریکای جنوبی با  ،۴.۳افریقا با یک درصد و
اقیانوسیه با  ۰.۹درصد دستهبندی میشوند.
چی��ن یکی از کش��ورهای پیش��رو در تولید انرژی
بادی بوده و البته بیش از یکس��وم از ظرفیت نیروی
بادی جهان را داراست .این کشور بزرگترین نیروگاه
بادیخش��کی جهان را در استان گانس��و دارد که در
ح��ال حاضر  ۷۹۶۵مگاوات انرژی بادی تولید میکند
که  ۵برابر بیش��تر از نزدیکترین رقیبش است .سال
گذشته یک شرکت چینی از بزرگترین توربین بادی
جهان با توانایی تامین نیروی س��االنه  ۲۰هزار خانه و
کاهش  ۱.۶میلیون تن انتش��ار کربن در طول عمر و
فعالیت آن رونمایی کرد.
رتب��ه دوم در زمینه انرژی ب��ادی مختص به امریکا
با  ۹۶.۴گیگاوات ظرفیت نصب ش��ده و ظرفیت باالی
نیروی بادی در خشکی است ۶ .نیروگاه از  ۱۰نیروگاه
بادی بزرگ جهان ،در امریکا واقع ش��دهاند که شامل
مرک��ز انرژی بادی آلتا در کالیفرنیاس��ت .این نیروگاه
دومی��ن نی��روگاه بادی ب��زرگ جهان در خش��کی با
ظرفیت  ۱۵۴۸مگاوات اس��ت .کش��ور ایران با وجود
اینکه در منطقهای بادخیز قرار دارد و بس��تر مناسبی
برای گسترش بهرهبرداری از توربینهای بادی در آن
فراهم است اما در این زمینه بسیار ضعیف عمل کرده
اس��ت .از جمله نیروگاههای بادی در ایران میتوان از
نیروگاه بادی منجیل ،مزرعهبادی کهک ،نیروگاه بادی
بینال��ود و نیروگاه بادی عونبنعل��ی نام برد .در حال
حاضر ،س��هم این انرژی در سبد س��وخت نیروگاهی
فقط یک درصد است .این در حالی است که براساس
اطلس بادی کش��ور که از سوی س��ازمان انرژیهای
نو ایران تهیه ش��ده و براس��اس اطالعات دریافتی از
 ۶۰ایس��تگاه و در مناط��ق گوناگون کش��ور ،ظرفیت
اسمی سایتها حدود  ۶۰هزار مگاوات است .براساس
پیشبینیها میزان انرژی قابل استحصال بادی کشور
از لحاظ اقتص��ادی افزون بر  ۱۸۰۰۰مگاوات تخمین
زده میش��ود که موید ظرفیت قابلتوجه کش��ور در
زمین��ه احداث نیروگاههای بادی اس��ت .همچنین بنا
بر مطالعاتی که توس��ط پروژه ظرفیتس��نجی بادی
در ایران انجامش��ده ظرفیت بادی قابل استحصال در
کشور حدود  ۱۰۰هزار مگاوات برآورد شده است.

