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اﻣﯾدی ﺑﮫ ﺑﺎزار اﺷﺑﺎع ﻧﻔت ﻧداﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾد| دوﻟت ھﺎی ﺑرﻗﯽ ﺟﺎی دوﻟت ھﺎی ﻧﻔﺗﯽ را ﻣﯽ ﮔﯾرﻧد  -ﺧﺑرﮔزاری ﺑﺎزار  -ﺳﺎﯾت ﺧﺑری ﺑﺎزار

ﮔﻔﺘﮕ ﺑﺎزار ﺑﺎ رﺋﯿﺲ اﺗﺤﺎدﯾﻪ اﻧﺠﻤﻦ ﻫﺎی اﻧﺮژی ﻫﺎی ﺗﺠﺪﯾﺪ ﭘﺬﯾﺮ

اﻣﯿﺪی ﺑﻪ ﺑﺎزار اﺷﺒﺎع ﻧﻔﺖ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ| دوﻟﺖ ﻫﺎی ﺑﺮﻗ ﺟﺎی دوﻟﺖ ﻫﺎی ﻧﻔﺘ را ﻣ ﮔﯿﺮﻧﺪ
دﮐﺘﺮ اورﻋ

ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ دوﻟﺖ ﻫﺎی ﻧﻔﺘ

ﺑﻪ زودی ﺗﻀﻌﯿﻒ ﺷﺪه و دوﻟﺖ ﻫﺎی ﺑﺮﻗ

ﺑﯿﺸﺘﺮی در اﻗﺘﺼﺎد ﺟﻬﺎن ﺧ اﻫﻨﺪ داﺷﺖ و ﻟﺬا ﺗﺎ دﯾﺮ ﻧﺸﺪه ﺑﺎﯾﺪ

ﻧﻘﺶ آﻓﺮﯾﻨ

ﺳﯿﺎﺳﺘﮕﺬاران ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﺗ ﺳﻌﻪ ای ﺧ د را ﺑﺮ اﺳﺎس اﯾﻦ ﻣﺤ ر ﮐﻠﯿﺪی ﺗﺪوﯾﻦ ﮐﻨﻨﺪ.

ﻣﻬﺮان اﺑﺮاﻫﯿﻤﯿﺎن؛ ﺑﺎزار :آﯾﺎ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﭘﯿﺸﺮوی اﻧﺮژی ﻫﺎی ﻧ و ارزان ﺷﺪن ﺗ ﻟﯿﺪ آﻧﻬﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ دﻫﻪ ﻫﺎی ﻗﺒﻠ
ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺗ ﯿﯿﺮ روﯾﮑﺮد در ﺳﯿﺎﺳﺘﮕﺬاری ﻫﺎ را ﮔ ﺷﺰد ﻣ

ﺑﺮای ﮐﻨﺘﺮل ﻗﯿﻤﺖ ﺳ ﺧﺖ ﻫﺎی ﻓﺴﯿﻠ

ﮐﻨﺪ؟ وﺿﻌﯿﺖ اﻧﺮژی ﻫﺎی ﺗﺠﺪﯾﺪ ﭘﺬﯾﺮ در ﺟﻬﺎن ﭼﮕ ﻧﻪ اﺳﺖ و در اﻧﺮژی ﻫﺎی ﻓﺴﯿﻠ

ﭼﻤﻌﯿﺖ در  ۳۰ﺳﺎل آﯾﻨﺪه و اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺑﺮای اﻧﺮژی ﺧ اﻫﺪ ﺑﺎﺧﺖ ؟ ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﺌ اﻻت را در ﮔﻔﺖ وﮔ ﺑﺎ دﮐﺘﺮ ﺳﯿﺪ ﻫﺎﺷﻢ اورﻋ
رﺋﯿﺲ اﺗﺤﺎدﯾﻪ اﻧﺠﻤﻦ ﻫﺎی اﻧﺮژی ﻫﺎی ﺗﺠﺪﯾﺪ ﭘﺬﯾﺮ اﯾﺮان ﺑﺨ اﻧﯿﺪ.دﮐﺘﺮ اورﻋ
ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﻣﺎ در زﻣﺎن ﺣﺎﺿﺮ در دوران ﮔﺬر از اﻧﺮژی ﻓﺴﯿﻠ
*ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣ
و ﯾﺎ زﻣﺎﻧ

ﻗﺎﻓﯿﻪ را ﺑﺎ ﺗ ﺟﻪ ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ

اﺳﺘﺎد داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨ ﺘ

ﺷﺮﯾﻒ و

اﻧﺮژی در ﮔﺬر ﺗﺎرﯾﺦ اﺷﺎره ﻣ

ﮐﻨﺪ و

ﺑﻪ اﻧﺮژی ﺑﺮق ﻫﺴﺘﯿﻢ .

رﺳﺪ ﺗﺤ ﻻت ﻋﻤﺪه ای ﮐﻪ در ﮐﺸ رﻫﺎی ﺟﻬﺎن و ﺣﺘ

در ﺗﻤﺪن ﻫﺎ اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎد ﺑﺨﺸ

ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﺼﺮ ﻧﻔﺖ رﺳﯿﺪﯾﻢ ،اﻻن ﻫﻢ ﺑﺎ ﺗ ﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻄ

ازﺳ ﺧﺘﻬﺎی ﻓﺴﯿﻠ

در ﺑﺨﺶ اول اﯾﻦ ﮔﻔﺖ وﮔ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ ﺗﺤ ﻻت ﺗﺎرﯾﺨ

اﺳﺖ ﯾﺎ ﯾﮏ واﻗﻌﯿﺖ ﮐﻪ

از آن ﺑﻪ اﻧﺮژی ﺑﺮ ﻣ

ﮔﺮدد ،ﯾ ﻨ

زﻣﺎﻧ

ﮐﻪ زﻏﺎل ﺳﻨﮓ و آﺗﺶ ﮐﺸﻒ ﺷﺪ

ﮐﻪ در ﻓﻀﺎی اﻧﺮژی ﺟﻬﺎن ﺣﺎﮐﻢ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﺎ ﺷﺎﻫﺪ ورود ﺑﻪ دوره ای ﮔﺬارﻫﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﻗﺮار اﺳﺖ
ﺑﺮای ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﻫﺎی ﺳﻨﮕﯿﻦ درﺣ زه اﻧﺮژی

ﻋﺒﻮر ﮐﻨﯿﻢ؟ ﺑﻪ ﺧﺼ ص اﯾﻨﮑﻪ ﺗﺎﮐﯿﺪات ﻓﺮاوان اﻣﺎرات و ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﺑﻪ ﻋﻨ ان ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﺗ ﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻧﻔﺘ

ﻫﺎی ﺗﺠﺪﯾﺪﭘﺬﯾﺮ )ﺑﻪ وﯾﮋه ﺧ رﺷﯿﺪی( ﺑﺴﯿﺎر ﺗﺎﻣﻞ ﺑﺮاﻧﮕﯿﺰ اﺳﺖ.
اﺟﺎزه ﺑﺪﻫﯿﺪ ﭘﯿﺶ از ورود ﺑﻪ ﺑﺤﺚ ﺑﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻧﮕﺎﻫ

ﺑﯿﻨﺪازﯾﻢ ،ﺑﺸﺮ ﺣﺪود  ۱۰۰ﻫﺰار ﺳﺎل اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻓﻌﻠ

روی ﮐﺮه زﻣﯿﻦ زﻧﺪﮔ

ﻣ

ﮐﻨﺪ و در ﻃ ل اﯾﻦ دوران ﻃ ﻻﻧ

ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﺎ اﻧﺮژی ﺳﺮ و ﮐﺎر داﺷﺘﻪ و ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﺗﻤﺎم اﯾﻦ دوران  ۱۰۰ﻫﺰار ﺳﺎل اﻧﺮژی اش را ﻋﻤ ﻣﺎ از ﮐﺸﺎورزی ،داﻣﭙﺮوری ،اﺳﺘﻔﺎده از ﻣ اد ﺳ ﺧﺘﻨ

ﻣﺜﻞ ﭼ ب اﺳﺘﻔﺎده و ﺗﺎﻣﯿﻦ

ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﺗﺎ ﺣﺪود  ۱۵۰ﺳﺎل ﭘﯿﺶ و اواﺳﻂ ﻗﺮن ﻧ زدﻫﻢ ﻫﯿﭻ ﺗﺤ ل ﻗﺎﺑﻞ ﺗ ﺟﻪ و ﭼﺸﻤﮕﯿﺮی در ﺻﺤﻨﻪ اﻧﺮژی ﺷﺎﻫﺪ ﻧﺒﻮده اﯾﻢ و ﻫﻤ اره ﻣﯿﺰان اﻧﺮژی ﻣﺼﺮﻓ
ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺑﻮده ﯾ ﻨ

اﮔﺮ روﺳﺘﺎﯾﯽ ﯾﮏ ﻣﻘﺪار اﻧﺮژی ﻣﺼﺮف ﻣ

ﺳﺎل اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎده اﻣﺎ وﻗﺘ

ﮐﺮدﻧﺪ و ﭼ ب ﻣ

ﺑﻪ اواﺳﻂ ﻗﺮن ﻧ زدﻫﻢ آﻣﺪﯾﻢ دو اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎد ،ﯾﮑ

ﺳ زاﻧﺪﻧﺪ اﮔﺮ  ۲۰ﻧﻔﺮ ﺷﺪﻧﺪ آن ﭼ ب ﻣﺼﺮﻓ
اﯾﻨﮑﻪ اﻧﻘﻼب ﺻﻨ ﺘ

ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ

ﻫﻢ دو ﺑﺮاﺑﺮ ﺷﺪه ،اﯾﻦ روﻧﺪ در ﺗﻤﺎم ﻫﺰاران

روی داد و دوم ﭘﯿﺪاﯾﺶ ﺳ ﺧﺖ ﻫﺎی ﻓﺴﯿﻠ ،اﯾﻦ دو ﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ

ﺳﯿﺴﺘﻢ اﻧﺮژی و ﺗﻘﺎﺿﺎی ﺑﺸﺮ ﺑﺮای اﻧﺮژی ﻣﺘﺤ ل ﺷ د
ﻣ رﺧﯿﻦ و ﻣﺤﻘﻘﯿﻦ ﻃﺒﻖ ﯾﮏ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺟﺎﻣﻌ
ﺷﺪه و اﯾﻦ ﯾ ﻨ

در داﻧﺸﮕﺎه ﻣﻨ

اﯾﻨﮑﻪ ﯾﮏ ﺗﺤ ل ﻋﻈﯿﻢ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ اﺳﻢ اﯾﻦ ﺗ ﯿﯿﺮات اﺳﺎﺳ

روی ﺧ د دوﻣﯿﻦ ﺗﺤ ل را ﺷﺎﻫﺪ اﺳﺖ ،اﻣﺎ از وﯾﮋﮔ
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣ

رﻓﺘﯿﻢ ،وﻟ

ﺑﻪ آﯾﻨﺪه ﺑﺰﻧﯿﻢ ،ﻣ
ﺑﺮﻗ
وﻗﺘ

زﯾﺎد ﻣ

ﺗ وآ ﮐﺎﻧﺎدا ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ رﺳﯿﺪﻧﺪ در ﻃ ل  ۱۵۰ﺳﺎل اﺧﯿﺮ ﺗﺎ ﺳﺎل  ۲۰۰۰ﻣﯿﻼدی ،ﻣﺼﺮف اﻧﺮژی ﺟﻬﺎن  ۱۵ﺑﺮاﺑﺮ

وﻗﺘ

ﺳ ﺧﺖ ﻓﺴﯿﻠ

در ﺻﺤﻨﻪ اﻧﺮژی را ﻣ

ﮔﺬارﯾﻢ ﮔﺬار اﻧﺮژی )اﻧﺮژی ﺗﺮﻧﺰﯾﺸﻦ( ؛ اﯾﻦ ﮔﺬار اﻧﺮژی اﻣﺮوز در ﭘﯿﺶ

ﻫﺎی ﺑﺎرز ﮔﺬار اﻧﺮژی در زﻣﺎن ﺣﺎﺿﺮ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ زﯾﺮﺳﺎﺧﺖ اﺳﺖ .ﯾ ﻨ

و ﺧ درو ﺑﺎ اﺣﺘﺮاق داﺧﻠ

ﻗﺒﻞ از اﯾﻨﮑﻪ ﺳ ﺧﺖ ﺑﯿﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﺣﯿﻮان ﻫﺎ ﺟﺎﻫﺎی

آﻣﺪ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ آن ﺟﺎده درﺳﺖ ﺷﺪ ،ﭘﻤﭗ ﺑﻨﺰﯾﻦ درﺳﺖ ﺷﺪ و اﻟ

آﺧﺮ ،ﺣﺎﻻ اﮔﺮ ﺑﺨ اﻫﯿﻢ ﯾﮏ ﻧﻘﺒﯽ

ﺑﯿﻨﯿﻢ از ﻫﻤﯿﻦ اﻻن ﺑﺮای  ۱۰ﺳﺎل آﯾﻨﺪه ﺗ ﯿﯿﺮات در ﺣﺎل وﻗ ع اﺳﺖ  .ﺑﻪ ﻋﻨ ان ﻣﺜﺎل ﺗ ﺪاد ﭘﻤﭗ ﺑﻨﺰﯾﻦ ﻫﺎ ﮐﻢ ﺷﺪه و ﺗ ﺪاد ﭘﻤﭗ ﻫﺎی ﺷﺎرژ ﺧ درو

ﺷ د .اﻣﺎ وﯾﮋﮔ

دوم ﺗﺤ ﻻت ﺑﻪ ﺳ ی اﻧﺮژی ﻫﺎی ﺗﺠﺪﯾﺪﭘﺬﯾﺮ اﯾﻦ ﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﯿﻠ

ﻃ ﻻﻧ

ﻧﻔﺖ ﭘﯿﺪا ﺷﺪ درﭘﻠﺴﯿﻨ اﻧﯿﺎی اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه آﻣﺮﯾﮑﺎ ،ﻓﺮدای آن ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﺑﻨﺰﯾﻦ و ﮔﺎز و ﻧﻔﺘ

اﻧﺮژی اﺻ ﻻ ﯾﮏ ﻓﺮاﯾﻨﺪ آرام و ﻃ ﻻﻧ

و زﻣﺎن ﺑﺮ اﺳﺖ و ﯾﮏ ﺷﺒﻪ اﺗﻔﺎق ﻧﻤ

اﻓﺘﺪ.

ﻧﺸﺪ ﯾﮏ ﻗﺮن ﻃ ل ﮐﺸﯿﺪ ،ذﻏﺎل ﺳﻨﮓ ﻫﻤﯿﻨﻄ ر ،در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﮔﺬار

اﺳﺖ.

ﻣﺎ در ﻗﺮن ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺷﺎﻫﺪ ﯾﮏ ﺗﺤ ل در ﺻﺤﻨﻪ اﻧﺮژی ﺑﻮدﯾﻢ و اﻣﺮوز ﻫﻢ ﻣﺎ در ﺣﺎل ﭘﺎ ﮔﺬاﺷﺘﻦ ﺑﻪ ﻣﺴﯿﺮی ﻫﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﺷﺎﻫﺪ ﯾﮏ ﮔﺬار اﻧﺮژی دﯾﮕﺮی ﻫﺴﺘﯿﻢ و آن اﯾﻦ اﺳﺖ
ﮐﻪ ﻋﻤﺮ ﺳ ﺧﺖ ﻫﺎی ﻓﺴﯿﻠ
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رو ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن اﺳﺖ و ﻣﺎ وارد ﺻﺤﻨﻪ اﻧﺮژی ﻫﺎی ﺗﺠﺪﯾﺪ ﭘﺬﯾﺮ ﻣ

ﺷ ﯾﻢ.

اﻣﯾدی-ﺑﮫ-ﺑﺎزار-اﺷﺑﺎع-ﻧﻔت-ﻧداﺷﺗﮫ-ﺑﺎﺷﯾد-دوﻟت-ھﺎی-ﺑرﻗﯽ-ﺟﺎی-دوﻟتhttps://www.tahlilbazaar.com/news/64133/

اﻣﯾدی ﺑﮫ ﺑﺎزار اﺷﺑﺎع ﻧﻔت ﻧداﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾد| دوﻟت ھﺎی ﺑرﻗﯽ ﺟﺎی دوﻟت ھﺎی ﻧﻔﺗﯽ را ﻣﯽ ﮔﯾرﻧد  -ﺧﺑرﮔزاری ﺑﺎزار  -ﺳﺎﯾت ﺧﺑری ﺑﺎزار

در ﺳﺎل ﺟﺎری ﻣﯿﻼدی ﺑﯿﻦ  ۳۰ﺗﺎ  ۵۰درﺻﺪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری در ﺑﺨﺶ اﮐﺘﺸﺎف ﺑﺮای ﺳ ﺧﺖ ﻫﺎی ﻓﺴﯿﻠ
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ﮐﺎﻫﺶ ﭘﯿﺪا ﮐﺮده ودﯾﮕﺮ اﻣﯿﺪوار ﺑﻪ آﯾﻨﺪه ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺘ اﻧﻨﺪ

ﺑﺎ ﺑﺨﺶ ﺑﺮق و ﺑﻪ وﯾﮋه ﺑﺨﺶ ﺗﺠﺪﯾﺪ ﭘﺬﯾﺮ ﺑﺮق رﻗﺎﺑﺖ ﮐﻨﻨﺪ

* اﺷﺎره ﮐﺮدﯾﺪ ﻋﻤﺮ اﻧﺮژی ﻫﺎی ﻓﺴﯿﻠ
واردﮐﻨﻨﺪﮔﺎن اﻧﺮژی ﻫﺎی ﻓﺴﯿﻠ
ﻓﺴﯿﻠ

رو ﺑﻪ اﺗﻤﺎم اﺳﺖ و اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ اﻧﺮژی ﺑﺮﻗ

ﻫﺮ از ﭼﻨﺪ ﮔﺎﻫ

ﺑﺎ ﺗ ﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ اﻗﺘﺼﺎدی دﻧﯿﺎ و ﺷﺮاﯾﻂ رﮐ د و روﻧ

ﻓﺮا رﺳﯿﺪه اﺳﺖ ﯾﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻫﻤﺎن ﺗﮑﻨﯿﮏ اﻧﺤﺮاف اﻓﮑﺎر ﻋﻤ ﻣ

ﮐﺮوﻧﺎ اﺣﺘﻤﺎﻻ دﻧﯿﺎ ﺑﻪ رﮐ ود ﺗ رﻣ
زﯾﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ  .ﯾﮑ

ﺑ ﻀ

ﺑﺮای ﮐﻨﺘﺮل ﻗﯿﻤﺖ اﻧﺮژی ﻫﺎی ﻓﺴﯿﻠ

ﺧﺒﺮ ﺳﺎزی ﻣ

ﮐﻨﻨﺪ  ،آﯾﺎ واﻗﻌﺎ زﻣﺎن ﮔﺬر از اﻧﺮژی ﻫﺎی

و ﻧﻔﺖ اﺳﺖ؟ ﭼ ن ﺑﺴﯿﺎری ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎورﻧﺪ ﮐﻪ در دوران ﭘﺴﺎ

ﻓﺮو ﺧ اﻫﺪ رﻓﺖ ﭼ ن دوﻟﺖ ﻫﺎ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی زﯾﺎدی ﺑﺮای ﺳﺮﭘﺎ ﻣﺎﻧﺪن اﻗﺘﺼﺎدﻫﺎﯾﺸﺎن دردوران ﮐﺮوﻧﺎ ﮐﺮده اﻧﺪ و ﺑﺪﻫ

از راه ﻫﺎ را ﮐﺎﻫﺶ ﻗﯿﻤﺖ و ﯾﺎ ﺣﻔﻆ ﻗﯿﻤﺖ ﻓﻌﻠ

ﻗﺪرت ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﺷﺪن ﺳ ﺧﺖ ﻫﺎی ﻓﺴﯿﻠ
اﮔﺮ اﯾﻦ ﺳ ال را  ۵ﺳﺎل ﭘﯿﺶ ﻣ

ﻣ

روﯾﻢ ،اﻣﺎ ﺑ ﻀ

از ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن اﻗﺘﺼﺎد اﻧﺮژی ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎورﻧﺪ ﮐﻪ در ﭼﻨﺪ دﻫﻪ اﺧﯿﺮ

ﻧﻔﺖ ﻣ

ﻫﺎی ﺳﻨﮕﯿﻦ ﺟﻬﺎن

داﻧﻨﺪ.ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت ﺳﺎده ﺗﺮ آﯾﺎ واﻗﻌﺎ ﺗ ﻟﯿﺪ اﻧﺮژی ﻫﺎی ﺗﺠﺪﯾﺪ ﭘﺬﯾﺮ ﺗ ﺟﯿﻪ اﻗﺘﺼﺎدی دارد و

را دارﻧﺪ؟

ﭘﺮﺳﯿﺪﯾﺪ اﯾﻦ ﺷﮏ در ذﻫﻨﻢ وﺟ د داﺷﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺧﺒﺮﺳﺎزی اﺳﺖ و ﻣ

ﺳﻤﺖ اﻧﺮژی ﺑﺘ اﻧﯿﻢ ﺑﻪ ﻋﻘﺐ ﺑﺮﮔﺮدﯾﻢ ﻋﺒﻮر ﮐﺮدﯾﻢ ﻣﻦ ﯾﮏ ﻣﺜﺎﻟ

ﺧ اﻫﻨﺪ ﺑﺮ ﺑﺎزار اﻧﺮژی ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺑﮕﺬارﻧﺪ ،اﻣﺎ اﻣﺮوز ﻣﺎ از ﻧﻘﻄﻪ ای ﮐﻪ از

ﺑﺰﻧﻢ ،ﮐﺎرﺷﻨﺎس ارﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺮﯾﺘﯿﺶ ﭘﺘﺮوﻟﯿﻮم ) (BPﻣ

ﻫﺎ ﮐﻪ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﻏﯿﺮ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﯾﺎ ﺑﺴﯿﺎر ﻏﯿﺮ ﻣﺤﺘﻤﻞ و اداﻣﻪ روﻧﺪ ﻓﻌﻠ

ﮔ ﯾﺪ ﻣﺎ در ﺑﯽ ﭘﯽ ،ﺳﻪ ﺳﻨﺎرﯾﻮ دارﯾﻢ ﯾﮑ

از آن

ﮐﺎﻫﺶ ﻣ

ﯾﺎﺑﺪ،

اﺳﺖ ،ﺳﻨﺎرﯾﻮ دو و ﺳﻪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻫﺎ در ﻧﯿﻤﻪ ﻗﺮن ﻣﯿﻼدی ﺟﺎری  ۷۰درﺻﺪ از آﻻﯾﻨﺪﮔ

ﻣ رد ﺳ م اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﻠﻦ از ﺑﯿﻦ ﺑﺮود.
ﺑﻪ ﻋﻼوه ﺟﺎﻟﺐ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻃﺒﻖ ﺑﺮرﺳ
اﺳﺖ .ﯾ ﻨ

ﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر دﻗﯿﻘ

دﯾﮕﺮ ﻧﻔﺖ ﺑﻪ ﺳﺮازﯾﺮی اﻓﺘﺎده ،ﮔﺎز ﭘﺸﺖ ﺳﺮ آن اﺳﺖ ،ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨ

ﻗﺎﻃﻌﯿﺖ ﻋﺮض ﮐﻨﻢ ﮐﻪ اﻣﺮوز دﯾﮕﺮ ﻧﻤ

ﺗ اﻧﯿﻢ ﺑﻪ دوراﻧ

ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﻧﻪ ﻓﻘﻂ اﻧﺮژی ،ﺑﻠﮑﻪ اﻗﺘﺼﺎدی ﻫﻢ ﻣ
ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ ﺑﺮق ﻣﺘ ﻠ

ﻫﺎ ﺣﺬف ﺳ ﺧﺖ ﻫﺎی ﻓﺴﯿﻠ

ﺑﺮﮔﺮدﯾﻢ ﮐﻪ ﺳ ﺧﺖ ﻫﺎی ﻓﺴﯿﻠ

ﺑﺎر اﺻﻠ

ﮔ ﯾﻨﺪ ﮐﻪ ﻗﺮن ﺑﯿﺴﺘﻢ ﺑﻪ ﺳ ﺧﺖ ﻫﺎی ﻓﺴﯿﻠ

اﺳﺖ .ﺑﺤﺚ اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﺎﺑﻞ ﺗ ﺟﻪ ﻋﻤ

ﻋﻤﺪه ﺗﺮﯾﻦ دﻟﯿﻠﺶ ﺗﺤ ﻻﺗ
ﻧﻔﺘ

ﮐﻪ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ ،در ﻫﺮ دو ﺳﻨﺎرﯾﻮ ﻣﺎ از ﻧﻘﻄﻪ اوج ﺗﻘﺎﺿﺎی ﻧﻔﺖ ﮔﺬﺷﺘﻪ اﯾﻢ ﮐﻪ اوج ﻣﺼﺮف در ﺳﺎل  ۲۰۱۹ﺑﻮده
اﻧﺮژی را ﺑﻪ دوش ﻣ

و ﺑﻪ ﻧﻔﺖ ﺗ ﻠ

ﮐﺸﯿﺪﻧﺪ و ﻧﺘﯿﺠﻪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺤﻘﻘﯿﻦ و

داﺷﺖ اﻣﺎ ﻗﺮن ﺑﯿﺴﺖ و ﯾﮑﻢ ﻧﻤ

ﺳﻤﺖ اﻟﮑﺘﺮواﺳﺘﯿﺖ) ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﺑﺮﻗ

(ﺣﺮﮐﺖ ﻣ

ﻗﺮن ﺑﯿﺴﺘﻢ ﺑﻪ دوﻟﺖ ﻫﺎی ﻧﻔﺘ

ﻣﺘ ﻠ

ﺧ اﻫﺪ ﺑﻮد و آن ﮐﺸ رﻫﺎﯾﯽ ﺳ د ﻣ

ﻣﺘ ﻠ

ﮔ ﯾﻨﺪ ﻗﺮن ﺑﯿﺴﺘﻢ ﺑﻪ دوﻟﺖ ﻫﺎی

ﺑﺮﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ واﻗﻌﯿﺖ را ﺑﺎور ﮐﻨﻨﺪ و در اﯾﻦ راه ﮔﺎم ﺑﮕﺬارﻧﺪ ﻣﺎ از ﭘﺘﺮو اﺳﺘﯿﺖ ﺑﻪ

ﮐﻨﯿﻢ و اﯾﻦ ﺧ د ﯾﮏ ﺗﺤ ل ﻋﻈﯿﻢ در ﺻﺤﻨﻪ اﻧﺮژی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ آن ﮔﺬار اﻧﺮژی ﻣ

و ﻗﺮن ﺑﯿﺴﺖ و ﯾﮑﻢ ﺑﻪ دوﻟﺖ ﻫﺎی ﺑﺮﻗ

ﮔ ﯾﯿﻢ.

ﺧ اﻫﺪ ﺑﻮد

*ﭼﻄ ر اﯾﻦ اﺗﻔﺎق ﻗﺮار اﺳﺖ ﺑﯿﻔﺘﺪ؟!ﺻﺮف ﻧﻈﺮ از ﻋﻤﻠﮑﺮد اﯾﺮان ﮐﻪ ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت از ﺑﺎﻻ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﯿﻦ رخ ﻣ
اﻧﺮژی ﻓﺴﯿﻠ

ﮔ ﯾﻨﺪ ﺑﻪ ﺗﺠﺪﯾﺪ ﭘﺬﯾﺮ

ﻧﻔ ذ ﺑﺮق اﺳﺖ.

اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺻﺤﻨﻪ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﺟﺎده ای ﺷﺎﻫﺪ آن ﻫﺴﺘﯿﻢ ،اﻣﺎ ﺧﻼﺻﻪ ﮐﻼم اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﻣ

و ﻗﺮن ﺑﯿﺴﺖ و ﯾﮑﻢ ﺑﻪ دوﻟﺖ ﻫﺎی ﺑﺮﻗ

ﻧ ﺗ ﺟﯿﻪ ﭘﺬﯾﺮ ﺑﺎﺷﺪ .وﻗﺘ

ﻗﺒﻞ از ﮐﺮوﻧﺎﺳﺎل  ۲۰۳۲ﺑﻮده اﺳﺖ ،ﻟﺬا ﻣ

ﺧ اﻫﻢ ﺑﺎ

دﻫﺪ در ﺟﻬﺎن و ﺑﺎزار اﻧﺮژی در ﻫﺮ ﺻ رت ﺑﺎﯾﺪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری در اﻧﺮژی ﻫﺎ

در ﻗﯿﻤﺖ ﻫﺎی در ﺣﺪود  ۴۰ﺗﺎ  ۵۰دﻻر ﺑﻤﺎﻧﺪ ﺑﺎﻻﺧﺮه اﻧﺮژی ﺗﺠﺪﯾﺪ ﭘﺬﯾﺮ و ﺗ ﻟﯿﺪ ﺑﺮق از ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻨﺎﺑﺒﻊ ﺑﺎﯾﺪ ارزان ﺗﺮ ﺷ د.

ﺑﮕﺬارﯾﺪ ﺑﺎ ﻧﮕﺎه اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﺴﺎﺋﻞ را ﺗﺤﻠﯿﻞ ﮐﻨﯿﻢ ﭼ ن ﺑﻪ ﻗ ل ﺷﻤﺎ اﯾﻦ ﻫﺎ دﺳﺘ ری و از ﺑﺎﻻ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﻧﯿﺴﺖ و ﺑﺎﯾﺪ از ﻟﺤﺎظ اﻗﺘﺼﺎدی ﺗ ﺟﯿﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﭼﻨﺪ ﻣﺜﺎل از ﺷﺮﮐﺖ
ﻫﺎی ﺑﺰرگ ﻧﻔﺘ
ﯾﮑ
داﺧﻠ

ﻣ

زﻧﻢ.

از ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﻧﻔﺘ

ﺟﻬﺎن اﮔﺰان ﻣ ﺑﯿﻞ اﺳﺖ درآﻣﺪ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ در ﺳﺎل  ۲۰۱۹ﻣﯿﻼدی  ۲۶۵ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر ﺑﻮده ،اﯾﻦ ﻋﺪد ﺑﯿﺶ از ﻧﯿﻤ

اﯾﺮان اﺳﺖ واز ﺳﺎل  ۱۹۲۸ﻣﯿﻼدی ﯾ ﻨ

ﺷﺮﮐﺖ از اﯾﻦ ﻟﯿﺴﺖ اﺧﺮاج ﺷﺪه ،ﯾ ﻨ

2/5

ﺑﻪ ﻣﺪت ﻧ د ﺳﺎل ﺑﻪ ﻃ ر داﺋﻢ در ﻟﯿﺴﺖ ﺳ

اﻫﻤﯿﺖ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻧﻔﺘ

از ﮐﻞ ﺗ ﻟﯿﺪ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ

ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺰرگ ﺑﻮرس ﻧﯿﻮﯾﻮرک ﺑﻮده اﺳﺖ و ﺑﺮای اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر در ﺳﺎل ﺟﺎری اﯾﻦ

ﭘﺎﯾﯿﻦ آﻣﺪه اﺳﺖ.

اﻣﯾدی-ﺑﮫ-ﺑﺎزار-اﺷﺑﺎع-ﻧﻔت-ﻧداﺷﺗﮫ-ﺑﺎﺷﯾد-دوﻟت-ھﺎی-ﺑرﻗﯽ-ﺟﺎی-دوﻟتhttps://www.tahlilbazaar.com/news/64133/

اﻣﯾدی ﺑﮫ ﺑﺎزار اﺷﺑﺎع ﻧﻔت ﻧداﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾد| دوﻟت ھﺎی ﺑرﻗﯽ ﺟﺎی دوﻟت ھﺎی ﻧﻔﺗﯽ را ﻣﯽ ﮔﯾرﻧد  -ﺧﺑرﮔزاری ﺑﺎزار  -ﺳﺎﯾت ﺧﺑری ﺑﺎزار

ﺷ ران ،ﯾﮏ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺰرگ ﻧﻔﺘ
ﻣﺜﺎل دوم ﺷﺮﮐﺖ ِ
 ۵۰دﻻر رﯾﺰش داﺷﺘﻪ وﻟ

1/2/2021

آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در دوازده ﻣﺎه اﺧﯿﺮ ،ﺳﻬﺎم ﺷﺮﮐﺖ ﺷ ران ﮐﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﻧﻔﺘ

اﺳﺖ در دوازده ﻣﺎه اﺧﯿﺮ از  ۱۲۰دﻻر ﺑﻪ ﮐﻒ

اﮐﻨ ن در ﻣﺤﺪوده  ۸۰دﻻر اﺳﺖ .ارزش اﯾﻦ ﺳﻬﺎم را ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﮐﻨﯿﻢ ﺑﺎ ﺗﺴﻼ ﺳﺎزﻧﺪه ﻣﻌﺮوف ﺧ درو ﺑﺮﻗ

دﻻر ﺑﻪ ﻣﺎﮐﺰﯾﻤﻢ  ۵۰۲دﻻر و ﻣﺘ ﺳﻂ  ۴۰۸دﻻر رﺳﯿﺪه اﺳﺖ .ﺣﺎﻻ ﻣﺎ ﻣ

ﮐﻪ در ﻫﻤﯿﻦ دوره  ۱۲ﻣﺎﻫﻪ ﺳﻬﺎﻣﺶ از ۶۵

ﮔ ﯾﯿﻢ اﯾﻦ دو ﺗﺎ ﻣﺜﺎل اﺳﺖ و ﺑﻨﺪه ﻣﺜﺎل ﻫﺎی ﺑﺎرز را ﻓﻘﻂ ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻢ ،ﻣﻌﺪل را ﻧﮕﺎه ﮐﻨﯿﻢ ،ﻣﻌﺪل

ارزش ﺳﻬﺎم ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺷﯿﻞ آﻣﺮﯾﮑﺎ ،ﮔﺎز و ﻧﻔﺖ از ژاﻧ ﯾﻪ ﺗﺎ ﻫﻔﺘﻪ ﭘﯿﺶ  ۵۰درﺻﺪ ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ و ﺟﺎﻟﺐ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻫﻤﯿﻦ ﻣﺪت ﻣﻌﺪل ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﺻﺤﻨﻪ اﻧﺮژی ﺗﺠﺪﯾﺪ
ﭘﺬﯾﺮ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ دارﻧﺪ ۴۵ ،درﺻﺪ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ.

ﺳﻬﻢ ﺑﺮق از ﺳﺒﺪ اﻧﺮژی ﺟﻬﺎن ﺑﻪ ﺷﺪت رو ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ اﺳﺖ و اﯾﻦ ﻫﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه ﮐﻪ در ﺻﺤﻨﻪ ﺟﻬﺎﻧ
ﻋﺮﺿﻪ زﯾﺎد ﺷﺪه ،ﺗﻘﺎﺿﺎ ﮐﻢ ﺷﺪه و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری در ﺑﺨﺶ اﻧﺮژی ﻫﺎی ﻓﺴﯿﻠ

ﯾ ﻨ

در ﻫﺮ دو ﻃﺮف ﺗ ﯿﯿﺮ ﯾﺎﺑﺪ.

ﻋﺮﺿﻪ و ﺗﻘﺎﺿﺎی اﻧﺮژی ﻓﺴﯿﻠ

از ﻧﻘﻄﻪ ﺳﺮ ﺑﻪ ﺳﺮی اﻗﺘﺼﺎدی ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺗﺮ رود

*در دوران ﮐﺮوﻧﺎ ﯾﮏ اﻓﺖ ﺗﻘﺎﺿﺎی ﺷﺪﯾﺪ داﺷﺘﯿﻢ در ﺗﻤﺎم دوران ﺻﻨﺎﯾﻊ ﮐﻪ اﻧﺮژی ﺑﺮ ﺑﻮدﻧﺪ در ﻣﺜﺎل ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ زدﯾﺪ ﯾﮏ ﺑﺨﺶ اﻋﻈﻢ اﻓﺖ ﻣﺘ ﻠ
اﻧﺮژی ﻫﺎی ﺗﺠﺪﯾﺪ ﭘﺬﯾﺮ ،ﯾﺎ ﻣﺜﻼ ﺗﺴﺘﻼ در ﺣ زه ی ﺗﮑﻨ ﻟ ژی ﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﻗﻄﻌﺎ ﺟﺬاﺑﯿﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮی اﯾﺠﺎد ﺷﺪه ،ﺑﻪ ﺧﺼ ص در ﻫ ش ﻣﺼﻨ ﻋ
ﻣﺜﻼ اﮔﺮارزش ﺳﻬﺎم ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﻧﻔﺘ

ﻣﺠﺎزی رخ داده ﯾ ﻨ

ﭘﺎﯾﯿﻦ اﻧﺪاﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺟﺬاﺑﯿﺖ ﻫﺎی ﺗﮑﻨ ﻟ ژی و ﺑﺎزدﻫ

ﺑﺤﺚ ﻣﺎ ﻓﺮاﺗﺮ از اﯾﻦ اﺳﺖ ،درﺳﺖ اﺳﺖ ﮐﺮوﻧﺎ ﺳﯿﺴﺘﻢ اﻗﺘﺼﺎدی را ﺑﻪ ﻫﻢ رﯾﺨﺘﻪ وﻟ
ﺑﺎزار ﺳ ﺧﺖ ﻫﺎی ﻓﺴﯿﻠ

ﺑﻪ ﮐﺮوﻧﺎ ﺑﻮده ﻧﻪ رﻗﺎﺑﺘ

ﺷﺪن

و در ﺑﯿﺰﯾﻨﺲ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﻓﻀﺎی

آﻧﻬﺎ اﺳﺖ ﻧﻪ اﻧﺮژی ﻫﺎی ﺗﺠﺪﯾﺪ ﭘﺬﯾﺮ!

ﺑﺤﺚ ﻣﺎ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻫﺎ ﻓﻘﻂ اﺛﺮات ﮐﺮوﻧﺎﯾﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﯾﻨﮑﻪ اﺻﻼ در ﻧﻈﺎم

ﺗﺤ ل اﯾﺠﺎد ﺷﺪه ﻫﻢ در ﺑﺨﺶ ﻋﺮﺿﻪ و ﻫﻢ در ﺑﺨﺶ ﺗﻘﺎﺿﺎ.

در ﺑﺨﺶ ﻋﺮﺿﻪ ،ﺗ ﺳﻌﻪ ﻓﻨﺎوری ﺷﯿﻞ در آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه ﮐﻪ ﺑﺮای اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر در ﻋﺮﺿﻪ ،آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ اﻧﺮژی ﻧﺪارد ﺑﻠﮑﻪ ﺻﺎدر ﮐﻨﻨﺪه اﻧﺮژی ﻫﻢ ﻫﺴﺖ ﺑﻪ ﻋﻼوه ﺑﻪ
ﻋﻨ ان ﯾﮑ

از ﺳﻪ ﺗ ﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪه ﺑﺰرگ اﻧﺮژی ﻓﺴﯿﻠ

در ﺟﻬﺎن ،آﻣﺮﯾﮑﺎ ،روﺳﯿﻪ و ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن اﺳﺖ ،اﯾﻦ ﺻﻨ ﺖ و ﻓﻨﺎوری ﺷﯿﻞ وارد ﺑﺎزار ﺷﺪه ،دوم ﮐﺸﻒ ﻣﺨﺎزن ﺑﺰرگ ﻓﺴﯿﻠ

درﯾﺎﻫﺎ ﺑﻮده و ﺳ م ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻓﻨﺎوری ،اﯾﻦ ﻫﺎ ﻫﻤﻪ ﮐﻤﮏ ﮐﺮده ﮐﻪ ﻋﺮﺿﻪ زﯾﺎد ﺷ د ،اﻣﺎ در ﺑﺨﺶ ﺗﻘﺎﺿﺎ ،ﯾﮑ
ﺳ ﺧﺖ ﻓﺴﯿﻠ  ،اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗ ﯿﯿﺮات اﻗﻠﯿﻤ
ﻣﺎ اﻻن ﻣ

ﺑﯿﻨﯿﻢ ﮐﻪ زﻣﺎﻧ

ﮐﺎﻫﺶ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺗﻘﻠ

ﻣ

از ﺗﺤ ﻻت ﻋﻈﯿﻢ ﮐﻪ ﺗﺎﺛﯿﺮ زﯾﺎدی ﺑﺮ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﮔﺬاﺷﺘﻪ در ﻋﺮﺻﻪ

و ﺗ ﺟﻪ ﺑﻪ ﻣ ﺿ ع ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ﻣﻬﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ

ﻣﺪ ُ ﺑﻮدو ﮐﻼس داﺷﺖ ﮐﻪ ﺑﻨﺸﯿﻨﯿﻢ در ﻣ رد ﺗ ﯿﯿﺮات اﻗﻠﯿﻤ

اﻣﺮوز ﺑﻪ ﯾﮏ واﻗﻌﯿﺖ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه وﺑﻪ ﻋﻨ ان ﻋﺎﻣﻠ

ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﯿﻢ وﻟ

ﺟﺪی در

ﺷ د.

ﻧﮑﺘﻪ ﺑ ﺪی اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﻬﻢ ﺑﺮق اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﻬﻢ ﺑﺮق از ﺳﺒﺪ اﻧﺮژی ﺟﻬﺎن ﺑﻪ ﺷﺪت رو ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ اﺳﺖ و اﯾﻦ ﻫﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه ﮐﻪ ﻣﺎ در ﺻﺤﻨﻪ ﺟﻬﺎﻧ
ﻓﺴﯿﻠ

در

در ﻫﺮ دو ﻃﺮف ﺗ ﯿﯿﺮ ﯾﺎﺑﺪ .ﯾ ﻨ

ﻋﺮﺿﻪ زﯾﺎد ﺷﺪه ،ﺗﻘﺎﺿﺎ ﮐﻢ ﺷﺪه و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری در ﺑﺨﺶ اﻧﺮژی ﻫﺎی ﻓﺴﯿﻠ

رﻓﺘﻪ و در ﺳﺎل ﺟﺎری ﻣﯿﻼدی ﺑﯿﻦ  ۳۰ﺗﺎ  ۵۰درﺻﺪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری در ﺑﺨﺶ اﮐﺘﺸﺎف ﺑﺮای ﺳ ﺧﺖ ﻫﺎی ﻓﺴﯿﻠ

ﻋﺮﺿﻪ و ﺗﻘﺎﺿﺎی اﻧﺮژی

از ﻧﻘﻄﻪ ﺳﺮ ﺑﻪ ﺳﺮی اﻗﺘﺼﺎدی ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺗﺮ

ﮐﺎﻫﺶ ﭘﯿﺪا ﮐﺮده ودﯾﮕﺮ اﻣﯿﺪوار ﺑﻪ آﯾﻨﺪه ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺘ اﻧﻨﺪ ﺑﺎ

ﺑﺨﺶ ﺑﺮق و ﺑﻪ وﯾﮋه ﺑﺨﺶ ﺗﺠﺪﯾﺪ ﭘﺬﯾﺮ ﺑﺮق رﻗﺎﺑﺖ ﮐﻨﻨﺪ.

اﻣﺮوز دﯾﮕﺮ اﻧﺮژی ﻫﺎی ﺗﺠﺪﯾﺪ ﭘﺬﯾﺮ ﺑﻪ ﺟﺎﯾﯽ رﺳﯿﺪه ﮐﻪ ﻣﺎ آن ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻫﺎی زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄ
رﻗﺎﺑﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ ،ﺑﺨﺶ ﺧﺼ ﺻ

*ﺗ ﺿﯿﺤﺎﺗ
ﻧ ﻋ

ﮐﺎری ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣ ﺿ ع ﻧﺪارد و ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎ رﻗﺎﺑﺖ ﻣ

ﮐﻪ دادﯾﺪ ﺑﺎ ﺗ ﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﻋﺮﺿﻪ زﯾﺎد ﺷﺪه و ﺗﻘﺎﺿﺎ ﻫﻢ ﮐﻢ ﺷﺪه ﺑﻪ ﻧ ﻋ

ﭘﺎﯾﯿﻦ ﻣ

آﯾﺪ در ﻣ رد ﺳ ﺧﺖ ﻫﺎی ﻓﺴﯿﻠ  ،اﯾﻦ ﺑﻪ ﻧ ﻋ

و اﺟﺘﻤﺎﻋ

را ﻫﻢ ﻻزم ﻧﺪارﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎ اﺿﺎﻓﻪ ﮐﻨﯿﻢ ﺗﺎ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ

ﮐﻨﺪ

دارد ﻗﯿﻤﺖ را ﭘﺎﯾﯿﻦ ﻣ

آورد و ارزش ﺳﻬﺎم ﻫﻢ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﻣ

آﯾﺪ ،ارزش ﺳﻬﺎم ﻫﻢ ﺑﻪ

رﻗﺎﺑﺖ ﭘﺬﯾﺮی را در ﻣ رد اﻧﺮژی ﻫﺎی ﺗﺠﺪﯾﺪ ﭘﺬﯾﺮ و اﯾﻦ ﻧ ع رﻗﺎﺑﺖ ﭘﺬﯾﺮی اش را ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣ

ﮐﻨﺪ و ﺑﺎﻋﺚ ﻣ

ﺷ د ﮐﻪ در واﻗﻊ اﻧﺮژی ﻫﺎی ﺗﺠﺪﯾﺪ ﭘﺬﯾﺮ ﮐﻨﺪ ﺗﺮ ﭘﯿﺶ ﺑﺮوﻧﺪ ،ﭘﺲ ﭼﺮا ﺑﺮق رﺷﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮی داﺷﺘﻪ و ﻫﻤﺎﻧﻄ ر ﮐﻪ ﺳ ال اول ﻣﻘﺪﻣﻪ را ﻣﻄﺮح ﮐﺮدﯾﻢ ،ﭼﺮا ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن و اﻣﺎرات
در دﺳﺘ ر ﮐﺎرﺷﺎن ﺗ ﻟﯿﺪ ﺑﺮق از اﻧﺮژی ﻫﺎی ﺗﺠﺪﯾﺪ ﭘﺬﯾﺮ را ﻗﺮار ﻣ
ﺗﺠﺪﯾﺪ ﭘﺬﯾﺮ ﺑﺎﺷﺪ .ﯾ ﻨ

3/5

اﮔﺮ ﻗﺮار اﺳﺖ رﻗﺎﺑﺖ ﭘﺬﯾﺮی ﺳ ﺧﺖ ﻓﺴﯿﻠ

دﻫﻨﺪ ﺑﻪ ﻧﺤ ی ﮐﻪ ﻗﺮار اﺳﺖ اﻣﺎرات ﺗﺎ ﺳﺎل  ۲۰۵۰ﺣﺪود  ۵۰درﺻﺪ از ﺗ ﻟﯿﺪ ﺑﺮق اش از راه اﻧﺮژی ﻫﺎی
را ﻫﻢ ﺑﺎ ﻋﺮﺿﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻫﻢ ﺑﺎ ﺗﻘﺎﺿﺎی ﺑﯿﺸﺘﺮ ،ﻗﯿﻤﺖ را ﭘﺎﯾﯿﻦ ﻣ

آورﯾﺪ و ﯾﮏ ﻧ ع رﻗﺎﺑﺖ ﺑﺎ اﻧﺮژی ﻫﺎی

اﻣﯾدی-ﺑﮫ-ﺑﺎزار-اﺷﺑﺎع-ﻧﻔت-ﻧداﺷﺗﮫ-ﺑﺎﺷﯾد-دوﻟت-ھﺎی-ﺑرﻗﯽ-ﺟﺎی-دوﻟتhttps://www.tahlilbazaar.com/news/64133/

اﻣﯾدی ﺑﮫ ﺑﺎزار اﺷﺑﺎع ﻧﻔت ﻧداﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾد| دوﻟت ھﺎی ﺑرﻗﯽ ﺟﺎی دوﻟت ھﺎی ﻧﻔﺗﯽ را ﻣﯽ ﮔﯾرﻧد  -ﺧﺑرﮔزاری ﺑﺎزار  -ﺳﺎﯾت ﺧﺑری ﺑﺎزار

ﻓﺴﯿﻠ
ﻋﺎﻣﻠ

و ﺗﺠﺪﯾﺪ ﭘﺬﯾﺮ اﯾﺠﺎد ﺷﺪه و ﻧﮑﺘﻪ دﯾﮕﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ ﭼ ن اﺷﺎره ﮐﺮدﯾﺪ آﯾﺎ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ روی ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ و اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺟﺮاﯾﻢ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﺮای آﯾﻨﺪه
ﺑﺮای رﻗﺎﺑﺘ

ﺗﺠﺪﯾﺪ ﭘﺬﯾﺮﻣ

ﺗﺮ ﺷﺪن اﻧﺮژی ﻫﺎی ﻧ ﺗﻠﻘ

روﻧﺪ و ﺑﺮﺧ

ﺷ د ﯾﺎ ﻧﻪ! ﻣﺒﻨﺎی ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻧﻬﺎﯾﯽ ﺗ ﻟﯿﺪ ﺑﺮق ،ﻧﮕﺎه ﺗﺠﺎری ﻣﻨﻬﺎی اﺛﺎر زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄ

رﻗﺎﺑﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ ،ﺑﺨﺶ ﺧﺼ ﺻ

ﮐﺎری ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣ ﺿ ع ﻧﺪارد و ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎ رﻗﺎﺑﺖ ﻣ

ﮐﻪ در ﺣﺎل وﻗ ع اﺳﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺘ ﺟﻪ ﺗ ﯿﯿﺮات ﺟﺪی ﻣ
ﺟﻬﺎن اﺳﺖ ،ﯾ ﻨ

ﮔﺬارد ﺗ ﻟﯿﺪ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ ﻣﻠ

را ﻫﻢ ﻻزم ﻧﺪارﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎ اﺿﺎﻓﻪ ﮐﻨﯿﻢ ﺗﺎ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ

و اﺟﺘﻤﺎﻋ

ﮐﻨﺪ .ﻋﺪد و رﻗﻢ ﻫﺎ را ﺧﺪﻣﺘﺘﺎن ﻣ

ﺷ ﯾﻢ  .اول آﻧﮑﻪ در ﻣ رد ﺟﻤﻌﯿﺖ ،اﻧﺘﻈﺎر ﻣ

ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﻧﻔﺮ ﺗﺎ ﺳﺎل  ۲۰۵۰ﺑﻪ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺟﻬﺎن اﺿﺎﻓﻪ ﺧ اﻫﺪ ﺷ د ،اﯾﻦ ﯾﮑ
ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣ

اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮﺧ

ﺳﺮاغ اﻧﺮژی ﻫﺎی

ﮐﻤﺎﮐﺎن اﺳﺘﻔﺎده از اﻧﺮژی ﻫﺎی ﻓﺴﯿﻠﯿﺮا در دﺳﺘ ر ﮐﺎر دارﻧﺪ؟

ﻧﻪ ﺧﯿﺮ! اﻣﺮوز دﯾﮕﺮ اﻧﺮژی ﻫﺎی ﺗﺠﺪﯾﺪ ﭘﺬﯾﺮ ﺑﻪ ﺟﺎﯾﯽ رﺳﯿﺪه ﮐﻪ ﻣﺎ آن ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻫﺎی زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄ
اﺗﻔﺎﻗ

1/2/2021

ﮔ ﯾﻢ ،اﮔﺮ ﻣﺎ ﺳﻪ دﻫﻪ آﺗ

رود روﻧﺪ ﺟﻤﻌﯿﺘ

از ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ روی ﺗﻘﺎﺿﺎی اﻧﺮژی ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣ
ﺷ ﻧﺪ ﺑﻪ ﺷﺪت ﺑﯿﺸﺘﺮ اﻧﺮژی ﻣﺼﺮف ﻣ

ﻣﺮدم ﻫﺮ ﭼﻪ ﭘﻮﻟﺪارﺗﺮ ﻣ

را ﻧﮕﺎه ﮐﻨﯿﻢ ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺎ

در ﺟﻬﺎن روﻧﺪ ﺻﻌ دی ﺑﺎﺷﺪ و ﺣﺪود ۲

ﮔﺬارد اﻣﺎ ﻣﻬﻤﺘﺮ از اﯾﻦ ،ﭘﺎراﻣﺘﺮی ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ
ﺗﻘﺎﺿﺎ

ﮐﻨﻨﺪ ﻟﺬا اﯾﻦ دو را ﮐﻨﺎر ﻫﻢ ﺑﮕﺬارﯾﻢ ﯾ ﻨ

ﺑﺮای اﻧﺮژی ﺗﺎ ﻧﯿﻤﻪ ﻗﺮن ﺟﺎری ﺑﺎﯾﺪ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﺑﺪ  ،اﻣﺎ در ﺣﺎﻟﺖ ﺧ ﺷﺒﯿﻨﺎﻧﻪ ﺛﺎﺑﺖ و در ﺣﺎﻟﺖ واﻗﻊ ﺑﯿﻨﺎﻧﻪ ﮐﺎﻫﺶ ﺧ اﻫﺪ ﯾﺎﻓﺖ.
*ﭼﺮاﭼﻨﯿﻦ اﺗﻔﺎﻗ

اﻓﺘﺪ؟

ﻣ

ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻓﻨﺎوری در زﻣﯿﻨﻪ ﺑﺎزدﻫ

ﻣﺼﺮف اﻧﺮژی ،ﮐﻪ ﯾﮏ ﺻﻨ ﺖ ﺑﺰرگ دارد و ﺷﺪت ﻣﺼﺮف اﻧﺮژی را ﮐﺎﻫﺶ ﻣ

ﮐﻨﻢ ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﯾﮏ واﺣﺪ ﺗ ﻟﯿﺪ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ داﺧﻠ

ﺗﮑﻨ ﻟ ژی دارد ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﻣ

را اﯾﺠﺎد ﮐﻨﻢ( ﯾ ﻨ

دﻫﺪ) ،ﺷﺪت ﻣﺼﺮف اﻧﺮژی آن ﻣﻘﺪار اﻧﺮژی ﮐﻪ ﻣﻦ ﻣﺼﺮف ﻣ

آﯾﺪ ﮐﻪ ﺷﺪت ﻣﺼﺮف اﻧﺮژی در ﺟﻬﺎن ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺑﯿﺎﯾﺪ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻋﻠ

رﻏﻢ آن

روﻧﺪﻫﺎ ﻣﺎ ﺷﺎﻫﺪ ﮐﺎﻫﺶ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺑﺮای اﻧﺮژی ﺧ اﻫﯿﻢ ﺑﻮد.

ﮐﻨﯿﻢ در ﺑﺨﺶ ﺧ رﺷﯿﺪی  ۷۸درﺻﺪ ،در ﺑﺎدی ﻣﺴﺘﻘﺮدر ﺧﺸﮑ

ﮐﻞ ﻫﺰﯾﻨﻪ ای ﮐﻪ ﺑﺮای ﻫﺮ ﻣﮕﺎوات ﺳﺎﻋﺖ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻣ

ﯾﺎﻓﺘﻪ و ﺟﺎﻟﺐ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺗ ﯿﯿﺮات در اﺛﺮ دو ﻧﮑﺘﻪ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻓﻨﺎوری و دﯾﮕﺮی اﺻﻞ اﻗﺘﺼﺎدی ﺻﺮﻓﻪ ﻧﺎﺷ

*ﭼﮕ ﻧﻪ ﮐﺎﻫﺶ اﻧﺮژی اﺗﻔﺎق ﻣ

اﻓﺘﺪ ﺑﺎ ﺗ ﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﻫﻢ ﺟﻤﻌﯿﺖ زﯾﺎد ﺗﺮ ﻣ

ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺑﺮای ﻣﺼﺮف اﻧﺮژی ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣ
اﺳﺖ اﻣﺎ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﻣ
ﮐﯿﻠ ﻣﺘﺮ را ﻃ

ﻣ

ﺷ د اﻣﺎ راﻧﺪﻣﺎن ﻣﺼﺮف اﻧﺮژی ﺑﺎﻻ ﻣ

ﮐﻨﻢ وﻟ

از ﻣﻘﯿﺎس اﺳﺖ

ﺷ د و ﻫﻢ اﯾﻨﮑﻪ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺑﺮای ﻣﺼﺮف اﻧﺮژی ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣ

رود ،ﻣﻦ ﻋﺪدی ﺑﺎ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﻧﻤ

ﺗ اﻧﻢ ﺑﮕ ﯾﻢ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ راﻧﺪﻣﺎن ﻣﺼﺮف اﻧﺮژی ﯾﮏ ﺧ درو ﺑﺮﻗ
ﯾﮏ ﺳ م اﻧﺮژی ﻣﺼﺮف ﻣ

 ۶۲درﺻﺪ ﮐﺎﻫﺶ و در درﯾﺎﯾﯽ  ۵۶درﺻﺪ ﮐﺎﻫﺶ

ﺗ اﻧﻢ ﺑﮕ ﯾﻢ ﮐﻪ راﻧﺪﻣﺎن ﻣ ﺗ رﻫﺎی ﺑﺎ اﺣﺘﺮاق داﺧﻠ

ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﺳﻪ ﺑﺮاﺑﺮ ﯾﮏ ﺧ درو ﺑﺎ اﺣﺘﺮاق داﺧﻠ

ﮐﻨﻢ ،در ﻣﺼﺮف ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻫﺎ ﻫﻢ ﻣ رد ﺑﻪ ﻋﻨ ان ﯾﮑ

آﻣﺪ.در ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎی ﺻﻨ ﺘ  ،ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ  ،ﮐﺸﺎورزی و ...ودر ﺗﻤﺎم اﯾﻦ ﻫﺎ اﺻ ﻻ ﺑﺤﺚ اﻧﺮژی ﯾﺎ ﺑﺎزدﻫ

ﺷ د؟!
ﭼﻪ ﻣﻘﺪار

اﺳﺖ ،در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﻦ ﻣﺴﺎﻓﺖ ﻫﻤﺎن ۱۰۰

از ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن اﻧﺮژی ﺗﮑﻨ ﻟ ژی ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﺧ اﻫﺪ

ﻣﺼﺮف ﺑﻪ ﯾﮏ ﺻﻨ ﺖ ﺑﺰرگ ﺑﺪل ﺧ اﻫﺪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﻓﻨﺎوری

ﻣﺼﺮﻓﺸﺎن ﮐﺎﻫﺶ ﺧ اﻫﺪ ﯾﺎﻓﺖ.
ﻗﻄﺎرﻫﺎ را در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ ،ﯾﮏ ﺗﻔﺎوت ﻓﺎﺣﺸ
ﻋﻠ

رﻏﻢ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺎ ﺗ ﺪادﻣﺎن زﯾﺎد ﻣ

ﺷ د ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺑﺮای اﻧﺮژی ﻣ

ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺑﺮای ﻣﺼﺮف اﻧﺮژی ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣ

*ﭼﺮا ﻣﺎ وﻗﺘ

ﭘﻮﻟﺪار ﻣ

ﺑﯿﻦ راﻧﺪﻣﺎن ﻗﻄﺎرﻫﺎی ﺑﺮﻗ

ﺑﺮای ﻫﺮ ﻧﻔﺮ ﮐﯿﻠ ﻣﺘﺮ ﺑﺎ ﻗﻄﺎرﻫﺎی ﻣﺘﺪاول ﻣ ﺟ د ﻫﺴﺖ ﻫﺴﺖ ﻟﺬا ﺗﻤﺎم اﯾﻦ ﻫﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﻣ

ﮐﻨﯿﻢ،وﻟ

ﺷ د اﻣﺎ راﻧﺪﻣﺎن ﻣﺼﺮف اﻧﺮژی ﺑﺎﻻ ﻣ

ﺷ ﯾﻢ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺑﺮای اﻧﺮژی ﻣ

ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ ﺟﺎی اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺎ ﭘﻠﻪ ﺑﺮوﯾﻢ ﺑﺎ آﺳﺎﻧﺴ ر ﻣ
ﻗﺮار اﺳﺖ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ ﮐﻢ ﺑﺸ د ﻫﻢ ﺑﺮای ﻓﺴﯿﻠ
اﺳﺖ اﻣﺎ ﻫﻤﺰﻣﺎن دارد آن ﺳﻬﻢ ﺑﺮق ﺑﺰرگ ﻣ

ﻣﺼﺮف ﻧﺎرژی در ﺟﻬﺎن زﯾﺎد ﻧﻤ

رود

رﻏﻢ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺎ ﮐﺎرﻫﺎی ﺑﺮﻗ

و ﻫﻢ ﺑﺮای ﺗﺠﺪﯾﺪ ﭘﺬﯾﺮ ﻣ

ﺷ د و ﺳﻬﻢ ﻏﯿﺮ ﺑﺮق ﮐ ﭼﮏ ﻣ
را ﻫﻢ ﺣﺴﺎب ﻣ

ﺑﯿﺸﺘﺮی اﻧﺠﺎم ﻣ

ﺑﺨﺶ ﺧ رﺷﯿﺪی  ۷۸درﺻﺪ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﮐﺮده در ﺑﺎدی ﻣﺴﺘﻘﺮدر ﺧﺸﮑ

دﻫﯿﻢ اﻣﺎ راﻧﺪﻣﺎن ﮐﺎر ﺑﺎﻻ ﻣ

رود ،ﺷﻤﺎ ﺑﻪ درﺳﺘ

ﮔﻔﺘﯿﺪ اﮔﺮ

ﺷ د ،ﻓﺮق آن ﭼﯿﺴﺖ ،اﮔﺮ ﺳﻬﻢ ﺑﺮق در ﺳﺒﺪ اﻧﺮژی اوﻟﯿﻪ ﺛﺎﺑﺖ ﺑﻮد ﻓﺮﻣﺎﯾﺶ ﺷﻤﺎ درﺳﺖ
ﺷ د و اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺤﺚ اﻧﺮژی ﺗﺠﺪﯾﺪ ﭘﺬﯾﺮ ﭘﯿﺶ ﻣ

آﯾﺪ.

ﮐﻨﯿﻢ ﯾﺎ ﻧﻪ ،اﺻﻼ ﻻزم ﻧﯿﺴﺖ ﺣﺴﺎب ﮐﻨﯿﻢ ،ﻣ ﺳﺴﻪ ﺑﻠ ﻣﺒﺮگ در دﻫﻪ اول ﻗﺮن ﻣﯿﻼدی ﺟﺎری

ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮐﺮده ﺑﻮد ﮐﻪ ﻇﺮف ﯾﮏ دﻫﻪ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﺗ ﻟﯿﺪ ﺑﺮق از اﻧﺮژی ﺗﺠﺪﯾﺪ ﭘﺬﯾﺮ ﺑﺮای ﻫﺮ ﻣﮕﺎوات ﺳﺎﻋﺖ ﯾ ﻨ
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ﺷ د.

ﮐﻨﯿﻢ؟

روﯾﻢ ،ﻋﻠ

ﻋﺪد و رﻗﻢ ﺧﺪﻣﺘﺘﺎن ﺑﺪﻫﻢ ،ﮔﻔﺘﯿﺪ ﮐﻪ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋ

ﺷ د

ﮐﻞ ﻫﺰﯾﻨﻪ ای ﮐﻪ ﺑﺮای ﻫﺮ ﻣﮕﺎوات ﺳﺎﻋﺖ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻣ

ﮐﻨﯿﻢ در

 ۶۲درﺻﺪ ﮐﺎﻫﺶ و در درﯾﺎﯾﯽ  ۵۶درﺻﺪ ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ و ﺟﺎﻟﺐ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺗ ﯿﯿﺮات در اﺛﺮ دو ﻧﮑﺘﻪ
اﻣﯾدی-ﺑﮫ-ﺑﺎزار-اﺷﺑﺎع-ﻧﻔت-ﻧداﺷﺗﮫ-ﺑﺎﺷﯾد-دوﻟت-ھﺎی-ﺑرﻗﯽ-ﺟﺎی-دوﻟتhttps://www.tahlilbazaar.com/news/64133/

اﻣﯾدی ﺑﮫ ﺑﺎزار اﺷﺑﺎع ﻧﻔت ﻧداﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾد| دوﻟت ھﺎی ﺑرﻗﯽ ﺟﺎی دوﻟت ھﺎی ﻧﻔﺗﯽ را ﻣﯽ ﮔﯾرﻧد  -ﺧﺑرﮔزاری ﺑﺎزار  -ﺳﺎﯾت ﺧﺑری ﺑﺎزار

ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻓﻨﺎوری و دﯾﮕﺮی اﺻﻞ اﻗﺘﺼﺎدی ﺻﺮﻓﻪ ﻧﺎﺷ

1/2/2021

از ﻣﻘﯿﺎس اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺸﺨﺼﺎ در ﭼﯿﻦ ﺗﺤ ﻻت ﺟﺪﯾﺪی اﯾﺠﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ .ﯾﺎدﻣﺎن ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﯾﮏ ﺳ م ﺗﻤﺎم ﺳﺌ ﻻرﭘﻨﻞ ﻫﺎ

)ﺻﻔﺤﺎت ﻧﯿﺮوﮔﺎهﻫﺎی ﺧ رﺷﯿﺪی( و ﺗ رﺑﯿﻦ ﻫﺎی ﺑﺎدی ﻧﺼﺐ ﺷﺪ در دﻧﯿﺎ و ﺳﺎل  ۲۰۱۹ﻣﯿﻼدی در ﭼﯿﻦ اﺳﺖ و ﺣﺪود  ۲.۳ﺟﻬﺎن در ﻧﻘﺎﻃ

زﻧﺪﮔ

ﻣ

ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ارزان ﺗﺮﯾﻦ ﻧ ع

اﻧﺮژی در ﺟﻬﺎن وﺟ د دارد .ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ اﻧﺮژی ﻫﺎی ﺗﺠﺪﯾﺪﭘﺬﯾﺮ دﯾﮕﺮ اﻧﺮژی ﻫﺎی ﻟ ﮐﺲ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ.
اداﻣﻪ دارد...
 ۱۰دی ۰۷:۵۵ - ۱۳۹۹
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اﻣﯾدی-ﺑﮫ-ﺑﺎزار-اﺷﺑﺎع-ﻧﻔت-ﻧداﺷﺗﮫ-ﺑﺎﺷﯾد-دوﻟت-ھﺎی-ﺑرﻗﯽ-ﺟﺎی-دوﻟتhttps://www.tahlilbazaar.com/news/64133/

