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 نگاهي به پنجمين كنفرانس انرژي هند: عنوان گزارش

 اندیشکدۀ حکمراني انرژي و منابع : تهیه و تدوین

 iranergi.com: ت یوب سا آدرس

 1400 آذرگزارش:   هیته خیتار

، پالک (کمی)سروش  دیشه ابانیاهلل، تقاطع خ ب یدکتر حب دیشه ابانیخ : تهران،ینشان

 ۰۲۱۶۶۵۰۰۰۶۵ - ی، پژوهشکده مطالعات فناور۹۶

ها و انتشارات اندیشکده، نتیجه تحقیقات پژوهشگران و  شده در گزارشمطالب بیان

های مؤلفان آنهاست و لزوماً موضع رسمی اندیشکده حکمرانی انرژی و منابع  کننده دیدگاهبیان

 ایران نیست، مگر آنکه به آن تصریح شده باشد.
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 مقدمه 

CERAWeek  ای در حوزه انرژی است که هر ساله در اوایل ماه مارس  کنفرانس ساالنه

شود. آی اچ  در ایالت تکزاس آمریکا برگزار می   ۱میالدی توسط شرکت آی اچ اس مارکت 

اس مارکت یکی از پیشگامان حوزه تحلیل داده و ارائه راه حل برای صنایع بزرگ و بازارهای  

می  محسوب  بانرژی  شرکت  این  از  شود.  و    ۵۰۰۰یش  کارها  و  کسب  میان  در  مشتری 

 Fortuneبندی  های حاضر در ردهدرصد از شرکت  8۰های دولتی مختلف )از جمله  سازمان
Global 500  دارد. کنفرانس )CERAWeek    محیطی را برای بحث و تبادل نظر در ارتباط

می  فراهم  انرژی  حوزه  روز  موضوعات  و  مسائل  از  با  بیش  است  4۰کند.  که    سال 

CERAWeek  رهای  ا یك چارچوب یکپارچه را برای درک و شناخت آنچه پیش روی باز

های این کنفرانس را مدیران اجرایی و عامل  کنندهکند. عمده شرکتانرژی قرار دارد فراهم می 

های برجسته  های بزرگ حوزه انرژی، فناوری، خودروسازی، مقامات دولتی، چهرهشرکت

ها  از این گردهمایی بزرگ، ارائه ایده   CERAWeekدهند. هدف  تشکیل می دانشگاهی و ...  

های حوزه انرژی، محیط زیست و تغییرات های جدید برای غلبه بر بزرگترین چالشو راه حل 

 اقلیم است.

تنها محدود به ایالت تکزاس و برای پرداختن به مسائل    CERAWeekهای  اما کنفرانس

نمی  انرژی  مؤسسهکالن  از    شود.  مارکت  اس  اچ  کنفرانس   ۵آی  تاکنون  پیش  های  سال 

CERAWeek   های  هایی برای مسائل و چالش حل را در دهلی نو و با تأکید بر ارائه راه

کند. آی اچ اس مارکت اولین مرکز خود در هند را در  حوزه انرژی کشور هند نیز برگزار می 

ند در این کشور دارد. آی اچ  کارم   4۵۰۰تأسیس کرد و در حال حاضر بیش از    ۲۰۰۵سال  

اس مارکت بیشترین تعداد کارمندان را بعد از ایاالت متحده و بریتانیا در هند دارد. کنفرانس  

 

1 HIS Markit 
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India Energy Forum by CERAWeek    در میالدی  اکتبر  ماه  اواخر  در  هر ساله 

نیا در این  کشور د 4۵نهاد از  4۰۰نماینده از بیش از  ۵۰۰۰شود. بیش از دهلی نو برگزار می 

پژوهی  کنند. کنفرانس انرژی هند طیف وسیعی از موضوعات شامل آیندهکنفرانس شرکت می 

و   نوآوری  و  فناوری  حوزه  در  هند  پیشرفت  انرژی،  گذار  در  هند  نقش  و  انرژی  حوزه 

انداز حوزه انرژی هستند( را  آپی )که در حال تغییر  چشمهای استارتاکویسسیتم شرکت

 دهد. پوشش می 

توجه به افزایش اهمیت توسعه پایدار و مقابله با تغییرات اقلیم، این کنفرانس محیط    با

می یکپارچه فراهم  انرژی  حوزه  ارزش  زنجیره  کل  فعاالن  برای  را  نقش  ای  تا  کند 

گذار انرژی در هند برجسته به  گری را در دستیابی به اهداف مربوط  گذاری و تنظیمسیاست

 است. ۱کنفرانس قبلی به شرح جدول  4بحث در سازند. موضوعات مورد 

 India Energy Forum by CERAWeekهای : موضوعات مورد بحث در کنفرانس۱جدول 

 موضوعات  سال 

 تأثیر پاندمی کرونا بر آینده تقاضای انرژی هند  • 2020
 تضمین عرضه انرژی برای رشد اقتصادی هند  •
 تأثیر گذار انرژی و تغییرات اقلیم بر هند  •
 مسیر آینده گاز طبیعی در سبد انرژی هند •
 پتروشیمی و پاالیشگاه •
سیستم • هیدروژن،  بایوفیول،  تکنولوژی:  رشد  ذخیره سرعت  و  های جذب 

 کربن، خودروهای برقی و تحول دیجیتال 
 گری اصالح بازار و تنظیم •

 هند چگونه اهداف انرژی و زیست محیطی خود را محقق خواهد کرد؟  • 2019
 طبیعی در آینده سبد انرژی هند نقش گاز  •
 افزایش عرضه داخلی نفت و گاز: مسیر کاهش وابستگی هند به واردات  •
 المللی در بخش انرژی هند جذب سرمایه بین •
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 سازی ناوگان خودرویی: برقیحمل و نقلتحول در بخش   •
 نقش پتروشیمی  •
 نقش هیدروژن  •
 رونق ال ان جی: تأثیر آن بر بازارهای جهانی •
 امنیت انرژی  •

 گذار انرژی در هند: تکامل یا انقالب؟  • 2018
 نقش گاز و افزایش سهم گاز در سبد انرژی هند  •
 انقالب شیل آمریکای شمالی  •
سرمایه-مشارکت خصوصی • افزایش  برای  انرژی  عمومی  بخش  در  گذاری 

 هند 
 کربن و توسعه پایدار برای هند های کمحلراه •
 انرژی هند های تغییردهنده بازی برای گذار فناوری •
 نحوه تأثیر بازارهای نفت بر هند  •
 مهارت در بخش نفت  •
 گذاری در این بخش روندها و دورنمای بازارهای نفت و گاز و سرمایه •

 آینده انرژی هند  • 2017
 آینده صنایع نفت و گاز •
 اصالحات انرژی در هند  •
 احیای بخش باالدست  •
 چگونه فناوری صنعت نفت و گاز را دگرگون خواهد کرد؟  •
 ولتیك انرژی ژئوپ •
 گرایانه خودروهای برقی چیست؟ آینده واقع •

میالدی    ۲۰۲۱اکتبر سال    ۲۲تا    ۲۰پنجمین کنفرانس انرژی هند طی سه روز در روزهای  

به صورت حضوری و مجازی در دهلی نو برگزار شد. موضوعات اصلی این کنفرانس به 

 شرح زیر بود:

 گذار انرژی •
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 کربنهای کمنوآوری و فناوری •
 های کسب و کار در حوزه انرژی رقابت و مدل  •
 آوریتغییرات اقلیم و تاب •
 حمل و نقلهایی در حوزه حل انرژی دیجیتال و راه •
 منابع جدید انرژی  •
 زنجیره عرضه و تقاضای انرژی  •
 رشد بخش انرژی هند •

 تم اصلی به شرح زیر برگزار شد:  ۵های این کنفرانس در قالب نشست

 ۲نشست سطح وزیران .1
 3بریراه .2
 4راهبردی  .3
 ۵فناوری  .4
 ۶آینده انرژی .5

های مقدماتی برای معرفی و ترویج کنفرانس های سطح وزیران به عنوان نشست نشست

کننده برگزار دقیقه با سخنرانی وزراء انرژی کشورهای شرکت  ۱۰الی    ۵های زمانی  در بازه

 های وزارتی عنوان شده است.سخنرانان و جزئیات نشست  ۲شد. در جدول 

 
2 Ministerial 
3 Leadership 
4 Strategic 
5 Technology 
6 Outlook 
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محور رهبری، راهبردی، فناوری و آینده انرژی    4های اصلی کنفرانس در قالب  نشست

 .گیردبرگزار شد که در ادامه هریك از آنهای مورد بررسی قرار می 

 ۲۰۲۱های وزارتی کنفرانس انرژی هند : جزئیات نشست۲جدول 

 سخنرانان مدت زمان )دقيقه(  نوع نشست

 ۵ وزارتي
)وزیر صنعت،  7آرگوس تیلور 

 انرژی و کاهش انتشار استرالیا( 

 ۱۰ وزارتي
)وزیر نعت   8سلطان احمد الجابر

 های پیشرفته امارات( و فناوری

 ۱۰ وزارتي
  ۹شاهزاده عبدالعزیر بن سلمان

 )وزیر انرژی عربستان سعودی(

 ۱۰ وزارتي
)وزیر انرژی   ۱۰جنیفر گرانهلم 

 ایاالت متحده( 

 ۱۰ وزارتي
)معاون وزیر نفت   ۱۱رامسوار تلی 

 و گاز طبیعی و وزیر کار هند( 

 ۱۰ وزارتي

)وزیر   ۱۲هاردیپ سینگ پوری 

نفت و گاز و وزیر امور شهری و  

 سازی هند( خانه

 ۱۰ وزارتي
)وزیر امور   ۱3پیوش گویال

 صنعت و تجارت هند(

 
7 Angus Taylor 
8 Sultan Ahmed Al Jaber 
9 Prince Abdulaziz bin Salman 
10 Jennifer M. Granholm 
11 Rameswar Teli 
12 Hardeep Singh Puri 
13 Piyush Goyal 
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 هاي رهبرينشست

عمدتاًنشست رهبری،  محور  با  اجرایی    های  و  عامل  مدیران  با  مصاحبه  قالب  در 

شود. در این گفتگوها به صورت کلی در  های بزرگ فعال در حوزه انرژی برگزار می شرکت

شود. در  اثرگذار بر آن صحبت می انداز بازار انرژی و متغیرهای  مورد وضعیت کنونی و چشم 

قابل مشاهده   3ها در جدول  نشست رهبری برگزار شد که جزئیات آن   ۵،  ۲۰۲۱کنفرانس سال  

 است.

 ۲۰۲۱های رهبری کنفرانس انرژی هند : نشست3جدول 

 توضيحات  اعضا  موضوع 

وضعيت كنوني بازارهاي  

 انرژي 

)معاون شرکت   ۱4دنیل یرگین 

آی اچ اس مارکت( و پاتریك  

)مدیرعامل شرکت   ۱۵پویانه 

 توتال( 

در این گفتگو، بیش از هر چیز  

درمورد وضعیت کنونی و 

چشم انداز کوتاه مدت  

بازارهای انرژی و استراتژی  

های فعال در حوزه  شرکت 

انرژی در چنین شرایطی  

 صحبت شد. 

 رهبري در بازارهاي انرژي 

)معاون شرکت آی  دنیل یرگین 

 ۱۶اچ اس مارکت( و برنارد لونی 

 )مدیرعامل شرکت بی پی( 

اعضای پنل در این نشست  

درباره پارامترهای موردنیاز 

جهت رهبری بازارهای انرژی  

 به گفتگو پرداختند. 

 
14 Daniel Yergin 
15 Patrick Pouyanné 
16 Bernard Looney 
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 رهبري هند 

)رئیس گروه آسیا  ۱7نیرمال شانی

(،  CERAWeekاقیانوسیه 

)رئی شرکت   ۱8مانوج جاین 

GAIL ۱۹هند(، ام.کی سورانا 

)رئیس شرکت نفت هندوستان(،  

)رئیس شرکت   ۲۰اس.سی میشرا 

 نفت هند( 

در این نشت، اعضای پنل به  

های  نقش هند و شرکت 

مختلف هندی در بازارهای  

انرژی و نقشه راه ارتقاء  

جایگاه هند در حوزه انرژی  

 پرداختند. 

 نشست تغيير اقليم گالسکو 

ارشد  )معاون  ۲۱کارلوس پاسکول 

 ۲۲گلوبال انرژی(، فاتح بیرول 

المللی  )رئیس آژانس بین

)رئیس   ۲3انرژی(، راجیو کومار 

هند(، آتول   NITIمؤسسه 

)معاون ارشد و   ۲4آریا

استراتژیست ارشد حوزه انرژی  

 در شرکت آی اچ اس مارکت( 

اعضای پنل در این نشست به  

تحوالت حوزه تغییرات اقلیم و  

اقدامات کشورها جهت کاهش  

نتشار کربن پیش از نشست  ا

گالسکو و نیز اقدامات  

موردنیاز جهت محدود کردن  

 گرمایش جهانی پرداختند. 

 سرمایه و گذار انرژي 

)معاون ارشد   ۲۵جیمز روزنفیلد 

آی اچ اس مارکت(، ماینارد 

 ,Tudor)مدیرعامل  ۲۶هالت 

Pickering, Holt and Co ) 

در این نشست، اعضای پنل به  

ارتباط با نحوه و گفتگو در 

گذاری در  های سرمایهفرصت 

 دوران گذار انرژی پرداختند. 

 
17 Nirmal Shani 
18 Manoj Jain 
19 M.K. Surana 
20 S.C. Mishra 
21 Carlos Pascual 
22 Fatih Birol 
23 Rajiv Kumar 
24 Atul Arya 
25 James Rosenfield 
26 Maynard Holt 
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 هاي راهبردي نشست 

دهند.  های اصلی کنفرانس انرژی هند را تشکیل می های راهبردی یکی از بخشنشست

ها، به مسائل استراتژیك و راهبردی بخش انرژی، به ویژه در ارتباط با کشور  در این نشست

ها دارد. در کنفرانس  های مناسب برای حل آن حلشود و سعی در ارائه راه پرداخته می هند،  

ها تشریح نشست راهبردی برگزار شد که در ادامه هر یك از این نشست ،دوازده  ۲۰۲۱سال  

 .شوند می 

هاي انرژي، فرايند گذار از نفت را تسريع  آيا افزايش قيمت
 كند؟مي

کربن را افزایش داده است  پذیری منابع انرژی کمت رقابتهای باالی نفدر گذشته، قیمت

های  های جایگزین شده است. قیمتگذاری در سایر حاملو موجب افزایش جذابیت سرمایه

اکنون در حال نزدیك شدن به سقف تاریخی خود هستند که این عامل موجب  نفت و گاز هم

ر انرژی را تسریع بخشند. در همین  گذاران و فعاالن محیط زیست فرایند گذاشده تا سیاست

)معاون بخش بازارهای نفت آی اچ اس   ۲7راستا در این نشست با حضور جیمز بورخارد 

)رئیس بخش تحقیقات بازار    ۲۹)دبیر کل اوپك(، جفری کوری  ۲8مارکت(، محمد بارکیندو 

)قائم مقام وزارت نفت و گاز طبیعی    3۰کومودیتی در بانك گلدمن ساکس( و تارون کاپور 

 هند( سعی شده است به سؤاالت زیر پاسخ داده شود: 
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تواند به تسریع فرایند گذار  های باالی نفت، حتی برای دوران کوتاهی، می آیا قیمت •

 انرژی کمك کند؟ 

گذاری گران سرمایهمنجر خواهد شد تا تنظیم3۱ها  قیمت کومودیتی   ثباتی درآیا بی  •

 در بخش نفت و گاز را محدود سازند؟ 

 کند؟ را تسریع می   حمل و نقلهای باالی نفت فرایند برقی شدن در بخش  آیا قیمت •

های باالی کومودیتی در دهة حاضر برای تأمین مالی گذار انرژی الزم و آیا قیمت •

 ضروری است؟ 

كننده و توليدكننده نفت و  ميان منافع كشورهاي مصرف نتواز 
 گاز

اند. گذار  های قیمتی متفاوتی را تجربه کردهچرخه   ۱۹۶۰بازارهای جهانی نفت از دهه  

ها را تغییر خواهد داد. در  انرژی نحوه به وجود آمدن و مدت زمان هر یك از این چرخه

های طوالنی مدت در بازارها  مدن کمبودگذشته، فشارهای سمت تقاضا عامل اصلی به وجود آ

ها بوده است. اما این وضعیت در حال تغییر است چرا که در و افزایش طوالنی مدت قیمت

تواند  ها هستند و این تغییر می حال حاضر متغیرهای سمت عرضه، عامل اصلی حرکت قیمت

گذاری و ع سرمایهتر کند. تضعیف تقاضای نفت، موان چرخه کمبود و مازاد عرضه را کوتاه

به قیمتواکنش نسبت  تولیدکننده  از نشانههای سریع کشورهای  تغییر های نفت،  این  های 

توازن میان    "تر قیمت است. در همین راستا در نشست  های کوتاهاست و نتیجه آن چرخه 

مصرف کشورهای  گازمنافع  و  نفت  تولیدکننده  و  بارو   "کننده  کرت  حضور  )معاون    3۲با 

)رئیس شرکت متیس کپیتال    33اسیج-بازارهای نفت شرکت آی اچ اس مارکت(، حکیم بلو

 

31 Commodities  
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(  المللی واردکنندگان گاز طبیعی مایع شدهگروه بین)دبیر کل    3۵(، وینسنت دموری 34پارتنرز 

)رئیس مرکز پیشرفت اجتماعی و اقتصادی( سعی شد تا به سؤاالت    3۶و ویکرام سینگ متا 

 شود:  زیر پاسخ داده

های اقتصادی و مقرارت  آیا اوج تقاضای نفت در کشورهای عضو سازمان همکاری •

افزایش بی محدودسازی سرمایه ثباتی قیمت  گذاری در صنعت نفت و گاز باعث 

 خواهد شد؟ 

چرخه • با  سازگاری  نفت جهت  واردکننده  کوتاهکشورهای  و  های  نفت  قیمت  تر 

 قداماتی را باید انجام دهند؟ ثباتی قیمتی چه اتر بی های طوالنی دوره

 ثباتی بسیار زیادی در بازارهای گاز طبیعی هستیم؟ چرا در حال حاضر شاهد بی  •

ترین واکنش را  نقش نفت شیل، به عنوان یکی از منابعی که در صنعت نفت سریع •

های قیمتی،  دهد، در کوتاه کردن بازه زمانی چرخه نسبت به تغییرات قیمتی نشان می 

 دوران تسریع فرایند گذار انرژی، چیست؟ویژه در به

افزایش   • و  انرژی جهان  تغییر سبد  با  اوپك  توسط  نفت  بازارهای  مدیریت  نحوه 

های جذب استفاده از منابع جایگزین انرژی مانند تجدیدپذیرها، هیدروژن و سیستم

 کربن چه تغییراتی داشته است؟

 انرژي بيشتر، انتشار كمتر
در  کنند گرچه هند سومین مصرف کربن  بزرگ  منتشرکننده  و چهارمین  انرژی  بزرگ  ه 

رو افزایش خواهد یافت  های پیششود، مصرف انرژی این کشور در سال جهان محسوب می 

 

34 Metis Capital Partners 
35 Vincent Demoury 
36 Vikram Singh Mehta 



 

14 

 

 ايران  انديشكده حكمراني انرژي و منابع
 ايرانااايسرايران

چرا که سرانه مصرف انرژی در این کشور بسیار کمتر از میانگین جهانی است. بنابراین این  

صرفه، قابل اطمینان و به رونکشور با یك چالش عمده مواجه خواهد بود: چگونه انرژی مق

انتشار کربن   افزایش سطح رفاه مردم را همزمان با کاهش  موردنیاز برای رشد اقتصادی و 

های تجدیدپذیر تأمین کند؟ گرچه هند در حال حاضر از سرعت خوبی در بکارگیری انرژی

  "پنل  های دیگر بسیار کمرنگ است. در همین راستا در  برخوردار است، پیشرفت در بخش

کمتر انتشار  بیشتر،  و    "انرژی  ارشد  )معاون  آریا  آتول  حضور  با  تا  است  شده  تالش 

بایون  فیلپه  اچ اس مارکت(،  انرژی در شرکت آی  )مدیرعامل    37استراتژیست ارشد حوزه 

)معاون بخش استراتژی و توسعه پایدار بی پی( و متیو    38شرکت اکوپترول(، جیوال کیارکیا 

( OGCI Climate Investment)معاون بخش استراتژی کسب و کار شرکت  3۹هاروود 

 به سؤاالت زیر پاسخ داده شود: 

 توان برای کاهش انتشار انجام داد چیست؟ ای که می اقدامات ویژه •

 های هندی چیست؟ ی شرکتالمللی نفتی براهای ملی و بینهای شرکتآموزهدرس •

 نقش مؤسسات مالی در تسریع فرایند گذار انرژی چیست؟ •

اکسید از کاهش قابل توجه انتشار کربن در آینده بدون حل مشکل انتشار کربن دی •

تواند انتشار کربن از زغال سنگ  پذیر نخواهد بود. هند چگونه می زغال سنگ امکان

 را کاهش دهد؟ 

 

37 Felipe Bayón 
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 هاي انرژيتاز به شركهاي نفت و گگذار از شركت
های نفت و گاز  صفر کربن، بسیاری از شرکت  صبا افزایش تمرکز بر اهداف نشر خال

گذاری گذاری خود هستند. همزمان، بازده سرمایهدر حال ارزیابی مجدد پورتفولیوی سرمایه

خالص  چنین اهداف مربوط به نشر  های پاک بسیار بیشتر از نفت و گاز است. همبر فناوری

گذاری در صنعت نفت و گاز است.   گذاران از سرمایهصفر کربن در حال دور کردن سرمایه

های  گذاری در فناوریالمللی نفت در حال افزایش سرمایههای بزرگ بینبسیاری از شرکت

ها و اکتشافات نفت و گاز نیز در  گذاری در پروژه که همزمان سرمایهکربن هستند درحالی کم

های های نفت و گاز به شرکتگذار از شرکت   "است. در همین راستا، در پنل    حال کاهش

با حضور آتول آریا )معاون ارشد و استراتژیست ارشد حوزه انرژی در شرکت آی    "انرژی

)عضو    4۱)رئیس شرکت بی پی هند(، بورن اتو اسوردراپ   4۰اچ اس مارکت(، ساشی ماکوندان

( سعی شده است به  43)رئیس شرکت نفت هند  4۲دیا ( و شریکانت وایOGCIکمیته اجرایی  

 سواالت زیر پاسخ داده شود: 

گذاری تا حدود بسیار زیادی ناموفق  های قبلی برای تغییر پورتفولیوی سرمایهتالش •

 های گذشته دارد؟ بوده است. این نوبت چه تفاوتی با تالش

 آل برای یك شرکت انرژی چیست؟ترکیب پوتفولیو ایده •

گذاری در صنعت نفت  افزایش اخیر قیمت نفت و گاز، آیا کاهش سرمایهباتوجه به   •

 و گاز استراتژی مناسبی است؟ 

هایی برای تغییر به یك شرکت انرژی  های نفتی و گازی نیازمند چه مهارتشرکت •

 هستند؟ 

 
40 Sashi Mukundan 
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 توانند ایفا کنند؟ مؤسسات مالی در تسریع این گذار چه نقشی را می  •

 ليمگذار انرژي در عصر تغيرات اق
سال زمان برد تا    4۰انجامید. بیش از  ها به طول می در گذشته، دوران گذار انرژی دهه

درصد از سبد مصرف اولیه انرژی جهان را   ۲۰تا    ۱۵زغال سنگ، نفت و گاز طبیعی بین  

های  های گذار انرژی در گذشته بیش از هر چیز بر استفاده از سوختتشکیل دهند. دوران

ای از و هزینه کمتر مبتنی بودند. دوران گذار کنونی مبتنی بر مجموعهدارای عملکرد بهتر  

ها و قوانین  المللی است که همه این سیاستای و بینها و مقررات محلی، ملی، منطقهسیاست

گذار انرژی در عصر تغییرات   "نیز به خوبی در هماهنگ با هم نیستند. در همین راستا در پنل  

ریا )معاون ارشد و استراتژیست ارشد حوزه انرژی در شرکت آی اچ با حضور آتول آ  "اقلیم

 4۵)معاون اجرایی بخش محصوالت و مشتریان بی پی( و آمیتا کانت   44اس مارکت(، اما دالنی

 )مدیرعامل مؤسسه ملی تحول هند( سعی شد به سؤاالت زیر پاسخ داده شود: 

به  • اخیر  اختالالت  عرضه  آیا  سمت  در  و  وجودآمده  تکامل  نحوه  نشانگر  انرژی 

 پیشرفت دوران گذار انرژی است؟

توانند با همکاری همدیگر این دوران گذار ها می گذاران و شرکتچگونه سیاست •

 انرژی را با نظم بهتری همراه کنند؟ 

عالقهمصرف • جهان  سراسر  در  کاهش کنندگان  برای  بیشتر  هزینه  پرداخت  به  ای 

 ن گذار انرژی به چه نحوی تأمین مالی خواهد شد؟ انتشار کربن ندارند، این دورا

برای جوامعی که   "عادالنه و منصفانه"چه اقداماتی برای ایجاد یك دوران گذار   •

 بیشترین اثرپذیری را از این اتفاق دارند الزم است؟ 

 

44 Emma Delaney 
45 Amitabh Kant 
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های عظیم برای اقتصادهای در حال توسعه و نوظهور به منظور جهش به  فرصت •

 ده چیست؟های انرژی آین سمت سیستم

 ترازنامه هيدروكربوري هند
درصد از تقاضای نفت خام خود را از طریق واردات تأمین   8۵هند در حال حاضر حدود  

افزایش می  برای  را  بسیاری  اقدامات  هند  دولت  واردات،  به  وابستگی  کاهش  برای  کند. 

در باالدست  گذاری  های سرمایهگذاری در صنعت باالدست انجام داده است. استراتژیسرمایه

های اخیر های ملی نفت هند در جهت رشد تولید نفت تدوین شده است. در سال شرکت

اند که سبب شده  یا نگاه به بیرون را نیز اتخاذ کرده  go outهای هندی استراتژی  شرکت

آن پنل  ها متنوع و حجم ذخایر آن منابع عرضه  این راستا در  یابد. در  افزایش  ترازنامه  "ها 

)مدیر بخش آنالیز و تحقیق باالدستی    4۶تالش شده با حضور نیك شارما   "وری هند هیدروکرب

آردیل جان  مارکت(،  اس  اچ  آی  دکتر   47شرکت  موبیل(،  اکسون  شرکت  اکتشاف  )معاون 

)مدیرعامل   4۹)دبیر کل بخش اکتشاف  اداره کل هیدروکربوری(، پراشور ساه  48الکسما ردی

 زیر پاسخ داده شود: شرکت نفت و گاز کارین( به سؤاالت 

باید چه استراتژی  • به منظور جبران کاهش تولید در داخل و کاهش  هند  را  هایی 

 وابستگی به واردات نفت خام اتخاذ کند؟ 

 روز افزایش داد؟ های بهتوان تولید از میادین بالغ را با استفاده از فناوریچگونه می  •
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ایجاد • هند  هیدروکربوری  مقررات  در  باید  تغییراتی  زمانه  چه  در  تا  که شود  ای 

سرمایهشرکت کاهش  حال  در  صنعت  ها  هستند،  گاز  و  نفت  صنعت  در  گذاری 

 باالدست نفت وگاز هند بتواند سرمایه خارجی جذب کند؟ 

خود  • خام  نفت  عرضه  تضمین  منظور  به  هند  برای  کشورها  و  مناطق  بهترین 

 کجاست؟   

اهد كرد:  گاز طبيعي در دوران گذار انرژي چه نقشي را ايفا خو
 ديده؟مند يا آسيببهره

مهم از  یکی  طبیعی  راهگاز  جاه حل ترین  اهداف  تحقق  و  انتشار  کاهش  برای  طلبانه  ها 

دولتکربن توسط  که  است  می زدایی  اعالم  بهها  گزاره  این  کشورهای شود.  برای  ویژه 

یك نقطة   های کم کربن گاز طبیعی در حال حاضر درکند. فناوریتوسعه نیز صدق می درحال 

های ضروری  های کنونی گاز طبیعی یکی از دارایی بحرانی و حیاتی قرار دارند. زیرساخت

زدایی بیشتر  برای حمایت از گذار از گاز طبیعی خام به گازهای با کربن کم به منطور کربن

های گاز طبیعی کم کربن هستند. کسب و کارهای مربوط به عرضه، خطوط لوله و زیرساخت

زدایی کمك کند. در همین  های مختلف جهت کربنفراتر از برقی سازی به بخش  تواند می 

)استراتژیست ارشد بخش گاز در آی اچ اس   ۵۰راستا در این پنل با حضور مایکل استاپورد 

کومار  سابهاش  شرکت    ۵۱مارکت(،  سینگONGC)مدیرعامل  کی  ای  و  )مدیرعامل   ۵۲( 

 شرکت پترونت ال ان جی( سعی شده تا به سؤاالت زیر پاسخ داده شود: 

 زدایی چیست؟ نقش گاز در تسریع فرایند کربن •
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تواند به گذار کامل به سمت نشر کربن صفر بدون افزایش انتشارات  چگونه گاز می  •

 کمك کند؟ 

رو به ویژه در های پیش  توان انتشار کربن گاز طبیعی خام را طی دههچگونه می  •

 اقتصادهای در حال ظهور کاهش داد؟ 

از فناوریچگونه می  • های نوظهور و کم کربن گاز طبیعی در مقیاس بزرگ  توان 

 برای کاهش قابل توجه انتشار کربن استفاده کرد؟ 

 Make in Indiaپنل 
آغاز شد و هدف آن تبدیل هند به مرکز جهانی    ۲۰۱4در سال    Make in Indiaبرنامه  

های حیاتی این  ی و ساخت محصوالت و کاالهای مختلف است. انرژی یکی از بخشطراح

بخش از    ۲۵شود، به نحوی که انرژی به صورت مستقیم و غیرمستقیم در  ابتکار محسوب می 

این ابتکار ازجمله مواد شیمیایی، نفت و گاز، انرژی تجدیدپذیر و برق حرارتی دخیل است. 

ب پنل  این  در  اجرایی بخش مشاوره گذار    ۵3احضور گاوری جاهور در همین راستا،  )مدیر 

)مدیرعامل شرکت    ۵4گرن های پاک در شرکت آی اچ اس مارکت(، جنیفر هلمانرژی و فناوری

مایور  سیدهارث  تك(،  شرکت    ۵۵النزا  (، h2e Power Systems Private)مدیرعامل 

د به سؤاالت ( سعی شReNew Power)مدیر ارشد بخش فناوری شرکت    ۵۶ایوان ساها 

 زیر پاسخ داده شود: 

 از منظر بخش انرژی، موانع تحقق کامل اهداف این ابتکار چیست؟ •

 های بخش انرژی این ابتکار دارای مزیت است؟هند در کدام حوزه •
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ها و مقرراتی در بخش انرژی برای جذب سرمایه در آینده به منظور  چه سیاست •

 تحقق اهداف این ابتکار نیاز است؟

ابتک • انرژی    Make in Indiaار  نقش  پایدار عرضه  در توسعه زنجیره جهانی و 

 چیست؟

 هاي موردنياز براي تحقق اهداف اقليمي فناوري
ای در حوزه استفاده فناوری، قلب کسب و کارهای حوزه انرژی است. افزایش بی سابقه

های زیادی در  پیشرفت کربن جهت تحقق اهداف اقلیمی نیاز است.گرچه  های کماز فناوری

انرژی است، بخش حوزة  داده  تجدیدپذیر روی  انتشار  های  اصلی  عوامل  از  که  دیگر  های 

های  هستند، مانند صنایع سنگین، حمل و نقل و کشاورزی، تاکنون موفق به توسعه فناوری

ه  های بسیاری نیز جهت توسعاند. همزمان تالشپذیر از نظر اقتصادی نشدهکربن و رقابتکم

های جذب سازی انرژی و سیستم های ذخیره هایی مانند هیدروژن، سیستمو بکارگیری فناوری

پنل با حضور گاوری جاهور )مدیر اجرایی  و ذخیره کربن می  این  این راستا در  شود. در 

های پاک در شرکت آی اچ اس مارکت(، برایان  بخش بخش مشاوره گذار انرژی و فناوری

(  ۵۹)مدیرعامل شرکت انجینیرز ایندیا   ۵8ول(، وارتیکا شوکال کت هانی )مدیرعامل شر  ۵7گلوور 

)معاون فناوری شرکت خدمات وب آمازون( سعی شد به سؤاالت زیر پاسخ    ۶۰و بیل واس

 داده شود: 

ها باید  افزار نیاز دارد. چگونه شرکتافزار و هم به نرمکاهش انتشار هم به سخت •

 هند با یکدیگر ادغام کنند؟ های این دو بخش را در بهترین
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ها از  های بسیاری در ارتباط با تغییرات اقلیم وجود دارد، کدام یك از آن فناوری •

 پتانسیل افزایش مقیاس برخوردارند؟ 

 تر کند؟ ها را جذاب های خاصی وجود دارد که استفاده از این فناوریآیا سیاست •

نوآوری، تحقیق و ابداع و اختراع چه ساختارهای حمایتی برای ترغیب و تشویق به   •

 های حوزه انرژی در هند نیاز است؟ فناوری

 های دیجیتالی در حمایت از توسعه پایدار چیست؟نقش فناوری •

 آيا افزايش تقاضا در بخش پتروشيمي، از رشد بخش 
 كند؟پااليشگاهي در آينده حمايت مي

الیش و پتروشیمی است. های کسب و کار در صنعت پاگذار انرژی در حال تغییر مدل 

ها بسیار باال و قوی است، اما مالحظات مربوط به کاهش تقاضا برای محصوالت و فراورده

های آینده )افزایش بازیافت( در سال   ۶۱های اقتصاد چرخشی انتشار کربن و اجرای استراتژی 

تصمیم اصلی  عوامل  سرمایهاز  درمورد  شرکتگیری  بود.  خواهد  پاالیشی گذاری  و   های 

معنای تولیدکننده    ها دالر دارایی و حجم تجارت، باید مجدداًپتروشیمی با دارا بودن تریلوین

آیا افزایش تقاضا در بخش   "انداز جدید انرژی تعریف کنند. در این راستا در پنل  را در چشم

 ۶۲و با حضور لین تاتوم   "کند؟ پتروشیمی، از رشد بخش پاالیشگاهی در آینده حمایت می 

تی  س)معاون پایین د   ۶3اون بخش بازار مواد شیمیایی آی اچ اس مارکت(، محمد القحطانی)مع
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تونی فونتین  آرامکو(،  پاتل   ۶4شرکت  باب  انرژی( و  نایرا  )مدیرعامل    ۶۵)مدیرعامل شرکت 

 شرکت لیندل بازل( سعی شده است به سؤاالت زیر پاسخ داده شود: 

 نه تغییر خواهد کرد؟های پاالیشی و پتروشیمی چگوپورتفولیو شرکت •

چگونه تلقی مصرف کننده در ارتباط با نیاز  به پالستیك و ارزش آن    ۱۹-کووید  •

 را تغییر داده است؟ 

به • بهرهریسك  کاهش ضریب  و  مازاد  ظرفیت  مجتمعوجودآمدن  از  های  برداری 

 پاالیشی و پتروشیمی چیست؟

می  • در  چگونه  را  بازیافت  فرایندهای  هند  توان  مانند  ظهور  حال  در  اقتصادهای 

 توسعه داد؟ 

 هايي از پاندمي كرونا آوري در مقابل تغييرات اقليم: درستاب
المللی تغییر اقلیم عنوان کرد که تغییرات اقلیم ناشی  ، گزارش پنل بین۲۰۲۱در آگوست  

یی در  اکنون نیز منشاء به وقوع پیوستن رویدادهای شدید آب و هواهای بشر هماز فعالیت

موضوعی است که بسیاری از اقتصادهای    ۶۶تمام نقاط جهان است. ابتکار بازسازی جهانی بهتر

داشته اشاره  آن  به  کرونا  دوران  از  بعد  خود  ریکاوری  برای  طبق دنیا  وجود،  این  با  اند. 

های اقتصادی اعالم شده  درصد از بسته   ۱8های سازمان ملل و دانشگاه آکسفورد تنها  پژوهش

گذاری سبز جریان داشته است. در این راستا در این پنل  ها به سمت سرمایهی دولتاز سو

با حضور آتول آریا )معاون ارشد و استراتژیست ارشد حوزه انرژی در شرکت آی اچ اس  
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ناراین  سونیتا  توفیق  ۶7مارکت(،  محمد  تنگکو  زیست(،  محیط  و  علم  مرکز  عامل   ۶8)مدیر 

)مدیرعامل شرکت اشنایدر الکتریك( سعی شد   ۶۹تریکویر)رئیس پتروناس( و جین پاسکال 

 به سؤاالت زیر پاسخ داده شود: 

 های دروان کرونا برای بازسازی جهانی بهتر چیست؟درس آموزه •

ها برای همکاری با یکدیگر به منظور  های ویژه صنایع و حکومت برخی از فرصت  •

 آوری در مقابل تغییرات اقلیمی چیست؟ بهبود تاب

مسیر رشد پایدار برای هند به منظور رشد اقتصادی و تحقق اهداف اقلیمی چگونه  •

 باید باشد؟ 

آوری در مقابل تغییرات اقلیم را به عنوان یك متغیر کلیدی در  توان تابچگونه می  •

به صنایع،  عملکردی  آسیبمعادالت  از  که  صنایعی  مقابل  ویژه  در  باالیی  پذیری 

 ر هستند، وارد کرد؟ ریسك تغییرات اقلیم برخوردا

آوری در مقابل تغییرات اقلیم  نقش زنجیرة پایدار عرضة محصوالت در توسعة تاب •

 چیست؟

 تأمين مالي گذار انرژي 
گذاری توسط مؤسسات بزرگ مدیریت سرمایه در حال حاضر با  ها دالر سرمایهتریلیون

و سرمایه در حال حمایت    در حال انجام است. مدیران دارایی "نشر خالص صفر"رویکرد  

هایی که از تعهد الزم  های نشر خالص صفر هستند و مخالفت خود را با شرکتمالی از طرح

 48کننده که در مجموع  شرکت  ۱۲8دهند.  برای تحقق این هدف برخوردار نیستند نشان می 
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در دسامبر    7۰تریلیون دالر دارایی دارند از آغاز تأسیس ابتکار مدیران دارایی نشر خالص صفر 

پیوسته  ۲۰۲۰ ابتکار  این  میان  به  مذاکرات  و  مباحث  در  را  کلیدی  نقش  گروه  این  و  اند 

داشتند. در این راستا در پنل    7۱گذارن پیش از برگزاری اجالس کاپ بیست و شش سرمایه

)معاون بخش خدمات مالی آی   7۲سعی شد با حضور راجر دیوان "تأمین مالی گذار انرژی"

(، دیپاک  HSBC)رئیس بخش بانکداری شرکتی و نهادی  73(، سمیر عاصفاچ اس مارکت

)قائم مقام شرکت   7۵( و آنیتا مارانگولی جورج Invest India)مدیرعامل شرکت    74باگال 

CDPQ :به سؤاالت زیر پاسخ داده شود ) 

 معیارهای جدید برای تأمین مالی پایدار دوران گذار انرژی چیست؟ •

ایی برای اقتصادهای در حال ظهور مانند هند نیاز است  ها و ساختارهچه چارچوب •

های گذاری پروژه های سرمایهتا بتوانند به تأمین مالی پایدار به منظور کاهش هزینه

 د؟نانرژی پاک دسترسی داشته باش

شرکت • مالی  تأمین  پروژهاستراتژی  مالی  تأمین  منظور  به  انرژی  تحت  های  ها 

چه   7۶ها بر اقلیمدهی اثر فعالیتیدار و گزارشهای جدید تأمین مالی پاچارچوب

 تغییری خواهد کرد؟ 

کربن  • تعدیل  مدل   77جایگاه  دوران گذار  در  از دل  که  های جدید کسب و کاری 

 . انرژی پدیدار خواهد شد تا چه اندازه مهم است؟
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 هاي فناورانه نشست 

استی و بهترین  انداز و الزامات سیهای فناورانه عمدتاً وضعیت کنونی، چشم در نشست

فناوری بکارگیری  توسعه و  فناوریهای کمالگوهای  نیز  و  به حاملکربن  مربوط  های  های 

های تخصصی مورد بررسی قرار گرفت.  در  ها و سازمانانرژی با حضور نمایندگان شرکت

، دوازده نشست با موضوع فناوری برگزار شد که در ادامه هر یك از   ۲۰۲۱کنفرانس سال  

 شوند.ها تشریح می این نشست

 ايجاد هاب جهاني هيدروژن سبز در هند 
های بیشتری نیز به  زمان با شدت گرفتن موضوع تغییرات اقلیم و گذار انرژی، توجه هم

، ۲۰۲۱شود. کشور هند نیز از این قائله مستثنی نیست. هند در سال  سمت هیدروژن جلب می 

به   تبدیل شدن  با هدف  را  ملی هیدروژن  افزایش  مأموریت  طریق  از  هاب هیدروژن سبز 

به چشم  از هر چیز  بیش  این هدف  نمود. تحقق  اعالم  برق تجدیدپذیر  تولید  گیر ظرفیت 

سازی و انتقال هیدروژن احتیاج  های تولید، ذخیرههای قابل توجهی در انواع فناوریپیشرفت 

برق تجدیدپذیر(  بینی آی اچ اس مارکت، هیدروژن سبز )تولیدشده از طریق دارد. طبق پیش 

یافته  تواند با هیدروژن آبی )تولیدشده از گاز طبیعی( در کشورهای توسعهمی   ۲۰3۰تا سال  

ایجاد هاب جهانی هیدروژن سبز  "از لحاظ قیمتی قابل رقابت باشد. در همین راستا، نشست  

)مشاور ارشد مؤسسه آی   78های زیر با حضور الکس بارنزبا هدف پاسخ به پرسش "در هند 

مالهوترا آر.کی.  دکتر  مارکت(،  اس  سونیتا    7۹اچ  هند(،  نفت  صنعت  فدراسیون  کل  )دبیر 
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های پیل سوختی و هیدروژن وزارت انرژی آمریکا( و دسیکان  )دبیر اداره فناوری 8۰ساتیاپال

 )مدیرعامل بخش هند شرکت اکوینور( برگزار گردید:  8۱سانداراراجان 

قق هدف خود مبنی بر تبدیل شدن به هاب هایی که هند برای تحترین حوزهکلیدی •

 جهانی هیدروژن باید مدنظر قرار دهد، چیست؟ 

 ای مبنی بر کاهش هزینه تولید هیدروژن وجود دارد؟ های اولیة فناورانهآیا نشانه •

توانند به افزایش تولید و های کنونی می های کسب و کار و زیرساختچگونه مدل  •

 مصرف هیدروژن در هند کمك کنند؟ 

ند چه اقداماتی را باید جهت ایجاد یك زنجیره تأمین قابل اطمینان جهت ساخت ه •

 تجهیزات موردنیاز مانند الکتروالیزر، انجام دهد؟  

 انرژي ديجيتال: فرصتي براي جهش؟  
ها را در طول  توسعه پایدار و دیجیتالی کردن یکی از عواملی است که استراتژی شرکت 

هایی که از  دهد. با این وجود شاید کمتر به فرصتتأثیر قرار می جیره ارزش انرژی تحت  ن ز

مانند هوش    -های دیجیتال تقاطع این دو مفهوم در دسترس است پرداخته شده باشد. فناوری

سازی را  مصنوعی، محاسبات ابری و اینترنت اشیاء تا حدود خیلی زیادی فرایندهای بهینه

ها با اعالم تواند از این ظرفیتتوسعه پایدار می های صنایع جهت  هند. تالشهدف قرار می 

های کاهش آن کمك کنند.  ای در ارتباط با انرژی و شناسایی راهمیزان انتشار گازهای گلخانه

در نشست   برای جهش؟    "در همین راستا  با حضور جادسون    "انرژی دیجیتال: فرصتی 

 83اس مارکت(، احمد هاشمیهای باالدستی آی اچ  )مدیر اجرایی بخش فناوری  8۲جاکوبز
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( سعی شده ABB Indiaشرکت    از)  84)معاون ارشد بخش دیجیتال بی پی(، سانجیو شارما 

 است به سؤاالت زیر پاسخ داده شود: 

ها هستیم؟  هایی در حال حاضر شاهد اثرات قابل لمس این فناوریحوزه  چه  در •

 دود کردن انتشار کربن( سازی حمل و نقل، محسازی انرژی، بهینه)برای مثال بهینه

 هایی است؟ ها بیشتر در چه حوزههای آیندة این فناوریفرصت •

فناوریعوسی   کاربرد   آیا • از  پاید تری  توسعه  فضای  در  دیجیتال  به اهای  بسته  ر 

 ها وجود دارد؟ های آینده این فناوریپیشرفت 

بهترین نحو  ها به  هایی برای تحقق این فرصتهایی و چه ظرفیتشرکت  نوع  چه •

 نیاز است؟ 

 گرمايي پاك و قابل اطمينان در داخلافزايش توليد انرژي زمين
گرمایی تجدیدپذیر و تمیز یکی از منابع قابل اطمینان تأمین برق است که  انرژی زمین

بوده و می  بسیار کم  کربن  انتشار  بزرگ و کوچك مورد دارای  مقیاس  تأسیسات  تواند در 

های تجدیدپذیر است که های انرژیگرمایی یکی از فناوریژی زمیناستفاده قرار گیرد. انر

انرژی تمیز و قابل اطمینان برای تولید برق و سیستم تأمین  توانایی  بلوغ رسیده و  های  به 

کارگیری این  گرمایش و سرمایش مستقیم را دارد. هند در حال حاضر در مراحل ابتدایی به

از شرکت یکی  است.  دولتی فناوری  پروژه  نفت هند هم  های  اولین  اجرای  در حال  اکنون 

توسعه میدان ژئوترمال هند است. با اتمام این پروژه هند نیز به جمع کشورهای دارای این  

گرمایی پاک و افزایش تولید انرژی زمین  "فناوری خواهد پیوست.  در همین راستا در پنل  

های انرژی پاک آی  )تحلیلگر بخش فناوری 8۵با حضور آندری اُتکین  "قابل اعتماد در داخل
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)تحلیلگر    87)پژوهشگر آی اچ اس مارکت(، غزل ایزدی  8۶اچ اس مارکت(، گانیت کاور دینگرا

)عضو بخش انرژی   88بخش ذخایر غیرمتعارف و ژئوترمال شرکت بیکر هیوز( و جك کروجا

سؤاالت زیر پاسخ داده المللی انرژی تجدیدپذیر( سعی شده است به  گرمایی آژانس بینزمین

 شود: 

گرمایی چگونه باعث ارتقاء جایگاه آن های فناورانه در حوزه انرژی زمینپیشرفت  •

اکنون در سلطه باد و خورشید است، خواهد  های تجدیدپذیر، که همدر بازار انرژی

 شد؟ 

می  • و ریسكقطعیتتوان عدمچگونه  توسعه  ها  ابتدایی  مراحل  در  را  مرتبط  های 

ژئ بهرهمنابع  در  تأخیر  ایجاد  و  هزینه  افزایش  از  تا  داد  کاهش  برداری وترمال 

 جلوگیری نمود؟ 

خصوصی را برای های حمایتی بهها و سیاستتواند مکانیزمکشور هند چگونه می  •

 های ژئوترمال تدوین کند؟ تأمین مالی پروژه

پتانسیل  • تحقق  منظور  به  دنیا  در  اجراشده  الگوی  زمینبهترین  هند    گرمایی های 

 چیست؟

 هاي تجديدپذير ادغام گاز و انرژي
 ۲۰3۰گیگاوات ظرفیت انرژی تجدیدپذیر تا سال    4۵۰دولت هند هدف جاه طلبانه نصب  

های تجدیدپذیر که دارای ماهیت متناوب هستند،  را اعالم کرده است. با افزایش نفوذ انرژی

ه تدریج از بین خواهد رفت و نیاز  های تولید برق حرارتی به عنوان بار پایه بنیاز به نیروگاه

ها در مواقع اوج بار افزایش خواهد یافت. از بین منابع حرارتی مختلف، گاز طبیعی  به آن 
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های انرژی منعطف است.  های مناسب برای دوران گذار انرژی و ایجاد سیستمحلیکی از راه

یدپذیر زیاد است،  های تجد در سطح جهان، نقش گاز طبیعی در بازارهایی که نفوذ انرژی

با حضور   "های تجدیدپذیرادغام گاز و انرژی   "باشد. در همین راستا، در پنل  تر می پررنگ

انرژی  8۹کورالی الورنسین  بخش  ارشد  اس )دبیر  اچ  آی  در  اروپا  برق  و  تجدیدپذیر  های 

)معاون ارشد    ۹۱)معاون مدیرعامل شرکت چنیر انرژی(، جولین پوژه  ۹۰مارکت(، آناتول فیجین 

 بخش تجدیدپذیرها در شرکت توتال( به سؤاالت زیر پاسخ داده شود: 

توانند به عنوان مکمل یکدیگر در تسریع  چگونه گاز طبیعی و تجدیدپذیرها می  •

 فرایند گذار انرژی در بخش برق هند نقش ایفا کنند؟ 

دات گاز  های رقابتی زغال سنگ در هند، آیا واربا وجود عرضه فراوان و با قیمت •

 تواند در بخش برق این کشور رقابت کند؟ طبیعی مایع شده می 

ادغام گاز  ناشی از  انتشار کم کربن    مزیتتوانند  ها و مقررات می چگونه سیاست •

 های تجدیدپذیر در سبد برق را ارزیابی، تحلیل و اعمال کنند؟ طبیعی و انرژی

ازی را به حمایت از این  توان صنایع مرتبط با برق تجدیدپذیر و برق گچگونه می  •

استراتژی )ادغام گاز و تجدیدپذیر( برای تأمین برق پاک و قابل اطمینان ترغیب  

 نمود؟ 
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 اكوسيستم نوآوري در انرژي هند 
، نشاط  ۹3از شرکت آی اچ اس مارکت، مانیل خاتری  ۹۲در این پنل با حضور سانجی شارما 

ورما   ۹4ماهوترا  کانیکا  ایندیا    ۹۵و  اینوست  بخش از شرکت  در  نوآوری  اکوسیستم  درمورد 

 انرژی کشور هند بحث و گفتگو شد. 

 هاي زيستي: از گالن به بشكه سوخت
می سوخت بایوفیول  یا  زیستی  راههای  از  یکی  کاهش  حلتواند  برای  هند  کشور  های 

وابستگی بیش از حد به واردات نفت باشد. این کشور اخیراً هدف خود مبنی بر ترکیب کردن  

را اعالم کرده است. کشور هند با دارا بودن منابع    ۲۰۲۵درصد اتانول در بنزین تا سال    ۲۰

تواند از بایوانرژی )انرژی زیستی( برای بهبود امنیت انرژی و توسعه پایدار  بسیار بایومس، می 

و با حضور   "های زیستی: از گالن به بشکهسوخت"خود استفاده کند. در این راستا، در پنل 

)مدیر اجرایی بخش مشاوره پایین دستی آی اچ اس مارکت(، ریکاردو دل    ۹۶یندمر کوین ل

)رئیس شرکت نفت   ۹8(،  آرون کومار سینگRaizen SA)مدیرعامل شرکت    ۹7آکیله ماسا 

)معاون بخش تحقیق و توسعه شرکت اکسون موبیل( سعی شد    ۹۹بهارات( و ویجی سوارپ 

 به سؤاالت زیر پاسخ داده شود: 

های هند برای تأمین امنیت انرژی و کاهش انتشار کربن تا سهم بایوفیول در تالش •

 چه اندازه بزرگ خواهد بود؟ 
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تواند از دسترسی فراوان به خوراک و ظرفیت تولید برای تضمین هند چگونه می  •

 پایدار و تجاری بایوفیول اطمینان حاصل کند؟ تولید 

و حمایتفناوری • کربن  بهبود شدت  پیشرفته،  نسل    چگونه  های سیاستی های  بر 

 های زیستی اثرگذار خواهد بود؟ بعدی سوخت

بهترین الگوی اجراشده تاکنون به منظور دستیابی به اهداف بخش بایوفیول برای   •

 هند چیست؟ 

 ذخيره كربن  هاي جذب و ممراكز اصلي سيست
د بود که نهای کلیدی دوران گذار انرژی خواهیکی از فناوری  100CCUSهای  سیستم

د. تعداد  نباشبر و بخش تولید برق بسیار حیاتی می نایع انرژیصبرای کاهش انتشار کربن در  

د نسبت به ص در  4۰حدود    ۲۰۲۰در سال     CCUSو    CCSهای  های عظیم سیستمژهپرو 

ایاالت متحده رشد    ۲۰۱۹سال   این حوزه مربوط به کشور  بیشترین فعالیت در  داشتند که 

توانند الگویی  است. مراکز عظیمی مانند آنچه که در دریای شمال و تکزاس وجود دارند می 

ا مقیاسسبرای  به  از صرفه  کربن   ۱۰۱تفاده  از  عظیمی  جداسازی حجم  و  منظور جذب  به 

 "گاز تخلیه شده باشند. در همین راستا در پنل  اکسید و ذخیره کربن در میادین نفت و  دی

)معاون بخش مشاوره   ۱۰۲با حضور نیك لوز  "های جذب و ذخیره کربنمراکز اصلی سیستم

های پاک در شرکت آی اچ اس مارکت(، گاوری جاهور )مدیر اجرایی گذار انرژی و فناوری

وی   سا  سکت(، اهای پاک در شرکت آی اچ اس ماربخش مشاوره گذار انرژی و فناوری
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سیمونلی  ۱۰3راماکومار  لورنزو  و  هندی(  نفت  شرکت  توسعه  و  تحقیق  بخش   ۱۰4)مدیر 

 )مدیرعامل بیکر هیوز( سعی شد به سؤاالت زیر پاسخ داده شود: 

 چیست؟ CCUSهای های سیستمهاب  و اصلی  مراکز معایب و مزایا •

این فناوری در    عهس های سیاستی و تجاری از طرف دولت هند برای توحمایت  چه •

 هند نیاز است؟ 

 ها در هند استفاده کرد کجا هستند؟ های احتمالی که بتوان از این سیستممکان •

  های سیستم  ارزش  زنجیره  از   قسمت  کدام  در   هزینه  کاهش  برای  هافرصت  بزرگترین •

CCUS   قرار دارد؟ 

 هاي تجديدپذير تحقق اهداف هند و جهان در حوزه انرژي
ها باعث شده تا  اعالم شده در حوزه نشر خالص صفر توسط کشورها و شرکتاهداف  

ظرفیت تمام  تقریباً  متصور شوند.  تجدیدپذیرها  برای  را  باالیی  پتانسیل رشد  های  بسیاری 

های تجدیدپذیر مربوط به انرژی بادی و خورشیدی است.  جدید نصب شده در حوزه انرژی

های جدید هستند، با این چنان پیشگام نصب ظرفیتمچین، اروپا و ایاالت متحده آمریکا ه

شده  نصب  ظرفیت  رشد  در  درصدی  سی  از  بیش  سهم  نیز  نوظهور  بازارهای  وجود 

سرمایه دارند.  دنیا  کل  در  به تجدیدپذیرها  تجدیدپذیرها،  در  آسیا  گذاری  و  اروپا  در  ویژه 

تحقق اهداف هند و جهان در    "چنان به رشد خود ادامه خواهد داد. در این راستا، در پنل  هم

نگ  س)مدیر بخش برق، گاز، زغال    ۱۰۵باحضور راشیکا گوپتا   "های تجدیدپذیرحوزه انرژی

بات  درامی  مارکت(،  اس  اچ  آی  در  تجدیدپذیرها  بازار شرکت    ۱۰۶و  و  استراتژی  )معاون 
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آمریکاز  پاور  ماتور ۱۰7میتسوبیشی  آجای  دکتر  بین  ۱۰8(،  اتحادیه  کل  انرژی  )دبیر  المللی 

)مشاور گذار انرژی در گروه گرینکو( سعی شده تا به    ۱۱۰( و بی سی تریپاتی ۱۰۹خورشیدی 

 سؤاالت زیر پاسخ داده شود: 

 گذاری برای تحقق نفوذ بیشتر تجدیدپذیرها نیاز است؟ های سیاستچه مکانیزم •

تواند یك زنجیره عرضه داخلی برای تجدیدپذیرها ایجاد کرده و چگونه هند می  •

 واردات را کاهش دهد؟ نیاز به 

سیستم • ذخیرهنقش  تابهای  و  پایداری  انعطاف،  در  انرژی  شبکه سازی  آوری 

 چیست؟

هزینهفناوری • کاهش  به  منجر  که  تجدیدپذیر  حوزه  نوظهور  می های  شوند، ها 

 کدامند؟ 

هایی نیاز است تا همزمان با افزایش سهم انرژی بادی و ها و فناوریچه سیاست •

آوری شبکه اطمینان حاصل  لید برق، از پایداری، ثبات و تابخورشیدی در سبد تو 

 شود؟ 

 هاكاهش انتشار از هيدروكربن
کاهش شرکت برای  بسیاری  اقدامات  انجام  در حال  گاز  و  نفت  در صنعت  فعال  های 

)انتشار کربن ناشی از استفاده از    ۱ویژه انتشار اسکوپ  ای هستند، بهانتشار گازهای گلخانه

فعالیت  هاهیدروکربن عملیاتدر  و  اسکوپ  ها  و  تولید    ۲ها(  از  ناشی  غیرمستقیم  )انتشار 

ها نیز در حال تعیین اهدافی برای کاهش  انرژی خریداری شده مانند برق و ...(. برخی شرکت
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کنندگان انرژی و انتشار کربن در ارتباط با  انتشار اسکوپ سوم )انتشار کرین توسط عرضه

های بسیاری  های هیدروکربوری( هستند. گزینهمحصوالت و فراوردهحمل و نقل و استفاده از  

سازی انرژی و جایگزینی نفت وجود دارد، مانند بهینه  ۲و    ۱های  برای کاهش انتشار اسکوپ

شرکت کربن.  کم  منابع  با  گاز  همو  سرمایهها  حال  در  گزینهچنین  در  مانند  گذاری  هایی 

های طبیعی  حل و راه  ۱۱۱ب مستقیم کربن از هواسازی کربن، جذهای جذب و ذخیره سیستم

شده و کاهش انتشارهای  ای منتشربرای جذب و تجزیه گازهای گلخانه  ۱۱۲)مبتنی بر طبیعت( 

پنل    3اسکوپ   این راستا در  از هیدروکربن"هستند. در  انتشار  باحضور اسکار    "هاکاهش 

باالد  ۱۱3آبینك تحقیقات  گروه  آتوس)مدیر  مارکت(،  اس  اچ  آی  و  تی  ارشد  )معاون  آریا  ل 

انرژی در شرکت آی اچ اس مارکت(، امی ثراشر )مدیرعامل    ۱۱4استراتژیست ارشد حوزه 

)از مقامات    ۱۱۵( و دکتر ناونیت موهان کوثریXcoal Energy and Reourcesشرکت  

 مسئول وزارت نفت و گاز طبیعی هند( سعی شد تا به سؤاالت زیر پاسخ داده شود: 

 رای تسریع فرایند کاهش انتشار چیست؟ های حیاتی بفناوری •

توان از انتشار متان کاست و اقداماتی که صنایع در این خصوص  تا چه میزان می  •

 در حال انجام آن هستند چیست؟

گرفته    های بسیاری در بخش برق برای کاهش انتشار صورتگرچه پیشرفت  •

های  یکدیگر انتشار حوزهتوانند با همکاری  ها می است، چگونه صنایع و دولت

متخلف بخش صنعت شامل فوالد، سیمان، کود و پاالیش و پتروشیمی را کاهش  

 دهند؟ 

 
111 Direct air capture 
112 Nature-based solutions  
113 Oscar Abbink 
114 Ernie Thrasher 
115 Dr. Navneet Mohan Kothari 



  

35 

 

 انرژي هندنگاهي به پنجمين كنفرانس 
 

مکانیزم • قیمتهای سیاستآیا  شامل  انتشار  گذاری  کاهش  برای  کربن  گذاری 

 ضروری هستند؟ 

های مبتنی بر طبیعت( گزینه پایدار و زایی )راه حل آیا کاشتن درخت و جنگل •

 برای جذب انتشار است؟همیشگی 

 پذير براي هند؟تبديل ضايعات به انرژي: راه حل مقياس
کند که از  های جایگزین، تبدیل ضایعات به انرژی نقشی را ایفا می حلدر طیف کامل راه

های اقتصاد چرخشی، سوخت مقرون به صرفه و جریان درآمدی مناسب  طریق آن ارزش

برابرای بخش کشاورزی و شهرداری از جمله برق،  ی تولید مجموعهها  از محصوالت  ای 

های نو و تجدیدپذیر هند،  ، وزارت انرژیسازد. اخیراًمحقق می را  دیزل زیستی و گاز زیستی  

یك ساز و   ۱۱۶سازمان توسعه صنعتی سازمان ملل و صندوق تسهیالت جهانی محیط زیست

تبدیل ضایعات به انرژی  های نوآورانه در حوزة  کار پرداخت وام جهت تأمین مالی پروژه

پذیر برای  تبدیل ضایعات به انرژی: راه حل مقیاس"اند. در این راستا، در پنل  تأسیس کرده 

)مشاور بخش گاز آی اچ اس مارکت(، کرت بارو )معاون    ۱۱7با حضور سیمون بلیکی  "هند؟

از  )قائم مقام وزارت نفت و گ  ۱۱8بازارهای نفت شرکت آی اچ اس مارکت( و تارون کاپور 

 طبیعی هند( سعی شد به سؤاالت زیر پاسخ داده شود: 

 پتانسیل استفاده از ضایعات برای تأمین انرژی اولیه هند چقدر است؟ •

 پذیرترین فناوری در این حوزه چیست؟ بهترین و مقیاس •

تواند انجام  اقدامات سیاستی که دولت هند برای تسریع بکاریگیری این فناوری می  •

 دهد چیست؟ 
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( را به عنوان CBG)  ۱۱۹فشرده   ی ست یگاز ز  یها( پروژهRBIهند )   یمرکزبانك   •

  استی هند س  ی کرده است، و بانك دولت  فیتوص  یده وام   یبرا  دار«تی»بخش اولو

دنبال    CBG  یهاپروژه  ی مال   تأمین مکان کند می را  چه   ی مال  تیحما  یها سمی. 

 است؟  ازین دورم تولید انرژی از ضایعات یریپذاسیدر مق عیتسر یبرا یگرید

 نقش هيدروژن در سبد مصرف انرژي هند 
دولت هند در حال تالش برای گسترش استفاده از هیدروژن در این کشور است. اخیرا 

نخست وزیر این کشور ایجاد مأموریت ملی هیدروژن را اعالم کرد و گفت که هند به هاب  

نقش هیدروژن در سبد    "پنل  تولید و صادرات هیدروژن تبدیل خواهد شد. در این راستا در  

)مدیر بخش برق و تجدیدپذیر آی اچ اس   ۱۲۰با حضور الکس کالسیج   "مصرف انرژی هند 

ریزی و استراتژی فناوری شرکت آرامکو(، جیل  )مدیر بخش برنامه  ۱۲۱مارکت(، بشیر دابوسی

)معاون بخش پاالیش   ۱۲3)مدیرعامل شرکت چارت اینداستریز( و سونیل کومار   ۱۲۲ایوانکو 

 ارت نفت و گاز طبیعی هند( سعی شده است به سؤاالت زیر پاسخ داده شود: وز

 های کلیدی و اصلی ایجاد اقتصاد هیدروژن در هند چیست؟المان •

 انداز اقتصاد جدید هیدروژن چیست؟چشم  •

های کنونی نفت و گاز چه نقشی را در افزایش مقیاس و تحقق صرفه به  شرکت •

 ایفا خواهند کرد؟ مقیاس در اقتصاد هیدروژن 

در    Make in Indiaچه موانعی باید از سر راه برداشته شوند تا رویکرد ابتکار   •

 اقتصاد جدید هیدروژن اجرا شود؟ 
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چگونه اقتصاد هیدروژن در هند باید طراحی شود تا وعده تبدیل هند به هاب تولید   •

 و صادرات هیدروژن تحقق یابد؟

 كربن در هندهاي كميبكارگيري فناور هعرض  هزنجير 
را نشان داد.    یی ایجغرافاز لحاظ  متمرکز    تأمین  یهارهیضعف زنج  ۱۹-د یکوو  یریگهمه

 یبرا  ی تیکند تا ظرفی هند فراهم م  یرا برا  ی فرصت  یریگپس از همهدوران رشد اقتصادی  

زنج  آ  یانرژ  تأمین  رهیتوسعة  در  انرژ  جاد یا  ندهیپاک  بکارگیری  افزایش    یهایکند. 

  دروژنی انرژی و ه  یسازره ی ذخ  هایهای جذب و ذخیره کربن، سیستمسیستم  ر،یدپذیتجد 

 یبرا  ی و تالش جهان   Make in Indiaمنجر به تحقق همزمان اهداف جاه طلبانه ابتکار  

می   ری پذانعطاف  دار،یپا  یانرژتأمین   پاک  پنل  و  در  راستا  این  در  عرضة   "شود.  زنجیرة 

فناوری کمبکارگیری  هند های  در  بخ  "کربن  اجرایی  )مدیر  جاهور  گاوری  حضور    شبا 

انرژی و فناوری انصاریمشاوره گذار   ۱۲4های پاک در شرکت آی اچ اس مارکت(، مهناز 

منطقه ارشد  کریس  )نماینده  متحده(،  ایاالت  و  آسیا  جنوب  تجارت  و  توسعه  آژانس  ای 

)معاون ارشد شرکت امرسون( سعی    ۱۲۶( و مایك ترین AESرکت  )معاون ارشد ش  ۱۲۵شلتون 

 شد تا به سؤاالت زیر پاسخ داده شود: 

کربن در هند  های کمهای کلیدی ایجاد زنجیره تأمین برای بکارگیری فناوریالمان •

 چیست؟

های  آور و پایدار برای فناوریهای طبیعی هند برای ایجاد زنجیره تأمین تابمزیت •

 چیست؟ کربن کم

 کربن در هند چیست؟ های کمموانع جذب سرمایه به سوی زنجیره تأمین فناوری •

 
124 Mehnaz Ansari 
125 Chris Shelton 
126 Mike Train 



 

38 

 

 ايران  انديشكده حكمراني انرژي و منابع
 ايرانااايسرايران

 مین انرژی پاک چیست؟أبهترین الگو برای ایجاد زنجیره ت •

 هاي مربوط به آينده بازارهاي انرژي نشست 

چنین عالوه بر بحث و بررسيييی بر روی مسيييائل راهبردی و فناورانه، در این کنفرانس هم

های انرژی توسيط کارشيناسيان شيرکت آی اچ انداز آیندة انواع حاملوضيعیت کنونی و چشيم

بینی این شيرکت از ها ارائة پیشاس مارکت مورد بررسيی قرار گرفت. در واقع این نشيسيت

ها عنوان موضيوع و سيخنرانان هر یك از این نشيسيت 4آیندة بازارهای انرژی بود. در جدول 

 .شده است

 های آیندة انرژی در کنفرانس انرژی هند ات نشست: جزئی4جدول 

 ارائه دهندگان  عنوان نشست

 آینده بخش حمل و نقل 

جیمز بورخارد )معياون بخش بازارهای نفت آی اچ اس مارکت(، کرت  

  ۱۲7بارو )معاون بازارهای نفت شيرکت آی اچ اس مارکت(، پونت گوپتا 

 مارکت(بینی فروش اتوموبیل در آی اچ اس )مدیر بخش پیش

نقشة راه انرژي و اقليم پس 

 از دوران كرونا 

)ميدیر اجرایی بخش اقلیم و پيایيداری شيييرکيت آی اچ   ۱۲8کنيلپياول ميك

نگ و سيي )مدیر بخش برق، گاز، زغال    ۱۲۹اس مارکت(، راشييیکا گوپتا

)مدیر بخش   ۱3۰تجدیدپذیر شيييرکت آی اچ اس مارکت(، کرتی راجان

 آنالیز و تحقیق شرکت آی اچ اس مارکت(

 چشم انداز گاز و هيدروژن
مایکل اسيتاپورد )اسيتراتژیسيت ارشيد بخش گاز در آی اچ اس مارکت(،  

)مدیر اجرایی بخش جهانی گاز در شيرکت آی اچ   ۱3۱کاترین رابینسيون
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)مدیر ارشييد بخش بازارهای جهانی گاز  ۱3۲اس مارکت(، جیمز تاورنر

 و ال ان جی در شرکت آی اچ اس مارکت(

چه اتفاقاتي در بازار انرژي  

 در حال روي دادن است؟ 

آتول آریا )معاون ارشيد و اسيتراتژیسيت ارشيد حوزه انرژی در شيرکت  

آی اچ اس مارکت(، کرت بارو )معاون بازارهای نفت شيييرکت آی اچ  

رد )معياون بخش بيازارهيای نفيت آی اچ اس  اس ميارکيت(، جیمز بورخيا

 مارکت( 

چه اتفاقاتي در بازار گاز  

 در حال روي دادن است؟ 

مایکل اسيتاپورد )اسيتراتژیسيت ارشيد بخش گاز در آی اچ اس مارکت(،  

 )تحلیلگر ارشد گاز در آی اچ اس مارکت( ۱33پراتیم بهاتچارجه

 آینده صنعت باالدست 

)مدیر اجرایی بخش باالدسييت آی اچ اس مارکت(، رائول    ۱34دن پارت

)معاون بخش منابع غیرمتعارف آمریکای شيييمالی در آی اچ   ۱3۵لبالنك

 )مدیر پژوهش در آی اچ اس مارکت( ۱3۶اس مارکت(، راجیو الال

آینده بخش پاالیش و  

 پتروشيمي 

کرت بيارو )معياون بيازارهيای نفيت شيييرکيت آی اچ اس ميارکيت(، راوی  

دسيييتی و )معياون بخش مشييياوره و تحقیق میيان  ۱37نيارایيانياسيييوامی

)مدیر   ۱38دسيييتی در آی اچ اس مارکت(، گاوراو سيييریواسيييتاواپایین

دسيتی و بازارهای نفت خاورمیانه و جنوب  اجرایی بخش مشياوره پایین

 آسیا در آی اچ اس مارکت( 

 بازارهاي نفت 

)معاون بخش بازاریابی و پاالیش در آی اچ اس مارکت(،   ۱3۹دنیل ایوانز

جیمز بورخيارد )معياون بخش بيازارهيای نفيت آی اچ اس ميارکيت(،  

)مدیر اجرایی بخش پایین دسيتی و بازارهای نفت   ۱4۰پریماسيیش داس

 در  آی اچ اس مارکت(
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 بندیجمع 

پنجمین کنفرانس انرژی هند طی روزهای بیستم تا بیست و دوم اکتبر در دهلی نو برگزار  

کربن و  های کمشد. موضوعات این دوره از کنفرانس بیش از هر چیز بر تغییر اقلیم، فناوری

پنل اصلی   48انرژی متمرکز بود. کنفرانس این دوره به طور کلی در  زنجیرة تأمین تقاضای  

توان در  ها را به صورت کلی می بررسی در این پنل  و مهم برگزار گردید. موضوعات مورد

فناورانه و چشم پنج دسته نشست انرژی طبقه های وزارتی، رهبری، راهبردی،  انداز حوزة 

های راهبردی و فناورانه بود که در مجموع  ست ترین بخش این کنفرانس نشبندی کرد. مهم

های این کنفرانس را به خود اختصاص داده بود. عمده موضوعات  درصد از پنل  ۵۰بیش از  

های راهبردی عبارت بود از: گذار انرژی )در هند و دنیا(، تضمین  مورد بررسی در نشست

انتشار   نفت و گاز، کاهش  تولیدکنندگان  کنندگان و  پاالیش و منافع مصرف  کربن، بخش 

های نفتی و گازی به سمت تولید انرژی از سایر منابع، تغییرات  پتروشیمی، حرکت شرکت 

اقلیم، چگونگی کاهش وابستگی هند به واردات نفت، نقش گاز طبیعی در دوران گذار انرژی، 

تابMake in Indiaابتکار   ایجاد  مالی  ،  تأمین  و  اقلیمی  تغییرات  مقابل  در  آوری 

های فناورانه نیز عبارت  ترین موضوعات مورد بررسی در نشستهای انرژی.  اصلی پروژه 

های زیستی، هیدروژن،  های تولید انرژی پاک و کم کربن از جمله سوختبودند از: فناوری

سازی  های مرتبط با ادغام و یکپارچه گرمایی، تبدیل ضایعات به انرژی، فناوریانرژی زمین

تجد  و  طبیعی  سیستمگاز  ذخیره یدپذیر،  و  جذب  فناوریهای  کربن،  با سازی  مرتبط  های 

هیدروکربن از  انتشار  بکارگیری  کاهش  توسعه  سازوکار  و  هند  نوآوری  اکوسیستم  ها، 

 های کم کربن در هند.فناوری

های  حل توان گفت این کنفرانس بیش از هر چیز بر ترویج راهکارها و راهدر مجموع می 

یع فرایند گذار انرژی در دنیا تمرکز داشت. در ارتباط با کشور هند نیز،  کم کربن برای تسر

های حمایتی جهت کاهش  ها متوجه ارائه راهکارها، راهبردها و سیاسستموضوع اکثر پنل
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ویژه نفت خام و توسعه و استقرار زنجیره های انرژی بهوابستگی هند به واردات انواع حامل

 ر داخل بود.کربن د های کمتأمین فناوری

شده در این کنفرانس برای جمهوری اسالمی ایران باتوجه به اهمیت موضوعات مطرح

های روز حوزه انرژی و چه از منظر اتخاذ راهبرد مناسب برای  چه از منظر بررسی فناوری

های این کنفرانس به ترتیب شود پنلتقویت تأثیر گذاری در بازارهای نفت و گاز پیشنهاد می 

 . اولویت بندی شده و مورد تجزیه وتحلیل قرار گیرند اهمیت، 
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وابسته به پژوهشکده مطالعات   اندیشکده حکمراني انرژي و منابع ایران

جمهوری، به عنوان یك کانون تفکر تخصصی در حوزه انرژی  فناوری ریاست

  ی و اثرگذار   سازییم تصم  یفیتسطح ک  یبه منظور ارتقا  و منابع در کشور،  

فرآ زم  گیيرییمتصم  یند بر  انرژ  های یاستس  ینتدو  ینهدر  منابع بخش    ی و 

 یص ضمن تشخ  یمسئله محور  یکردبا رو  یشکدهاند   ینشده است. ا  یستاس

  دستورکار  در  را  هاآن   شناسی یبآس  ی و منابع،بخش انرژ  یدیموضوعات کل

را    یاستی س  یعرصه راهکارها  ینا  گیرانیمبه تصم  درنهایت  و  داده  قرار  خود

   .دهد ی م یشنهادپ

انرژیسازی و تصمیمالزامات فرایند تصمیم  یکی از  و   گیری در حوزه 

ی از آخرین رویدادها و تغییر و تحوالت جهانی است. اندیشکده  آگاه   منابع

هاي  گزارشحکمرانی انرژی و منابع ایران برای تحقق این مهم قالبی با عنوان »

« طراحی کرده است تا از این طریق، به رصد، پایش و تحلیل تحوالت رصدي

 .این حوزه بپردازد


