
 
 
 
 
 
 
 
 

 آذربایجان
آسیایی   اختصاص وام  ک توسعه  راي ساخت  (ADB)بان ب

آذربایجان   نیروگاه خورشیدي در 
براي   (ADB)اند که بانک توسعه آسیاییرسانه هاي محلی گزارش داده

داغ در این مگاواتی قره 230ساخت و بهره برداري از نیروگاه خورشیدي 
دهد. میلیون دالري به شرکت انرژي مصدر آذربایجان می 2/23کشور، وام 

انرژي مصدر آذربایجان، شرکتی است که براي  الزم به ذکر است که شرکت
اجراي پروژه ساخت و راه اندازي نیروگاه خورشیدي قره داغ در آذربایجان 

آوریل تصویب این  27به ثبت رسیده است. هیأت مدیره بانک در تاریخ 
 225د کرد. هزینه سرمایه گذاري این پروژه حدود نوام را بررسی خواه

میلیون کیلووات  500این نیروگاه براي تولید  میلیون دالر خواهد بود.
هزار خانوار طراحی شده  110ساعت برق در سال و عرضه آن به حدود 

صرفه جویی در میلیون متر مکعب  110است. عالوه بر این، این نیروگاه 
اي زیست هزار تن از انتشار گازهاي گلخانه 200و  کندایجاد میمصرف گاز 

هزار پنل خورشیدي  500رود بیش از انتظار میدهد. محیطی را کاهش می
 2023این نیروگاه خورشیدي قرار است تا پایان نیمه اول سال  نصب شود.

    )www.azernews.az:منبع -2022مارس  31(به بهره برداري برسد. 

 
                                      

 ارمنستان
ستان به واردات انرژي   ستگی ارمن ا بهره گیري از بکاهش واب

 هاي تجدیدپذیر و بهره وري انرژيانرژي
هاي هاي فعلی این کشور افزایش قابل توجه انرژيهدف سیاست

تجدیدپذیر، به ویژه خورشیدي است. تولید برق ارمنستان به شدت به 
وري انرژي واردات سوخت (گازطبیعی) وابسته است و تأکید مستمر بر بهره

تواند به تنوع بخشیدن به تأمین انرژي این خورشیدي میو استقرار انرژي 
هاي زیرساختی بیشتري براي این گذاريکشور کمک کند. اگرچه سرمایه

. خواهد بودنیاز مورد ریزي شده در منابع تجدیدپذیر افزایش برنامه
تدوین کرده است که نصب  2021ارمنستان یک استراتژي انرژي را در سال 

 آنبخشی از  2030نیروگاه فتوولتائیک تا سال  ات ظرفیتمگاو 1000حداکثر 
 15را به  این کشوراست تا بتواند سهم انرژي خورشیدي متصل به شبکه 

دهد. ارمنستان نه تنها براي افزایش امنیت انرژي، بلکه براي درصد افزایش 
کاهش گازهاي گلخانه اي، انرژي هاي تجدیدپذیر  مربوط به تحقق تعهدات

 )IEAمنبع:  -2022مارس  22( .کندت ترویج میرا به شد

 امارات متحده عربی
 تحده عربیم مگاوات انرژي به شبکه برق ملی امارات 1400افزایش  

اي نیروگاه هسته 2واحد از تجاري  برداريبهره ابامارات متحده عربی 
به  مگاوات برق بدون انتشار کربن به شبکه ملی خود افزود. 1400براکه، 

اعالم  )ENEC( اي اماراتخبرگزاري شینهوا، شرکت انرژي هستهگزارش 
اي نیروگاه هسته )2و  1توسط واحدهاي (شده  توان نصبکرد که کل 

نیروگاه هسته اي در آوریل  1واحد  مگاوات رسیده است. 2800اکنون به 
این در حالی است که  تجاري خود را آغاز کرد. بهره برداريسال گذشته 

 12کمتر از  2واحد  اندازي هستند ودر مراحل پایانی راه 4و  3واحدهاي 
 – 2022مارس  25(تجاري رسیده است.  بهره برداري، به 1ماه پس از واحد 

 )www.daijiworld.comمنبع:
آبی«امضاي قرارداد   در ابوظبی  بین امارات  » هیدروژن 

آلمان  عربی و   متحده 
هیدروژن مبتنی بر گازهاي فسیلی هاي آلمان باید به زودي اولین محموله

معاون صدراعظم آلمان رابرت  را از امارات متحده عربی دریافت نماید.
هابک چندین قرارداد همکاري هیدروژنی با امارات متحده عربی منعقد 

به آلمان  2022رود اولین هیدروژن آبی در سال کرده است که انتظار می
ا استفاده از برق تجدیدپذیر در حالی که هیدروژن سبز ب ارسال شود.

 )CCS( ایجاد می شود، هیدروژن آبی از گاز طبیعی با جذب و ذخیره کربن
به عنوان ماده اولیه متکی  این هیدروژن به گازطبیعی شود.ساخته می

آلمان  است در حالی که هیدروژن سبز از الکترولیز آب ساخته می شود.
 "پاك"میلیون تن هیدروژن  3سهم عمده اي از  2030قصد دارد تا سال 

را وارد کند. در نتیجه، تضمین قراردادها با صادرکنندگان بالقوه مانند 
 -2022مارس  22(. ه استامارات متحده عربی به اولویت اصلی تبدیل شد

  )www.euractiv.comمنبع: 
 اکستانپ

ستان به دلیل کمبود   عتی برق در پاک  مگاوات برق  4500قطعی سا
ها اعالم کردند که پس از آنکه کمبود برق در این کشور به حدود رسانه
عتیهاي برق در پاکستان مگاوات رسید، همه شرکت 4500  قطعی سا

با این حال، وضعیت  اجباري را در مناطق شهري و روستایی آغاز کردند. 
رسد، زیرا به گفته منابع تر از آن چیزي است که به نظر میکنندهنگران

رسمی، در ساعات اوج مصرف، برق ساعتی در شهرهاي بزرگ (از جمله 
کل تقاضاي شرکت  .ساعت در مناطق روستایی قطع شد 16تا  12الهور) و 

 4200برق الهور (لسکو) در ساعات اوج مصرف روز پنجشنبه از  تأمین
مگاوات بود. این  3200تا  3100لی که عرضه بین مگاوات گذشت، در حا

مگاوات مواجه  900بدان معناست که لسکو به تنهایی با کمبود حداقل 
  K۲ ،K۳ ،C۳ هاي مختلف، از جمله نیروگاه هاي هسته اي است. نیروگاه

دچار مشکل شدند و تولید برق را متوقف کردند. به همین ترتیب، برخی 
هاي حرارتی نیز از کار افتادند و کل این وضعیت باعث کسري از نیروگاه

 .کشور شداین مگاواتی  19000مگاوات در کل تقاضاي بیش از  4500حدود 
 www.indiablooms.com) منبع:  -2022آوریل  1(

 
 

 

 
 

 هفته
 نامه

  جوار همي کشورها برق خبرنامه
242 شماره  - 1401فروردین ماه  16  

 ترازنامه و گروه آمار  -کالن برق و انرژي  و اقتصاد ریزيدفتر برنامه 

http://www.euractiv.com/
http://www.indiablooms.com/


 روپیه اي در قبوض برق ماه آوریل اهالی کراچی  3/3افزایش تعرفه هاي  
 3/3، افزایش 2022براي ژانویه  (NEPRA) سازمان ملی تنظیم مقررات برق

شرکت برق کراچی به  اي در تعرفه برق را براي مصرف کنندگانروپیه
اي که در اعالم کرد. بر اساس اطالعیه (FCA) سوختدلیل تعدیل هزینه 

از  2022این زمینه صادر شده است، این افزایش در قبوض ماه آوریل سال 
 ، درآمدرود این افزایششود. انتظار میمصرف کنندگان دریافت می

تعدیل مذکور  .دهدافزایش میمیلیارد روپیه  18/4شرکت برق کراچی را 
این تعدیل، به طور جداگانه در قبوض مصرف در سه ماه مربوط به 

الزم به ذکر است که در ماه فوریه، نخست  .کنندگان نشان داده می شود
روپیه به ازاي هر واحد  5وزیر عمران خان از کاهش تعرفه برق به میزان 

به عنوان بخشی از مجموعه اقداماتی براي ایجاد آرامش براي مردم خبر 
 ) www.geo.tvمنبع: -2022مارس  31(داده بود. 

 ترکیه
راي بخش هاي خانگی و صنایع   افزایش قیمت انرژي در ترکیه ب

ترکیه روز جمعه به دلیل وابستگی شدید این کشور به واردات انرژي در 
ها، افزایش شدید قیمت انرژي را اعالم کرد. بحبوحه افزایش جهانی قیمت

ترکیه اعالم کرد که از اول آوریل قیمت  BOTASشرکت دولتی خط لوله نفت 
درصد افزایش می  35درصد و براي خانوارها  50گاز طبیعی براي صنایع 

درصد افزایش یافت. به گفته  3/44یابد. قیمت گاز طبیعی براي تولید برق 
BOTAS مصرف کنندگان جهانی به دلیل نوسانات فوق العاده در بازارهاي ،

اند. هاي گزاف انرژي قرار گرفتهدر معرض قیمت 2021انرژي از ابتداي سال 
در همین حال، سازمان تنظیم مقررات بازار انرژي ترکیه روز جمعه اول 

 01/20فروردین) اعالم کرد، قیمت برق براي مصارف صنعتی بین  12آوریل (
درصد نیاز ترکیه به  70درصد افزایش یافته است. بیش از  37/26درصد تا 

کشور را در برابر نوسان قیمت موضوع به واردات است و این وابسته  ،انرژي
مارس  31سسه آماري ترکیه روز پنجشنبه ؤنماید. مانرژي آسیب پذیر می

درصد افزایش  8/181فروردین) اعالم کرد، هزینه واردات انرژي ترکیه با  11(
میلیارد دالر در ماه فوریه رسید. این دومین  76/7نسبت به سال گذشته به 

افزایش چشمگیر قیمت انرژي در ترکیه در سال جاري است. قیمت گاز 
درصد براي  50درصد براي مصارف مسکونی و  25طبیعی در اول ژانویه 

مصارف صنعتی افزایش یافته بود. کاهش شدید ارزش لیر ترکیه در سال 
هاي انرژي براي مصرف کنندگان کمک کرد. نیز به افزایش هزینه 2021

کاهش قدرت خرید، با افزایش  عالوه بربخش تجاري در ترکیه خانوارها و 
درصد در ماه  4/54نرخ تورم ساالنه به باالترین میزان در دو دهه اخیر یعنی 

 -2022آوریل  3اند.   . (فوریه، گرفتار افزایش قبوض انرژي نیز شده
 ) Hurriyetdailynewsمنبع:
 عراق

عراق از  120تمدید   راي واردات انرژي حریمتروزه معافیت  ها ب
کا آمری ز ایران توسط   ا

به گفته یکی از مقامات وزارت خارجه آمریکا، ایاالت متحده به عراق 
ها را اعطا کرده است که امکان ادامه روزه دیگر از تحریم 120معافیت 

کند. این معافیت واردات انرژي از ایران را بدون اعمال مجازات فراهم می
دهد تا هزینه واردات برق از ایران را بپردازد و تضمین ه میبه عراق اجاز

مدت خود را تأمین کند و تواند نیازهاي انرژي کوتاهکند که عراق میمی
در عین حال اقداماتی را براي کاهش وابستگی خود به واردات انرژي از 

ها ایران انجام دهد. ایاالت متحده مجبور شده است بارها معافیت تحریم
روز تمدید نماید تا بغداد بتواند انرژي از ایران وارد کند،  120یا  90، 45 را

اما از روابط نزدیک و تجارت بین بغداد و تهران ناراضی است. عراق با 
هزار مگاوات برق مصرفی روزانه خود  14درصد از  45واردات گاز از ایران 

نیز به طور مستقیم مگاوات برق را  1000نماید. همچنین، ایران را تأمین می
کند و بدین ترتیب خود را به یک منبع انرژي ضروري براي عراق صادر می

 )PRESS TV منبع: -2022 مارس 29( تبدیل کرده است.
 

 
رنامه  شتر انرژيعریزي ب راي امضاي قراردادهاي بی هاي راق ب

 یرتجدیدپذ
حال مارس اعالم کرد عراق در  23وزیر نفت این کشور روز چهارشنبه 

هاي انرژي ریزي براي امضاي قراردادهاي بیشتري براي پروژهبرنامه
تجدیدپذیر است تا به هدف خود براي افزایش انرژي خورشیدي در ترکیب 

 22درصد در چند سال آینده برسد. وي روز سه شنبه  20انرژي خود تا 
هاي انرژي مارس در یک سمینار انرژي در بغداد گفت: عراق به برنامه

است، هاي خورشیدي در سراسر کشور دیدپذیر که شامل ساخت نیروگاهتج
هاي گذشته . وي خاطر نشان کرد که این کشور طی ماهباشدمتعهد می

هاي خورشیدي را به چندین شرکت خارجی از جمله مصدر امارات و هپروژ
 )ZAWYAمنبع:  -2022 مارس 23( توتال فرانسه واگذار کرده است.

 عربستان سعودي
ستان سعودي یابانیب ناطقم برق در و تولید آب  توسط  عرب

ستم  خورشیدي سی
در  WEC۲Pدانشمندان در عربستان سعودي ابزار مفیدي را به نام فناوري 

مناطقی که با مشکالت دسترسی به آب مواجه هستند، ایجاد و آزمایش 
هاي این فناوري یک سیستم انرژي سبز است که از پنل اند.کرده

براي جذب رطوبت هوا و تبدیل آن به آب براي تغذیه گیاهان و  خورشیدي
این فناوري در طول دو هفته در ماه  همچنین تولید برق استفاده می کند.

 107، زمانی که دماي هوا در عربستان سعودي به طور متوسط  2021ژوئن 
درجه فارنهایت بود، آزمایش شد. در مجموع در این مدت حدود دو لیتر 

 1519همچنین از طریق این فناوري در این مدت در مجموع  یظ شد.آب تغل
 modernfarmer.com) منبع: -2022مارس  22(وات ساعت برق تولید شد. 

سته  ستان سعودي به توسعه راکتورهاي ه عرب ک ااشتیاق   ي کوچ
شاهزاده عبدالعزیز بن سلمان، وزیر انرژي عربستان گفت که عربستان 

اي کوچک مدوالر است. توسعه راکتورهاي هستهسعودي عالقه مند به 
نیز شناخته می شوند، به تولید برق  SMR این راکتورهاي کوچک که به نام

وي در سخنرانی خود  کنند.براي تأمین انرژي مناطق دورافتاده کمک می
گفت که عربستان سعودي به دنبال کمک مالی از هیچ  GEC ۲۰۲۲ در

 -2022مارس  28(  .نیستانرژي خود  سعهتوکشوري براي کمک به برنامه 
 )trade Arabiaمنبع: 

ر روي انرژي خورشیدي   ستان ب عرب  سرمایه گذاري باالي 
یک شرکت انرژي خورشیدي پیشرو آمریکایی در حال ساخت چندین 
نیروگاه تجدیدپذیر در عربستان سعودي و سایر کشورهاي خاورمیانه به 
عنوان بخشی از تالش براي کاهش وابستگی به منابع سنتی و پرهزینه 

اولین بار در سال  Nextrackerانرژي و کاهش انتشار کربن است. شرکت 
مگاواتی در عربستان شد.  این پروژه که  405ژه  خورشیدي برنده پرو 2018

-اولین پروژه خورشیدي در عربستان سعودي است، نمونه بارزي از ردیاب
هاي خورشیدي با عملکرد بسیار باال است.  همچنین این شرکت براي ارائه 

براي فاز یک نیروگاه  TrueCaptureهاي خورشیدي هوشمند و فناوري ردیاب
رگترین نیروگاه خورشیدي عربستان که در حال ساخت در سودیر سودیر بز

سازي ردیابهاي نرم افزار بهینه TrueCaptureاست، انتخاب شد. فناوري 
است که تولید انرژي براي  Nextrackerخورشیدي هوشمند متعلق به شرکت 

درصد افزایش می دهد. به گفته این شرکت،  6هاي خورشیدي را تا نیروگاه
خانوار و کاهش انتشار  185000تکمیل، انرژي پاك براي رفع نیازهاي پس از 

تن در سال را فراهم خواهد نمود. مدیر اجرایی این  9/2کربن به میزان 
شرکت تاکید کرد که آب و هواي بیابانی در برخی از مناطق کشورهاي 

دهد تا عملکرد خوبی داشته هاي خورشیدي اجازه میخاورمیانه به ردیاب
هاي رنگ روشن، نور از سطح زمین ند. در یک سایت بیابانی با ماسهباش

هاي دو طرفه برخورد می کند و منعکس می شود و به قسمت پشتی ماژول
که پیشروترین شرکت جهان از   Nextrackerانرژي بیشتري تولید می کند. 

رود، به طور پیوسته در حال هاي خورشیدي به شمار مینظر نیروگاه
هاي خود در بسیاري از کشورهاي عربی مانند امارات، عالیتگسترش ف

                                                     )Arab news منبع: -2022آوریل  3کویت، اردن و مصر است. (


