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  "در آن ايرانتجارت كربن و جايگاه  "

سال قبل تر ارزش آن  4ميليارد دالر دارد در حاليكه  120ي افزون بر رتجارت كربن با پيشينه بيش از يك دهه، اكنون بازا

رونق تصاعدي . برابر كنوني برسد 5سال آتي ارزش آن به بيش از  4كمتر از يك ميليارد دالر بود و پيش بيني مي شود ظرف 

  اين بازار از كجا نشات مي گيرد؟

ميالدي پروتكلي در كنوانسيون تغيير آب و هواي سازمان ملل اجرايي گشت كه مطابق آن كشورهاي توسعه  2005در سال 

يافته متعهد شدند در راستاي كاهش اثرات پديده گلخانه اي كه موجب گرمايش زمين و تغييرات آب و هوايي در مناطق 

اين پروتكل كه به پروتكل . اي خود را به ميزان معيني كاهش دهنده است، ميزان انتشار گازهاي گلخانهمختلف كره خاكي شد

  .كيوتو شهرت يافته است مكانيزمهايي را براي اجرايي شدن اين تعهدات پيش بيني نموده است

ه طبق آن به مي باشد ك (Clean Development Mechanism)يكي از اين مكانيزمها، مكانيزم توسعه پاك 

اي را با همكاري و در صنايع كشورهاي در حال توسعه يا توسعه كشورهاي متعهد اجازه داده مي شود كاهش گازهاي گلخانه

اي، ضمن سرمايه گذاري و انتقال تكنولوژي و ايجاد اشتغال و نيافته انجام دهند و بدين ترتيب عالوه بر كاهش گازهاي گلخانه

  .حفظ محيط زيست در كشورهاي در حال توسعه يا توسعه نيافته كمك كنندبه توسعه پايدار و... 

اي با اجراي طرحهايي نظير كاهش مصرف سوخت، افزايش بهرهدر روند اجراي مكانيزم توسعه پاك، كاهش گازهاي گلخانه

رژي، استفاده از منابع انرژيهاي وري انرژي در نيروگاهها، شبكه انتقال، صنايع و غيره، جلوگيري از هدر رفت انرژي يا منابع ان

  .تجديدپذير، جنگل كاري و غيره صورت مي گيرد

 با اجراي اين طرحها كشورهاي توسعه نيافته عالوه بر جذب سرمايه خارجي و تكنولوژي باالتر، درآمدهايي را نيز كسب 

اي پايه يكن براي كاهش هر تن گاز گلخانهمقدار اين درآمدها وابسته به شرايط و حدود طرحها و توافق طرفين دارد ل .كنندمي
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اين درآمد جذاب موجب هجوم موسسات مالي و . يورو نصيب صاحب پروژه مي شود 10درآمدي حدود ) كربن دي اكسيد(

  .سرمايه گذاري و جهش سريع بازار تجارت كربن گرديده است

پروژه،  500ه كشورهايي نظير چين با بيش از پروژه در سراسر جهان به ثبت رسيده ك 1600تاكنون بيش از  2005از سال 

پروژه جلودار استفاده از اين فرصت بين المللي هستند و تاكنون از مجموع  150پروژه و برزيل با حدود  400هند با حدود 

تصاص بازار را به خود اخ% 50قريب به ميليون تن  142اي، چين به تنهايي با حدود ميليون تن كاهش گاز گلخانه 285حدود 

اكسيد كربن در سال  يميليون تن د 296مطابق اعالم سازمان ملل اين تعداد پروژه ثبت شده، منجر به كاهش حدود . داده است

اي اين بازار با روند افزايشي بي وقفه. ها به همراه داردشود و درآمدهاي ساليانه چند ميليارد دالري براي صاحبان پروژهمي

  .ادامه دارد

اي پتانسيل بسيار بااليي در بخشهاي مختلف براي پياده نمودن ميليون تن گاز گلخانه 500انتشار ساليانه بيش از كشور ما با 

اين درآمدها عالوه بر . چند صد ميليون دالري قابل دسترس استطرحهاي مكانيزم توسعه پاك دارد و تحصيل درآمدهاي 

  .ايه گذاري خارجي، كاهش مصرف منابع، ايجاد اشتغال و غيره مي باشدتوسعه پايدار، جذب سرم و حفظ محيط زيست

 ! نبوده است؟ اند،اي به ثبت رساندهپروژه ي كه تاكنونكشور 55اما چرا تاكنون ايران يكي از 

. شودسازماندهي و به سازمان ملل معرفي مي براي پيگيري و نظارت پروژه هاي مكانيزم توسعه پاك، نماينده اي در هر كشور

ليكن تاكنون اين مرجع ساختار تشكيالتي . در ايران سازمان حفاظت محيط زيست مرجع صالحيتدار ملي معرفي شده است

نيروي انساني مناسبي براي . مناسبي ندارد و معاونت محيط زيست انساني آنرا به عنوان يكي از مشاغل جنبي مديريت مي كند

از اينرو فعاليتهاي اين مرجع در ايران بسيار محدود بوده و . دجه هاي دولتي ندارداي در سر فصل بوآن فراهم نشده و بودجه
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اموري از قبيل تبليغ و معرفي اين فرصت جهاني به مديران و كارشناسان، فرهنگ سازي و تهيه منابع به زبان فارسي و حتي 

  .سامان نرسيده استمكانيزم توسعه پاك در ايران به تهيه و تصويب آيين نامه اجراي پروژه هاي 

نتيجه اين عدم تكاپويي اين است كه اقتصاد دولتي كشور با گذشت حدود چهار سال از اجرايي شدن پروتكل كيوتو، هنوز 

و چه بسا پروژه هايي در راستاي  .اين فرصت بي بديل را نشناخته است چه رسد به اينكه از آن استفاده بهينه نموده باشد

يا جلوگيري از سوزاندن  مثل بهينه سازي سوخت و بهره وري انرژي يا نيروگاههاي برقابي(اي انهكاهش انتشار گازهاي گلخ

از در ايران به اجرا مي رسد و بدليل عدم آگاهي و اقدام به موقع مديران مربوطه، ) گازهاي مشعل ميادين نفتي و پااليشگاهها

  .اين فرصت براي كسب درآمدهاي مضاعف استفاده نميشود

ن حال بخش خصوصي نيز در اين عرصه فعاليت چنداني ندارد و تالشهاي دو سه سال اخير چند شركت فعال در اين درعي

رويه هاي زمانبري چون آيين نامه  و روالها و نانزمينه هم در هزارتوي بروكراتيك شركتهاي دولتي كه عمدتا از عدم آگاهي آ

 2012آنجا كه فرصت استفاده از اين مكانيزم محدود بوده و تا پايان سال  از. معامالت ناشي مي شود، راه به جايي نبرده است

ميالدي مي باشد و اكنون كه سال جديد با نام اصالح الگوي مصرف، سياستها و اقدامات مديران و تصميم گيران دولتي را در 

بسيار مغتنم خواهد بود تا با يك  جهت كاهش مصرف منابع و يا افزايش بهره وري منابع و انرژي در پي خواهد داشت فرصتي

برنامه ريزي سريع و اقداماتي جهادي در بخش مديريت كالن اقتصاد كشور، اين طرحها از منافع و درآمدهاي مضاعف بين 

  .بهره بگيريمتجارت كربن  بزرگ بازار ما نيز از اين المللي هم استفاده نمايند باشد كه
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