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  نقش مكانيزم توسعه پاك در تامين مالي پروژه ها

  

يزمهاي انعطاف پذير پروتكل يكي از مكان (Clean Development Mechanism) مكانيزم توسعه پاك

كه مطابق آن كشورهاي توسعه يافته اي كه متعهد به كاهش انتشار گازهاي گلخانه اي مي باشند، است  كيوتو

  .خاك كشور توسعه نيافته ديگر هستند مجاز به انجام اين تعهد خود در

هزينه هاي گزافي دارد و حال آنكه ) يا شركتهاي آنها(كاهش گازهاي گلخانه اي براي كشورهاي توسعه يافته 

لذا . ايشان مي توانند با هزينه پايينتري به همان ميزان در يك كشور توسعه نيافته كاهش انتشار داشته باشند

ستفاده از مكانيزم توسعه پاك در جهت تامين بخشي از تعهدات خود به سازمان ملل اين كشورها عالقمند به ا

  .مي باشند

كشورهاي توسعه يافته با رغبت تمام حاضر به تامين سرمايه گذاري، انتقال تكنولوژي و حتي در اين راستا، 

هم عالوه بر موارد فوق به پرداخت مبالغي به كشورهاي توسعه نيافته هستند و متقابال كشورهاي توسعه نيافته 

مزاياي نسبي قابل مالحظه اي همانند كاهش مصرف منابع، توسعه پايدار و حفظ محيط زيست، ايجاد اشتغال و 

  .ايجاد امكانات رفاهي و فرهنگي در محل اجراي طرحها دست مي يابند

  ولي چه پروژه هايي امكان استفاده از اين مكانيزم را دارند؟

براي كاهش ) و كالً پروتكل كيوتو كنوانسيون تغيير آب و هواي سازمان ملل متحد(ك مكانيزم توسعه پا

و نبايد با ساير پروتكل ها و بوده  كه موجب اثر گلخانه اي و گرمايش زمين هستند، گازهاي گلخانه اي

زهاي گلخانه گا. كنوانسيون هايي كه براي كنترل آلودگي هوا و يا ساير منابع مطرح هستند اشتباه گرفته شود

و نظر عبارتند از دي اكسيدكربن، متان، اكسيد نيترو، هگزا فلوريد گوگرد، كلرو فلورو كربنها و پرفلور اي مورد

هر پروژه اي كه به نحوي موجب كاهش يكي از گازهاي فوق شود، از مصاديق پروژه هاي مكانيزم توسعه . كربنها

  .پاك مي باشد
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كاهش مصرف . سيد كربن است كه به انحاء مختلف قابل كاهش استعمده ترين گاز اين مجموعه دي اك

، افزايش راندمان مصرف انرژي، بازيابي انرژي اتالفي، استفاده از انرژيهاي نوين ...)سوخت و برق و (انرژي 

با هيدرو (استفاده از سوختهاي پاك ... جايگزين مثل نيروگاههاي بادي، برقابي، زمين گرمايي، زيست توده و 

، بازيابي گاز دي اكسيد كربن، جلوگيري از سوزاندن گازهاي همراه در )ربن معادل پايينتر از وضعيت قبليك

  .ميادين نفتي و پااليشگاهها، جنگل كاري و احياء جنگلها و بسياري موارد ديگر

اهش چنانچه فرصت پروژه اي در يك شركت كشور توسعه نيافته وجود داشته باشد كه در نهايت منجر به ك

گازهاي گلخانه اي خواهد شد، اين شركت مي تواند با معرفي اين پروژه به شركتهاي كشورهاي توسعه يافته، 

  .حمايت يكي از آنها را براي تامين مالي پروژه جلب نمايد

معموالً در اين پروژه ها هدف چيزي غير از دريافت سرمايه گذاري يا درآمدهاي مكانيزم توسعه پاك مي باشد 

بعنوان . درآمدهاي حاصل از آن بعنوان يك پارامتر تاثيرگذار در نرخ بازگشت سرمايه طرح مطرح است ليكن

و براي آن ( توسعه نيافته فرصتي براي كاهش مصرف سوخت دارد ) يا شركتي در يك كشور(مثال اگر كشوري 

در اين پروژه كاهش مصرف سوخت مي باشد ولي در كنار آن اين  هدف اصلي ،)ياز به يك تكنولوژي باالتر داردن

شركت مي تواند درآمدهاي مكانيزم توسعه پاك را نيز بدست آورد و يا براي تامين تكنولوژي باالتر از شركتي 

نكته مهمي كه بايد ذكر شود اينكه مطابق قوانين مكانيزم توسعه پاك، استفاده از درآمدهاي  .خارجي بهره گيرد

  .مكانيزم توسعه پاك ميبايست در مرحله تهيه طرح مالي پروژه يا طرح امكانسنجي فني و اقتصادي لحاظ شود

درآمد حاصل از كاهش گازهاي گلخانه اي بسته به نوع و اندازه طرح دارد ليكن بطور متوسط مي توان چنين 

مگاوات ساعت  5/1اهش مصرف هر و يا بعبارتي براي ك(بيان كرد كه به ازاي كاهش هر تن دي اكسيد كربن 

  .درآمد نصيب پروژه مي شوديورو  10حدود ) مترمكعب گاز طبيعي 420برق و يا كاهش مصرف هر 

بيش از سه برابر حجم سرمايه در يك طرح در صورتيكه درآمد حاصل از كاهش انتشار گازهاي گلخانه اي 

يد شركت خارجي را پيدا كنيد كه تمام سرمايه باشد، در اين صورت شما مي توان آن گذاري اوليه مورد نياز

ليكن اگر اين نسبت كاهش يابد، جذابيت آن براي سرمايه گذاري . گذاري اوليه الزم براي پروژه را تامين نمايد
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در اين صورت شما فقط . از بين خواهد رفت كه فقط از درآمدهاي حاصل از كاهش انتشار سود ميبرد،  خارجي

يورو  10كه حدود (حاصل از فروش امتياز اختصاص يافته براي شما از طرف سازمان ملل  مي توانيد از درآمد

براي افزايش نرخ ) براي هر امتياز ميباشد و هر امتياز يا گواهي معادل كاهش يك تن دي اكسيد كربن است

  .بهره مند شويدبازدهي سرمايه خود 

كه فقط از درآمد ( امكان جذب سرمايه گذار خارجي  مگاواتي 100بعنوان نمونه يك نيروگاه بادي يا برقابي 

عه طرح مكانيزم توسعه ندارد ليكن صاحب چنين نيروگاهي مي تواند با توس) مكانيزم توسعه پاك منتفع شود

اگر شما . يورو كسب نمايد و اين عالوه بر درآمد فروش برق مي باشد 1،400،000ساليانه حدود  پاك در آمد

درصد  10ميليون ليتر نفت كوره مصرف مي كند،  100كارخانه خود را كه ساليانه بتوانيد مصرف سوخت 

يورو  300،000كاهش دهيد، شما مي توانيد از محل اجراي طرح مكانيزم توسعه پاك، ساليانه درآمدي حدود 

تما عالوه بر آن شما ح. درصدي سوخت مي باشد10اين درآمد عالوه بر هزينه صرفه جويي شده . كسب نمائيد

حفظ محيط زيست منطقه كوشا بوده ايد و منافع جنبي و پايدار تكنولوزي باالتري بكار برده ايد، در توسعه 

  .نظير اشتغال ايجاد نموده ايد

اين پروژه ها . كشور مختلف از منافع مكانيزم توسعه پاك بهره مي برند 55پروژه در  1600تاكنون بيش از 

 300اهش انتشار گاز دي اكسيد كربن داشته اند و نرخ ساليانه آنها حدود ميليون تن ك 260تاكنون قريب به 

و تمركز اصلي پروژه ها  تعمده پروژه هاي فوق در كشورهاي چين، هند و برزيل بوده اس. ميليون تن مي باشد

 .در زمينه انرژي است
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