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انرژی بادی ثروتی نهفته
در دلکویر داورزن
کالته  /اقلیم کویری داورزن با برخورداری از
بادهای مستمر یکی از مناطق مستعد شرق
کشور برای سرمایه گذاری در حوزه احداث
نیروگاه بادی و تولید انرژی الکتریسیته است.
به گزارش خراسان رضوی ،امــروزه استفاده
از انــرژی های تجدید پذیر مانند باد یکی از
گزینههای اصلی تولید انــرژی مطرح شده
است .ظرفیت نیروگاههای بادی ایران ۳۰۲
مگاواتاستدرشرایطیکهظرفیتاقتصادی
احــداث ایــن نــوع نیروگاهها بیش از  7هزار
مگاوات است که به طور قطع استفاده از این
ظرفیت می تواند در مدیریت اوج بار برق در
کشور بسیار موثر و مفید باشد انرژی بادی به
عنوان جایگزین مطمئن برای سوخت های
فسیلی مورد توجه جهانی قرار گرفته است و
برخی مناطق بادخیز ایران با توجه به شرایط
خاص آب و هوایی یکی از مناطق مستعد از نظر
استفاده از انرژی بادی برای تولید برق به شمار
میرود .با توجه به وضعیت کم آبی در کشور و
آلودگی زیست محیطی و خاموشی های مکرر
برق به دلیل کمبود تولید ناشی از خشکسالی
ش از حد ،استفاده از انرژی بادی در
و گرمای بی 
مناطقی که از وضعیت توپوگرافی و موقعیت
نسبی بــادهــای غالب و همیشگی مطمئن
بــرخــوردار هستند بــرای تولید بــرق و حفظ
انــرژی هــای فسیلی بــرای آیندگان ذخیره
منابع ملی باید مورد توجه بیشتری قرار گیرد.
اقلیم مناسب و مناطق واجد ظرفیت باالی باد
همچون بادغوس شهرستان داورزن زمینه
الزم و مناسبی را بــرای استفاده و گسترش
انــرژی بــاد به عنوان یک منبع انــرژی پــاک و
تبدیل آن به الکتریسیته فراهم کــرده است
که این ظرفیت توجه بیشتر متولیان امر را
میطلبد .یک کارشناس برق گفت :استفاده
از انرژی های تجدیدپذیر به ویژه انرژی باد به
عنوان یکی از منابع تجدید پذیر تولید انرژی
الکتریکی باید بیش از گذشته مــورد توجه
قرار گیرد .رضا اسماعیلی با اشاره به این که
باد یکی از مظاهر انرژی نوین برای جایگزین
شدن سوخت فسیلی است ،افزود :اولین گام
در احداث مزارع بادی انجام مطالعات امکان
سنجی است که هدف آن ارزیابی امکان پذیر
بودن تاسیس یک نیروگاه بادی از لحاظ فنی،
اقتصادی و زیرساخت های مورد نیاز در یک
سایت مشخص با استفاده از توربین های بادی
معین است .مدیر اداره برق شهرستان داورزن

نیز گفت :انــرژی بــادی در بیشتر مناطق به
مقدار زیاد و به صورت رایگان وجود دارد این
انــرژی به راحتی قابل تبدیل به انــواع انرژی
است و به انرژی الکتریکی نیز تبدیل می شود.
سید رضا دیواندری افزود :نیروگاه های بادی
هیچ وقت آلودگی زیست محیطی ندارند و
منبع انــرژی کامال رایگان و نامحدود است.
وی تصریح کرد :برای تولید برق بدون نوسان و
دایمالزماستکهسرعتبادهموارهثابتباشد
البته هزینه نصب و اجرای نیروگاه های بادی
نسبت به دیگر نیروگاه ها بیشتر است که یکی
از عوامل کاهش سرمایه گذاری در این زمینه
نیز هزینه راه اندازی باالی آن است .دیواندری
افزود :نبود آالیندگی برای آب وهوا و نبود آثار
زیست محیطی مانند معدن کاری و حفاری و
نپرداختن هر گونه هزینه برای سوخت کامال
پایدار از جمله مزایای توربین بــادی است و
برخالف سوخت های فسیلی ،باد هرگز تمام
نمی شود .مدیر اداره برق شهرستان داورزن
گفت :توربین ها در هر جایی که به انــدازه
الزم باد باشد کار می کنند برخالف منابع
فسیلی که فقط در مناطق خاصی یافت می
شوند .هزینه های بهره بــرداری انــرژی باد
برخالف انرژی منابع فسیلی برای سال ها
قابل پیش بینی است .نماینده مردم سبزوار
در مجلس شورای اسالمی گفت :شهرستان
داورزن بــا بــرخــورداری از اقلیم کــویــری و
بادهای مداوم ،مستعد احداث نیروگاههای
خورشیدی و بادی است که سرمایه گذاری
در این حوزه نقش موثری در توسعه اقتصادی
منطقه خواهد داشت .بهروز محبی با اشاره
به ضرورت توجه به نیروگاههای بادی و تامین
مقرون به صرفه برق در شهرستان داورزن
افزود :بادهای با سرعت و تداوم مناسب این
منطقه ،فرصتی برای احــداث نیروگاه ها و
پنل های بادی است که باید با برنامهریزی
مناسب و ایجاد زیرساختهای الزم از این
ظرفیت استفاده مطلوب کرد .وی اظهار کرد:
در دیدار با وزیر نیرو موضوع استفاده از انرژی
های تجدیدپذیر و پاک همچون باد و خورشید
در منطقه کویری ســبــزوار و داورزن مورد
توجه قرار گرفته است .محبی گفت :منطقه
بادغوس داورزن همچون دیزباد بینالود
مستعد احداث نیروگاه ها و پنل های بادی
است که باید از این ظرفیت های بالقوه در
راستای تولید انرژی الکتریسیته بهره گرفت.
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گزارشیدربارهوضعیتخانه و زادگاه زندهیاد دکترعلیشریعتیدر روستایکاهک

غبار بیتوجهی بر زادگاه دکتر شریعتی
گزارش

علی اکبرملکی

چهاردههازدرگذشتبزرگمردیازاندیشمندان
ایراناسالمیمیگذردکسیکهبسیاریازایرانیان
وفارسیزبانان کتابهاوخاطراتشرامطالعهکرده
اند .پای به زادگاه زنده یاد دکتر علی شریعتی  در
روستای کاهک می گــذارم ،مکانی که در سال
 1382به ثبت ملی رسیده ولی بدون در و پیکر رها
شده و در حال نابودی است .به گزارش خراسان
رضوی ،در یک روز پاییزی در مسیر سبزوار-تهران
بعد از عبور از شهر داورزن به روستای کاهک می
رویم که زادگاه زنده یاد دکتر علی شریعتی است.
روستایی که برخی از مردمانش کتاب های دکتر
را نخوانده اند اما از عشق و عالقه وافرشان به این
اندیشمند میگویند.درابتدایراه،محمدکاههدر
گفت وگو با خراسان رضوی با اشاره به خانه زادگاه
زنــده یاد دکتر علی شریعتی در روستای کاهک
مطرحمیکند:اینخانهدرگذشتهدراختیاربرخی
ازاقوامدکترمانندداییایشانبودکهتوسطمرحوم
پورانشریعتیهمسردکتربعداز 12سالتالشبه
میراث فرهنگی واگذار شد خانه ای که زادگاه زنده
یاددکترعلیشریعتیاستودرآنمتولدشدهاست.
اینمعلمبازنشستهبااظهاراینکهمیراثفرهنگی
در این خانه اقداماتی برای بازسازی و مرمت انجام
داده است ،می گوید :بازسازی و مرمت این زادگاه
نا تمام رها شده است و قابل استفاده برای عموم
نیست.یکی دیگر از اعضای شورای روستا با اشاره
بهشومینههاواجاقهایقدیمیساختهشدهدراین
خانهتصریحمیکند:ازمحلبودجههایدراختیار
شورا و کمک های مردمی و با دریافت  50میلیون
تومانازمیراثفرهنگیازتهراندرسال 85بخش
هایزیادیازاینخانهبازسازیومرمتشد.
•تخریب بخش هایی از سقف گنبدی

به اتاق بعدی و داالن هــای تودرتو با طاقچه های
زیاد می رویم طاقچه هایی که در قدیم برای قرار
دادن چراغ های گردســوز نفتی برای روشنایی،
قرآن و لوازم خانه بر روی آن ها استفاده می شده
اســت .در این جا بخش هایی از گچ های ســقف
گنبدی به علت بارندگی ها فرو ریخته است و باید
بازســازی شــود.پیرمرد همراه ما در حالی که به
ترک های ســقف اشــاره می کند ،می گوید :باید
این قســمت تخریب و بازسازی شــود ولی هزینه
زیادی نیاز دارد که فعال موجود نیست.

•فرهنگسرایی که در رویاها ماند

کاهه با بیان این که بعد از مشورت با بزرگان روستا
و اندیشمندان به این نتیجه رسیدیم که این خانه را
تبدیلبهفرهنگسراکنیمیااینکهبهموزهایتبدیل
شودوسرایداریداشتهباشدولیبهنتیجهنرسید.
بهتنورخانهمیرسیمجاییکهاهالیخانهدرآن نان
نپخته اند و به گفته عضو شورای روستا این قسمت
توسط پدرش ساخته شده است.سید احمد کاهه،
از اهالی قدیمی این روستا در گفت وگو با خراسان
رضوی با اشاره به این که این خانه محل تولد دکتر
علی شریعتی است ولی در اصل خانه پدر و مادری
دکتر علی شریعتی بوده و تا حدود شش سالگی در
این خانه زندگی کرده اند ،می گوید :مدتی بعد به
مشهدسفرکردندوبعدازقحطیهایبهوجودآمده
دوبارهبهکاهکبازگشتند.ویباانتقادازرسیدگی
نکردن میراث فرهنگی به این بنای تاریخی می
افزاید :متاسفانه پنجره های مشبک خشتی و گلی
آنبهمرورزمانبهعلترسیدگینکردنخرابشده
است ،از پله های گلی داخل ورودی خانه به سمت
پشت بام می رویم.عضو شورای روستای کاهک
بیان می کند :بناهای قدیمی ساخته شده در این
منطقه در گذشته به عنوان بهترین نقطه روستای
کاهک بوده و این روزها بیشتر خانه ها خراب شده
اند.یکی دیگر از اهالی روستا با اشــاره به فاصله
نزدیک روستای کاهک با کویر اضافه می کند :اگر

مسئوالن کمی به این روستا توجه داشته باشند
یکی از بهترین نقاط گردشگری برای گردشگران
خارجی است.برای یافتن چرایی موضوع در ابتدا
سراغرئیسادارهمیراثفرهنگیداورزنمیرویم.
محمد عبدا ...زاده ثانی در گفت وگو با خراسان
رضوی اظهار می کند :این بنای تاریخی دارای در
بودهودرحالتعمیرآنهستند.
•سارقان و متعرضان ما را عاصی کرده اند

وی با اشاره به این که دو بار در این بنای تاریخی در
گذشته توسط معتادان یا مخالفان بنای تاریخی
شکستهشدهاست،میافزاید:بایدبرایاستحکام
درورودیازآهنبیشتریاستفادهکنیمومقاومت
در را باالتر ببریم تا این مشکالت رخ ندهد.رئیس
میراث فرهنگی داورزن با بیان این که در بودجه
 1400برنامه ای برای مرمــت این بنای تاریخی
نداریــم و چندین بار تاکنون این بنا ســفید شــده
و برخی از نقاط آن مرمت شــده اســت با انتقاد از
ضعف فرهنگی برخی افراد برای نوشتن یادگاری

روی دیوارهــای ابنیــه تاریخــی بــا ناراحتــی می
افزاید :از دســت این متعرضان عاصی شــده و به
تنگ آمده ایم تاکنون برخی افراد در را شکسته و
باالی ساختمان را خراب کرده اند .در همین باره
بخشدارمرکزیداورزنبااظهاراینکهمسئولیت
حفظ آثــار و بناهــای تاریخی با میــراث فرهنگی
اســت،می گوید :دهیاران و شــوراها برای حفظ
اینبناهادرخدمترسانیبهمردمحاضرهستند.
•دوربین مدار بسته نصب شود

شفیعی ،بخشــدار مرکزی داورزن در گفت وگو
بــا خراســان رضوی بــا بیان ایــن کــه موضوعات
مطرح شــده را از طریق دهیاران و شوراها بیشتر
پیگیری خواهم کرد و هر آن چه میراث فرهنگی
در این زمینه گفته است کفایت می کند،تصریح
می کند :مسئوالن میراث فرهنگی می توانند با
نصب دوربین های مدار بسته که هزینه زیادی نیز
در مقابل ارزش این بناها ندارد جلوی ســارقان و
متعرضان به این بناها را بگیرند.

