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ﺑرق ﻣُﻔت »اﻣﯾد« اداﻣﮫ دار ﻧﺧواھد ﺑود| دود و ﺣرارت ﺑﮫ ﺟﺎی رﺷد اﻗﺗﺻﺎدی!  -ﺧﺑرﮔزاری ﺑﺎزار  -ﺳﺎﯾت ﺧﺑری ﺑﺎزار

ﮔﻔﺘﮕ ی »ﺑﺎزار« ﺑﺎ رﺋﯿﺲ اﺗﺤﺎدﯾﻪ اﻧﺠﻤﻦ ﻫﺎی اﻧﺮژی ﻫﺎی ﺗﺠﺪﯾﺪ ﭘﺬﯾﺮ)ﺑﺨﺶ ﭘﺎﯾﺎﻧ (

ﺑﺮق ﻣُﻔﺖ »اﻣﯿﺪ« اداﻣﻪ دار ﻧﺨ اﻫﺪ ﺑﻮد| دود و ﺣﺮارت ﺑﻪ ﺟﺎی رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدی!
اورﻋ  ،رﺋﯿﺲ اﺗﺤﺎدﯾﻪ اﻧﺠﻤﻦ ﻫﺎی اﻧﺮژی ﻫﺎی ﺗﺠﺪﯾﺪﭘﺬﯾﺮ ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎور اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮق ﻣُﻔﺖ اﻣﯿﺪ اداﻣﻪ دار ﻧﺨ اﻫﺪ ﺑﻮد و ﻋﺮﺿﻪ ﺑﺎ ﻧﯿﺮوﮔﺎه ﻫﺎی ﺑﺎ راﻧﺪﻣﺎن ﺣﺪود  ۲۰درﺻﺪ ﺑﻪ
ﻣﻌﻨ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮق از ﻣﺤﺼ ﻻت ﺟﺎﻧﺒﯽ اﺳﺖ و ﺑﻪ ﺟﺎی رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدی ،دود و ﮔﺮﻣﺎ ﺗ ﻟﯿﺪ ﻣ ﮐﻨﺪ.

ﻣﻬﺮان اﺑﺮاﻫﯿﻤﯿﺎن؛ ﺑﺎزار :در ﺑﺨﺶ اول ﮔﻔﺖ وﮔ ﺑﺎ ﻫﺎﺷﻢ اورﻋ
اﻧﺮژی در ﺟﻬﺎن داﺷﺘﯿﻢ و او ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ دوﻟﺖ ﻫﺎی ﻧﻔﺘ

رﺋﯿﺲ اﺗﺤﺎدﯾﻪ اﻧﺠﻤﻦ ﻫﺎی اﻧﺮژی ﻫﺎی ﺗﺠﺪﯾﺪ ﭘﺬﯾﺮ اﯾﺮان و اﺳﺘﺎد داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨ ﺘ

ﺑﻪ زودی ﺗﻀﻌﯿﻒ ﺷﺪه و دوﻟﺖ ﻫﺎی ﺑﺮﻗ

ﻧﻘﺶ آﻓﺮﯾﻨ

ﺷﺮﯾﻒ ﻧﮕﺎﻫ

ﺑﻪ ﺗﺤ ﻻت

ﺑﯿﺸﺘﺮی در اﻗﺘﺼﺎد ﺟﻬﺎن ﺧ اﻫﻨﺪ داﺷﺖ و ﻟﺬا ﺗﺎ دﯾﺮ

ﻧﺸﺪه ﺑﺎﯾﺪ ﺳﯿﺎﺳﺘﮕﺬاران ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﺗ ﺳﻌﻪ ای ﺧ د را ﺑﺮ اﺳﺎس اﯾﻦ ﻣﺤ ر ﮐﻠﯿﺪی ﺗﺪوﯾﻦ ﮐﻨﻨﺪ.
در ﺑﺨﺶ دوم و ﭘﺎﯾﺎﻧ

ﺑﻪ وﺿﻌﯿﺖ اﻧﺮژی ﻫﺎی ﺗﺠﺪﯾﺪ ﭘﺬﯾﺮ در اﯾﺮان ،ﻋﻠﻞ ﻋﻘﺐ اﻓﺘﺎدن اﯾﺮان در ﺗ ﻟﯿﺪ ﺑﺮق از ﻣﺴﯿﺮ اﻧﺮژی ﻫﺎی ﺗﺠﺪﯾﺪ ﭘﺬﯾﺮ ،ﺗ اﻧﻤﻨﺪی ﻫﺎی داﺧﻠ
ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ  .ﻣﺘﻦ ﮐﺎﻣﻞ را در زﯾﺮ ﻣ

ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ اﻧﺮژی ﻫﺎی ﺗﺠﺪﯾﺪ ﭘﺬﯾﺮ و ...ﺑﻪ ﺑﺤﺚ و ﺑﺮرﺳ

در

ﺧ اﻧﯿﺪ.

* ﭼﻪ ﭼﯿﺰی ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه ﺗﺎ ﺗ ﻟﯿﺪ ﺑﺮق از اﻧﺮژی ﻫﺎی ﺗﺠﺪﯾﺪ ﭘﺬﯾﺮ ،ﺗ ﺟﯿﻪ ﭘﺬﯾﺮ ﺷ د؟
ﺻﺮﻓﻪ ﻧﺎﺷ
ﻣ

زﻧﺪﮔ

از ﻣﻘﯿﺎس و ﺗ ﺳﻌﻪ ﻓﻨﺎوری ﺑﺎﻋﺚ ﮐﺎﻫﺶ ﺷﺪﯾﺪ ﻗﯿﻤﺖ ﺷﺪه ﮐﻪ ﺑﺎ ﺷﯿﺐ ﮐﻤ

ﻣ

اداﻣﻪ دارد .ﺑﻠ ﻣﺒﺮگ در ﮔﺰارﺷ

ﮔ ﯾﺪ ﺣﺪود دو ﺳ م ﻣﺮدم ﺟﻬﺎن در ﻧﻘﺎﻃ

ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ارزان ﺗﺮﯾﻦ ﻧ ع اﻧﺮژی ﺗﺠﺪﯾﺪ ﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ آن ﺗﻔﮑﺮی ﮐﻪ ﺗﺎ ﭘﻨﺞ ﺳﺎل ﯾﺎ  ۱۰ﺳﺎل ﭘﯿﺶ ﺟﺎ اﻓﺘﺎده ﺑﻮد و درﺳﺖ ﻫﻢ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣ

اﻧﺮژی ارزان ﻣ

ﺧ اﻫﯿﺪ ﻓﺴﯿﻠ

و اﮔﺮ ﻟ ﮐﺲ ﻣ

ﺧ اﻫﯿﺪ ﺗﺠﺪﯾﺪ ﭘﺬﯾﺮ« .اﻣﺎ اﯾﻦ ﺗﻔﮑﺮ در ﺣﺎل ﻣﺤ ﺷﺪن اﺳﺖ و اﯾﻦ ﻓﺮﻣ ل اﻣﺮوز ﻋ ض ﺷﺪه اﺳﺖ.

اﻣﺮوز در اروﭘﺎ ﺑﺪون ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋ  ،ارزان ﺗﺮﯾﻦ ﻧ ع ﺗ ﻟﯿﺪ اﻧﺮژی اﻟﮑﺘﺮﯾﮑ
ﺗ ﻟﯿﺪ ﺑﺮق ﻓﻌﺎل ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺑﻪ دوﻟﺖ ارﺗﺒﺎﻃ

ﮔﻔﺖ »:اﮔﺮ

ﺑﺎدی ﻣﺴﺘﻘﺮ ﺧﺸﮑ

ﻧﺪارد .ﺿﻤﻦ اﯾﻨﮑﻪ ﯾﺎراﻧﻪ ای ﻫﻢ ﺑﻪ اﻧﺮژی ﺑﺎدی ﻧﻤ

اﮔﺮ اﯾﻦ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ از ﺳ ﺧﺖ ﻫﺎی ﻓﺴﯿﻠ

در دﻧﯿﺎ ﻣ

و ﺧ رﺷﯿﺪی اﺳﺖ ﮐﻤﺎ اﯾﻨﮑﻪ آﻧﺠﺎ ﻫﻤﻪ ﺑﺨﺶ ﺧﺼ ﺻ

دﻫﻨﺪ و در ﺻﺤﻨﻪ اﻗﺘﺼﺎد ﺑﺎزار ﮐﺎر ﺧ دش را ﻣ

ﺷ د )در ﺳﺎل ﺣﺪود  ۴۰۰ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر ﯾﺎراﻧﻪ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ( ؛ ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺷ د ،ﺧﯿﻠ

در

ﮐﻨﺪ.

ﺳﺮﯾ ﺘﺮ اﻧﺮژی ﻓﺴﯿﻠ

ﺑﻪ ﺗﺎرﯾﺦ ﺧ اﻫﺪ ﭘﯿﻮﺳﺖ

ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﻣﻨﺤﻨ
اﻓﺰاﯾﺸ

ﻫﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری در ﺑﺨﺶ ﻧﯿﺮوﮔﺎه ﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﻧﮕﺎه ﮐﻨﯿﺪ ذﻏﺎل ﺳﻨﮓ ،ﻫﺴﺘﻪ ای ،ﮔﺎزی از ﻧ ع ﺣﺮارﺗ

اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺠﺪﯾﺪ ﭘﺬﯾﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ )ﻣﺸﺨﺼﺎ ﺑﺎدی وﺧ رﺷﯿﺪی( ،ﻟﺬا ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻧﺪارﻧﺪ ﺑﻠﮑﻪ اﮔﺮ اﯾﻦ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ از ﺳ ﺧﺖ ﻫﺎی ﻓﺴﯿﻠ

)در ﺳﺎل ﺣﺪود  ۴۰۰ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر ﯾﺎراﻧﻪ ی ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ( ؛ ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺷ د ،ﺧﯿﻠ
در ﭘﺮاﻧﺘﺰ ﻫﻢ ﺑﮕ ﯾﻢ در ﺟﻬﺎن  ۴۰۰ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﯾﺎراﻧﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﻣ
دﻻر ﺷ د در ﺣﺎﻟ

ﺳﺮﯾ ﺘﺮ اﻧﺮژی ﻓﺴﯿﻠ

ﺷ د ،ﺟﻤﻌﯿﺖ اﯾﺮان ﯾﮏ درﺻﺪ دﻧﯿﺎﺳﺖ و اﮔﺮ ﻫﻤﺎن ﯾﮏ درﺻﺪ ﺳﻬﻢ ﻣﺎ ﺑﺎﺷﺪ اﯾﻦ ﯾﺎراﻧﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺣﺪود  ۴ﻣﯿﻠﯿﺎرد

ﮐﻪ ﻣﺎ  ۸۶ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر در ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ،ﯾ ﻨ

ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﻣﺎ ﻧﺸﺎن ﻣ

 ۲۱.۵درﺻﺪ ﮐﻞ ﯾﺎراﻧﻪ ﺟﻬﺎن ﺑﺮای ﺳ ﺧﺖ ﻫﺎی ﻓﺴﯿﻠ

دﻫﻢ و ﺑﻪ ﻧ ﻋ

دﯾﺮ ﯾﺎ زود ﻣﺎ ﺑﻪ روزی ﻣ
ﺗﺮ ﺷ د ،ﻣ

دﻫﺪ  ۹۴درﺻﺪ ﻗﯿﻤﺖ ﺑﺮق ﯾﺎراﻧﻪ اﺳﺖ ،ﯾ ﻨ

ﺑﻘﯿﻪ ﻣﺮدم  ۹۴ﺗ ﻣﺎن دﯾﮕﺮ آن را ﺑﺎ ﻫﻢ ﻣ

ﮔ ﯾﻨﺪ ﻧﻤ

رﺳﯿﻢ ﮐﻪ ﺟﻬﺎن ﻧﻤ

در دﻧﯿﺎ ﻣ

ﺷ د

ﺑﻪ ﺗﺎرﯾﺦ ﺧ اﻫﺪ ﭘﯿﻮﺳﺖ.

ﺟﻬﺖ اﻃﻼع! ﺷﺎﮔﺮد دوم ﭼﯿﻦ ﺑﺎ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺣﺪود  ۱۵ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﺎ اﺳﺖ ﮐﻪ  ۳۰ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر ﺳ ﺑﺴﯿﺪ ﯾﺎراﻧﻪ ﻣ
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ﻫﻤﻪ ﮐﺎﻫﺸ

اﺳﺖ ،ﺗﻨﻬﺎ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﻫﺎﯾﯽ

ﻣﺜﻼ وﻗﺘ

را ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﺮده اﯾﻢ و دردﻧﯿﺎ ﺷﺎﮔﺮد اول ﻫﺴﺘﯿﻢ.

دﻫﺪ ﭘﺲ از آن ،ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﺳﻌ دی ﺑﺎ  ۲۹ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر اﺳﺖ.

ﯾﮏ ﮐﯿﻠ وات ﺳﺎﻋﺖ ﺑﺮق  ۱۰۰ﺗ ﻣﺎن در ﻣ

آﯾﺪ ،ﻣﻦ ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪه  ۶ﺗ ﻣﺎن ﻣ

دﻫﯿﻢ!

ﮔﺬارد ﻧﯿﺮوﮔﺎه ﻫﺎﯾﻤﺎن ﮐﺎر ﮐﻨﺪ و در آن را ﻣ

ﺑﻨﺪد و ﻗ اﻧﯿﻨ

ﻣ

ﮔﺬارد ﻣﺜﻞ ﻣﻌﺎﻫﺪه ﭘﺎرﯾﺲ ،وﻗﺘ

ﮐﻤ

ﻗﻀﯿﻪ ﺟﺪی

ﺷ د ﮐﻪ ﻣﺎ آﻟ ده ﻧﮑﻨﯿﻢ ﺷﻤﺎ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ را آﻟ ده ﮐﻨﯿﺪ

ﺑرق-ﻣﻔت-اﻣﯾد-اداﻣﮫ-دار-ﻧﺧواھد-ﺑود-دود-و-ﺣرارت-ﺑﮫ-ﺟﺎی-رﺷدhttps://www.tahlilbazaar.com/news/64819/

ﺑرق ﻣُﻔت »اﻣﯾد« اداﻣﮫ دار ﻧﺧواھد ﺑود| دود و ﺣرارت ﺑﮫ ﺟﺎی رﺷد اﻗﺗﺻﺎدی!  -ﺧﺑرﮔزاری ﺑﺎزار  -ﺳﺎﯾت ﺧﺑری ﺑﺎزار

*ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻼﺷ

ﺑﺮای ﮐﺎﻫﺶ ﻣﺼﺮف و ﯾﺎ ﺷﯿﻔﺖ ﮐﺮدن روی اﻧﺮژی ﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﻧﺪارﯾﻢ؟

ﺗﻤﺎم اﻧﺮژی ﻫﺎی ﻣﺎ ﺑﺎﻻی  ۹۰درﺻﺪ ﯾﺎراﻧﻪ دارﻧﺪ ،آن وﻗﺖ در اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺎ در ﺗﻠ ﯾﺰﯾﻮن ﻣ
ﮐﺎﻻی  ۱۰۰ﺗ ﻣﺎﻧ

را ﺑﻪ  ۶ﺗ ﻣﺎن ﻣ

دﻫﯿﻢ و ﺑﻪ ﻣﻦ ﻣ

ﺑﺨﺎری را ﻫﻢ روﺷﻦ ﮐﻦ ،ﮐﺎری ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﻣﺎ اﻧﺠﺎم ﻣ
ﻓﺴﯿﻠ
وﻟ

ﻣ
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ﮔ ﯾﯿﻢ ﻣﺮدم ﺑﺮق ﻣﺼﺮف ﻧﮑﻨﯿﺪ .اﯾﻦ ﺣﺮف ﺑﺎ ﻋﻤﻞ ﻧﻤ

ﮔ ﯾﻨﺪ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺼﺮف ﮐﻦ ﺑﻠﮑﻪ ﻫﺮ ﭼﻪ ﻫﻢ ﻣ
دﻫﯿﻢ .ﻟﺬا ﻣ

ﺧ اﻫﻢ ﺑﮕ ﯾﻢ ﺑﺤﺚ ﻣﺎ ﺳ ﺧﺖ ﻓﺴﯿﻠ

دﻫﺪ را ﻗﻄﻊ ﮐﻨﺪ اﯾﻦ ﺳﺮﻋﺖ ﺳ ار ﺷﺪن اﻧﺮژی ﺗﺠﺪﯾﺪ ﭘﺬﯾﺮ ﺑﺮای ﺗ ﻟﯿﺪ ﺑﺮق ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣ

دﻟﯿﻞ ﺳ م ﮐﻪ اﻻن اﻧﺘﻈﺎر ﻣ

ﺗ اﻧ

ﻫﺪر ﺑﺪه ،دارﻧﺪ ﺑﺎ زﺑﺎن ﺑﯽ زﺑﺎﻧ

ﺧ اﻧﺪ وﻗﺘ

ﻣ

ﮔ ﯾﻨﺪ ﭘﻨﺠﺮه را ﺑﺎز ﮐﻦ

ﻧﯿﺴﺖ ،اﮔﺮ ﺟﻬﺎن اﯾﻦ ﺳ ﺑﺴﯿﺪ و ﯾﺎراﻧﻪ ای ﮐﻪ ﺑﺨﺶ اﻧﺮژی

ﺷ د.

رود روی اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﻬﻢ اﻧﺮژی ﻫﺎی ﺗﺠﺪﯾﺪﭘﺬﯾﺮ اﺛﺮ ﮔﺬار ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺗ ﯿﯿﺮات اﻗﻠﯿﻤ

اﺳﺖ .ﺑﺎ اﻧﺘﺨﺎب آﻗﺎی ﺑﺎﯾﺪن ﺑﻪ ﻋﻨ ان رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬ ر

ﺟﺪﯾﺪ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻗﺮار اﺳﺖ  ۲۰۰۰ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣ ﺿ ع اﺧﺘﺼﺎص ﯾﺎﺑﺪ .در ﺟﺎﻣﻌﻪ اروﭘﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺳﺒﺰ اروﭘﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻫﺪف ﮐﺎﻫﺶ  ۵۵درﺻﺪی آﻻﯾﻨﺪﮔ
دﻧﺒﺎل ﻣ

ﻫﺎ ﺗﺎ ﺳﺎل ۲۰۳۰

ﺷ د.

دﯾﺮ ﯾﺎ زود ﻣﺎ ﺑﻪ روزی ﻣ
ﻣ

ﮐﻪ ﻣﺎ ﯾﮏ

ﮔ ﯾﻨﺪ ﻧﻤ

رﺳﯿﻢ ﮐﻪ ﺟﻬﺎن ﻧﻤ

ﮔﺬارد ﻧﯿﺮوﮔﺎه ﻫﺎﯾﻤﺎن ﮐﺎر ﮐﻨﺪ و آن ﻫﺎ را ﻣ

ﺑﻨﺪد و ﻗ اﻧﯿﻨ

ﻣ

ﮔﺬارد ﻣﺜﻞ ﻣﻌﺎﻫﺪه ﭘﺎرﯾﺲ ،وﻗﺘ

ﮐﻤ

ﻗﻀﯿﻪ ﺟﺪی ﺗﺮ ﺷ د،

ﺷ د ﮐﻪ ﻣﺎ آﻟ ده ﻧﮑﻨﯿﻢ ﺷﻤﺎ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ را آﻟ ده ﮐﻨﯿﺪ!

اﻧﺘﻘﺎل و دوره ﮔﺬار ﯾﮏ ﺷﺒﻪ اﺗﻔﺎق ﻧﻤ

اﻓﺘﺪ ﻣﺎ ﻫﻢ در اﯾﺮان ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﺨ اﺑﯿﻢ ،اﻻن ﻋﻤﻼ ﺧ د را ﺑﻪ ﺧ اب زدﯾﻢ و ﻧﻤ

ﺧ اﻫﯿﻢ دوره ﮔﺬار اﻧﺮژی را ﻗﺒﻮل ﮐﻨﯿﻢ

*ﻣﻦ ﺟ اب ﺳﺌ اﻟﻢ را ﻧﮕﺮﻓﺘﻢ ﭼﺮا اﻻن ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن و اﻣﺎرات وارد ﺗ ﻟﯿﺪ اﻧﺮژی ﻫﺎی ﺗﺠﺪﯾﺪ ﭘﺬﯾﺮ ﺑﻪ ﺧﺼ ص از ﻃﺮﯾﻖ اﻧﺮژی ﺧ رﺷﯿﺪی ﺷﺪه اﻧﺪ و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﻫﺎی ﺳﻨﮕﯿﻦ
ﮐﺮده اﻧﺪ ،در ﺣﺎﻟ

ﮔ ﯾﺪ ﮐﻪ اﺳﺘﻔﺎده از اﻧﺮژی ﻫﺎی ﺧ رﺷﯿﺪی در ﺑﯿﺎﺑﺎن اﺷﺘﺒﺎه ﻣﺤﺾ اﺳﺖ و ﺳ ال دﯾﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﻗﻄﻌﺎ آﻗﺎی

ﮐﻪ ﺳﺎﺗﮑﯿﻦ ﻣﻌﺎون وزﯾﺮ ﻧﯿﺮو و رﯾﯿﺲ ﺳﺎﺗﺒﺎ ﻣ

ﺗﺮاﻣﭗ از ﺳﻤﺖ ﺟﻤﻬ ری ﺧ اﻫﺎن ﻣﺎﻣ رﯾﺖ و ﺳﯿﺎﺳﺘ

داﺷﺘﻪ ﮐﻪ اﻫﺪاف ﺣﺎﻣﯿﺎن ﺧ د ﯾ ﻨ

ﺗ ﺮﯾﻒ ﮐﻨﯿﻢ و ﺑﮕ ﯾﯿﻢ ﮐﻪ ﻣﺰﯾﺖ ﻧﺴﺒﯽ ﻣﺎ اﻧﺮژی ﻓﺴﯿﻠ

اﺳﺖ؟

اﯾﻦ ﺑﻪ ﺗﻔﮑﺮ ﻏﺎﻟﺒﯽ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﻣﺎ در ذﻫﻨﻤﺎن ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺮ ﻣ

ﮔﺮدد .ﻫﻨ ز ﻧﺘ اﻧﺴﺘﻪ اﯾﻢ ﺑﺮای دوران ﮔﺬار اﻧﺮژی ارزش ﻗﺎﺋﻞ ﺷ ﯾﻢ و اوﻟﯿﻦ ﻓﮑﺮ ﻣﺎ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻧﺮژی ﻓﺴﯿﻠ

ارزان و اﻧﺮژی ﺗﺠﺪﯾﺪ ﭘﺬﯾﺮ ﮔﺮان اﺳﺖ .اﮔﺮ اﻧﺮژی ﺗﺠﺪﯾﺪ ﭘﺬﯾﺮ ﮔﺮان ﺗﺮ از اﻧﺮژی ﻓﺴﯿﻠ
در ﺣﺎﻟ

وﻟ

ارزان ﺗﺮ از اﻧﺮژی ﺗﺠﺪﯾﺪ ﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ ﮐﻨﺎر ﺑﮕﺬارﯾﻢ اوﺿﺎع ﺳﯿﺎﺳﺘﮕﺬاری ﻣﺎ ﻓﺮق ﻣ

از ﺗﺠﺪﯾﺪ ﭘﺬﯾﺮ ارزان ﺗﺮ ﺑﻮد ﭼﺮا ﻣﺎ ﺑﻪ ﻋﺪد و رﻗﻢ ﻫﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﺟﺪﯾﺪ در ﺳ ﺧﺖ ﻫﺎی ﻓﺴﯿﻠ

ﮐﻨﺪ .اﮔﺮ اﻧﺮژی

ﻫﻢ در ﺑﺨﺶ اﮐﺘﺸﺎف و ﻫﻢ در ﺑﺨﺶ اﺳﺘﺨﺮاج روﻧﺪ ﮐﺎﻫﺸ

دارد

در ﺑﺨﺶ ﺗﺠﺪﯾﺪ ﭘﺬﯾﺮ درﺳﺖ روﻧﺪ آن ﺑﺮﻋﮑﺲ اﺳﺖ؟

ﺗ ﻟﯿﺪ اﻧﺮژی ﯾﮏ ﺻﻨ ﺖ دراز ﻣﺪت اﺳﺖ و اﮔﺮ اﻻن ﭘﻮل ﻗﺮار ﻣ
ﻓﺴﯿﻠ

ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﻧﻤ

ﻧﮑﺘﻪ ﻣﻬﻤ
و ﻧﻤ

ﺑﻮد ﺑﻪ ﻗ ل ﺷﻤﺎ اﻣﺎرات و ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﭼﺮا دﻧﺒﺎل آن رﻓﺘﻪ اﻧﺪ؟

ﮐﻪ در ﮐﺸ ری ﻣﺜﻞ اﯾﺮان ﻫﻢ اﻧﺮژی ﺑﺎدی و ﻫﻢ اﻧﺮژی ﺧ رﺷﯿﺪی دارای ﻣﺰﯾﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ و اﮔﺮ ﯾﮏ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﺮاﯾﺶ ﺑﭽﯿﻨﯿﻢ ،ﻗﻄﻌﺎ ﺗ ﻟﯿﺪ ﺑﺮق ﺗ ﺟﯿﻪ دارد.

اﺻﻼ اﯾﻦ ﻓﺮض اوﻟﯿﻪ ﻏﻠﻂ ﮐﻪ ﻧﻔﺖ ﻣﺰﯾﺖ ﻧﺴﺒﯽ ﺑﺮای ﻣﺎ دارد و اﻧﺮژی ﻓﺴﯿﻠ
ﻓﺴﯿﻠ

ﻓﻌﺎﻻن ﻧﻔﺘ

را دﻧﺒﺎل ﮐﺮده اﺳﺖ ﭼﺮا ﻣﺎ ﻧﺒﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﻣﺎﻣ رﯾﺖ را ﺑﺮای ﺧ دﻣﺎن

دﻫﻢ ،اﻧﺘﻈﺎر ﻧﺪارﯾﻢ ﯾﮏ ﺳﺎﻟﻪ ﭘﻮل ﻣﻦ ﺑﺮ ﮔﺮدد ،ﺻﺤﺒﺖ دو ﺳﻪ دﻫﻪ آﺗ

ﮐﻨﻨﺪ و در ﺻﻨ ﺖ ﺗﺠﺪﯾﺪ ﭘﺬﯾﺮ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﻣ

ﮐﻨﻨﺪ آن ﻫﺎ روﻧﺪ را ﻣ

را ﻣ

ﮐﻨﻢ آن ﻫﺎ ﮐﻪ در ﺻﻨ ﺖ

ﺑﯿﻨﻨﺪ .روز ﺑﻪ روز ﺗﺠﺪﯾﺪ ﭘﺬﯾﺮﻫﺎ ارزان ﺗﺮ و ﻓﺴﯿﻠ

ﮐﻪ ﻣﺴﺌ ﻻن ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ آن ﺗ ﺟﻪ ﮐﻨﻨﺪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻧﺘﻘﺎل و دوره ﮔﺬار در ﯾﮏ ﺷﺐ اﺗﻔﺎق ﻧﻤ

ﮔﺮان ﺗﺮ ﻣ

ﺷ د.

اﻓﺘﺪ ﻣﺎ ﻫﻢ در اﯾﺮان ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﺨ اﺑﯿﻢ ،اﻻن ﻋﻤﻼ ﺧ د را ﺑﻪ ﺧ اب زدﯾﻢ

ﺧ اﻫﯿﻢ دوره ﮔﺬار اﻧﺮژی را ﻗﺒﻮل ﮐﻨﯿﻢ.

ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺗ ﯿﯿﺮات اﻗﻠﯿﻤ

را ﻣﺎ در اﯾﺮان ﻫﻨ ز ﺑﻪ ﺷ ﺧ

ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﺷﯿﻔﺖ اﻧﺠﺎم ﺷ د ﮐﻪ در ﯾﮏ ﺷﺐ اﻧﺠﺎم ﻧﻤ

ﮔﺮﻓﺘﯿﻢ وﻟ

ﺷ د .از ﻧﻈﺮ ﻣﻦ آن ﻫﺎ دارﻧﺪ درﺳﺖ ﮐﺎر ﻣ

ﺑﻮده ،ﺧ دروﻫﺎ را ﻧﻔﺖ ﺟﺎ ﺑﻪ ﺟﺎ ﮐﺮده ،ﺟﻨﮓ ﻫﺎ را ﻧﻔﺖ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟ
اﺳﺖ ﮐﻪ دوﻟﺖ ﻫﺎی ﻧﻔﺘ

در ﻣﻘﺎﺑﻞ دوﻟﺖ ﻫﺎی ﺑﺮﻗ

*ﺑﺎ اﯾﻦ اوﺻﺎف اوﺿﺎع ﺗﺮﺳﻨﺎﮐ

ﻗﻀﯿﻪ ﺷ ﺧ

ﺷ ﺧ

دارد ﺟﺪی ﻣ

ﮐﺮده ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﺑﺮ ﺷﺎخ ﻧﻔﺖ ﻣ

ﺷ د .ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن و اﻣﺎرات اﯾﻦ را ﻣ
ﮐﻨﻨﺪ ،اﯾﻦ ﻧﮕﺎه درﺳﺘ
ﭼﺮﺧﯿﺪه وﻟ

ﺑﯿﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ روزی ﻣ

ﺑﻪ آﯾﻨﺪه اﺳﺖ .ﻟﺬا ﻗﺮن ﺑﯿﺴﺘﻢ ﻣﺘ ﻠ

ﻗﺮن ﺑﯿﺴﺖ و ﯾﮑﻢ ﻣﺘ ﻠ

رﺳﻨﺪ ﮐﻪ
ﺑﻪ ﻧﻔﺖ

ﺑﻪ ﺑﺮق اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺧﺎﻃﺮ

ﻫﺴﺘﻨﺪ.

اﺳﺖ ﻫﻢ ﻓﻀﺎ در ﺑﺎزار اﻧﺮژی ﺟﻬﺎن و ﻫﻢ ﻧﻘﺶ اﯾﺮان در اﯾﻦ ﺑﺎزار .در ﺑﺪﻧﻪ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳ

ﺷﻤﺎ و ﺳﺎﯾﺮ ﻋﺰﯾﺰان اﯾﻦ اﺣﺴﺎس ﻧﯿﺎز و اﺣﺴﺎس ﺗﺮس

را دارﻧﺪ اﻣﺎ در اﯾﻦ ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﭼﺎﻟﺶ ﻣﺎ ﻧﮕﺎه ﻣﺴﺌ ﻻن ﺑﺪﻧﻪ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی اﺳﺖ از ﺟﻤﻠﻪ آﻗﺎی زﻧﮕﻨﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ زﯾﺮ ﺑﺎر ﻧﺮﻓﺖ و ﺻﺎدرات ﻧﻔﺖ ﺧﺎم ﺑﺮ ﺻﺎدرات ﺑﺮق ﺗﺮﺟﯿﺢ داد.
دﻟﯿﻞ اﯾﻦ ﻣ ﺿ ع ﭼﯿﺴﺖ؟ ﮐﻤﺒﻮد ﺑﻮدﺟﻪ ؟ اﻻن ﺳﻬﻢ اﻧﺮژی ﻫﺎی ﺗﺠﺪﯾﺪ ﭘﺬﯾﺮ در اﻧﺮژی اﯾﺮان ﭼﻘﺪر اﺳﺖ ؟
2/5
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ﺑرق ﻣُﻔت »اﻣﯾد« اداﻣﮫ دار ﻧﺧواھد ﺑود| دود و ﺣرارت ﺑﮫ ﺟﺎی رﺷد اﻗﺗﺻﺎدی!  -ﺧﺑرﮔزاری ﺑﺎزار  -ﺳﺎﯾت ﺧﺑری ﺑﺎزار

ﻣﺠﻤ ع ﻧﯿﺮوﮔﺎه ﻫﺎی ﻧﺼﺐ ﺷﺪه ﺣﺪود  ۸۲ﻫﺰار ﻣﮕﺎوات اﺳﺖ ،ﭘﯿﮏ ﻣﺼﺮﻓﻤﺎن در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺣﺪود  ۵۸ﻫﺰار ﻣﮕﺎوات ﺑﻮده اﺳﺖ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل واﻗﻌﯿﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ اﻣﺮوز
ﭼﯿﺰی ﺑﻪ ﻋﻨ ان اﻧﺮژی ﺗﺠﺪﯾﺪ ﭘﺬﯾﺮ ﮐﻪ ﺑﺸ د روی آن ﺣﺴﺎب ﮐﺮد ﻧﺪارﯾﻢ.
اﻣﺎ در ﻣ رد ﺷﺮاﯾﻂ اﻗﺘﺼﺎد اﻧﺮژی در ﮐﺸ ر اﮔﺮ ﺑﺨ اﻫﻢ دو وﯾﮋﮔ
ﻫﯿﭻ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ای ﻧﺪارﯾﻢ .اﺳﺎﺳﺎ دوﻟﺘﻤﺎن دوﻟﺖ روزﻣﺮﮔ

ﺑﻪ ﺟﺎی رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدی دود و ﺣﺮارت ﺗ ﻟﯿﺪ ﻣ

ﺑﺎرز ﺳﯿﺴﺘﻢ اﻧﺮژی ﮐﺸ ر را ﻧﺎم ﺑﺒﺮم ،ﯾﮑ

اﺳﺖ .در ﺻ رﺗ

ﻧﺎﭘﺎﯾﺪاری و دﯾﮕﺮی آﺷﻔﺘﮕ

ﮐﻪ اﻧﺮژی ﭼﯿﺰی ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﺨ اﻫ

ﺑﺎ روزﻣﺮﮔ

اﺳﺖ .اﺷﮑﺎل ﮐﺎر اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ

ﺣﻠﺶ ﮐﻨﯿﺪ.

ﮐﻨﯿﻢ ﺑﻬﺘﺮ ﻧﯿﺴﺖ ﺳ ﺧﺖ را ﺑﻪ ﭘﺎﻻﯾﺸﮕﺎه ﻫﺎ ﺑﺪﻫﯿﻢ ﮐﻪ ارزش اﻓﺰوده اش ده ﻫﺎ ﺑﺮاﺑﺮﺷ دو ﺑﺘ ان آن را ﺻﺎدر ﮐﺮد؟

*ﻣﻨﻈﻮرﺗﺎن از ﻧﺎﭘﺎﯾﺪاری ﭼﯿﺴﺖ؟
ﻫﻤﯿﻦ اﻻن ﮐﺎﻓ

اﺳﺖ اﻣﺸﺐ ﺑﺮف ﺑﯿﺎﯾﺪ؛ ﻓﺮدا ﮔﺎز ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻗﻄﻊ اﺳﺖ ،ﻫﻤﯿﻦ اﻣﺴﺎل ﯾﮑﺒﺎر ﮔﺎز ﺻﻨﺎﯾﻊ را ﻗﻄﻊ ﮐﺮدﻧﺪ و ﻫﻨ ز ﺳﺮﻣﺎﯾﯽ ﻫﻢ ﻧﺒﻮده ،ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﻣ

ﮐ ﻟﺮﻫﺎﯾﺸﺎن را روﺷﻦ ﻣ
ﺗﻨﻬﺎ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﮐﻨﺘﺮل ﻧﻤ

ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﺎز ﺑﺮق ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ را ﻗﻄﻊ ﻣ

ﮐﻨﻨﺪ ،ﯾ ﻨ

ﻫﻤﯿﻦ اﻻن ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ ﺧﻂ ﺑﺤﺮان ﻫﺴﺘﯿﻢ و ﺗﺎ ﻣﺎداﻣ

ﮐﻪ  ۹۰درﺻﺪ ﻗﯿﻤﺖ را ﯾﺎراﻧﻪ ﻣ

ﺷ د ﻣﺮدم
دﻫﯿﺪ ،ﻧﻪ

ﺷ د ﮐﻪ رو ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ اﺳﺖ.

ﺷﻤﺎ ﻣﯿﺰان روﻧﺪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری در ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﻧﯿﺮوﮔﺎﻫ

ﮐﻨﯿﺪ ،ﺑﺮوﯾﺪ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺟﺪﯾﺪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری در اﺳﺘﺨﺮاج ﻧﻔﺖ را ارزﯾﺎﺑﯽ ﮐﻨﯿﺪ ،ﻧﻤ دار ﻋﺮﺿﻪ ﮐﺎﻫﺸ

را ﺑﺮرﺳ

اﺳﺖ و ﺗﻘﺎﺿﺎ رو ﺑﻪ ﺑﺎﻻ .ﺧ اﻧﻨﺪﮔﺎن ﺧ دﺷﺎن ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﯿﺮی ﮐﻨﻨﺪ.
ﻣﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ را ﺗ ﯿﯿﺮ ﻣ
اﮐﺘﺸﺎف ﻣ

دﻫﯿﻢ و آن را اﻧ ﻄﺎف ﭘﺬﯾﺮ ﻣ

ﮐﻨﺪ ﮐﺎرﻣﻨﺪ دوﻟﺖ اﺳﺖ ﺗﺎ ﮐﺴ

ﮐﻨﯿﻢ اﻣﺎ ﯾﮏ »ﺳﯿﺎﺳﺖ اﻧﺮژی« ﻣ

ﮐﻪ ﺑﻨﺰﯾﻦ ﺑﺮای ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻫﺎ ﻣ

زﻧﺪ و آن ﻫﻢ ﭘﻮﻟﺶ را از دوﻟﺖ ﻣ

ﮐﺠﺎی دﻧﯿﺎ اﯾﻨﻘﺪر دوﻟﺖ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺗﺮﯾﻦ رده ﻫﺎی او در ﺻﺤﻨﻪ اﻧﺮژی ﻧﻘﺶ دارد؟ ﻣﺘ ﻟ
ﮐﻨﺪ ،ﻣﺎ اﯾﻦ ﮐﺎر را ﻧﮑﺮدﯾﻢ .وﻗﺘ

دوﻟﺖ درآﻣﺪ ﻧﻔﺘ

دﻗﯿﻘﺎ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﺑﻪ آن ﺑﺮق اﻣﯿﺪ ﻣ

رﯾﺎﻟ

ﺧ اﻫﯿﻢ و اﯾﻨﮑﻪ در آن دوﻟﺖ ﭼﻪ ﮐﺎره اﺳﺖ؟ اﻣﺮوز در اﯾﻦ ﮐﺸ ر از آن ﮐﺴ
ﮔﯿﺮد ،ﭼﺮا ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻨﻄ ر ﺑﺎﺷﺪ؟

ﮔﺮی را ﮐﻨﺎر ﺑﮕﺬارﯾﺪ و ﺑﮕﺬارﯾﺪ دوﻟﺖ ﮐﻨﺎر ﺑﺮود و ﻧﻈﺎرت ﮐﻨﺪ و ﺑ ﺪ ﺑﺨﺶ ﺧﺼ ﺻ

و ارزی را در اﺧﺘﯿﺎر دارد ﭼﺮا ﺑﺎﯾﺪ اﺟﺎزه دﺧﺎﻟﺖ ﺑﺨﺶ ﺧﺼ ﺻ

ﮔ ﯾﻨﺪ ﺧﻼف ﻣﻨﻄ

اﻗﺘﺼﺎدی اﺳﺖ .ﺷﺎﯾﺪ ﻣﺎ ﺑﺎ ﻣﻼﺣﻈﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋ

ﮐﻪ

ﮐﺎر

در ﺣ زه اﻧﺮژی را ﺑﺪﻫﺪ؟

ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ ﮐﻪ ﻫﻤﺎن  ۶درﺻﺪ ﻗﯿﻤﺖ ﺗﻤﺎم ﺷﺪه ﺑﺮق را

ﻫﻢ ﻧﮕﯿﺮﯾﻢ ﺗﺎ ﯾﮏ ﺟﺎ و ﻋﺪه ای دﻟﺸﺎن ﺧ ش ﺑﺎﺷﺪ ،اﻣﺎ اﯾﻦ روﻧﺪ اداﻣﻪ دار ﻧﺨ اﻫﺪ ﺑﻮد

*ﺷﺎﯾﺪ دوﻟﺖ در ﯾﮏ ﺳﺮاﺷﯿﺒﯽ ﻗﯿﻤﺘ
ﻧﮕﻪ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ؟ ﺣﺘ

اﻓﺘﺨﺎر ﻣ

ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺮق ﮐﻢ ﻣﺼﺮف ﻫﺎ را راﯾﮕﺎن ﻣ

ﻋﺪد ﺑﺮای دوﻟﺖ  ۱۰۰۰ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗ ﻣﺎن ﻣ
اﮔﺮ ﺣﺘ

اﻓﺘﺎده و ﭼ ن ﻗﺎدر ﺑﻪ ﮐﻨﺘﺮل ﻗﯿﻤﺖ ﻫﺎ در ﺳﺎﯾﺮ ﺑﺨﺶ ﻫﺎ ﻧﯿﺴﺖ ﻗﯿﻤﺖ اﻧﺮژی )ﺑﻪ ﻋﻨ ان ﺗﻨﻬﺎ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﻣ

ﮐﻪ ﻫﻤﯿﻦ ارزان ﮐﺮدن ﺑﺮای ﻫﺮ ﺧﺎﻧ ار ﺣﺪود  ۱۰ﻫﺰار ﺗ ﻣﺎن در ﻣﺎه اﺳﺖ وﻟ

ﻧﺪاﺷﺖ ،ﻣﻦ ﺗﺎ وﻗﺘ

ﮔ ﯾﻨﺪ ﺧﻼف ﻣﻨﻄ

ﮐﻪ ﭘﻮل داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻢ ﻣ

ﺗ اﻧﻢ ﭘﻮل اﺳﺮاف ﮐﻨﻢ وﻟ

اﻗﺘﺼﺎدی اﺳﺖ .ﺷﺎﯾﺪ ﻣﺎ ﺑﺎ ﻣﻼﺣﻈﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋ

ﻧﮕﯿﺮﯾﻢ ﺗﺎ ﯾﮏ ﺟﺎ و ﻋﺪه ای دﻟﺸﺎن ﺧ ش ﺑﺎﺷﺪ .اﻣﺎ اﯾﻦ روﻧﺪ اداﻣﻪ دار ﻧﺨ اﻫﺪ ﺑﻮد .در ﻋﺮﺻﻪ ﺟﻬﺎﻧ
ﭘﺬﯾﺮ رﻓﺘﻪ اﻧﺪ و ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨ
ﮐﻪ  ۱۱۰ﺳﺎل ﯾﮏ ﻧﻔﺘ

وﻗﺘ

ﭘﻮل ﻧﺪارم ،ﻧﻤ

ﺗ اﻧﻢ ﭘﻮل ﻫﺪر دﻫﻢ.

ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ ﮐﻪ ﻫﻤﺎن  ۶درﺻﺪ ﻗﯿﻤﺖ ﺗﻤﺎم ﺷﺪه ﺑﺮق را ﻫﻢ

ﭼﯿﻦ و ﻫﻨﺪ از ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن اﻧﺮژی ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺑﺮق و ﺗﺠﺪﯾﺪ

ﻣﻦ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ روزی ﮐﻪ ﺗﺤﺮﯾﻢ ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺷ د دﯾﮕﺮ ﺑﺎزاری ﻧﻤﺎﻧﺪه ﮐﻪ ﻣﺎ ﺑﺨ اﻫﯿﻢ ﺳﻬﻢ ﻗﺎﺑﻞ ﺗ ﺟﻬ

از آن ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ .ﻟﺬا ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻣﺮدم اﯾﻦ را ﮔﻔﺖ

ﺑﻮد ﻣﺎ ﻓﺮوﺧﺘﯿﻢ و ﭘﻮل آن را ﺧﺮج ﮐﺮدﯾﻢ ،ﻫﻤﻪ ﺑﺎ ﻫﻢ ﺧ ردﯾﻢ اﻣﺮوز ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮕ ﯾﯿﻢ ﻧﻔﺖ ﻫﺴﺖ اﻣﺎ ﮐﺴ

ﺧﺮد و ﺑﺎﯾﺪ ﺧ دﻣﺎن ﮐﺎر ﮐﻨﯿﻢ و

ﻓﺮﻫﻨﮓ ﮐﺎر ﺑﺎﯾﺪ ﺟﺎی درآﻣﺪ ﻧﻔﺘ

را ﺑﮕﯿﺮد و اﯾﻦ ﺧ د ﯾﮏ ﺑﺤﺚ ﻃ ﻻﻧ

* ﺷﻤﺎ در ﺣ زه اﻧﺮژی ﻫﺎی ﺗﺠﺪﯾﺪ ﭘﺬﯾﺮ ﻫﻤﺎﯾﺶ ﻫﺎی ﻣﺘ ﺪدی ﺑﺮﮔﺰار ﻣ
ﺧﯿﻠ

اﯾﻦ

ﺷ د.

ﻫﻤﯿﻦ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﻢ ﭘﺎﯾﺪار ﺑﻮد اﺷﮑﺎﻟ

دﻗﯿﻘﺎ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﺑﻪ آن ﺑﺮق »اﻣﯿﺪ« ﻣ

ﮐﻨﺪ در ﺣﺎﻟ

ﺗ اﻧﺪ ارزان ﺑﺪﻫﺪ( را ارزان

از ﻣﺎ ﻧﻤ

اﺳﺖ و اﺷﮑﺎل ﮐﺎر اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ.
ﮐﻨﯿﺪ آﯾﺎ ﺗﺎﺛﯿﺮی در روﻧﺪ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺳﺎزی و ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی ﻫﻢ دارد؟

ﻫﺎ ﻣﻌﺘﻘﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺗﺎﺛﯿﺮ از ﺑﺎﻻ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﯿﻦ اﺳﺖ ،ﻣﻦ ﻣﻌﺘﻘﺪم ﺑﺮ ﻋﮑﺲ اﺳﺖ ،ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻋﻤ ﻣ

اﮔﺮ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺳﺎزی ﺷ د و ﻣﺮدم ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﮐﻨﻨﺪ ﻗﻄﻌﺎ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﮔﺬاران ﺗﺎﺛﯿﺮ

ﭘﺬﯾﺮ ﺧ اﻫﻨﺪ ﺑﻮد.
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ﺑرق-ﻣﻔت-اﻣﯾد-اداﻣﮫ-دار-ﻧﺧواھد-ﺑود-دود-و-ﺣرارت-ﺑﮫ-ﺟﺎی-رﺷدhttps://www.tahlilbazaar.com/news/64819/

ﺑرق ﻣُﻔت »اﻣﯾد« اداﻣﮫ دار ﻧﺧواھد ﺑود| دود و ﺣرارت ﺑﮫ ﺟﺎی رﺷد اﻗﺗﺻﺎدی!  -ﺧﺑرﮔزاری ﺑﺎزار  -ﺳﺎﯾت ﺧﺑری ﺑﺎزار

ﺑﺮم اﻣﺎ راﻧﺪﻣﺎن ﭼﻨﺪ ﻧﯿﺮوﮔﺎه  ۲۰درﺻﺪ اﺳﺖ ،ﯾ ﻨ

اﺳﻢ ﻧﻤ

ﻧﻔﺖ و ﮔﺎز را ﮐﻪ اﻧﻘﺪر ﺧﺮج ﻣ

1/5/2021

دﻫﯿﻢ ﮐﻪ  ۸۰درﺻﺪ از آن دود و ﺣﺮارت

ﮐﻨﯿﻢ و ﺑﻪ ﯾﮏ ﻧﯿﺮوﮔﺎه ﻣ

ﺷ د و ﻣﺤﺼ ل ﺟﺎﻧﺒﯽ اش ﺑﺮق اﺳﺖ!

*اﻟﺒﺘﻪ ﻣﻦ دﻏﺪﻏﻪ ﺷﻤﺎ را ﻣ
ﻣﻦ ﺑﺎ ﺧﯿﻠ

ﻓﻬﻤﻢ ،در ﯾﮑ

از آن ﻫﺎ ﺻﺤﺒﺖ ﻣ

از ﻫﻤﺎﯾﺶ ﻫﺎی ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠ

ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﺴﺌ ل آن ﺑﻮدﯾﺪ ،ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠ

ﮐﺮدم ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری را در  ۴ﺗﺎ  ۵ﺳﺎل ﻋﻨ ان ﻣ

دﻟﯿﻠﺶ را ﻫﻢ ﻧﺮخ ﺗ رم و ﻋﺪم ﺗ ﯿﯿﻦ ﺗﮑﻠﯿﻒ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ارزی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﻣ
ﺗﺠﺪﯾﺪ ﭘﺬﯾﺮ اوﻟ ﯾﺖ ﻣﺴﺌ ﻻن ﻧﺒﺎﺷﺪ ،ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ ﭼﮕ ﻧﻪ ﻣ
ﮐﻪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﮐﺴﺐ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺳﻬﻢ درآﻣﺪﻫﺎی ﻧﻔﺘ
ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و رﺷﺪ ﻣﻨﻔ

ﻣ

ﮔﺬرﯾﻢ وﻟ

وﻗﺘ

در ﺻﺤﻨﻪ اﻗﺘﺼﺎد ﺟﻬﺎﻧ

ﺑﻪ ﺳﺮاغ ﺗ ﻟﯿﺪ ﺑﺮق ﺑﺮوﻧﺪ؟

ﺑﻪ اﻗﺘﺼﺎددان ﻣ

ﮔ ﯾﯿﺪ ﯾﮏ ﮐﺸ ر رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدی

ﮐﻨﻨﺪ ،ﺣﺎﻻ اﮔﺮ ﺑﮕ ﯾﯿﻢ ﺗﻤﺎم اﯾﻦ ﻫﺎ ﺳﺮ ﺗﺤﺮﯾﻢ ﺑﻮده ،اوﻻ اﯾﻦ آدرس اﺷﺘﺒﺎه اﺳﺖ ،ﺛﺎﻧﯿﺎ ﺑﻪ ﻓﺮض ﭼﺮا ﺑﺎﯾﺪ ﯾﮏ ﮐﺸ ر اﻗﺘﺼﺎدش
ﺑﺮ اﻗﺘﺼﺎدش ﺑﮕﺬارد؟ ﭘﺲ ﻣﺴﺌ ﻟﯿﻦ  ۱۰ﺳﺎل ﭘﯿﺶ ﭼﻪ ﻣ

ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ اﻗﺘﺼﺎد ﯾﮏ ﮐﺸ ر واﺑﺴﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدی

ﺑﺎﺷﺪ؟

ﭼﺮا ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻧﻔﺖ و ﮔﺎزﻣﺎن را ﺑﻪ ﻧﯿﺮوﮔﺎه ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ دارﯾﻢ ﺑﺪﻫﯿﻢ؟! اﺳﻢ ﻧﻤ
ﻧﯿﺮوﮔﺎه ﻣ

ﮐﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﮔﺬاری ﺑﺎ اﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ ﺑﺎﺷﺪ و ﺗ رم در اﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ ﺑﺎﺷﺪ و اﻧﺮژی

ﺗ ان ﺑﻪ ﺟﺎی اﯾﻨﮑﻪ دﻧﺒﺎل اﻧﺮژی راﯾﮕﺎن ﺑﺎﺷﯿﻢ ،از اﻧﺮژی ﭘﻮل در ﺑﯿﺎورﯾﻢ ﯾﺎ ﻣﺮدم ﺷﺮوع ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﮑﻨﻨﺪ ﺑﻪ ﺟﺎی اﯾﻦ

اﺳﺖ و از اﯾﻦ را ﺑﻪ آﺳﺎﻧ

آﻧﻘﺪر واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﯾﮏ اﻧﺮژی ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺗﺎ اﯾﻦ ﺣﺪ اﺛﺮ ﻣﻨﻔ
ﻣﺎ ﺳﻪ ﺳﺎل ﭘﯿﺎﭘﯽ ﻣﻨﻔ

ﮐﺮدﻧﺪ و آن را ﺧ ب ﺗ ﺻﯿﻒ ﻣ

داﻧﺴﺘﻨﺪ .ﺗﺎ زﻣﺎﻧ

ﮐﺮدﻧﺪ اﻣﺎ ﻫﯿﭽﮑﺪام ﮐﺎر ﺧ د را آﻏﺎز ﻧﮑﺮدﻧﺪ و

از ﻣﺴﯿﺮ ﺗ ﺮﯾﻒ راﻧﺖ ﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺎﺷﻨﺪ؟ ﭼﮕ ﻧﻪ در ﭼﻨﯿﻦ ﻓﻀﺎﯾﯽ ﺑﺨﺶ ﺧﺼ ﺻ

ﺳﻪ ﺳﺎل ﭘﯿﺎﭘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﺎ ﻣﻨﻔ
داﺷﺘﻪ ،ﺗ ﺠﺐ ﻣ

ﻫﻢ ﭘﺎی ﮐﺎر آﻣﺪﻧﺪ ﻣﺨﺼ ﺻﺎ در ﺣ زه اﻧﺮژی ﺑﺎدی،

ﺑﺮم اﻣﺎ راﻧﺪﻣﺎن ﭼﻨﺪ ﻧﯿﺮوﮔﺎه  ۲۰درﺻﺪ اﺳﺖ ،ﯾ ﻨ

ﻧﻔﺖ و ﮔﺎز را ﮐﻪ اﻧﻘﺪر ﺧﺮج ﻣ

ﮐﻨﯿﻢ و ﺑﻪ ﯾﮏ

دﻫﯿﻢ ﮐﻪ  ۸۰درﺻﺪ از آن دود و ﺣﺮارت ﺷ د و ﻣﺤﺼ ل ﺟﺎﻧﺒﯽ اش ﺑﺮق اﺳﺖ!

ﺑﺤﺚ ارزش اﻓﺰوده رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدی از ﮐﺠﺎ ﻣ

آﯾﺪ؟ ﺑﻪ ﺟﺎی رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدی دود و ﺣﺮارت ﺗ ﻟﯿﺪ ﻣ

ﮐﻨﯿﻢ ﺑﻬﺘﺮ ﻧﯿﺴﺖ ﺳ ﺧﺖ را ﺑﻪ ﭘﺎﻻﯾﺸﮕﺎه ﻫﺎ ﺑﺪﻫﯿﻢ ﮐﻪ ارزش اﻓﺰوده اش ده

ﻫﺎ ﺑﺮاﺑﺮ ﺷ د و ﺑﺘ ان آن را ﺻﺎدر ﮐﺮد؟
اﯾﻨﺠﺎ ﮔﺮه ﻫﺎی ﮐ ر اﺳﺖ ،ﻣﻦ ﺑﺮرﺳ

ﮐﺮدم .ﮐﻞ ﺷﺮق ﮐﺸ ر ،ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ ﻗﺎﺑﻞ ﺗ ﺟﻬ

در ﺑﺎد و ﺧ رﺷﯿﺪ دارد ،ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺷﺮق ﮐﺸ ر را ﻣﻬﺪ اﻧﺮژی ﺗﺠﺪﯾﺪ ﭘﺬﯾﺮ ﮐﻨﯿﻢ و ﺑﺎور ﮐﻨﯿﻢ

ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ و ﺣﺎﺻﻞ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری در ﺑﺨﺶ اﻧﺮژی ﺗﺠﺪﯾﺪ ﭘﺬﯾﺮ آن ﺑﺮق اﺳﺖ.
ﻣﺤﺼ ل ﻧﻬﺎﯾﯽ اش ﺗ ازن اﻗﺘﺼﺎدی در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺖ ،اﯾﻦ ﻋﺪم ﺗ ازن ﯾﮏ ﭼﺎﻟﺶ ﺳﯿﺎﺳ

ﺑﺮای ﮐﺸ ر اﺳﺖ .ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﻞ اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ را ﺑﻪ ﻣﻬﺪ

و ﭼﺎﻟﺶ اﻣﻨﯿﺘ

اﻧﺮژی ﺗﺠﺪﯾﺪ ﭘﺬﯾﺮ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﻨﯿﻢ.
ﻣﮕﺮ ﻣﺎ ﻣ

ﺗ اﻧﯿﻢ ﺑﻪ ﻣﺮدم ﺧﺮاﺳﺎن ﺟﻨ ﺑﯽ و ﺳﯿﺴﺘﺎن و ﺑﻠ ﭼﺴﺘﺎن ﺑﮕ ﯾﯿﻢ آب ﻧﺪارﯾﻢ ،ﮐﺸﺎورزی ﻧﮑﻨﯿﺪ ،ﻫﯿﭻ ﮐﺎر دﯾﮕﺮی ﻫﻢ ﮐﻪ ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑ ﺪ ﻗﺎﭼﺎق ﻧﮑﻨﯿﺪ؟ در ﺑﺮﺧ

ﻣﺮزی ﺷﺮق ﮐﺸ ر ﺑﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪ  ۷۰ﮐﯿﻠ ﻣﺘﺮی ﺧﺎﻟ

از ﺳﮑﻨﻪ ﺷﺪه و اﯾﻦ ﯾﮏ ﺧﻄﺮ اﻣﻨﯿﺘ

ﺗ ﻟﯿﺪ و ﺻﻨ ﺖ ﯾﮏ ﭼﯿﺰ اﯾﺴﺘﺎ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠﮑﻪ دﯾﻨﺎﻣﯿﮏ اﺳﺖ .ﻣﺜﺎﻟ

ﺑﺮای ﮐﺸ ر اﺳﺖ .ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای ﺗ ﯿﯿﺮات ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ.

ﺑﺰﻧﻢ،در ﺷﻤﺎل ﻟﻬﺴﺘﺎن ﺑﻨﺪر ﮔﺪﻧﺴﮏ ﻗﺪﯾﻢ ﻫﺎ ،ﻣﻬﺪ ﮐﺸﺘ

ﺷﺪ ،رﻓﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ اﻧﺮژی ﺗﺠﺪﯾﺪ ﭘﺬﯾﺮ ،در ﯾﮏ دوره  ۱۰ﺳﺎﻟﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﮐﺮدﻧﺪ ﺻﻨ ﺖ ﺷﺎن را از ﺳﺎﺧﺖ ﮐﺸﺘ
ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺪت ﻧﯿﺎز دارﯾﻢ ﺗﺎ ﻣﺎداﻣ

ﻣﮕﺮ ﻣﺎ ﻣ

ﻧﻘﺎط

ﺳﺎزی ﺑﻮد وﻗﺘ

ﺻﻨ ﺖ ﮐﺸﺘ

ﺳﺎزی رو ﺑﻪ اﻓ ل

ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺗ رﺑﯿﻦ ﺑﺎدی ﺗ ﯿﯿﺮ دادﻧﺪ ،ﻟﺬا ﻣﻦ ﻣﻌﺘﻘﺪم ﺑﻪ دﯾﺪ

ﮐﻪ ﺑﻨﺪه آﺧﺮ زﻣﺎن را ﭘﺎﯾﺎن دوره ای ﮐﻪ ﻣﻦ ﭘﺸﺖ ﻣﯿﺰ ﻧﺸﺴﺘﻢ ،ﺑﺪاﻧﻢ ﻫﯿﭻ ﭼﯿﺰی ﻋ ض ﻧﻤ

ﺷ د.

ﺗ اﻧﯿﻢ ﺑﻪ ﻣﺮدم ﺧﺮاﺳﺎن ﺟﻨ ﺑﯽ و ﺳﯿﺴﺘﺎن و ﺑﻠ ﭼﺴﺘﺎن ﺑﮕ ﯾﯿﻢ آب ﻧﺪارﯾﻢ ،ﮐﺸﺎورزی ﻧﮑﻨﯿﺪ ،ﻫﯿﭻ ﮐﺎر دﯾﮕﺮی ﻫﻢ ﮐﻪ ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑ ﺪ ﻗﺎﭼﺎق ﻧﮑﻨﯿﺪ؟ در ﺑﺮﺧ

ﻧﻘﺎط ﻣﺮزی ﺷﺮق ﮐﺸ ر ﺑﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻫﻔﺘﺎد ﮐﯿﻠ ﻣﺘﺮی ﺧﺎﻟ

از ﺳﮑﻨﻪ ﺷﺪه و اﯾﻦ ﯾﮏ ﺧﻄﺮ اﻣﻨﯿﺘ

ﺑﺮای ﮐﺸ ر اﺳﺖ .در ﺣﺎﻟ

ﮐﻪ ﮐﻞ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺷﺮق ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ ﻗﺎﺑﻞ ﺗ ﺟﻬ

ﺑﺮای ﺗ ﻟﯿﺪ ﺑﺮق از اﻧﺮژی ﺧ رﺷﯿﺪی و ﺑﺎدی دارد

* ﺻﻨﺎﯾﻊ و ﻣﻠﺰوﻣﺎت ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ اﻧﺮژی ﻫﺎی ﺗﺠﺪﯾﺪ ﭘﺬﯾﺮ در ﮐﺸ ر ﻣﺎ در ﭼﻪ وﺿﻌ
ﺧ ﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ ﻣﺎ ﻋﻤ

ﺻﻨ ﺘ

اﺳﺖ؟!

ﻣﺎن ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ اﻣﺎرات ﯾﺎ ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﺧ ب اﺳﺖ و ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﻏﯿﺮ از ﺗﺮﮐﯿﻪ ،ﺑﻘﯿﻪ ﻋﻤ

ﺗ ﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪه ﺗ رﺑﯿﻦ ﻫﺎی ﺑﺎدی در ﺟﻬﺎن اﺳﺖ ﺑﻪ اﯾﺮان آﻣﺪ و ﺑ ﺪ از ﺣﺪود ﺳﻪ ﻣﺎه ﮔﺰارش ﮐﺎﻣﻠ
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ﺻﻨ ﺘ

اراﯾﻪ داد .ﻧﺸﺎن ﻣ

ﺷﺎن ﺧﯿﻠ

ﮐﻤﺘﺮ اﺳﺖ .ﺷﺮﮐﺖ وﺳﺘﺎس ﮐﻪ ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ

داد ﻣﺎ ﺻﻨ ﺖ ﺗ ﻟﯿﺪ ﺗ رﺑﯿﻦ ﺑﺎدی را ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ دارﯾﻢ و ﻣ

ﺑرق-ﻣﻔت-اﻣﯾد-اداﻣﮫ-دار-ﻧﺧواھد-ﺑود-دود-و-ﺣرارت-ﺑﮫ-ﺟﺎی-رﺷدhttps://www.tahlilbazaar.com/news/64819/

ﺑرق ﻣُﻔت »اﻣﯾد« اداﻣﮫ دار ﻧﺧواھد ﺑود| دود و ﺣرارت ﺑﮫ ﺟﺎی رﺷد اﻗﺗﺻﺎدی!  -ﺧﺑرﮔزاری ﺑﺎزار  -ﺳﺎﯾت ﺧﺑری ﺑﺎزار
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ﺗ اﻧﯿﻢ ﯾﮏ ﺻﻨ ﺖ اﻧﺮژی ﺑﺎدی راه اﻧﺪازی ﮐﻨﯿﻢ .ﺑﻪ ﺷﺮط اﯾﻦ ﮐﻪ دوﻟﺖ ﺧ دش ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻧﺰﻧﺪ.
ﻣﻦ ﺑﺎز ﺑﻪ ﻋﻨ ان ﺟﻤﻠﻪ آﺧﺮ ﻋﺮض ﮐﻨﻢ ﻫﻤﻪ ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻦ واﻗﻌﯿﺖ را ﻗﺒﻮل ﮐﻨﯿﻢ اﯾﻦ ﻧﻔﺖ ﺑﺮای ﻣﺎ آن ﻧﻔﺖ ﺳﺎﺑﻖ ﺑﺸ ﻧﯿﺴﺖ .ﻧﻔﺖ ،اﯾﻦ ﻣﻤﻠﮑﺖ را ﻣﺘﺤ ل ﮐﺮد اﻣﺎ دوران آن ﺑﻪ
ﺳﺮآﻣﺪه ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻣﯿﺰ ﻃﺮاﺣ

ﻣﺎن ﺑﺮﮔﺮدﯾﻢ و ﺑﺮای دﻫﻪ و دﻫﻪ ﻫﺎی آﺗ

ﮐﺸ ر ﺳﯿﺴﺘﻤ

ﺑﺎز ﻃﺮاﺣ

ﮐﻨﯿﻢ.
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ﺑرق-ﻣﻔت-اﻣﯾد-اداﻣﮫ-دار-ﻧﺧواھد-ﺑود-دود-و-ﺣرارت-ﺑﮫ-ﺟﺎی-رﺷدhttps://www.tahlilbazaar.com/news/64819/

