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  گاز گلخانه اي توليدي جهان هستند  %۷۱شركت مسئول  ۱۰۰

 

زماني كه هيئت چند  – ۱۹۹۸از سال  در زمينه توليدكنندگان عمده كربن در جهان، CDPخيريه محيط زيستي بنا بر گزارش 

گيگاتن معادل كربن دي اكسيد منتشر شده است. اين  ۸۳۳مجموعا  ۲۰۱۵تا سال  –دولتي تغييرات آب و هوايي تاسيس شد 

سال آينده  ۲۸منتشر شده بود. اگر در  ۱۹۸۸مقدار تقريبا معادل كل كربن دي اكسيدي است كه از بعد از انقالب صنعتي تا سال 

درجه افزايش يافته كه موجب  ۴علي دماي كره زمين سال گذشته ادامه بيابد، تا پايان قرن ف ۲۸روند انتشار كربن دي اكسيد مانند 

  قحطي مواد غذايي و انقراض انواع مختلف موجودات زنده خواهد شد. 

انتشار گاز  %۵۱مسئول  -ريو تونتو اكسان موبايل، توتال، مانند بريتيش پتروليوم، شل، -توليد كننده سوخت هاي فسيلي  ۲۵تنها 

تند كه از اين ميان سه شركت با بيشترين ميزان انتشار كربن دي اكسيد شركت هاي دولتي كربن دي اكسيد صنعتي در جهان هس

 ۲۰۱۵تا سال  ۱۹۹۸انتشار اين گازها در بازه سال  %۱۴مسئول  ايران و روسيه هستند. توليد كنندگان زغال سنگ در چينچين،

 هستند. 

معتقد  CDPت هاي دولتي هستند. پدرو فاريا، مدير فني سهامي خاص و مابقي شرك %۱۱سهامي عام  %۳۰شركت،  ۱۰۰از اين 

است كه اين مسئله به اين معني است كه سرمايه گذاران نقش خود را در اثرگذاري بر كاهش انتشار دي اكسيد كربن دارند. او 

راثي بالغ بر "اين گزارش مشخصا نشان مي دهد كه سهام داران شركت هاي مبتني بر سوخت هاي فسيلي، مالك ميمي گويد :

  يك سوم كل گازهاي گلخانه اي صنعتي توليد شده در دنيا هستند." 
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، كه به منظور دنبال كردن اطالعات كربن توسط جغرافيدان و مدير CDPگزارش توليد كنندگان عمده كربن، از پايگاه داده 

اطالعات كربن را به جاي روش هاي قديمي تا موسسه پاسخگويي آب هوايي، ريچارد هيد، ايجاد شده است استفاده مي كند 

شد در سطحي جزيي تر بررسي كند و بتواند نقش شركت ها و سرمايه گذاران را در گذار به كه كشور به كشور مطالعه مي

  انرژي پاك نشان دهد.

شه اي از سيستم " شركت هاي استخراج سوخت هاي فسيلي بايد آينده خود را در قالب يك دگرگوني ريريچارد هيد مي گويد:

انرژي جهاني برنامه ريزي كنند. اين شركت ها مديون ميليون ها مشتري خود هستند كه اثرات تغييرات آب و هوايي را در حال 

حاضر حس كرده اند، و به ميليون ها انسان ديگر كه براي راحتي زندگي روزمره خود به انرژي نياز دارند اما به دنبال جايگزين 

  والت مصرفي خود مي باشند."هايي براي محص

او خاطر نشان كرد كه بعضي از شركت ها در حال حاضر تالش هايي به منظور كاهش انتشار گازهاي خود انجام داده اند، و 

افزايش سهم گاز طبيعي در كسب و  نيز اعالم كرده است كه آنها به دنبال قيمت گذاري كربن، BPغول نفتي انگليسي ها 

كربن و باال بردن بهره وري انرژي هستند. طبق گزارش -گذاري در انرژي هاي تجديد پذير و نوآوري هاي كمكارشان، سرمايه 

  بوده است.  ۲۰۱۵تا  ۱۹۹۸انتشارات گازهاي گلخانه اي مابين سالهاي  %۱,۵مسئول  BPفوق 

مچنين اهميت عقد قراردادهايي مانند با توجه به اين كه بيش از نيمي از سازمان هاي آلوده كننده دولتي هستند، اين گزارش ه

حكومت ها نشان مي دهد، تفاهم نامه اي كه چين آن را امضا كرده ولي آمريكا از آن خارج شده تفاهم نامه پاريس را براي 

 است.

  مترجم : مهندس فرزام ابريشمي

  http://www.wired.co.uk/article/cdp‐carbon‐majors‐report‐2017منبع : 

  

 


