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 خودروهاي ديزلي و بنزيني را از رده خارج كند ۲۰۴۰فرانسه قصد دارد تا 

 

، اعالم شده ٢٠١٩اين حركت دولت امانوئل مكرون در فرانسه، يك روز پس از اعالم آمادگي ولوو براي توليد ماشين هاي هيبريد / الكتريكي از سال 
  است.

  

عنوان بخشي از برنامه جاه طلبانه خود براي برآورده كردن  ولت امانوئل ماكرون اعالم كرده است كه فرانسه به

اين  ممنوع كند. ۲۰۴۰اهداف ذيل توافق پاريس، قصد دارد فروش خودروهاي بنزيني و ديزلي را تا سال 

توليد خودروهاي تمام الكتريكي / هيبريدي را آغاز  ۲۰۱۹پس از آن منتشر شد شد كه ولوو اعالم كرد از سال اطالعيه 

د كرد، تصميمي كه كارشناسان آن را به عنوان نقطه عطفي براي پايان سلطه موتورهاي احتراق درون سوز در خواه

  صنعت حمل و نقل موتوري پس از بيش از يك قرن مي دانند.

" ما پايان فروش خودروهاي بنزيني و گويد:مينيكوالس هولوت، وزير جديد محيط زيست و منابع طبيعي فرانسه، 

و آن را يك  ياد كرد "انقالب واقعي"را اعالم مي كنيم." او در ادامه از اين طرح به عنوان يك  ۲۰۴۰سال  ديزلي تا

هدف "دشوار" خواند اما افزود: " خودروسازان ما ايده هاي كافي براي تحقق اين وعده را دارند... وعده اي كه خود 

مسئله اي مربوط به سياست هاي سالمت عمومي د كه اين تصميم دارهولوت تاكيد  يك مسئله سالمت عمومي است."

  و يك روش براي مقابله با آلودگي هوا مي باشد.
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در اين باره به راديوي فرانسه  پاسكال كانفين، سياستمدار سبز پيشين كه در دولت فرانسوا اوالند نيز فعاليت كرده است،

  ن فعاليت هاي آب و هوايي در جهان قرار مي دهد. پروفسور ديويد گفته است كه چنين طرحي فرانسه را در ميان رهبرا

بازه زماني ارائه شده در اين طرح به ميزان " گويد:ميبيلي، يك متخصص صنعت خودروسازي در دانشگاه آستون، 

پيام بسيار روشني به اگر چنين طرحي تصويب شود  .كافي طوالني مدت است كه بتوان روي آن حساب كرد

گذار به سمت ماشين هاي الكترونيكي را شتاب  يدگان و مصرف كنندگان مي فرستد و ممكن است پروسهتوليدكنن

  بخشد."

نروژ، كه باالترين ميزان نفوذ ماشين هاي الكتريكي در دنيا را دارد، هدف خود را بر مبناي فروش صرف خودروهاي 

هاي داراي موتور هاي مربوط به ممنوع كردن ماشينقرار داده است. كشورهاي ديگر نيز ايده ۲۰۲۵الكتريكي تا سال 

اند ولي همچنان احتراق داخلي را به منظور برآورده كردن اهداف زيست محيطي و باال بردن كيفيت هوا بررسي كرده

ني به طور مثال، طرح ممنوعيت خودروهاي ديزلي و بنزي هلند، اند كه اقدام عملي در اين زمينه انجام دهند.موفق نشده

را مطرح كرده است و بعضي از ايالت هاي فدرال آلمان نيز طرح كنارگذاري اين وسايل نقليه تا سال  ۲۰۲۵تا سال 

هند، كه با مشكل آلودگي هوا در بسياري از شهرهاي خود مواجه است، در حال بررسي را دنبال مي كنند.  ۲۰۳۰

است و اعالم كرده است كه قصد دارد  ۲۰۳۰ل شرايط براي ممنوعيت فروش خودروهاي بنزيني و ديزلي تا سا

  خودروهاي الكتريكي را در مقياسي وسيع به بازار خود عرضه كند.

به خودروهاي الكتريكي يا خودروهاي با ميزان انتشار آاليندگي  ز هدف خود را انحصاري كردن بازار خودنگلستان نيا

تعيين كرده است، اما اين كشور توسط سياستمداران بابت كندي در واكنش نسبت به آلودگي هوا  ۲۰۴۰بسيار كم تا 

" من از رهبري قدرتمندي كه فرانسه با پيشنهاد مورد انتقاد قرار گرفته است. صادق خان، شهردار لندن، مي گويد:

، استقبال مي كنم. اين گام اساسي از خود نشان داده است ۲۰۴۰ممنوع كردن فروش خودروهاي بنزيني و ديزلي تا 

پر رنگ تر واكنش ناكافي و بزدالنه دولت ما در برخورد با معضالت سالمتي ناشي از كيفيت بد هوا را  دولت فرانسه،

  نشان مي دهد."

بيانيه دولت فرانسه در شرايطي اعالم شده است كه دپارتمان فايننس انرژي نو بلومبرگ پيش بيني كرده است تسلط 

  هاي الكتريكي بر بازار خودرو بسيار زودتر و شديدتر از آن چيزي خواهد بود كه پيشتر تخمين زده شده بود. شينما
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به خود  ۲۰۴۰از فروش كل وسايل نقليه سبك را تا سال  %۵۴طبق گمانه زني هاي جديد، خودروهاي الكتريكي 

پيش بيني شده بود. بلومبرگ همچنين  %۳۵يزان در حالي كه پيش از اين طبق برآوردها اين م اختصاص خواهد داد،

  ليون بشكه در روز كاهش خواهد داد.مي ۸اعالم كرده است كه اين رويكرد ميزان تقاضاي جهاني براي نفت را 

"ممنوع كردن فروش خودروهاي بنزيني و توني سبا، اقتصاددان دانشگاه استنفورد، در مورد برنامه فرانسه مي گويد:

خواهد بود، تا آن زمان هيچ  ۲۰۴۰اي تا مانند ممنوع كردن فروش اسب براي حمل و نقل جاده ۲۰۴۰ديزلي تا سال 

  كدام باقي نخواهند ماند."

طبق اعالم آژانس محيط زيست اروپا، خودروسازان فرانسوي پژو، سيتروئن و رنو به ترتيب در رتبه اول، دوم و سوم 

رنو كه محصول مشترك ژاپن و فرانسه است، -اني خودروسازي نيسانكم آالينده ترين خودروها قرار گرفتند. كمپ

از سهم بازار اروپا در خودروهاي الكتريكي است.  %۱۴,۶يكي از هواداران پر و پا قرص اين ماشين ها است و داراي 

  كرده است.ميليون ماشين برقي كه در كل دنيا فروخته شده است را توليد  ۲دستگاه از  ۴۲۵،۰۰۰اين كمپاني بيش از 

  مترجم : فرزام ابريشمي

‐https://www.theguardian.com/business/2017/jul/06/france‐ban‐petrol‐dieselمنبع : 

cars‐2040‐emmanuel‐macron‐volvo  

  

  

  

  

   

  


