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  :آغاز سخن
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 

  
  عادل پرتوي

  
  

  "اگر از خواب بيدار شويم دنيايمان را آب نمي برد"
  

  .بسيار گرم يگزارش اخير تغيير اقليم بانك جهاني از خطر آشكار سدة حاضر خبر مي دهد؛ دنياي
گزارش مزبور زنگ خطر را براي !) كه امسال در دوحه قطر برگزار مي شود(تغيير آب و هواي سازمان ملل در آستانه اجالس كنوانسيون 

سانتيگراد بيش از ميزان آن در قبل از  8/0جامعه جهاني به صدا در آورده است و حاكي از آن است كه دماي كنوني اتمسفر كه حدود 
به پيش مي رود حتي اگر كشورها به تعهدات كنوني  2100دي تا سال درجه سانتيگرا 4است، در مسير افزايش  دنيا صنعتي شدن

اثرات منفي . ستدرياها و اقيانوسها ا آب شديد سطحش بادهاي بسيار داغ و افزاياين به معني . كاهش انتشار خود جامه عمل بپوشانند
راي توسعه اين جوامع را به اين تغييرات اكنون به سمت فقيرترين كشورهاي دنيا مايل شده است كه اهداف و تالشهاي صورت گرفته ب

  .قهقرا مي برد
ت رساند و با افزايش ركوردي تازه به ثب 2011اي در سال بنا به گزارش اخير آژانس بين المللي انرژي، ميزان انتشارات گازهاي گلخانه 

ورهاي در حال توسعه و از بنا بر اين گزارش وضعيت انتشار گاز هاي گلخانه اي در اكثر كش. ميليارد تن رسيد 6/31درصدي به  2/3
در راستاي اهداف كنوانسيون تغيير (جمله كشور ما ايران حاكي از آن است كه روند انتشار اين گازها نه تنها روندي كاهشي نبوده است 

رات اقدامات بلكه رويكردي افزايشي دارد و اين به معني كاهش اث) آب و هوا، بايد شدت انتشار گازهاي گلخانه اي در دنيا كاهش يابد
  .و بلكه از بين بردن كامل نتايج آنها توسط كشورهاي در حال توسعه است) و بخصوص كشورهاي توسعه يافته(جامعه جهاني 

و چاره جويي براي  يبرگزار ميشود فرصتي مغتنم براي هم انديش طح سران كشورهاي جهانمسلماً اجالس ساليانه كنوانسيون كه در س
ون بوده ايم و انسيهمه ساله شاهد حضور انديشمندان و صاحب نظران ايران در اجالسهاي ساليانه كنو. ه جهاني استاين مخاطر

از جمله رفع اثرات (ايراني امسال حضوري پر رنگ تر داشته و عالوه بر تالش براي حفظ و ارتقاء منافع ملي ايران  اميدواريم هيئت
، در اقدامات جهاني براي كاهش اثرات تغيير اقليم مشاركت )بخصوص مكانيسم توسعه پاك تحريم ها بر فعاليتهاي محيط زيستي و

  .فعال داشته باشد
انتظارات بخش خصوصي فعال در بازار كربن ايران از هيات اعزامي، تالش براي فعال سازي مركز انتقال تكنولوژي، رفع اثر تحريم ها بر 

، جلوگيري از موانع احتمالي آتي )NAMA(م توسعه پاك و اقدامات ملي كاهش انتشار سرمايه گذاري خارجي در پروژه هاي مكانيس
در فروش گواهي هاي كاهش انتشار حاصل از پروژه هاي مكانيسم توسعه پاك، حمايت از ايجاد بازارهاي جديد فرا منطقه اي با توليت 

همچون صندوق كربن بانك جهاني، (از منابع مالي تاسيس شده سازمان ملل و مذاكره و چاره انديشي براي استفاده پروژه هاي ايران 
  .است...) صندوق اقليم سبز و 

در بعد داخلي اما نقش دولت و بخشهاي مختلف اقتصادي و بخصوص سازمان حفاظت محيط زيست در انجام اقدامات اساسي و تالش 
براي كنترل و كاهش انتشار گازهاي گلخانه  cap & tradeبراي پي ريزي ساختارهاي مناسب زيست محيطي و اقتصادي همچون 

بخش خصوصي كه در همه جوامع پيشرو در مباحث زيست محيطي است، الزم است با حضور پر رنگ خود و . اي بسيار مهم است
... دم نهاد و ، آگاه سازي عمومي از طريق موسسات مر)كربن(انجام اقداماتي نظير خوداظهاري ميزان انتشار كربن، برگزاري جايزه سبز 

  .عالوه بر ايفاي سهم خود در كاهش اين مخاطره بين المللي، به فشار به دولت براي تامين منافع نسلهاي آتي بپردازد
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  :نتايج اجالس و نشست ها
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 

  مهتاب صادقي حريري

  
  (EB 69)  نشست هيأت اجرايي مكانيسم توسعه پاك نهمينشصت و  -

  2012سپتامبر  13تا  9تايلند  -بانكوك
درست در ماهي كه صدور گواهي كاهش انتشار كشورها به يك ميليارد رسيده است، هيأت اجرايي مكانيسم توسعه پاك تصميمي را 

  .مي گردد اتخاذ كرده است كه طي آن يك منبع جديدي براي تقاضاي گواهي ها ايجاد
به زودي قادر خواهند بود تا بطور داوطلبانه گواهي كاهش انتشارشان را از  CDMپروژه ها و ساير افراد درگير در پروژه هاي   اعضاء

اين موضوع موجب مي گردد تا ساير متقاضيان به . كنند لغو ر آب و هوانه كنوانسيون تغيياز دبيرخا CDMميان پروژه هاي ثبت شده 
ستفاده از گواهي كاهش انتشار تشويق شوند مانند شركت هايي كه از گواهي به عنوان بخشي از برنامه هاي مسئوليت گسترش ا

اجتماعي استفاده مي كنند يا توسط آنهايي كه براي جبران ميزان انتشاراتشان استفاده مي كنند و حتي توسط آنهايي كه قصد كاهش 
  .ردپاي كربن شان را دارند

 CDMسياستهاي در خصوص مين جلسه هيأت اجرايي مكانيسم توسعه پاك گزارش نهايي نشست مقامات عالي رتبه در شصت و نه
  .دارايه گرد

اظهار كرد كه واحدهاي ايجاد شده توسط پروژه هاي مكانيسم توسعه پاك با متعهد   Maosheng Duanدر اين نشست رئيس هيأت 
رار گرفته است و در حال حاضر سپاسگزاريم براي اين تصميمات كه باعث شده هر كردن كشورها براي كاهش انتشارات مورد استفاده ق

  .كسي به آساني به گواهي كاهش انتشار دسترسي داشته باشد
در اين نشست تجربيات كسب شده توسط اجراي پروژه هاي مكانيسم توسعه پاك و توصيه هايي براي پيشرفت وضعيت مكانيسم 

پنل با تعداد زيادي از ذينفعان در طول جلسه مشغول بررسي و مالقات و گفتگو در   ده نفر از اعضاءياز. توسعه پاك منعكس گرديد
  .خصوص يافته ها، تجربيات، مزايا و كاستي هاي اجراي مكانيسم توسعه پاك در آينده بودند

و رايزني هاي گسترده مطرح تحقيقات  ز طريقااعالم كرد كه تعداد زيادي پيشنهاد مستقل  Hessionنايب رئيس نشست آقاي 
از  CDMمورد  جموعه اي از موضوعات و مباحث مناسب درمو اميدواريم كه  نموده استاست كه چالش هاي زيادي ايجاد ه گرديد

  .دحاصل شوميان آنها 
. هيأت اجرايي در اين نشست همچنين دو تصميم مهم در خصوص روشهاي مرتبط با بررسي پروژه ها و كاهش انتشارات اتخاذ كرد

استحكام و بطور واقعي و قابل پيش بيني موجب توسعه متدولوژيها ) تقويت(ورد استاندارد پايه انتشار كه موجب افزايش همچنين در م
  .تحت پشتيباني پروژه هاي مكانيسم توسعه پاك مي گردد، تصميماتي را اتخاذ كردند
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بين الدول تغييرات  ميزگردكه توسط  GWPهمينطور هيأت اجرايي يك رهنمودي را در خصوص محاسبه پتانسيل گرمايش جهاني 

پروژه ها و هماهنگ   استفاده خواهد شد و اعضاء 2013آب و هوايي داده شده بود، ارائه كرد كه جهت محاسبه اثرات در آغاز سال 
  .كنندگان و مديران پروژه ها را تحت تأثير قرار خواهد داد

  .ه نماييدبراي دسترسي به كل گزارشات اين نشست به آدرس زير مراجع
http://cdm.unfccc.int/EB/index.html  

  
  

  13/9/2012آخرين وقايع پروژه هاي مكانيسم توسعه پاك تا تاريخ 

  4602  تعداد پروژه هاي ثبت شده

  1736  صادر شده است CERتعداد پروژه هايي كه گواهي 

  1،003،277،511  تعداد گواهي هاي صادر شده

 <   8400  ه مكانيسم توسعه پاكموجود در چرخ CDMكل پروژه هاي 

  پنج كشور اول در ثبت پروژه ها

  2316  چين

  890  هند

  211  برزيل

  144  مكزيك

  140  ويتنام

  CERپنج كشور اول در دريافت گواهي 

  415،696،828  چين

  70،137،683  هند

  24،929،011  برزيل

  19،481،151  جمهوري كره

  12،694،175  مكزيك
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  (MP 58)  مجمع تأييد متدولوژي پروژه هاي مكانيسم توسعه پاكپنجاه و هشتمين  -
  2012اكتبر  19الي  15 -بن آلمان 

در اين نشست مجمع تأييد متدولوژيهاي مكانيسم توسعه پاك به متدولوژيها و موارد خاص شامل تعهدات مرتبط با متدولوژيها و 
قبلي ارائه شده بود، پرداخت و پيشنهادات در اين موارد به هيأت  استانداردسازي انتشارات پايه كه طبق محدوديت زماني گزارش

  .مجمع تأييد متدولوژيها داده شد 2012پيشنهادات مطابق با برنامه كاري 
گزارشات و ضميمه ها . در پايان اين نشست مجمع تأييد متدولوژيها گزارش را تصويب كرد و پنجاه و هشتمين نشست به پايان رسيد

  .يرخانه كنوانسيون تغيير آب و هوا موجود استدر وب سايت دب
http://cdm.unfccc.int/Panels/meth/index.html 

  
  
  (SSC WG39)سي و نهمين جلسه گروه كاري پروژه هاي مقياس كوچك  -

 Peer Stiansenآقاي . در بن آلمان برگزار گرديد 2012اكتبر  12تا  9سي و نهمين جلسه گروه كاري پروژه هاي مقياس كوچك از 
  . رئيس اين گروه كاري جلسه را آغاز كردند

  :در اين نشست گروه كاري توصيه كرد كه هيأت اجرايي بايستي موارد زير را مورد توجه قرار دهد
گروه كاري مقياس هاي كوچك به ارزيابي چگونگي درجه بندي ليست متدولوژيهاي تأييد شده ادامه داد و مقرر شده تا به اين  -الف

اين كار بنا به درخواست هيأت در شصت و هشتمين جلسه در حال انجام است كه مقرر شده تا مواردي . نشست بعدي ادامه دهدكار تا 
كه موجب تعيين الويت بندي تكنولوژيها مي گردد مورد بررسي قرار گيرد تا ليست تكنولوژيهاي قطعي با توجه به درجه بندي 

  .تجديدنظر و بازنگري گردد
كاري پروژه هاي كوچك مقياس موافقت كرد تا بدنبال كارشناساني از خارج از گروه باشند تا گسترش و تسريع كاري  همچنين گروه

  .كه بر روي ليست قطعي تكنولوژيها انجام مي شود، را تحت پوشش قرار دهد
هايي كه براي تعيين در پاسخ به درخواست هيأت مديره در شصت و نهمين جلسه خود، در خصوص پيش نويس دستورالعمل  -ب

اساس و آستانه هاي اضافي براي استانداردسازي پايه ها، با رويكردي  اجرايي مذاكره شود و گروه كاري از مجموع اين مذاكرات نتايج 
  .حاصله را به دبيرخانه منعكس نمايد

نهمين را تصويب كرد و اين گزارش  گروه كاري ويژه پروژه هاي كوچك مقياس گزارش نهايي جلسه سي و: نتايج حاصله از اين نشست
  .به همراه ضمايم آن در وب سايت دبيرخانه در دسترس مي باشد

http://cdm.unfccc.int/Panels/ssc_wg/index.html 
  
  

  (AR WG37)جلسه گروه كاري جنگل كاري و احياء جنگل  سي و هفتمين -
  .در بن آلمان برگزار گرديد 2012اكتبر  31 الي 29سي و نهمين جلسات گروه كاري جنگل كاري و احياي جنگل از 

در اين نشست گروه كاري ويژه جنگل كاري و احياي جنگل پاسخ ها و واكنش هايي را كه در مورد فراخوان هاي عمومي ارائه شده بود 
خواست بر اساس در DNV (Det Norske Veritas)را مورد بررسي قرار داد و توضيحاتي را كه توسط بانك جهاني و مركز 

مورد بررسي توسط گروه كاري قرار گرفت و پاسخ هاي اين   دبيرخانه جهت پيگيري نتايج حاصل از فراخوان عمومي ارائه شده بود،
تخمين ذخيره كربن و تغيير ذخيره " كه در خصوص پيش نويس اصالح شده ابزار  2012آگوست  22ژوالي تا  23فراخوان كه از 

ارسال شده بود،  "چه ها تحت اقدامات پروژه هاي جنگل كاري و احياي جنگل مكانيسم توسعه پاككربن ناشي از درختان و درخت
  http://cdm.unfccc.int/Panels/ar/index.html                                                                     .مورد تأييد قرار گرفت
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 :گوناگون

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 
  مهتاب صادقي حريري

  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  

  انتشار حجم زيادي از پژوهش هاي مكانيسم توسعه پاك توسط نشست مقامات عالي رتبه
   2012اكتبر  31 -بن آلمان

 ادي از نتايج پژوهش هاي مرتبط با در يك گفتگوي سياستگزاري مكانيسم توسعه پاك توسط مقامات عالي رتبه كشورها تعداد زي
  :جهت اطالع بيشتر به آدرس زير مراجعه نمائيد. پروژه هاي مكانيسم توسعه پاك تحت پروتكل كيوتو را منتشر كردند

http://cdm.unfccc.int/about/policy/index.html 

  
در  (IGES)زيست  جهاني محيط سازمان ملل و موسسه استراتژيهايهمكاري دبيرخانه كنوانسيون تغيير آب و هواي 

  خصوص موضوعات تغييرات آب و هوايي
  2012نوامبر  23بن 

ر دبيرخانه كنوانسيون تغيير آب و هواي سازمان ملل و موسسه استراتژيهاي جهاني محيط زيست مستقر در ژاپن، اخيرا چارچوبي را د
در خصوص جمع تحت اين چارچوب دو سازمان با يكديگر . تغييرات آب و هوايي معين كردند جهت همكاري در خصوص موضوعات

  .، تحقيقات، وقايع منطقه اي، انتشارات و ساير ابتكارات همكاري نماينددادهاه پايگآوري و توسعه 
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  اايجاد اولين نوع مشاركتها در جهت توسعه پروژه هاي مكانيسم توسعه پاك توسط دبيرخانه كنوانسيون تغيير آب و هو
  2012اكتبر  16بن 
رهايي كه بدون پروژه مكانيسم ر كشوداستفاده از مزاياي پروژه هاي مكانيسم توسعه پاك تحت پروتكل كيوتو  ش به منظوريك تالر د

جهت ) اداري(آفريقايي يك دفتر  (QUEST)هستند، دبيرخانه كنوانسيون تغيير آب و هوا در طي همكاري با بانك تالش  توسعه پاك
منطقه در جهت  مايت از كشورهايحتأسيس كردند تا به   Lome Togoم توسعه پاك را در لوم توگو حمايت از پروژه هاي مكانيس

  .پيشبرد پروژه هاي مكانيسم توسعه پاك كمك شود
http://cdm.unfccc.int/press/index_html 

  
  

  توجه كشاورزان محلي نسبت به مزاياي پروژه هاي احياي جنگل تحت پروژه هاي مكانيسم توسعه پاك
خصوص مشاركت كشاورزان محلي در پروژه مكانيسم اتيوپي در  Humboپروژه هاي مكانيسم توسعه پاك دو فيلم كوتاه مهم در   ءاعضا

. كه در حال حاضر بطور پخش زنده قابل مشاهده هستنداند توليد نموده ) 2712ره پروژه شما(توسعه پاك احياي طبيعي جنگل ها 
  .ر آفريقا توانست گواهي كاهش انتشار تحت مكانيسم توسعه پاك را دريافت كندد جنگل حياءاپروژه هامبو بعنوان اولين پروژه 

http://cdm.unfccc.int/Projects/DB/JACO1245724331.7/view 
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  فراخوان رئيس دبيرخانه كنوانسيون تغيير آب و هواي سازمان ملل در خصوص همكاريهاي بازار جهاني كربن

  2012اكتبر  12واشنگتن دي سي، 
امنيت و تضمين  بهار گفت بازار جهاني كربن حضدر سخنراني خود به ) رئيس دبيرخانه كنوانسيون تغيير آب و هوايي(ريستيانا فيگور ك

وي در اظهارات خود در مهم . نياز دارد تا بخش بزرگي از استراتژيهاي كاهش انتشارات گازهاي گلخانه اي را به خود اختصاص دهد
  .جزئيات بيشتر سخنراني ايشان در آدرس زير ارائه شده است. ه موضوع انجمن كربن آمريكاي شمالي پرداختترين بخش سخنانش ب

http://unfccc.int/files/press/statements/application/pdf/20121001_carbon_forum_north_america.pdf 

  
  

  شار را لغو كنند هموار نمودهيأت مكانيسم توسعه پاك راه را براي داوطلباني كه گواهي كاهش انت
  2012سپتامبر  13بانكوك 

درست در زماني كه شاهد مرحله مهمي از صدور گواهي كاهش انتشار در حد ميلياردي بوديم، هيأت اجرايي مكانيسم توسعه پاك 
در مي توانيد ر را در آدرس زير جزئيات بيشت .دنقاضاي گواهي كاهش انتشار ايجاد كتصميم گرفت كه يك منبع جديدي را براي ت

  .مشاهده كنيدآدرس زير 
http://cdm.unfccc.int/press/index_html 

  
  

  پروژه مكانيسم توسعه پاك تحت پروتكل كيوتو تاكنون ثبت گرديده است 5000
  2012بن آلمان نوامبر  15
از ابزارهاي مبتني بر بازار كه به منظور اقتصادي نمودن اقدامات كاهش انتشار سعه پاك تحت پروتكل كيوتو، مكانيسم تو هايروژه پ

  .جهت اطالعات بيشتر به آدرس زير مراجعه نماييد. پروژه را ثبت كرده اند 5000تاكنون تا ، مي رود گازهاي گلخانه اي بكار
https://cdm.unfccc.int/CDMNews/issues/issues/I_1XPAQ1S2K0SCI15EVMAEGD6RJJ58MT/viewnew
sitem.html 
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  :گزارش
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 

  مينا كالگر -عادل پرتوي 

  
  )و بعد از آن (  20091 آخرين تحوالت در سال - CO2نگاهي بر انتشار : 1گزارش 

  )ماره بعدي اين خبرنامه ارائه خواهد شدبخش آخر اين گزارش در ش(دوم بخش 
  

در كشورهاي اروپايي % 4/7در آفريقا تا % 5/1در كليه مناطق ديگر با نوسان  CO2انتشارات  2009تا  2008از سوي ديگر در فاصله 
كت در انتشارات با اين حال دسته بندي منطقه اي، تفاوت هاي بزرگتر بين كشورها را در ميزان مشار .، كاهش يافته است2ضميمه 

  ). 4شكل (جهاني پنهان نموده است 
كشور صورت گرفته است، كه در آن سهم چين و آمريكا بسيار باالتر از  10از سوي فقط  2009دو سوم انتشارات جهاني در سال 

  .دانتشارات جهاني را توليد كرده ان% 41معادل  CO2گيگاتن  12اين دو كشور در مجموع به تنهايي . سايرين است
  

  2009 سال در انتشار بيشترين با كشور 10: 4 شكل
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
  .باشند كننده گمراه است ممكن CO2 انتشار روندهاي برخي و بوده متاثر جهاني اقتصادي بحران از 2009 سال در انرژي مصرف -1
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  مختلف هاي بخش تفكيك به CO2 انتشار
  ).5شكل (را توليد كرده اند  2009در سال  CO2دو بخش توليد برق و حرارت و حمل و نقل حدود دو سوم انتشار جهاني 

  
  2009 سال در بخش تفكيك به CO2 جهاني انتشار: 5 شكل

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 در كه انتشاراتي ساير و حرارت و برق توليد از غير انرژي صنايع ماهيگيري، داري، جنگل و كشاورزي بازرگاني، و عمومي خدمات شامل ساير،* 
  .است نشده ذكر ديگر جاي

  
را  2009دنيا در سال   CO2انتشار  %41است كه حدود   CO2توليد برق و حرارت با فاصله زيادي عمده ترين توليد كننده انتشارات

، تكيه دارد  CO2در كل دنيا اين بخش عمدتاً به زغال سنگ، سوخت فسيلي با بيشترين ميزان انتشار. به خود اختصاص داده است
تا % 68ين كشور هايي نظير استراليا، چين، هند، لهستان و آفريقاي جنوبي ب.بنابراين موجب افزايش سهم آن در انتشار جهاني مي شود

  .برق و حرارت خود را با سوزاندن زغال سنگ تأمين مي كنند% 94
كاهش داشته در حاليكه تركيب سوخت مصرفي %   7/1منتشره از توليد برق و حرارت حدود   CO2كل  2009تا  2008بين سالهاي 

 7/0و %  9/1ليكه زغال سنگ و گاز به ترتيب داشته در حا%  8/2از نفت بيشترين كاهش را با   CO2انتشار). 6شكل (مشابه بوده است 
روند آتي شدت انتشار در اين بخش وابستگي شديدي به نوع سوخت مصرفي براي توليد برق و سهم منابع فاقد . كاهش داشته اند% 

  .انتشار همچون  انرژي هاي تجديد پذير و هسته اي دارد
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  2009 و 2008 هاي سال در حرارت و الكتريسيته* توليد از CO2 انتشارات: 6 شكل

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  

  .دارد گرما اشاره و برق از اتوماتيك توليد و اصلي هاي فعاليت توليد به* 
اندكي كاهش يافته است در حاليكه سال قبل عمدتأ  2009و  2008ناشي از توليد برق و حرارت بين   CO2 انتشارات  :نكته اصلي

  .دبدون تغيير باقي مانده بو
  

 ناشي تقاضا اين. بود خواهد فعلي  تقاضاي از بيشتر  چهارم سه حدود 2035 سال تا برق براي تقاضا WEO 2010 بيني پيش مطابق
 ساختمانهاي و منازل در الكتريكي هاي دستگاه تعداد دار ادامه افزايش و توسعه حال در كشورهاي در آمد در و جمعيت سريع رشد از

 در خود رشد به پذير تجديد هاي انرژي از برق توليد رود مي انتظار حال اين با .است برقي صنعتي رآيندهايف رشد همچنين و تجاري
     بهره فسيلي هاي سوخت قيمت افزايش و گذاري سرمايه هايهزينه كاهش دولتي، حمايت از درحاليكه دهد ادامه آينده سال 25
    بكارگيري با%  23 ، به"فعلي هاي استراتژي "ادامه با%   2008 سال در% 19 از قبر توليد كل از پذير تجديد  هاي انرژي سهم .برد مي

  .يافت خواهد افزايش  %45 "سناريو 450" وضعيت با و  %32 به"جديد استراتژي هاي "
ش بين اين بخ CO2انتشار . بود 2009در سال   CO2انتشار جهاني % 23حمل و نقل، دومين بخش عمده توليد انتشارات، نماينده 

  ).7شكل(كاهش يافته است %  7/1حدود  2009و  2008سالهاي 
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  2009 و 2008 هاي سال در ونقل حمل از CO2 انتشار: 7 شكل

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  .از وسايل جاده اي بيشترين سهم انتشار بخش حمل و نقل را تشكيل داده است CO2 انتشار  :نكته اصلي

  
تا همين اواخر، ). كيلومتر به ازاي هر نفر در سال  2500بيش از( ن سطح سرانه مسافرت را در دنيا دارد اياالت متحده آمريكا باالتري

قيمت پايين سوخت در آمريكا منجر به استفاده از خودرو هاي بزرگتر مي شد در حاليكه قيمت باالي سوخت در اروپا، اقتصاد سوخت 
در نتيجه مصرف متوسط سوخت در خودروهاي سبك ). لبانه اتحاديه اروپا با سازندگانهمراه با توافق داوط(بهينه را تشويق كرده است 

  ). 262، صفحه  ETP2010(مواجه بوده است %  50با اختالف بيش از  OECDجديد در بين كشورهاي عضو 
كند كه تقاضا پيش بيني مي  WEO 2010گزارش. از آنجا كه انتظار نمي رود در آينده قابل تصور، تقاضا براي حمل و نقل كاهش يابد

براي محدود كردن انتشارات در اين بخش، سياستگذاران . افزايش يابد% 40حدود  2035براي سوخت در بخش حمل و نقل تا سال 
اخيراً  خودرو هاي پر بازده در نظر بگيرند، همانطور كه آمريكا گيري ازبايد ابتدا و قبل از همه، راهكارهايي براي تشويق يا الزام بهره

سياست هاي تشويقي . چنين راهكارهايي را انجام داده است و اتحاديه اروپا در حال حاضر در ادامه توافقات داوطلبانه انجام مي دهد
  .تغيير از خودرو به حمل و نقل عمومي و به روش هاي حمل و نقل كم انتشار نيز مي تواند سودمند باشد

مثالً خودروهاي برقي يا (كم كربن باشند، شامل برق  در نهايت، سياست ها ميتوانند مشوق تغيير به سوخت هاي جديد و ترجيحاً
مثالً تركيب با ( و نيز استفاده بيشتر از سوخت زيستي ) مثالً با بكار گيري خودروهاي پيل سوختي(، هيدروژن ) تركيبي هيبريدي

ي جلوگيري از برگشت در تقاضاي سوخت حمل و نقل، اين اقدامات بايد با پشتيباني سياست هاي ماليات برا). بنزين يا سوخت ديزل 
  . سوخت يا قيمت گذاري انتشارات صورت گيرد

اين سياست ها هم اثرات زيست محيطي حمل و نقل را كاهش خواهند داد و هم كمكي خواهد بود به امنيت عرضه انرژي داخلي كه 
  .يل مخاطرات قطع منابع ناشي از حوادث طبيعي، اتفاقات و يا مسائل ژئوپوليتيكي تجارت نفت تأمين نمي شودبرخي اوقات بدل
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  بازيابي انرژي از ضايعات : 2گزارش 
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 

  tceمقاله بيل پريسكات در شماره اكتبر مجله : برگرفته از
  نسرين الماسي: ترجمه

  
در حال حاضر يك روش  (EFW٢)توليد انرژي از ضايعات 

ضايعات و پسماندهاي . جديد در عرصه انرژي محسوب ميشود
خانگي با توجه به حجم انبوه توليد روزانه ميتوانند به عنوان 
يكي از منابع عظيم توليد انرژي در سطح جهاني در ساده 

براي توليد حرارت يا سوخت  ترين شكل ممكن سوزانيده و
در كشورهاي . مورد نياز پخت و پز مورد استفاده قرار گيرند

به منظور توليد برق و حرارت  EFWتوسعه يافته واحدهاي 
در  EFWواحد  3000در حال حاضر بيش از . توسعه يافته اند

سطح جهان وجود دارد كه تقريبا نيمي از آنها در كشور ژاپن 
درصد تمامي  80واحد كه حدود  1800( واقع شده است 

كشور ) پسماندهاي توليد شده در اين كشور را ميسوزاند
 انگلستاندرصد جمعيت  10كه جمعيت آن حدود (دانماك 

واحد را در بر  3000واحد از مجموع  30بيش از ) است
 DH٣ ميگيرد كه حرارت توليدي از اين واحدها با اتصال به 

رصد ضايعات پس از بازيافت د 82) سيستم گرمايش مركزي(
در  EFWواحد  25كه تنها  انگلستاندر . را استفاده مينمايد

  .درصد ضايعات توسط واحدهاي فوق مورد استفاده قرار ميگيرند 15حدود ) واحد نيز در دست ساخت ميباشد 15(آن وجود دارد 
  .ه استدر جدول زير درصد بازيابي انرژي از ضايعات در كشورهاي مختلف ارائه شد

  
  درصد ضايعات تحت بازيابي انرژي  كشور

  82 دانمارك
  80 ژاپن
  76 هلند

  67 سويس
  49 سوئد

  47 فرانسه
  37 آلمان

  15 انگلستان

                                                 
2-Energy from waste 
3-District heating 
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با توجه به تصويري كه از آاليندگي و اتالف انرژي صنايع در اذهان عمومي وجود دارد، ممكن است اينچنين به نظر رسد كه 
جر به رهايش مواد آالينده به محيط شده و راندمان انرژي پاييني برخوردار باشند، اما آنچه كه در عمل وجود نيز من EFWواحدهاي

موجود هم از لحاظ بصري جذاب هستند و هم راندمان حرارتي آنها در شرايطي كه به  EFWدارد اين است كه واحدهاي مدرن 
  .نشان داده شده است EFWوير زير نمونه اي از يك واحد در تص. درصد ميرسد 75متصل شوند به بيش از  DHسيستم 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

  
  
  
  
  

 در شمال كشور انگلستان EFWنمايي از يك واحد 

  
را به منظور رسيدن به  EFWبايد ظرفيت واحدهاي  انگلستاندر اين مقاله اهداف مختلف فراوري ضايعات و طرح اين سئوال كه آيا 

  .ده استاهداف خود افزايش دهد، بررسي ش
  

  چيست؟ EFWاهداف واحدهاي 
  :هستند عبارتند از EFWبرخي از دستورالعملهايي كه تعيين كننده اهداف سيستمهاي 

  )تنظيم شده است 2008كه در اكتبر سال ( دستورالعمل چارچوب پسماندهاي اروپا  -1
رصد ضايعات بي خطر مربوط به ساخت و ساز و د 70درصد ضايعات خانگي و  50هدف اصلي اين واحدها را اينگونه تعيين مينمايد كه 

مرحله اي را براي گزينه هاي مديريت  5اين دستورلعمل سلسله مراتب . تخريب الزم است بازيافت و دوباره مورد استفاده قرار گيرند
و ) شامل بازيابي انرژي(ي پسماند ارائه ميدهد كه به ترتيب عبارتند از؛ جلوگيري از توليد ضايعات، استفاده مجدد، بازيافت، بازياب

  .ايمن) دفن(دوريزي 
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 دستورالعمل لندفيل 5) 2(و  5) 1(بند  -2

هستند تنظيم شده  (BMW٤)كه بر اساس آن يكسري اهداف براي كاهش دفن زباله هاي شهري كه از لحاظ زيستي تجزيه پذير 
درصد سال  30به  2013ارسالي به لندفيل در سال  BMWبه اين صورت است كه مقدار كاهش  انگلستانبه عنوان مثال در . است

بر اساس تعداد واحدهاي . ميباشد EFWواحد  40الي  20درصد آن برسد كه اين امر مستلزم ساخت  35به  2020و در سال  1995
واحد جديد در  1.5و واحدهايي كه مستهلك و از دور خارج شده اند، ميتوان گفت به طور متوسط ساليانه  2000ساخته شده از سال 

 .واحد در سال افزايش يابد 3انگلستان در حال ساخت ميباشد اما براي رسيدن به اهداف مطرح شده الزم است كه اين مقدار به 

  
  EFWديگر مزاياي واحدهاي 

ابي را از نه تنها عمل بازي EFW. با توجه به اهداف ملي و بين المللي موجود الزم است كه ميزان پسماند و لندفيل كاهش يابد
در مناطقي كه اهميت دسترسي  EFWبنابراين . پسماندها انجام ميدهد، بلكه ميتواند منبع پايداري براي توليد انرژي نيز فراهم نمايد

به انرژي روز به روز در حال افزايش است و از طرفي با توجه به اينكه اين ضايعات عمدتاً داراي منشأ بيولوژيكي هستند لذا در جهت 
همچنين گرماي توليدي در اين واحدها . به اهداف افزايش استفاده از انرژيهاي تجديدپذير از اعتبار بااليي برخوردار ميگرددنيل 

در طي بحران جهاني انرژيبا سرعت زيادي  DHاستفاده از . مورد استفاده قرار گيرد DHهمانطور كه اشاره شد ميتواند در سيستمهاي 
موجود در دانمارك اتصال به  EFWواحد  30به عنوان مثال براي تمامي . ديناوي در حال افزايش استدر ميان مناطقي چون اسكان

DH چيلرهاي جذبي نيز ميتوانند گزينه اي ديگر براي كشورهاي گرمسيري باشد. طرح ريزي شده است. 

  
  سياست گذاري

اما نميتوان اميدوار بود كه به صفر برسد به عبارتي هدف در حاليكه اقدامات براي به حداقل رسانيدن بازيافت ضايعات ادامه دارد 
Zero-Waste دست نيافتني و در مقابل سياست Zero- Landfill   سياست معقولتري است كه ميتواند عامل محركي براي بازيافت

  . ضايعات و بازيابي انرژي از آنها باشد
  

 
 
 

  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
4- biodegradable municipal waste 
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  تا بيهوده سوزاندن گازهاي مشعل را خاتمه دهندبانك جهاني از دولتها ميخواهد :  3گزارش 

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>  
  عادل پرتوي: برگردان

  NOAA  داده هاي ماهواره: منبع
  

ايتاليا در تغييرات اقليم آمار نشان مي دهد سوزاندن گازهاي مشعل توسط كشورهاي نفتي عمده به اندازه يك اقتصاد عمده همچون 
  .سهم دارد

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  .ميليارد دالر گاز به هدر مي رود 50بانك جهاني مي گويد ساليانه : سوزاندن گازهاي مشعل در نيجريه 
 آالمي/عكس از فردريك استارك

  
يا در تغييرات اقليم به اندازه كشور جلودار توليد كننده نفت دن20برآوردهاي جديد نشان مي دهد سهم سوزاندن گازهاي مشعل در 

 .يك اقتصاد عمده همچون ايتالياست

كاهش داشته است، هنوز ساليانه بالغ % 30به اندازة  2005بانك جهاني اعالم كرد با اينكه سوزاندن گازهاي مشعل در مقايسه با سال 
  .ميليارد دالر گاز به هدر مي رود 50بر 

كه محصول جانبي استخراج نفت مي باشند و عموماً روشني بخش آسمان شبهاي ميادين -لتحليل ماهواره اي جديد از گاز هاي مشع
نشان ميدهد كه محدوديتها و جرايم اعمال شده در برخي كشورها و بكارگيري تكنولوژيهاي نوين در ميادين نفتي  -نفت دنياست

  .در برخي ديگر ناموفق بوده استجديد موجب كاهش آلودگي ها و هدر رفت ها در برخي كشور ها بوده است ليكن 
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كاهش داده % 66كاهش داده است و مكزيك % 50مطابق گزارش بانك جهاني، آذربايجان در دوسال گذشته سوزاندن گازهاي مشعل را 

ديگر كشور ها شامل قطر و جمهوري دموكراتيك كنگو اكنون حجم . گازهاي زائد را مي سوزاند%1است و كويت در حال حاضر فقط 
  .االيي از گازهايي را كه قبالً هدر مي رفت براي توليد برق استفاده ميكنندب

ميليارد متر مكعب در سال 142به  2007ميليارد متر مكعب در سال  172برآوردهاي بانك جهاني نشان مي دهد سوزاندن گازها از 
كشور عمدة توليد  20د و فقط شش كشور از مي آي 2007تا  2005با اينحال عمدة اين كاهش از فاصله . كاهش يافته است 2011

  .نموده اند 2011كننده نفت جهان اقدام به كاهش واقعي سوزاندن گازهاي مشعل درسال 
نمودارها نشان مي دهد عليرغم توافقات اعالم شده براي كاهش سريع و عمده سوزاندن گازهاي مشعل، اينرسي كاهش سوزاندن 

تاكنون صورت گرفته  2007كشور نخست دنيا از سال  20كاهش از سوي % 10د گرفته و فقط گازهاي مشعل اكنون روند ثابتي بخو
  .است

% 50حدود  2011تا  2010آمريكا كه در ردة پنجم جدول ليگ جهاني باالترين حجم سوزاندن گازهاي مشعل قرار دارد، در فاصله 
وزاندن خود را حدود سه برابر كرده است كه عمدتاً به دليل ميزان سوزاندن خود را افزايش داده است و در پنج سال گذشته حجم س

روسيه كه با فاصله زيادي بزرگترين سوزاننده گازهاي . توسعه ميادين نفتي صخره اي در مناطقي نظير داكوتاي شمالي بوده است
كعب بيش از سال قبل بوده ميليارد متر م 8/1منتشر نموده است كه  2011ميليارد متر مكعب گاز در سال  4/37مشعل دنياست، 

  .است
در پنج سال آينده كاهش دهند و عنوان مي % 30بانك جهاني ملزم ميكند كه كشورها و شركتها سوزاندن گازهاي مشعل را حداقل 

  . كند كه اين امر از نظر اقتصادي و توسعه اي قابل توجه است
يك  -با در نظر گفتن نياز به انرژي در اكثر كشور ها. ف عملي استاين يك هد": راچل كايت معاون توسعه پايدار بانك جهاني ميگويد

  ".ديگر بسادگي نمي توانيم هدررفتن اين ميزان گاز را تحمل كنيم  -پنجم مردم دنيا دسترسي به برق ندارند
اما اكنون هيچ . جهت حركت درست است اما اينكه با سرعت مورد نياز يا گامهاي مناسب پيش مي رود مطلب ديگري است"وي افزود 

  ."كشوري نميخواهد كه در اين موضوع كوتاهي كند
اين هدر رفت بزرگ يك منبع طبيعي مي تواند مبدل به سرمايه ": سوماچاكرابارتي مدير بانك اروپايي توسعه و باز سازي مي گويد

  "گذاريهاي توسعه اي سود آور شود
ي تواند براي توليد برق بكار رود، يك مشكل بوده است اما كاهش آن نياز دارند كه كنترل هدررفت گازي كه مشركتهاي نفتي اذعان 

  .به زمان، پول و تكنولوژي و نيز فراهم ساختن زير ساختهاي مورد نياز توسط كشور هاي ميزبان دارد
ويد شده است، مي گ 2014يك سخنگوي شركت نفتي فرانسوي توتال كه متعهد به نصف كردن ميزان سوزاندن خود تا سال 

  ما در جهت درست حركت مي كنيم اما اين نيز زمانبر . سوزاندن گازهاي مشعل احمقانه است اما توقف آن سخت است"
  ."است 

انجمن ها و سازمانهاي غير دولتي در نيجريه در پاسخ به درخواست بانك جهاني اعالم كرده اند كه فعاليت كمي در اين مورد صورت 
  .ردم دنيا در اثر آلودگي كه توسط برخي از كشور هاي ثروتمند بوجود مي آيد مي ميرندگرفته است و ادعا مي كنند م

سوزاندن گاز "نيمو باسي مدير جريان حقوق محيط زيست مستقر در الئوس و رئيس هيأت  مديره دوستان بين المللي زمين مي گويد 
. يان مي كنند، گياهان را مي كشند و هوا را مسموم مي كنندآنها آسمانها را بر. هاي مشعل چيزي كمتر از جنايت عليه بشريت نيست

اين دود كش ها گازهاي گلخانه اي را به اتمسفر پمپ مي كنند كه اقليم را تحت تاثير قرار داده و همه را در معرض خطر قرار مي 
نيجريه دومين سوزاننده بزرگ  ."سوزاندن گازهاي مشعل ادامه دارد چون كشتن ارزان است و منافع در حال افزايش است. دهند

گازهاي مشعل در دنياست اما عليرغم ممنوعيت آن توسط حكومت مركزي، نهادهاي فدرال و ايالتي از اجبار توقف آن توسط شركتها 
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ممنوع شد و در سال  ]در نيجريه[ 1984سوزاندن گازهاي همراه ميادين نفتي بطور رسمي در سال . عاجز بوده اند
اعالم كرد، اما اطالعات جديد نشان مي دهد كه شركتهاي فعال در اين حوزه  "مغاير با قانون اساسي"لي نيجريه آنرا دادگاه عا 2005

  .كاهش داده اند 2007نسبت به سال % 10سوزاندن را فقط 
  2012اكتبر 24-روزنامه گاردين: نقل از

درفاصله سالهاي . كشورهاي سوزاننده گازهاي مشعل قرار دارند درحال حاضر پنج كشور روسيه، نيجريه، ايران، عراق و آمريكا در صدر[
درصد و 40درصد، 6كاهش داشته اند ليكن ايران، عراق و آمريكا به ترتيب % 10و نيجريه حدود % 28روسيه بيش از  2011تا  2007

 20جدول زير ميزان انتشار . انده استميليارد متر مكعب گاز مشعل سوز 4/11حدود  2011ايران در سال . برابر افزايش داشته اند 2/2
  .]كشور عمده سوزاننده گازهاي مشعل در پنج سال گذشته را نشان مي دهد

  

  :2011تا  2007برآورد ميزان گازهاي سوزان از داده هاي ماهواره اي، 
 )ميليارد متر مكعب(حجم 2007 2008 2009 2010 2011 2011تا  2010تغيير از 

 روسيه 52.3 42.0 46.6 35.6 37.4 1.8

 نيجريه 16.3 15.5 14.9 15.0 14.6 0.3-

 ايران 10.7 10.8 10.9 11.3 11.4 0.0

 عراق 6.7 7.1 8.1 9.0 9.4 0.3

 5آمريكا 2.2 2.4 3.3 4.6 7.1 2.5

 الجزاير 5.6 6.2 4.9 5.3 5.0 0.3-

 6قزاقستان 5.5 5.4 5.0 3.8 4.7 0.9

 آنگوال 3.5 3.5 3.4 4.1 4.1 0.0

 7عربستان سعودي 3.9 3.9 3.6 3.6 3.7 0.1

 ونزوئال 2.2 2.7 2.8 2.8 3.5 0.7

 چين 2.6 2.5 2.4 2.5 2.6 0.1

 كانادا 2.0 1.9 1.8 2.5 2.4 0.1-

 ليبي 3.8 4.0 3.5 3.8 2.2 1.6-

 اندونزي 2.6 2.5 2.9 2.2 2.2 0.0

 8مكزيك 2.7 3.6 3.0 2.8 2.1 0.7-

 طرق 2.4 2.3 2.2 1.8 1.7 0.1-

 ازبكستان 2.1 2.7 1.7 1.9 1.7 0.2-

 مالزي 1.8 1.9 1.9 1.5 1.6 0.2

 عمان 2.0 2.0 1.9 1.6 1.6 0.0

 مصر 1.5 1.6 1.8 1.6 1.6 0.0

 كشور عمده20جمع 132 124 127 118 121 3.1

 بقيه دنيا 22 22 20 20 19 (1.1)

 كل سوزاندن در دنيا 154 146 147 138 140 1.9

  
   http://go.worldbank.org/G2OAW2DKZ0: ئمي به اين صفحهاتصال دا

                                                 
  شامل داكوتاي شمالي -5
  بيش از حد كم گزارش شده است -6
  شامل سهم مناطق آزاد -7
  بيش از حد زياد گزارش شده است -8
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 :اخبار شركت مهر

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>  
  عادل پرتوي

  
  
   ردپاي كربن شما به چه بزرگي است؟ -

فعاليتهاي خود در طول ) Carbon Footprint(داوطلبانه ردپاي كربن  شركت مهر در يك اقدام
به ). در وب سايت شركت اعالم شده است(سال گذشته را محاسبه و به اطالع همگاني رساند 

عنوان شركتي پيشرو در بازار كربن، شركت مهر اولين شركتي است كه اقدام به انتشار ميزان 
  .نموده است ردپاي كربن خود در ايران) بزرگي(

  ردپاي كربن شما به چه بزرگي است؟
براي پاسخ به اين سوال شما مي توانيد با مراجعه به وب سايت شركت مهر و استفاده از نرم 

  .افزاري كه در دسترس شما عزيزان قرار گرفته است، بزرگي ردپاي خود را محاسبه نماييد
خواهيم تا در اين اقدام مي ) بخصوص بخش خصوصي(از شركت هاي توليدي و خدماتي 

  .داوطلبانه براي محاسبه بزرگي ردپاي كربن خود سهيم شوند
  .شركت مهر آمادگي دارد تا ميزباني اين اقدام غيرانتفاعي را عهده دار شود

  
  
  شركت مهر به سازمان ملل ارسال شددرخواست ثبت هفتمين پروژه  -

ضمن تاييد ) Bureau Veritasركت ش(پس از كش و قوس فراوان، نهاد عملياتي منتخب پروژه 
به سازمان  2012نوامبر  16در واحد اسيد نيتريك پتروشيمي شيراز، درخواست ثبت آنرا در  N2Oكاهش كاتاليستي "نهايي پروژه 

. ليد خوردك) و هفتمين پروژه شركت مهر(بدين ترتيب مرحله نهايي ثبت پروژه مزبور به عنوان دوازدهمين پروژه ايران . ملل ارائه نمود
كنترل كامل بودن مدارك درخواست ثبت، كنترل كامل بودن اطالعات و (اين مرحله حدود سه ماه بطول مي انجامد و طي سه گام 

  . به ثمر مي نشيند) گزارش دهي پروژه و نهايتا ثبت آن توسط هيات اجرايي
سوئيس انجام  Quality Carbon Asset AGركت شايان ذكر است اين پروژه با مشاركت شركت پتروشيمي شيراز، شركت مهر و ش

  .ميليون دالر در بر دارد 7گيرد و سرمايه گذاري خارجي حدود  مي
  
  كت مهر در مرحله تاييد قرار گرفتاولين پروژه نيروگاهي شر -

سوي حله تاييد از مگاوات سيرجان در مسير بهره گيري از منافع مكانيسم توسعه پاك به مر 480پروژه احداث نيروگاه سيكل تركيبي 
 Korean Foundationپس از تهيه سند طراحي پروژه و انتخاب و عقد قرارداد با نهاد عملياتي منتخب . نهاد عملياتي منتخب رسيد

for Quality (KFQ) سند طراحي پروژه در وب سايت سازمان ملل منتشر گرديد و شركت ،KFQ  آبان ضمن  16تا  14در روزهاي
اين نيروگاه سيكل تركيبي توسط شركت نيروگاهي . د آنرا آغاز نمودييسي مدارك و مستندات پروژه براي تأروژه، برربازديد از سايت پ

در (هزار تن گاز گلخانه اي  640كيلومتري شهر سيرجان احداث ميشود و ساليانه منجر به كاهش انتشار حدود  11كرمانيان در 
  .خواهد شد) مقايسه با متوسط شبكه برق كشور
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  لين گواهي هاي كاهش انتشار ايرانفروش و كسب درآمد او -

پس از اخذ موفقيت آميز اولين گواهي هاي كاهش انتشار ايران براي پروژه تغيير سوخت در كشت و صنعت نيشكر اميركبير و به دنبال 
، Quality Carbon Assets AGآن در كشت و صنعت دعبل خزاعي، شركت مهر توانست با مشاركت همكار خارجي خود، شركت 

  .نسبت به فروش گواهي ها در بازار بين المللي كربن اقدام نموده و منابع ارزي حاصل را به ايران منتقل نمايد
  
  مكانيسم توسعه پاك بهره مي گيرد طرح توليد همزمان برق و آب شيرين مپنا از مزاياي -

جزيره قشم تحت مكانيسم توسعه پاك و ) به روش تبخيري(ب شيرين با موافقت شركت مپنا، توسعه پروژه طرح توليد همزمان برق و آ
  . كسب منافع حاصل از آن به شركت مهر واگذار گرديد

هزار مترمكعب آب در روز مي باشد طي يك سال آينده به بهره برداري خواهد رسيد و  18مگاوات برق و  50اين طرح كه شامل توليد 
  .هزار تن باشد 130ن ساليانه حدود پيش بيني ميشود ميزان كاهش انتشار آ

  
  منافع مكانيسم توسعه پاك براي تصفيه خانه فاضالب غرب تهران -

بدنبال شروع موفقيت آميز طرح بهره گيري از مكانيسم توسعه پاك در پروژه جمع آوري بيوگاز و توليد همزمان برق و حرارت در 
ه گيري تصفيه خانه فاضالب غرب تهران از منافع مكانيسم توسعه پاك نيز در تصفيه خانه فاضالب جنوب تهران، اقدامات الزم براي بهر

  .دستور كار شركت مهر قرار گرفت
اين طرح كه توسط شركت فاضالب تهران در دو فاز اجرا ميشود براي تصفيه فاضالب غرب تهران طرح ريزي شده است كه با اجراي آن 

  .انه اي جلوگيري ميشودهزار تن گاز گلخ 150ساليانه از انتشار حدود 
  
 

حاميان زمين در مقابل تغييرات آب و "شركت مهر در برگزاري سمينار  -
  مشاركت مي نمايد "هوايي
كه با مشاركت وزارت نفت، شركت ملي صنايع پتروشيمي، شركت ملي  اين سمينار

نفت ايران، دانشكده محيط زيست دانشگاه تهران، شركت مهر، انجمن مديران صنايع، 
مع استاندارد و كيفيت اسالمي و كنفدراسيون صنعت ايران برگزار ميشود به اطالع مج

رساني در مقوله تغيير اقليم و هم انديشي براي چاره انديشي در خصوص آن خواهد 
  .پرداخت

برگزار ميشود، كارگاههاي آموزشي  1391اسفند  5در ضمن اين سمينار يك روزه كه 
رات آب و هوايي، مكانيسم توسعه پاك و اقدامات ملي براي عالقمندان در زمينه تغيي

برگزار خواهد .... كاهش انتشار، بازار كربن، فرصت هاي صنايع مختلف در اين بازار و 
  .شد
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  همايش تقدير از مديران سبز -

يشهاي صدا و سيماي بهمن در مركز هما 3به همت انجمن مديريت سبز و به منظور قدرداني از مديران سبز كشور همايشي در روز 
شركت مهر ضمن مشاركت در برگزاري اين همايش، كارگاه هاي آموزشي جنبي اين همايش را . جمهوري اسالمي ايران برگزار ميشود

  .برگزار خواهد نمود
  .براي دريافت اطالعات بيشتر به وب سايت شركت مهر مراجعه نماييد

  
  
  همكاران جديد -

اميدواريم با تقويت نيروي انساني كارآمد . جديد به مجموعه شركت مهر را گرامي مي داريمضمن عرض خوشامد، پيوستن همكاران 
  .خود، كيفيت ارائه خدمات به مشتريان را بهبود بخشيم

  اسامي همكاران جديد بدين قرار است؛
 خانم الهام شيردل، فوق ليسانس مهندسي شيمي از دانشگاه صنعتي شريف

 مهندسي سيستم هاي انرژي از دانشگاه صنعتي شريف خانم مينا كالگر، فوق ليسانس

  خانم نسرين الماسي، فوق ليسانس مهندسي سيستم هاي انرژي از دانشگاه صنعتي شريف
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Summary Results of the CDM Meetings 

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 

 
 
CDM Executive Board, 69th Meeting: Bangkok, Thailand, 13 September 2012 – CDM Board 
paves way for voluntary cancellation of certified emission reductions (EB 69) 
  
In a month that saw issuance of a milestone billionth certified emission reduction (CER), the 
Executive Board of the Clean Development Mechanism (CDM) has taken a decision that could 
open up a new source of demand for the credits.  
Project participants and others engaged in the CDM will soon be able to voluntarily cancel their 
CERs into an account in the CDM registry at the UNFCCC secretariat in Bonn, Germany. This 
could encourage expanded use of CERs for voluntary emission reduction, such as by companies 
using credits as part of a social responsibility programme, by event organizers wanting to offset 
their emissions, or even by individuals wishing to reduce their carbon footprint.  
“The units created by the CDM are for use by countries with an emission reduction commitment 
under the Kyoto Protocol. Now, thanks to this decision, in time CERs could be readily available to 
virtually anyone,” said Board Chair Maosheng Duan. “Companies and many individuals are eager 
to reduce their greenhouse gas emissions. Having access to CERs will help them to do that, with 
confidence, knowing that the units represent true emission reductions.”  
Also at its 69th meeting, the Board heard from the authors and received the final report of the High-
Level Panel on the CDM Policy Dialogue. The dialogue, conducted by a select, independent panel, 
was launched by the then Chair of the Board, Martin Hession, and the Executive Secretary of the 
UNFCCC, Christiana Figueres, last year at the International Climate Change Conference in Durban, 
South Africa.  
“The Board appreciates all of the hard work done by the high-level panel. The next step is to look 
closely at all of the recommendations,” said Mr. Duan.  
The Dialogue was launched to reflect on experience gained in implementing the CDM and 
recommend how to position the mechanism going forward. The 11-person panel engaged a wide 
range of stakeholders through meetings, visits and studies in coming up with its findings on the 
operations, experience, benefits and shortcomings of the CDM. 
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 “These are independent recommendations based on extensive consultation and research,” said Mr. 
Hession, who is Vice-Chair of the Board. “They are challenging and I hope they generate the sort of 
informed debate the CDM deserves.”  
The Board at its meeting also concluded on two important procedures relating to the vetting of 
projects and their emission reductions, as well as an emissions baseline standard that will enhance 
consistency, objectivity and predictability in the development of the methodologies that underpin 
CDM projects.  
The so-called significant deficiencies procedures, which are destined for consideration by the 
Parties to the Kyoto Protocol in Doha, Qatar, later this year, set out the possible consequences if the 
work of a project validator or emissions verifier results in excess issuances of credits. The other 
procedures, on materiality, set out how validators and verifiers can determine the relative 
importance of the information considered in a validation or verification, and prioritize the vetting 
process accordingly.  
The Board also gave guidance on how changes to global warming potential (GWP) measurements 
by the Intergovernmental Panel on Climate Change, taking effect at the beginning of 2013, will 
affect project participants and co-ordinating/managing entities (CMEs). The Board agreed to initiate 
a work programme to elaborate on the effects and communicate the results, so that project 
participants and CMEs can plan accordingly.  
For the full report of the meeting see http://cdm.unfccc.int/EB/index.html. For further information 
contact CDM-press@unfccc.int. 
  
About the Kyoto Protocol’s clean development mechanism  
The CDM allows emission-reduction projects in developing countries to earn certified emission 
reduction (CER) credits, each equivalent to one tonne of CO2. CERs can be traded and sold, and 
used by industrialized countries to meet a part of their targets under the Protocol. The CDM assists 
countries in achieving sustainable development and emission reductions, while giving industrialized 
countries some flexibility in how they meet their emission targets. 
 

CDM factoids 13.09.2012 
Number of projects registered  4602  
Number of projects with CERs issued  1736  
CERs issued to date 1,003,277,511  
Projects in pipeline (Includes all projects from 
validation stage; includes registered projects)  

> 8400  

Top five countries by number of projects registered 
China 2316  
India 890  
Brazil 211  
Mexico 144  
Viet Nam 140  

Top five countries by CERs (Expected average annual CERs from registered projects)  
China 415,696,828  
India 70,137,683  
Brazil 24,929,011  
Republic of Korea 19,481,151  
Mexico 12,694,175  
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- Methodologies Panel fifty-eighth meeting (MP WG58) 
Date of meeting: 15 to 19 October 2012 
Bonn, Germany 
Conclusion of the meeting 
The Meth Panel dealt with methodology and case specific issues, including submissions of 
methodologies and standardized baselines received by the deadlines specified in the last report, and 
made recommendations to the Board, in line with the 2012 workplan of the Meth Panel. 
The Meth Panel adopted the report and concluded its 58th meeting. The report and annexes will be 
available on the UNFCCC website. 

  
  

- Thirty-ninth meeting of the Small-Scale Working Group (SSC WG39) 
Date of meeting: 9 to 12 October 2012 
Bonn, Germany 
 
The SSC WG recommended that the Board take note that: 
(a) The SSC WG continued to analyse how to address the graduation of the approved positive list of 
technologies and agreed to continue the work at its next meeting. The work is being carried out in 
response to the request by the Board at its sixty-eighth meeting to analyse options to determine 
when the technologies included in the positive list will graduate to become mature technologies 
warranting a revision of the positive list. The SSC WG also agreed to seek input from external 
experts with scope of work covering the possibility of broadening the current positive list of 
technologies; 
(b) In response to the request by the Board at its sixty-ninth meeting, consultation was held on the 
draft guidelines for the determination of baseline and additionality thresholds for standardized 
baselines using the performancepenetration approach and the SSC WG provided feedback to the 
secretariat. 

  
Policy issues 
The SSC WG recommended that the Board take note that the SSC WG initiated an analysis of 
existing PoA provisions in SSC methodologies and agreed to continue the work at its next meeting. 
The analysis is being carried out in response to the guidance by the Board at its sixty-seventh 
meeting, that approved methodologies are eligible for application in a PoA irrespective of whether 
it includes guidance on how to translate the relevant requirements into eligibility criteria (EB 67 
report, para. 97). 
 
Adoption of the report 
The SSC WG adopted the report and concluded its 39th meeting. The report and its annexes will be 
made available on the UNFCCC website. 
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- Afforestation and Reforestation Working- Group thirty-seventh meeting (AR WG37) 
Date of meeting: 29 to 31 October 2012 
Bonn, Germany 
 
Calls for public input 
The A/R WG considered the responses to the call for public inputs, and the clarifications provided 
by the World Bank and Det Norske Veritas (DNV) upon the request from the secretariat as a 
follow-up to the inputs, submitted in response to the call for public inputs (open 23 July to 22 
August 2012) on the draft revised tool "Estimation of carbon stocks and change in carbon stocks of 
trees and shrubs in A/R CDM project activities”. 

  
Conclusion of the meeting 
The A/R WG dealt with methodology and case specific issues, including submissions of 
methodologies received by the deadlines specified in the last report, and made recommendations to 
the Board, in line with the 2012 workplan of the A/R WG. 
The A/R WG adopted the report and concluded its 37th meeting. The report and annexes will be 
available on the UNFCCC website. 
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Other News: 

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  

  

- High-level panel releases large body of research on CDM 

Bonn, 31 October 2012- The results of an extensive research programme on the Kyoto Protocol's 
CDM have been released by the high-level panel on the CDM Policy Dialogue. 

http://cdm.unfccc.int/about/policy/index.html 

 

- UNFCCC and IGES collaborate to address climate change 

Bonn, 23 October 2012 - The UNFCCC and the Institute for Global Environmental Strategies 
(IGES) based in Japan, recently established a framework of cooperation to address global climate 
change issues. Under the framework, the two organizations will collaborate on database 
development, research, regional events, publications and other initiatives. 
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- UNFCCC forges first-of-kind partnership to assist development of CDM projects 

Bonn, 16 October 2012 - In an effort to bring the benefits of the Kyoto Protocol's CDM to currently 
underrepresented countries, the UNFCCC, in collaboration with the Banque Ouest Africaine de 
Développement, has established a CDM support office in Lomé, Togo to help the region engage in 
the development of CDM projects. 

http://cdm.unfccc.int/press/index_html 

 

- New videos: local farmers realize benefits of CDM reforestation project 

Bonn, 15 October 2012 - Two short videos featuring project participants in the Humbo Ethiopia 
Assisted Natural Regeneration Project (CDM Project 2712) are now available for viewing online. 
The Humbo project has just become the first forest regeneration project in Africa to receive carbon 
credits under the CDM. 
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- UNFCCC head calls for global carbon market collaboration 

Washington D.C. , 2 October 2012 - Global carbon markets need to be linked for security and 
fungability as part of a larger climate mitigation strategy, Christiana Figueres told an audience in 
Washington D.C. Her remarks were part of her keynote speech at the Carbon Forum North America 
that opened on Monday. 

http://unfccc.int/files/press/statements/application/pdf/20121001_carbon_forum_north_ameri
ca.pdf 

 
 

- CDM Board paves way for voluntary cancellation of CERs 

Bangkok, 13 September 2012 - In a month that saw issuance of a milestone billionth certified 
emission reduction (CER), the Executive Board of the CDM has taken a decision that could open 
up a new source of demand for the credits. 

http://cdm.unfccc.int/press/index_html 
 

 

- Kyoto Protocol’s clean development mechanism registers 5,000th project 

15 November 2012-Bonn, Germany 
The Kyoto Protocol's clean development mechanism (CDM), the international market-based tool 
that incentivizes greenhouse gas emission reduction projects in developing countries, has registered 
its 5,000th project. 
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