
، به يكباره جايگاه ايران در بين كشورهاي 1390با ثبت شش پروژه مكانيسم توسعه پاك صنعت نيشكر در فاصله خرداد تا مرداد 
به  8و در بين كشورهاي منطقه از رده  26به رده  67درحال توسعه از نظر تعداد پروژه هاي مكانيسم توسعه پاك ثبت شده از رده 

  . به ثبت رسيده بود 1388آبان ماه ا پروژه ثبت شده ايران توسط شركت نفت فالت قاره ايران در پيش از آن تنه. ارتقا يافت 4

 

اين شش پروژه كه مربوط به تغيير سوخت از مازوت به گاز طبيعي در كارخانجات نيشكر مجموعه توسعه نيشكر و صنايع جانبي 
مي باشند، ميزان انتشار ) سلمان فارسي و ميرز كوچك خانواحد هاي امير كبير، دعبل خزاعي، حكيم فارابي، امام خميني، (

 200براي اجراي اين پروژه ها سرمايه گذاري در حدود  .هزار تن در سال كاهش مي دهند 250گازهاي گلخانه اي را حدود 
  .مجموعه نيشكر صورت گرفته استميليارد ريال توسط 

ذكر و در بويلرهاي كارخانه توليد شكر از نيشكر اجرا شده است و پروژه هاي فوق توسط واحدهاي كشت و صنعت نيشكر فوق ال
سوئيس، مشاور اجراي  Quality Carbon Asset AGشركت انرژيهاي تجديد پذير مهر با همكاري شريك خارجي، شركت 

  .مكانيسم توسعه پاك براي پروژه هاي فوق بوده است

تغيير "جديد پذير مهر، اولين گواهي هاي كاهش انتشار ايران براي پروژه باالخره پس از چند سال تالش بي وقفه شركت انرژيهاي ت
 شد در اولين دوره پايش موفق اين پروژه. شد اخذ) 1391مرداد  20(در مرداد امسال  "سوخت شركت كشت و صنعت اميركبير

گواهي هاي كاهش انتشار هيات اجرايي مكانيسم توسعه پاك بدينترتيب  .نمايددريافت واحد گواهي كاهش انتشار  18,552تعداد 
  . نمودصادر  4318با شماره مرجع تغيير سوخت شركت كشت و صنعت اميركبير به نام پروژه را ايران  18,552تا  1سريال 



 

در كه پيش از آن موفق به دريافت گواهي كاهش انتشار براي هيچ يك از پروژه هاي خود نشده بود، با دريافت اين گواهي ها، ايران 
 .صعود كرد 43به رده ) كشور 75(بين كشورهايي كه پروژه مكانيسم توسعه پاك ثبت شده دارند 

وخت در كارخانه نيشكر دعبل تغيير س"پروژه  دومين سري گواهي هاي كاهش انتشار ايران براي نيز1391 شهريور 17در تاريخ 
بدينترتيب گواهي هاي كاهش انتشار و  تشار شدواحد گواهي كاهش ان 14,874اين پروژه موفق به دريافت . صادر شد "خزاعي
در بين  35با كسب اين گواهي هاي جايگاه ايران به رتبه  .ايران به نام پروژه فوق صادر گرديد 33,426تا  18,553سريال 

 .ال توسعه كه پروژه مكانيسم توسعه پاك ثبت شده دارند ارتقا يافتكشورهاي در ح

  



گواهي كاهش انتشار حاصل از پروژه هاي فوق كه با مشاركت شركت سوئيسي به انجام رسيده است، پس از دريافت با نرخ  33,426
  . توافق شده قبلي به فروش رسيده و مبلغ دالري آن به كارفرما تحويل ميشود

است مطابق اعالم شركت انرژيهاي تجديدپذير مهر، شرايط سياسي و تحريمهاي بين المللي حاكم بر ايران به هيج وجه شايان ذكر 
روند توسعه پروژه ها و اخذ گواهي ها و نيز فروش و تحويل بهاي آن به صاحب پروژه را مختل ننموده و اين فرايند بدون توقف و يا 

  .نتقال منافع حاصل از فروش گواهي ها به داخل كشور با مشكالتي روبرو بوده استاخالل خاصي ادامه دارد گرچه روند ا

  



شركت انرژيهاي تجديدپذير مهر با مشاركت شركت مهاب قدس مسئول توسعه پروژه هاي نيروگاه برقابي ارس و نيز نيروگاه برقابي 
 شده استبت اين پروژه ها در سازمان ملل را تهيه شركت توسعه منابع آب و نيروي ايران است كه مستندات الزم براي ث 3خرسان 

. با نهاد عملياتي منتخب در آينده نزديك اين پروژه ها در سازمان ملل به ثبت خواهند رسيدكه با انتخاب و عقد قرارداد مميزي 
استفاده از منافع  همچنين طي مذاكرات صورت گرفته مقرر گرديده است مشاركت فوق برنامه فعاليتهاي مكانيسم توسعه پاك براي

برقابي شركت توسعه منابع آب و نيروي ايران را تدوين و در سازمان ملل به ثبت  چكمكانيسم توسعه پاك براي نيروگاههاي كو
  .برسانند

 33,426: تعداد گواهي هاي كاهش انتشار دريافت شده براي پروژه هاي مكانيسم توسعه پاك ايران  

  

گواهي كاهش انتشار شده است كه در مقايسه با كل گواهي هاي كاهش انتشار  33,426موفق به دريافت فقط  به امروز ايران تا
اميد است با توجه به پتانسيل بسيار بااليي كه بخش . ده كه بيش از يك ميليارد واحد است، رقم ناچيزي به شمار مي رودصادر ش

هاي مختلف اقتصادي كشور براي كاهش انتشار گازهاي گلخانه اي دارند، و با رويكرد اخيري كه به توجه بيشتر به مقوله تغيير 
و هوا منجر شده است، و با استفاده از تجربه موفقيت آميز مشاوران مكانيسم توسعه پاك در اقليم و اثرات ناشي از تغييرات آب 

مواجه بوده و به زودي شاهد ثبت بهره گيري از مكانيسم توسعه پاك با اقبال بيشتري ) شركت انرژيهاي تجديدپذير مهر(ايران 
  .هاي كاهش انتشار بيشتر از محل آن باشيمتعداد زيادتر پروژه هاي مكانيسم توسعه پاك و نيز دريافت گواهي 


