تغ
دفتر رطح ملی ییر آب و هوا

تغ
ربرسی چالشهای رمبوط هب ییر آب و هوا و  اپده سازی مطالبات کنوانسیون رد کشور

معاونت محیط زیست انسانی

جلسه هم اندیشی
بررسی چالشهای مربوط به تغییر آب و هوا و پیاده سازی مطالبات
کنوانسیون در کشور
دستور کار جلسه سوم:
بررسی سیاستهای کاهش انتشار در کشور و موانع اجرایی آن
برگزارکنندگان:
سازمان حفاظت محیط زیست
دفتر طرح ملی تغییر آب و هوا

زمان:
چهارشنبه  8بهمن ماه 3131
ساعت31-31 :
مکان:
بزرگراه حکیم غرب ،حد فاصل بزرگراه شیخ فضل اهلل و یادگار امام ،پارک طبیعت پردیسان،
سازمان حفاظت محیط زیست ،سالن سرو
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ساختار و برنامه زمانی جلسه سوم:
عنوان جلسه:
هدف جلسه:

بررسی سیاستهای کاهش انتشار در کشور و موانع اجرای آنها
-

شناخت وضع موجود و دورنمای آتی بمنظور مهیا سازی زیر ساخت ها ی کشور درجهت اجرای تعهدات بین
المللی آتی کاهش انتشار

-

استخراج نقاط قوت و ضعف ،فرصت ها و تهدید های کشور در خصوص اجرای سیاستهای کاهش انتشار و رژیم حقوقی
آتی تغییر اقلیم

-

تبیین محدودیتهای کشور برای قبول تعهدات بین المللی( خط قرمزها)

-

دستاوردهای مورد انتظار از رژیم آتی حقوقی کنوانسیون

نتایج مورد

-

تهیه استاد پشتیبان بمنظور تدوین مواضع ،خطوط قرمز و منافع کشور در مذاکرات آتی کنوانسیون تغییر اقلیم

انتظار

-

تهیه استاد پشتیبان بمنظور تدوین سیاست های کاهش انتشار و راهکار های برون رفت از تنگناهای موجود در
اجرای سیاست ها

اعضای پانل:

تهیه اسناد پشتیبان بمنظور تلفیق موضوعات تغییرات آب و هوایی در برنامه ششم توسعه

دکتر حجت ( رئیس پانل)

هیئت علمی دانشکده مهندسی مکانیک ،دانشگاه تربیت مدرس

دکتر حسینی

مدیر عامل بورس انرژی

مهندس شاکری

رئیس بخش پژوهش و فناوری ،سازمان بهینه سازی مصرف سوخت

دکتر رشیدی

هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی و مشاور معاونت انسانی سازمان محیط زیست

دکتر ناصری( دبیر پانل)

مدیر طرح ملی تغییر آب و هوا ،سازمان حفاظت محیط زیست

مهندس احدی

معاون طرح ملی تغییر آب و هوا ،سازمان حفاظت محیط زیست
زمانبندی جلسه:

11:00-11:11
11:11-11:40

ثبت نام
هدف از برگزاری جلسات و دستاوردهای

 1دقیقه

دکتر ناصری

مورد انتظار
11:40-11:10

ارایه خالصه نتایج نشست اول و دوم

 10دقیقه

دکتر حجت

سخنران اول :پتانسیل های بازار

 11دقیقه

دکتر حسینی ،بورس انرژی

سرمایه و بورس انرژی در اجرای
سیاستهای کاهش انتشار(تجارت کربن)
11:10-11:00

تبادل نظر در خصوص بازار سرمایه و

 10دقیقه

مدیر جلسه :دکتر حجت

نقش آن در اجرای سیاستهای کاهش
انتشار در کشور
11:00-11:20

سخنران دوم :اقدامات بند (ق) و اثرات

 20دقیقه
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آن بر کاهش انتشار گازهای گلخانه ای
11:20-11:40

تبادل نظر در خصوص نقش اقدامات بند

مدیر جلسه :مهندس شاکری

 10دقیقه

(ق) در کاهش کاهش انتشار گازهای
گلخانه ای
11:40-11:11
11:11-14:11

پذیرایی
بحث و تبادل نظر در خصوص

 40دقیقه

مدیر جلسه :مهندس احدی

راهکارهای کاهش انتشار و موانع اجرای
آنها در کشور
14:11-10:00

جمع بندی نظرات و نتیجه گیری

 11دقیقه
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دکتر حجت و دکتر ناصری

