
 

 

  كسب درآمدهاي ارزي از محل مكانيزم توسعه پاك: موضوع
  

منظور آلودگي هوا نيست بلكه  .ه انددزمين و تغييرات آب و هوايي ش گازهاي گلخانه اي منجر به گرمايش
  .ميباشد كه اصوال آالينده هوا نيستند....) دي اكسد كربن، متان، اكسيد نيترو و (گازهاي گلخانه اي 

 خود را متعهد نموده اندطبق پروتكل كيوتو كنوانسيون تغيير آب و هواي سازمان ملل كشورهاي توسعه يافته 
  .ميزان انتشار گازهاي گلخانه اي خود را كم كنند

توسعه يافته ميتوانند اقدامات كاهش انتشار گازهاي گلخانه مطابق مكانيزم توسعه پاك پروتكل كيوتو، كشورهاي 
هاي در حال توسعه انجام دهند چرا كه هزينه تمام شده پايينتري دارد و راحتتر ميتوانند به اي را در كشور

  .تعهدات خود براي كاهش انتشار گازهاي گلخانه اي عمل نمايند

ورهاي توسعه يافته تهعدات خود را با هزينه پايينتري به انجام ميرسانند و كشورهاي در حال در اين صورت، كش
توسعه، عالوه بر دريافت تكنولوژي، كاهش مصرف منابع و بهره وري انرژي داشته، در راستاي توسعه پايدار بوده، 

رار دادن اين فرصتها به كشورهاي توسعه يافته، همچنين بابت در اختيار ق. و فرصتهاي اشتغال خواهند داشت
  ).بر عكس پروژه هاي زيست محيطي كه همواره هزينه زاست(رآمدهاي مستقيمي نيز خواهند داشت د

ند راسا اين پروژه ها را زير نظر هيئت اجرايي كنوانسيون به انجام رسانند و كشورهاي در حال توسعه ميتوان
  .مقادير كاهش انتشار گازهاي گلخانه اي مصوب را به كشورهاي توسعه يافته بفروشند

  

ميليون تن دي  600با انتشار بيش از در ميان كشورهاي در حال توسعه، ايران بعد از چين و هند و كره جنوبي، 
از  علي القاعده). جايگاه دهم در دنيا(تشار گازهاي گلخانه اي دارد جايگاه چهارم از نظر ميزان اناكسيد كربن 

ي در ايران، پتانسيل چهارم را دارد و بلكه به دليل يارانه اي بودن انرژجايگاه نظر پتانسيل كاهش انتشار نيز 
  !در اين زمينه دارد 67بيشتري دارد در حاليكه ايران جايگاه 

به ترتيب (با تعريف بيشترين پروژه هاي مكانيزم توسعه پاك ) برزيل نيزو (تا كنون چين و هند و كره جنوبي 
حفظ محيط توانسته اند عالوه بر مزاياي جانبي نظير ايجاد اشتغال، انتقال تكنولوژي،  )پروژه 180و  700، 1300
  .و نيز كاهش مصرف منابع، درآمد خالص ارزي چند ميليارد دالري داشته باشندتوسعه پايدار  و زيست



 

درآمد خالص بوده و عالوه بر مزاياي اين . ميليارد دالر از اين محل دارد 3مثال چين، ساليانه درآمدي حدود 
مثال در يك نيروگاه بادي، درآمد اصلي همان درآمد حاصل از فروش برق است و . معمول پروژه ها مي باشد

اگر سود خالص حاصل از . ميباشد )بدون صرف هزينه خاصي(درآمد حاصل از مكانيزم توسعه پاك، درآمد اضافي 
ميليارد  3فرض كنيم، در اين صورت چين براي دستيابي به اين سود خالص  %5پروژه ها و كاالهاي صادراتي را 

  .ميليارد دالر كاال صادر نمايد 60دالري، الزم بود تا 

مد آپتانسيل كسب در، ايران )ميليون تن دي اكسيد كربن در سال 5000با انتشار حدود (در مقايسه با چين 
  .ميليارد دالر ميباشد 8اين محل دارد كه معادل صادرات غير نفتي حدود دالر از ميليون  400حدود  خالص

  هاي نو مثل نيروگاه بادي، برقابي و زمين گرمايي، خورشيديانرژي برق از پروژه هاي توليد

  CHPپروژه هاي توليد برق با كارايي باال نظير نيروگاه هاي سيكل تركيبي و 

  ي خطوط انتقال گازپروژه هاي كاهش تلفات برق و كاهش نشت

  و پتروشيمي گازنفت، پروژه هاي جلوگيري از سوزاندن گازهاي مشعل در ميادين نفتي و پااليشگاههاي 

  پروژه هاي بهره وري انرژي و افزايش راندمان تجهيزات و وسائل

اند از منافع و در كل هر پروژه اي كه به نحوي از هدر رفت انرژي جلوگيري كند و يا مصرف آنرا بهينه كند، ميتو
  .مكانيزم توسعه پاك بهره گيرد

  

  :مكانيزم توسعه پاك در ايران و كسب درآمدهاي ارزي مزبوراقدامات پيشنهادي براي تقويت 

و حداقل  2012پروژه تا پايان  10و كشاورزي به داشتن حداقل  نفت، صنعت نيرو، اجبار وزارتخانه هاي -
 2020پروژه تا پايان  100

 )دفتر تغيير آب و هوا(تقويت جايگاه و ساختار مرجع پروژه هاي مكانيزم توسعه پاك ايران  -
 اي بررسي امكانپذيري بهره گيري از مكانيزم توسعه پاك در تمام پروژه هااجبار شركتهاي دولتي بر -

 حمايت از شركتهاي خصوصي و پشتيباني تعريف برنامه هاي ملي براي مكانيزم توسعه پاك -

 حمايتهاي مالي براي پروژه هايي كه از مكانيزم توسعه پاك بهره گيرند لويتاو -

 براي بررسي و اهتمام در سرمايه گذاري در بازار كربن) و بانكهاي دولتي(نهادهاي مالي  )الزام(تشويق  -

   )Cap & Tradeتمسسي(گازهاي گلخانه اي در صنايع مختلف  محدوديت انتشارتعريف  -


