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 .3بيان مسئله و اهداف و نتايج مورد انتظار
دفتر تغییر آب و هوا در نظر دارد با برگزاري جلسات هماندیشي و با همکاري مركز ملي هوا و
تغییر اقلیم موضوع "چالشهاي مرتبط با تغيير آب و هوا و موانع پيادهسازي مطالبات کنوانسيون"
را با استفاده از نظر متخصصین و كارشناسان دستگاههاي اجرایي بررسي و ضمن تهیه پیشنویس
سندي ملي در این خصوص ،راهبردهاي و رویکردهاي برون رفت از مسئله در كوتاه مدت و میان
مدت ،بررسي ،جمع بندي و ارائه نماید .در زیر به اهم عناوین در این خصوص پرداخته شده است،
 شناسایي قوانین موجودِ باالدستيِ مرتبط با انتشار گازهاي گلخانهاي و و آسیبپذیري و
سازگاري با تغییر آب و هوا (این ارتباط ميتواند مستقیم و یا غیر مستقیم باشد).
 شناسایي تنگناها و موانع موجود جهت اجراي قوانین
 ارزیابي اثرات اقتصادي در صورت حفظ شرائط موجود و یا ایجاد تعهدات كاهش انتشار بر
كشور
 چرایي مغفول ماندن مسئله كاهش انتشار گازهاي گلخانهاي و آسیب پذیري و انطباق با تغییر
آب و هوا در اسناد باال دستي و طرحهاي توسعهاي كشور
 بحث پیرامون راهکارهاي افزایش انگیزه میان گروداران اصلي جهت كاهش انتشار گازهاي
گلخانهاي و همچنین آسیبپذیري و انطباق با تغییر آب و هوا
 بررسي مکانیسم هاي انگیزشي ،تشویقي و تنبیهي  ،مبتني بر بازار در كاهش انتشار و انطباق و
نقش بخش خصوصي در اجراي آنها
 تقویت و ایجاد همگرایي بیشتر میان دستاندركاران مرتبط با موضوعات تغییر آب و هوایي
 بحث و تبادل نظر پیرامون چالشهاي بخشهاي درگیر همچون انرژي ،كشاورزي ،آب و
صنعت كشور در رویایي با تغییر اقلیم و ارائه نقشه راهي در زمینه چگونگي سازگاري با آن
 بررسي چگونگي در نظر گرفتن آسیبهاي بخش كشاورزي ناشي از اثرات تغییر اقلیم در
برنامهریزيهاي آتي و راهكارهایي براي كاهش اثرات منفي آن
 حفظ منابع طبیعي و تنوع زیستي كشور از اثرات آتي تغییر اقلیم و تعیین وظایف بین بخشي
دستگاهها در این زمینه

 .2خروجي مورد انتظار:
براي حصول به نتایج مد نظر جلسات هم اندیشي ،انتظار میرود بتوان یک گزارش مبتني بر شناسایي
نقاط قوت ،ضعف ،فرصت ها و تهدیدها وبا ارایه راهبردها و راهکارها جهت استفاده از این فرصت
ها و مینیمم كردن تهدیدها و آسیب هاي ناشي از موضوع تغییر اقلیم و نیز برون رفت از تنگناها و نقاط
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ضعف تدوین و جهت ارایه به نه اد هاي تصمیم سازي از جمله مركز پژوهشهاي مجلس  ،مجمع
تشخیص مصلحت نظام و ستاد تدوین برنامه ششم توسعه ارایه نمود.
در ادامه و در دو بخش كلي كاهش انتشار ،خطرپذیري و انطباق با اثرات تغییر آب و هوا ،به
الزامات و سوابق مسئله پرداخته شده است.

 .1سطح مخاطبان و تنوع آن
مدعوین این جلسات ،افراد آشنا به مسئله بوده كه از هر دو بخش دولتي و خصوصي خواهند
بود .تصمیم بر این است كه انتخاب افراد از میان كارشناسان مسئول و رؤساي گروههاي تخصصي
صورت پذیرد .با توجه به بخشهاي منتشركننده گازهاي گلخانهاي ،الزم است مدعوین از میان حوزه-
هاي تفکیک شده انتخاب شوند ( با توجه به اهمیت و سهم هر بخش در انتشار كل گازهاي گلخانهاي،
تعداد جلسات پیشنهادي جهت بحث و تبادل نظر روبروي آن بخش نوشته شده است) .در این جلسات
مي توان علل و عوامل عدم توفیق كشور در هر حوزه را ارزیابي كرده و با استخراج شکافهاي
موجود ،حركت در مسیري كه نهایتاً منجر به كاهش انتشار گازهاي گلخانهاي و یا سازگاري با تغییر
اقلیم شود را تسهیل نمود .استفاده از گروهاي بخش خصوص مرتبط (بخصوص در صنعت) ،نماینده
انجمن هاي علمي كشور و افراد متخصص دانشگاهي در زمره افراد مد نظر در این بسته برنامهاي هستند.

 .4ساختار اجرايي جلسات
این جلسات براي هر حوزه مطالعاتي به صورت جداگانه برگزار ميشود كه شامل دو مبحث
كالن كاهش انتشار گازهاي گلخانهاي و آسیب پذیري و انطباقاند .در نهایت این اقدام منجر به
نگارش یک گزارش خالصهي محتوایي از جلسات برگزار شده كه دربردارنده تحلیل نقاط قوت،
ضعف ،و شناسایي فرصت ها و تهدید هاي اجراي كنوانسیون در كشور بوده و بتواند راهبردها و
راهکارهاي الزم براساس درسهاي آموخته پیشین در خصوص رفع این موانع را ارایه نماید .الزم به ذكر
است كه جلسات در نظر گرفته شده متشکل از سه بخش  54دقیقه اي بوده و یک تنفس ربع ساعته
خواهد داشت .در ادامه به ارائه موضوعات در دو بخش كلي اقدام شده است.
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 .5طرح موضوع:
 انتشار گازهاي گلخانه اي و سياستهاي کاهش
سازمان حفاظت محیط زیست بر اساس قانون الحاق به كنوانسیون تغییر آب و هوا مصوب
خرداد ماه  1334مجلس شوراي اسالمي ،متولي اجراي كنوانسیون در كشور است .دفتر تغییرات آب و
هوا ،سازمان ،مرجع آمادهسازي و ارائه گزارشهاي ملي به دبیرخانه كنوانسیون است .این گزارش
دربردارنده رویکرد اصلي كشور در زمینه تغییر اقلیم است كه فصل سوم از آن به مقوله تدوین
سیاستهاي مناسب جهت كم كردن میزان انتشار گازهاي گلخانهاي در چشمانداز پیش روي كشور
است .در سال  ، 2111ایران با انتشار  453میلیون تن دياكسید كربن از احتراق سوختهاي فسیلي ،در
رتبه  8ام كشورهاي داراي بیشترین میزان انتشار قرار گرفته است ..همانطور كه در شکل ( )1مشاهده
ميشود ،نرخ متوسط رشد سالیانه انتشار گاز دياكسیدكربن كشور در دوره  2111تا  ،2111برابر با
 %4/8است كه جزو مقادیر بسیار باال در بین كشورهاي دنیا است .بر اساس مدلسازي صورت گرفته در
دومین گزارش ملي دوم تغییر آب و هوا (ارائه شده به دبیرخانه كنوانسیون جهاني تغییر آب و هوا) و با
ادامه روند موجود ،انتشار گاز دياكسیدكربن در سال  ،2124به رقمي بالغ بر  2511میلیون تن خواهد
رسید ،كه در ابعاد جهاني ایران را به یکي از اصليترین متهمان در خصوص بهم خورد تعادل آب و
هوایي جهاني تبدیل خواهد نمود.
بر اساس این مقدمه ،مي توان نتیجه گرفت كه وضعیت كشور در زمینه انتشار گازهاي گلخانهاي به هیچ
وجه مطلوب نبوده و نیازمند چارهاندیشي جدي دارد .بخصوص كه بر اساس اصل هزینه به فایده ،باید
سنجید كه این میزان انتشار چه نقشي در تولید ناخالص ملي و افزایش درآمد سرانه در كشور داشته
است .این چالش در درجه اول با طراحي سیاستهاي كاهش انتشار و در مرحله بعد با اجراي آن
سیاستها ميتواند تا حدي مرتفع شود و تحت كنترل درآید منوط بر اینکه موان ع اجراي این چنین
سیاستهایي بر اساس درس هاي آموخته از اقدامات قبلي شناسایي و برطرف گردد.
اما نکته حائز اهمیت در مورد سیاستهاي مد نظر این است كه این سیاستها بایستي با در نظر
گرفتن تمامي محدودیت هاي موجودِ سازماني ،اقتصادي ،اجتماعي و فني باشند تا كمترین تعارضات را
میان بازیگران اصلي ایجاد كند .بر همین اساس تدوین سیاستهاي كاهش انتشار ،مسئلهاي بین بخشي،
با بازیگران متعدد و در نتیجه با درجه پیچیدگي باالیي است.
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شکل ( ،)3روند انتشار گاز دياکسيدکربن ناشي از احتراق سوخت از سال  2222تا 2233

 محورهاي مد نظر جهت بحث و تبادل نظر
مباحث مطروحه در دو بخش انرژي و فرآیند هاي صنعتي و غیر انرژي (كشاورزي ،جنگل و مرتع و
مدیریت پسماند) مورد بررسي قرار خواهد گرفت .جلسات بر اساس موضوع به بخشهاي زیر تقسیم

شده است.
 بخش انرژي و فرآيند هاي صنعتي ( 1جلسه):

موضوعات مطروحه در جلسات بر اساس زیر تقسیم بندي شده اند .این بخش ها
عبارتتد از:
جلسه اول :قوانین و مقررات و استاندارد هاي پیش روي سیاستهاي كاهش انتشار
(بهینه سازي انرژي ،انرژیهاي تجدید پذیر ،سوختهاي كم كربن ،تکنولوژیهاي نوین)
جلسه دوم :تکنولوژیهاي كاهش انتشار ،موانع و مشکالت انتفال آنها
جلسه سوم :نقش بخش خصوصي در اجراي سیاستهاي كاهش انتشار
 بخش غير انرژي(کشاورزي ،جنگل و مرتع و مديريت پسماند):

جلسه چهارم در خصوص بخش غیر انرژي در یک جلسه به تمامي ابعاد قوانین و
مقررات ،استانداردها ،عوامل تشویقي و تنبیهي و نیز فني و تکنولوژیکي و نقش بخش
خصوصي در سیاستهاي كاهش انتشار بخشهاي جنگل ،مرتع و كاربري زمین و مدیریت
پسماند مي پردازد.
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ساختار ،برنامه زماني و اسامي مدعوين جلسه اول:

عنوان جلسه :قوانين و مقررات و استاندارد هاي پيش روي سياستهاي کاهش انتشار
( بهينه سازي انرژي ،انرژيهاي تجديد پذير ،سوختهاي کم کربن ،تکنولوژيهاي نوين)
هدف جلسه:

بررسي نقاط فوت و ضعف  ،فرصتها و تهديد هاي تعهدات کاهش انتشار بين المللي و سياستهاي کاهش انتشار
ملي و رايه راهکار جهت برون رفت از تنگناهاي موجود

اعضاي پانل :دكتر شمس اردكاني( رئیس پانل)
( پيشنهادي)

كمیته انرژي و محیط زیست اتاق صنایع و معادن ایران

دكتر حجت

هیأت علمي دانشگاه تربیت مدرس

دكتر ناصري

مدیر طرح ملي تغییر آب و هوا

دكتر رشیدي

دبیر كارگروه ملي تغییر آب و هوا

مهندس شاكري

رییس پژوهش و فنآوري سازمان بهینه سازي مصرف سوخت

مهندس احدي( دبیر پانل)

معاون دفتر طرح ملي تغییر آب و هوا

زمانبندي
جلسه:
افتتاحیه و طرح موضوع

15:11-15:14

بررسي نقاط قوت و ضعف

15:14 -14:14

پذیرایي

14:14 -14:21

بررسي فرصت ها و تهدید ها

14:21 -16:11

بحث و بررسي و ارایه راهکار

16:11 -13:11

مدعوين:
1

جناب آقای دکتر نوبخت

معاون برنامه ریزي و نظارت راهبردي ریاست جمهوري

2

سرکارخانم دکتر امین زاده

معاون حقوقي ریاست جمهوري

3

جناب آقای مهندس فالحتیان

معاون برق و انرژي وزارت نیرو

5

جناب آقای مهندس دائمی

معاون اقتصادي و برنامه ریزي وزارت نیرو

4

جناب آقای دکتر معظمی

6

سرکار خانم مهندس پیروزبخت

3

جناب آقای دکتر شیخ زین الدین

8

جناب آقای دکتر عسلی

معاون برنامه ریزي و نظارت منابع هیدروكربوري شركت ملي نفت
ایران
رئیس موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتي ایران
معاون نوآوري و تجاري سازي فناوري معاونت علمي و فناوري
ریاست جمهوري
مدیر كل امور اپک و مجامع بین المللي وزارت نفت
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9

جناب آقای مهندس اردشیری

مدیر كل  HSEوزارت نفت

11

جناب آقای مهندس نصیری

مدیر كل  HSEشركت ملي صنایع پتروشیمي

11

جناب آقای مهندس فیروزمند

مدیر امور حقوقي شركت ملي نفت ایران

12

جناب آقای مهندس دلپریش

مدیر امور برنامه ریزي تلفیقي شركت ملي نفت ایران

13

سرکار خانم مهندس سجده ای

15

جناب آقای دکتر نیکپور

14

جناب آقای مهندس شریف

16

جناب آقای مهندس مالکی

رئیس سندیکاي تولید كنندگان برق

13

جناب آقای دکتر حجت

مدیر عامل شركت خدمات انرژي دانا

18

جناب آقای دکتر صدری

مدیر عامل شركت سامان انرژي

19

جناب آقای دکتر قاسمی

مدیر عامل شركت گسترش انرژي پاسارگاد

21

جناب آقای مهندس خاکی

مدیر عامل شركت آرین جهان انرژي

21

جناب آقای مهندس مبینی

مدیر عامل شركت مهندسین مشاور تماوان

22

جناب آقای مهندس پرتوی

مدیر عامل شركت انرژي هاي تجدید پذیر مهر

23

جناب آقای مهندس مشتاقیان

مدیر عامل شركت طرح و توسعه راهبرد انرژي

25

جناب آقای مهندس معالی

مدیر عامل شركت توسعه صنعت ایران افق

24

سرکار خانم مهندس رضوی دایا

مدیر عامل شركت توسعه صنایع انرژي

26

جناب آقای دکتر نیلی

رئیس موسسه عالي پژوهش مدیریت و برنامه ریزي ریاست جمهوري

23

جناب آقای دکتر شمس اردکانی

رئیس كمیته انرژي و محیط زیست اتاق صنایع و معادن
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