










 سي امين شماره مجله اخبار مالي در شرايطي منتشر 
مي شود كه اقتصاد كشور متاثر از رخدادهاي گوناگون و 
عظيم داخلي و خارجي خود را آماده انتقال به فاز جديد 
در عرصه عرضــه و تقاضا مي كند. حذف ارز ترجيحي، 
همگامي نرخ ارز ملي با بازارهاي بين المللي، انتقال فشار 
درآمدي دولت از منابع نفتي به منابع مالياتي، آزاد سازي  
قيمتي زيرپوســتي اما مســتمر كاال و خدمات، تالش 
براي بهبود فضاي كســب وكار، افزايش 57.4درصدي 
نرخ دســتمزد كارگري، توليد، فروش و تزريق معادل 
8.2ميليون بشكه نفت توسط انرژي در بازارهاي داخلي 
و خارجي، كنترل نرخ بهره بانكي و... تنها بخشــي از 
واقعياتي هستند كه اقتصاد ايران در سال1401 براساس 

آنها باز تنظيم شده و به پيش خواهد رفت.
هم اكنون در عرصه بين المللي تالش ويژه اي در حال انجام 
است تا معامله اي دو سر برد در قالب برجام شكل بگيرد. از 
سوي ديگر تهاجم روسيه به اوكراين كه با سيل تحريم ها عليه 
اين كشور به ويژه در بخش نفت و گاز همراه شده و پيش بيني 
مي شــود كه ادامه داشته باشــد، به ناگاه درب جديدي را 
پيــش روي اقتصاد ايران گشــود تا بتواند پس از 20ســال 
فرصت ســوزي و از دست دادن موقعيت ها، در بازار انرژي و 
حمل ونقل ورود جدي و مؤثر داشته باشد؛ چرا كه هم اكنون 
و در غياب نفت و گاز روسيه، تنها ايران است كه از ظرفيت 
تعادل بخشي واقعي به بازار انرژي جهان برخوردار است. در 
عرصه حمل ونقل نيز موقعيت ژئوپليتيك كشور امكان كاهش 
هزينه سفرهاي هوايي و زميني را براي حمل ونقل بار و مسافر 

از شرق به غرب و بالعكس فراهم مي سازد.
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خوشبختانه در آســتانه قرن جديد چشم انداز اقتصادي 
كشور روشن ديده مي شــود هر چند كه بهره مندي از اين 
فرصت ها نيازمند مديريت حرفه اي و هدفمند و بستر سازي  
الزم براي امكان تحقق است. به عالوه بايد توجه داشت كه 
به دليل شرايط انتقال به فاز جديد، برخي فشارهاي اجتماعي 
و سياسي از سوي گروه ها و اقشاري كه به نوعي همزيستي 
و همياري با اقتصاد رانتي - داللي - دولتي داشــته اند قابل 
پيش بيني است، اما به نظر مي رسد اراده سياسي - اقتصادي 
براي تغيير شرايط در سطوح باالي تصميم گيري كشور شكل 

گرفته است.
در شرايطي كه چشم انداز اقتصادي درعرصه تقاضا براي 
محصوالت و خدمات داراي مزيت كشــور در حال افزايش 
جدي اســت به يك نكته بايد توجه جدي شود و آن چيزي 
نيست جز محيط زيســت و تغييرات اقليمي. اعمال توسعه 
خطي در غياب ســند قانونــي و ملي آمايش ســرزميني 
باعث تخريب گســترده خــاك، آب و هــوا در بخش هاي 
بزرگي از كشــور شده است. اين ســند بايد هرچه سريع تر 
با اعمال متغييرهاي زيســت محيطي و اقليمي در چارچوب 
اســتاندارد هاي حكمراني خــوب )ESG( تهيه و به عنوان 
يك ســند باالدستي در برنامه هاي توسعه ملي و منطقه اي 
مــورد اعمال قرار گيرد چرا كه با ادامه روند فعلي توســعه، 
هزينه هاي عمده اي بر كشور وارد خواهد شد ازجمله سالمت 
بخش بزرگي از جمعيت كشور در معرض تهديد جدي قرار 
مي گيرد و همچنين عدم تعادل هاي توســعه اي، باعث خالي 

شدن فالت مركزي خواهد شد.
يكي از مهم ترين خروجي هاي ســند آمايش ســرزميني 
مي تواند تشــكيل بازار كربن ملي در ايران باشد. بازاري كه 
ضمن حفظ مزيت رقابتي، باعث ارتقاي منابع درآمدي دولت، 
افزايــش راندمان شــركت هاي توليد كننده و مصرف كننده 
انرژي كربن پايه، صيانــت از منابع ملي، تامين هزينه هاي 
زيست محيطي ناشي از فعاليت توسعه اي و تجاري شركت ها 
و حفظ منافع ناشــي از تراز مثبــت ردپاي كربن در داخل 
كشــور به جاي انتقال منافع آن بــه مصرف كننده خارجي 
باشــد. اين بازار هم اكنون در 40كشــور جهان فعال است. 
چيــن جديد تريــن و بزرگ ترين آنها را در ســال 2021 و 
پيــش از اجالس آب و هوايي گالســكو ايجاد و فعال كرد 
بعــد از چين بازار كربن اتحايده اروپا بزرگ ترين بازار كربن 
جهان اســت. بازار كربن به سرعت در حال گسترش است و 
پيش بيني مي شــود با توجه به هدف گذاري نرخ كربن صفر 
تا ســال2030 به بازاري چندين برابر بزرگ تر و ثروتمند تر 

از بازار نفت تبديل شود.
با توجه به كميت و كيفيت منابع انرژي در كشــور، بازار 
كربن ملي مي تواند بالقوه رهبري اوراق مالي كربن در اوپك 
را در دست بگيرد و بدين ترتيب در مسير تقويت ارتباط هاي 
منطقه اي و بين المللي، توســعه پايداري جمعي و حاكميت 
خــوب در قرن جديد و پشــتيباني از تغييــر فاز اقتصادي 

گام بردارد. 

Sشركت صنايع معدني M I Cخراسان
)سهامي خاص(

Persian Gulf Petrochemical Industries Co

P G P I C

Pars Petrochemical Co.
)سهامي عام(

(NGHSCO)

شركت سنگ آهن گهرزمين

سهامي عام
Goharzamin Iron Ore co



 نظام بازار گازهاي گلخانه اي يا به عبارت ســاده تر نظام 
 )GHG( و ساير گازهاي گلخانه اي )ETS( تجارت انتشار كربن
يك نظام معامالتي انتشار گازهاي گلخانه اي است كه با نام 
طرح معامالتي انتشار گازهاي گلخانه اي نيز شناخته مي شود. 
هدف اين شيوه اين است كه رقابت پذيري سوخت هاي فسيلي 
را در بازار كاهش داده و سرمايه گذاري در منابع انرژي كم كربن 
مانند انرژي باد و فتوولتائيك را سرعت بخشد. سوخت هاي 
فسيلي محرك اصلي تغييرات آب و هوايي شناخته شده اند. 
آنها 89درصد از كل انتشار و 68درصد از كل انتشار گازهاي 
گلخانه اي را تشــكيل مي دهند.  اين روش سازوكار بازاري 
است كه به آن دسته از نهادها )مانند كشورها، شركت ها يا 
كارخانه هاي توليدي( كه گازهاي گلخانه اي را در جو منتشر 
مي كنند اين امكان را مي دهد تا اين گازها را خريد و فروش 
كنند. )انتشار به معناي انتشار گازهاي گلخانه اي در اتمسفر 

در يك منطقه و دوره زماني معين است(
اعتبــارات كربن و تجارت كربن توســط دولت ها با هدف 
كاهش تدريجي انتشــار كلي كربن و كاهش ســهم آنها در 
تغييرات آب و هوايي مجاز اســت. قراردادهاي تجارت كربن، 
فروش اعتبار براي انتشــار دي اكســيد كربن بين كشورها 
را به عنوان بخشــي از يك توافق بين المللي با هدف كاهش 
تدريجي انتشار گازهاي گلخانه اي مجاز مي كند. تجارت كربن با 
اجرايي شدن پروتكل كيوتو )پيمان كيوتو( در سال2005آغاز 
شد، اين يك معاهده درقالب سازمان ملل متحد با هدف كاهش 
انتشار جهاني كربن و كاهش تغييرات آب و هوايي بود. به دنبال 
اين پروتكل، كشورها و مناطق مختلف برنامه هاي تجارت كربن 
را آغاز كردندبه ترتيبي كه اتحاديه اروپا نخستين بازار را براي 
اين تجارت تدارك ديد و در ژوئيه 2021نيز چين يك برنامه 
ملي تجارت گازهاي گلخانه اي را آغاز كرد. اصل اساسي پروتكل 

 CO2 كيوتو اين بود كه كشورهاي صنعتي بايد ميزان انتشار
خود را كاهش دهند.

وقتي كشورها از سوخت هاي فسيلي استفاده مي كنند و 
دي اكسيدكربن توليد مي كنند، به صورت مستقيم هزينه اي 
براي پيامدهاي سوزاندن آن پرداخت نمي كنند. هزينه هايي 
مانند قيمت خود سوخت براي آنها وجود دارد، اما هزينه هاي 
ديگري نيز وجود دارد كه در قيمت سوخت لحاظ نمي شود. 
اين ها به عنوان عوامل خارجي شــناخته مي شوند. در مورد 
استفاده از ســوخت فسيلي، اين اثرات خارجي اغلب اثرات 
خارجي منفي هســتند، به ايــن معني كه مصرف محصول 

اثرات منفي بر اشخاص ثالث دارد.
اما در كنفرانس تغييرات اقليمي COP26 گالســكو در 
نوامبر2021 قوانيني براي بازار جهاني كربن وضع شد و در 
اين باره براي نخستين بار توافقنامه اي براي تحقق اهداف در 
توافقنامه آب و هوايي پاريس در سال2015 مورد تأييد قرار 
گرفت. هدف اين است كه كشور ها و شركت ها تشويق شوند 
با اســتفاده از تكنولوژي و رفتن به سوي توليد سبز، انتشار 
كربن خود را كاهش دهد تا مجوزهاي باقي مانده براي فروش 
بيشتري داشته باشد. كشورهاي بزرگ تر و ثروتمندتر عمال 
به تالش هاي كشــورهاي فقيرتر و با آلودگي بيشتر با خريد 
اعتبارات آنها يارانه مي دهند. اما با گذشت زمان، كشورهاي 
ثروتمندتر، انتشار گازهاي گلخانه اي خود را كاهش مي دهند 
تا نيازي به خريد تعداد زيادي از آنها در بازار نداشته باشند.

 مزايا و معايب تجارت كربن
طرفداران تجارت كربن اســتدالل مي كنند كه اين يك 
راه حل مقرون به صرفه براي حل مشكل تغييرات آب و هوايي 
است و در سطوح گوناگون انگيزه پذيرش فناوري هاي نوآورانه 

را در اين زمينه فراهم مي آورد. از سوي ديگر، تجارت انتشار 
كربن به طور گســترده و فزاينده اي مورد انتقاد قرار گرفته 
اســت. ازجمله مهم ترين انتقاد ها از اين روش، تغيير توجه 
و تمركز از موضوع فــوري گرمايش جهاني و لزوم برخورد 
سريع با آن به موضوع فرعي مبادالت تجاري كربن و تعويق 
تصميم گيري بر تحقق اقتصاد سبز و توليد سبز است. البته، با 
وجود انتقادها، تجارت كربن يك مفهوم محوري در بسياري 
از پيشــنهادها براي كاهش يــا كاهش تغييرات آب و هوا و 

گرمايش جهاني است.

 تجارت كربن چگونه عمل مي كند؟
در چارچوب تجارت كربن به هر كشــور يا شركتي تعداد 
مشخصي مجوز براســاس استانداردهاي تعيين شده جهت 
انتشار دي اكســيد كربن تا يك سطح معين داده مي شود 
cap-and-trade. حال اگر كشــور يا شــركت مزبور تمام 
مجوزهاي خود را مصرف نكند)مقدار كمتري دي اكسيد كربن 
منتشر نمايد( مي تواند مجوزهاي استفاده نشده را به كشور يا 
شركت ديگري بفروشد كه مي خواهد بيش از مجوزهايش دي 
اكســيد كربن منتشر كند. نكته اين است كه هر سال تعداد 
كمتري از مجوزهاي جديد به هر كشور يا شركت اعطا مي شود.

COP26 قرارداد تجارت كربن 
پس از رايزني هاي بسيار، قوانيني براي بازار جهاني كربن 
در كنفرانــس تغييرات آب و هوايي COP26 گالســكو در 
نوامبر2021 ايجاد شد و يك رويكرد يكپارچه جهاني را براي 
نخستين بار در توافقنامه آب و هواي پاريس در سال2015 
به وجود آورد. چارچوب مورد توافق كه به عنوان ماده6 معروف 
شده است، شامل دونظام جداگانه متمركز و دوجانبه است. 
نظام متمركــز براي بخش هاي دولتي و خصوصي اســت، 
درحالي كه نظام دوجانبه براي كشورها طراحي شده است تا 
اعتبارات جبران كننده كربن را مبادله كنند و به آنها كمك 

كند تا به اهداف انتشار خود دست پيدا كنند.
طبــق توافق جديد، كســاني كه اعتبــارات كربن ايجاد 
مي كنند، 5درصد از درآمد حاصل از آن را به صندوقي براي 
كمك به كشــورهاي در حال توسعه براي مقابله با تغييرات 
آب و هوايي واريز مي كنند. همچنين، 2درصد از اعتبارات از 
چرخه خارج خواهد شد تا از كاهش كلي آالينده ها اطمينان 
حاصل شود. قوانين جديد به شركت كنندگان اجازه مي دهد 
تا از اعتبارات قبلي ايجاد شده بين سال هاي 2013 و 2020 
اســتفاده كنند، اين مجوز اين نگراني را ايجاد كرده اســت 
كه به طور بالقوه مي توانند بازار را اشــباع كنند و قيمت ها را 
تحت فشــار قرار دهند. حاميان اين چارچوب مي گويند كه 
انگيزه هاي مالي براي كشــورها و شــركت ها ايجاد مي شود 
تــا فناوري ها و ابتكارات كاهش انتشــار را مانند نظام هاي 
مكانيكــي جذب كربن و كاشــت جنــگل را ايجاد كرده و 
توســعه بخشند كه همگي به كاهش ســطح كربن در جو 

كمك مي كنند.

 قيمت فعلي كربن چقدر است؟
هم اكنون و در سرتاسر جهان، قيمت ثابتي براي كـــربن 
وجـــود نـدارد - قيـمت ها بـراســـاس حوزه هاي قانوني و 
عرضه و تقاضاي بازار در نوســان هستند - اما قيمت معيار 
EUA Futures از 18نوامبــر2021 به ميزان 69.1يورو يا 
78.16دالر بوده اســت كه پيش بيني مي شود براي تحقق 

اهداف بازار تا100يورو در هر تن افزايش پيدا كند.
گفتني است: نظام تجارت كربن اروپا EU ETS نخستين 
نظام تجارت بين المللي براي انتشار دي اكسيدكربن در جهان 
است و نه تنها براي كشورهاي عضو اتحاديه اروپا بلكه براي 
ســه عضو ديگر منطقه اقتصادي اروپا يعني نروژ، ايسلند و 
ليختن اشــتاين نيز اعمال مي شود. اين نظام 11000واحد 
تاسيســات مصرف كننــده انرژي ناشــي از منابــع كربني 
)ايســتگاه هاي برق و نيروگاه هاي صنعتي( و خطوط هوايي 
فعال بين اين كشورها را پوشش مي دهد كه مجموعا مسئول 
نزديك به نيمي از انتشار CO2 اتحاديه اروپا و 45درصد از 

كل انتشار گازهاي گلخانه اي آن هستند.
نظام تـجـارت انـتـشـار گازهاي گلخانه اي اتحاديه اروپا 
)EU ETS( بر اين ايده اســتوار است كه ايجاد قيمت براي 
كربن مقرون به صرفه ترين راه را براي دســتيابي به كاهش 
قابل توجه انتشار گازهاي گلخانه اي جهاني كه براي جلوگيري 
از رســيدن تغييرات آب و هوايي به سطوح خطرناك مورد 
نياز اســت، ارائه مي دهد. همچنين در ژوئيه2021، دولت 
چيــن اجراي برنامه ملي تجارت گازهاي گلخانه اي را اعالم 
كرد. اين برنامه در ابتدا 2225شركت در بخش برق را شامل 
مي شــود و براي كمك به اين كشور جهت رسيدن به هدف 
خود براي كرذبن صفر تا سال2060 طراحي شده است. اين 
برنامــه بزرگ ترين برنامه ايجاد بازار كربن در جهان خواهد 
بــود و بدين ترتيب بازار تجارت كربن اتحاديه اروپا در رتبه 
دوم قرار خواهد گرفت. با اين حال بازار تجارت اتحاديه اروپا 

همچنان معيار تجارت كربن درنظر گرفته مي شود.
گفتني است: براساس گزارش مؤسسه سياست يكپارچگي، 
درصورت ادامه وضع موجود و عدم مقابله جدي با تغييرات آب 
و هوايي، تا ســال2025 ساالنه 1.7تريليون دالر خسارت از 
محل انتشار گازهاي گلخانه اي به اقتصاد جهان وارد مي شود 
كه تا سال2075 به حدود 30تريليون دالر در سال افزايش 

پيدا مي كند. 
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چرا به بـازار كربن نياز داريم؟
نويسنده: جاويد ر.ف. شيرازي

نظام بازار گازهاي گلخانه اي يا به عبارت ساده تر نظام 
تجارت انتشار كربن )ETS( و ساير گازهاي گلخانه اي 
)GHG( يك نظام معامالتي انتشار گازهاي گلخانه اي 
است كه هدفش كاهش رقابت پذيري سوخت هاي 
فسيلي در بازار و تسريع سرمايه گذاري در منابع انرژي 

كم كربن مانند انرژي باد و فتوولتائيك است



 بانك ها چگونه بر محيط زيست اثر مي گذارند؟
 بانك هــا مانند همه شــركت ها به صورت مســتقيم از 
طريق فعاليت هاي خود گازهاي گلخانه اي )GHG( توليد 
مي كننــد. بــا اين حال، مهم ترين ســهم آنها در انتشــار 
گازهاي گلخانه اي به اين روش نيســت. بلكه سهم آنها در 
توليد گازهاي گلخانه اي به روش غيرمســتقيم و به شيوه 
سرمايه گذاري در پروژه هايي است كه باعث انتشار گازهاي 

گلخانه اي مي شوند.
براساس گزارشي كه توسط مؤسسه غيرانتفاعي آب و هوا 
CDP منتشر شده است، انتشار گازهاي گلخانه اي مرتبط با 
فعاليت هاي سرمايه گذاري، وام دهي و پذيره نويسي بانك ها 
به طور متوســط بيش از 700برابر بيشتر از انتشار مستقيم 
گازهاي گلخانه اي است كه به صورت مستقيم توليد مي كنند، 
به عبارت ديگر تســهيالت بانكي 700برابر بيشتر از فعاليت 

شعب بانك ها آاليندگي ايجاد مي كند.
بايد توجه داشــت كه هر ســال، نظام بانكي جهان شش 
ميليارد كارت در سراســر جهان توليد مي كند. با بررســي 
ردپاي كربن اين كارت ها مشــخص مي شــود كه ســاالنه 
بيش از 136500تن دي اكسيد كربن )Co2( به اين دليل 
منتشــر مي شود. اين حجم از گازكربنيك، معادل توليد گاز 
كربنيك توليد شــده ناشي ازســفر هوايي 500000مسافر 
در طوالني تريــن ســفر هوايي جهــان يعني ســيدني تا 
نيويروك)19ســاعت( است. همچنين استفاده از كاغذ پول 
در چاپ اسكناس به كاهش بيشتر سطح جنگل ها مي انجامد، 
تخمين زده مي شود كه جنگل زدايي مسئول حدود 12درصد 
از كل انتشــار گازهاي گلخانه اي اســت. چاپ پول كاغذي 
اثرات زيســت محيطي نسبتا قابل توجهي دارد، اما اين مهم 

به چاپخانه ختم نمي شود.
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بانك ها چگونه سبز مي شوند؟
گردآوري و ترجمه: مريم شيرازي

بانك ها به عنوان مهم ترين گام در مســير كاهش 
انتشار گازهاي گلخانه اي، بانك ها مي توانند منابع 
مالي الزم را براي هدايت جهان در مسير كاهش 
انتشار كربن ارائه كنند. آنها مي توانند منابع مالي 
ارزان و فراواني را براي توليدكنندگان انرژي سبز 
فراهم كنند و در مقابل هزينه تامين مالي را براي 
توليد و استفاده از سوخت هاي فسيلي افزايش دهند

زيست محيطي توسعه بانكداري الكترونيك است. در اين شيوه 
بانكداري نياز به كاغذ و جوهر و چاپ را كاهش پيدا مي كند، و 
انجام سفرها براي انجام خدمات بانكي كاهش يافته و بدين وسيله 
دي اكسيد كربن كمتري توليد مي شود. بدين ترتيب فناوري هاي 
جديد بانكداري به حفظ محيط زيست كمك مي كند، اما اين 
شيوه از بانكداري تنها درصورتي كه مشتريان توان استفاده از 
يك يا چند شكل از خدمات بانكداري الكترونيكي را داشته باشند 
ميسر خواهد بود و اين مهم نيازمند آموزش و ايجاد احساس نياز 
در آنها است. يكي ديگر از ساده ترين راه ها براي كاهش ردپاي 
كربن به شيوه مستقيم از سوي بانك ها، كاهش استفاده از موادي 
است كه تجزيه پذيرنيستند، مانند پالستيك. بايد توجه داشت 
درحالي كه بانك ها مصرف كاغذ خود را كاهش داده اند، بسياري 
از آنها براي توليدكارت هاي اعتباري به پالستيك متكي هستند. 
همچنين بانك ها جهت دســتيابي به هدف خود براي خنثي 
شدن كربن و رسيدن تحقق هدف كربن صفر مي توانند اقدام 
به كاهش مصرف و انتقال سوخت هاي فسيلي كنند و همزمان 
در بخش انرژي هاي تجديدپذير بيش از پيش فعال شوند. و در 
پايان اينكه بانك ها بايد راهبرد جبران توليد كربن را مطابق با 
انتظارات بازارهاي داخلي و خارجي، كه به صورت مستمردر حال 
تحول باشد با تمركز بر كاهش كربن توسعه دهند و اين مهم 

مي تواند در قالب مشاركت در بازار كربن محقق شود. 

 بانكداري پايدار يا سبز، چرا و چگونه؟
بانك ها به گونه ســنتي وظيفه تخصيص سرمايه كمياب را با 
اعطاي اعتبار به جايي كه بيشــترين بهــره وري را دارد برعهده 
دارنــد و همچنين به خانوارها اجازه مي دهند مصرف خود را در 
طول زمان از طريق پس انداز و استقراض برنامه ريزي كنند. اما 
در بانكداري پايدار يا ســبز كاركــرد بانك ها به اين موارد ختم 
نمي شود، در اين نوع از بانكداري معيارهاي محيطي، اجتماعي 
و حاكميتي )ESG( در بانكداري سنتي ادغام مي شود و مزاياي 
ESG به عنوان يك هدف كليدي مورد توجه قرار مي گيرد. از اين رو 
بانك سبز به شركتي اطالق مي شود كه منبع تأمين مالي انرژي 
پاك است. به سخن ديگر بانك سبز يك مؤسسه مالي است كه 
با مشاركت بخش دولتي و خصوصي از تكنيك هاي نوين تأمين 
مالي و ابزارهاي توسعه بازار، براي سرعت بخشيدن به استفاده از 
فناوري هاي انرژي پاك استفاده مي كند. براساس تعريف باال بانك ها 
براي سبز بودن و حركت در مسيراقتصاد پايدار الزم است تامين 
مالي را در جهت بهبود محيط زيست، ارتقاي كيفيت محصول و 
گفت وگو درباره بهبود شرايط زندگي مردم و ارتقاي سطح بهره وري 
در استفاده از مواد و انرژي، كيفيت خدمات و محصوالت، مديريت 

زيست محيطي و كاهش صنايع آالينده سازماندهي كنند.

 بانك ها چگونه ردپاي كربن را كاهش مي دهند؟
به عنوان مهم ترين گام در مســير كاهش انتشــار گازهاي 
گلخانه اي، بانك ها مي توانند منابع مالي الزم را براي هدايت جهان 
در مسير كاهش انتشار كربن ارائه كنند. آنها مي توانند منابع مالي 
ارزان و فراواني را براي توليدكنندگان انرژي سبز فراهم كنند و در 
مقابل هزينه تامين مالي را براي توليد و استفاده از سوخت هاي 
فسيلي افزايش دهند. بانك ها همچنين مي توانند با كاهش و 
جبران ردپاي كربن در محصوالت خود به حفظ طبيعت كمك 
كنند. بانك ها با اندازه گيري، جبران و كنترل كربن ايجاد شده 
در هنگام توليد محصوالت، مي توانند نقاط بحراني توليد گازهاي 
گلخانه اي خود را شناسايي و نسبت به كاهش آن اقدام به عمل 
آورند. البته كه يكي از بهترين شــيوه ها براي كاهش آلودگي 

 اخبـار مالي- سازمان ها براي كاهش ردپاي كربن و ارائه راه حل هاي پايدارتر، از طرح هاي سبز استفاده مي كنند. و يكي از 
راه هايي كه آنها مي توانند اين كار را انجام دهند، تكيه بر فناوري هايي است كه نه تنها آنها را قادر مي سازد انتشار كربن خود را 
اندازه گيري كنند، بلكه راه حل هايي در مورد چگونگي كاهش به آنها ارائه مي دهد. توافقنامه پاريس سازمان ملل متحد با هدف 
تقويت واكنش جهاني به تهديد تغييرات آب و هوايي جهت كنترل افزايش دماي جهاني كمتر از 2درجه سانتي گراد باالتر از 
سطوح پيش از صنعتي شدن، بر افزايش توانايي كشورها براي مقابله با اثرات تغييرات آب و هوايي، از طريق جريان هاي 
مالي مناسب، چارچوب فناوري جديد و افزايش ظرفيت سازي متمركز بوده است. درحـالي كـه بـيـشتـر صنـايع مانند نفت 
و گاز پيشتر تالش جهت كاهش انتشار كربن را آغاز كرده اند، صنعت مالي نيز الزم است كه با سبز شدن، ردپاي كربن خود را 
كاهش دهد. براي صنعت بانكي، سبز شدن به معناي داشتن راه حل هاي پايدار و كاهش استفاده از محصوالت فيزيكي است.



 اخبار مالي- برنامه متــاورس Metaverse با وجود 
خاســتگاه اوليه آنكه همانا بازي هاي آنالين و رسانه هاي 
اجتماعي اســت، هم اكنون به مرزهايــي فراتر از دنياي 
سرگرمي گسترش يافته و با به كارگيري فناوري هاي جديد 
ازجمله واقعيت مجازي )VR( و واقعيت افزوده )AR( خريد 
و فروش كاالها را در محيط كامال مجازي تســهيل كرده 
است. اين محيط مجازي شركت ها را قادر مي سازد تا بدون 
محدوديت هاي جغرافيايي هم در معرض ديد بيشتري قرار 
بگيرنــد و هم اينكه روش خريد و پرداخت را به طور كلي 
تغيير دهند. ايــن واقعيت منجر به بازطراحي تصميمات 
خريد و تعامل با مشتريان شده و پيش بيني مي شود كه در 
ادامه باعث تكامل الگوهاي هزينه مصرف كننده نيز بشود.

با ظهور و گسترش فناوري متاورس به غيراز بخش خرده 
فروشي، ماهيت كار نيز درحال تغيير است كه نمونه هايي از 
آن را مي توان در صنعت خدمات مالي مشاهده كرد. استفاده از 
VR و AR با استفاده از شرايط كار از راه دور كه با همه گيري 
كرونا )COVID-19( تســريع شده اســت، همكاران را قادر 
مي سازد تا با استفاده از ويژگي هايي مانند چت، حاشيه نويسي 
و اشــتراك گذاري صفحه، درحالي كه در يك فضاي مشترك 
فيزيكي قرار ندارند، به طور مؤثر با يكديگر همكاري كنند. اين 
فناوري ها به ويژه جهت افزايش ظرفيت فردي با هدف تجسم 
داده ها براي تجزيه و تحليل ريسك هاي مالي مفيد هستند. 
بــا اين حال، جوهر اصلي كاربردهاي عملي متاورس توانايي 
آن در ايجاد راحتي بيشتر براي متخصصان و مشتريان به طور 
يكسان اســت.گنجاندن فناوري هاي ديجيتال در بخش هاي 
ســنتي، مانند امور مالي، انگيزه اي بــراي افزايش انتظارات 
مصرف كنندگان در مورد خدماتي است كه مي خواهند دريافت 

كنند. هنگامي كــه ارائه دهندگان خدمات مورد انتظار را در 
دســترس قرار دادند، رقبايي كه درنظر دارند با بازار مرتبط 

باقي بمانند، بايد با پيشرفت ها همگام باشند.
گسترش متاورس با تزريق ميليون ها دالر به فعاليت هاي 
مجازي و زيرســاخت ها و انگيزه هاي دائمي براي نوآوري و 
رقابت در بازار، جهت توسعه غيرقابل توقف بعدي در فناوري 
درنظر گرفته مي شــود. با اين حال، ايــن امر بدون چالش 
نيســت، زيرا به عنوان مثال مارگرت وستاگر، كميسر رقابت 
ديجيتال اتحاديه اروپا درباره فناوري متاورس گفته اسيت 
كه تنظيم كننده هاي ضدانحصار بايد خود را براي برخورد با 
چالش وجود يك محيط جامع واقعيت مجازي آماده سازند.

مانند هر توســعه فناوري، شــركت ها بايــد متاورس را 
به صورت راهبردي پياده ســازي  كنند. توسعه هاي مجازي 
به نقاط تماس انســاني نياز دارند تا نرخ پذيرش باالتري در 
بين مشــتريان ايجاد كنند. اين امر باعث ايجاد اطمينان در 
ارائــه خدمات در متاورس در مقايســه با ارائه هاي خدمات 
غيرمجازي موجــود، بدون بهره گيــري از هوش مصنوعي 
مي شود. پذيرش گسترده متاورس به عالوه نگراني هايي در 
حوزه استانداردهاي اقتصاد پايدار )ESG( را به همراه دارد 

كه شركت ها بايد مسئوالنه به آن رسيدگي كنند.
براي ايجاد خدماتي در متاورس كه مشــتريان بتوانند به 
آن اعتماد كنند و با ايده آل هاي آنها مطابقت داشــته باشد، 
شركت ها بايد از آن عاقالنه استفاده كنند و نتايج مورد انتظار 
كسب وكار را حين مديريت تأثيرات زيست محيطي آن بررسي 
كنند. اين بايد شامل هر مرحله از عرضه آن، از استراتژي و 

طراحي گرفته تا مهندسي و اجرا باشد. 
https://www.finextra.com :منبع
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ترجمه: ايمان ايزدي مقدم

تأثير متاورس بر خدمات مالي

ريسك هاي سايبري براي بيمه گران: فرصت ها و چالش ها

 ريسك هاي سايبري مدت ها است كه به دليل ديجيتال 
شدن در حال افزايش هستند و كسب وكار و اقتصاد جهاني 
را تغيير داده اند. درحالي كه تكنولوژي محدوده فرصت ها را 
فراتر از محدوديت هاي جغرافيايي گسترش داده و به طور 
محسوسي مسير شركت ها را در راهبري كسب وكار تغيير 
داده است، اســتفاده شديد از تكنولوژي درها را به سوي 

آسيب پذيري كسب وكارها باز كرده است.
ريسك سايبري ارتباط زيادي به عنوان يكي از منابع اصلي 
ريســك عملياتي كه سازمان ها با آن روبه رو هستند دارد و در 
بســياري از كشورها به عنوان يكي از ريسك هاي اصلي درنظر 
گرفته مي شــود. افزايش تواتر و پيچيدگي حمالت ســايبري 
و تبديل به ديجيتال شــدن، بيمه گــران را به طور فزاينده اي 
در معرض تهديدهاي ســايبري قرار مي دهد؛ چرا كه بيمه ها 
بــا تكنولوژي هاي جديد روبه رو هســتند و از داده هاي بزرگ 
استفاده مي كنند. شركت هاي بيمه به طور كلي هدف طبيعي 
براي حمالت ســايبري هستند چرا كه آنها مقدار قابل توجهي 
اطالعات محرمانه را دارا هستند. در مقايسه با بخش هاي ديگر، 
كه عمدتا داده هاي مالي حساس را نگه مي دارند، شركت هاي 
بيمه معموال مقدار زيادي از اطالعات حساس شخصي مربوط به 
افراد را جمع آوري مي كنند. پس از به دست آوردن اين اطالعات، 
اين اطالعات مي تواند براي اهداف مختلف جنايي، مانند كسب 
منافع مالي از طريق سرقت اطالعات هويتي مورد استفاده قرار 
گيرد. عالوه بر عواقب مالي مستقيم، حوادث سايبري مي تواند 
منجر به مشكالت جدي و بلندمدت براي شركت هاي بيمه شود. 
آسيبي كه اين ريسك ها به شهرت شركت هاي بيمه وارد مي كنند 
ممكن است قابل توجه و يا حتي بهتر است بگوييم برگشت ناپذير 
باشد، و حتي رويدادهاي سايبري بد ممكن است حتي منجر 

به توقف فعاليت تجاري نيز شود كه مي تواند بر همه جنبه هاي 
سياستگذاري سازمان اثر بگذارد. مديريت ريسك هاي سايبري 
شامل چندين فرايند ازجمله شناسايي، تحليل و اندازه گيري آثار 
بالقوه در محتواي حوادث ســايبري است. عالوه بر اين، اجراي 
اقدامات پيشــگيرانه به خوبي تثبيت شده و برنامه هاي عملي 
براي رويدادهاي سايبري، براي ايجاد يك سيستم انعطاف پذير 
بيشتر حياتي است. به نظر مي رسد كه شركت هاي بيمه از اهميت 
اين جنبه ها آگاه باشند. بسياري از بررسي ها نشان مي دهد كه 
شركت هاي بيمه نسبت به اين تهديدها آشنا هستند و اقدامات 
پيشــگيرانه را نيز انجام داده اند؛ اما برخي ديگر حتي با توجه 
به نوع كســب وكار و ديجيتال شدن محيط فعاليت خود هنوز 
اقدامات پيشگيرانه را در دستور كار خود قرار نداده اند. بنابراين 
شركت هاي بيمه بايد با ريسك هاي سايبري آشنا شده و اقدامات 
پيشگيرانه براي اينگونه ريسك ها را در دستور كار خود قرار داده 

و حتي خود را براي رويارويي با آن آماده نمايند.
در اين قسمت بيشتر به ريسك هاي سايبري كه شركت هاي 
بيمه با آن روبه رو هســتند پرداخته شد. اما اين موضوع تنها 
خاص شركت هاي بيمه نيست و همه شركت ها و سازمان ها با 
اين ريســك روبه رو هستند. با ورود به عصر ديجيتال و تحول 
ديجيتــال در ســازمان ها، انباره داده هــا و داده هاي بزرگ در 
سازمان ها از اهميت خاصي برخوردار است. بنابراين هر شركتي 
به خصوص شركت هايي مانند بانك ها، بيمه ها و نهادهاي مالي كه 
با داده هاي بزرگ سر و كار دارند با اين ريسك ها مواجه هستند. 
بنابراين شركت هاي بيمه نيز با طراحي بيمه نامه هاي مناسب 
ريسك هاي سايبري مي توانند از فرصت هاي خوب درآمدي در 
اين حوزه استفاده نمايند و با ايجاد پوشش هاي مناسب از اين 

موضوع كسب منافع نمايند.
امنيت سايبري و ريسك سايبري در خط مقدم نگراني هاي 
بخش ها و نهادهاي مالي، شركت هاي خصوصي و مقامات دولتي 
قرار دارند. پيدا كردن راه حل هاي جمعي براي برخورد مناسب 
با ريســك سايبري، مستلزم چارچوب مناســب براي ارزيابي 
ريسك سايبري، تاب آوري و انعطاف پذيري سايبري و پوشش 
بيمه ســايبري است. بيمه گران نقش كليدي در اين امر بازي 
مي كنند؛ همانطور كه در باال نيز گفته شد نه تنها بيمه كنندگان 
در معرض تهديدات سايبري به طور مستقيم قرار دارند، بلكه آنها 
 underwriting پوشش ريسك سايبري از طريق فعاليت هاي

را نيز ارائه مي دهند.

علي صالحي نژاد، عضو رسمي انجمن صنعت  بيمه
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يك دسته از اين ريسك ها با ماهيت اين فضا ارتباط مستقيم دارند 
كه از مصاديق بارز آن مي توان به ريسك هاي سرمايه گذاري از قبيل 
از بين رفتن پلتفرم مورداستفاده در متاورس و در نتيجه نابودي 
امالك خريداري شــده دراين پلتفرم، سرقت و يا كالهبرداري از 
سرمايه گذاران بنام پروژه هاي متاورسي، وعده هاي دروغين در مورد 
پروژه هاي بالك چين، افزايش صوري قيمت امالك و مستغالت 
در متاورس براي ايجاد طمع در بين كاربران يا حمالت سايبري 

هكرها به دارايي ها و اموال سرمايه گذاران اشاره كرد.
 دســته ديگر اين ريســك ها به تأثيرات اين فضا در جامعه بر 
مي گردد كه از آن جمله مي توان به ايجاد تغييرات ناخواســته و 
بروز بحران در سيستم هاي سياسي، اقتصادي، فرهنگي، اجتماعي و 
همچنين بروز عوارض رواني در كاربران اشاره كرد. و دسته آخر كه 
هم اكنون نيز شركت هاي بيمه را در بسياري از كشورها تحت تأثير 
قرارداده است ريسك هاي رفتاري كاربران و خسارات هايي هستند 

كه آنان به خودشان و يا اموال پيراموني وارد مي كنند، مانند شكستن 
و تخريب اموال و اثاثيه منزل و خودزني. شركت هاي بيمه با وجود 
اين ريسك ها در فضاي متاورس و ريسك هاي ناشناخته اي كه به 
مرور ظهور و بروز خواهد كرد مي بايست با تعيين راهكارهاي فني 
متناسب خود را آماده ورود به اين فضاي پيچيده و نوين بنمايند و 
اطمينان داشته باشند كه برگ برنده، مختص شركت هاي بيمه اي 
خواهد بود كه نسبت به سايرين در اين امر پيشقدم بوده و از اين 
فرصت به نحو احسن استفاده نمايند. مدت زمان زيادي نيست كه 
نام متاورس در جامعه علمي كشور و در بسياري از رسانه ها مطرح 
مي گردد و به صورت مكرردر نشستهاي تخصصي ديجيتال كردن 
صنعت بيمه به گوش مي رسد و قطعا اين سؤال براي بسياري از 
افراد جامعه مخصوصا كارشناسان صنعت بيمه پيش آمده است كه 
متاورس چيست و چه رابطه اي با صنعت بيمه دارد و تأثير گذاري آن 
بر صنعت بيمه چگونه ممكن است؟ به همين جهت بر آن شديم 

تا به بررسي نقش اين پديده نوظهور در صنعت بيمه بپردازيم.
متــاورس دنياي ديجيتال جديدي اســت كه ممكن اســت 
بخش هاي بزرگي از جهان را در آينده نه چندان دور فرا بگيريد، 
كلمه متاروس از دو واژه meta به معناي فراتر و universe به معني 
جهان تشكيل شده است به عبارت ديگر معناي »متاروس« فراتر از 
جهان است. متاروس از فضاهاي مجازي تشكيل شده است كه در آن 
افراد مي توانند بجاي ارتباط فيزيكي، به صورت مجازي با هم ارتباط 
داشته باشند در اين فضا هويت افراد و ماهيت اشيا با هم پيوستگي 
 virtual خواهند داشــت. در حوزه متاورس كه واقعيت مجازي يا
reality با واقعيت افزوده يا augmented reality درهم مي آميزد، 
افراد مي توانند در يك دنياي ديجيتال با اشيا و تمامي اتفاقات درون 

رس بـيـمـه در فـضـاي مـتـاو
آن ارتباط برقرار كنند. متاورس بدليل كاربردهاي بسيار متنوعي 
كه در حوزه هاي پزشكي، آموزشي، گردشگري، نظامي، اقتصادي، 
خدماتي و امثالهم دارد به سرعت در حال توسعه و تكامل است و 
به زودي شاهد خواهيم بود كه اين پديده نوظهور به عنوان زيربناي 
تعامالت بين انســان ها و اشيا و به عنوان يكي از زير سيستم هاي 
انقالب صنعتي پنجم، ساختار تعامالت بشري را در تمامي ابعاد آن 

تغيير و تعريف جديدي از جهان فرازميني به وجود آورد.
متاورس بدليل ايجاد سيستم بين پلتفرمي شرايط بسيار مناسبي 
را براي هدايت و مهاجرت كسب وكارها از فضاي سنتي به فضاي 
ديجيتال فراهم آورده است و مطمئنا با فراگيرشدن متاورس تمامي 
اطالعات مورد نياز مشاغل در آن قرار مي گيرد و كسب وكارها بدليل 
توانايي انتقال مستقيم دارايي خود از يك پلتفرم به پلتفرم ديگر 
بدون اســتفاده از خدمات واسطه به اين فضا كوچ خواهند نمود 
هماهنگونه كه در دوران كرونا و پســا كرونا شاهد اين مهاجرت 

گسترده در كشورهاي مختلف بوديم.
در متــاورس با توجه به اينكــه داراييها حالت فيزيكي ندارند، 
حفاظت و صيانت از آنها در برابر حمالت سايبري اهميت زيادي 
دارد زيرا در متاورس همه داده ها ازجمله زمين، امالك، ارز، ابزارها، 
مشــاغل، سالمت و غيره كه به صورت مجازي هستند، شديدا در 
معرض حمالت سايبري قرار مي گيرند به همين جهت شركت هاي 
بيمه براي تامين پوششهاي بيمه اي ريسك هاي موجود در متاورس 
راهي جز تطابق فعاليت هاي خود بر بستر متاورس در آينده نخواهند 
داشت. پيش بيني مي شود در سال هاي آينده شاهد افزايش سرسام 
آور تعداد مشاغل مربوط به صنايع مختلف در متاورس خواهيم بود 
و بيمه گراني كه در ورود به متاورس پيشقدم باشند سودهاي كالني 
كسب خواهند نمود زيرا متاورس امكان تعامل يكپارچه بين چندين 
كاربر را فراهم خواهد نمود و در اين حالت صاحبان مشــاغل قادر 

خواهند بود كل فرايند درخواست صدور بيمه و طرح ادعاي خسارت 
خود را در اين فضا انجام دهند. هم اكنون اگر چه برخي از شركت هاي 
بيمه گر بنا به داليل مختلف ازجمله هزينه هاي سنگين سرمايه گذاري 
در متاورس و يا فقدان دانش فني در سازمان و يا بي توجهي به آينده 
تمايل زيادي جهت ورود به دنياي متاورس نشــان نمي دهد و لي 
ناگزير هستند راهبردهاي سازماني خود را براي انتقال فعاليت هاي 
مربوطه به دنياي مجازي طوري تنظيم كنند تا كســب وكار آنها 
با واقعيتهاي مجازي آينده ســازگار باشد. خوشبختانه تعدادي از 
شركت هاي بيمه گر آينده نگر عمليات ساده سازي  و ديجيتال كردن 
فراينده هاي كاري خود را شــروع كرده اند. ايجاد مشابه ديجيتال 
يك محصول بيمه مي تواند نخســتين گام در جهت فروش بيمه 
به عنوان يك محصول در مقايسه با ارائه خدمات در متاورس باشد 
تا كسب وكارهايي كه در متاورس فروشگاه ايجاد مي كنند بتوانند از 
محصوالت بيمه اي بيمه گران در اين فضا استفاده كنند. شركت هاي 
بيمه دورانديش براي بهره مندي از بازار بكر فضاي متاورس گوي 
سبقت را از سايرين خواهند ربود و با پيشگامي در ورود به اين فضا 
ضمن دسترسي به داده هاي بزرگ و تجزيه و تحليل هوشمندانه 
ريسك و تعيين نرخ حق بيمه مبتني بر هوش مصنوعي، هم در 
ارائه خدمات بيمه اي سريع تر و دقيقتر عمل خواهند نمود و هم در 

جذب پرتفوي بيمه اي اين فضا پيشقدم خواهند شد.
در پايان بايد يادآور شويم كه متاورس و ديگر پلتفرم هاي تعاملي 
اگرچه در اول راه است اما با سرعت خيلي زياد در حال رشد است و 
اين باعث مي شود كه با قطعيت بگوييم كه شاهد افزايش تصاعدي 
مجازي شــدن فعاليت ها و دارايي هاي كسب وكارها و صنايع در 
متاورس خواهيم بود و شــركت هاي بيمه براي حفظ و صيانت از 
اموال و دارايي هاي صنايع در اين فضا راهي جز تطابق فعاليت هاي 

خود بر بستر متاورس در آينده نخواهند داشت. 

تـهـيـه و تـنـظـيم: رضا اسدي، قائم مقام
ــرژي كارگزاري رسمي بيمه بـرخـط نفت و ان

اين  بودن  نوپا  بدليل  متاورس  فضاي  در  موجود  ريسك هاي  هزينه  برآورد  و  دقيق  شناخت  اگرچه   
فناوري، دشوار مي نمايد، در وضعيت موجود مي توان تقسيم بندي از ريسك هاي اين فضا به عمل آورد.
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شاخص كل در سال1400 همواره زير سايه بلند سه عامل
عدم اعتماد، سياست و فروش اوراق

شـاخـص كـل زيـر ســايــه هــاي بــلــنــد
 اخبار مالي- بورس و به ويژه شاخص كل را دماسنج 
اقتصاد هر كشــوري مي دانند، در ســال1400 با وجود 
افزايش بيش از 40درصدي نرخ تورم، اين دماسنج نوسان 

چنداني را نمايش نداد.
اولين روز كاري ســال1400 روز هفتم فروردين ماه بود 
كه شــاخص كل بورس در پايان معامالت اين روز در سطح 
يك ميليون و 309هزار و 561واحدي قرار گرفت. باالترين 
رقمي كه براي شاخص كل بورس در سال1400 رقم خورد، 
در روز ششم شهريورماه و در ارتفاع يك ميليون و 585هزار 
و 762واحدي ثبت شــد. از ســوي ديگر كمترين رقم ثبت 
شده براي شاخص كل نيز براي روز سوم خردادماه در سطح 
يك ميليون و 95هزار و 697واحدي بود. بايد توجه داشت 
كه در پنجم فروردين ماه 1399و نخستين روز كاري سال 
1399، شاخص كل بورس كار خود را در سطح 508هزار و 
661واحدي آغاز كرد و در تاريخ بيستم مردادماه در ارتفاع 

تاريخي 2ميليون و 65هزار و 114واحدي قرار داشت.
درصورتي كه بخواهيم ارتفاع شــاخص كل بورس را در سال 
گذشــته با آغاز فعاليت بازار در سال 1399مقايسه كنيم، اين 
شــاخص 800هزار و 900واحد رشد كرده بود. با اين حال تازه 
وارد ها به بورس و بســياري از سهامداراني كه در سال 1399با 
دعوت دولت دوازدهم وارد بورس شده بودند، به تدريج و با كاهش 
محسوس شــاخص كل و از دست رفتن بخشي از سرمايه هاي 
خود اين بازار را ترك كردند. احساس عدم اعتماد در تمام طول 
سال1400 و شش ماهه دوم سال 1399بر بازار سرمايه ايران سايه 
انداخته بود و بسياري از سهامداران و فعالين اين بازار براي حفظ 

دارايي هاي خود از اسيب تورم دو راه عمده را انتخاب كردند؛ آنها يا 
تمام سرمايه خود را به ريال تبديل كرده و در بازارهاي موازي مانند 
ارز، مسكن يا بازار به نسبت جديد رمزارزها وارد شدند و يا اينكه 
اقدام به فروش سهام و به اصطالح پارك آن در حساب خود كردند 
و تنها در برخي از روزهاي خاص اقدام به نوسان گيري مي كردند.
از سوي ديگر شايد در جريان برگزاري سيزدهمين دوره 
انتخابات رياست جمهوري و براي نخستين بار، بازار سرمايه 
و بورس به بحثي داغ تبديل شــده بود و تمامي نامزدهاي 
حاضر در اين انتخابات هريك به نوعي بر حل و فصل مشكالت 
سهامداران و رسيدگي به زيان سرمايه گذاران مي پرداختند.
موضوع ديگري كه در طول سال1400 سايه سنگيني بر تمامي 
معامالت داشت، مذاكرات در وين براي احياي برجام و بازگشت 
آمريكا به توافق هسته اي بود كه از فروردين ماه متوقف شده و بعد 
از چندين ماه از آغاز به كار دولت سيزدهم، بار ديگر از سر گرفته 
شــد. البته دولت در چند ماه نخست فعاليت خود بيشتر درگير 
جابه جايي نيروها و تغيير مسئولين فعال در بورس بود به نحوي كه 
از وعده هاي وزير اقتصاد، معاون اقتصادي رئيس جمهور، وزير صمت 
يا رئيس ســازمان بورس چندان آبي گرم نشد و به صورت عملي 
شاخص كل تحرك و نوسان خاصي نشان نداد. موضوع ديگري كه 
به شكل مانع بزرگي در برابر رشد شاخص كل در سال1400 قرار 
گرفت، تامين مالي از محل فروش اوراق بدهي بود. دولت سيزدهم 
با هدف كنترل نرخ تورم، يكي از خطوط قرمز اصلي خود را چاپ 
پول جهت تامين مالي و بودجه جاري اعالم كرد و تالش كرد بخش 
قابل تئجهي از منابع مورد نياز خود را از محل فروش اوراق بدهي و 
صرفه جويي تامين كند. اين موضوع باعث شد تا بسياري از فعالين 

حقوقي، بانك ها، صندوق هاي سرمايه گذاري و شركت هاي تامين 
ســرمايه، منابع خود را صرف خريد اوراق بدهي دولت كرده و از 

حمايت از سهام هاي مدنظرشان بازبمانند.

 رشد 78درصدي تامين مالي از بازار سرمايه
در 11ماهه نخست سال1400 درمجموع 598هزار ميليارد 
تومــان در بورس تامين مالي شــد كه از اين رقم 376هزار 
ميليارد تومان )بدون احتساب صندوق هاي سرمايه گذاري( 
صرف تامين مالي سرمايه اي و 222هزار ميليارد تومان صرف 
خريد اوراق بدهي دولت و ساير شركت ها شد. اين در حالي 
است كه مجموع تامين مالي انجام شده در مدت زمان مشابه 

سال1399 برابر با 336هزار ميليارد تومان بود.
عوامل اصلي تشــكيل دهنده تامين مالي در بازار سرمايه 
از ابتداي ســال1399 تا پايان بهمن ماه انتشار اوراق با سهم 
حدود 33درصدي، افزايش ســرمايه )از محل تجديد ارزيابي 
دارايي ها، آورده نقدي و مطالبات حال شــده سهامداران( با 
سهم حدود 61درصدي و عرضه اوليه با سهم حدود 6درصدي 
بودند؛ با اين حال درصورتي كه تامين مالي انجام شــده در 
سال1400 از محل عرضه اوليه را با تامين مالي انجام شده از 
اين طريق در سال قبل از آن مقايسه كنيم، شاهد افت حدود 
65درصدي خواهيم بود. در سال1399 رقم تامين مالي شده 
از طريق عرضه اوليه برابر با 28.6هزار ميليارد تومان بود كه 
در سال1400 به حدود 10هزار ميليارد تومان كاهش يافت.

همينطور از 363هزار ميليارد تومان افزايش سرمايه انجام 
شده در 11ماهه نخست امسال، 218هزار ميليارد تومان از 

طريق تجديد ارزيابــي دارايي ها و 145هزار ميليارد تومان 
نيز از محل مجوزهاي ارائه شــده صورت گرفته است. اين 
موضوع خود به خوبي نشان مي دهد كه قسمت عمده افزايش 
سرمايه هاي انجام گرفته، حالت حسابداري داشته و سرمايه 

جديدي را وارد شركت ها نكرده است.
تا پايان بهمن ماه 1400همچنين حدود 191هزار ميليارد 
تومان اوراق دولتي شــامل 111.5هزار ميليارد تومان اسناد 
خزانه اسالمي، 68هزار ميليارد تومان اوراق مرابحه عام و حدود 
11.5هزار ميليارد تومان اوراق سلف استاندارد چاپ شده بود. 
از سوي ديگر 27.9هزار ميليارد تومان ديگر هم اوراق توسط 
شــركت ها در بازار عرضه و به فروش رسيد. اين اوراق شامل 
11.4هزار ميليارد تومان اوراق اجاره، 5.9هزار ميليارد تومان 
اوراق مرابحه و 3.4هزار ميليارد تومان ديگر هم اوراق ســلف 
استاندارد مي شود. 7.1هزار ميليارد تومان هم اوراق گام توسط 
بانك ها و 3.5هزار ميليارد تومان ديگر هم اوراق مشــاركت 

شهرداري ها در بازار سرمايه عرضه و به فروش رسيد.
بررســي آمارهاي فرابورس ايران نشــان مي دهد كه در 
ارديبهشــت ماه 1400، دولت تقريبا اوراقي در بازار عرضه 
نكــرده و در خردادماه نيز كل اوراق عرضه شــده كمتر از 
10هزار ميليارد تومان بوده است. با اين حال بيشترين اوراق 
بدهي عرضه شده در بازار سرمايه مربوط به شهريورماه و در 

حدود 65هزار ميليارد تومان بوده است.
نتيجه اينكه شاخص كل در سال1400 همواره زير سايه 
بلند سه عامل عدم اعتماد، سياست و فروش اوراق قرار گرفت 

و از اين رو نوسان قابل توجهي در آن مشاهده نشد. 

نويسنده: مهدي رهبر



 توليد سبز- فوالد يكي از اركان اصلي رشد و توسعه در 
جامعه امروزي است و به عنوان يكي از مهم ترين مصالح مهندسي 
و ساختماني در بسياري از جنبه هاي زندگي ما حضور دارد. با اين 
حال اين صنعت هم اكنون نياز به مقابله با فشارهاي فزاينذده 
براي كاهش ردپاي كربن خود از هر دو ديدگاه زيست محيطي 
و اقتصادي دارد. هم اكنون صنعت فوالد يكي از سه توليد كننده 
بزرگ دي اكسيد كربن است. بنابراين كارخانه هاي فوالد نامزد 
درجه يك در صف كربن زدايي هستند. درحالي كه صنعت بايد 
خود را با اين شرايط جديد تطبيق دهد، مي تواند از اين انطباق 
به عنوان فرصتي براي ادامه فعاليت در دراز مدت استفاده كند.

1- در ســال 2015، زماني كه 190كشور توافقنامه پاريس را 
پذيرفتنــد، واكنش جهاني به تهديد تغييرات آب و هوايي گامي 
رو به جلو برداشت. در سال 2019، سازمان ملل متحد اعالم كرد 
كه بيش از 60كشور - ازجمله بريتانيا و اتحاديه اروپا )به استثناي 
لهستان( - تا سال 2050به كربن صفرمتعهد شده اند، اگرچه سه 
انتشار دهنده اصلي كربن چين، هند و اياالت متحده هستند كه 
در فهرست قرار نگرفتند. بعالوه، برخي از كشورها نيز متعهد شدند 
كه توليد كربن را به سطح پايين سال هاي گذشته برسانند. اين 
توافق ها با هم منجر به فشار فزاينده براي پيگيري كربن زدايي در 

تمام بخش هاي صنعتي شده است.
2- هم اكنون و به طور متوسط براي توليد هر تن فوالد 1.85تن 
دي اكسيد كربن منتشر مي شود كه معادل حدود 8درصد از انتشار 
دي اكسيد كربن جهاني اســت. در نتيجه، فعاالن بخش فوالد 
در سراســر جهان، و به ويژه در اروپا، به طور فزاينده اي با چالش 
كربن زدايي مواجه هستند. اين چالش ناشي از سه تحول كليدي 

است كه فراتر از توافقنامه پاريس است:
اول-تغيير نيازهاي مشتري و تقاضاي فزاينده براي محصوالت 
فوالدي سازگار با محيط زيست. روندي كه قبال در صنايع مختلف آغاز 
شده است، ازجمله درصنعت خودروسازي كه در آن سازندگاني مانند 
فولكس واگن يا تويوتا اهداف بلندپروازانه اي چون حذف انتشار كربن 
از كل زنجيره ارزش )از جمله تامين كنندگان آنها( و درنظر گرفتن 

چشم انداز چرخه عمر كامل در محصوالت توليدي خود را دارند.
دوم- تشديد هر چه بيشتر مقررات مربوط به انتشار كربن. اين 
امر در اهداف كاهش دي اكسيد كربن و همچنين افزايش قيمت 
انتشــار دي اكســيد كربن، همانگونه كه در قرارداد اروپاي سبز 

مشخص شده است آشكار مي شود.
سوم- رشــد ســرمايه گذاران و عالقه عمومي به پايداري 
زيســتي. به عنوان مثال، گروه سرمايه گذاران نهادي تغييرات 

آب و هوايي، يك شبكه جهاني با بيش از 250سرمايه گذار و 
بيش از 30تريليون دالر دارايي تحت مديريت است، انتظارات 
ازصنعت فوالد را براي محافظت از خود در برابر تغييرات آب و 
هوايي افزايش داده است. همزمان، شركت هاي سرمايه گذاري 
جهاني تعهد خود را نســبت به توســعه كسب وكار مسئوالنه 

محيطي و سرمايه گذاري پايدار مورد تأييد قرار داده است.
3- براساس برخي مطالعات اخير تخمين زده مي شود كه صنعت 
فوالد جهاني ممكن است تا 14درصد از ارزش بالقوه شركت هاي 
فوالدي را درصورتي كه نتوانند تأثيرات زيســت محيطي خود را 
كاهش دهند، از دست بدهند؛ در نتيجه، كربن زدايي بايد اولويت 
اصلي براي رقابتي ماندن از نظر اقتصادي و حفظ مجوز فعاليت 
صنعت باشد. عالوه بر اين، چرخه هاي طوالني و فرصت كمي را براي 
رسيدگي به چالش كربن زدايي عرضه مي كند. اقدامات كربن زدايي 
مانند ايجاد يا تغيير شيوه توليد فوالد مبتني بر هيدروژن )H2( را 
مي توان در سايت هاي آينده يا تأسيسات موجود به مورداجرا درآورد.
4- فرصت اخير مستلزم بازسازي تجهيزات موجود يا بازسازي 
كامل تأسيسات به منظور اجراي فرايند توليد كربن زدايي است. 
مراحل بهينه براي كربن زدايي متفاوت و بسته به مواردي مانند 
امكان ســنجي فني، زيرســاخت هاي موجود، تقاضاهاي بازار، 
هزينه هاي عملياتي )به عنوان مثال، قيمت برق تجديدپذير، قيمت 

قراضه( و محيط نظارتي است.
به هر ترتيب درآينده توليدكنندگان فوالد نياز به ارزيابي، ارزيابي 
و تصميم گيري در مورد روشــي از نظر فناوري و اقتصادي براي 

كاهش ردپاي كربن خود دارند.
5- فــوالد را مي توان از طريق دو فرايند اصلي توليد كرد: يا با 
 )BOF( وكوره اكسيژن پايه / )BF( استفاده از كوره بلند يكپارچه
يا كوره قوس الكتريكي. )EAF( درحالي كه بازيگران اين صنعت 
فوالد را از ســنگ آهن توليد مي كنند و به زغال سنگ به عنوان 
احيا كننده نياز دارند، توليدكنندگان EAF از ضايعات فوالد يا آهن 
)DRI( به عنوان ماده خام اصلي خود استفاده مي كنند. از آنجايي 
كه روش توليد غالب در اروپا، فرايند BF/BOF متعارف و وابسته 
به زغال سنگ است، نياز به ارزيابي فناوري هاي نوآورانه جايگزين 
براي كاهش انتشار دي اكسيد كربن زياد است. در واقع، تقريبا تمام 
توليدكنندگان فوالد اروپايي هم اكنون در حال توسعه استراتژي هاي 
كربن زدايــي و راه اندازي كارخانه هاي آزمايشــي بــراي ارزيابي 
فناوري هاي مختلف توليد هستند. اين شامل: برنامه هاي بهره وري 
BF/BOF مي شود. چنين برنامه هايي كارايي را بهبود مي بخشند و 
يا ضايعات توليد را به روش هاي مختلف كاهش مي دهند، به عنوان 

مثال: بهينه سازي تركيب بار BF با به حداكثر رساندن محتواي 
آهن در مواد خام براي كاهش استفاده از زغال سنگ به عنوان يك 
كاهش دهندهو يا افزايش استفاده از تزريق سوخت از طريق تزريق 
زغال سنگ پودر شده )PCI(، گاز طبيعي، پالستيك، زيست توده 
يا هيدروژن )به عنوان يك معرف اضافي در باال( و يا اســتفاده از 
گاز كوره كك در BF به عنوان منبع انرژي، اينها برخي از گزينه ها 
هستند كه ممكن است پتانسيل كاهش انتشار دي اكسيد كربن 
را البته بدون حذف آن داشته باشند، اما همچنان توليد فوالد را 

بدون حذف كامل كربن ارائه نمي دهند.
در برخي موارد احيا كننده هاي زيســت توده نيز در فرايند 
كاهش گاز دي اكســيد كربن موردتوجه قرار گرفته اند مانند 
شكر پخته شده از نيشكر يا اكاليپتوس پيروليز شده به عنوان 
احياكننده يا سوخت جايگزين استفاده مي شود. به اين ترتيب، 
در مناطقي كه منبع زيست توده به ميزان كافي در دسترس 
هســت، مانند آمريكاي جنوبي يا روسيه، مي تواند در توليد 
فوالد سبز مؤثر باشد. اين موارد در مناطق با جمعيت باال و يا 

بارندگي كم مؤثر به نظر نمي رسد.
6- مورد ديگر جذب و استفاده از كربن توليد شده براي توليد 
فوالد است براي ايجاد محصوالت جديد ازجمله در صنايع شيميايي 
مانند توليد آمونياك يا بيواتانول. هم اكنون، جذب كربن و استفاده 
از آن از نظر فناوري زودرس است و هنوز از نظر اقتصادي كارايي 

آن ثابت نشده است.
همچنين افزايش سهم EAF هاي مبتني بر قراضه نيز مي تواند 
مورد توجه قرار گيرد. اين فرايند جريان هاي ثانويه و بازيافت را با ذوب 
 EAF به حداكثر مي رساند. توليدكنندگان EAF ضايعات بيشتر در
سازگارتر با محيط زيست هستند و در برابر فراز و نشيب هاي تقاضا 
انعطاف پذيرتر بهنظر مي رسند. با اين حال، تغيير توليد فوالد مبتني 
بر EAF مستلزم عرضه برق تجديدپذير در آينده به صورت تجاري و 
همچنين عرضه كافي ضايعات فوالدي با كيفيت باال است. ضايعات 
مرغوب براي توليد محصوالت باكيفيت ضروري اســت كه امروزه 
عمدتا از طريق مسير يكپارچه توليد مي شود. اگر قراضه با كيفيت 
 DRI باال در دسترس نباشد، ضايعات با كيفيت پايين را مي توان با
مخلوط كرد تا از ورودي EAF با كيفيت باال اطمينان حاصل شود.
7- افزايش سهم توليد فوالد مبتني بر EAF نقش كليدي در 
كربن زدايي صنعت فوالد خواهد داشت با اين حال، اين نقش به 
در دسترس بودن قراضه با كيفيت باال بستگي دارد، بنابراين در 
مناطقي با عرضه ناكافي ضايعات با كيفيت باال محدود مي شود از 
اين رو استفاده از فناوري هاي ديگر را ضروري مي سازد. بايد درنظر 

داشت كه افزايش تقاضا براي قراضه با كيفيت باال منجر به هزينه 
اضافي براي توليد فوالد مبتني بر EAF خواهد شد.

8-انجام بهينه ســازي RI وEAF نيز روشي ديگر براي كاهش 
توليد كربن محسوب مي شود.اين شيوه نياز به افزايش استفاده از 
DRI در تركيب با EAF دارد. كاهش مبتني بر DRI نسبت به 
روش يكپارچه دي اكسيد كربن كمتري منتشر مي كند و توليد 
محصوالت با كيفيت باال را در EAF امكان پذير مي كند. محصوالت 
با كيفيت باال به باالترين كيفيت ضايعات فوالدي نياز دارند. اگر 
قراضه محدود باشد، استفاده از DRI براي تضمين كيفيت هاي 
خاص ضروري است. توليد DRI به گاز طبيعي ارزان و در دسترس 
نياز دارد. بنابراين، مناطق با قيمت گاز طبيعي پايين - خاورميانه يا 
آمريكاي شمالي - توليدكنندگان بزرگ DRI هستند درحالي كه 

اين فرايند در اروپا كمتر رايج است.
DRI و EAF بــا اســتفاده از هيــدروژن نيــز مــورد توجه 
توليد كنندگان قراردارد. در اين روش از DRI مبتني بر هيدروژن 
ســبز و قراضه در تركيب با EAF اســتفاده مي شود. اين فرايند 
ســوخت هاي فسيلي را در مرحله توليد DRI با هيدروژن توليد 
شــده با انرژي هاي تجديدپذير جايگزين مي كند. اين يك روش 
توليد اثبات شده فني است كه توليد فوالد تقريبا بدون انتشار را 
امكان پذير مي كند. همه بازيگران اصلي فوالد اروپا هم اكنون در 
حال ساخت يا آزمايش فرايندهاي توليد فوالد مبتني بر هيدروژن 
هستند، اين آزمايش ها يا با استفاده از هيدروژن به عنوان جايگزين 
PCI يا با اســتفاده از احياي مستقيم مبتني بر هيدروژن انجام 
مي پذيرد. در اين مرحله، توجه به اين نكته مهم است كه توليد 
فوالد مبتني بر EAF به يك منبع DRI مبتني بر هيدروژن كامال 
سبز نياز دارد تا بتواند نيازهاي فعلي مشتري را برآورده كرده و به 

معادله كربن صفردست يابد.
از آنجايــي كه برنامه هاي بهــره وري BF/BOF تنها منجر 
به كاهش انتشــار دي اكســيد كربن مي شــود، بدون حذف 
كامل آنها، نمي توانند راه حل بلندمدتي در نظزر گرفته شوند. 
احياكننده هاي زيست توده و استفاده از كربن فقط در مناطق 
خاصي امكان پذير است يا هنوز در مراحل اوليه توسعه است از 
اين منظر سهم EAF هايي كه فوالد با كيفيت باال توليد مي كنند 
 DRI افزايش خواهد يافت، اما نياز به در دسترس بودن قراضه و
 ،DRI ،وجود دارد. از اين رو، اتخاذ رويكردي با تركيب قراضه
و EAF با استفاده از هيدروژن هم اكنون به عنوان مناسب ترين 
گزينه و راه حل بلندمدت براي دســتيابي به توليد فوالد بدون 

كربن، به ويژه در اروپا درنظر گرفته مي شود. 
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اقتصاد كربن زدايي در صنعت فوالد
نويسندگان: كريستين هافمن، ميشل ون هوي و بنديكت زئومر | ترجمه: توليد سبز
https://www.mckinsey.com/industries/metals-and-mining -for-steel :منبع

در  ساختماني  و  مهندسي  مصالح  مهم ترين  از  يكي  به عنوان  و  است  امروزي  جامعه  در  توسعه  و  رشد  اصلي  اركان  از  يكي  فوالد   
ردپاي  كاهش  براي  فزاينذده  فشارهاي  با  مقابله  به  نياز  هم اكنون  صنعت  اين  حال  اين  با  دارد.  حضور  ما  زندگي  جنبه هاي  از  بسياري 
كربن خود از هر دو ديدگاه زيست محيطي و اقتصادي دارد. هم اكنون صنعت فوالد يكي از سه توليد كننده بزرگ دي اكسيد كربن است



 اصالح ساختارهاي صنعتي براي توليد فوالد سبز
امروزه بسياري از كشورهاي دنيا در مسير اصالح ساختارهاي 
صنعتــي خــود و تغيير از روش قديمي تر توليد، به ســمت 
روش هاي جديد و تكنولــوژي محور در صنعت، به خصوص 
در بخش فوالد هستند. اقدام كشورهاي مختلف به خصوص 
چين در اصالحات اساســي شــيوه توليد فوالد و جايگزيني 
روش مدرن EAF در راســتاي توليد فوالد سبز، كربن زدايي 
از فرايند توليد و نيز كاهش عوارض زيست محيطي و به تبع 
آن افزايش رقابت پذيري در بازار، ساير كشورها ازجمله هند، 
اتحاديه اروپا، آمريكا و... را بر آن داشته است تا در اين مسير 
گام بردارند. تالش توليدكنندگان براي توســعه زيرساخت ها 
و حركت به ســمت فناوري نوين و هوشمند مي تواند آينده 
توليد فوالد را دگرگون كند. هدف از توسعه اين زيرساخت ها، 
كاهش هزينه ها اعم از مالي، زيست محيطي، اجتماعي و... است. 
اگرچه هزينه توليد فوالد ســبز نسبت به فوالد كنوني در هر 
تــن افزايش مي يابد، اما در نهايت به كاهش هزينه هاي كلي 

به خاطر كاهش هزينه زيست محيطي و... مي انجامد.
ايران به عنوان يكي از ده كشور برتر توليدكننده فوالد جهان، 
نيازمند توسعه زيرساخت هاي صنعتي خود به خصوص در حوزه 
فوالد اســت و غفلت از اين امر مي تواند در آينده، روند توليد 
فوالد كشور را با مشكل مواجه نمايد و از توان رقابتي با ديگر 
توليدكنندگان بكاهد. مســئله براي ما تنها توسعه زيرساخت 
ســخت افزاري نيســت، بلكه در حوزه نرم افزاري نيز نيازمند 
واقع بيني و سنجش علمي هستيم. منظور از حوزه نرم افزاري، 
بحث هاي مربوط به برنامه ريزي، هدف گذاري، آينده پژوهي و 
منابع انساني است. بنابر سند چشم انداز در افق 1404 ايران بايد 
به توليد 55 ميليون تن برسد كه اين رقم تا 57 ميليون تن نيز 
قابل افزايش است. اما شرايط كنوني و ضعف در زيرساخت ها، 

دستيابي به ميزان توليد را با اما و اگر مواجه نموده است.

 تقويت نرم افزاري، دانش فني و مديريت هوشمند
در حوزه توسعه زيرساخت هاي تكنولوژي به دليل تحريم و 
انحصار فناوري نزد كشورهاي پيشرفته، با نوسان رشد دانش 
بومي سازي فناوري هاي مدرن و مشكل واردات دانش فني مواجه  
هستيم. اگرچه در كارخانه هاي مختلف كشور، تكنولوژي هاي 
نوين به كار گرفته شده است، اما وابستگي علمي اين فناوري ها 
به شركت هاي خارجي منجر به نوعي وابستگي نامتوازن و يك 
طرفه شده است. اگرچه با نهضت بومي سازي و توسعه تكنولوژي 
به بخشي از اين موضوع پرداخته ايم اما براي دستيابي به يك 

نظام صنعتي بر پايه آخريــن فناوري هاي روز دنيا راه زيادي 
در پيش داريم. عدم توازن كافي و ناهماهنگي ميان هدف هاي 
ترســيمي حوزه صنعت و امكانات موجود، حركت پيوسته به 
جلو را با نوسان مواجه مي نمايد و نوعي ناترازي در بخش هاي 
مختلف صنعتي- علمي- اقتصادي را رقم مي زند. براي اصالح 
چنين روندي چاره اي جز حركت از مديريت واكنشي و منفعل 
به سمت مديريت هوشمند و شناور نيست تا در اين مسير با 
تكيه بر دانش فني روز دنيا بتوان مدل برنامه توسعه صنعتي 
را عيني تــر و منطبق بر آينده پژوهــي، واقعيت هاي موجود و 

تحليل هاي دقيق، در حوزه زيرساخت نرم افزاري اجرا نمود.

 تقويت سخت افزاري و رفع موانع توليد فوالد
يكي از معضالت صنعت كشور كه باعث تحميل هزينه هاي 
بسيار به صنعت و اقتصاد گرديده است ضعف زيرساخت ها 
در حوزه حمل ونقل و انرژي اســت كه موجب اتالف هر چه 
بيشتر سرمايه و زمان گرديده است. فاصله جغرافيايي ميان 
معدن و صنايع باالسري با صنايع مياني از يك سو و ضعف 
سيستم حمل ونقل از سوي ديگر منجر به افزايش هزينه ها 
گرديده است. از طرفي جانمايي و احداث كارخانه هاي مياني 
در اقليم نامناسب، مشكالت محيط زيستي ايجاد نموده است.

 چالش حمل ونقل
براي تحقق اهداف ســند چشــم انداز نيازمنــد افزايش 
حمل ونقل ريلي تا 105 ميليون تن و حمل جاده اي و دريايي 
هر كدام تا 50 ميليون تن در سال هستيم درحالي كه در سال 
1400 ظرفيت حمل مواد معدني از طريق خطوط ريلي حدود 
45 ميليون تن بوده اســت و براي سال 1404 بايد به بيش 
از 79 ميليون تن در بخش معدني برسد. دستيابي به چنين 

هدفي نيازمند تالش دوچندان و برنامه ريزي دقيق است.

 چالش آب
چالش اساســي ديگر كمبود آب است كه اينك كشور را در 
آســتانه يك تنش آبي بي سابقه قرار داده است. مطابق هشدار 
ســازمان ملل متحد، منابــع آب خاورميانه تا 2025 به نصف 
كاهش خواهد يافت و در اين سال نيز حدود دوسوم مردم جهان 
با كمبود آب مواجه هســتند. بنابر برخي محاسبات با توجه به 
ميزان مصرف آب براي توليد هر تن فوالد خام، بر مبناي برخي 
محاسبات براي توليد ساالنه 55 ميليون تن فوالد در كشور به 
حدود 298 ميليون مترمكعب آب نياز است. با توجه به بحران 
كم آبي و ميزان مصرف باالي آب در بخش كشاورزي و همچنين 
مشــكالت حوزه آبريز و نيز از بين رفتن سفره هاي زيرزميني، 
تنش آبي در ســال هاي آتي يك مانع جدي براي دســتيابي 
به اهداف ســند چشــم انداز خواهد بود. در اين ميان استفاده 
از مكانيسم آبي سيكل پيوســته در عمليات خنك كنندگي، 
بازگرداندن آب به چرخه توليد از طريق سيستم بازيابي پساب 
صنعتي و استفاده از فناوري خشك مانند گرانوله سازي خشك 
يا خنك سازي  كك بدون آب مي تواند به كاهش مشكالت آب 
كمك نمايــد. اگرچه انتقال آب دريا و شيرين ســازي آن نيز 
مي تواند مفيد باشــد اما هزينه انتقال و نگهداري خطوط را نيز 
بايد مدنظر داشت. بنابراين آنچه در طرح هاي توسعه اي صنايع 
فوالدي مهم اســت احداث كارخانه ها در مناطق بدون چالش 
آبي و هزينه زايي نظير كرانه درياي عمان و خليج فارس است.

 چالش برق
كمبود انرژي برق مورد نيــاز كارخانه ها و همچنين تأمين 
گاز صنايع، به خصوص فوالدسازي به طور فزاينده اي از افزايش 
ظرفيت توليد فوالد جلوگيري مي نمايد. هم اكنون مصرف برق 
برخي صنايع ايران از متوســط جهاني باالتر است و با توجه به 
مشكالت تأمين برق دركشــور، اين افزايش بار مي تواند ساير 
بخش ها ازجمله مصارف خانگي را تحت شعاع قرار دهد. عمده 
مصرف برق فوالد ايران به دليل استفاده از فناوري احياي مستقيم 
كوره قوس الكتريكي در توليد آهن اسفنجي است هر چند اين 
روش مزيت هاي زيســت محيطي دارد. افزايش استاندارد مواد 
ورودي به كوره هاي ذوب مي تواند به كاهش هزينه برق نيز كمك 
نمايد. مديران فوالد در اين حوزه نيز نيازمند بازطراحي مكانيسم 
مصرف برق و نيز اســتفاده از پتانسيل شركت هاي فوالدي در 
احداث نيروگاه هاي اختصاصي برق هستند. توليد برق از طريق 
مزارع پنل خورشيدي و سيكل تركيبي و نيروگاه هاي بادي در 
مناطق مستعد، مي تواند راهكار مفيد براي تأمين برق كارخانه ها 
و همچنين درآمدزايي از طريق فروش مازاد باشد. اين امر از آن 
رو مهم است كه بنابر پيش بيني براي توليد 55 ميليون تن فوالد 

نيازمند توليد برق بيش از ميزان فعلي هستيم.

 چالش گاز
يكي ديگر از چالش هاي اساسي توليد فوالد كشور تأمين گاز 
مصرفي صنايع است. چالش تأمين گاز به خصوص در فصل زمستان 
به دليل افت فشار خطوط انتقال منجر به باال رفتن ميزان عدم نفع و 

نيز خسارت ناشي از عدم توليد مي گردد كه نيازمند برنامه مدون و 
دقيق براي رفع آن هستيم. استفاده از طرح هاي سواپ انرژي و نيز 
ارتقاي زيرساخت هاي بهره برداري و توليد گاز مورد نياز از مواردي 

است كه بايد به صورت جدي به آن توجه نمود.

 چالش تأمين مواداوليه )سنگ آهن(
بي گمان دستيابي به ركورد 55 ميليون تن نيازمند تأمين 
به موقع و مداوم مواد اوليه مانند ســنگ آهن اســت. با توجه 
به ذخاير قطعي 3.3ميليارد تني معادن ســنگ آهن كشور و 
ذخيره 1.7ميليارد تني احتمالي نياز به توسعه پهنه اكتشافي و 
سرمايه گذاري جدي در اين حوزه بسيار حياتي است. با توجه 
به نرخ تبديل ســنگ آهن به فوالد براي دســتيابي به برنامه 
افق1404 توليد فوالد نيازمند اســتخراج 155تا 168 ميليون 
تن ســنگ آهن هســتيم. اگر در حالتي خوش بينانه موفق به 
استخراج اين مقدار سنگ آهن شويم، بايد مواظب چالش هايي 
مانند ضعف و فرسودگي در سيستم حمل ونقل و نيز فرسودگي 
و هزينه زا بودن برخي فناوري هاي قديمي تر و استهالك قطعات 
باشــيم كه منجر به نوعي ناترازي ميان استخراج و حمل ونقل 
و توليد فوالد خواهد شــد. سرعت گرفتن توان توليد نسبت به 
اســتخراج سنگ آهن و در برخي موارد خام فروشي، منجر به 
ايجاد خأل و كاهش توان توليد و بازدهي صنايع مي گردد. براي 
پر نمودن چنين خاليي نيازمند واردات سنگ آهن نيز هستيم 
تا به صورت موقت بتوان چالش كمبود مواداوليه كه خود ناشي 

از مشكالت زيرساخت سخت است را كاهش داد.

 چالش سرمايه گذاري
از ديگر مشكالت توليد فوالد كشور ضعف در بازاريابي مطمئن 
و جديد براي فروش محصوالت، بازگشت ارز به داخل كشور و نيز 
مشكالت جذب سرمايه گذاري است. ميزان سرمايه مورد نياز براي 
تحقق ســند چشم انداز در مجموع 9.1 ميليارد يورو برآورد شده 
است. كه اين هزينه همه موارد اعم از اكتشاف تا توسعه زيرساخت 
سخت افزاري را شامل مي شود. اين درحالي است كه براي تكميل 
طرح هاي توليدي و توسعه اي نيازمند 4.4ميليارد يورو هستيم. 
جذب چنين ســرمايه اي هم اكنون به راحتي ميسر نيست و در 
آينده نيز نيازمند همگرايي ديپلماسي اقتصادي و تغيير رويكردهاي 
سياسي و بين المللي سطح كالن است. اگر چه موارد باال به عنوان 
بخش مشهودتر مشكالت صنعت فوالد كشور شناخته مي شود، 
موارد متعدد كوچك و متوســط ديگري نظير، مشكالت سرمايه 
انســاني، قراردادها، تأمين مالي، بيمه و ارزان فروشي مواد معدني 
نسبت به صنايع مياني زنجيره توليد فوالد كه منجر به عدم نفع جدي 
صنايع معدني مي گردد، نيز وجود دارد كه دستيابي به افق1404 
را تاحد زيادي به چالش مي كشد. بدون ترديد دستيابي به ركورد 
توليد 55 ميليون تن نيازمند توسعه همه جانبه در بخش هاي مختلف 
سخت افزاري و نرم افزاري است. پايان سخن آنكه رسيدن به اهداف 
ســند چشم انداز در دوره هاي آتي نيازمند هدف گذاري صحيح و 
مبتني بر واقعيت هاي سياسي و اقتصادي و بر مبناي آينده پژوهي 

و رفع مشكالت سخت افزاري زيرساخت هاي صنعت فوالد است. 
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نگاهي آينده پژوهانه به چالش هاي
زيـرسـاختـي تـوليــد فـوالد در ايــران

نويسنده: علي امرايي، مديرعامل شركت صنايع معدني فوالد سنگان

 صنعت فوالد را بايد يكي از صنايع كليدي و تأثيرگذار در اقتصاد كشورها دانست. بررسي شاخص هاي مؤثر بر توليد ناخالص 
داخلي كشورها حاكي از اثرگذاري مستقيم اين صنعت بر رشد و توسعه اقتصادي است. از آنجا كه پويايي اين صنعت در 
گرو رشد و توسعه زيرساخت ها است؛ در يك رابطه دوسويه هم از فرايند توسعه تأثير مي پذيرد و هم بر آن اثر مي گذارد.





 اخبار مالي - يكي از مشكالت دولت در ايران ناهمترازي 
در ورودي و خروجي درآمد - هزينه ها است اين در حالي 
است كه مصرف منابع به شدت تقويت شده اما درآمد ها 
تغيير محسوســي پيدا نكرده است. اين وضعيت باعث 
ايجاد تأثيرات نامطلوب بر شاخص هاي كالن اقتصادي و 
در نهايت تضعيف حكمراني خوب شده است. در اقتصاد 
مدرن و پايدار، يكي از روش هاي مديريت اقتصادي، گرايش 
به سوي توليد سبز ازجمله ايجاد بازار كربن است و از آنجا 
 ETS كه اقتصاد كشور انرژي محور است، استفاده از ابزار
مي تواند به تقويت نقش راهبردي كشــور در نظام آينده 
اقتصادي جهاني منجر گردد. )درنظر داشته باشيم كه بازار 
كربن به زودي چندين برابر بازار نفت ارزش خواهد داشت(.

 براساس آمارهاي منتشر شده از سوي وزارت نفت، توليد 
حامل هاي انــرژي كربن پايه در ســال1400 به صورت 
متوسط معادل 8.5ميليون بشكه نفت خام )نفت خام، گاز 
و ميعانات گازي( در روز يا 3102500000 بشكه در سال 
بوده است كه بخشي از آن بين 1 تا 1.5ميليون بشكه صادر 
و باقــي مانده جهت توليد ارزش افزوده به اقتصاد تزريق 
شده و مي شود. با يك محاسبه ساده متوجه مي شويم كه 
ارزش انرژي توليد شده در كشور در سال1400 با قيمت 
نسبي 50دالر براي هر بشكه نفت خام در بازارهاي جهاني 

به صورت گرد شده برابر با 155ميليارد دالر است. 
 از سوي ديگر مطابق استانداردهاي جهاني پااليش يك بشكه 
نفت خام (kg 40.7) به صورت متوسط 70كيلو گرم انواع گازهاي 

گلخانه اي GHG يا معادل آن دي اكسيد CO2eq را توليد و 
منتشر مي كند. با درنظر گرفتن ميزان پااليش 3.1ميليارد بشكه 
نفت خام مشخص مي شود كه براي توليد نفت تصفيه شده جهت 
صــادرات و يا فروش در داخل به ميزان 217ميليارد كيلو دي 
اكسيد كربن يا 217ميليون تن دي اكسيد كربن ناشي از اين 

فرايند در فضاي زيستي كشور منتشر مي شود.
 يك تن كربن در بازار ETS بين 1تا 145دالر تقيمت گذاري 
مي شود. در اين بين بخش عمده اي از اعضاي اتحاديه اروپا 
نرخ 60يورو را براي انتشاركربن مبنا قرار داده اند و چين كه 
به تازگي بــازار كربن خود را فعال كرده نيز نرخ 10دالر را 
در اين حوزه اعمال مي كند. در اينجا با احتساب نرخ فرضي 
5دالر براي محاسبه قيمت كربن در ايران، ارزش دي اكسيد 
كربن توليد شده از ســوي بخش نفت با نرخ دالر 25هزار 
تومان بالغ بر 1085000000دالر يا 27125000000تومان 
مي شود كه مي تواند بخش قابل توجهي از هزينه هاي بهداشتي 
ناشي از آلودگي زيستي توليد، پااليش و فروش نفت ازجمله 
بيماري هاي ريوي و قلبي و پوســتي را كه هم اكنون دولت 

پرداخت مي كند، پوشش دهد.
 اين منبع درآمد از محل فروش مجوز انتشــار دي اكسيد 
كربــن قابل اتكا بوده و قابليت گســترش به ديگر بازارها 
ازجملــه بخش توليد برق و يــا توليد محصوالت صنعتي 
ازجمله ســيمان، فوالد، خودرو و معدن را نيز دارد. نكته 
اينكه بازار كربن با اعمال سازوكارخاص خود، همچنين باعث 

افزايش بهره وري و كاهش مصرف نهاده ها نيز خواهد شد. 

 علي عســگري، مديرعامــل گروه صنايع پتروشــيمي 
خليج فارس در مراسم افتتاحيه تاسيسات و مخازن ذخيره سازي 
و اسكله بيدبلند خليج فارس كه با حضور وزير نفت، معاونان وزير 
نفت، استاندار خوزستان، نمايندگان مردم بهبهان و ماهشهر در 
مجلس و مسئوالن محلي برگزار شد، با گراميداشت ياد و خاطره 
شهيدان انقالب، مدافعان حرم، سردار شهيد قاسم سليماني و 
امام شهيدان، گفت: بيدبلند خليج فارس، پروژه اي پرآوازه است 
و آنچه امروز افتتاح مي شود، تاسيساتي مدرن و در تراز جهاني 
است. وي افزود: با افتتاح اين پروژه ظرفيت صادراتي دو ميليون 
تن براي محصوالت پروپان، بوتان و پنتان پالس ايجاد مي شود و 
به نوعي شش تنفسي بيدبلند خليج فارس است. مديرعامل گروه 
صنايع پتروشيمي خليج فارس تصريح كرد: با افتتاح تاسيسات 
ذخيره سازي و اسلكله بيدبلند خليج فارس، زنجيره ارزش بيدبلند 

خليج فارس تكميل مي شود.
علي عسكري با اشاره به سهامداري ميليون ها نفر در هلدينگ 
خليج فارس از طريق سهام عدالت، اظهار داشت: اين هلدينگ 
و اين تاسيساتي كه امروز افتتاح مي شود، متعلق به ميليون ها 
نفر اســت؛ ديروز بيش از 6هزار و 700 ميليارد تومان سود به 
ســهامداران عدالت پرداخت كرديم و سود چنين پروژه هاي 
مهمي مطمئنا به جيب مردم خواهد رفت و افتخار مي كنيم كه 
خادم مردم هستيم. وي تصريح كرد: بيدبلند خليج فارس و پروژه 
جمع آوري گازهاي مشعل، نمونه موفقي از همكاري و تعامل 
بخش خصوصي و وزارت نفت و بخش هاي مختلف وزارت نفت 
است و مي تواند تبديل به الگويي براي توسعه همكاري بخش 
خصوصي با وزارت نفت براي توسعه كشور شود. علي عسكري 

با اشاره به نامگذاري اسكله صادراتي بيدبلند خليج فارس به نام 
شهيد سردار حاج قاسم سليماني، اظهار داشت: در اين اسكله، 
كشتي هايي تا 100هزار تن مي توانند پهلو بگيرند و اين نشان 

از عظمت اين اسكله دارد.
مديرعامل گروه صنايع پتروشيمي خليج فارس، تأكيد كرد: 
جمع آوري گازهاي مشعل و جلوگيري از سوختن ثروت ملي 
يك آرزوي ديرينه در كشور بود و مقام معظم رهبري تأكيد 
داشــتند گازهايي كه در فلرها مي سوزد بايد تبديل به ثروت 
شوند، بيدبلند خليج فارس و جمع آوري گازهاي مشعل، پاسخ 
به دغدغه رهبر انقالب، تحقق آرزوي تاريخي ملت و جلوگيري 

از آلودگي محيط است.
وي با اشــاره به سوختن حدود 480 ميليون فوت مكعب 
گاز همراه با نفت در فلرها، اظهار داشــت: اميدواريم پروژه 
جمــع آوري گازهاي همراه با نفــت در دولت انقالبي دكتر 
رئيسي به اتمام برسد و در اين دولت خاموش شدن آخرين 
فلر را جشــن بگيريم. علي عســكري با اشاره به ارزش يك 
ميليــارد يورويي پروژه جمع آوري گازهاي مشــعل، گفت: 
امروز قرارداد470 ميليــون يورويي از اين پروژه در حضور 
وزير محترم نفت امضا مي شود و اميدواريم با تنفس خوراك 

و استمهال تعهدات، اين پروژه سرعت بگيرد.
مديرعامل گروه صنايع پتروشيمي خليج فارس، خاطرنشان 
كرد: همه اين كارها و فعاليت ذيل اراده مقام معظم رهبري 
بــراي جنگ اقتصادي صورت گرفته و مي گيرد و اميدواريم 
در دولت سيزدهم بتوانيم گام هاي بلندي براي توسعه كشور، 

رفاه مردم و بلندآوازه تر كردن انقالب اسالمي برداريم. 
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موردكاوي، صنعت نفت، بازار كربن و درآمدهاي نوين

علي عسگري، مديرعامل گروه صنايع پتروشيمي خليج فارس

زنجيره ارزش بيدبلندخليج فارس، تكميل شد

نويسنده: هومن همداني



 پتروشيمي پارس موفق شد به دليل اقدامات متعدد 
در راستاي حفاظت از محيط زيست، تنديس زرين صنعت 

برگزيده سبز كشور را از آن خود كند.
به گزارش روابط عمومي پتروشــيمي پارس، در بيســت 
و ســومين همايش ملــي صنعت، معدن و خدمات ســبز 
كه صبح امروز در ســالن همايش هاي بين المللي شــهداي 
محيط زيست برگزار شد، اين تنديس از سوي علي سالجقه 
معاون رئيس جمهور و رئيس سازمان حفاظت محيط زيست 

به مسعود حسني، مديرعامل پتروشيمي پارس اهدا شد.
سال گذشته نيز پتروشيمي پارس به دليل به اجراي طرح  
ملي محيط يار و تالش براي حفظ محيط زيســت تنديس 

سيمين صنعت سبز كشور را از آن خود كرده بود.
 انجام دو فاز از پروژه محيط يار در استان بوشهر و آموزش 
بيــش از ده هزار دانش آموز و تداوم اين پروژه، ايجاد جنگل 
مصنوعي از درختان بومي و حفظ و نگهداري آن در روستاي 
بســتانو به مســاحت 35 هكتار، خريد دوربين نشت ياب و 
انجام پروژه LDAR، خاموش كردن فلر 491 اين شــركت 
جهت كاهش آلودگي هواي منطقه و كشــيدن الين انتقال 
بخار به فلر 991 در راستاي بهسوزي فلر از اقدامات شاخص 
پتروشيمي پارس در راستاي حفاظت از محيط زيست و عمل 

به مسئوليت هاي اجتماعي بوده است.
اين پتروشــيمي همچنين پيش از اين موفق به دريافت 
تنديــس جايزه ويــژه Special Prize بنياد جهاني 2017 
انرژي در حوزه Earth به دليل اجراي پروژه »ايجاد و توسعه 
جنگل در منطقه بستانو عسلويه و شهرك تفريحي و رفاهي 
آن«، دريافــت جايزه EAST از بنياد جهاني انرژي به پاس 
انجام پروژه هاي محيط زيســتي و انجام پروژه LCA، اخذ 
گواهينامه محاسبه ردپاي كربن و آب درخصوص پروژه سبز 
شده بود. گفتني است، پتروشيمي پارس از سال 1394 در 

ليست عدم آاليندگي صنايع قرار گرفته است. 

 اخبار مالي، مفهوم مسئوليت اجتماعي (CSR) مفهومي 
جديد در صنعت بانكداري نيســت، آنچه به اهميت بيشتر 
اين مفهوم در شــرايط موجود انجاميده اســت گزينش آن 
به عنــوان بهتريــن راه حل جهت تلفيق اصــول اخالقي در 
فعاليت بانكي است. مسئوليت اجتماعي به عنوان شناسايي 
و تالش داوطلبانه در راســتاي رفع نگراني هاي اجتماعي و 
زيست محيطي درباره تصميمات سازمان تعريف شده است. 
بانك هــا تــالش مي كند تا فعاليت هاي خــود را با صداقت 
مديريت كنند و هنگامي كه پاي مسائلي همچون پايداري، 
عملكرد زيست محيطي و ساير نگراني هاي اخالقي به ميان 

مي آيد، در برابر ذينفعان پاسخگو باشند.
در قالب مســئوليت هاي اجتماعي سازماني، روابط كلي 
سازمان با تمامي ذينفعان ازجمله مشتريان، كاركنان، افراد 
 جامعه، سهامداران و سرمايه گذاران، دولت و رقبا مورد توجه 
قرار مي گيرد كه اين امر انعكاس دهنده رفتار سازمان ها در 
قبال جامعه، تعهد آنها به رعايت مسئوليت هاي اجتماعي در 
كسب وكار، كمك به توسعه اقتصادي و بهبود كيفيت زندگي 
آحاد جامعه اســت. به طور معمول مسئوليت اجتماعي در 
حوزه هاي زيست محيطي، اخالقي و انساندوستانه بروز و ظهور 
مي نمايد. در چارچوب اين تعريف بانك ايران زمين مسئوليت 
اجتماعي خود را تعريف و به مورد اجرا درآورده اســت. اين 
بانك در حوزه مسئوليت اجتماعي و براساس تصميم هيأت 
مديره خود به جاي تبليغات و اطالع رساني معمول تالش به 
عمل آورده است تا در سه حوزه محيط زيست، مدرسه سازي  
و حمايت از كودكان بي سرپرســت با همكاري كميته امداد 

امام خميني )ره( گام هاي عملي بردارد.
تحليل گفتمان مديران بانك ايران زمين، تعهد به انجام 
مسئوليت هاي اجتماعي و نهادينه شدن آن را در فعاليت هاي 

بانك به نمايش درمي آورد.
عبدالمجيد پورســعيد مديرعامل بانك اجراي طرح هاي 
حمايتي در قالب مسئوليت اجتماعي را يكي از اولويت هاي 
مهم بانك تحت مديريت خود اعالم داشــته و معتقد است 
ســازمان ها با اختصــاص بودجه حمايتــي در قالب اجراي 
مســئوليت اجتماعي سازماني مي توانند اقدامات مؤثري در 
كشور و مناطق محروم ازجمله احداث مدرسه، بيمارستان، 
مسكن و همينطور در بخش محيط زيست كشور انجام داده 

و به بهره برداري برسانند.
حسن سلطاني فيروز رئيس هيأت مديره بانك ايران زمين 

نيز بر استمرار حمايت هاي مالي در احداث مراكز آموزشي و 
مدارس تأكيد دارد. به گفته وي بانك طي سال هاي گذشته 

در حوزه مسئوليت اجتماعي فعاليت مداوم داشته است.
مجتبي شــيرواني قائم مقام مديرعامل بانك ايران زمين 
نيز عمل به مسئوليت اجتماعي شركتي را مهم ارزابي كرده 
و تتصريح دارد كه شــركت ها بايد مانند يك شهروند كه در 
جامعه حضور دارند نســبت به كنش هاي اجتماعي حساس 
بوده و در كنار شــهروندان در مسير تغيير و بهبود شرايط 

زندگي تالش كنند.
حســيني كنارويي مدير امور شــعب اســتان هاي بانك 
ايران زميــن نيــز اظهار داشــته اســت: عزم جــدي براي 
محروميت زدايي و گســترش عدالــت اجتماعي وجود دارد 
و نهادهاي مالي پيشــرو بيــش  از پيش خود را خادم وطن 
و حامــي توليدكنندگان و نخبگان علمي كشــور مي دانند. 
به عنوان شاهد مدعا مي توان به برخي فعاليت هاي بانك ايران 
زمين در حوزه عمل به مسئوليت هاي اجتماعي اشاره كرد:
به عنوان نمونه نخســت يكي از اقدامات مهم و مؤثر بانك 
ايران زمين در حوزه مســئوليت اجتماعي حمايت از نظام 
سالمت كشــور، كمك به بيمارستان ها، نهادهاي بهداشتي 
و... از ابتداي شــيوع ويروس كرونا بوده اســت. مشــاركت 
در راه انــدازي مركز تجميعي واكســن كرونــا در باغ موزه 
دفاع مقدس مركز تجميعي واكســن كرونا طالقاني يكي از 
نمونه هــاي موفق در حوزه مســئوليت هاي اجتماعي بانك 

بوده است.
نمونه دوم در حوزه مســئوليت هاي اجتماعي بانك ايران 
زمين پيوستن به نهضت مدرسه سازي  است. در اين چارچوب 
اين بانك در سال1400 دو مدرسه به نام فرزندان ايران زمين 

در مناطق محروم استان خوزستان احداث و افتتاح كرد.
به عنوان نمونه هاي ديگر از مســئوليت پذيري بانك ايران 
زمين در حوزه مسئوليت هاي اجتماعي مي توان به حمايت 
از همايش كودكان مبتال به سرطان در استان مركزي، اهداي 
بسته هاي كمك آموزشي به دانش آموزان مدرسه ابن سينا، 
تالش در راستاي دگرديسي در مفهوم زيست سالم اجتماعي 
و سرپرســتي 2000كودك تحت پوشش كميته امداد امام 
راحل )ره( در قالب پويش ايران مهربان و راه اندازي كمپين 
»پيك زمين« و ميراب و پويش يك قطره كمتر و بلوط ايران 
زمين و... در حوزه محيط زيســت و حمايت از همايش هاي 

ملي چون همايشاسوه هاي ايثار اشاره كرد. 
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تنديس زرين صنعت برگزيده سبز كشور، به پتروشيمي پارس اهدا شد

اقدامات شاخص زيست محيطي پتروشيمي پارس

نهادينگي مسئوليت هاي اجتماعي در بانك ايران زمين

Persian Gulf Petrochemical Industries Co

P G P I C

Pars Petrochemical Co.

شركت پتروشيمي پـارس
)سهامي عام(
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 اخبار مالي- چين در سال2021 و با مهار ويروس كرونا 
موفق شد با توليد ناخالص داخلي 29.4تريليون دالر براساس 
برابري قدرت خريد ppp نرخ رشد 8.1درصدي را ثبت كند. 
اما اين دستاورد به بهاي قرار گرفتن در صدر توليد كنندگان 
آلودگي زيست محيطي تمام شده و تأثيرات زيانبار بسياري 
بر محيط زيست برجاي گذاشته است. اين كشور هم اكنون 
28درصد كل گازهاي گلخانه اي جهان راتوليد مي كند و با 
توجه به جمعيت 1.4ميليارد نفري خود، نرخ سرانه توليد 
جهاني گازهاي گلخانه اي را به ميــزان 7.1درصد به خود 
اختصاص داده است. ايجاد آلودگي براي كسب نرخ رشد 
اقتصادي الزم براي توسعه اين كشور تأثيرات بسياري بر 
محيط زيست و سالمت مردم از خود برجاي گذاشته است.

 از ديگر سو ايجاد بازار كربن ETS كه مي رود تا به بازاري 
چنديدن برابري بازار نفت مبدل شود )در سال 2020- 2021 
طرح هــاي قيمت گذاري كربــن 56.8ميليــارد دالر درآمد 
بــراي دولت هــا ايجاد كرد( همراه با وضــع ماليات بر كربن 
)ماليات ســبز( باعث شده اند تا مقام هاي چيني به فكر ايجاد 
بازاركربن و مديريت كاهش گازهاي گلخانه اي در اين كشور 
باشند. )هم اكنون اتحاديه اروپا قيمت انتشار يك تن كربن را 
60دالر قرارداده اســت اما در نشست گالسكو عنوان شد كه 
اين نرخ براي تحقق هدف كاهش گرماي زمين كافي نيست 
و از اين رو پيش بيني مي شود تا سال2030 قيمت توليد يك 

تن كربن تا 100يورو افزايش پيدا كند(
از همين رو وزارت محيط زيست چين روز سه شنبه 14دي 
)5ژانويه2021( روش مديريت تجارت انتشــار كربن را اعالم 
و طــرح تخصيص ســهميه و فهرســتي از واحدهاي اصلي 

انتشــار دهنده را منتشر كرد. اين كار به معني شروع رسمي 
نخستين دوره اجراي قرارداد بازار كربن در اين كشور از اول 
ژانويه2021 اســت و طبق آن 2225شــركت توليد برق در 

فهرست سهميه انتشار كربن قرار گرفتند.
براساس اعالم صورت گرفته ميزان انتشاردي اكسيد كربن 
شــركت هايي كه در فهرست اخير دولت چين قرار گرفته اند 

به 26هزار تن در سال ميرسد.
درباره اهداف پكن در رابطه با ايجاد بازار انتشار كربن، روز 
دوشــنبه 26مارس2022 در جريان برپايي دومين نشست 
سران توسعه با كربن سبز كه با شركت 300نماينده از سوي 
دولت چين، مؤسسات، نهادهاي مالي و غيره در شهر شانگهاي 
برگزار شد، شيه جن هوا، نماينده ويژه امور تغييرات اقليمي 
و معاون رئيس پيشــين كميته ملي توسعه و اصالحات اين 
كشــور در سخنراني خود گفت: راه اندازي رسمي بازار كربن 

ملي )سيســتم دادوستد انتشار كربن( در سراسر كشور براي 
تعميق اصالحات ســاختاري جانب عرضه مفيد است و براي 
كمك به توسعه صنايع با كربن پايين و ايجاد نيروي محركه 
جديد براي توسعه اقتصاد ياري كننده است. همچنين به تحقق 
اهداف چين در مقابله با تغييرات اقليمي و توســعه با كربن 
پايين و تحقق توسعه با كيفيت باالتر كمك مي كند. اين كار 
براي ايجاد چهره كشوري مسئول و كمك به ساخت جامعه 

جهاني با سرنوشت مشترك بين انسان ها مفيد خواهد بود.
در ارتباط با بازار كربن در چين فاتح بيرول، رئيس آژانس 
بين المللــي انرژي روز دوشــنبه 19آذر در »غرفه چين« در 
كنفرانــس آب و هوايــي كاتوويتس لهســتان گفته بود كه 
پــس از راه اندازي بــازار معامالت كربن چيــن، اين بازار به 
بزرگ ترين بازار كربن در جهان تبديل شــده و الگويي براي 
ديگر كشــورهاي در حال توسعه جهان خواهد بود. در سال 
گذشته، حدود 50درصد ظرفيت  افزوده توليد برق با استفاده 
از انرژي بازيافت پذير در چين انجام شد. عالوه بر اين، چين 
سال گذشته 50درصد خودروهاي برقي جهان را توليد كرد. 
اين كشــور همچنين در ترويج اتوبوس برقي در جهان بسيار 
تالش كرده است؛ شيه جنگ هوا، نماينده ويژه چين در امور 
تغييرات اقليمي نيز در همين نشست گفت: تغييرات اقليمي 
چالش جدي و مشترك بشر است. مقابله فعال با اين مسئله و 
پيشبرد توسعه كم كربن به تفاهم گسترده و روند بزرگ جهاني 
تبديل شده است. معامالت كربن در كاهش انتشار آالينده و 
كنترل انتشار گازهاي گلخانه اي مؤثر بوده و به پيشرفت فني 

و ترفيع ساختار صنعتي ياري خواهد كرد.
گفتني است چين به سرعت در حال ايجاد زيرساخت هاي 
الزم براي انتقال به توسعه سبز است. اين كشورچين به عنوان 
بزرگ ترين توليد كننده و مصرف كننده انرژي جهان، به سرعت 
در حال كاهش مصرف انرژي هاي فسيلي و آالينده خود است 
و اين كار را بهره وري باالتر انرژي از جريان گذار و انتقال اين 
كشور به سوي يك اقتصاد سبز )سازگار با محيط زيست( مدرن 

پشتيباني مي كند.
چين از سال 2011 تا 2020 ميالدي كاهشي 28.7درصدي 
را در مصرف انرزي هاي كربني پشت سر گذاشته است كه يكي 

از سريع ترين كاهش ها در سطح جهان محسوب مي شود.
اين كشور از سال 2016 تا 2020 ميالدي به طور متوسط 
شاهد رشد ساالنه 5.7درصدي در اقتصاد خود بوده اما رشد 
مصرف انرژي اين كشــور صرفا در هر ســال 2.8درصد ثبت 
شــده است. مصرف انرژي صرفه جويي شده در چين در اين 
بازه زماني معادل حدودا نيمي از كل انرژي صرفه جويي شده 

در سطح جهان برآورد شده است.
همچنين براســاس اهداف تعريف شده در چين، در مسير 
كاهش انتشار گازهاي گلخانه اي قبل از سال2030 و محقق 
ساختن خنثي سازي  كربن تا قبل از سال2060، به روند ايجاد 
تحول و تبديل شدن به يك ساختار مصرف كننده انرژي پاك 

و كم كربن سرعت بخشيده است.
وابســتگي چين به زغال ســنگ نيز در حال كاهش بوده 

اســت به ترتيبي كه شدت مصرف انرژي چين در سال2020 
ميالدي كمتر از 5ميليارد تن زغال سنگ استاندارد حفظ شد 
و سهم مصرف زغال اين كشور از 72.4درصد در سال 2005به 

56.8درصد در سال2020 رسيد كه ادامه خواهد داشت.
چيــن در طول بازه زماني 2016 تا 2020 ميالدي، بيش 
از 45ميليون كيلووات از ظرفيت توليد منســوخ شده برق و 
زغال ســنگ خود را حذف كرده است. انرژي غيرفسيلي در 

چين به سرعت در حال توسعه است.
در سال2020 ميالدي سهم انرژي هاي غيرفسيلي از كل 
مصرف انرژي چين معادل 15.9درصد برآورد مي شــد و در 
مقايسه با آمار ســال2005، رشد 8.5درصدي داشته است. 
هم اكنون ظرفيت نصب شده توليد انرژي غيرفسيلي در چين 
به 980كيلووات رسيده كه معادل 44.7درصد از كل ظرفيت 
انرژي نصب شده در اين كشور بوده است. از طرف ديگر، برق 
توليد شده توسط انرژي هاي غيرفسيلي معادل 2.6تريليون 
كيلووات تعريف شد كه معادل بيش از يك سوم كل مصرف 

برق اين كشور بود.
مقام هــاي دولــت چيــن در تازه ترين اقدام هــاي خود 
دســتورالعملي در ارتباط با توسعه سبز در مناطق روستايي 
و شــهري صادر و اهدافي را مربوط به تاسيس سازوكارهاي 
نهادي و سيســتم هاي راهبردي تا ســال 2025 ميالدي را 
تعريف كرده اند نكته اينكه براســاس طرح پيش بيني شده، 
توسعه سبز به شكلي جامع مناطق روستايي و شهري چين 
را تا سال 2035 ميالدي به صورت كامل پوشش خواهد داد.

چين پيشــرفت هاي قابل توجهي نيز در بخش حمل ونقل 
انجام داده اســت. تا پايان ســال 2020 ميالدي 87شهر در 
سرزمين اصلي چين به برنامه ملي ارتقاء حمل ونقل عمومي 
ملحق شدند و 43شهر شبكه هاي حمل ونقل ريلي شهري را 
راه اندازي كرده اند. تعداد ســفرهاي انجام شده توسط وسايل 
نقليه عمومي در ســطح شــهر چين در بازه زماني 2016 تا 

2020 ميالدي بيش از 427ميليارد سفر رسيده است. 

تهيه و تنظيم: كبري صدقي خلجان

چيــن از ســال 2011 تا 2020 ميالدي كاهشــي چـرا چـيـن به بـازار كـربن پيوست؟
28.7درصدي را در مصــرف انرزي هاي كربني 
پشت سر گذاشــته اســت كه يكي از سريع ترين 
كاهش ها در ســطح جهان محسوب مي شود. اين 
كشور از سال 2016 تا 2020 ميالدي به طور متوسط 
شاهد رشد ســاالنه 5.7درصدي در اقتصاد خود 
بوده اما رشــد مصرف انرژي اين كشور صرفا در 
هر سال 2.8درصد ثبت شده است. مصرف انرژي 
صرفه جويي شده در چين در اين بازه زماني معادل 
حدودا نيمي از كل انرژي صرفه جويي شــده در 

سطح جهان برآورد شده است

چين به سرعت در حال ايجاد زيرساخت هاي الزم 
براي انتقال به توســعه سبز است. اين كشورچين 
به عنوان بزرگ ترين توليد كننده و مصرف كننده 
انرژي جهان، به ســرعت در حال كاهش مصرف 
انرژي هاي فسيلي و آالينده خود است و اين كار 
را بهره وري باالتر انرژي از جريان گذار و انتقال 
اين كشــور به سوي يك اقتصاد ســبز )سازگار با 

محيط زيست( مدرن پشتيباني مي كند
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 پرسپوليس و استقالل دو 
تيم زيرنظــر وزارت ورزش و 
دولتي  به دليل  كه  جوانان اند 
بودن نتوانستند امتياز ورود به 
جام باشگاه هاي آسيا را كسب 
كنند. ايــن دو تيم هم اكنون 
فرايند خصوصي شــدن را از 
طريق ســازمان بورس دنبال 
مي كنند. متأســفانه به دليل 
با  نبود سازوكارهاي متناسب 

چگونگي خصوصي ســازي  به رغم تصويب سياست هاي 
اصل44 قانون اساسي و سياست هاي كلي واگذاري تا كنون 
حدود 12سال از واگذاري اين دو باشگاه به وزارت ورزش و 
جوانان اقدام كارشناسي مناسبي صورت نگرفته و اين دو 

باشگاه همواره در خوف و رجا به سرمي برند.
ســابقه دو باشــگاه بزرگ پايتخت به ســال هاي 1324 
و 1343 برمي گردد. باشــگاه ورزشي اســتقالل در چهارم 
مهر1324 در شــهر تهران بنيان گذاري شد. باشگاه ورزشي 
پرســپوليس تهران نيز در دي ماه1342 به دست علي عبده 
در جــاده قديم شــميرانات بنيانگذاري شــد. به رغم همه 
پيشنهادهاي مربوط به نحوه واگذاري دو باشگاه پرسپوليس 
و اســتقالل كه تاكنون به سرانجام نرسيده است. پيشنهاد 
واگذاري دو باشگاه به كنسرسيومي از سرمايه گذاران ايراني 
و خارجــي به نظر مي آيد بهترين راهكاري باشــد كه به آن 
توجهي نشده است. ثبت شركت بين المللي ايراني و خارجي 
با توجه به ضوابط مربوط به قانون سرمايه گذاري خارجيان 
در مناطق آزاد ايران مي تواند ضمن حفظ جايگاه دو تيم در 

ايران به توان رقابت بين المللي 
ايرانــي بيفزايد و  دو باشــگاه 
براي ديگر  باشد  نمونه اي  خود 
باشگاه هاي  ازجمله  باشــگاه ها 
دولتي و خصوصي كه توان مالي 
آنها باعث ورشكستگي آنها شده 
و مي شود. طبق مواد 20 و 21 
مناطق  اداره  چگونگــي  قانون 
آزاد تجــاري - صنعتي، ورود و 
خروج ســرمايه و سود حاصل 
از فعاليت هــاي اقتصادي به مناطــق، آزاد بوده و مقررات 
آن براي جلب و حمايت ســرمايه گذاري و چگونگي ميزان 
مشــاركت خارجيان مورد تضمين و حمايت دولت اســت. 
باتوجه به جغرافياي جمعيتي وفادار به دو تيم اســتقالل و 
پرســپوليس به نظر مي رسد كنسرسيوم باشگاه استقالل در 
واحد ثبت شركت ها و مالكيت هاي معنوي منطقه آزاد اروند 
به ثبت برسد و كنسرسيوم باشگاه پرسپوليس در واحد ثبت 
شــركت ها و مالكيت هاي معنوي منطقه آزاد چابهاربه ثبت 
برسد و كراحل واگذاري دو باشگاه طي فراخوان بين المللي 
به مزايده گذادره شــود. اين مسئله همچنين باعث خواهد 
شد كه برند تبليغاتي دو باشگاه موجبات جلب سرمايه گذاران 
خارجي و ايرانيان خارج از كشور را به دو منطقه آزاد اروند 
و چابهار فراهم ســازد. روشن است برنامه درست واگذاري 
دو باشگاه به كنسرســيوم ايراني و خارجي در مناطق آزاد 
مي تواند نمونه خوبي براي باشگاه هاي ديگر در كشور باشد 
كه مشــكالت مالي دارند. همچنان كه باشگاه ها مي توانند از 

بازيكنان با كيفيت بين المللي در جهان استفاده كنند. 

پـيـشـنـهـاد كـاربـردي: 

واگذاري امتياز پرسپوليس و استقالل
به سـرمـايـه گـذاران در مـنـاطـق آزاد

عبدالرسول خليلي، كارشناس مناطق آزاد

 در اقتصاد مدرن شركت ها توجه بسياري به شاخص هاي 
پايداري دارند اين شاخص ها در قالب پذيرش تنوع زيستي، 
اهميت به عوامل اجتماعي و اعمال حاكميت شركتي نمود 
مي يابند. در ايران نيز رويكرد علمي به محيط زيســت را 
مي توان در سياست هاي كلي محيط زيستي كشور ابالغي 
از سوي مقام معظم رهبري و همچنين تكليف هاي مندرج 

در برنامه ششم توسعه مشاهده كرد.
 ايران يك كشور با مزيت برخورداري از انرژي هاي فسيلي 
اســت و در اين ميان صنعت راهبردي ســيمان ازجمله 
صنايعي است كه محصوالت آن با توجه به توليد با استفاده 
از انرژي ارزان، در بخش هاي عمراني، شهرسازي و مسكن 
داراي تقاضاي بسياري در داخل و خارج از كشور است.

 صنعت سيمان جهان با توليد 2.3ميليارد تن محصول، عامل 
توليد 8درصد گازهاي گلخانه اي در جهان است. سهم ايران 

از اين بازار در سال1400 به ميزان 66ميليون تن است.
 براســاس اســتانداردهاي بين المللي، بــا توليد يك تن 
سيمان 900كيلو گرم گازهاي گلخانه اي ازجمله تركيبات 
كربن دار، اكسيدهاي گوگرد و ازت عالوه بر گردوغبار ناشي 

از فرايند توليد محصول، آزاد مي شود.
 براي حفظ روند توليــد در عين كنترل آلودگي و ارتقاي 
بهره وري، جهان الگوي بازار كربن را ايجاد و فعال كرده است.
 نظام بازار گازهاي گلخانه اي ETS يا به عبارت ساده تر نظام 
تجارت انتشــار كربن يك نظام معامالتي انتشار گازهاي 
گلخانه اي است كه هدف آن افزايش بهره وري در توليد و 

حفظ منابع طبيعي است.
 هم اكنــون در ايــران عوارض آلودگي توســط ســازمان 
محيط زيست به صورت ســاالنه برآورد شده و دولت آن را 
دريافــت و طبق قانون مبالغي را از اين بابت و به حســاب 
شــهرداري ها و دهياري هاي در معرض آلودگي ناشــي از 

فعاليت شركت ها واريز مي كند. اما اين سيستم سنتي ديگر 
جوابگوي نيازهاي اقتصاد پايدار نيست؛ چرا كه نه تنها تراز 
تجارت كربن كشور را دچار ناتعادلي كرده بلكه با آلوده سازي  

هوا، مرگ زودرس 41هزارنفر را در سال رقم زده است.
 امــا بازار كربن چگونه به اقتصــاد پايدار كمك مي كند؟ 
اين بازار با افزايش رقابت پذيري سوخت هاي غيرفسيلي 
سرمايه گذاري در منابع انرژي كم كربن را سرعت بخشيده 
وباعث افزايش بهره وري از منابع توليد در صنايع مي شود.

 سال2021 اندازه بازار اختياري كربن يك ميليارد دالر و ارزش 
بازار اوراق بهادار كربن نيز از نيم تريليون دالر عبور كرد كه 

نشان مي دهد اين بازار به سرعت در حال توسعه است.
 تــا پيش از برگزاري اجالس گالســكو اتحاديه اروپا نرخ 
60يورو چين نــرخ 11.5يورو را براي توليد يك تن دي 
اكســيد كربن درنظرگرفته بودند كــه پس از آن قرار بر 
افزايــش اين نرخ با هدف تحقق اهداف پيمان پاريس كه 

همانا كربن صفر تا 2030 بود شد.
 براساس نرخ اتحاديه اروپا، ارزش قيمت كربن توليد شده در 
صنعت سيمان ايران بالغ بر 3.9ميليارد يورو و براساس نرخ 
بازار چين 759ميليون يورو است. هم اكنونبزرگترين واحد 
توليد ســيمان ايران )سيمان سپاهان( ساالنه 4ميليون تن 
انواع سيمان را توليد و عرضه مي كند، بر اين اساس قيمت 
كربن توليدي اين شركت با شاخص اتحاديه اروپا 240ميليون 

يورو و با شاخص بازار كربن چين46ميليون يورومي شود. 
 مشخص است كه با توجه به حجم توليد گازهاي گلخانه اي 
در كشور، دولت ايران مي تواند بخش قابل توجهي از كسري 
پرداخت هاي خود را از بازار كربن داخلي تامين كرده و به 
زخم مزمن تورم بزند و همزمان با حفظ مزيت توليد، به 
پاكســازي محيط زيست نيز اقدام كند و بدين ترتيب گام 

بلندي در راستاي حركت به سمت اقتصاد پايدار بردارد. 

مورد كاوي، ظرفيت صنعت سيمان و بازار كربن ملي
مريم شيرازي



محصول مورد انتظار: اپليكيشن جانمايي مبلمان داخلي 
در فضاهاي منزل مســكوني با مدل هاي پيش فرض بيشتر 

و رنگ هاي متنوع.
محصول تركيبي: اضافه كردن قابليت درخواست طراحي 

المان هاي جديد مبلمان داخلي توسط مشتري.
محصول بالقوه: استفاده از واقعيت مجازي، واقعيت افزوده 

و هوش مصنوعي.

 تحليل صنعت بازار
1- اندازه و رشد بازار

به علت تازه بودن موضوع درصورت داشتن جذابيت براي 
مخاطب، بازار نسبي پيش بيني مي شود، ولي از پتانسيل هاي 
سنتي در ابتداي راه )طراحي و اجرا به صورت شخصي( بايد 
استفاه نمود، بازار كار اين رشته، تقريبا نامحدود است زيرا 

در هر فضايي نياز به اين رشته احساس مي شود.
2- روندها

با روند رو به رشد تكنولوژي وكاربرد كامپيوترونرم افزارهاي 
متعدد )اتوكد، رويت،  تري دي مكس، راينو، فتوشاپ و...( در 
زمينه دكوراسيون داخلي، انواع مدل سازي  ها به سهولت انجام 
مي گردد. و به همين خاطر بازار دكوراسيون داخلي در ايران 
رو به رشد است؛ اما نرم افزار هاي موجود طراحي هزينه مالي 
و زماني بااليي براي رسيدن به طرح مطلوب مشتري دارند.

3- بازار هدف
چون انســان از بدو تولد احتياج به مسكن داشته و در اين برهه 
زماني كه مردم به مدرنيته كردن ساختمان ها روي آوردند و از طرفي 
افزايش نرخ رشد جمعيت و از سويي بحث مقاوم سازي  مطرح است، 
پس نياز مردم به شــركت هاي اين چنيني )دكوراسيون و طراحي 
ساختمان( افزايش مي يابد كه با توجه به جديد بودن اين كار مي توانيم 

با ارائه كارهاي متفاوت سهم به سزايي در اين بازار داشته باشيم.
4- ساختار صنعت

آينده معماري
مردم عادي در آينده نه چندان دور مي توانند با مشخص 
كردن بودجه و محل ســاخت، به نقشــه مورد عالقه خانه 
خود دســت بيابند وحتي مي توانند با پيشرفت تكنولوژي 

پيش نمايش خانه را با وسايل درون آن ببينند.
 تأثير و كاربرد هوش مصنوعي در معماري

بســياري باور دارند كه اســتفاده از هوش مصنوعي در 
معماري بيشــتر از ضرر، سود به همراه دارد و باعث افزايش 
خالقيت معماران خواهد شــد. در آينده نه چندان دور قادر 
خواهيم بود با استفاده از هوش مصنوعي كارهاي تكراري را با 
سرعت باالتري انجام دهيم و مي توانيم اين زمان ذخيره شده 
در كارهاي تكراري را به خالقيت در معماري اختصاص دهيم.

 كاربرد هوش مصنوعي در معماري: ساخت زيربنا
با در دســترس داشــتن سن وجنســيت افراد خانواده 
واطالعات محل ساخت، مي توانيد پيشنهاداتي را از هوش 
مصنوعــي دريافت وانتخاب كنيــد؛ كاري كه بدون هوش 

مصنوعي زمان بيشتري را هدر مي دهد.

 كاربرد هوش مصنوعي در معماري: معماري پارامتريك
طراحــي پارامتريك كه بــا نرم افزارهــاي طراحي به 
كمك كامپيوتر مانند Grasshopper انجام مي شــوند، از 
برنامه نويســي ژئومتريك با الگوريتم هاي پيچيده استفاده 
مي كنــد. اين نرم افزارها به معمــاران اجازه مي دهند تا به 
دلخواه خود طراحي ساختمان ها را براساس نيازشان تغيير 
دهند؛ ابزارهايي مانند موارد باال، به هوش مصنوعي اجازه 
مي دهند تا زحمت محاســبات را بكشند و معماران نيز به 

خالقيت و طراحي هاي بي بديل خود مي پردازند.
 كاربرد هوش مصنوعي در معماري: ساخت و ساز و برنامه ريزي

هوش مصنوعي فرايند برنامه ريزي را براي معماران بسيار 
آسان مي كند. به گونه اي كه با دسترسي به تعداد بي شماري از 
اطالعات و مدل ها، محيط بنا را تفسير مي كند و حتي هزينه 
ساخت را برآورد مي كند، و همه اين اطالعات با هم مي توانند به 
معمار كمك كنند تا زمان طراحي و ساخت را بسيار كوتاه كند.
 كاربرد هوش مصنوعي در معماري: شهرهاي هوشمند

ظهور شــهر هاي هوشمند ساخته شــده توسط هوش 
مصنوعــي، معماران را مجبور مي كند تا در مورد مدل هاي 
سنتي شــهري خود تجديد نظر كنند. شهرهاي هوشمند 
در آينــده با اطالعات همزمان و ارتباط بخش هاي مختلف 

همانند يك ارگانيسم زنده فعاليت خواهند كرد.

 نقاط قوت
 طراحي متناسب با كاربري 

 استفاده از تلفيق معماري سنتي و مدرن
 استفاده از تكنولوژي هاي روز

 هزينه كرد كمتر نسبت به نوع طرح
 سبك سنتي ارائه خدمات رقبا

 تجمل گرايي و سبك زندگي مدرن مشتريان

 نتيجه گيري
هوش مصنوعي در عرصه هاي مختلف اقتصاد و عدم حضور 
نيروي انساني بيان گر پيش رو بودن تحوالت عظيم در اقتصاد، 
كه از مدت ها قبل آغاز شــده و نتيجه همســو شــدن علومي 
همچون اينترنت، رايانش ابري )يك روش مناســب براي ارائه 
منابع محاســباتي(، روباتيك، آمار و احتمال و رياضيات است. 
درنهايت همسو شدن و فعاليت اين علوم با يكديگر و اثر بخشي 
آنها بر جوامع موجب شده تا اقتصاددانان قبول كنند كه ما يك 
انقالب اقتصادي ديجيتال را پيش رو داريم. پيش بيني مي شود 
با افزايش تقاضا از سمت مصرف كنندگان نهايي )خانگي( تأثير 
بسياري در روند پيشرفت اين حرفه داشته واثرمستقيمي براقتصاد 
مصرف كننده و بنگاه هاي توليدي خواهد داشت. تيم هاي كوچك 
ارتباط حرفه اي خود را با مديريت مجموعه حفظ نموده و موجب 
ثبات حرفه اي گروه مي گردد. دنيا در مرحله تست هاي ابتدايي 
اين موضوع قرار دارد وبا پيشرفت علم هوش مصنوعي، تغييرات 
بزرگي در دنياي اطرافمان حاصل مي شود و به صورت مستقيم 

بر اقتصاد جامعه اثر مي گذارد. 
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 اهداف
1- ساده سازي  و تصوير سازي  ايده هاي مشتريان در طراحي 

داخلي در قالب اپليكيشن.
2- كاهش زمان طراحي نسبت به ابزار موجود در طراحي 

.)3d max ...داخلي )و
3- نــوآوري در ارائه خدمــات با اســتفاده از ابزار هوش 

مصنوعي، واقعيت افزوده و واقعيت مجازي.

 مشتريان و بازار هدف
بــازار هدف اين ايده بســيار بزگ بــوده و به طور خالصه 
مي توان به دانشجويان رشته هاي معماري، عمران، مهندسين 
كشاورزي، مؤسســات وابسته به شهرداري ها جهت طراحي 
فضاي سبز، نظام مهندسي عمران و معماري، نظام مهندسي 
كشاورزي، برنامه نويس مسلط به هوش مصنوعي، تيم مجري 
دكوراسيون كارحرفه اي ونيز خانگي مشاوران امالك، طراحان 
و هر شخص، يا مؤسسه يا ارگاني كه به طور مستقيم بتواند از 
اپليكيشن استفاده كند مي تواند مخاطب خاص اين كسب وكار 
قرار گيرد. طراحي انواع دكوراسيون داخلي )تجاري / خانگي 
/ اداري / فضاي سبز( يا به صورت هوش مصنوعي يا به صورت 
نسخه vip و يا به صورت نسخه رايگان است. از فضاي مورد نظر، 
تصويري تهيه و بارگذاري و براساس محيط و اندازه المان هاي 
پيش فرض، چند پيشنهاد طراحي و به مشتري ارائه مي شود، 
كه به صورت اندرويد و ios )قابل استفاده براي مشتريان خانگي( 

درنظر گرفته شده است.

 اهداف كلي 
 با اســتفاده از هوش مصنوعي مشــتري بــا رويه و نگاه 
جديدي، طراحي ودكور پيشنهادي خود را لمس مي كند؛ 
خروجي دوبعدي يا ســه بعدي مي گيرد و درنهايت براي 

طراحي مناسب تر و باكيفيت تر ترغيب مي شود.
 در اين كسب وكار براي مشتري خدمات باكيفيت و ارزش 

بااليي در زمان كمتر ارائه داده مي شود.
 خدمات متمايز، سرعت اجرا، مشاوره هاي اصولي، جديد 
بودن اجراي خدمات، مشــتري را تشــويق به انتخاب و 

هزينه كردن مي نمايد.
 كيفيت طراحي، كيفيت اجرا وكيفيت متريال اســتفاده 

شده براي مشتري قابل تامل است.
 طراحــي بــا اســتفاده از هوش مصنوعي واپليكيشــن 
روي موبايل / اجراي بهترين دكوراســيون / كم كردن 
زمــان تحويل پروژه و جديد بــودن آن مي تواند باعث 

ارزش آفريني و مزيت رقابتي اين كسب وكار باشد.
 مزيت رقابتي مجموعه مي تواند؛ نيروهاي متخصص به ويژه 
كارشناســان برنامه نويس هوش مصنوعي و تيم مجري 

دكوراسيون باشد.

 اليه هاي محصول
هسته: طراحي دكوراسيون داخلي و اجراي آن.

محصول پايه: اپليكيشــن جانمايي مبلمــان داخلي در 
فضاهاي منزل مسكوني با مدل هاي پيش فرض.

طراحي و اجراي دكوراسيون داخلي و فضاي سبز با استفاده از هوش مصنوعي
و تأثيرپذيري آن بر )تيم( گروه اجرايي و اقتصاد جامعه هدف

هوش مصنوعي، معماري و اقتصاد
مهدي مدرس عسكري دانش آموخته پرديس فارابي، دانشگاه تهران

 مقدمه: مقاله حاضر به هدف معرفي و آگاهي مخاطبان گردآوري و تالش شده است تا با بيان كلياتي به آشنايي نسبي 
حاضر  حال  در  شود.  پرداخته  جامعه  براقتصاد  آثارش  همچنين  و  معماري  و  طراحي  در  آن  تأثير  و  مصنوعي  هوش  با 
نرم افزارهايي وجود دارند كه با استفاده از داده ها مي توانند به راحتي نقشه هاي ساده اي براي خانه هاي عادي تهيه نمايد. 
اين نرم افزارها در مقياس بزرگ تر از انسان ها پيشي گرفته اند )البته در سرعت و بهينه  بودن(؛ زيرا همانطوركه مي دانيم 

هنوز هوش مصنوعي توانايي فكر خالقانه و پويا را حداقل در معماري ندارد.
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 منظــور از ردپاي كربن در غذا، انتشــار گازهاي 
از طريق رشد، پرورش، كشاورزي،  گلخانه اي است كه 
پردازش، حمل ونقل، ذخيره سازي ، پختن و دور ريختن 

مواد غذايي كه استفاده مي كنيم، توليد مي شود.
در اياالت متحده، هر خانوار به طور متوسط 48تن گازهاي 
گلخانه اي توليد مي كند. حمل ونقل، مسكن و غذا سه بخش 
عمده در بررسي ردپاي بزرگ كربن هستند. غذا حدود 8تن 
آالينده در هر خانوار يا حدود 17درصد از كل توليد گازكربنيك 
را شامل مي شود. در سرتاسر جهان، گزارش هاي جديد حاكي 
از آن است كه دامپروري نزديك به نيمي از گازهاي گلخانه اي 

ناشي از دخالت زيستي انسان  را توليد مي كند.
بــا تو.جــه به آمار بــاال، تغيير غذاهايي كــه مي خوريم 
مي توانــد تأثير زيادي بر ردپاي كربــن و كاهش آلودگي، 
حفظ محيط زيست و كاهش سرعت گرمايش جهاني داشته 
باشــد. بسياري از اين تغييرات باعث صرفه جويي در هزينه، 
بهبود ســالمتي و حتي تناسب اندام مي شود! براي دريافت 
ايده هاي بيشتر در مورد اقدام براي نجات كره زمين، شيوه 

مبارزه با تغييرات اقليمي را مرور كنيد.
رتبه بندي ردپاي كربن مواد غذايي

جدول زير ميزان انتشــار گازهاي گلخانه اي توليد شده 
توســط يك كيلو از هر ماده غذايي را نشــان مي دهد. اين 
جدول شــامل تمام آالينده هاي توليد شــده در مزرعه، در 
كارخانه، در جاده ها، در مغازه و در خانه شما است. همچنين 
نشــان مي دهد كه براي توليد اين ميزان گاز گلخانه اي بايد 
چند مايل رانندگي كنيد. به عنوان مثال، براي توليد گازهاي 
گلخانه اي مشــابه با خوردن يك كيلوگرم گوشت گاو، بايد 

63مايل رانندگي كنيد.
گوشــت، پنير و تخم مرغ بيشترين ميزان توليدكربن را 
دارند. ميوه ها، سبزيجات، حبوبات و آجيل داراي ردپاي كربن 
بســيار كمتري هستند. از اين رو حركت به سمت يك رژيم 
غذايي با گياه بيشــتر مي تواند تأثير زيادي بر ردپاي كربني 

كه هر فرد تولد مي كند از خودبر جاي گذارد.

جدول زير ميزان انتشــار گازهاي گلخانه اي توليد شده 
توســط يك كيلو از هر ماده غذايي را نشــان مي دهد. اين 
جدول شامل تمام آالينده هاي توليد شده در مزرعه، كارخانه، 
جاده ها، مغازه و در خانه يكايك ما اســت. همچنين نشان 
مي دهد كه بــراي توليد اين مقدار گاز گلخانه اي بايد چند 
مايــل رانندگي كنيد. به عنوان مثال، بــراي توليد گازهاي 
گلخانه اي مشــابه با خوردن يك كيلوگرم گوشت گاو، بايد 

63مايل رانندگي كنيد.
گوشــت، پنير و تخم مرغ بيشترين ميزان كربن را دارند. 
ميوه ها، سبزيجات، حبوبات و آجيل داراي ردپاي كربن بسيار 
كمتري هســتند. اگر بشر به سمت يك رژيم غذايي با گياه 
خواري بيشــتر حركت كند، مي تواند تأثير زيادي بر كاهش 

ردپاي كربن انساني از خود برجاي گذارد. 

معادل توليد يك غذارديف
كيلو گازكربنيك

معادل كيلومتر 
حركت خودرو

39.2146.4گوشت گاو1
27.0102گوشت بره2
13.550پنير3
12.120گوشت خوك4
10.940.2بوقلمون5
6.926مرغ6
6.122.5ماهي تن7
4.817.6تخم مرغ8
2.911.2انواع سيب زميني9
2.710برنج10
2.38آجيل11
27.2لوبيا12
27.2سبزيجات13
1.96شير14
1.14ميوه15
0.93.2عدس16

منبع: توليد سبز

ردپاي كربن در مواد غذايي
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