
 

 

 

 

 

 

 

 ارمنستان

 مگاوات در ایروان  254راه اندازی نیروگاه حرارتی با ظرفیت  

نخست وزیر ارمنستان در مراسم افتتاح نیروگاه سیکل ترکیبی با ظرفیت 

به همراه مدیرعامل رنکو، یکی از  د. وینمومگاوات در ایروان شرکت  254

پیمانکارانی که توسط دولت برای ساخت نیروگاه انتخاب شده بود از 

میلیون دالر برای احداث این نیروگاه  270حدود  د.کربازدید تاسیسات 

همچنین  ند.اهاین پروژه کارکرد براینفر  1200گذاری شده و حدود سرمایه

نیروگاه تولید این برقی که  شغل دائمی جدید ایجاد شده است. 50حدود 

هایی از این نوع خواهد ترین برق تولید شده توسط نیروگاهکند ارزانمی

 (arabnews منبع: -2021دسامبر  30) بود.

 افغانستان

قطعی برق در افغانستان با کاهش صادرات برق ازبکستان به  

 این کشور

درصد  50ای، ازبکستان به طور موقت حدود طبق اعالم یک گزارش رسانه

کاهش داده که باعث اختالل در را از صادرات برق خود به افغانستان 

استان این کشور از جمله کابل شده و این اختالل تا  15رسانی به برق

 (DABS)دسامبر، ادامه داشته است. شرکت برشنا  29چهارشنبه شب 

گفت: این کاهش به دلیل مسائل فنی در ازبکستان بوده و برای رسیدگی 

ودی این مشکل رفع به این موضوع با طرف ازبک در تماس است و به ز

 (freepressjournalمنبع:  -2021دسامبر  30) خواهد شد.

 اجیکستانتامضای قرارداد جدید تأمین برق مابین افغانستان و  

در  که دسامبر اعالم کرد 27شرکت برشنای افغانستان روز دوشنبه 

یک سفر دو روزه به تاجیکستان، افغانستان قرارداد جدیدی را با جریان 

کشور جهت تمدید واردات برق برای سال آینده امضاء کرد. در این این 

ای مانند های اتصال و توسعه منطقهسفر، گفتگوهایی در مورد پروژه

کیلوولت نیز صورت گرفت که نتایج مثبتی  500و ساخت خط  1000 -کاسا

را در آینده نزدیک به همراه خواهد داشت. افغانستان با کمبود برق مواجه 

 620مگاوات برق نیاز دارد که  850این کشور کوهستانی ساالنه به است. 

شود و مگاوات برق از ازبکستان، تاجیکستان، ترکمنستان و ایران وارد می

منبع:  -2021دسامبر  28) گردد.مگاوات برق از منابع داخلی تأمین می 230

Famagusta-Gazette) 

 رسانی در افغانستانهای برقتوقف کار پروژه 

رسانی در افغانستان همزمان به گفته شرکت برشنا، کار چندین پروژه برق

با فروپاشی دولت قبلی متوقف گردیده و این شرکت دلیل اصلی توقف 

ها را عدم کمک مالی بانک توسعه آسیایی، بانک جهانی و نهاد این پروژه

ال توسعه جهانی ایاالت متحده به افغانستان اعالم کرده است. پروژه انتق

هاست که کیلوولت ترکمنستان به افغانستان یکی از این پروژه 500برق 

درصد کار آن باقی مانده که اگر در شش ماه آینده بانک توسعه  10تنها 

آسیایی اجازه کار را بدهد، به اتمام خواهد رسید. با اتمام این پروژه تا 

ا برای حدود نسبتاً زیادی مشکل برق در افغانستان حل خواهد شد، ام

کامل مشکل کمبود برق در کابل، نیاز به ساخت دو پست دیگر برق  رفع

باشد که در حال حاضر، هیچ جواب مثبتی از میلیون دالر می 40با هزینه 

، 1000 –های کاسا دریافت نشده است. همچنین کار پروژه نهادهاسوی این 

TAPI  وTAP دلیل عدم تأمین مالی از سوی کشورها و  نیز به

ماه گذشته متوقف شده است.  4های جهانی در افغانستان طی سازمان

 (طلوع نیوزمنبع:  -2021دسامبر  24)

 ترکیه

های بادی در ترکیه در ثبت باال تربن رکورد برای نصب ظرفیت 

 2021سال 

 1750 حدود ترکیه  دی(، 14چهارم ژانویه ) شنبهسه روز هایداده براساس

 باالترین که هنمود اضافه 2021 سال در بادی انرژی ظرفیت به مگاوات

 ساالنه ظرفیت افزایش قبلی رکورد .است بوده امروز به تا ساالنه افزایش

 هایداده اساس بر .بود مگاوات 1248 با 2016 سالمربوط به  باد انرژی

 نیروگاه شده نصب ظرفیت مجموع ،(TWEA) ترکیه بادی انرژی انجمن

 انرژی هایپروژهتعداد  و مگاوات 10750 به 2021 سال پایان تا ترکیه بادی

های بر اساس داده .رسید مورد 270 به مجموع در برداری بهره حال در بادی

 را 2021 سال در برق کلی ظرفیت افزایش از نیمی بادی انرژی افزایش ور،زبم

 این رشد انجمن انرژی بادی ترکیه، رئیسبنابر اظهارات  .دهدمی تشکیل

 انرژی منابع از حمایت مکانیسم تشویقی طرح بیشتر مرهون بخش

به دلیل  .رسید پایان به گذشته سال که است (YEKDEM) تجدیدپذیر

 سرمایه ،آن از مندی بهره برایو  YEKDEMنزدیک شدن به پایان طرح 

 حدود ساخت حاضر حال در ونمودند  تسریع را هانیروگاه اندازی راه گذاران

 رودمی انتظار که دارد ادامه همچنان مگاوات 800 حدود ظرفیت با پروژه 30

 رشد رکورد ،این طرح لطف به .دنبرس برداری بهره به 2022تا پایان سال 

 درصد 40 ،2016 سال در قبلی رکورد با مقایسه در انرژی بادی در این سال

 جدید ترکیه، هدف به گفته رییس انجمن انرژی بادی، .داشت افزایش

 .باشدبه ظرفیت انرژی بادی در این کشور می مگاوات 1000 ساالنه افزودن

 1500 دتوان می کهقرار دارد  موقعیتی در وی افزود، هم اکنون، ترکیه

 

 

 

 

 هفته

 نامه

  جوار همی کشورها برق خبرنامه

  237 شماره  - 1400دی ماه  19

 ترازنامه و گروه آمار  -کالن برق و انرژی  و اقتصاد ریزیدفتر برنامه 



های نماید و ایجاد طرح فعال راحتی به را سال در انرژی بادی مگاوات

 همچنین تبیین و داخلی تجهیزات از استفاده جهت هاحمایتی و مشوق

 از .نمایندایفاء می افزایش این در مهمی نقش نیز  ترکیه کربنی غیر اهداف

افزایش  ،1998 سال درهای تجدید پذیر در ترکیه انرژی کار به آغاز زمان

 سال در مگاوات 19 به زمان آن در مگاوات 9 از ترکیه بادی انرژی ظرفیت

 2007رسید و پس از آن در سال  2006 سال در مگاوات 66 و سپس به 2000

 در بادی انرژی برروی گذاری سرمایه .افزایش یافت سال در مگاوات 239 به 

که موجب توسعه  مجموع  یافت افزایش بیشتری سرعت با گذشته سال 15

 4733و افزایش آن به  2012مگاوات در سال  2355ظرفیت بادی به 

 سال در بادی انرژی ساالنه ظرفیت باالترینگردید.  2015مگاوات در سال 

نصب شده بادی در  ظرفیت مجموع که شد اندازی راه مگاوات 1248 با 2016

 2020ادی ترکیه در سال افزایش ظرفیت ب. دانرس مگاوات 6135ترکیه را به 

 ماه پایان در ترکیه بادی انرژی شده نصب ظرفیت مگاوات بود. 1241نیز، 

 سهم با و بدین ترتیب، انرژی باد  .کرد عبور مگاوات 10000 آستانه از اوت

 منبع بزرگترین به کشور تاریخ در بار اولین برای نوامبر 28 در درصد 6/22

 مگاوات 187598 تولید با بادی برقو در ماه دسامبر،  شد تبدیل برق تولید

 نشریه گزارش اساس بر .رسید ایسابقه بی رکورد به ساعت

WindEurope، 8/1 از بیش) یورو میلیارد 6/1 با 2020 سال در ترکیه 

 قرار اروپا در بادی انرژی بزرگ گذار سرمایه پنجمین عنوان به( دالر میلیارد

 (Daily sabah: منبع -2022 ژانویه 6) .گرفت

 روسیه

 ای در روسیههای هستهثبت رکورد جدید برای نیروگاه 

 2 در( Rosatom از بخشی) Rosenergoatom روسیه ای هسته شرکت

 رکورد با را 2022 سال روسیه ایهسته هاینیروگاه که اعالم نمود ژانویه

 .اندنموده آغاز 2021 سالپایان  در ساعت تراوات 4/222 برق تولید جدید

 درصد 1/103 یا) ساعت تراوات 218حدود  2021 سال تعیین شده برای هدف

-نیروگاه .محقق گردید درصد 2/102بود که به میزان ( 2020 سال به نسبت

تراوات ساعت و روستوف  33تراوات ساعت، باالکوفو  3/43های کالینین با 

را در ثبت این  ای، بیشترین سهمتراوات ساعت تولید برق هسته 7/31با 

 نیروگاه 6 واحد اندازی راه به این دستاورد اصلی عواملاز  . رکورد داشتند

 و  2021 سال مارس ماه در مگاوات 1200 ظرفیت با لنینگراد ایهسته

  107ها طی تعمیرو نگهداری این نیروگاه مدت طول سازی بهینه همچنین

 (www.neimagazine.com: منبع -2022 ژانویه 4) .، اشاره شده استروز

 عراق

 نیروگاه خورشیدی در کردستان عراق 3احداث  
دسامبر، دولت  29براساس روزنامه رسمی الصباح عراق روز چهارشنبه 

سه پروژه خورشیدی را جهت ماه گذشته مختار کردستان عراق  خود

کرده که در حال حاضر، در مرحله داخلی واگذار  احداث به سه شرکت

های تجدیدپذیر در های پروژه هستند. به گفته مدیر انرژیتعیین مکان

مگاوات را دارد و  100وزارت برق کردستان عراق، هر پروژه ظرفیت تولید 

آغاز شود. وی  2022ها در اوایل سال رود کار احداث این پروژهانتظار می

نامه دولت برای افزایش ظرفیت تولید برق ها بخشی از برگفت: این پروژه

باشد و قرار است کارهای می 2030مگاوات تا سال  900خورشیدی به 

 29) ها تکمیل شود.ماه پس از تعیین مکان 6ها طی زیرساختی پروژه

 (ZAWYAمنبع:  -2021دسامبر 

 کاهش تولید برق عراق به دلیل کاهش صادرات گاز ایران 

عضو هیأت مدیره اتاق بازرگانی ایران و عراق گفت: با توجه به کاهش 

میلیون  8در روز به میلیون مترمکعب  52صادرات گاز ایران به عراق از 

کاهش مگاوات  3400 عراقهای اخیر، تولید برق در ماه مترمکعب در روز

ل یافته است. وی گفت: اگر ایران گاز کافی به عراق صادر کند، باز هم ک

هزار مگاوات است. این در حالی است که  15تولید برق این کشور کمتر از 

منبع:  -2021دسامبر  25) هزار مگاوات برق نیاز دارد. 20 به عراق دست کم

financialtribune) 

 

 عربستان سعودی

های از انرژی برق گیگاوات ساعت 15000از تولید بیش  

 2024تجدیدپذیر تا سال

گیگاوات  15109، به میزان 2024در نظر دارد تا سال عربستان سعودی 

هزار خانه را  700ساعت برق از منابع تجدیدپذیر تولید و برق حدود 

هایی که قرار است تحت برنامه به گفته این سازمان، پروژه تأمین نماید.

فرصت  7870پذیر اجرا شوند، با هدف ایجاد  های تجدیدملی انرژی

باشند. از آنجایی که میزان سوخت فسیلی می 2024شغلی تا پایان سال 

-به کاهش انتشار دی 2024 ها تا سالیابد این پروژهمصرفی کاهش می

 30) .تن در سال کمک خواهد نمود 9828156کربن به میزان اکسید

 (arabnewsمنبع: -2021دسامبر 
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