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پايش بازار

پويايي هاي بازار

 -١ﻗيﻤت نفت باثﺒات است .در اروپا ،شاخص مديريت خريد ) (PMIدر منطقﻪ يورو نشان مي دهد كﻪ اﻗتصاد
با سرﻋت بيشتري رو بﻪ بهﺒود بوده و كشورهاي مختلف بﻪ تدريﺞ محدوديت هاي ﻗرنطينﻪ را جﻤع آوري
مي كنند .مدارس در فرانسﻪ در ايﻦ هفتﻪ بازخواهند شد .ايﻦ مسئلﻪ بﻪ باﻻرفتﻦ ﻗيﻤت نفت كﻤك خواهد
كرد .در هند مﺒتﻼيان و كساني كﻪ بر اثر بيﻤاري كويد ١٩-تلف شده اند در حال افزايﺶ است .در ژاپﻦ
نيز شﺒح كرونا خود را نشان مي دهد .هند و ژاپﻦ سوميﻦ و چهارميﻦ وارد كننده نفت در جهان مي باشند.
تقاضا براي واردات نفت بﻪ هند كﻤي كاهﺶ يافت .در اياﻻت متحده تقاضا براي بنزيﻦ و ديزل بﻪ سطح
ﻗﺒل از شيوع بيﻤاري كوويد ١٩-رسيده است .ﻗيﻤت نفت برنت  ٤سنت هر بشكﻪ پاييﻦ آمده بﻪ ٦٥.٣٦
دﻻر هر بشكﻪ رسيد .ﻗيﻤت نفت وست تگزاس اينترمدييت  ٩سنت باﻻر فتﻪ و بﻪ  ٦١.٥٢دﻻر هر بشكﻪ
رسيد .ﻗيﻤت گاز طﺒيعي در بازار هنري هاب نسﺒت بﻪ هفتﻪ ﻗﺒل با توجﻪ بﻪ گرمي هوا كاهﺶ يافت.
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تفسير هفته
 -٢رهﺒران  ٤٠كشور جهان در نشست مجازي تغييرات اﻗليﻤي در پنﺞ شنﺒﻪ هفتﻪ گذشتﻪ شركت كردند .ايﻦ
نشست كﻪ با ابتكار جان كري مشاور تغييرات اﻗليﻤي دولت اياﻻت متحده بﻪ صورت مجازي برگزار شد،
فرصتي بود تا برخي از كشورهايي كﻪ در زمينﻪ انتشار گازهاي گلخانﻪ اي بيشتريﻦ سهم را دارند ،با اﻋﻼم
تعهدات جديد در محدود نﻤودن آن ،آينده حيات در كره خاكي را امكان پذير نﻤايند .در اطﻼﻋيﻪ وزارت
خارجﻪ آمريكا آمده بود كﻪ ايﻦ نشست نقطﻪ ﻋطفي مهم در مسير كنفرانس تغييرات آب و هوايي ملل
متحد است كﻪ نوامﺒر امسال در گﻼسكو برگزار ميشود و بﻪ منظور افزايﺶ فرصتها براي نتايﺞ معنادار
در زمينﻪ اﻗدام جهاني اﻗليﻤي در گﻼسكو برنامﻪريزي شده است .بايدن رئيس جﻤهور آمريكا اﻋﻼم كرد
كﻪ سال  ٢٠٣٠سال مقابلﻪ با آﻻيندگي در جهان بوده و آمريكا تا  ٥٠ ،٢٠٣٠تا  ٥٢درصد از انتشار
گازهاي آلوده كننده را كاهﺶ خواهد داد .شي جيﻦ پينگ رئيس جﻤهور چيﻦ اﻋﻼم كرد كﻪ تا  ٢٠٢٥بﻪ
مقدار ماكزيﻤم در توليد گازهاي گلخانﻪ اي رسيده و پس از آن بﻪ تدريﺞ از توليد دي اكسيد كربﻦ با
سياست گذاري صحيح حزب كﻤونيست چيﻦ كاستﻪ خواهد شد .هﻤچنيﻦ چيﻦ متعهد شد كﻪ استفاده
از ذغال سنگ را در پنﺞ سال آينده بﻪ تدريﺞ محدود كرده و پس از آن بﻪ سﻤت بيرون رفتﻦ از مصرف
ايﻦ سوخت حركت كند .ژاپﻦ متعهد شد كﻪ بجاي  ٢٦درصد  ٤٦درصد از گازهاي گلخانﻪ اي خود را تا
 ٢٠٣٠كم نﻤايد .بﻪ گزارش گارديﻦ تاكنون كشورها تنها  ٣٠درصد از تعهدات آب و هوايي خود را مطابق
با مصوبات توافق پاريس  ٢٠١٥انجام داده اند .توافق آب و هوايي پاريس در  ١٢دسامﺒر  ٢١٠٥ميﻼدي
از سوي  ١٩٦كشور جهان مورد تاييد و تصويﺐ ﻗرارگرفت و در  ٤نوامﺒر  ٢٠١٦وارد مرحلﻪ اجرايي شد.
هدف از بﻪ اجرا در آوردن ايﻦ توافق رساندن متوﻗف ساختﻦ گرمايﺶ هشدار آميز جهان بﻪ زير  ٢درجﻪ
سانتيگراد و حد مطلوب  ١.٥درجﻪ سانتي گراد در سطح جهاني است .بﻪ هﻤيﻦ مناسﺒت چند گزاره در
مورد تغييرات اﻗليﻤي در زير مي آوريم.
 -٣در اوايل ﻗرن  ١٩ميﻼدي ،جوزف فوريﻪ دانشﻤند فرانسوي نشان داد كﻪ ﻋامل اصلي افزايﺶ دماي زميﻦ،
جو كره زميﻦ است .در  ١٨٦٠فيزيكدان ايرلندي جان تيندال ،بﻪ ايﻦ نتيجﻪ رسيد كﻪ گرم شدن كره
زميﻦ ناشي از ويژگي هاي برخي گازهاي موجود در اتﻤسفر از جﻤلﻪ دي اكسيد كربﻦ است .ايﻦ گازها
اجازه ورود اشعﻪ خورشيد بﻪ سطح زميﻦ را مي دهند ليكﻦ از خروج حرارت جلوگيري مي كنند .در آغاز
ﻗرن بيستم ،اسوانتﻪ آرينيوس شيﻤي دان سوئدي بﻪ ايﻦ نتيجﻪ رسيد كﻪ مﻤكﻦ است پاييﻦ بودن ميزان
دي اكسيد كربﻦ موجﺐ بروز ﻋصر يخي در كره زميﻦ شده باشد و پيﺶ بيني كرد كﻪ افزايﺶ استفاده از
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زغال سنگ مي تواند بﻪ گرم شدن كره زميﻦ بيانجامد .اما هيچ يك از ايﻦ دانشﻤندان تصور نﻤي كردند
كﻪ استفاده فراگير از سوخت هاي فسيلي بﻪ ايﻦ مقدار و بﻪ ايﻦ سرﻋت باشد .در  ١٩٠٠ميﻼدي  ٢ميليارد
تﻦ دي اكسيد كربﻦ در اثر استفاده از سوخت هاي فسيلي بﻪ هوا پخﺶ شد .در  ١٩٥٠ايﻦ ميزان بﻪ ٣
برابر و در حال حاضر بﻪ  ٢٠برابر افزايﺶ يافتﻪ است .انفجار استفاده از سوخت هاي فسيلي و بسياري
ويژگي هاي ديگر ،ﻗرن بيستم را بﻪ دوره اي استثنايي در تاريخ بشر تﺒديل كرد .در ايﻦ ﻗرن انرژي بﻪ وفور
در اختيار صنايع ،گرمايﺶ ،و حﻤل و نقل ﻗرار گرفت و افزايﺶ ﻗابل توجﻪ توليد مواد منفجره و كود
شيﻤيايي ،بهره برداري از معادن ،كشاورزي ،و حتي صنايع نظامي را متحول كرد .ارّه ها بﻪ جان درختان
جنگل افتادند و پاﻻيشگاه ها بي وﻗفﻪ مواد اوليﻪ براي توليد پﻼستيك تاميﻦ كردند .درطول تاريخ جﻤعيت
كره زميﻦ طي يك ﻗرن دو برابر افزايﺶ نيافتﻪ بود ولي در ﻗرن بيستم دو بار دو برابر شد .در هيچ ﻗرني
 GDPجهان دو برابر نشده بود ولي در ﻗرن بيستم چهار بار دو برابر شد!
 -٤در  ١٩٦٥در پيوست گزارشي كﻪ توسط كﻤيتﻪ مشورتي رئيس جﻤهور آمريكا تهيﻪ شد براي اوليﻦ بار
سياست مداران در جريان ﻋواﻗﺐ تغييرات اﻗليﻤي ﻗرار گرفتند .در نيﻤﻪ اول ﻗرن بيستم دانشﻤندان بر ايﻦ
ﻋقيده بودند كﻪ هﻤﻪ دي اكسيدكربﻦ توليد شده در صنعت توسط اﻗيانوسها جذب خواهد شد ،ولي در
دهﻪ  ٥٠ميﻼدي ،راجر رِوِلِﻪ دانشﻤند اﻗيانوس شناس نشان داد كﻪ چنيﻦ نيست و از  ١٩٦٥معلوم شد كﻪ
ميزان دي اكسيدكربﻦ موجود در اتﻤسفر بﻪ آرامي در حال افزايﺶ است .كﻤيتﻪ مشورتي در گزارش خود
بﻪ رئيس جﻤهور آمريكا اﻋﻼم كردكﻪ كربني كﻪ طي چند صد ميليون سال در اﻋﻤاق زميﻦ ذخيره شده
است تنها در چند نسل آزاد شده و چنانچﻪ اﻗداماتي صورت نگيرد دماي كره زميﻦ بﻪ صورت بي سابقﻪ
اي افزايﺶ خواهد يافت .پيشنهاد كﻤيتﻪ نيز جالﺐ و الﺒتﻪ غيرواﻗعي بود :رها كردن ميلياردها توپ پينگ
پنگ بر سطح اﻗيانوسها كﻪ اشعﻪ خورشيد را انعكاس داده و اثر خنك كننده ايجاد كند! اما امروز تغييرات
اﻗليﻤي بﻪ يك گرفتاري بزرگ تﺒديل شده است .در  ١٩٦٥ميزان دي اكسيد كربﻦ در هوا ٣٢٠ ppm
يعني فقط  ٤٠ ppmبيشتر از دو ﻗرن ﻗﺒل از آن بود در حالي كﻪ طي  ٣دهﻪ بعد ايﻦ ميزان ٤٠ ppm
ديگر افزايﺶ يافت و  ٤٠ ppmبعدي فقط دو دهﻪ طول كشيد .در حال حاضر ميزان دي اكسيد كربﻦ
در هوا  ٤٠٨ ppmاست و ساليانﻪ  ٢ ppmبﻪ آن اضافﻪ مي شود.
 -٥در واﻗع فرضيﻪ آرينيوس مﺒني بر اينكﻪ مهم تريﻦ ﻋامل تغيير دماي كره زميﻦ در فاصلﻪ بيﻦ ﻋصرهاي
يخﺒندان ميزان دي اكسيد كربﻦ در اتﻤسفر بوده است ،بﻪ اثﺒات رسيد .شواهد موجود از يخ هاي ﻗطﺒي
حكايت از آن دارد كﻪ تغييرات هر دو متغير يعني دماي كره زميﻦ و ميزان دي اكسيدكربﻦ در هوا در
دوره اي چند صد هزار سالﻪ با هم مطابقت دارد .از نظر ميزان دي اكسيدكربﻦ تفاوت بيﻦ امروز و ﻗرن
هجدهم برابر با ﻗرن هجدهم و ﻋصر يخﺒندان است .آخريﻦ باري كﻪ ميزان دي اكسيدكربﻦ اتﻤسفر كره
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زميﻦ برابر با امروز بود ،درجﻪ حرارت متوسط كره زميﻦ  ٣درجﻪ سانتيگراد گرمتر بود .در آن دوران ،تپﻪ
هاي گريﻦ لند پوشيده از ﻋلف و برخي مناطق ﻗطﺐ جنوب سرتاسر جنگل بود .آب يخ هاي ﻗطﺒي نيز در
اﻗيانوسها حركت مي كرد و در نتيجﻪ سطح آب  ٢٠متر باﻻتر از امروز بود.
 -٦شواهد حاكي از آن است كﻪ پرزيدنت جانسون گزارش كﻤيتﻪ مشورتي را نخوانده و هيچ اﻗدامي در ايﻦ
زمينﻪ نكرد .الﺒتﻪ در آن روزها هنوز دﻻيل مستحكﻤي مﺒني بر اينكﻪ بشر باﻋث گرم شدن زميﻦ شده
است وجود نداشت .ولي امروز شرايط متفاوت است .از دهﻪ  ١٩٧٠ميﻼدي ،هﻤواره دماي كره زميﻦ نسﺒت
بﻪ دهﻪ ﻗﺒل از آن افزايﺶ يافتﻪ است .شﺒيﻪ سازي ها و مدل هاي موجود نشان مي دهند كﻪ تا دهﻪ ١٩٨٠
تاثير صنايع بر گرمايﺶ زميﻦ ﻗابل توجﻪ نﺒوده است ولي در حال حاضر مهﻤتريﻦ ﻋامل بشﻤار مي رود.
در سال  ١٩٩٢كشورهاي جهان توافق نامﻪ اي را در راستاي جلوگيري از هر گونﻪ تغيير در اكوسيستم
جهان امضاء كردند .اما از آن تاريخ تا امروز بشر  ٧٦٥ميليارد تﻦ دي اكسيد كربﻦ در هوا پخﺶ كرده و
در نتيجﻪ دماي متوسط دهﻪ  ٢٠١٠ميﻼدي  ٠/٥درجﻪ سانتيگراد باﻻتر از دهﻪ  ١٩٨٠ثﺒت شده است.
طﺒق برآورد كﻤيتﻪ بيﻦ دولتي تغييرات اﻗليﻤي  ،IPCCمتوسط دماي سطح كره زميﻦ در حال حاضر ١
درجﻪ سانتيگراد بيشتر از دوران ﻗﺒل از انقﻼب صنعتي بوده و كﻤاكان در هر دهﻪ  ٠/٢درجﻪ سانتيگراد
افزايﺶ مي يابد .در سال  ٢٠١٥توافق نامﻪ پاريس بﻪ امضاء رسيد و كشورهاي جهان براي اوليﻦ بار اهداف
كﻤّي در ايﻦ زمينﻪ تعريف كرده و متعهد شدند كﻪ افزايﺶ درجﻪ حرارت زميﻦ را بﻪ ميزان كﻤتر از ٢
درجﻪ سانتيگراد نسﺒت بﻪ دوران ﻗﺒل از صنعتي شدن محدود كرده و كوشﺶ كنند كﻪ ايﻦ افزايﺶ از ١/٥
درجﻪ فراتر نرود.
 -٧در حال حاضر آنچﻪ با اطﻤينان مي توان گفت ايﻦ است كﻪ افزايﺶ درجﻪ حرارت كره زميﻦ ادامﻪ خواهد
يافت .افزايﺶ دماي كره زميﻦ تنها وﻗتي متوﻗف خواهد شد كﻪ هيچگونﻪ افزايشي در گازهاي گلخانﻪ اي
نداشتﻪ باشيم .چنانچﻪ ﻗرار باشد افزايﺶ دما بﻪ  ١/٥درجﻪ سانتيگراد محدود شود ايﻦ شرايط بايد تا سال
 ٢٠٥٠فراهم شود .بنابر ايﻦ چالﺶ اصلي ﻗرن  ٢١آن است كﻪ روند افزايﺶ ٢٠برابري انتشار گازهاي
گلخانﻪ اي در ﻗرن بيستم با دو برابر سرﻋت معكوس مي شود.
 -٨اما آن چﻪ كﻪ براي ايران بنظر مي رسد ضروري باشد ،سياست گذاري صحيح در امر انرژي است .اوليﻦ
مسئلﻪ كم كردن توليد گازهاي گلخانﻪ ايست .ايران هفتﻤيﻦ كشور از لحاظ توليد دي اكسيد كربﻦ است
كﻪ متاسفانﻪ در اجﻼس رهﺒران براي تغيير اﻗليم حضور نداشت .كاهﺶ دي اكسيد كربﻦ مي تواند با ﻗيﻤت
گذاري كربﻦ تحقق پذيرد .يعني هر فعاليت اﻗتصادي سهم معيني از توليد كربﻦ را بر اساس تشخيص
رگوﻻتوري داشتﻪ و در صورت توليد بيشتر كربﻦ هزينﻪ كربﻦ را واحد توليدي و يا خدماتي موظف باشد
بپردازد .ﻗيﻤت گذاري كربﻦ خود مشوق صدها شغل جديد و ايجاد گردش مالي ﻗابل توجﻪ در كشور است.
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مطابق محاسﺒات صندوق بيﻦ الﻤللي پول ،ﻗيﻤت كربﻦ در حال حاضر در سطح بيﻦ الﻤللي  ٢دﻻر هر تﻦ
است كﻪ مي تواند تا  ٧٥دﻻر هر تﻦ تا  ٢٠٣٠افزايﺶ يافتﻪ تا در جهت اهداف توافق پاريس ،كاهﺶ
گازهاي گلخانﻪ اي را محدود سازد .دوميﻦ مسئلﻪ در ايﻦ رابطﻪ براي ايران سرﻋت بخشيدن بﻪ پروژه هاي
توليد و استخراج نفت و گاز خود ،صادرات آنها ،و تﺒديل پول آن بﻪ توسعﻪ است .كاري كﻪ در ديگر
كشورهاي توليد كننده انرژي هاي فسيلي در حال انجام است .فرصت بسيار كوتاه است .دادگاهي در
نيويورك سﻪ شركت اگزان موبيل ،بي پي ،و شل را محكوم كرده تنها بخاطر آن كﻪ در تﺒليغات خود اﻋﻼم
كرده بودند كﻪ محصوﻻت آنها در روند كاهﺶ انتشار گازهاي آلوده كننده است .سوميﻦ پيشنهاد ،متوازن
سازي هزينﻪ هاي توليد انرژي هاي پاك با ﻗيﻤت آنها در بازار آزاد است .ايﻦ مسئلﻪ نيازمند بحث مفصلي
است كﻪ در آينده بﻪ آن مي پردازيم.
)در ايﻦ شﻤاره از بولتﻦ دكتر هاشم اورﻋي و ﻋﺒاس ملكي هﻤكاري نﻤوده اند(.
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