ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪ  ۳۰ﮔﯿﮕﺎوات ﺑﺮق از
ﻧﯿﺮوﮔﺎه ﺑﺎدی ﺗﺎ ﺳﺎل  - ۲۰۳۰دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﻣﺤﻤﺪ ﻗﺮﯾﺸﯽ | ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ ۱۰ ،ﻓﺮوردﯾﻦ ۱۴۰۰
ﮔﺮﻣﺎﯾﺶ ﺟﻬﺎﻧﯽ و ﺑﺤﺮان ﻧﺎﺷﯽ از ﺗﻐﺮات اﻗﻠﯿﻤﯽ ﺑﺎﻋﺚ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﮔﺴﺘﺮده دوﻟﺖﻫﺎ روی
اﻧﺮژیﻫﺎی ﺗﺠﺪﯾﺪﭘﺬﯾﺮ ﺷﺪه و ﺣﺎﻻ دوﻟﺖ ﺟﻮ ﺑﺎﯾﺪن در آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل راهاﻧﺪازی ﭘﺮوژهﻫﺎی ﻧﯿﺮوﮔﺎه
ﺑﺎدی درﯾﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪ  ۳۰ﻫﺰار ﻣﮕﺎوات اﻧﺮژی ﺗﺎ ﺳﺎل  ۲۰۳۰اﺳﺖ.
ﻃﺒﻖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪای ﺟﺪﯾﺪ ،دوﻟﺖ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ ﺑﺎ اﻗﺪاﻣﺎﺗﯽ روﻧﺪ ﺗﺎﺳﯿﺲ اﯾﻦ ﻧﯿﺮوﮔﺎهﻫﺎ را ﺳﺮﻋﺖ
ﺑﺒﺨﺸﺪ و  ۲۳۰ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر در ﻫﺮ ﺑﻨﺪری ﮐﻪ از اﯾﻦ ﭘﺮوژهﻫﺎ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﻣﯽﮐﻨﺪ.

دوﻟﺖ ﺑﺎﯾﺪن از ﻃﺮﯾﻖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ » «Innovative Energy Loan Guaranteeﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺣﺪاﮐﺜﺮ  ۳ﻣﯿﻠﯿﺎرد
دﻻر ﺑﻮدﺟﻪ ﺑﺮای ﭼﻨﯿﻦ ﻧﯿﺮوﮔﺎهﻫﺎﯾﯽ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﮐﻨﺪ.
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﮐﺎخ ﺳﻔﯿﺪ ۳۰ ،ﮔﯿﮕﺎوات ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ اﻧﺮژی  ۱۰ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺧﺎﻧﻪ را ﺗﺎﻣﯿﻦ ﮐﻨﺪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ از اﻓﺰودن
 ۷۸ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻦ ﮐﺮﺑﻦ دیاﮐﺴﯿﺪ ﺑﻪ اﺗﻤﺴﻔﺮ ﻫﻢ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آورد .ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻣﺰاﯾﺎی زﯾﺴﺖ
ﻣﺤﯿﻄﯽ ،اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﯾﺠﺎد  ۴۴ﻫﺰار ﺷﻐﻞ ﺷﻮد ﮐﻪ اﯾﻦ ﺗﻌﺪاد ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺰارع
ﺑﺎدی ﻣﯽﺷﻮد .در ﮐﻨﺎر اﯾﻦ ﺗﻌﺪاد ۳۳ ،ﻫﺰار ﺷﻐﻞ دﯾﮕﺮ ﺑﺮای ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ از اﯾﻦ ﻧﯿﺮوﮔﺎهﻫﺎ اﯾﺠﺎد ﺧﻮاﻫﺪ
ﺷﺪ.

دوﻟﺖ ﺑﺎﯾﺪن ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ ﺗﺎ ﺳﺎل  ۲۰۳۵ﮐﺮﺑﻦ را ﺷﺒﮑﻪ ﺑﺮق آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺣﺬف ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ۹۰
درﺻﺪ اﯾﻦ ﻫﺪف ،ﺑﺎﯾﺪ ﺳﺎﻻﻧﻪ  ۷۰ﻫﺰار ﻣﮕﺎوات اﻧﺮژی از ﻃﺮﯾﻖ اﻧﺮژی ﺧﻮرﺷﯿﺪی و ﺑﺎدی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﺪ.

ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺎری ﭼﺎﻟﺶﺑﺮاﻧﮕﯿﺰ اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﻧﺎﻣﻤﮑﻦ ﻧﯿﺴﺖ و دوﻟﺖ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری در اﯾﻦ
ﺑﺨﺶﻫﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻫﺪﻓﺶ ﺗﺎ ﺳﺎل  ۲۰۳۵دﺳﺖ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ.
آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺗﻨﻬﺎ ﮐﺸﻮری ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری در ﺑﺨﺶ اﻧﺮژیﻫﺎی ﭘﺎک را اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽدﻫﺪ .ﺑﺮای
ﻣﺜﺎل ﮐﺮه ﺟﻨﻮﺑﯽ ﺑﺎ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری  ۴۳ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻری ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﻧﯿﺮوﮔﺎه ﺑﺎدی درﯾﺎﯾﯽ ﺟﻬﺎن
را ﺑﺴﺎزد .ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ ﻫﻢ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺗﺎﻣﯿﻦ ﮐﺎﻣﻞ اﻧﺮژی ﻣﻨﺎزل از ﻃﺮﯾﻖ ﺑﺎد ﺗﺎ ﺳﺎل  ۲۰۳۰اﺳﺖ .ﺳﺎل
ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﯿﻼدی ﺑﺮای اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر ﺑﯿﺶ از ﻧﯿﻤﯽ از ﺑﺮق ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺎد ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺷﺪ .در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن
ﻣﻬﻨﺪﺳﺎن در ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﻃﺮاﺣﯽ ﺟﺪﯾﺪی ﺑﺮای ﺗﻮرﺑﯿﻦﻫﺎی ﺑﺎدی ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺗﺎ در ﮐﻨﺎر
اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﻬﺮهوری ،ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ را ﻫﻢ ﮐﺎﻫﺶ دﻫﻨﺪ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

