
 

 

  
  
  
  

  آذربايجان
 جانيآذربا در ريدپذيتجد يانرژ ديجد پروژه يمال نيتام 

  توسط بانك اروپايي بازسازي و توسعه 
بانك  در  قفقاز حوزه و يشرق ياروپاشاخه  عامل ريمد پاترون، ماتئو

 نيمأت به مندعالقه اين بانك كرد اعالم ،(EBRD) و توسعه اروپايي بازسازي
وي افزود اين   .است آبشرون رهيجز شبه در يباد روگاهين ساخت يمال

 نيز داغقره در ي،خصوص يديخورش روگاهين نياول ساخت در بانك كه
 روگاهين ساخت يمال نيمأت به مندعالقه ست، حاالانموده  يگذارهيسرما
 وزارت به شده ارائه يفن يهاكمك. است آبشرون رهيجز شبه در يباد

 يهايانرژ يبرا يقانون چارچوب كي يمعرف شامل جان،يآذربا انرژي
همكاري با وزارت  و يانرژ قانون گذار براييك نهاد  ياندازراه ر،يدپذيتجد

مطالعه به منظور تقويت و بهبود شبكه در اين  انجام انرژي آذربايجان جهت
هاي هاي تجديدپذير و روشكشور است. اين طرح در توسعه بيشتر انرژي

كم كربن براي توليد برق، بهبود بهره وري انرژي، كاهش انتشار متان و 
موثر است.  دروژنينوآورانه از جمله ه يها يفناور انتقال تدريجي

  ) AzarNewsمنبع: - 2023ژانويه28(
 گانكنند نيمأت آذربايجان جهت تبديل به يكي از الشت 

 اروپا هياتحاد براي سبز يانرژ
 جاديا يرا برا ياتوافقنامه يمجارستان و رومان جان،يگرجستان، آذربا راًياخ
 نيا يهمكار سبز امضا كردند. يانرژ نهيدر زم كيمشاركت استراتژ كي

 ريدر ز يلومتريك 1195برق  انتقال ساخت خط ر كشور درخصوصاچه
كشور  قياز طر ي،انتقال انرژ دوريكر كي كه توسط آناست  اهيس يايدر

خواهد  جاديو مجارستان ا يرومان براي انتقال برق آذربايجان بهگرجستان 
ن براي صادرات برق به توان از آدر صورت گسترش اين پروژه، مي شد.

 اجراي خصوص نيز در لياسرائساير كشورهاي اروپايي نيز استفاده كرد. 
 بتواندنمايد تا اين كشور همكاري مي جانيآذربابا  يانتقال انرژ رساختيز

 -2023ژانويه 25( شود. لياروپا تبد در سبز يكننده انرژ نيمأبه ت
  ) aze.media:منبع

  افغانستان
هايي از افغانستان در تاريكي در پي قطع برق فرو رفتن بخش 

  در اين كشور
 قطعي از افغانستان بزرگ شهرهاي از ديگر برخي و كابل ساكنان از بسياري

 ساعت دو حدود روزانه كه گويند مي و دارند شكايت مكرر و طوالني برق
 مگاوات 700 از بيش به جمعيت نفر ميليون پنج از بيش با كابل. دارند برق
 حال در) افغانستان برق ملي شركت( برشنا برق شركت اما. دارد نياز برق

 هفته دو. مايدنمي تأمين را پايتخت نياز مورد برق درصد 30 تنها حاضر
 امور وزير و شد قطع فني مشكالت دليل به ازبكستان از وارداتي برق پيش،
 تا نمود درخواست ازبكستان از دسامبر 21 يكشنبه روز افغانستان خارجه

 پايبند خود تعهدات به و نموده متصل را برق جريان مجددا كشور اين

 كشاورزي هايبخش در خانوارها بخش بر عالوه افغانستان افزود، وي. باشند
 كارخانجات ،برق قطع همچنين. است نيازمند برق به شدت به آبياري و

 وارداتي برق جريان قطع از پس. است داده قرار تأثير تحت نيز را افغانستان
 است شده قطع گذشته روز 15 در نيز صنعتي هايشهرك برق ازبكستان، از
 اين داخلي توليد بر كه اندشده متوقف هم هاكارخانه فعاليت درصد 90 و

 معادن و صنايع اتاق معاون پيمان، احمد سخي. دارد منفي تأثير كشور
 جبران براي داخلي منابع از است اميدوار كه داشت اظهار نيز افغانستان

 برشنا از دولتي مقامات اما؛ گردد استفاده صنايع در ازبكستان برق قطع
را  خانگي بخش كشور اين در سخت بسيار زمستان دليل به كه اندخواسته

 از پس هفته دو افغانستان به ازبكستان از وارداتي برق. دهد قرار اولويت در
 دسامبر 23( . شد قطع ديگر، سال يك براي كشور دو بين برق قرارداد تمديد
   )Ariana news:منبع - 2023

  ادامه از سرگيري صادرات برق ازبكستان به افغانستان 
 در سوخت كمبود به منجر كه شديد سرماي دليل به ژانويه 14 در تاشكند
 وزارت. كرد متوقف را افغانستان به برق عرضه شد، ازبكستان هاينيروگاه
 فني مشكالت و سوخت كمبود نتيجه در كه كرد اعالم ازبكستان انرژي

 مصرف براي پايدار انرژي  تأمين از اطمينان منظور به همچنين و مختلف
 شده متوقف موقت طور به افغانستان به برق عرضه ازبكستان، در كنندگان

 قبل از  وضعيت  اين مورد در  كه داشت اظهار ازبكستان برق وزارت. است
 كه داد گزارش باختر خبرگزاري. است داده هشدار برشنا برق شركت به

 خارجه امور وزارت به ژانويه 24 شنبه سه روز ازبكستان خارجه امور وزارت
 اختيار در برق مگاوات 250 آينده ساعت 24 تا كه داد اطمينان افغانستان
  )  Ariana news:منبع - 2023 ژانويه 24( . گرفت خواهد قرار افغانستان

  امارات متحده عربي
 آسياي تجديدپذير انرژي هايپروژه برروي گذاري سرمايه 

  عربستان و امارات توسط مركزي
 در سرعت به سعودي عربستان و عربي متحده امارات گاز، و نفتهايغول
 از اي مجموعه در مركزي آسياي در تأثيرگذار بازيگران عنوان به ظهور حال

 تجديدپذير هايانرژي هايپروژه در دالري ميليارد چند هايگذاري سرمايه
 آذربايجان، با ژوئيه ماه از كشورها اين توسط كه قراردادهايي. هستند

 اساس بر اساساً است شده منعقد ازبكستان و قرقيزستان قزاقستان،
 اي منطقه سراسر در غرب- شرق انرژي كريدورهاي گسترش براي ها تالش
 گذشته دهه در و بوده روسيه تسلط تحت سياسي نظر از ها مدت كه است
 به شدت به) جاده و ابتكاركمربند( نوين ابريشم راه پروژه كالن دليل به

 منطقه در روسيه نقش شدن كمرنگ اكنون به واسطه اندشده بدهكار چين
 اين فارس خليج حاشيه كشورهاي از برخي ها،تحريم و جنگ دليل به

 سرمايه منطقه اين در تجديدپذير هايپروژه در كه انديافته را فرصت
 شدن مشخص با هاگذاري سرمايه اين ژئوپليتيكي اهميت. نمايند گذاري
 اوكراين به روسيه تهاجم از پس مركزي آسياي موقعيت استراتژيك ماهيت
 مصدر دولتي شركت گذشته، هفته. است گرفته قرار توجه مورد بيشتر
 جهان، در تجديدپذير انرژي بزرگ اپراتورهاي از يكي عربي، متحده امارات

 بادي و خورشيدي انرژي هاي پروژه گيگاوات 5 توسعه براي قراردادهايي از
 اخير هايپروژه مبلغ كه حالي در. كرد رونمايي قزاقستان و آذربايجان در

 آن، رقيب و مصدر توسط مشابه هايگذاري سرمايه است، نشده ارائه
ACWA Power بين را ايهزينه محدوده خاورميانه، در سعودي عربستان 

 
 هفته
  نامه

جوارهميكشورها برق خبرنامه  
ريزي  و اقتصاد كالن برنامه دفتر -254 شماره  - 1401 ماه  بهمن 10

 گروه آمار و ترازنامه  -برق و انرژي 



انرژيتوليدظرفيتگيگاواتهربراي آمريكا دالر ميليون500تا450
 با قرارداد دو ارزش تقريبي صورت به بنابراين. دهدمي تجديدپذيرنشان

 حدود مجموع در، گيگاوات 1 و 4 ترتيب به قزاقستان و آذربايجان
 توافقنامه امضاي: نمود اعالم اي بيانيه در مصدر. بود خواهد دالر ميليارد5/2

 آذربايجان انرژي دولتي شركت با گذشته هفته مشترك همكاريهاي توسعه
)SOCAR(، اين انرژي وزارت با ژوئن در هايي نامه توافق امضاي دنبال به 

 در گيگاوات 10 كل ظرفيت با دوجانبه انرژي برنامه يك توسعه براي كشور
 تاريخ در انرژي قراردادهاي بزرگترين از يكي كه است چندگانه هاي فناوري

  )   scmp.com:منبع - 2023 ژانويه 26( .گرددمي محسوب آذربايجان
  پاكستان

 شبكه در اختالل بروز دليل به تاريكي در پاكستان رفتن فرو 
  كشور آن برق
 اين كه  كردند توليد برق نياز از بيش دوشنبه روز پاكستان، برق ژنراتورهاي

 مواجه اختالل با را كشور اين برق شبكه و شده ولتاژ نوسانات باعث موضوع
. برد فرو تاريكي در را نفر ميليون 220 سيستم، در اختالل اين بروز ،.نمود

 و اخير ماه سه  در شبكه خرابي دومين پاكستان در دوشنبه روز خاموشي
 شبكه فركانس افزايش با خاموشي. بود آسيا جنوب در برق قطعي سومين

 باعث و آغاز دوشنبه روز اوليه ساعات در) هرتز( هرتز 8/50 به برق
 خرابي. شد كشور اين جنوب در انتقال خطوط در ولتاژ شديد نوسانات
 فعاليتهاي و برد فرو تاريكي در كامل روز يك براي را نفر ميليون 220 شبكه
 نيز همراه تلفن و اينترنت خدمات روي قطعي اين كرد، مختل را تجاري
                                             ) BharatTimes: منبع - 2023 ژوئيه 26( .گذاشت تأثير

  تركيه
 تركيه توسط اوكراين به برق مولد شناورهاي ارسال 

 به را خود ساخت شناور هاينيروگاه تركيه آناتولي، خبرگزاري گزارش به
 براي تركيه كارپاورشيپ شركت اساس، براين نمايد،¬مي ارسال اوكراين
 اين ساخت شناور هاي¬نيروگاه ارسال طريق از برق مگاوات 500 تامين
 امضا اي¬نامه تفاهم) EKU( اوكراين انرژي سهامي ملي شركت با شركت
 خانوار ميليون يك نياز مورد برق بود خواهند قادر شناور مولدهاي اين. نمود
 اخذ روماني و مولداوي بنادر در شناورها اين استقرار مجوز كنند، تامين را

 به را توليدي برق كشورها اين برق شبكه به اتصال طريق از كه است شده
 )  news.am:منبع - 2023 ژانويه 26. (نمايند منتقل اوكراين برق شبكه

 
  روسيه
 آسيا به روسيه برق صادرات افزايش 

 اين كه نمود اعالم ژانويه 26 چهارشنبه روز اينتررائو شركت مديرعامل
- بي حجم با گذشته سال در را مغولستان و چين به برق عرضه شركت

 از برق صادرات. است داده افزايش آن از پيش سال به نسبت ايسابقه
 اينتررائو زمان آن در. شد متوقف گذشته سال در اروپا اتحاديه به روسيه
 توسط شركت اين به برق هزينه پرداخت امكان عدم را امر اين دليل

 اعالم روسيه عليه غرب هايتحريم دليل به اروپايي كنندگان مصرف
 از شركت اين كه داد گزارش روسيه وزير نخست با نشستي در وي. نمود
 كامل طور به را اروپا اتحاديه كشورهاي به برق تجاري عرضه 2022 ژوئن

 قابل ميزان به را مغولستان و چين به صادرات همزمان، و نموده متوقف
 در شركت اين كه افزود وي. است نموده جايگزين و داده افزايش توجهي

 جاي به كشور دو اين به  برق صادرات در را تاريخي ركورد 2022 سال
 حدود 2022 پايان تا كشور دو اين به روسيه برق صادرات. است گذاشته
 درصد 16 ،2023 پايان تا است قرار كه است داشته افزايش درصد بيست
 :منبع - 2020ژانويه 26. (شود افزوده چين به برق صادرات به ديگر
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  عراق
  زيمنس شركت توسط عراق برق شبكه توسعه  قرارداد امضاي 
 براي همكاري قرارداد كه اظهارنمود ژانويه 13 جمعه روز زيمنس شركت
 وزارت بيانيه در. است نموده امضا كشور اين بارا  عراق برق شبكه توسعه
 يادداشت انرژي، زيمنس مديرعامل كه شد اظهار نيز آلمان اقتصاد
 امضا عراق در برق توليد گيگاوات 11 براي عراق برق وزير با تفاهمي
 خارجه امور وزير حسين، فواد با همراه نيزكه  آلمان اقتصاد وزير. نموده
 در كه نمود اظهار بود، كرده شركت برلين در نامه تفاهم امضاي در عراق
 خود انرژي هاي زيرساخت در توجهي قابل ميزان به عراق آينده، هايسال

 ءايفا امر اين در را مهمي نقش انرژي زيمنس و كرد خواهد گذاري سرمايه
- پروژه شامل توافقنامه اين كه است شده اعالم بيانيه اين در. نمود خواهد

 و متعارف انرژي منابع براي برق توليد تأسيسات توسعه و ساخت هاي
 )   Reuters:منبع - 2023 ژانويه 13. (است تجديدپذير

  عربستان
درخواست پيشنهاد طرح توسط عربستان سعودي  براي  

  هاي برقي در اين كشورمگاوات پروژه 7200ساخت 
 پيشنهاد همكاري  درخواست) SPPC( عربستان سعودي برق خريد شركت
 و جذب قابليت با به روش سيكل تركيبي برق توليد پروژه چهار براي

هاي مجموع ظرفيت اين پروژه .است كرده را صادر) CCS( كربن ترسيب
دو مورد از آنها در شهر كه  مگاوات است 7200، (IPP)نيروگاهي مستقل 

 ها پروژه از يك . هردر شهر قاسم اجرا خواهند شد گريو دو پروژه د بهيط
 داراي يك و دو و نيروگاه قاسم يك و دو هر كدام،نيروگاه طيبه  شامل

سخنگوي شركت خريد برق  گفته به .بود خواهند مگاوات 1800 ظرفيت
در راستاي اولويت هاي زيست محيطي اين كشور  ها پروژه اين عربستان،

اي توسط عربستان تا و دستيابي به هدف كاهش انتشار گازهاي گلخانه
 عرضه، امنيت تضمين براي انرژي شبخ اهداف و همچنين 2060سال 

منصفانه و شفافيت آن  رقابت بازار انرژي، در مشاركت تنوع بخشي جهت
  )ZAWYAمنبع:  - 2023ژانويه  23(اجرا خواهند شد.  

  كويت
  برق توسعه و نفتي ميادين از برداريبهره 

 مطالعه براي ورلي مشاوره شركت با قراردادي ،)KOC( كويت نفت شركت
 در تجديدپذير هايانرژي از برداريبهره منظور به دقيق سنجي	امكان و

 براي انرژي انتقال راه نقشه راستاي در طرح اين. كرد امضا خود ميادين
 برق. است شده انجام كربن اكسيد دي  انتشار كاهش اهداف به دستيابي

 ميادين در مستقر تجديدپذير انرژي  توليد واحدهاي توسط شده توليد
 شبكه به اتصال همچنين و نفتي ميادين و تأسيسات برق تامين براي

  Solarquarter( :منبع -2023ژانويه23. (شد خواهد استفاده سراسري


