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 بٌان صحافً

 

  المتخصصة في مجاالت التقنيات المتطورة "الصديقة للبيئة" أكيوسشركة 

 ... لمنتدى "بواو" قمة باريستشارك في  والموجهة "لخفض انبعاث غاز ثاني أكسيد الكربون"

 

من  15و 47لمارة آسٌا ٌومً  "بواو" ومنتدىالتمنٌات المستمبلٌة واالبتكار  مؤسسة ... الذي تنظمه
 شهر سبتمبر الممبل فً بارٌس. 

 
فً مجال تمنٌات  ُمبتكرةالمعنٌة باألبحاث والتطوٌر والمسؤولة عن تطوٌر مشروعات  – شركة أكٌوستشارن  – 7102سبتمبر  5باريس 

فً أول منتدى صٌنً أوروبً ٌنعمد حول "طرٌك  –المراعٌة للبٌئة وعدٌمة البصمة الكربونٌة فً لطاع الهٌدروجٌن النمل والمواصالت 
 ًّ من شهر سبتمبر الممبل. وٌأتً هذا المنتدى فً نسخته األوروبٌة لٌعكس أصداء الممة التً انعمدت حول  48و 47الحرٌر" الجدٌد فً ٌوم

طرٌك واحد( فً إشارة إلى طرق الحرٌر المؤدٌة إلى بكٌن، وهً الممة التً كانت لد انعمدت فً شهر  و )حزام واحد"أوبور"  مشروع
الصٌنٌة الرائدة فً مجال محطات الخدمة، والطامحة إلى تطبٌك  سٌنستارلعمد شراكة مع شركة شركة أكٌوس ماٌو الماضً وشهدت تولٌع 

بدٌالً حمٌمًٌا للطالة، حٌث تموم بتخزٌن الهٌدروجٌن فً صورة خاملة وآمنة   Stor-H خرطوشاتوتمدم فً الصٌن.  Stor-Hمشروع 
 وخالٌة من الضغط، فً مصفوفة معمدة متعددة المواد وذات لدرة فائمة على االمتصاص.

 
، برئاسة رئٌس الوزراء ة التمنٌات المستمبلٌة واالبتكاروٌنعمد هذا المنتدى الصٌنً األوروبً األول فً بارٌس تحت مظلة تنظٌم مؤسس

لبلدان آسٌا )والذي ٌمثل النسخة اآلسٌوٌة من منتدى "دافوس"(، بغٌة مد أواصر  "بواو" السابك "چان بٌار رافاران"، فضالً عن منتدى
ومن  من صناع المرار الفرنسٌٌن والصٌنٌٌن من المطاع الحكومً والخاص. 633الصدالة مع البلدان األوروبٌة. وسوف ٌجمع المنتدى بٌن 

عمل بالمنتدى تحت عنوان "توصٌل البنٌة التحتٌة" ٌوم الجمعة ى جلسة كلمة فً أولأكٌوس المزمع أن ٌلمً "ستٌفان آڤر" رئٌس شركة 
وستكون هذه الكلمة فرصةً لمنالشة أهمٌة إطالق لطاع الهٌدروجٌن لجمٌع الجهات الفاعلة  .43:48سبتمبر فً تمام الساعة  48الموافك 

   .54فً العالم، وبالتالً الوفاء بالتزامات مؤتمر األطراف فً بارٌس 
 

تدرن بعد الصٌن المصلحة االستراتٌجٌة للسٌر فً طرٌك الهٌدروجٌن، حٌث تمثل هذه الطالة المتجددة وثبة  لمد بدأت أوروبا فً الوالع
در هائلة نحو األمام، لٌس فمط من حٌث الحماٌة البٌئٌة وتحرٌر المدن العمرانٌة من التلوث، وإنما أًٌضا فً سٌاق الحوار الدائر بشأن مصا

لٌام فرنسا باتخاذ خطوة أولى فً مجال تطوٌر مفهوم "المناطك الهٌدروجٌنٌة"، وذلن فً إطار العمل فً مجال  5349وشهد عام  .الطالة
لٌشهد لٌام الحكومة الفرنسٌة  5349تخزٌن الطالة لمنظومة "مركبات الحركة المراعٌة للبٌئة" فً فرنسا الصناعٌة الجدٌدة. وجاء دٌسمبر 

  بعد دعوتها إلى تمدٌم المشروعات.أكٌوس من شركة  Stor-Hباعتماد مشروع 
 

. ولد علّك آفاق ال تصدق"ومؤخًرا أعرب رئٌس الوزراء "إدوارد فٌلٌب" عن عزمه على تطوٌر صناعة الهٌدروجٌن التً تنطوي على "
من هذا التحول )...( وأن نحرص على تضمٌن هذه المطاعات ٌجب أن نكون واثمٌن " وزٌر التضامن والبٌئة االنتمالٌة لائالً: "إٌلو "نٌكوال

 ". )الطالات المستدامة( فً سٌاق التنمٌة الصناعٌة
 

جدارتها المستحمة باعتبارها جهة فاعلة جدٌرة بالثمة فً مجال انتمال الطالة والولود الخالً من الكربون أكٌوس فً الصٌن، اكتسبت 
ولد . الهٌدروجٌنلابلة إلعادة الشحن لتدوٌر  خرطوشاتالمبتكرة، وهً  Stor-Hالمستخدم فً المركبات، وذلن من خالل منتجات 

نً سعٌد بسعً الحكومة الفرنسٌة لحشد جهودها لتطوٌر إمداد الهٌدروجٌن فً فرنسا، وإدراكها علك "ستٌفان آڤر" على ذلن لائاًل: "إن
على اكتساب المدرة أكٌوس الحاجة لتأسٌس ودعم لطاع سٌعود بالفائدة على كٍل من البٌئة وااللتصاد والمجتمع. وٌرتكز سعً شركة 

أحد المداخل  Stor-Hروجٌن داخل فرنسا وخارجها. والٌوم، بات مشروع على التعاون الوثٌك مع الحكومة لتطوٌر لطاع الهٌد
التصادٌة. وبذلن ٌمدم  وذات استخدام مشترن، ، غٌر ُملّوِّثة المؤدٌة لدخول هذا المطاع، حٌث ٌمدم هذا المشروع وسٌلة للنمل

  ".الكهربائٌة المشروع همزة الوصل التً كانت تنمص لطاع إنتاج المركبات 
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 أكٌوسنبذة عن شركة 
مجموعة متخصصة فً تطوٌر التمنٌات المبتكرة "المراعٌة للبٌئة" والموجهة "لخفض انبعاث غاز ثانً أكسٌد الكربون" لمطاعات النمل  أكٌوستمثل 

، والذي ٌجمع ما بٌن الخبرة التمنٌة فً مجال مشروعات التطوٌر المبتكرة، والمدرة التجارةو على نموذج فرٌد للبحث أكٌوسوالمواصالت والطالة. وٌعتمد نمو 

دخول إلى األسواق وضمان نجاحها. لمزٌد من المعلومات، ٌرجى زٌارة العلى تطوٌر هذه المشروعات مع ضمان لدرتها على التموٌل وتحمٌك الربحٌة لتٌسٌر 
 www.aaqius.comمولع: 

 
 

http://www.aaqius.com/

