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1400/08/15 - 1400/08/12فهرست اخبار

4 افزایش انتشار آالینده دي اکسید کربن در جهان 12:09 ایسنا

سوخت جبرانی ده لیتر و ... سوخت جبرانی دولت به مردم 10 لیتر است/سهمیه  5 اوجی : سهمیه  07:38 بولتن نیوز

گازهاي گلخانه اي 6 ایران بیشترین آسیب گرمایش زمین را می بیند/ یکی از 10 کشور اول تولید  06:32 برنا

8 بهره وري انرژي در کشور یک سوم میانگین جهانی است / تسهیالات ویژه براي خرید 10 هزا... 12:15 فارس نیوز

سوخت هاي فسیلی براي گرمایش 10 خداحافظی ویلنیوس با  10:09 ایمنا

12 ایران 3 برابر اروپا انرژي مصرف می کند روزنامه شروع

مصرف گاز 13 مصرف بهینه گاز با تیشرت پوشی ممکن نیست/فوت و فن خانگی کاهش  14:24 فارس نیوز

16 آیا فناوري سبز از جایگزینی انرژي ارزان تر می شود؟ 14:24 ایرنا

مصرف گاز معادل 4 فاز پارس جنوبی  17 12:11 شبکه خبر

18 ائتالف بلندپروازانه طبیعت و مردم چیست؟ 11:58 ایسنا

19 به بهانه برگزاري نشست اقلیمی COP 26 : /ایران کجاي تغییر اقلیم قرار دارد؟ 11:36 ایسنا

گازهاي گلخانه اي 22 وعده کمک 10 میلیارد دالري ژاپن براي کاهش  10:51 ایرنا

مصرف بهینه انرژي است 23 آموزش و پرورش بهترین بستر براي فرهنگ سازي  10:43 پانا نیوز

گازهاي گلخانه اي ، مطالبه ایران در اجالس گالسکو 24 رفع تحریم ها براي کاهش انتشار  10:26 ایسنا

26 چهار مصوبه جدید شوراي عالی انقالب فرهنگی که الزم االجرا شدند/از مصوبه بنیاد علم ایران تا سند 09:37 ایسنا

27 ترکیه 60 میلیون بشکه ذخایر نفتی در 2021 اکتشاف کرده است 09:14 تسنیم

28 مصرف روزانه بیش از 700 میلیون مترمکعب گاز در کشور 06:30 ایمنا

سوخت      هاي فسیلی 29 خشم جهان از  دنیاي اقتصاد

32 افزایش قیمت انرژي؛ بحرانی براي اروپا در فصل سرما 00:45 میزان

بهینه سازي مصرف سوخت
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ایسنا

1400/08/14
12:09

افزایش انتشار آالینده دي اکسید کربن در جهان

نتایج یک بررسی نشان داد که انتشار آالینده دي اکسید کربن در جهان به رکوردي که پیش از شیوع کروناویروس مشاهده شده ، باز می گردد

به گزارش ایسنا ، بررسی ها حاکی از آن است که انتشار آالینده دي اکسید کربن در جهان به رکوردي بازمی گردد که پیش از همه گیري کووید 19

مشاهده شده بود انتشار این آالینده موجب شد بحران آب و هوایی در سال 2019 و پیش از اعمال محدودیت هاي کرونایی به باالترین سطح خود

سوخت هاي برسد محققان با بیان اینکه محدودیت هاي کرونایی موجب کاهش انتشار این گاز به میزان 5 4 درصد شد ، اظهار داشتند : سوزاندن 

فسیلی در سال 2021 سریع تر از حد انتظار افزایش یافته است و این موضوع خالف لزوم کاهش سریع انتشار این آالینده براي مقابله با گرمایش

جهانی است محققان بر این باورند اگر کنفرانس آب و هوایی سازمان ملل موسوم به Cop26 به اقدام سریع جهانی منجر شود ، امیدها براي

جلوگیري از افزایش 1 5 درجه سانتیگرادي دما زنده می ماند به گزارش ایسنا به نقل از روزنامه گاردین ، گزارش پروژه جهانی کربن (GCP) نشان

گازهاي گلخانه اي و زغال سنگ در سال جاري بیش از کاهش آن در سال 2020 بوده است همچنین برخالف بسیاري از می دهد که انتشار 

گازهاي گلخانه اي در چین ، در طول همه گیري طی سال 2020 اندکی افزایش یافته و انتظار می رود که در سال 2021 ، چهار کشورها ، انتشار 

درصد دیگر نیز افزایش یابد انتهاي پیام
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بولتن نیوز

1400/08/14
07:38

سوخت جبرانی ده لیتر سوخت جبرانی دولت به مردم 10 لیتر است/سهمیه  اوجی : سهمیه 
و طنزها و نظرات مردم

سوخت خودروهاي شخصی واریز می شود بنزین به کارت  اوجی گفت : در پایان آبان ماه 70 لیتر 

بنزین گفت : در پایان آبان ماه به جاي 60 لیتر به گزارش بولتن نیوز ، اوجی وزیر نفت در حاشیه نشست اوپک پالس در خصوص سهمیه جبرانی 

سوخت خودروهاي شخصی واریز می شود او ادامه داد : سهمیه موتورسیکلت ها هم در این ماه از 25 لیتر به 30 لیتر بنزین به کارت  ، 70 لیتر 

افزایش می یابد اوجی گفت : از ملت ایران تشکر می کنم که صبوري به خرج دادند امروز تمامی جایگاه ها به سامانه وصل است و از طریق کارت

بنزین بنزین مصوب شد ، گفت : 17 مورد کاربري و مصرف  گیري انجام می شود وزیر نفت با تاکید بر اینکه در دولت سهمیه جبرانی  سوخت

سوخت وجود دارد او گفت : مجموع سهمیه جبرانی 258 میلیون لیتر است وزیر نفت در خصوص نشست اوپک پالس تصریح کرد : در قالب کارت 

در این نشست تصمیم ماه قبل در خصوص افزایش تولید براي ماه دسامبر 20201 تمدید شد و با اکثریت توافق شد تولید 400 هزار بشکه در روز

افزایش پیدا کند او در مورد افزایش صادرات نفت ایران نیز گفت : در دولت سیزدهم توفیقات خوبی در صادرات نفت و میعانات نفتی رقم خورد که با

استفاده از ظرفیت ها و پتانسیل هاي داخلی و خارجی صادرات رو به بهبودي رفته است اوجی تاکید کرد : اقدام کودکانه آمریکا در آب هاي دریاي

عمان نیز نشان دهنده موفقیت دستاورد ایران در افزایش صادرات نفت خام ایران است او ادامه داد : وزارت نفت خود را معطل تصمیمات نمی کند و

تالش می کنیم با استفاده از ظرفیت ها و روش هاي مختلف فروش توفیقات بیشتري حاصل شود بخشی از نظرات مردمی مابقی نطرات بماند براي

بعد
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برنا

1400/08/14
06:32

گازهاي گلخانه ایران بیشترین آسیب گرمایش زمین را می بیند/ یکی از 10 کشور اول تولید 
اي ایران است

آخانی گفت : ایران به دلیل این که در خاورمیانه و در کمربند خشک زمین قرار گرفته است در اثر افزایش گرمایش کره زمین بیشتري آسیب را خواهد

دید

 

به گزارش برنا؛ اجالس گالسکو 31 اکتبر (9 آبان) در اسکاتلند با حضور نمایندگانی از 200 کشور برگزار شد و هدف از این اجالس ، مذاکرات

دیپلماتیک براي مقابله با گرمایش زمین بود البته هیاتی از ایران قرار است در تاریخ 17 آبان ماه به ریاست علی سالجقه رییس سازمان حفاظت

محیط زیست معتقد هستند که عمده ترین دلیل گرمایش زمین و افزایش دما ، محیط زیست در این اجالس شرکت کند . کارشناسان حوزه 

تغییر اقلیم است که این تغییرات به دلیل سوزاندن نفت ، گاز ، زغال سنگ و توسعه صنعت و شهرنشینی است این وضعیت و افزایش دماي زمین

اتفاقی خوبی نخواهد بود چراکه گرمایش زمین باعث از بین رفتن گونه هاي گیاهی و جانوري ، آب شدن یخ هاي قطبی ، نابودي بخش زیادي از

جنگل ها و دشت ها و حجم زیادي از منابع آبی خواهد شد که قطعا زندگی بشر را بر روي کره زمین سخت و سخت تر خواهد کرد 

محیط زیست در گفت وگو با خبرنگار اجتماعی برنا ، درباره حسین آخانی عضو هیئت علمی دانشکده زیست شناسی دانشگاه تهران و کارشناس 

گرمایش زمین و خطرات آن ، گفت : ایران به دلیل این که در خاورمیانه و در کمربند خشک زمین قرار گرفته است در اثر افزایش گرمایش کره

زمین بیشترین آسیب را خواهد دید . او با اشاره به اینکه در سایر کشورهاي دنیا ، گرمایش زمین اگر باعث افزایش دو درجه دما در آن کشورها شود

در خاورمیانه این افزایش دما 4 درجه است ، افزود : به دنبال آن آسیب بیشتري در اثر گرماي جهانی متوجه ایران و کشورهاي خاورمیانه خواهد شد 

آخانی بیان کرد : ایران به عنوان کشور درحال توسعه و وابسته به نفت و محصوالت نفتی و نوع زندگی ناپایداري که دارد نقش زیادي را در افزایش

دماي کره زمین ایفا می کند و جز 10 کشور اول جهان در تولید گازهاي گلخانه هایی است به همین دلیل باید به پیمان اقلیمی پاریس محلق شویم

گازهاي گلخانه اي داشته باشیم اگر هم به پیمان اقلیمی پاریس نپیوندیم باید از سیاست هاي این پیمان در تا الزامات قانونی جهت کاهش تولید 

کشور مان در زمینه تولید گازها گلخانه اي استفاده کنیم .  

سوخت کارخانه هاي آلوده کننده اي که در کشورمان وجود دارند را باید تغییر دهیم ، ادامه داد : محیط زیست با اشاره به اینکه  این کارشناس 

سوخت هاي فسیلی و نفت را باید کم کنیم و به سمت استفاده از انرژي هاي نو حرکت کنیم .   عالوه بر این وابستگی به 

بنزین در کشور ما او با بیان اینکه اصالح سیستم حمل و نقل یکی از اقداماتی است که باید در زمینه کاهش گرمایش زمین انجام دهیم ، گفت : 

بنزین در کشور ما باالست و الزم است حمل و نقل عمومی در کشور ما رشد داشته باشد تا شاهد کاهش تولید گازها گلخانه ارزان است و مصرف 

آلودگی هوا باشیم اما متاسفانه در این زمینه قدم هاي الزم برداشته نشده است و حمایت از حمل و نقل پاك در کشورمان جایگاهی اي و کاهش 

محیط زیست ، تصریح کرد : افزایش دما کره زمین باعث می شود منابع آبی آسیب ببیند در ندارد . آخانی درباره آسیب هاي گرمایش زمین به 

بسیاري از کشورها تاالب ها و رودخانه ها خشک شدند در این سال ها بسیاري از یخچال ها ، درحال ناپدید شدن هستند آب مایع حیات است و

محیط زیست را تحت تاثیر قرار می دهد  وقتی در چرخه آن اختالل ایجاد شود 

محیط زیست خاطرنشان کرد : وقوع آتش سوزي هاي مکرر در مناطق جنگلی ، این کارشناس 
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ادامه خبر صفحه قبل 
[ 2 ]

برنا

1400/08/14
06:32

سیل هایی که رخ می دهد نشان از این دارد که تغییر اقلیم ، فاجعه بزرگی را براي کره زمین ایجاد می کند و کشورما به دلیل قرار گرفتن در منطقه

حساس و به دلیل اینکه فرهنگ زیست محیطی رشد نکرده است بسیار آسیب پذیر است در آینده بسیاري از گونه هاي گیاهی و جانوري را از دست

محیط زیست منصوب شد نمایش تاکسیدرمی درناي خواهیم داد . انتهاي پیام/3 بیشتر بخوانید : سرپرست معاونت تنوع زیستی سازمان حفاظت 

سیبري همزمان با بازگشت امید به مازندران
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فارس نیوز

1400/08/13
12:15

بهره وري انرژي در کشور یک سوم میانگین جهانی است / تسهیالات ویژه براي خرید 10 هزار
مگاوات انرژي تجدیدپذیر

 

به گزارش خبرگزاري فارس از تبریز ، افشین روشن میالنی ، امروز در نشست خبري به مناسبت فرا رسیدن هفته پدافند غیرعامل اظهار داشت : مجموعه

اقدامات براي پدافند غیرعامل از بدو شروع یک پروژه مد نظر است و یکی از الزامات شروع پروژه پیوست پدافند غیرعامل است و در حین و بعد اجرا نیز

مد نظر می باشد .

به گزارش خبرگزاري فارس از تبریز ، افشین روشن میالنی ، امروز در نشست خبري به مناسبت فرا رسیدن هفته پدافند غیرعامل اظهار داشت :

مجموعه اقدامات براي پدافند غیرعامل از بدو شروع یک پروژه مد نظر است و یکی از الزامات شروع پروژه پیوست پدافند غیرعامل است و در حین

و بعد اجرا نیز مد نظر می باشد وي با بیان اینکه در کارگروه ما به علت اهمیت موضوع تمهیدات پدافندي بسیار اهمیت دارد ، تصریح کرد : اجراي

مانورهاي عملیاتی ، مانورهاي بزرگتر در سطح رتبه یک براي پدافند غیرعامل انجام می گیرد مدیرعامل برق منطقه اي آذربایجان با اشاره بر اینکه

کارگروه آب و انرژي جلسات ادواري مختلفی در طول سال برگزار کرده و هماهنگی الزم با کارگروه هاي دیگر دارد ، گفت : کارگروه آب و انرژي

آمادگی الزم را دارد تا با توجه به وسعت خاموشی در تابستان سال جاري هماهنگی با سایر کارگروه ها داشته باشد وي اضافه کرد : همه ساله از

طریق وزارت نیرو یک مانور قطع برق مراکز حساس در کل کشور برگزار می شود و مناطق باید آمادگی الزم را داشته باشد تا بدون اطالع قبلی این

مشکل در سریع ترین زمان حل شود روشن میالنی با بیان اینکه تاسیسات کنترل از راه دور و یا تاسیسات سیستم کنترلی یکی از حساس ترین

سیستم هاست که مورد حمله سایبري قرار می گیرد ، گفت : تالش بر این است تا زیرساخت هاي اختصاصی ایمن تر شده و دسترسی از بیرون

کاهش یابد وي تاکید داشت : کارگروه آب و انرژي براي همه مسائل آماده است مدیرعامل برق منطقه اي استان خاطرنشان کرد : افزایش بهره

اتالف انرژي می باشد وي ادامه داد : افزایش بهره وري از انرژي منجر وري از انرژي فسیلی و برق یک قدم بزرگ براي پایداري و جلوگیري از 

به پایداري تاسیسات و خدمات رسانی می شود روشن میالنی با اشاره بر خاموشی هاي تابستان سال جاري ، گفت : کارگروه متشکل از دستگاه هاي

مختلف تشکیل یافت و تمام تالش این کارگروه بر این بود تا تمام ناترازي ها به سمت برنامه ریزي شده رود و البته آذربایجان شرقی موفق ترین

استان توانستیم صنایع را هماهنگ کنیم وي خاطرنشان کرد : قطع برق با برنامه و قطع برق بدون برنامه وجود دارد به طوریکه براي نگهداري

توازن بین تولید و مصرف در این شبکه بسیار گسترده کار بزرگی است مدیرعامل شرکت برق منطقه اي استان ادامه داد : اگر فرکانس و سرعت

مراکز کم شد ، یک قسمت را قطع می کنیم تا توازن تولید و مصرف را رعایت کنیم وي افزود : در تابستان امسال سه روز برخی از مناطق را در

طول شبانه روزي قطع کردیم و مابقی قطع ها به خاطر سیستم حفاظتی بوده است روشن میالنی با اشاره بر فیلم منتشر شده از قطعی برق یکی از

بیمارستان هاي تبریز گفت : بالفاصله بعد از انتشار آن فیلم ، استاندار وقت کارگروه ویژه تشکیل داد تا به موضوع رسیدگی شود وي ادامه داد : در

آن فیلم برق قطع شده بود و بعد از قطعی برق در حدود 30 ثانیه طول می کشد تا برق بیاید و روي مدار برود و دیزل روشن شود و این نشان می

دهد که آن فرد فیلم را در همان 30 ثانیه گرفته است 

احتمال عدم توازن بین مصرف و تولید برق انرژي وجود دارد مدیرعامل برق منطقه اي آذربایجان یادآور شد : تابستان سال آینده احتمال عدم توازن

بین مصرف و تولید برق انرژي وجود دارد و تنها راهکار براي مقابله با این امر بهره وري است و به معناي دیگر مصرف بی مهابا در هیچ کشوري

تامین نمی شود و باید خود مشترکین نیز به ما کمک کنند . وي بیان داشت : با توجه به تمام تالش ها ،
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طبق صحبت هاي وزیر 18 نیروگاه معادل دو هزار مگاوات نیروگاه روي مدار خواهد آمد میالنی خاطرنشان کرد : دقیقا در زمان پیک میزان تولید و

مصرف استان با هم برابر بود ولی عمال در یک سیستم یکپارچه متصل به هم این موضوع علمی نیست چراکه احتمال اینکه میزان تولید در استان

انرژي خورشیدي 10 هزار مگاوات ما بیشتر شود و روي مدار استان همجوار قرار گیرد وجود دارد وي گفت : وزارت نیرو تسهیالتی براي خرید 

انرژي تجدیدپذیر قرار داده است و در کنار آن بسته هاي تشویقی براي سرمایه گذاران تعیین کرده است میالنی افزود : تالش بر حرکت به سوي

مصرف انرژي نیاز به مراعات دارد به انرژي خورشیدي در پشت بام منازل مسکونی است وي در خاتمه متذکر شد : رعایت مصرف بهینه و 

طوریکه بهره وري انرژي در کشور یک سوم میانگین جهانی است و می توان با یک مصرف بهینه سه برابر سایر کشورها تولید داشت انتهاي

پیام/60027
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ایمنا

1400/08/13
10:09

سوخت هاي فسیلی براي گرمایش خداحافظی ویلنیوس با 

 

شوراي شهر ویلنیوس با یک دوره انتقالی براي تغییر قانون و روش هاي گرمایش شهر خود مواجه است و از ژوئن 2023 ممنوعیت استفاده از زغال

سنگ و تورب براي سیستم هاي گرمایشی را به وهله عمل می گذراد .

به گزارش سرویس ترجمه ایمنا ، با توجه با شاخص هاي دستورالعمل هاي سازمان جهانی بهداشت (WHO) ، با وجود غلظت باالي ذرات ریز

(PM2 5) خصوصًا در فصل تابستان (ژوئن تا آگوست) و زمستان (دسامبر تا مارس) که بیش از "میزان حداکثري توصیه شده" است کیفیت هوا در

پایتخت و بزرگ ترین شهر کشور لیتوانی ، ویلنیوس ، در وضعیت نسبتًا ناامن قرار دارد 

ویلنیوس ، شهري در آغوش مه دودها در حال حاضر هر دو شهر ویلنیوس و کاوناس ، بزرگ ترین شهرهاي کشور لیتوانی ، داراي سطوح باالیی از

آلودگی هوا هستند تا جایی که آسمان پایتخت کشور با هاله اي از مه دود پوشانده شده است و ساکنان آن در کنار تمامی مشکالت سالمتی ناشی

از این مشکل ، از دیدن این منظره خسته کننده رایج خصوصًا در روزهاي زمستانی بدون باد در رنج هستند .  

گازهاي گلخانه اي ناشی از وسایل نقلیه تعیین شده است ، با این حال علت بروز بخش عمده این مشکل وجود و عملکرد نیروگاه هاي حرارتی و 

سوخت ها براي افزایش تعداد خانوارهایی که به دلیل ارزان تر بودن استفاده از زغال سنگ و تورب (زغال سنگ نارس) نسبت به برق یا گاز از این 

تأمین گرمایش خود بهره می برند در این کشور رو به افزایش است . سوزاندن زغال سنگ تقریبًا 700 برابر بیشتر از سوزاندن چوب دي اکسید

گوگرد در جو آزاد می کند که این امر منجر به افزایش بیماري هاي تنفسی و باران اسیدي می شود عالوه بر این 10 برابر بیشتر فلزات در جو رها

می کند که باعث بروز آسیب هاي عصبی و اختاللت رشد می گردد و دو برابر بیشتر دي اکسید نیتروژن آزاد می کند که براي مجراي تنفسی و ریه

ها سمی است سوزاندن زغال سنگ همچنین 1 3 برابر بیشتر ذرات آئروسل تشکیل دهنده دود و دي اکسید کربن منتشر می کند که باعث تشدید

اثر گلخانه اي می شود با پرداختن به این موضوع ، شوراي شهر ویلنیوس تصمیم گرفته است تا از ژوئن 2023 سوزاندن زغال سنگ و تورب را

ممنوع کند 

دوره انتقالی سیستم گرمایشی شهر ویلنیوس اجراي حکم ممنوعیت استفاده از زغال سنگ و تورب اجتناب ناپذیر و قطعی است چرا که آلودگی این

سوخت چندین برابر قوي تر از آالینده هاي زیست توده اي است و مقایسه گرمایش آن ها با گرمایش مرکزي نشان می دهد تأثیر آن بر دو 

محیط زیست نه چند برابر که هزاران بار بیشتر خواهد بود . این امر نه تنها بر سالمت ساکنین ویلنیوس و حتی کل لیتوانی تأثیر می گذارد ، بلکه

در زمینه تغییرات آب وهوایی نیز آسیب هاي جبران ناپذیري به همراه دارد 

شوراي شهر ویلنیوس مدت هاست که به شهروندان توصیه کرده است که به استفاده از گزینه هاي گرمایشی کم آالینده روي آورند با این حال در

مواجهه با بی توجهی نسبت به این توصیه ، اجراي حکم ممنوعیت آخرین راهکار باقی مانده براي شهر محسوب می شود چرا که اقدامات غیر الزام

محیط آوري که بیش از یک سال در مرحله اجرا بوده است توسط بخش بزرگی از ساکنان نادیده گرفته شده و هیچ گونه راهکار سازگار با 

ي براي خانه هاي خود اتخاذ نکرده اند . بسته هاي تشوي زیست
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سوخت هاي خود قی شهرداري براي ساکنان ویلنیوس برخی از ساکنان ویلنیوس نیازي به تعویض وسایل گرمایشی خود ندارند و تنها الزم است 

را از زغال سنگ و تورب به زیست توده ها تغییر دهند دولت لیتوانی براي افرادي که به چنین گزینه هاي کم آالینده تري روي می آورند مکانیسم

هاي بازپرداخت مختلفی تعیین کرده است آژانس مدیریت پروژه هاي زیست محیطی (EPMA) 50 درصد از هزینه ها را براي کسانی که تصمیم

سوخت فسیلی خود با تأسیسات انرژي هاي تجدید پذیر می کنند ، پوشش خواهد داد این تخفیف براي افراد تهی دست به جایگزینی سیستم هاي 

تا 85 درصد نیز افزایش خواهد داشت در عین حال افرادي که قصد پیوستن به شبکه هاي گرمایش شهري را دارند ، می توانند با مراجعه به این

سازمان از بازپرداخت 50 درصدي بهره مند شوند شهرداري ویلنیوس همچنین در نظر دارد هزینه بازپرداخت هر برنامه را تا 15 درصد کاهش دهد و

این امر بدان معناست که طرح مذکور در صورت تصویب شدن می تواند در سال 2022 ، با انتقالی بدون هزینه براي ساکنان کم درآمد به مرحله

اجرا گذاشته شود اداره شهرداري ویلنیوس همچنین اجاق هاي گرمایشی در امالك مسکونی اجتماعی متعلق به شهر را با تاسیساتی جایگزین خواهد

کرد که از منابع انرژي تجدید پذیر در آن ها استفاده می شود کد خبر 533075
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روزنامه شروع

1400/08/12
ایران 3 برابر اروپا انرژي مصرف می کند

 

مصرف گاز با ورود اولین موج سرما به کشور ، گفت : ایران در مجموع ، سه مدیر دیسپچینگ شرکت ملی گاز ایران با اشاره به افزایش 100 درصدي 

برابر اروپا انرژي مصرف می کند .

 

مصرف گاز در کشور از سه هفته پیش و با به گزارش روز چهارشنبه شروع آنالین ، «محمد رضا جوالیی» در گفت وگویی با بیان اینکه افزایش 

مصرف گاز و سرد شدن هوا در حالی از اواخر مهرماه آغاز شد که این افزایش مصرف در ورود اولین موج سرما به کشور آغاز شد ، افزود : افزایش 

سال گذشته از اواخر آبان شروع شده بود . مدیر دیسپچینگ شرکت ملی گاز (مدیریت یکپارچه شبکه توزیع و انتقال) ادامه داد : با توجه به این رشد

مصرف ، روزانه معادل 2 فاز پارس جنوبی افزایش مصرف در بخش خانگی به ثبت رسیده است جوالیی تاکید کرد : اگرچه تامین گاز بخش خانگی

اولویت شرکت ملی گاز ایران است اما وظیفه این است که گاز مورد نیاز صنایع را نیز تامین کنیم زیرا گردش چرخ صنایع و اقتصاد آن به معیشت

مردم باز می گردد وي با اشاره به اینکه سرماي زودهنگام در مهرماه ، تمهیدات براي عبور از فصل سرد را متفاوت کرده است ، گفت : تقریبا از اوخر

مصرف گاز داشتیم که این رشد مصرف ادامه دارد به گفته جوالیی با توجه به این سرما ، مهرماه با توجه به موج سرما ، رشد 100 درصدي را در 

معادل 3 تا 4 فاز پارس جنوبی گاز بیشتري را سوزاندیم وي ادامه داد : از آنجایی که از امروز هوا رو به سرما می رود و اوج سرما در روز جمعه و

شنبه پیش بینی می شود ، رشد مصرف ادامه خواهد داشت و فشار سنگین به شبکه گاز قابل پیش بینی است مدیر دیسپچینگ شرکت ملی گاز

ایران افزود : بیشترین مصارف در استان هاي شمالی ، خراسان رضوي ، شمالی و جنوبی و در بخش مصرف خانگی بوده است جوالیی تاکید کرد :

مصرف انرژي در اروپا 3 برابر بیشتر است و تراز انرژي تفاوت چشمگیري دارد این در شرایطی است که در کشورهاي مصرف انرژي در ایران به 

مصرف گاز با ایجاد ارزش افزوده همراه است  دیگر 

به گزارش ایرنا ، وزیر نفت نیز پیش از این با بیان اینکه در سال گذشته حدود 160 میلیون متر مکعب در بعضی از روزهاي فصل سرد به خصوص

در استان هاي شمال و شمال شرق کشور کسري گاز داشتیم ، گفت : امسال پیش بینی می کنیم که با روند رشد مصرف در کشور که بین 8 تا 10

سوخت زمستانی را شروع درصد است ، در فصل سرد تا 200 میلیون متر مکعب در روز کسري گاز داشته باشیم ، به همین خاطر جلسات تامین 

سوخت مایع به نیروگاه ها با اولویت منطقه شمال شرق ، استفاده حداکثري از نفت گاز در نیروگاه ها و کردیم . از همین رو ارسال حداکثري 

مدیریت تأمین گاز براي مهم ترین مراکز تولید برق در کشور ، از اصلی ترین موضوعات مورد توجه است با این حال کمبود گاز در زمستان بسیار

جدي است در سال هاي گذشته نیز اگرچه دیگر قطعی گاز بخش خانگی به ویژه در استان هاي شمالی اتفاق نیفتاد ، اما نیروگاه ها با کاهش گاز

رسانی در زمستان دست به گریبان بودند این موضوع در کنار پایین بودن بازده نیروگاه هاي کشور ، زنگ خطري براي قطعی برق در زمستان است
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مصرف گاز مصرف بهینه گاز با تیشرت پوشی ممکن نیست/فوت و فن خانگی کاهش 

 

گروه زندگی؛ نعیمه جاویدي : صبح ها که تازه رختخوابمان گرم می شود ، چقدر دل کندن از خواب سخت است؛ چاره اي نیست جز اینکه کم کم از

میان پتو بیرون بیاییم تا خواب از چشممان بپرد .

گروه زندگی؛ نعیمه جاویدي : صبح ها که تازه رختخوابمان گرم می شود ، چقدر دل کندن از خواب سخت است؛ چاره اي نیست جز اینکه کم کم از

میان پتو بیرون بیاییم تا خواب از چشممان بپرد اولین کاري که می کنیم هم احتماًال این است که شعله بخاري یا درجه گرمایش پکیج را باال می

مصرف انرژي و گاز تا شب هم ادامه پیدا می کند نه بریم ، روز ما با همین اشتباه رایج شروع می شود و گاه این شیوه هاي نه چندان درست در 

حامل هاي انرژي چنان باالست که مردم براي مصرف ، دقت و از تنها در کشورهاي غربی و اروپایی که در کشورهاي آسیایی و شرقی هم هزینه 

هدررفت جلوگیري می کنند 

کشور ما از کشورهاي غنی جهان در زمینه تامین منابع انرژي است اما آیا این دلیل می شود که هزینه هاي زندگی خودمان را در این شرایط تورمی

و مشکالت اقتصادي چند سال اخیر ، باال ببریم؟ با این مقدمه ، در روزهاي سرد پاییز و زمستان 1400 چه کاري از ما بر می آید تا خانه ها گرم

بماند بی آنکه اسراف کنیم؟ این راهنما کمک حال ما خواهد بود با تاکید بر تغییراتی کوچک و ساده اما موثر وکاربردي . ساعات گرم آشپزي

آشپزخانه خانه هاي امروزي معموًال دیوار ندارند به همین دلیل حرارت ناشی از زمان هایی که پخت و پز می کنیم به خانه راه پیدا می کند در

ساعات یا دقایقی که در آشپزخانه مشغول کار هستیم می توان کمی شعله بخاري یا دماي پکیج را پایین آورد خانه هاي آپارتمانی بعد از کمی پخت

و پز کدبانوي خانه در زمستان معموًال دم می کند و ناچار براي بیرون رفتن بو یا َدِم خانه ، پنجره اي را باز می کنیم تنظیم و کاهش گرمایش خانه

پیش از آشپزي مانع از دم کردن خانه می شود ، بوي پخت و پز هم در فضاي خانه سنگینی نخواهد کرد در صورتی هم که واقعًا نیاز به تهویه و باز

کردن در یا پنجره باشد ، اتالف هواي گرم کمتر شده است یک شال دوشی یا پیراهن نازك آستین دار داشته باشید تا بعد از آشپزي و فاصله گرفتن

از گاز در صورت احساس سرما استفاده کنید با کاهش دماي خانه و این تمهید ساده کمتر عرق می کنید و احتمال اینکه دچار کوفتگی بدن یا

سرماخوردگی هم بشوید کمتر است به خصوص روزهایی که مهمانی دارید و در آشپزخانه کلی کار براي انجام دادن به این اقدام ساده ، تامین هم

دمایی با محیط می گویند پاپوش و زیرانداز گرم روزهاي سرد سال داشتن چند قلم وسیله در خانه الزم است اقالمی که شاید استفاده از آن ها به

نظر ضروري نیاید اما یکبار تهیه آن ها می تواند براي چند سال استفاده کافی باشد پاپوش یا جوراب ضخیم بافت ، دستکش کاموایی که تا نیمی از

بند انگشتان بافته شده باشد و نوك انگشتان براي انجام کار آزاد باشد همچنین استفاده از پتومسافرتی کوچک یا شال مبل بافت و گرم و در نهایت

شال دوشی و تشکچه زیراندازي گرم و کوچک خانه ها این روزها بیشتر سرامیک پوش هستند ، طبع و جنس سرامیک سرد است این موضوع نه

مصرف گاز در خانه هاي سرامیک پوش ، طبق مد امروز دیگر خبري از موکت یا زیرانداز و گلیم نیست جنس براي سالمتی خوب خواهد بود نه 

فرش ها هم معموًال تغییر کرده و به شدت مصنوعی و داراي بافت سرد است پا سرماي کف را دریافت و فرد به مرور احساس سرما و حتی لرز می

کند پاپوش گرم یا جوراب ضخیم مانع از این حس ناخوشایند می شوند نتیجه اینکه فرد نیازي به باال بردن شعله بخاري نمی بیند موقع درس

خواندن و کارهایی که به تمرکز نیاز دارد هم دستکش نیم بافت فوق العاده است چون معمموًال دست ها یخ می کند هنگام خواب هم استفاده از

یک شال مبل گرم یا پتو مسافرتی ،
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افت دماي بدن را جبران و آن را گرم می کند نیازي به باالبردن درجه بخاري و پکیج نیست دنج مثل کرسی خانگی در خانه کمتر ایرانی یک لحاف

و تشک پشمی نمی توان پیدا کرد براي این تشک هاي قدیمی رویه ضخیم بدوزید و با کمک نخ ضخیم ، میان دوزي و دوردوزي کنید تا شکیل تر

شود فیلم هاي آموزشی این کار در فضاي مجازي وجود دارد لحاف را هم رویه ضخیم بگیرید یک میز کوچک مربعی ساده یا حتی چهارپایه کافی

است تا بتوانید کرسی جمع و جور خانگی درست کنید لزومًا نیازي هم به روشن کردن چراغ کرسی نیست این فضاي سنتی کمک می کند بی آنکه

نیاز به افزایش کاذب دماي خانه باشد ، یک گوشه دنج و گرم براي خانواده ایجاد کنید تا به کارهایشان برسند ، استراحت کنند یا دورهم جمع شوند

در را ببند ، بدرقه کن ! هنگام رفتن مهمان ها حتمًا یک یا دو نفر براي انجام فرهنگ پسندیده بدرقه آن ها را همراهی کند اما حتمًا در خانه را ببندد

یا چفت کند تا گرماي خانه در مدت بدرقه بیرون نرود درست است که این نکته کامًال بدیهی است اما تجربه ثابت کرده بخش قابل توجهی از

هدررفت انرژي به دنبال غفلت از همین بدیهیات پیش می آید مثل باز گذاشتن آب موقع مسواك زدن یا روشن ماندن المپ اتاقی که از آن بیرون

آمده ایم در دورهمی ها به دلیل افزایش جمعیت خواه ناخواه خانه گرمتر به نظر می رسد ، کمی بعد افراد حس گر گرفتگی و دم کردن دارند و اولین

راه حل مشکل کاهش ناگهانی درجه بخاري یا باز گذاشتن پنجره است این موضوع را از قبل پیش بینی کنیم ، همین که جمع همه جمع شد دماي

اتاق را پایین تر بیاوریم تا حس گرماي مطلوب ایجاد شود نه آزار دهنده پرده توري و سوز زمستان ! تا همین 10 ، 15 سال قبل هنوز در بعضی خانه

ها پرده هاي خانه با تغییر فصل تغییر می کرد عادت خوبی که متاسفانه کنار گذاشته شد غلبه نگاه فرم محور به زندگی سبب شد ، زرق و برق پرده

هاي سفید ، توسی و نباتی توري نایلونی جاي پرده هاي بلند پارچه اي را بگیرد استفاده از پرده مناسب می تواند بین یک تا سه درجه دماي خانه را

گرمتر کند چون بافت ضخیم پارچه مانع از هدررفت انرژي می شود اگر براي پذیرایی خانه امکان تغییر پرده را ندارید دست کم از پرده هاي ضخیم

براي ایام سرد سال و پوشاندن پنجره اتاق ها به ویژه اتاق خواب استفاده کنید هدررفت انرژي به دقیقه شب به دلیل استفاده از روانداز ضخیم ، بدن

در برابر سرما حفظ می شود معموًال بیشترین احساس سرما از غروب تا قبل از خواب است به جاي افزایش دماي خانه از لباس بافت گشاد و راحت

استفاده کنید تا بدنتان گرم شود بعد موقع استراحت آن را در بیاورید و هنگام برخاستن از خواب دوباره بپوشید تا بدنتان زودتر هم دماي محیط شود

اگر رختخواب شما سرد است بدون شک باال بردن دماي خانه کمکی به گرم شدن آن نمی کند می توانید پارچه یا حوله اي را روي بخاري یا پکیج

گرم کنید و مابین تشک و پتویتان قرار دهید تا فضاي استراحت آماده و مطبوع شود موقع بیرون رفتن از اتاق ، رفتن به حیاط یا بالکن حتمًا لباس

گرم بپوشید حتی اگر چند دقیقه بیشتر طول نمی کشد ، کافیست سرما به جانتان بنشیند ، اولین کار این است که خودتان را به پکیج یا بخاري می

چسبانید و کمی بعد شعله را باال می برید همین سهل انگاري هاي چند دقیقه اي ، زمینه هدررفت انرژي را فراهم می کند این اجاق گازهاي کم

مصرف گاز ، هنگام آشپزي است اینجا چند ترفند کاربردي و تجربه هاي زیسته بانوان خانه مصرف یکی از بهترین موقعیت هاي صرفه جویی در 

دار موفق را مرور می کنیم براي زودتر پختن مواد داراي بافت سخت حتما در ظرف را بگذارید تخم مرغی که به این شیوه آب پز می کنید دست

کم دو دقیقه زودتر آماده و در نتیجه شعله گاز زودتر خاموش می شود غذاي کمی سرد شده را فورًا روي شعله اي که به تازگی خاموش کرده اید ،

مصرف انرژي را باال می برد بیاندازید و در آن را بگذارید تا ولرم و مطبوع شود باز کردن یخ موادغذایی با حرارت ، هم طعم غذا را بد می کند هم 

موادغذایی را زودتر در دماي محیط بگذارید ، شعله گاز قرار نیست مثل سشوار عمل کند و یخ مواد خوراکی را باز اگر عجله دارید بسته سبزي ،

گوشت یا موادغذایی را در یک ظرف قرار دهید و در ظرفی بزرگتر مقداري آب گرم بریزید تا موادغذایی بدون نفوذ آب ، از حالت انجماد خارج شوند

اگر سماور یا کتري آب جوش روي گاز است براي گرم نگه داشتن ظرف کوچک غذا ، بن ماري کردن مواد منجمد یا ذوب کردن کره یا مخلوط

کردن مواد غذایی روي حرارت غیرمستقیم می توان از بخار کتري به خوبی کمک گرفت آماده نگه داشتن موادغذایی نیم پز ،
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حبوباتی که 48 ساعت خیس خورده و نفخشان رفته و بافت لطیف تري براي آشپزي پیدا کرده اند می تواند در سرعت آشپزي ما موثر باشد و الزم

نباشد تا مدت ها شعله گاز با درجه باال روشن بماند بازتاب حرارتی با یک فویل روي پکیج را نپوشانید چون عملکردش ضعیف و زودتر خراب می

شود روي بخاري یا پکیج یک ورقه فویل آلومینیومی به شکل یو و نیمه دّوار درست کنید که از دو سر باز باشد این فویل عالوه بر جذب دوده ،

بازتاب و گردش حرارتی رو به پایین ایجاد می کند هواي گرم فّرار و سبک است و زود باال می رود و هواي سرد پایین می آید این فویل کمک می

کند هواي گرم دیرتر باال برود و ما گرما را بهتر حس کنیم از طرفی 3 تا 5درصد کارایی حرارتی سیستم گرمایشی را باال می برد با هر درجه کاهش

مصرف گاز پایین می آید بد نیست بدانیم دماي مطلوب و استاندارد گرمایش خانه بین 18 تا 21 درجه است بستن دریچه هاي دماي اتاق 6 درصد 

سوخت و کولر و منافذ بزرگ همچنین خاموش کردن سیستم گرمایشی اتاق هایی که کمتر رفت و آمد و استفاده داریم حتمًا در مصرف بهینه 

کاهش هزینه هاي خانوار موثر است در زمستان با لباس تابستان؟ ! یک نکته بسیار ساده اما مهم این است که حتمًا باید پوشش ما در خانه هم با

تغییر فصل ، عوض شود با تیشرت تابستانه گشتن و باال بردن درجه سیستم گرمایشی خانه به هیچ وجه با منطق و انصاف سازگار نیست به خصوص

اینکه هرسال با کاهش شدید دما و افت فشار گاز برخی از هموطنان ما در مناطق شمالی کشور و سردسیر از این نعمت محروم می شوند در تمام

فیلم هاي خارجی می بینیم که بازیگران در سکانس هاي مربوط به فصل سرما در خانه پیراهن هاي بافتنی و ضخیم ، یقه اسکی ، جوراب هاي

حامل هاي ساق بلند و در برخی مواقع حتی کاله و دستکش استفاده می کنند فیلم ها بازتابی از فرهنگ و شرایط کشورهاست به دلیل گران بودن 

انرژي مردمان این کشورها نمی توانند خانه هاي خود را با گاز گرم کنند و معموًال از شومینه استفاده می کنند و ناچار براي تحمل سرماي خانه

حسابی شال و کاله هر خانواده ایرانی اگر کمی لباس گرم بپوشد و یک درجه دماي خانه را کاهش دهد ، 6 درصد در استفاده گاز در کشور صرفه

جویی می شود خانه هاي ما وقتی گرم می شود که هموطنانمان هم به زندگی دلگرم بمانند نه اینکه به دلیل اسراف برخی در سردترین روزهاي

سال خانه هایشان سرد بماند /انتهاي پیام
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آیا فناوري سبز از جایگزینی انرژي ارزان تر می شود؟

 

سوخت هاي فسیلی می تواند فناوري سبز را به منبعی براي تهران ایرنا تالش کشورهاي بزرگ اقتصادي جهان همزمان با تکاپو براي رها شدن از 

انرژي ارزان تبدیل کند؟.

به گزارش روز چهارشنبه ایرنا ، روزنامه گاردین نوشت : طرح تولید جهانی فناوري هاي سبز به منظور کاهش هزینه هاي آن در اجالس آب و

هوایی گالسکو Cop26 از سوي رهبران جهان که دو سوم اقتصاد جهانی را تشکیل می دهند مورد توافق قرار گرفته است طرح انتقال جهانی به

انرژي سبز و وسایلی که با استفاده از چنین انرژي هایی کار می کنند نقش کلیدي در مقابله با بحران آب و هوایی دارد و این مفهوم را دارد که

همانند پنل هاي خورشیدي و المپ هاي ال اي دي هزینه ها کاهش یابد بیش از 40 کشور وعده داده اند با استانداردهایی که تولید این محصوالت

را تسریع می کند همسو خواهند شد و سرمایه گذاري ها در زمینه فناوري سبز را تسریع خواهند کرد اولین گام هاي برداشته شده در این زمینه در

راستاي تولید برق سبز ، وسایل نقلیه برقی ، فوالد سبز ، هیدورژن و کشاورزي پایدار خواهد بود طرح هاي برقی که هند و انگلیس آغاز کرده اند

مورد تایید 80 کشور قرار گرفته است طرح شبکه هاي برق رسانی سبز بسیج اراده سیاسی و سرمایه گذاري براي ایجاد َاَبر شبکه هاي بین المللی در

همه قاره هاي جهان و متصل کردن بیابان هاي خورشیدي و سواحل بادي با مراکز جمعیتی است ابر شبکه ها با ارتباط برقرار کردن بین اماکن

مختلف نقش کلیدي را در تولید برق با استفاده از انرژي تجدید شدنی دارند 

پیشرفت هاي حاصل آمده به دنبال توافقات داوطلبانه شرکت کنندگان در اجالس گالسکو درباره پایان دادن به جنگل زدایی تا سال 2030 و کاهش

انتشار گاز متان تا 30 درصد انجام شده که مورد استقبال گسترده اي نیز قرار گرفته است اما برخی از هیات هاي حاضر در این اجالس هشدار داده

اند که فقط در صورتی که چنین طرح هایی جنبه واقعی و عینی پیدا کند می توان از گرم شدن جهان جلوگیري کرد . در یک دهه گذشته هزینه

انرژي خورشیدي و باد در المپ هاي ال اي دي و باتري هاي لیتیومی و نیروگاه هاي خورشیدي حدود 90 درصد کاهش یافته است و اکنون 

سوخت فسیلی استفاده می کنند و این امر بیشتر مناطق جهان ارزان تر هستند اکنون استفاده از خودروهاي برقی ارزان تر از انواعی هستند که از 

می تواند خرید آنها را ارزان تر کند و الزام خودروسازان براي تولید سهمی از این نوع خودروها می تواند باعث کاهش بیشتر قیمت این محصوالت

شود تحقیقات جدید دانشگاه آکسفورد نشان می دهد که هزینه فناوري هاي انرژي پاك همچون باتري ها و الکترولیزرها هیدروژنی می تواند تا

سال 2030 تا 45 درصد و تا سال 2050 تا 75 درصد کاهش یابد در بخش کشاورزي مقررات هماهنگ براي جلوگیري از واردات گوشت گاو ، سویا

، نخل و کاکائو که با جنگل زدایی در ارتباط است می تواند پایان تخریب جنگل ها را تسریع بخشد طرح مشترك آمریکا و امارت که مورد حمایت

30 کشور جهان است 4 میلیارد دالر براي سرمایه گذاري در بخش کشاورزي هوشمند آب و هوایی جمع آوري کرده است استاد مدرسه اقتصاد لندن

هفته گذشته هشدار داد که بیشتر کشورهاي بزرگ اقتصادي جهان سرعتی را که باید هزینه هاي فناوري هاي سبز را کاهش داد کم اهمیت می

شمرند و تاکنون نتوانسته اند مسئولیت تهدیدهاي جدي و نابودي حیات ناشی از بحران اب و هوایی را برعهده بگیرند
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مصرف گاز معادل 4 فاز پارس جنوبی

مصرف گاز در بخش خانگی بودیم مدیر دیسپچینگ شرکت ملی گاز ایران گفت : از اواخر مهر شاهد رشد صد در صدي 

به گزارش پایگاه اطالع رسانی شبکه خبر ، محمدرضا جوالیی ، مدیر دیسپچینگ شرکت ملی گاز ایران در گفتگو با بخش روي خط خبر شبکه خبر

مصرف گاز (معادل 3 تا 4 فاز پارس جنوبی) در بخش خانگی بودیم گفت : از اواخر مهرماه و با ورود موج سرما به کشور شاهد رشد صد در صدي 

وي در ادامه افزود : بیشتر این مصرف در استان هاي شمالی و شمال شرق کشور رخ داده است مدیر دیسپچینگ شرکت ملی گاز ایران تصریح کرد

مصرف گاز حدود 40 تا 50 میلیون متر مکعب افزایش مصرف داشته ایم جوالیی یادآور شد : : امسال از ابتداي بروز سرما نسبت به سال قبل در 

مصرف انرژي در ایران نسبت به کشور هاي اروپایی حدود 3 برابر است کد ویدیو دانلود فیلم اصلی
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ائتالف بلندپروازانه طبیعت و مردم چیست؟

 

High) ایاالت متحده در تازه ترین مذاکرات آب و هوایی سازمان ملل متحد که در گالسگو در حال برگزاریست به ائتالف بلندپروازانه مردم و طبیعت

Ambition Coalition) بازگشت که متشکل از گروهی از کشورهاي توسعه یافته و در حال توسعه براي نجات زمین است .

به گزارش ایسنا ، حدود 61 کشور توسعه یافته و در حال توسعه تاکنون به این ائتالف پیوسته اند و تضمین کرده اند که هدف ، جلوگیري از افزایش

1 5 درجه سانتی گرادي دما ، یکی از گامهاي کلیدي در توافق پاریس است اکنون در اجالس اقلیمی سازمان ملل ، ایاالت متحده نیز براي تحقق

هدف جلوگیري از افزایش 1 5 درجه سانتیگرادي دما مجدد به این ائتالف ملحق شد "ائتالف بلندپروازانه مردم و طبیعت" زیر نظر "چارچوب

کنوانسیون سازمان ملل درباره تغییرات اقلیمی" (UNFCCC) در سال 2014 بنیان گذاشته و اعضاي آن متعهد به پیشبرد اهداف و برنامه هاي

بلندپروازانه تغییرات اقلیمی و تحقق اهداف توافق نامه پاریس شدند پیش بینی شده که تصمیم بزرگ ترین اقتصاد جهانی و دومین تولیدکننده

گازهاي گلخانه اي در جهان براي حضور مجدد در میان کشورهاي ائتالف بلندپروازانه مردم و طبیعت ، اقدام قابل توجهی براي محدود کردن

افزایش دما بیش از 1 5 درجه سانتی گراد است به گزارش ایسنا به نقل از روزنامه گاردین ، این ائتالف که در مذاکرات اقلیمی پاریس در سال

گازهاي گلخانه اي و حذف 2015 با حضور تعداد زیادي از کشورها تشکیل شد خواهان آن است تا دولت ها تالش هاي خود را براي انتشار 

تدریجی زغال سنگ ، مطابق با جلوگیري از افزایش بیش از 1 5 درجه سانتی گرادي دما افزایش دهند و از کشورهاي ثروتمند درخواست شد تا

سوخت میزان تامین مالی آب و هوایی را که در دسترس کشورهاي فقیر قرار می دهند دو برابر افزایش دهند آنها همچنین می خواهند تا یارانه 

هاي فسیلی پایان یابد انتهاي پیام

18

http://cl.payeshmedia.ir/ShowBultanNewsItem.aspx?newsId=14644449


1400/08/15 - 1400/08/12گزیده اخبار و رویدادها - بهینه سازي مصرف سوخت

ایسنا

1400/08/12
11:36

به بهانه برگزاري نشست اقلیمی COP 26 : /ایران کجاي تغییر اقلیم قرار دارد؟

 

ایسنا/مازندران پدیده گرمایش و روند افزایش دماي کره زمین که از سال هاي 1850 میالدي با شیب مالیمی آغاز شده بود تقریبا پس از جنگ جهانی

دوم و از اوایل سال هاي 1950 میالدي با عبور از صفر درجه سانتیگراد رفته رفته بیشتر شد تا اکنون که از مرز یک درجه سانتی گراد نیز فراتر رفته است

  .

سوخت هاي فسیلی است . گازهاي گلخانه اي نسبت می دهند که خود ناشی از مصرف  دلیل عمده این اتفاق را به انتشار 

روند گرمایش کره زمین اما از اواخر قرن بیستم میالدي نگران کننده تلقی شد و این زمانی است که فعالیت هاي صنعتی در اوج شکوفایی و رونق

بودند هرچند نمی توان نقش کاهش مساحت جنگل ها را در افزایش گرماي زمین و تغییر اقلیم نادیده گرفت اما دقیقا از زمان انقالب صنعتی به بعد

بود که آب و هوا و زیست بوم هاي متنوع کره خاکی به طرز فزاینده اي تحت تاثیر فعالیت هاي انسانی قرار گرفتند 

در این راستا توافق نامه ها و پیمان نامه هاي متعددي بین کشورها با یکدیگر و حتی زیر نظر سازمان ملل متحد منعقد شد و کشورها متعهد شدند تا

گازهاي گلخانه اي و همچنین کمک به یکدیگر و کشورهاي درحال توسعه سوخت هاي فسیلی و متعاقب آن کاهش اننتشار  با کاهش مصرف 

محیط زیست براي افزایش ضریب نفوذ استفاده از انرژي هاي تجدید پذیر ، در نهایت به فریاد کره زمین رسیده و مانع از تغییرات ناخوشایند در 

شوند . «پیمان هاي ریو» ، «پیمان کیوتو» ، «معاهده پاریس» و چندین و چند توافق دیگر از آن جمله اند اما شاید بتوان موثرترین آن ها را نشست

هاي تغییرات اقلیمی زیر نظر سازمان ملل متحد دانست؛ از سال 1995 ، کشورها تحت چارچوب کنوانسیون تغییرات اقلیمی سازمان ملل

محیط زیست با هم صحبت کنند هرچند سال گذشته که جهان درگیر پاندمی کرونا بود این نشست (UNFCCC) گرد هم می آیند تا در مورد 

گازهاي گلخانه اي و به تعویق افتاد ، اما به عقیده بسیاري از کارشناسان و متخصصین تاثیرات چنین توافق ها و جلساتی در مقابل سرعت انتشار 

گرمایش زمین بسیار ناچیز شمرده می شود حال برگزاري بیست و ششمین کنفرانس جهانی تغییرات اقلیم موسوم به کاپ 26 (COP 26) از 31

اکتبر تا 12 نوامبر (9 تا 21 آبان ماه) سال جاري در شهر گالسکو اسکاتلند شاید یکی از آخرین شانس ها براي جبران فرصت سوزي هاي گذشته

گازهاي گلخانه اي تا سال 2030 ارائه دهند قلمداد شود بناست در این کنفرانس ، 200 کشور برنامه هاي خود را براي چگونگی کاهش انتشار 

جالب است که بدانید که در این کنفرانس بیست و پنج هزار نماینده از 200 کشور جهان شامل روساي جمهور ، نخست وزیران ، مدیران سازمان

ي در این همایش شرکت دارند هدف اصلی کوپ 26 باالبردن سطح تعهدات کشورها محیط زیست هاي مرتبط ، کارشناسان ، کنشگران و فعاالن 

گازهاي گلخانه اي است؛ همچنین سرعت بخشیدن به تولید خودروهاي برقی ، تسریع حذف نیروگاه هاي ذغال سنگی ، کاهش جنگل براي مهار 

زدایی و ایمن سازي در برابر صدمات ناشی از تغییرات اقلیمی نیز از اهداف عمومی کنفرانس کوپ 26 امسال است 

گازهاي گلخانه اي ، سازگاري و افزایش قابلیت انطباق با اثرات همه این اهداف ادامه توافق پاریس 2015 هستند که در رابطه با کاستن از انتشار 

تغییر اقلیم و تاب آوري بود که از سال 2020 شروع شد و در آن کشورها متعهد بر نگه داشتن افزایش میانگین دماي جهانی بسیار پایین تر از 2

درجه سانتیگراد و پی گرفتن تالش ها براي محدود کردن افزایش دما و همچنین رسیدن به تراز منفی انتشار کربن تا سال 2050 شده اند .  

گازهاي گلخانه اي جهان به شمار می البته باید اذعان کرد که برگزاري اجالس کشورهاي گروه 20 موسوم به G20 که عامل انتشار 80 درصد 

روند و صدور مفاد بیانیه و تعهدات مبهم آنان در قبال حفاظت از آب و هوا ، و همچنین عدم حضور روساي جمهور روسیه و چین در گالسکو که در

زمره کشورهاي صاحب نام صنایع و اقتصاد دنیا هستند کنفرانس کوپ 26 را تحت شعاع قرار داده است .
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حال ایران نیز براي حضور در کنفرانس گالسکو اعالم آمادگی کرده است گفته می شود هیئت نمایندگی ایران به ریاست علی سالجقه رئیس

محیط زیست 17 آبان در اجالس تغییرات اقلیمی حضور خواهند یافت  سازمان حفاظت 

ي ، از یک استاد هواشناسی محیط زیست اما به بهانه برگزاري و حضور ایران در کنفرانس تغییرات اقلیمی گالسکو 2021 و البته داغ شدن مباحثی 

سوخت هاي فسیلی بنا نهاده شده اند و نیز نبود فناوري هایی پرسیدیم ، آیا ایران می تواند با توجه به وجود زیرساخت هایی که عمدتا بر مبناي 

گازهاي گلخانه اي نظیر خودروهاي برقی و یا تجهیزات استفاده از انرژي پاك ، با کشورهاي دیگر در جهت کاهش گرمایش زمین و تقلیل انتشار 

گازهاي گلخانه اي در کشور چیست؟ محمود رائینی سرجاز در گفت و همگام و هم مسیر شود؟ و اساسا راهکارهاي جلوگیري از تولید حجم انبوه 

گازهاي گلخانه اي در ایران سوخت هاي فسیلی در کشور سخن به میان آورد و با اشاره به اینکه کاهش انتشار  گو با ایسنا از زندگی بر پایه 

انرژي خورشیدي و انرژي خورشیدي بسیار غنی بوده و باید براي بهره مندي از انرژي پاك و خصوصا  مشکل است ، اظهار کرد : ایران از نظر 

باد سرمایه گذاري شود ، اما متاسفانه شاهدیم که حتی به جاي سوزاندن گاز ، از مازوت استفاده می شود که بسیار آالینده است .  

رائینی وابستگی به انرژي فسیلی و سیاست هاي کشور را مسبب کاهش موفقیت در زمینه استفاده از انرژي هاي پاك دانست و تاکید کرد : کارایی

مصرف انرژي در داخل بسیار پایین است ، بهره برداري از انرژي پاك نیاز به دانش و فناوري دارد ، شاید دانش آن وجود داشته باشد اما فناوري را

باید از جایی دیگر خریداري کرد ، بنابراین تحقق این مهم در کشور بسیار مشکل است .  

سوخت هاي فسیلی و کنترل و مهار مصرف را وابسته به مسائل سیاسی و اجتماعی دانست و گفت : وي پیامدهاي روند فعلی مصرف بی رویه 

نشانه هاي تغییر اقلیم ،  هم اکنون به خوبی در ایران قابل مشاهده است؛ افزایش دما ، کاهش بارندگی ، تبدیل بسیاري از تاالب ها به کانون

 ریزگردها شماري از این نشانه ها هستند . عضو هیئت علمی دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی ساري از میانگین افزایش 3 

Tom  5 تا 5 درجه سانتیگرادي دماي کره زمین تا سال   2050 خبر داد و در بیانی مستند افزود : به گزارش روزنامه گاردین به نقل از پرفسور

Growther  استاد دانشگاه زوریخ در «مجمع  جهانی اقتصاد داووس» در سال 2020 بزرگترین و ارزانترین راهکار جلوگیري از تغییر اقلیم ، کاشت

 میلیاردها درخت (11 درخت به ازاي هر انسان) است . رائینی با یادآوري این مطلب که درختان با به دام اندازي گازکربنیک بحران تغییر  اقلیم جهانی

را کاهش می دهند تاکید کرد : براي کاشت این شمار درخت ، 11 درصد از خشکی هاي جهان ، افزون  بر درختان موجود ، باید زیر کشت درخت

بروند 

در مناطق استوایی به دلیل بارندگی باال 100 درصد زمین  زیر کشت درخت می رود ، ولی در مناطق خشک و نیمه خشکی مانند ایران باید با کشت

محیط زیست سازمان درختچه ها و  درختان تاب آور به کم آبی به این «کارزار» جهانی که از سوي «سازمان خواروبار جهانی ( FAO )» و   «برنامه 

ملل ( UNEP )» راه افتاده است پیوست . وي خاطرنشان کرد : اگر به آینده کشور و جهان و  جلوگیري از فقر و درماندگی انسان ها ارزش می

گذاریم ، نه تنها باید از نابودي درختان و بوته زارهاي  کنونی جلوگیري کرد ، بلکه باید به کاشت درختچه ها و درختان در سراسر کشور دست به کار

شد 

این محقق ، مولف و کارشناس هواشناسی ، ناآگاهی و آزمندي را سبب کوته نظري و نادیده گرفتن حقوق نسل هاي آینده و عدم اندیشه به آینده

محیط زیست دانست و تصریح کرد : یکی از نمونه هاي این نادیده انگاري به آتش کشیدن مزارع و شالیزارها در شمال پس از کره زمین و 

گازهاي گلخانه اي است دوباره با فرآیند برداشت برنج است ، با این اقدام در واقع آن کربنی که توسط گیاه جذب و به ماده تبدیل شده و از جمله 

سوزاندن آزاد و منتشر می شود . رائینی ،
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گازهاي گلخانه اي معرفی و اضافه کرد : از این ایران را یکی از آسیب پذیرترین مناطق جهان از تغییر اقلیم و یکی از 10 کشور نخست گسیلنده  

رو ایران باید نقش مهمی در اجراي توافق نامه 2015 پاریس داشته باشد  براي این کار نیاز به برنامه ریزي هاي کالن بوده و این ها مسائلی اند که

الزم است مسئوالن تصمیم ساز و تصمیم گیر به آن فکر و اندیشه و عمل کنند 

وي با اشاره به اینکه راهکارهاي بسیاري براي جلوگیري از تغییرات خانمان سوز  اقلیمی پیشنهاد شده است اما  چنین کاري به همت جمعی نیاز دارد

مصرف سوخت هاي آالینده مانند مازوت و ذغال سنگ ، اجراي زیرساخت هاي صنعتی ، شهري و ترابري براي افزایش کارایی  ، گفت : کاهش 

انرژي ، کاهش تلفات انرژي در شبکه هاي انتقال و توزیع ، دستیابی به فناوري هاي انرژي پاك براي استفاده از انرژي هاي خورشیدي ، باد و

امواج دریایی بخشی از راهکارهاي کالن مقابله با تغییرات اقلیمی است . 

عضو هیئت علمی و استاد تمام دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی ساري خواستار بازنگري در قیمت گذاري عامل هاي انرژي و یارانه دهی به

اتالف انرژي و جامعه هدف شد و اظهار کرد : از یک سو عبور و مرور خودروهاي تک سرنشین و خودروهایی که تردد غیرضروري دارند ، 

سوخت به معیار جهانی نیز مشکالت اجتماعی در پی خواهد داشت بنابراین پیشنهاد آالیندگی هوا را به دنبال دارد ، از سوي دیگر رساندن قیمت 

می شود یارانه به جامعه هدفی تعلق گیرد که زندگی آن ها با حمل و نقل در ارتباط است و با افزایش نرخ دچار مشکل می شوند .  

رائینی ، برنامه ریزي براي سازگاري و تاب آوري با تغییرات ناگوار اقلیمی و گسترش شبکه هشداردهی پدیده هاي ناگوار جوي را از دیگر

محیط زیست و کشت درختان و درختچه ها راهکارهاي مقابله با تغییرات اقلیمی و گرمایش زمین برشمرد و یادآور شد : جلوگیري از آسیب به 

گازهاي گلخانه اي و مقابله با تغییرات اقلیمی است .   براي جذب دي اکسیدکربن مهمترین و بهترین راهکار خنثی کردن آسیب هاي انتشار 

مصرف بهینه انرژي در میان مردم و جامعه شد و تاکید کرد :   تبلیغ راهکارهاي درست مصرف ، توسعه و   وي همچنین خواستار گسترش فرهنگ 

اتوبوس به جاي ماشین شخصی؛ کاهش  تلفات و مصرف مواد غذایی به ویژه کاهش ترویج فرهنگ پیاده روي و  دوچرخه سواري یا استفاده از 

انرژي خورشیدي در  منازل و مصرف انرژي هاي فسیلی و استفاده از  مصرف گوشت قرمز؛ باز کاربري ، تعمیر و بازیافت مواد مصرفی؛ کاهش 

استفاده از ماشین هاي الکتریکی از جمله راهبردها و راهکارهایی است که باید مطمح نظر قرار گیرد و اجرایی شوند . به نظر می رسد ایران براي

رسیدن به هدف گذاري کاهش و به صفر رساندن انتشار کربن راه طوالنی در پیش دارد چراکه موضوع تغییرات اقلیمی با سیاست و اقتصاد و جامعه

گازهاي گلخانه اي شد حال باید تا هفته آینده به انتظار نشست و دید ، ایران در گره خورده و نمی توان بدون نگاه به این جوانب مانع از انتشار 

گالسکو چه مواضعی را در قبال تغییرات اقلیمی مطرح و چه اهدافی را دنبال خواهد کرد انتهاي پیام
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گازهاي گلخانه اي وعده کمک 10 میلیارد دالري ژاپن براي کاهش 

 

گازهاي گلخانه اي تا سال 2030 را اعالم کرد و وعده داد 10 میلیارد دالر تهران ایرنا کیشیدا فومیئو ، نخست وزیر ژاپن ، برنامه کشورش براي کاهش 

براي کمک به سایر کشورها جهت حرکت در این مسیر اختصاص دهد .

به گزارش ایرنا از کیودو ، کیشیدا در سخنرانی اش در کنفرانس تغییرات آب و هوایی سازمان ملل در اسکاتلند که سه شنبه شب انجام شد گفت که

کشورش قصد دارد در سال 2050 به کربن صفر برسد او همچنین گفت براي رسیدن به این هدف ، دولت قصد دارد تا سال 2030 میزان انتشار

گازهاي گلخانه اي را 46 درصد نسبت به سطوح سال مالی 2013 کاهش دهد کیشیدا افزود که در صورت امکان ، ژاپن حتی براي یک کاهش

50 درصدي تالش خواهد کرد نخست وزیر ژاپن وعده داد که ظرف پنج سال آینده تا 10 میلیارد دالر به کشورهاي در حال توسعه به ویژه در آسیا ،

گازهاي گلخانه اي خود را به سطح صفر خالص برسانند او همچنین گفت که آن را موتور رشد اقتصادي توصیف کرد ، کمک خواهد کرد تا تولید 

سوخت هاي فسیلی به انرژي هاي تجدید پذیر آغاز خواهد کرد کیشیدا عزم راسخ خود ژاپن یک پروژه 100 میلیون دالري را براي ترویج گذر از 

براي هدایت جهان به سمت جامعه اي عاري از کربن را بیان کرد
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مصرف بهینه انرژي است آموزش و پرورش بهترین بستر براي فرهنگ سازي 

 

مصرف بهینه انرژي دانست. تهران (پانا) مدیر کل فرهنگی هنري اردوها و فضاهاي پرورشی ، آموزش و پرورش را بهترین بستر براي فرهنگ سازي 

مصرف بهینه انرژي تهران (پانا) مدیر کل فرهنگی هنري اردوها و فضاهاي پرورشی ، آموزش و پرورش را بهترین بستر براي فرهنگ سازي 

دانست به گزارش روابط عمومی وامور بین الملل معاونت پرورشی و فرهنگی ، علی رمضانی در نشست مشترك با مسئوالن شرکت ملی گاز ایران

گفت : تالش هایی که در نظام جمهوري اسالمی صورت گرفته است باید با زبان ساده براي مردم بیان شود و کار محرمانه اي نداشته باشیم وي

ادامه داد : باید بدانیم در حوزه انرژي به ویژه گاز چه کارهایی انجام شده است این که گرما به منازل مردم برده شده اما باید مخاطرات استفاده بی

رویه نیز بیان شود و نسل هاي بعدي هم در نظر گرفته شوند رمضانی خاطرنشان کرد : فرهنگ در این امر بسیار نقش مهمی دارد اگر ما بتوانیم پیام

هاي خود را در قالب یک جشنواره بیان کنیم بسیار موثر و تاثیرگذار خواهد بود ما در بسیاري از موارد براي موضوعات جامعه جشنواره هایی را برگزار

مصرف بهینه انرژي هم می تواند شامل شود مدیرکل فرهنگی هنري اردوها و فضاهاي پرورشی با اشاره به پرسش مهر ریاست می کنیم که 

جمهوري گفت : هر سال این پرسش برگزار می شود خانواده ها و دانش آموزان با آن درگیر می شوند و امسال نیز خود رئیس جمهور محترم به این

مسئله ورود پیدا کرده اند و ارتباط با خانواده ها را خواستار شدند رمضانی گفت : اکنون که فصل سرما فرا رسیده است باید این فرهنگ سازي شروع

شود و پیامهاي انگیزشی در اختیار دانش آموزان و مدارس و خانواده ها قرار گیرد شاید این پیام ها در فصل گرما اثربخشی الزم را نداشته باشند

نظام تعلیم و تربیت باید به این گونه فرهنگ سازي ها کمک کند در ادامه جلسه محمد عسگري ، رئیس مرکز روابط عمومی شرکت ملی گاز ضمن

مصرف بهینه انرژي تشکر از تشکیل جلسه گفت : بحث هاي کارشناسی قبال مطرح شده است و مطالب بسیار ارزنده اي در مورد فرهنگ سازي 

مصرف انرژي وجود دارند اما شرکت ملی گاز در فرهنگ سازي مصرف بهینه اکنون انجام شد وي ادامه داد : نهادها و سازمان هاي بسیاري براي 

مصرف انرژي صورت بگیرد می تواند تقریبًا به تنهایی عمل می کند هرچند که وظیفه این شرکت این نیست عسگري گفت : اگر صرفه جویی در 

مصرف انرژي فراتر در بخش هاي دیگر از جمله صنعت مورد استفاده قرار بگیرد که بسیار مهم است و منافع آن براي کل کشور خواهد بود زیرا ما 

مصرف انرژي با این رویه بسیار خطرناك است براي صرفه جویی باید فرهنگ سازي شود و این از استانداردهاي دنیا را داریم وي ادامه داد : 

فرهنگ سازي در آموزش و پرورش بستر بسیار آماده و مناسبی دارد و بهترین نفرات هم در این میان دانش آموزان هستند رئیس مرکز روابط

عمومی شرکت ملی گاز گفت : فرهنگ سازي از طریق آموزش و پرورش بسترسازي براي آیندگان است و اگر دانش آموزان را بتوانیم متقاعد بکنیم

آنها نیز خانواده ها را متقاعد خواهند کرد و این تأثیرگذاري این قشر را نشان می دهند آنچه که در همیار پلیس ما مشاهده کرده ایم مدیر کل

مصرف بهینه انرژي فرهنگی هنري اردوها و فضاهاي پرورشی 
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گازهاي گلخانه اي ، مطالبه ایران در اجالس گالسکو رفع تحریم ها براي کاهش انتشار 

 

در پی انتشار خبر حضور هیات ایرانی در اجالس تغییرات اقلیمی گالسگو در روز 17 آبان ماه ، رییس گروه تغییر اقلیم مرکز ملی هواي سازمان حفاظت

گازهاي گلخانه اي موثرتر عمل کرد محیط زیست با بیان اینکه خواسته ایران در اجالس گالسکو رفع تحریم هاست تا بتوان در جهت کاهش انتشار 

، تاکید کرد : با توجه به اینکه ایران تحت تاثیر تغییر اقلیم است ، موانع در جهت کاهش انتشار این گازها باید برداشته شود .

الهام عزیزي در گفت و گو با ایسنا افزود : دانشمندان در هیات بین الدول تغییر اقلیم (IPCC) در حوزه تغییر اقلیم فعالیت و موضوعاتی مانند

گازهاي گلخانه اي و راه هاي دستیابی به اهداف تعیین شده را مطالعه می کنند مدل هاي پیش بینی کاهش بارش ، رویکرد دنیا به کاهش انتشار 

افزایش دما و گزارش هاي علمی توسط IPCC منتشر می شود وي با بیان اینکه زمین ظرفیت مشخصی براي پذیرش میزان دي اکسید کربن

گازهاي گلخانه اي تولید کرده ایم ، فعالیت صنعتی کشورها باید به سمت کاهش انتشار دارد ، اظهارکرد : با توجه به اینکه بیش از ظرفیت زمین 

این گازها سوق پیدا کند در اجالس پاریس در سال 2015 قرار شد کشورها به منظور کاهش گرمایش کره زمین فعالیت و در جهت کاهش انتشار

محیط زیست افزود : بر اساس گزارش علمی هیات بین این گازها برنامه ریزي کنند رییس گروه تغییر اقلیم مرکز ملی هواي سازمان حفاظت 

الدول تغییر اقلیم حتی اگر تمام کشورها به تعهدات کاهش انتشار عمل کنند ، نمی توانیم به هدف کاهش دماي کره زمین به 2 5 درجه سانتیگراد

دست پیدا کنیم بنابراین نمی توان امیدوار بود که کشورهاي صنعتی بتوانند به هدف کاهش 1 5 درجه سانتیگراد دماي کره زمین دست پیدا کنند

وي با بیان اینکه بیست و ششمین اجالس تغییرات اقلیمی (COP26) پس از یک سال تعویق در گالسکوي اسکاتلند در حال برگزاري است ،

گفت : دبیرخانه این کنواسیون دو رکن اجرایی و علمی – اجرایی دارد نشست هاي تخصصی این کنفرانس در بخش هاي مختلف برگزار می شود و

در این کنفرانس مذاکراتی در زمینه رویکرد دنیا براي مقابله با تغییر اقلیم صورت می پذیرد 

گازهاي عزیزي اضافه کرد : هدف اولیه این اجالس ارایه گزارش ملی کشورها بود عالوه بر آن تنها کشورهاي توسعه یافته ملزم به کاهش انتشار 

گلخانه اي بودند سپس پروتکل کیوتو به این کنوانسیون اضافه شد البته همچنان کشورهاي توسعه یافته به کاهش انتشار و رسیدن به پایه انتشار

گازهاي گلخانه اي در سال 1990 التزام داشتند اما از اجالس 2015 کشورهاي دیگر هم داراي تکالیفی در این زمینه شده اند . رییس گروه تغییر

محیط زیست اضافه کرد : کشورها در این کنفرانس با توجه به شرایط داخلی و رویکردشان نسبت به اقلیم مرکز ملی هواي سازمان حفاظت 

گازهاي گلخانه اي گزارش خود را ارایه می دهند کمیته هاي علمی و کاري اجالس در ابعاد مختلف گزارش کشورها را بررسی و کاهش انتشار 

درباره موضوعاتی مانند تعهد کشورهاي توسعه یافته براي در اختیار قراردادن منابع مالی به کشورهاي در حال توسعه به منظور کاهش انتشار

گازهاي گلخانه اي بحث می کنند وي اضافه کرد : کشورمان تاکنون سه گزارش ملی به دبیرخانه کنفرانس تغییرات اقلیمی ارایه کرده و سومین

گزارش در سال 2018 به ثبت رسیده است عزیزي با اشاره به سخنرانی رییس هیات هر کشور در اجالس تغییرات اقلیمی اظهارکرد : آنان مسایل

گ مربوط به کشور خود براي کاهش انتشار 
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ازهاي گلخانه اي و آسیب پذیري کشور از تغییر اقلیم را بیان می کنند در واقع این اجالس این فرصتی براي بیان خواسته هاي کشورهاست 

گازهاي وي درباره تعهدات ایران نسبت به کاهش انتشار گلخانه اي گفت : در حال حاضر ما هیچگونه تعهد بین المللی مبنی بر کاهش انتشار 

اصالح الگوي مصرف انرژي و سیاست هاي گلخانه اي نداریم و بر اساس قوانین باالدستی و سیاست هاي ابالغی مقام معظم رهبري در زمینه 

مصرف انرژي را می توانیم اقداماتی انجام دهیم .   کاهش 

گازهاي گلخانه اي تاکید کرد : ایران بر اساس برنامه اقتصاد کم کربن ، براي کاهش انتشار عزیزي درباره موانع داخلی براي کاهش انتشار 

گازهاي گلخانه اي برنامه دارد و در صورت رفع تحریم ها و تامین اعتبار مالی مانعی در جهت تحقق این برنامه ها وجود نخواهد داشت . وي

درباره تبعات تداوم تغییرات اقلیمی بر ایران گفت : کشورمان جزو کشورهاي آسیب پذیر از نظر تغییر اقلیم است ایران ساالنه یک سوم میانگین

بارش جهانی را دریافت می کند اما تبخیر آب در کشورمان سه برابر کشورهاي دیگر است بنابراین تشدید تغییرات اقلیمی می تواند باعث کاهش

تنوع محصوالت کشاورزي ، مهاجرت درون سرزمینی ، کاهش منابع آب و بروز پدیده گردوغبار شود 

گازهاي گلخانه اي اظهارکرد : این سازمان به عنوان متولی کارگروه محیط زیست براي کاهش انتشار  عزیري در پایان درباره اقدامات سازمان 

گازهاي گلخانه اي و سازگاري با اثرات تغییرات اقلیمی ملی مسوولیت هماهنگی بین دستگاهی و نظارت بر فعالیت ْآن ها در حوزه کاهش انتشار 

را دارد . اعضاي کارگروه ملی وزارتخانه هاي نفت ، نیرو ، جهاد کشاورزي ، صنعت ، معدن ، تجارت ، بهداشت ، دفاع ، علوم ، ارتباطات ، و کشور و

سازمان برنامه و بودجه و استاندارد و معاونت علمی و فناوري ریاست جمهوري ، معاونت حقوقی ریاست جمهوري هستند و دو زیر کمیته تخصصی

ملی و بین المللی دارد این کارگروه در سطح وزیران تشکیل و در جلسات آن گزارش هاي دستگاه ها ارایه می شود تاکنون برنامه اقتصاد کم کربن

گازهاي گلخانه اي به وجود آید انتهاي پیام و راهبرد ملی تغییر اقلیم را تدوین کرده است البته باید عزمی ملی براي کاهش انتشار 
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ایسنا

1400/08/12
09:37

چهار مصوبه جدید شوراي عالی انقالب فرهنگی که الزم االجرا شدند/از مصوبه بنیاد علم
انرژي هاي تجدیدپذیر ایران تا سند 

 

دبیر شوراي عالی انقالب فرهنگی از ابالغ چهار مصوبه جدید دیگر خبر داد و گفت : رئیس جمهور بر الزام آور بودن اجراي مصوبات شوراي عالی انقالب

فرهنگی تاکید کرده اند ، بر این اساس تمام دستگاه ها و نهادها ملزم به اجراي مصوبات شورا هستند .

به گزارش ایسنا ، دکتر سعیدرضا عاملی در جلسه 847 شوراي عالی انقالب فرهنگی اظهار کرد : چهار مصوبه قبلی دبیرخانه شوراي عالی انقالب

فرهنگی را آیت اهللا دکتر رییسی ، رییس شوراي عالی انقالب فرهنگی ابالغ کرد که اسناد بسیار مهم شورا محسوب می شوند وي یکی از این اسناد

ابالغ شده را مصوبه "بنیاد علم ایران" که در واقع جایگزین صندوق حمایت از پژوهشگران می شود یکی دیگر از اسناد ابالغی "صندوق علم و

فناوري کشور" است که مجموعه حمایت هاي پژوهشی وزارت علوم در این صندوق متمرکز شده و این صندوق ظرفیتی را براي حمایت از پایان

" را نام برد و تصریح کرد : این سند انرژي هاي تجدیدپذیر نامه ها و طرح هاي پژوهشی ایجاد می کند دکتر عاملی از دیگر مصوبات "سند 

ظرفیتی را درسطح ملی براي انرژي هاي جایگزین فراهم می کند بنابراین می توان از طریق این سند از جایگزین هایی براي انرژي هاي فسیلی

محیط زیست و سالمت جسمانی مردم اهمیت محوري دارد خوشبختانه این سند هم ابالغ بهره برد وي افزود : درحقیقت این سند در حراست از 

شد و همچنین سند "ملی معماري اسالمی ایرانی" که از مصوبات قبلی شوراي عالی انقالب فرهنگی است ، توسط رییس شوراي عالی انقالب

فرهنگی ابالغ شد استاد دانشگاه تهران ادامه داد : دستور جلسه 847 شوراي عالی انقالب فرهنگی ایجاد ظرفیت هایی براي حمایت از خانواده هاي

ایرانی در نام گذاري فرزندان بود واقعیت این است نام نیکو براي فرزندان یک امر بسیار مهمی است فرزندان ما در عمر طوالنی خودشان را با «نام»

می شناسند و دیگران هم با «نام» ، فرزندان ما را می شناسند ، لذا انتخاب نام نیکو ، یک اصل مهم و هویت بخش است کما اینکه همچنان در

جامعه ایرانی نام هاي برگزیده ي اسالمی و ایرانی را شاهد هستیم وي افزود : در حقیقت ایجاد یک ظرفیت در فرهنگستان زبان و ادب فارسی و

هم ایجاد سامانه ارائه نام هاي تایید شده سازمان ثبت احوال ، باعث توسعه حق انتخاب به خانواده هاي ایرانی ، در انتخاب نام نیکو براي

فرزندانشان می شود به گزارش مرکز خبر شوراي عالی انقالب فرهنگی ، دکتر عاملی اظهار کرد : در این دستور جلسه ارائه خدمات تشویقی براي

خانواده ها را مد نظر داشتیم به عنوان مثال با این ظرفیت ایجاد شده می توان شجره نامه نام هاي یک خانواده را در چندین نسل معرفی کرد و یا

تلفیق هاي جدیدیاز اسم هاي رایج برخواسته از ادبیات فاخر ایرانی و نیز اسم هاي مذهبی (که در طول تاریخ ایران وجود داشته) را در معرض دید

خانواده هاي ایرانی قرار داد در این راستا صدا و سیما و وزارت آموزش و پرورش هم می توانند نقش یاري دهنده در شناساندن بهتر اسم هاي

برگزیده به خانواده هاي ایرانی ایفا کنند وي تصریح کرد : در این جلسه ، توسط رئیس جمهور بر الزام آور بودن اجراي مصوبات شوراي عالی انقالب

فرهنگی تاکید شد لذا تمام دستگاه ها و نهادها ملزم به اجراي مصوبات شورا هستند دبیر شوراي عالی انقالب فرهنگی تصریح کرد : طبیعتا الزاماتی

که مصوبات شوراي عالی انقالب فرهنگی ایجاد می کند ، باعث می شود دستگاه هاي نظارتی کشور بر حسن اجراي مصوبات و تامین ضمانت

اجرایی و قانونی ، نظارت داشته باشند انتهاي پیام
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تسنیم

1400/08/12
09:14

ترکیه 60 میلیون بشکه ذخایر نفتی در 2021 اکتشاف کرده است

 

وزیر انرژي و منابع طبیعی ترکیه گفت 99 اکتشاف ساحلی و حدود 224 هزار متر حفاري طی 9 ماه گذشته مجموع اکتشاف هاي نفتی ترکیه در سال

جاري میالدي را به 60 میلیون بشکه رسانده است .

اخبار اقتصادي به گزارش خبرگزاري تسنیم به نقل از دیلی صباح ، وزیر انرژي و منابع طبیعی ترکیه اعالم کرد این کشور 60 میلیون بشکه ذخایر

نفتی در سال جاري میالدي کشف کرده و 26 اکتشاف جدید ساحلی داشته است فاتح دونمز در سخنرانی خود در مجلس ترکیه گفت از کشتی هاي

داخلی براي تکمیل 15 حفاري دریایی به عالوه اکتشافات ساحلی استفاده شده است وي گفت : « 99 اکتشاف ساحلی و حدود 224 هزار متر حفاري

طی 9 ماه گذشته انجام شده است» وزیر انرژي ترکیه تاکید کرد عالوه بر اکتشاف در دریاي سیاه که بزرگ ترین اکتشاف نفتی این کشور بوده ،

حدود 60 میلیون بشکه ذخایر نفتی هم در نتیجه 26 اکتشاف در سواحل ترکیه در 2021 به دست آمده است به این ترتیب ، امنیت عرضه گاز طبیعی

بنزین هاي ترکیه براي روسیه افزایش یافته و این کشور توانسته 22 درصد از افزایش مصرف خود در سال جاري میالدي را تامین کند پمپ 

بنزین آماده می شوندترکیه یک قرارداد گازي 11 میلیارد مترمکعبی با آذربایجان می بنددمصرف داخلی گاز در ترکیه در سال جاري قیمت دورقمی 

به رکورد 60 میلیارد مترمکعب می رسد یعنی 20 درصد باالتر از تخمین هاي اولیه بنابراین ترکیه مجبور شده از نیروگاه هاي گازي تعطیل شده خود

براي جبران کمبود تولید برق استفاده کند دونمز اعالم کرد با توجه به سیاست کشور در تنوع منابع عرضه و افزایش تعداد و ظرفیت نقاط ورودي گاز

طبیعی و گاز طبیعی مایع به کشور و همچنین با توجه به تاسیسات زیرزمینی ذخیره گاز طبیعی که در حال حاضر سه چهارم آن ها پر شده است ، در

زمستان مشکلی براي عرضه گاز و برق نخواهند داشت افزایش بی سابقه تقاضا براي گاز طبیعی در سال جاري میالدي ترکیه را مجبور کرد تالش

هاي خود براي تمدید قراردادهاي بلندمدتی که در زمستان منقضی می شوند را افزایش دهد ترکیه ماه گذشته امضاي یک قرارداد سه ساله با

مصرف گاز آذربایجان براي تامین 11 میلیارد مترمکعب گاز طبیعی را اعالم کرد همچنین انتظار می رود تصمیم ترکیه براي تامین یک چهارم 

خود از 540 میلیارد مترمکعب ذخایر گاز طبیعی که در سال گذشته در دریاي سیاه اکتشاف شده ، دست این کشور را در مذاکرات باز بگذارد انتهاي

پیام/95
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مصرف روزانه بیش از 700 میلیون مترمکعب گاز در کشور

 

مصرف گاز در کشور بیش از 740 میلیون متر مکعب در روز است که رقم بسیار باالیی بوده و نشاندهنده اسراف در سخنگوي وزارت نفت گفت : اکنون 

مصرف است .

مصرف گاز در کشور بیش از 740 میلیون متر مکعب در روز است که نسبت به دو علی فروزنده در گفت وگو با خبرنگار ایمنا اظهار کرد : اکنون 

مصرف گاز در کشور به طور هشدار آمیزي در حال افزایش است هفته گذشته دو برابر شده است وي افزود : این میزان مصرف تعجب آور است ، 

به طوري که به نظر می رسد مصرف کنندگان تصور می کنند منابع گازي ایران هیچگاه به اتمام نخواهد رسید سخنگوي وزارت نفت گفت : با توجه

به میزان تغییرات دمایی ، این میزان افزایش مصرف توجیه پذیر نیست و به نظر می رسد با توجه به ثابت ماندن قیمت گاز ، مصرف کننده تمایلی به

مصرف گاز در کشور مسرفانه است ، اضافه کرد : ایران چهارمین مصرف کننده صرفه جویی و مصرف بهینه ندارد فروزنده با تاکید بر اینکه اکنون 

بزرگ گاز در دنیا پس از آمریکا ، روسیه و چین است وي ادامه داد : الزم است بد مصرف ها و پر مصرف ها جرایمی را به دلیل این شیوه مصرف

خود پرداخت کنند تا بتوان آنها را به مصرف بهینه سوق داد کد خبر 532876
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دنیاي اقتصاد

1400/08/12
سوخت      هاي فسیلی خشم جهان از 

دنیاي اقتصاد سعید نادري : کنفرانس تغییرات اقلیمی سازمان ملل متحد (cop26) از روز دوشنبه به میزبانی گالسکو در اسکاتلند آغاز شد 

این کنفرانس کلیدي با شرکت 200 کشور جهان در ادامه کنفرانس تغییرات اقلیمی 2015 پاریس برگزار می شود؛ آن هم در حالی که جهان از دست

یابی به اهداف مدنظر در توافق پاریس باز مانده است .  

در این اجالس دو تن از رهبران بزرگ ترین کشورهاي آالینده جهان ، یعنی چین و روسیه به صورت حضوري شرکت نکردند و ترکیه نیز بدون هیچ

توضیحی از شرکت در این اجالس خودداري کرد .  

گازهاي گلخانه اي در آمریکا قدرت را به دست گرفت ، در این جو بایدن نیز که با برنامه اي ظاهرا عظیم و وعده هاي بزرگی درباره کاهش انتشار 

اجالس نتوانست به جهان نشان دهد که می تواند برنامه یا قوانین مشخصی براي دستیابی به اهداف اقلیمی ارائه کند .

سوخت      هاي فسیلی دنیاي اقتصاد سعید نادري : کنفرانس رهبران جهان و کنشگران اقلیمی در اجالس cop26 چه گفتند؟ خشم جهان از 

تغییرات اقلیمی سازمان ملل متحد (cop26) از روز دوشنبه به میزبانی گالسکو در اسکاتلند آغاز شد این کنفرانس کلیدي با شرکت 200 کشور

جهان در ادامه کنفرانس تغییرات اقلیمی 2015 پاریس برگزار می شود؛ آن هم در حالی که جهان از دست یابی به اهداف مدنظر در توافق پاریس باز

مانده است در این اجالس دو تن از رهبران بزرگ ترین کشورهاي آالینده جهان ، یعنی چین و روسیه به صورت حضوري شرکت نکردند و ترکیه

نیز بدون هیچ توضیحی از شرکت در این اجالس خودداري کرد جو بایدن نیز که با برنامه اي ظاهرا عظیم و وعده هاي بزرگی درباره کاهش انتشار

گازهاي گلخانه اي در آمریکا قدرت را به دست گرفت ، در این اجالس نتوانست به جهان نشان دهد که می تواند برنامه یا قوانین مشخصی براي

دستیابی به اهداف اقلیمی ارائه کند هرچند آمریکا موفق شد پیمانی براي کاهش انتشار 30 درصدي گاز متان با همکاري 90 کشور دیگر را به مرجله

سوخت هاي اجرایی نزدیک کند دبیرکل سازمان ملل متحد اما در نطقی آتشین به بی توجهی جهان به اهداف اقلیمی اعتراض کرد و صنعت 

فسیلی را مورد حمله قرار داد با این وجود اختالفات در میان کشورهاي توسعه یافته و کشورهاي درحال توسعه در این اجالس در حال تعمیق است و

دوطرف اتهاماتی در زمینه عدم اقدام براي کنترل خطرات تغییرات اقلیمی و نبود منابع کافی براي گذار به سوي انرژي هاي نو را متوجه یکدیگر

کرده اند انفعال رهبران جهان در اقدام براي نجات زمین از بحران گرمایش حاال به مرحله اي رسیده است که خطرات هر لحظه در حال جدي تر

شدن هستند گفتنی است که در حاشیه این اجالس کمپین ها و تظاهرات هاي گسترده اي در حال سازماندهی است و قرار است در روزهاي آینده

سوخت هاي فسیلی ، اتحادیه هاي کارگري و گروه هاي چپ گرا اعتراضات گسترده اي در گالسکو گروه هاي اقلیمی همراه با مخالفان صنعت 

انجام دهند این در حالی است که تقریبا هیچ کدام از رهبران جهان ، تاکنون جرات نکرده اند بگویند که اقدامات انجام شده یا در دست اجرا و طرح

سوخت هاي فسیلی روز دوشنبه آنتونیو هایی که قرار است تصویب شوند ، براي کنترل بحران اقلیمی جهان کافی است اعتیاد کشنده جهان به 

گوترش ، دبیرکل سازمان ملل متحد خواهان اقدامات تهاجمی تري براي مهار تغییرات اقلیمی شد و اظهار کرد که برنامه هاي کنونی براي نیل به

سوخت هاي فسیلی ، بشریت را به لبه پرتگاه می کشاند لحن تند گوترش این اهداف شکست خورده است گوترش معتقد است که اعتیاد جهان به 

در این سخنرانی توجهات بسیاري را به خود جلب کرد و به نظر می رسد دبیرکل سازمان ملل نگرانی هاي جدي درباره عدم توجه کافی و عملی

نشدن اقدامات اقلیمی دارد گوترش گفت : «زمان آن رسیده که بگوییم دیگر بس است کشتن خودمان با کربن بس است دیگر مانند توالت با

طبیعت رفتار کردن بس است ما در حال کندن گورهاي خودمان به دست خودمان هستیم » او می گوید اعالمیه هاي اخیر درباره اقدام اقلیمی

ممکن است این تصور را ایجاد کند که در مسیر تغییر وضعیت هستیم ، اما این یک توهم است اعتراضات گسترده در گالسکو اجالس اقلیمی

سازمان ملل با وجود تمام حواشی که در سطح رهبران جهان داشته ، حضور معترضان و فعاالن اقلیمی و چپ گرا در خیابان هاي گالسکو هم

توجهات زیادي را به خود جلب کرد مطابق انتظاري که از پیش وجود داشت ، چندین هزار معترض به خیابان هاي گالسکو روانه شدند و به اشکال

مختلف از اجراي پرفورمنس هاي اعتراضی گرفته تا راهپیمایی ،

29

http://cl.payeshmedia.ir/ShowBultanNewsItem.aspx?newsId=14642529


1400/08/15 - 1400/08/12گزیده اخبار و رویدادها - بهینه سازي مصرف سوخت

ادامه خبر صفحه قبل 
[ 2 ]

دنیاي اقتصاد

1400/08/12

به سیاست هاي اقلیمی معترض شدند و قرار است هر روز اعتراضات ادامه یابند و تخمین زده می شود دست کم 30 هزار نفر در این اعتراضات

شرکت کنند البته اعتراضات اصلی قرار است در روز 6 نوامبر ، روز جهانی عدالت اقلیمی ائتالف cop26 در پارك کلوینگرو گالسکو برگزار شود

همچنین مجموعه اي از گروه هاي کمپین شورش انقراض (Extinction Rebellion) ، عدالت اقلیمی (Climate Justice) ، نه به

راهکارهاي گمراه کننده (Not False Solutions) ، کارگران و اتحادیه هاي کارگري و گروه هاي چپ گرا و کمونیست قرار است این

تظاهرات را سازماندهی کنند گفتنی است که گرتا تونبرگ هم که روز شنبه در میان استقبال گسترده وارد گالسکو شد ، در این تظاهرات که بخش

سوخت هاي فسیلی است شرکت خواهد کرد و براي ده ها هزار نفري که قرار است در این تظاهرات شرکت کنند ، سخنرانی بزرگی از آن علیه 

کند در روز دوشنبه ، بسیاري از معترضان در جوار محل بر گزاري این اجالس در واکنش به سخنرانی ها دست به اعتراض زدند و نوك پیکان

سوخت هاي فسیلی کردند تناقضات ادامه دار جو بایدن جو بایدن نیز روز دوشنبه در اجالس اقلیمی سازمان ملل اعتراضات خود را متوجه صنعت 

سوخت هاي فسیلی که باعث گرم تر شدن سیاره می شوند ، از جهان شد رئیس جمهور ایاالت متحده می گوید که خواستار کنار گذاشتن 

سوخت هاي فسیلی تهدیدي وجودي براي بشریت محسوب می شوند به رغم این گفته ها بایدن در روزهاي اخیر از بزرگ ترین تولیدکنندگان

سوخت هاي فسیلی را افزایش دهند این اظهارات متناقض جو بایدن که به علت بروز بحران انرژي و افزایش نفت جهان خواست که تولید 

بنزین در آمریکا عنوان شد ، باعث خشم گسترده فعاالن اقلیمی و معترضان در گالسکو و ایاالت متحده شده است بایدن روز چشمگیر قیمت 

انرژي هاي تجدیدپذیر غیرمنطقی است فعاالن اقلیمی یکشنبه هم در یک کنفرانس خبري با لحنی طعنه آمیز گفت که حرکت یک شبه به سوي 

و بسیاري از دانشمندان به اظهارات بایدن درباره افزایش تولید نفت و گاز طبیعی اعتراض کرده اند و می گویند اگر جهان می خواهد از رسیدن به

سطوح فاجعه بار گرمایش زمین جلوگیري کند ، دیگر توانی براي افزایش تولید نفت و گاز ندارد جنیفر مورگام ، مدیر اجرایی گرین پیس اینترنشنال

(Greenpeace International) در واکنش به سخنان بایدن می گوید : «ما در میانه بحران اقلیمی هستیم و جایی براي اینکه با دست راست

یک کار را انجام دهیم و با دست چپ کار دیگري ، وجود ندارد این باورپذیر نیست که بگوییم براي هدف گرمایش 5/ 1 درجه سلسیوس می جنگید

، در حالی که همزمان خواهان افزایش تولید نفت خام هستید » از سوي دیگر ، نزدیک به 90 کشور جهان نیز اعالم کرده اند که به پیمان کاهش

انتشار 30 درصدي گاز متان تا سال 2030 می پیوندند این پیمان که ابتکاري از سوي ایاالت متحده آمریکا است ، قرار شده تا از اواخر روز سه شنبه

به صورت رسمی آغاز به کار کند گفتنی است که این کشورها شامل نیمی 30 تولید کننده بزرگ متان جهان هستند و دو سوم اقتصاد جهان را

شامل می شوند ، با این حال روسیه و چین به عنوان 2 تولیدکننده بزرگ متان جهان حاضر نشده اند به این تعهد بپیوندند گفتنی است که گاز متان

دومین گاز مهم گلخانه اي است و با سرعت بیشتري نسبت به دي اکسید کربن زمین را گرم می کند و تاثیر سریع تري بر گرمایش جهانی دارد

سوخت هاي فسیلی ، فعالیت هاي استخراجی صنعت نفت و گاز و صنعت گوشت بزرگ ترین تولیدکنندگان متان در جهان هستند اقدامات صنایع 

کانادا و شرکت هاي مدیریت دارایی در این اجالس همچنین گروهی از بزرگ ترین شرکت هاي مدیریت دارایی جهان متعهد شدند که در 8 سال

آینده ، انتشار کربن خود را بین 30 تا 65 درصد کاهش دهند این 40 شرکت چنین اهداف موقتی را در راستاي دستیابی به صفر خالص انتشار کربن

تعیین کرده اند و مدیران این شرکت ها می گویند که چنین برنامه اي یک پیشرفت عظیم است ، اما منتقدان می گویند که چنین اهدافی به هیچ

عنوان کافی نیستند الرا کوولیر ، فعال سرمایه گذاري پایدار می گوید : «اهداف موقت تعیین شده به دنبال ایجاد یک حواس پرتی خطرناك از

مسائل کلیدي ، مانند کاهش و قطع وابستگی تولید برق به زغال سنگ ، نفت خام و گاز است » در بخش دیگر این اجالس ،
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گازهاي گلخانه اي در بخش جاستین ترودو نخست وزیر کانادا نیز اظهار کرد که این کشور قصد دارد سقف سختگیرانه و مشخصی براي انتشار 

نفت و گاز اعمال کند ترودو می گوید انجام چنین کاري از سوي کانادا براي رسیدن به اهداف اقلیمی کامال ضروري است این مطلب برایم مفید

است بلی 0 نفر این پست را پسندیده اند کلمات کلیدي : ترکیه جهان چین روسیه سازمان ملل متحد
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افزایش قیمت انرژي؛ بحرانی براي اروپا در فصل سرما

 

اتحادیه اروپا تالش می کند با از بحران اقتصاي ناشی از پاندمی کرونا رها شود ، اما به نظر می رسد که افزایش شدید قیمت انرژي در حال از بین بردن

این چشم انداز است .

خبرگزاري میزان اتحادیه اروپا با افزایش بی سابقه قیمت انرژي دست و پنجه نرم می کند که می تواند بهبود اقتصادي ناشی از همه گیري را از

مسیر خود خارج کند ، درآمد خانوار ها را تحت فشار قرار دهد و حتی «انتقال سبز نوپا» را خدشه دار کند به گزارش «یورو نیوز» ، مجموعه اي از

عوامل بازاري ، جغرافیایی و سیاسی در یک طوفان کامل با هم ترکیب شده اند که با ورود این قاره به فصل پاییز ، کاهش تدریجی دما و ضرورت

گرمایش منازل ، نشانی از کاهش آن وجود ندارد تحلیلگران در حال حاضر هشدار می دهند این بحران ، که با ترکیبی از مشکالت موقتی و

ساختاري تشدید می شود ، طوالنی خواهد شد و ممکن است وضعیت بدتري نیز پیش رو باشد در اروپا قیمت گاز طبیعی سر به فلک می کشد؛

قیمت ها از 16 یورو در اوایل ژانویه به 88 یورو در اواخر اکتبر افزایش یافته است که در کمتر از یک سال بیش از 450 درصد افزایش را نشان می

سوخت دهد؛ این امر به نوبه خود باعث افزایش سرسام آور قیمت برق شده است اگرچه اتحادیه اروپا به تدریج وابستگی طوالنی مدت خود به 

هاي فسیلی را کاهش می دهد (انرژي هاي تجدید پذیر براي اولین بار در سال 2020 به منبع اصلی برق اتحادیه تبدیل شدند) ، این تغییر به اندازه

کافی سریع و گسترده نبوده که اثرات بحران را مهار کند بیشتر بخوانید : رویارویی اتحادیه اروپا با چالش هاي کمبود انرژي و برگزیت بقاي اتحادیه

اروپا به خطر افتاده است؟ وزراي اتحادیه اروپا در نشست اخیر خود در لوکزامبورگ نتوانستند بر سر تدابیر جدید با هدف جلوگیري از موج افزایش

قبوض انرژي به توافق برسند مذاکرات اضطراري در بحبوحه اختالفات عمیق بین 27 کشور عضو بر سر چگونگی مقابله با بحران قیمتی که شاهد

افزایش چشمگیر صورتحساب هاي مصرف کنندگان در ماه هاي اخیر بوده است ، انجام شد انتظار نمی رود موج افزایش قیمت ها به این زودي ها

کاهش یابد چرا که وزیران اتحادیه اروپا درباره مجموعه اقدامات کوتاه مدتی که توسط کمیسیون اروپا براي کمک به مصرف کنندگان و کسب و

کار ها براي مقابله با این بحران پیشنهاد شده است ، بحث کرده اند انتهاي پیام/
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