شماره مطلب03 :

مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم

تاکید آژانس انرژی اتمی بر ضرورت کاربرد برق هستهای برای مقابله با تغییرات اقلیمی
آشاًس بیيالوللی اًرشی اتوی در بیاًیِای دربارُ کٌفراًس بیيالوللی برق ّستِای در لرى  12کِ اخیرا در ابَظبی برگسار شذ ،اعالم
کرد :برق ّستِای ّوچٌاى برای بسیاری از کشَرّا یکی از راّکارّای هْن بِ هٌظَر تمَیت اهٌیت اًرشی ٍ کاّش تاثیرات
گرهایش جْاى ٍ آلَدگی َّا است.

حذٍد  077شرکت کٌٌذُ از  70کشَر عضَ آشاًس ٍ ًیس پٌج سازهاى بیيالوللی کِ در ایي کٌفراًس حضَر داشتٌذ ،در زهیٌِ
جایگاُ اًرشی ّستِای ٍ هصارف صلح آهیس ّوچَى تَلیذ برق در دِّّای آیٌذُ بِ تبادل ًظر پرداختٌذ .ایي چْارهیي کٌفراًس در
سطح ٍزیراى پس از کٌفراًس پاریس در  ،1772پکي در  ٍ 1772سٌت پترزبَرگ در سال  1722بَدُ است.
طبك بیاًیِ آشاًس بیيالوللی اًرشی اتوی ،در تَلیذ برق ّستِای تمریبا ّیچ گاز گلخاًِای هٌتشر ًوی شَد ٍ ّن اکٌَى  22درصذ
از برق جْاى با اًرشی ّستِای تَلیذ هیشَد .شرکتکٌٌذگاى در ایي کٌفراًس خاطرًشاى کردًذ کِ ّر سال حذٍد  7.2هیلیَى ًفر
در جْاى بر اثر آلَدگی َّا جاى خَد را از دست هی دٌّذ ٍ درصَرتی کِ الذام بیشتری برای کاّش اًتشار گازّای آالیٌذُ صَرت
ًگیرد ،ایي رلن در آیٌذُ افسایش خَاّذ یافت.
شوار فسایٌذُای از کشَرّا بِ ًمش اًرشی ّستِای در هبارزُ با تغییرات اللیوی ٍ کوک آى بِ تَسعِ پایذار تَجِ هیکٌٌذّ .ن
اکٌَى  27کشَر جْاى از ًیرٍگاُّای ّستِای بْرُبرداری هیکٌٌذ ٍ حذٍد  27کشَر دیگر ًیس در حال بررسی یا آغاز بْرُبرداری
از برق ّستِای ّستٌذ ٍ ً 77یرٍگاُ ّستِای در سرتاسر جْاى در حال احذاث است.
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در حال حاضر 07 ،درصذ برق جْاى با استفادُ از سَختّای فسیلی تَلیذ هیشَد ٍ برای تحمك اّذاف هبارزُ با تغییرات اللیوی
الزم است کِ تا سال  1727حذٍد  07درصذ برق با سَختّای کن کربي تَلیذ شَد.
هرجع :ایرًا
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