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Viitorul
automobilelor

electrice, ascuns în
subsolul Iranului

V
iitorul industriei auto
este ascuns în pãmânt.
Nu este o metaforã, ci
realitatea, iar în plinã
crizã a resurselor, o
þarã, care deþine ºi alte
bogãþii, a fãcut un
anunþ de maxim inte-

res. Antenele marilor companii s-au
orientat brusc spre Iran, stat care a
anunþat cã a descoperit un depozit
uriaº de litiu, element cheie pentru rea-
lizarea bateriilor pentru dispozitive ºi
vehicule electrice. Descoperirea a fost
fãcutã într-una dintre provinciile sale
din vestul þãrii, iar zãcãmântul, con-
form unor estimãri preliminarii, ar pu-
tea fi al doilea ca mãrime din lume.
Pãmântul oferã în continuare surprize,
dar, din pãcate, s-a dovedit pânã acum
cã nu de fiecare datã descoperirea unei
comori este egalã cu bucuria. Bogãþia
nu aduce doar prosperitate, ci ºi invi-
die, probleme ºi chiar rãzboi. Litiul
este supranumit aurul secolului al
XXI-lea pentru cã, alãturi de cobalt,
nichel ºi cadmiu stã în centrul produc-
þiei mondiale de baterii. Întreaga poli-
ticã mondialã de energie verde se ba-
zeazã pe aceste baterii, care au nevoie
de litiu. Aºa stând lucrurile, anunþul
Iranului este unul demn de luat în
seamã.

�A fost descoperit în Iran un zã-
cãmânt de litiu, în Hamedan�, o pro-
vincie muntoasã din vestul þãrii, a de-
clarat Mohammad Hadi Ahmadi, un
oficial al ministerului iranian al Indu-
striei, minelor ºi comerþului, la televi-
ziunea de stat iranianã. Ministerul
considerã cã depozitul deþine 8,5 mi-
lioane de tone de litiu, care este numit
�aurul alb� al industriei vehiculelor
electrice, aflatã într-o creºtere explozi-
vã. Dacã cifra susþinutã este exactã,
atunci zãcãmântul de litiu ar fi al doi-
lea cel mai mare din lume, dupã unul
din Chile, care deþine 9,2 milioane de
tone demetal, potrivitU.S.Geological
Survey.

OCTAVIANDAN
(continuare în pagina 11)

Macaralele din
SUA spioneazã
pentru China?

N
icio tehnologie suficient de
avansatã nu poate fi distinsã
de magie, dupã cum spunea
odatã marele scriitor Arthur

C. Clarke. Acesta pare sã fie
stadiul în care s-a ajuns din
punctul de vedere al Pentago-
nului, care acum avertizeazã
cã macaralele spioneazã pen-
tru China.

�Macaralele fabricate de un
producãtor cu sediul în China
ar putea colecta informaþii cu
ajutorul unui software care urmãreºte
containerele de transport maritim�, a
scris recent Wall Street Journal.

Tehnologia în sine nu are nimicma-
gic.Magicã este doar politica irespon-
sabilã a autoritãþilor americane, care
au �încurajat� dezindustrializarea si-
stematicã a celei mai mari economii a
lumii ºi au adus-o în stadiul dependen-
þei de �virtual� ºi servicii financiare.

WSJ scrie cã, deºi macaralele sunt
ieftine, utilajele au în componenþã sen-

zori care pot urmãri provenienþa ºi de-
stinaþia containerelor. Iar pentru ca �di-
stracþia� sã fie completã, �Chinaprodu-
ce aproape toate noile containere de

transport maritim din lume ºi
controleazã un serviciu de date
privind transportul maritim�,
dupã cum mai aratã principalul
cotidian financiar american.

Dar chiar ºi aºa, �distracþia�
este departe de a fi completã.Un
fost ofiþer de informaþii ameri-
can a declarat pentru WSJ cã

�macaralele ar putea sã ofere acces de
la distanþã pentru cineva care doreºte
sã perturbe fluxul de mãrfuri�.

Acum�distracþia� este, într-adevãr,
completã, pentru cã este greu sã fie de-
scris altfel sentimentul de neputinþã al
autoritãþilor americane în faþa acestei
�ofensive� pe multiple �fronturi� a
Chinei, în timp America se confruntã
cuproblema fundamentalã a identitãþii
de gen a cetãþenilor.

(continuare în pagina 9)

Tancuri Abrams
pentru Armata
Românã

M
inisterul Apãrãrii Naþiona-
le pregãteºte achiziþio-
narea unui batalion de
tancuri Abrams, printr-un

acord între guverne (G2G) încheiate
cu Statele Unite ale Americii, a anun-
þat general-maiorul Teodor Incicaº,
ºeful Direcþiei Generale pentru Arma-
mente, într-un interviu acordat Trustu-
lui de Presã al ministerului de resort.

�Zilele acestea vom trimite cãtre
ParlamentulRomâniei, pentru aproba-
rea prealabilã, achiziþiile care se referã
la obuzierele propulsate pe ºenile
(n.red. � este vorba despre obuzierele
K9 realizate de compania sud-coreea-
nã Hanwha). De asemenea, solicitãm
acordul pentru achiziþionarea maºini-
lor de luptã a infanteriei pe ºenile, si-
stemelor de apãrare aerianã cu bãtaie
scurtã ºi foarte scurtã, dar ºi douã tipu-
ri de rachete pentru avioanele F-16. În
acelaºi timp este pe parcursul de a
merge spre aprobarea prealabilã a Par-
lamentului cererea noastrã de aproba-
re a unei achiziþii pentru unbatalion de
tancuri Abrams�, a declarat spus
generalul-maior Teodor Incicaº.

ªeful Direcþiei Generale pentru
Armamente nu a spus care va fi mãri-
mea unui astfel de batalion de tancuri,
dar în configuraþia actualã a armatei, un
astfel de batalion este alcãtuit din 54 de
tancuri. El a precizat însã cã tancurile
americane Abrams vor fi modernizate
conformcerinþelorMinisteruluiApãrã-
rii Naþionale. �În ceea ce priveºte acest
tanc mã amuz cã toate lumea îºi închi-
puie«Ok, iauun tancvechi», fãrã sãcu-
noascã specificul american de moder-
nizare a tancului. Iatã cã vorbim de
aducereaunui tanc într-ocompanie, de-
spre dezbrãcarea lui completã, tratarea
lui cu un sistem de protecþie ºi echipa-
rea lui cu echipamente noi în conformi-
tate cu varianta cerutã de noi�, a spus
Teodor Incicaº, care a arãtat cã Statul
Major al Forþelor Terestre a ales acest
tip de tanc deoarece considerã cã
Abrams �este cel mai bun cel mai bun
mijloc ºi are o unicitate în realizarea
misiunilor� pentru brigada de tancuri
pe care vrea sã o întãreascã.

GEORGEMARINESCU
(continuare în pagina 3)

”Rãzboi”… ce
bine sunã!

U
n cuvînt, doar. Ce mare lucru
un cuvînt, se întreba nemuri-
torul Shakespeare, prin glasul
Julietei. Acolo, un nimic de

care te poþi dispensa ca apoi sã te bucu-
ri, în voie, de ceea ce el ascunde sau in-
terzice. Astãzi, cuvîntul la modã e rãz-
boi. Un fel de acadea din care suge
care, cine poate: marþafoi ajunºi politi-
cieni cu ºtaif, jurnaliºti care abia ºtiu a
scrie ºi citi, experþi cu douã clase peste
clasa a doua de la tramvaiele de altã
datã ºi facultatea vieþii pe trotuar, la
cursurile de noapte, bãgãtori de seamã
ºi mestecãtori de serviciu în oala unde
nu fierbe niciodatã ciorba lor. Sigur, în

cel mai înalt grad trebuie sã ne îngrijo-
reze uºurinþa, inconºtienþa, sadismul
patologic ºi nu în ultimã instanþã doza
masivã de iraþional cu care cei ce deþin
puterea în cele cîteva state mari ale lu-
mii vorbesc mai toatã ziua despre rãz-
boi, plimbîndu-ºi neglijent degetele
peste butoanele nucleare.

Rusia putinianã este prima mare
putere din istoria erei nucleare a ome-
nirii care declanºeazã un rãzboi
scãpînd imediat de sub control dina-
mica lui, epuizîndu-ºi în doar cîteva
zile capacitatea de a dicta sau prefigu-
ra finalul acestuia.

(continuare în pagina 9)
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Extracþia litiului, o problemã pentru mediu

R
esursele aflate în subsol au prostul obicei sã nu iasã
singure la suprafaþã. Acest lucru este valabil ºi în
ceea ce priveºte litiul, iar extragerea lui nu este de-

loc prietenoasã cu mediul. Cu actualele tehnologii este
nevoie de peste douã milioane de litri de apã pentru a
produce o tonã de litiu. Potrivit Euronews. Chile, Argen-
tina ºi Bolivia formeazã �triunghiul litiului�, în aceste
þãri din America de Sud aflându-se aproape 56% dintre
rezervele de litiu identificate la nivel mondial. ÎnAmeri-
ca de Sud, litiul este extras din saline, apa sãratã care

conþinemetalul este adusã la suprafaþã din lacurile subte-
rane pentru a se evapora. Obþinerea litiului în America
de Sud a produs îngrijorãri tot mai mari cu privire la im-
pactul asupra resurselor de apã subteranã din unele re-
giuni deja predispuse la secete prelungite. Un studiu rea-
lizat anul trecut de Royal Society a tras concluzia cã exi-
stã o legãturã între mineritul de litiu ºi scãderea popula-
þiei a douã specii de pãsãri flamingo în zona salinelor din
Atacama.

(continuare în pagina 11)

Adrian Volintiru:
“Avem resurse de
litiu ºi trebuie sã
grãbim pasul sã le
exploatãm”

R
omânia are resurse de litiu -
nu mari, dar semnificative - ºi
trebuie sã grãbim pasul sã le
descoperim ºi sã le exploa-

tãm, ne-a spus Adrian Volintiru,
Chief Executive Officer Ene-Min De-
velopment România ºi Board Mem-
ber DeepRock Minerals Inc Canada.

Printre altele, specialistul ne-a expli-
cat: �Pe segmentul acesta, þara noastrã
se aflã în faza de planuri. Avem resurse
demetale, dar nu atât de bogate. Existã
unele estimãri, însã pentru cã sunt din
perioada comunistã, sunt suspiciuni cã
nuar fi reale. În realitate, unaeste sãgã-
sim litiu ºi alta sã gãsim litiu în cantitãþi
exploatabile comercial�. (E.O.)

(continuare în pagina 11)

Virgil Popescu:
“Am început
discuþiile pentru
producþia de
pulbere de litiu”

P
e harta þãrilor cu rezerve de li-
tiu figureazã ºi România.
Anul trecut, ministrul Ener-
giei, Virgil Popescu, a decla-

rat cã a propus, în PNRR, finanþãri
pentru producþia de baterii ºi panouri
solare.

Popescuaprecizat cãdejaaavutdis-
cuþii cu producãtori de panouri foto-
voltaice ºi cã deja se contureazã de-
schiderea unei fabrici de pulbere de li-
tiu la Hunedoara: �În PNRR, ºi m-am
bãtut cu cei de la Bruxelles, sã punem
o linie de finanþare pentruproducþia, în
þarã, a lanþului de fabricaþie a bateriilor
ºi a lanþurilor de fabricaþie a panourilor
solare. (O.D.)

(continuare în pagina 11)

Ovidiu Demetrescu:
“Situaþia
actualã creeazã
o nouã cerere
pentru anumite
minerale“

D
iferenþele între tipurile ºi can-
titãþile de metale utilizate în
realizarea componentelor au-
tovehiculelor electrice ºi a

celor convenþionale dferã foarte mult,
dupã cum ne-a spus Ovidu Demetre-
scu, partener OCD Capital & Resour-
ce ºi London Brokers.

Acesta ne-a explicat: �Pentru un
automobil convenþional sunt folosi-
te circa 33 de kg de metale minerale
din acestea mai speciale, în timp ce
în cazul unui autovehicul electric
sunt utilizate 207 kg de minerale
critice. (E.O.)

(continuare în pagina 11)

Rusia putinianã este prima mare putere din istoria
erei nucleare a omenirii care declanºeazã un rãzboi
scãpînd imediat de sub control dinamica lui, epui-
zîndu-ºi în doar cîteva zile capacitatea de a dicta sau
prefigura finalul acestuia.


