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صورتجلسه:
نقاط قوت و ضعف در اجرای سیاستهای کاهش انتشار در کشور ،فرصتها و تهدیدهای تعهدات بین المللی آتی کاهش
انتشار و ارایه راهکار جهت برون رفت از تنگناهای موجود در اجرای این سیاستها

تاریخ93/8/5 :
مکان :سازمان حفاظت محیط زیست ،سالن سرو
اعضاء پنل و شرکت کنندگان:
 آقای دکتر شمس اردکانی (رئیس پنل) آقای دکتر سلطانیه آقای دکتر حجت خانم مهندس سجده ای آقای دکتر ناصری (دبیر جلسه) آقای مهندس احدیلیست شرکت کنندگان در پیوست شماره ( )1ارائه شده است.
دستور کار جلسه:
برنامه زمانی جلسه در پیوست شماره ( )2ارائه شده است.
الزم به ذکر است به دلیل محدودیت زمانی و به طول انجامیدن مباحث ،بخش آخری نشست یعنی بررسی فرصت ها و تهدیدها به جلسه بعدی موکول
شد .همچنین به منظور تهیه راهکارهای مربوطه ،جلسه مستقلی برگزار خواهد شد.
افتتاحیه:
 آقای دکتر ناصری:دکتر ناصری مدیر طرح ملی تغییر آب و هوا ضمن خوشامدگویی به تمامی میهمانان و اساتید حاضر در نشست ،به اهمیت موضوع تغییر اقلیم در کشور
و اقدام همه جانبه کشور در مورد اجرای کنوانسیون و پروتکل کیوتو پرداخت .ایشان به اهداف نشست اشاره کرده و بیان داشت که در این جلسه سعی
شده تا از تمامی بخش ها و صنایع ،دولت ،نهادها و دستگاه های قانونی ،حتی بخش خصوصی که محورهای اصلی تولید در کشور هستند ،در سطوح
مختلف دعوت بعمل آید .سپس وی به چند نکته در مورد نحوه برگزاری جلسه و جمع بندی نتایج جلسه اشاره داشت.
 آقای دکتر متصدی:دکتر متصدی معاونت محیط زیست ا نسانی سازمان ضمن خیرمقدم به شرکت کنندگان ،به ذکر نکاتی در مورد فعالیتهایی که در سال های گذشته در
کمیته ملی تغییر آب و هوا انجام شده ،پرداختند .وی همچنین متذکر شد که " :در مدت  11سال پیش برای انجام اقدامات در ارتباط با تغییر آب و هوا
فرصت خوبی داشتیم اما ا کنون فرصتی نداریم و اگر فعالیتی را در حال حاضر انجام ندهیم راهی به گذشته و یا حتی به سمت جلو و پیشرفت نخواهیم
داشت .تا سال  2119در مورد پروتکل کیوتو فرصت بود ولی اکنون آن فرصت از دست رفته و تا سال ( 2121احتماال) بایستی فرآیند دیگری را تجربه
کنیم .در دوران جدید روند مباحث مرتبط با تغییر اقلیم فرصت جدیدی وجود ندارد و مکانیسم پیوسته ای هم وجود نخواهد داشت .لذا باید بدانیم در
ارتباط با تغییر اقلیم چه اقدام شایسته و بایستهای تا به حال انجام شده و من بعد باید صورت پذیرد .متاسفانه ما از رتبه  11جهانی در مورد انتشار
گازهای گلخانه ای به رتبه  7رسیده ایم و بنابراین در مورد کاهش انتشار نه تنها کاری انجام نداده ایم بلکه رتبه پایین تری هم کسب کردهایم .پس فارغ
از تعهدات و فرصت ها برای محیط زیست کشورمان کاری انجام نشده است .شاید یکی از دالیل موجود در عدن استفاده صحیح از زمان ،بوروکراسی و
نگاه دولتی در این بخش بوده است .بنابراین امروز که هم بخش دولتی و هم خصوصی دور هم جمع شدهاند تا نقاط قوت و ضعف ،آسیب ها و فرصتها
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مشخص شود و بتوانیم به یک جمع بندی برسیم و سندی را تدوین کنیم تا چراغی فرا راه آینده ا باشد .این سند بایستی به نحوی تنظیم شود که
پشتیبان فعالیت ها و منافع ملی کشور در جوامع بین المللی بوده که طبعا متأثر از نحوه و میزان کاهش انتشار خواهد بود .در مصوبات دولت که از سال
گذشته تدوین شده به موضوع گازهای گلخانهای توجه ویژه شده است ،و حتی بحث قانون اقتصاد کم کربن را در دستور کار داشته ایم .البته باید توجه
داشته باشیم که ما قانون زیاد داریم ،اما الزمه اثر بخشی قانون حمایت بخش های مختلف دولتی و خصوصی است و حتی این موضوع به جوامع ملی باید
برسد تا جوامع ملی و شوراها هم در جهت کاهش انتشار گازهای گلخانه ای فعالیت کنند .نقطه قوتی که وجود دارد اینست که کمیته های تخصصی
ماهی یکبار تشکیل جلسه می دهند و برگزاری این جلسه ها در جهت این مساله است که بتوانیم کشور را به سمت کاهش گازهای گلخانه ای پیش
ببریم".

سخنرانی :
 -1آقای دکتر سلطانیه:
دکتر سلطانیه استاد دانشگاه صنعتی شریف قبل از شروع ط رح بحث اول پنل به ارائه سخنرانی خود تحت عنوان "تحلیل چهلمین جلسه رکن فرعی
اجرایی و رکن علمی -فنی کنوانسیون تغییر آب و هوا و دومین بخش از جلسه دوم کارگروه ویژه برنامه دوربان در خصوص اقدامات پیشرفته در ژوئن
 ،2111در شهر بن آلمان" پرداخت .فایل ارائه ایشان در پیوست شماره ( )3ارائه شده است .نکات مهم قابل توجه در ارائه آقای دکتر سلطانیه در زیر
ارائه شده است:
 از اولویت ها ارائه منسجم اقدامات انجام شده تا کنون کشور در زمینه کاهش انتشار گازهای گلخانهای است که به عنوان تالشهای ملی قابلارائه به مجامع بین المللی باشد .به عنوان مثال تالشهای صورت پذیرفته در صنعت نفت مثالی در این خصوص است.
 مقرر شده است تا پایان سال شمسی یعنی تا مارچ  2115کشورها اهداف و قصد برنامهای خود را به کنوانسیون ارائه کنند لذا فرصت اندکیبرای ارائه پیشنویس برنامه کشور وجود دارد.
 روند فعالیتهای کاهش انتشار به سمت همکاریهای دو جانبه و چندجانبه است لذا این فرصتها را بخصوص با کشورهایی که از قبل برایهمکاری با ما اعالم تمایل کرده اند مانند کشورهایی مثل دانمارک ،نروژ و  ...را نباید نادیده بگیریم.
 در اجالس بُن آلمان واژه ای تحت عنوان  )INDC( Intended Nationally Determined Contributionsشکل گرفت که به نوعی موضوعجلسه فعلی است .باید توجه داشت که اداما برنامه ای قابل ارائه در این قالب ارائه خواهند شد موضوع یک تعهد نیست.
 در مورد پروژه های  CDMقرار شده است که فعالیتها تحت برنامه  NAMAادامه داشته باشد لذا ما باید یک چارچوب و دستورالعمل برای اینداشته باشیم و به دستگاه ها ابالغ شود ولی تاکنون هیچ برنامه کیفی مصوبی وجود ندارد.
 تمام مواردی که قرار است جزو تعهدات ارائه شود از جمله موضعات تعهدات ،دوره تعهدات آتی ،شرایط تغییر و تمدید آنها و  ...موضوعاتیهستند که با یستی در کشور ما روی آنها کار حقوقی انجام شود و این موضوعات در کشور ما مشخص شوند.
 موضوع  INDSباید در تمام بخشها خصوصا در مورد آسبپذیری و سازگاری ( )V & Aو موضوع تآمین منابع مالی مورد بررسی قرار گیرد. زمانی کوتاهی در حدود یکسال و نیم تا اجالس پاریس و تعیین حدود و مشخصات پروتکل جایگزین باقی مانده است و غیر از اتحادیه اروپا EUکه برای آن زمان برنامه دارند و کار کارشناسی انجام داده اند هنوز در کشورهای دیگر از جمله کشور ما برنامه ای جهت ارائه وجود ندارد.
 -2آقای مهندس احدی:
مهندس احدی معاون طرح ملی تغییر آب و هوا ارائه خود را تحت عنوان " دور نمای آتی رژیم حقوقی تغییرات اقلیمی :فرصتها و تهدیدهای پیش روی
کشور" را ارائه کرد که فایل ارائه ایشان در پیوست شماره ( )1قرار گرفته است .نکات قابل توجه در این ارائه به قرار زیر است:
 با توجه به اینکه بعد از سال  2121پروتکل کیوتو ادامه نخواهد داشت و مقرر شده است که تعهدات هر کشور براساس یک رژیم حقوقی باشدلذا تنها فرصتی که داریم دوره بین سالهای  2112تا  2121است که اگر تعهدات احتمالی ایجاد شده برای کشور را عملیاتی نماییم:
 چنانچه میزان انتشار دی اکسیدکربن از سال  1991تا  2111و  2111را مقایسه کنیم مشاهده میکنیم که در  6ساله اول رشد  %2/5و در 11ساله دوم رشد انتشار  %6را تجربه نموده است.
 در روند انتشار دی اکسیدکربن ناشی از احتراق سوخت دیده می شود که کشور ما در حال قرارگرفتن در رده ده کشور اول دنیا است.Page 2 of 8
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-

-

-

چنانچه روند انتشار گازهای گلخانه ای در بخش انرژی به همین منوال پیش رود پیش بینی می شود تا سال  2125میزان انتشار گازهای
گلخانه ای در این بخش به  2/2میلیارد تن خواهد رسید و در این صورت به رتبه باالتری از روسیه (با فرض ثابت بودن و عدم کاهش میزان
انتشار سایر کشورها) یعنی در رتبه  1جهانی قرار خواهیم گرفت.
چنانچه تمامی بسته های سیاست کاهش انتشار پیشنهاد شده را انجام دهیم ،در سال  2125به سطح انتشار سال  2111خواهیم رسید .در
حالیکه طبق پیش بینی انجام شده و با توجه به پتانسیلی که کشور برای همکاریهای دو جانبه و چندجانبه دارد تنها نصف کمکهای مالی را
برای اجرای سیاستهای کاهش انتشار خواهد داشت لذا تمامی موارد اجرا نخواهد شد.
بایستی از فرصتهای باقی مانده که با تمدید دور دوم تعهدات ایجاد شده است استفاده کرد .بیش از اینکه در عرصه بین المللی مشکل داشته
باشیم در عرصه داخلی کشور مشکل داریم.

بحث اول :نقاط قو ت در اجرای سیاستهای کاهش انتشار در کشور
برای ارائه برنامههای در نظر گرفته شده ،ابتدا دکتر اردکانی رئیس پنل به طرح موضوع توضیحاتی را بیان کردند و سپس جهت شروع بحث اول یعنی
نقاط قوت در اجرای سیاستهای کاهش انتشار در کشور از خانم مهندس سجده ای خواستند که به ارائه خود بپردازند.
 -3خانم مهندس سجده ای
مهندس سجده ای رئیس گروه بهداشت ،ایمنی و محیط زیست سازمان بهینه سازی مصرف سوخت کشور ارائه خود را در خصوص نقاط قوت در اجرای
سیاستهای کاهش انتشار ارائه کردند .ارائه ایشان در پیوست شماره ( )5ارائه شده است.
ایشان در ارائه خود به  6مورد مهم اشاره کرده و سپس جزئیات این  6مورد را به عنوان نقاط قوت اجرای سیاستهای کاهش انتشار در کشور توضیح
دادند عناوین این  6مورد در زیر اشاره شده است:
 .1قانون الحاق به کنوانسیون تغییر آب و هوا و پروتکل کیوتو (آییننامه اجرایی کنوانسیون تغییر آب و هوا و پروتکل کیوتو)
 .2آییننامه تایید پروژه های  CDMتوسط مرجع صالحیتدار ملی
.3
.1
.5
.6

قانون هدفمندی یارانهها
سیاستهای کلی اصالح الگوی مصرف (قانون اصالح الگوی مصرف انرژی)
بند ق تبصره  2قانون بودجه سال 1393
آییننامه اقتصاد کم کربن ( در مرحله تصویب در هیئت دولت)

پس از ارائه ایشان بحث و بررسی با طرح سوال یا ارائه پیشنهادات شرکت کنندگان در این بخش انجام گرفت که به ترتیب به شرح زیر است:

♦ پیشنهادات:
آقای دکتر جعفری( :موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور)
-

-

می

در ارائه خانم مهندس سجده ای فقط نقاط قوت آورده شده است در صورتیکه نقاط قوت و ضعف بایستی همزمان ارائه شود و آنالیز آنها
تواند دقت کار را باالتر ببرد.
مهمترین مسأله ای که با آن مواجه هستیم این است که عدم اجرای این نکات (قوت و ضعف) است ،ما از نظر قانونی مشکلی نداریم بلکه عدم
باور این مسائل و عدم اجر ای نقاط قوت و برطرف کردن نقاط ضعف است که به آنها دقت نشده است .بنابراین پیشنهاد می شود که نقاط قوت
و ضعف را مشخص کرده و برای آنها برنامه ریزی انجام شود.
معموال در انجام اقدامات ملی در نظر گرفته شده تاکنون ،برآورد صحیح مالی و زمانی نداشتهایم و این برآورد غلط در گاهی از اوقات فرصت ها
تبدیل به تهدید نموده است.
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خانم مهندس رضوی( :شرکت توسعه صنایع انرژی دایا)
-

بزرگترین نقطه قوت برای سیاست کاهش انتشار گازهای گلخانه ای اختصاص بودجه  28میلیارد دالری از بند ق قانون بودجه به بخشهای
خصوصی است البته این موضوع نقطه ضعف هم محسوب میشود زیرا نحوه استفاده و همچنین تحقق این بودجه مشخص نشده است در
حالیکه بزرگترین مشکل بخش خصوصی تأمین منابع مالی است.

خانم مهندس خلیلی( :شرکت پویازیست آریانا)
-

-

مشابه با این کار که در مورد بررسی نقاط قوت و ضعف و تهدیدها و فرصت ها است در موسسه بین المللی انرژی در سالهای پیش انجام شده
است و سیاستهای مختلف کشورهای موفق در مورد تغییر آب و هوا مورد بررسی قرار گرفت ،ولی متاسفانه نتایج این بررسی به بیرون از
موسسه انتقال داده نشد.
بر اساس بررسی های انجام شده مشخص شد که کالً چشم اندازی ) (Visionبرای این مو ضوع در کشور وجود ندارد بنابراین برنامه ای هم
برای رسیدن به این چشم انداز تعریف نشده است ) (Missionبنابراین استراتژیک هایی که ارائه می شود هم به نتیجه ای نمی رسد .لذا
درست است که قانون وجود دارد ولی بدلیل اینکه نمی دانیم به چه نقطه ای می خواهیم برسیم در مسیر گمراه خواهیم شد.

آقای مهندس ستاری( :معاونت برنامه ریزی وزارت نفت)
 نقطه قوت این موضوع تأمین منابع مالی است که در صورتیکه منابع مالی تأمین شود موضوع خوب پیش می رود. پیشنهاد می شود ارگان های مختلف یک برنامه مشترک داشته باشند و باهم هماهنگ شوند و برای اینکار باید یک برنامه مالی مشخصداشته باشیم.
 پیشنهاد می شود که یک فرمت توسط دبیرخانه تهیه شود تا تمامی دستگاه ها برنامه های خود را طبق این فرمت تهیه کرده و بتوانیم آن رابه یک برنامه مدون جهت گنجاندن در برنامه های هفتم و هشتم توسعه کشور تبدیل کنیم و به اهدافمان برسیم.
آقای مهندس اسالمی( :شرکت راهبرد انرژی البرز)
-

یکی از نقاط قوت تصویب بند ق تبصره  2قانون بودجه سال  93است.
تضمینی وجود ندارد که تمامی پروژه ها خصوصا بخش خصوصی منابع مالی شان از این بند تأمین شود.
اگرچه تصویب بند ق قانون بودجه برای این موضوع مفید است ولی در تکمیل آن بایستی زیرساختها مشخص شوند تا بخشهای خصوصی و
سرمایه گذارها بتوانند از آن استفاده کنند.

آقای مهندس کاشفی( :پژوهشگاه نفت)
-

تهیه گزارش های ملی کشور از نقاط قوت کشور است که اطالعات مفیدی در این گزارش ها جمع آوری شده است و می تواند بعنوان مراجع
خوبی برای تحلیل ها از آنها استفاده شود.
ظرفیتهایی که در کشور در برخی بخش ها از جمله ایجاد منابع مالی ایجاد شده است ،مثال پروژه های  CDMا ز جمله نقاط قوتی است که
در کشور ایجاد شده است.

آقای مهندس رئیسی( :مهاب قدس)
 اگرچه بند ق تبصره  2قانون بودجه از نقاط قوت محسوب می شود ولی این نقطه قوت میتواند در وسعت بیشتری مورد استفاده قرار گیرد وفقط در مورد صرفهجویی انرژی نباشد.
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آقای مهندس یوسف زادگان( :جهاد دانشگاهی دانشگاه تهران)
 با توجه به اینکه اکثریت معتقد هستند که فرصت ها از دست رفته ولی چنانچه از زاویه ای دیگر به موضوع نگاه کنیم این موضوع نقطه قوتیاست که با سرمایه گذاری کمتر با توجه به فرصتی که باقیمانده است برای کاهش انتشار استفاده کنیم.
آقای دکتر جعفرزاده( :شرکت ملی پتروشیمی)
-

در بحث تغییر اقلیم فرصت استفاده از انرژی های تجدیدپذیر به ویژه انرژی خورشیدی باید در نظر گرفته شود .وجود منابع انرژیهای
تجدیدپذیر مانند انرژی خورشیدی و بادی از نقاط قوت کشور محسوب می شود.

♦ پاسخ اعضاء پنل:
(آقای دکتر سلطانیه):
 -به نظر می رسد در وضع قوانین مشکلی وجود ندارد اما نظارت برای اجرای این قوانین ضعیف است مانند قانون پروتکل کیوتو که بدون در نظر

-

گرفتن قسمت اجرایی آن تصویب شد ولی بعد از آن با مشکالت قانونی از جمله قانون مالیات ها و  ...مواجه شد و موجب گردید پروژههای
 CDMدچار مشکل شود.
در مورد پراکنده کاری و کارهای موازی که دستگاه های مختلف در این موضوع انجام داده اند واقعا جزء نقاط ضعف محسوب می شود و
بایستی برنامه ریزی شود تا مطالعات انجام شده منسجم و هماهنگ شوند و ضمنا گزارش ها نبایستی محرمانه باشند.
در مورد فر مت گزارش های هم باید دبیرخانه این فرمت را به دستگاه های مختلف ارسال کند و مشخص کردن این فرمت از وظایف کارگروه
ملی است.
بحث زیرساخت ها از اساسی ترین بحث ها است که موجب ایجاد انگیزه برای بخش های خصوصی می شود مانند جمع آوری گاز فلر.

(آقای دکتر شمس اردکانی):
-

درخواست می شود که بحث را بصورت تئوری و دانشگاهی انجام ندهید بلکه جدول  SWOTباید بصورت عملی استنباط شود.
وزیر نفت برای تأمین منابع مالی طبق بند ق تبصره  2قانون بودجه سال  93ضمانت داده اند.
این وزارت خانه تا سقف  311هزار دالر می تواند ضمانت نامه صادر کند و این وزارت خانه تا  1/6برابر صورت هزینه ها را اجرایی خواهد نمود.

(آقای دکتر حجت) :
-

طبق دستور کار جلسه مقرر شده است که ابتدا نقاط قوت و سپس نقاط ضعف پیشنهادی توسط اعضاء پنل ارائه شود.
نظراتی که تا به حال شرکت کنندگان داشته اند بیشتر در مورد بحث قانونی بوده است .متاسفانه همه چیز به دولت ربط داده میشود .در
صورتیکه باید به نقاط قوت طبیعی کشور هم دقت شود بطور مثال کشور ما گاز طبیعی دارد در حالیکه کشورهای دیگر بیشتر از ذغال سنگ
استفاده می کنند بنابراین داشتن گاز طبیعی از نقاط قوت برای بحث سیاستهای کاهش انتشار محسوب می شود.
بحث دوم :نقاط ضعف در اجرای سیاستهای کاهش انتشار در کشور

 -4آقای دکتر حجت
در بخش دوم مباحث ،ابتدا دکتر حجت به ارائه خود در مورد نقاط ضعف اجرای سیاستهای کاهش انتشار در کشور پرداخت .ارائه ایشان در پیوست
شماره ( )6ارائه شده است .چند نکته مهم که دکتر حجت در ارائه خود اشاره کرد ،عبارتست از:
 نقاط ضعف در مورد سیاستهای کاهش انتشار مشخص است اما موضوع مهم اینست که چه کاری برای نقاط ضعف می توانیم انجام دهیم. سیاستها باید در دو بخش جداگانه برنامه ریزی شوند ،سیاستهایی برای داخل کشور که در جهت کاهش انتشار باید باشد و دوم سیاستهایPage 5 of 8
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-

-

-

بین المللی ،که باید تالش شود در جهت کاهش تعهدات کشور اتخاذ شود .بنابراین این دو سیاست بایستی با هم متفاوت باشد.
در کشور سازوکار قانونی مناسبی نداریم بطوریکه یا قوانین و مقررات پیچیده هستند و از آنها نمی توانیم استفاده کنیم و یا قوانین مناسبی
داریم ولی اجرا نمی شوند.
از دیگر نقاط ضعف این است که قوانین و مقررات مستقل از انجام کارها است بطوریکه قوانین و مقررات در بخش های تخصصی مشخص
میشود ولی کشور کار خودش را انجام میدهد و قوانین جنبه اجرایی پیدا نمیکند .بنابراین دیدگاه و تفکر سیاستگذاران و مدیران باید دید
کاهش انتشار باشد.
متاسفانه وقتی ارگانی به عنوان  focal pointمشخص می شود بقیه ارگانها و سازمانها خود را درگیر موضوع نمی کنند در صورتیکه کار ملی را
باید همگی باهم پیش ببرند .البته خود ارگان  focal pointهم بایستی تالش کند تا مشارکت ها را به سمت خود جذب کند.
در مورد مصرف انرژی اگر بخواهیم واقعا هدفمند شویم ،قیمت انرژی باید واقعی و به دالر تعیین شود.
تا وقتی که فرهنگ استفاده از انرژی در کشور ما اصالح نشود بهینه سازی مصرف سوخت تنها از طریق ارزیابی پروژه ها جوابگو نخواهد بود.
یکی از اشتباهات دولت ،سیاستگزاریهای غلط در مورد مصرف انرژی است .بطور مثال در مورد پنل های خورشیدی قیمت های پنل و قیمت
برق شهری بایستی عاقالنه باشد بطوریکه با باالبودن قیمت پنل خورشیدی و پایین بودن قیمت برق شهری ،مردم هیچ وقت سراغ پنلهای
خورشیدی نمی آیند و ترجیح میدهن د از برق شهری که قیمت پایین دارد استفاده کنند و بجای سرمایه گذاری برای خرید پنل های
خورشیدی ،در بانک سپرده گذاری کنند.
برای سیاست های الگوی مصرف انرژی نباید تنها به سیاستهای دولتی و بهینه سازی از طریق سازمان بهینه سازی مصرف سوخت تکیه کرد
چون این سیاستها تاکنون کافی نبوده و در ضمن شامل بورکراسی اداری هم میشود.

♦ پیشنهادات:
خانم مهندس رضوی( :شرکت توسعه صنایع انرژی دایا)
-

با توجه به سرفصل های ارائه شده که برای سرمایه گذاری در مورد انرژی های تجدیدپذیر سمت اعتبارات دولتی نرویم در این صورت بهتر
است اصال سرمایه گذاری نشود چون خریدار انرژی های تجدیدپذیر دولت است.
یکی از نقاط ضعف در مورد سیاستهای کاهش انتشار اینست که کمیته های متعددی در این زمینه تشکیل شده است .در صورتیکه نیازی به
این کار نیست می توانیم از تجربیات و مثالهای دنیا استفاده کنیم.

آقای مهندس نودل( :شرکت انرژی های تجدیدپذیر مهر)
 پیشنهاد می شود که متولی و تصمیم گیرنده در مورد رویه کاهش انتشار ،تهیه سطح و نوع کاهش انتشار ،و رویه این تصمیم سازی مشخصشود.
 تا هنگامی که بازار رقابت و شفافی نداریم کاهش انتشار در کشور هزینه بر و بسیار مشکل ساز خواهد بود بنابراین در این مورد بایدتصمیمگیری شود.
 با توجه به ساختاری که در کشور وجود دارد سیاستهای کاهش انتشار را بصورت بومی در کشور تدوین کنیم. تالش برای کم کردن تعهداتمان برای کاهش انتشار چندان نظر مفیدی نخواهد بود زیرا باید توجه کرد که هر چقدر تعهد کاهش انتشار رابیشتر قبول کنیم ،صرفه جویی و بهینه سازی مصرف انرژی را بیشتر خواهیم داشت و در ضمن با اینکار امتیاز بیشتری از لحاظ بین المللی
کسب خواهیم کرد.
خانم مهندس خلیلی( :شرکت پویازیست آریانا)
-

یکی از نقاط ضعف در بحث سیاستهای کاهش انتشار عدم بحث آموزش در این موضوع است .بطور مثال بحث  CDMحدود  11سال است که
در کشور آغاز شده بدون اینکه آموزش داده شود و در حال حاضر صنایع در مقابل آن مقاومت می کنند و اکنون بدون اینکه سطح آگاهی در
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جامعه گسترش داده شود می خواهیم برنامه ریزی انجام دهیم .بنابراین بجای اینکه فقط با بند ق قانون بودجه ،صنایع را ملزم به اجرای قانون
کنیم بهتر است دلیل اینکه سطح انتشار را باید کاهش دهیم را اطالع رسانی کنیم .حتی در سطح دانشگاه ها بحث تغییر اقلیم را نتوانسته ایم
جا بندازیم.
آقای مهندس اسالمی( :شرکت راهبرد انرژی البرز)
 برای اینکه سیاست های کاهش انتشار موثرتر باشد باید بخش خصوصی در کارشان آزادتر گذاشته شوند( .آزادی عمل بخشهای خصوصی درموضعات تغییر اقلیم)
 در تدوین قوانین و الیحه ها باید دقت داشت که قوانین نباید طوری وضع شوند که ایجاد مشکل در انجام کارها شود و دیوان ساالری ایجادنشود بطور مثال در مورد پروژه های  CDMباید حتما پروژه ها تعیین صالحیت شوند و مجوز بگیرند در صورتیکه آئین نامه باید طوری باشد
که کارها را تسهیل کند نه برعکس.
 خال بزرگی در قانون دیده می شود بطوریکه در گذشته قانون مدنی وجود داشت که همه را در برمی گرفت ولی بعدا قانون مجازات تدوین شدکه کافی نیست .برای مسئولین دولت باید قوانین احیاء شود تا مسئولین نه تنها در برابر کاری که انجام میدهند پاسخگو باشند بلکه در برابر
کارهایی که انجام نمی دهند نیز باید پاسخگو باشند.
 قانون هدفمندی یارانه ها باید طوری باشد که به هر نوعی بنگاه ها را با عدم اشتیاق روبرو نکند بلکه هدف باید طوری برنامه ریزی شود که هربنگاهی خط اقتصادی داشته باشد.
 ظرفیت های کشور یک پتانسیل است بطور مثال ایران که تولیدکننده پتروشیمی است و زنجیره های  CO2دارد بایستی از این ظرفیت هااستفاده شود و از ذخائر نفتی هم استفاده مفیدی نمی شود.
آقای مهندس کاشفی( :پژوهشگاه نفت)
 یکی از مهمترین نقاط ضعف در سازمان محیط زیست وجود دارد که موضوع تغییر اقلیم ساختاردهی و سازمان دهی نشده است و در سایرسازمانها نیز این سازماندهی دیده نشده است بنابراین باعث می شود که بحث ها به نتیجه نمی رسد.
 دستگاه سیاستگذار تغییر ا قلیم سازمان محیط زیست است پس زیرساخت ها را سازمان محیط زیست باید بوجود آورد که دستگاه ها منسجمو هماهنگ کار کنند.
 جلسات و کمیته ها ثبات الزم را ندارند و افرادی که در جلسات این کمیته ها شرکت می کنند اطالع الزم را ندارند و از ظرفیت ها باخبرنیستند.
 پژوهش و م طالعات تغییر اقلیم بسیار کمرنگ است و پژوهش های جدی و در سطح کارشناسی ارشد و دکتری نداریم.آقای مهندس رستمی( :معاونت حقوقی ریاست جمهوری)
 باید ظرفیتهای اصل  51و  113قانون اساسی را در نظر بگیریم .در سالهای گذشته با توجه به اصل  51در معاونت حقوقی نهاد ریاستجمهوری ،از معاونت های دستگاه های مختلف دعوت شد که وظایف دستگاه ها مشخص شد و خالصه برداری هم شد و مستندات تهیه گردید
و از سازمان محیط زیست خواسته شد که وظایف دستگاه ها در خصوص این موضوع را مشخص کند تا از موازی کاریها جلوگیری شود .ولی
متأسفانه دستگاه ها کمک چن دانی نکردند بنابراین باید مشکالتی که در این خصوص وجود دارد بررسی شود.
آقای دکتر جعفرزاده( :شرکت ملی پتروشیمی)
-

قوانینی که تصویب شده تاکنون منجر به این نشده است که مدیران ملزم به کاهش انتشار شوند در صورتیکه صنایع را باید ملزم به کاهش
انتشار کرد.
اقتصاد پرکر بن در کشور در حال اجراست پس در رده های باالی کشور باید اقتصاد پرکربن باید اصالح شود.
از نظر تکنولوژیکی برای کاهش انتشار مشکل داریم بنابراین نیاز به تکنولوژی از نقاط ضعفی است که داریم.
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آقای مهندس ستاری( :معاونت برنامه ریزی وزارت نفت)
 یکی دیگر از نقاط قوت ا ین است که قبال سازمان مدیریت بود و می توانست سازمانهای مختلف را سازماندهی کند ولی در حال حاضر ساازمانمدیریت که وجود ندارد که دستگاه ها را منسجم کند.
♦ پاسخ اعضاء پنل:
(آقای دکتر سلطانیه):
-

در مورد تغییر اقتصاد به سمت اقتصاد کم کربن کاری بسیار مشکل است و این بحث بایستی فقط برای بحث سیاستهای کااهش انتشاار بارای
داخل کشور توجه شود و مسأله داخلی است.
بحث تکنولوژی در داخل کشور امکاناتش وجود ندارد بطور مثال در مورد فلر مشکل تکنولوژی داریم و در ایان ماورد نمای تاوانیم تعهادی را
قبول کنیم مگراینکه تکنولوژی آزاد باشد.

(آقای مهندس احدی):
-

یکی از نقطه ضعف ها نگاه انحصارگرانه در تصمیم سازی های دولت است .دولت باید بخش خصوصی را از خود بداند در حالیکاه دولات ساعی
می کند بخش خصوصی را آنطور که می خواهد اداره کند و از این رو کار پیش نمی رود.

(آقای دکتر شمس اردکانی):
 باید راه حلهایی داده شود که قابل اجرا باشد ،مثال طرحهای  5ساله پیشنهاد شود و حل مسأله هم باید ارائه شود. یکی از نقاط قوت این است که چون شدت گرمایش جهانی کربن ) (Intensityباالست پس ظرفیت باالیی هم برای کاهش انتشار دارد بنابرایناگر طی بند ق در هر کجا که کاهش مصرف سوخت انجام شود در واقع کاهش کربن ایجاد شده است.
نتایج
به دلیل محدودیت زمانی بقیه بحث جلسه اول به جلسه بعدی موکول شد و نتایجی که در این جلسه حاصل شد اعم از نقاط قاوت و ضاعف سیاساتهای
کاهش انتشار در کشور در جدول  SWOTآورده شده است که در پیوست شماره ( )7ارائه شده است.
تهیه و تنظیم :مهندس مهتاب صادقی حریری
دفتر طرح ملی تغییر آب و هوا
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