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جايگاه  ايران  در انتشار گازهاي  گلخانه اي  در  دنيا

https://www.statista.com/statistics/271748/the-largest-emitters-of-co2-in-the-world/

638.1 Million Tons
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جايگاه  ايران  در انتشار گازهاي  گلخانه اي  در  دنيا

638.1 Million Tons

25 % of Total 

CO2 emissions                          

159.52 Million Tons

CO2 emissions of 

Power sector                         

https://www.statista.com/statistics/271748/the-largest-emitters-of-co2-in-the-world/
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CO2اهميت كاهش انتشار گاز

IPCC fifth assessment report:climatechange, 2014

Songolzadeh, Mohammad, et al. The Scientific World Journal, 2014

CO₂ EMISSIONS FROM FUEL COMBUSTION Highlights (2017 edition)

.1IPCC درAssessment Report 5  اعالم نمود كه پديده گرمايش جهاني متاثر از افزايش انتشار گازهاي
.از منابع انسان ساخت مي باشدCO2گلخانه اي خصوصاً گاز 

.مي باشد CO2درصد از پديده گرمايش جهاني بر عهده انتشار گاز60مسئوليت حدود 2.
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اريسبرنامه مشاركت ملي ايران در كاهش انتشار گازهاي گلخانه اي مطابق توافق نامه پ
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چرخه مديريت كربن
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چرخه مديريت كربن
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چرخه مديريت كربن

ضرورت استقرار
نظام مديريت  

انتشار كربن

حسابداري ميزان
انتشار گازهاي 

گلخانه اي

ا و كاهش هزينه ه
بهينه سازي

سيستم

پاسخگويي در 
جهت مقابله با 
تغيير اقليم و 

گرمايش جهاني

رقابت پذيري در
ملي و بازارهاي

بين المللي

انطباق با الزامات 
ملي و بين قانوني

توافق )المللي 
(نامه پاريس

ارتقاي اعتبار 
ملي در سطح

و بين المللي
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چرخه مديريت كربن
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چرخه مديريت كربن

ردولت ها  افزايش  دانش  عمومي  جامعه  و توجه  به  مسائل  زيست  محيطي  منجر به  افزايش  فشار ب
.جهت تصويب  قوانين  سخت گيرانه  در حوزه  كاهش  انتشارگازهاي گلخانه اي  شده است

8.69 billion USD  in 2017

17.25 billion USD by the end of 2023
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استراتژي هاي كاهش انتشار كربن
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پيشنهادات

اجراي پروژه استقرار مديريت كربن نيروگاه هاي كشور

اجراي پروژه تعيين اتالف انرژي حرارتي نيروگاه هاي كشور

اجراي پروژه استقرار مديريت كيفيت هوا نيروگاه هاي كشور

مشاوره و نظارت در زمينه نصب سيستم هاي پايش مداوم دود و آب

نتوسعه نرم افزارهاي كاربردي مديريت كيفيت هوا و انتشار كرب

زيست محيطي نيروگاه ها ارزيابي پروژه هاي اجراي 
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