
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 آذربایجان

مشارکت در  قیاز طر ACWA Power یگسترش همکار 

 ریدپذیتجد یها یانرژ یطرح ها

ACWA Powerعربستان  شرویو اپراتور پ گذارهیدهنده، سرما، توسعه

سبز در  دروژنیه یهاروگاهیآب و ن ییزدابرق، نمک دیدر تول یسعود

توسعه  یسراسر جهان، اعالم کرده است که چهار قرارداد جداگانه برا

 شده است. یینها جانیآذربا یدر جمهور دیجد ریدپذیتجد یهایانرژ

 یجهت اجرا جانیآذربا یبا وزارت انرژ ACWA Power دیتفاهم نامه جد

مگاوات  240 ظرفیتو  دالر اردیلیم 1/1 نهیبا هز دیجد یباد روگاهیپروژه ن

گیگاوات  5/1و  1 زانیبه م یباتر در یانرژ سازی رهیذخ ستمیو توسعه س

   ( SolarQuarterمنبع: -2023فوریه  10)است. 

از  تیحما یبرا جانیدر آذربا شرکت مصدردفتر  افتتاح 

 کشور این پاک  یاهداف انرژ

خود را از توسعه  تیدر باکو، حما یمصدر متعهد شده است با افتتاح دفتر

با دولت و  کی. مصدر از نزدنماید تیتقو جانیآذربا ریدپذیتجد یهایانرژ

 یها یخواهد کرد تا رشد بخش انرژ یهمکار جانیآذربا نفعانیذ ریسا

 یکشور به برداشتن گام ها نیا .دنبخش عیخود را تسر ریدپذیتجد

با کربن  یا ندهیپاک و گذار به آ یبه اهداف انرژ یابیدست یبرا سورانهج

 ( SolarQuarterمنبع: -2023فوریه  11) .دهد یکم ادامه م

 افغانستان

 توسط روسیه در شمال افغانستان  یحرارت روگاهیناحداث یک  

با ساخت  هیروس ه،یفور 10روز جمعه  در افغانستان هیروس ریبه گفته سف

 یهاگزارش در شمال افغانستان موافقت کرده است. یحرارت روگاهین کی

مسکو و کابل، بر  ندگانینما یاز سو یانامهاز آن است که توافق یحاک هیاول

توسط  در شمال افغانستان یحرارت روگاهیساخت ن یبرا ییهاسر طرح

 شیگفت: تجارت ما هنوز در حال آزما امضاء شده است. وی هیروس

شود، اما متوقف یاست که توسط طالبان اجرا م یاسالم یمال یهنجارها

آماده مشارکت  یلوله روس دکنندگانیتول :افزود نشده است. همچنین وی

 -افغانستان  -ترکمنستان خط لوله گاز از در ساخت بخش افغانستان 

منبع:  -2023فوریه  10) ( هستند.TAPIهند ) -پاکستان 

(Euroweeklynews 

 ارمنستان

 های انرژی بخش میلیارد درام به 14بالغ بر  ارائه وام هایی 

 تجدیدپذیر توسط عامریابانک

 5/35) درام میلیارد 14 بر بالغ گذشته سال دو در ارمنستان عامریابانک

 مدت این در. است داده وام تجدیدپذیر های انرژی بخش دالر( بهمیلیون 

 دارای و کنند می استفاده تجدیدپذیر انرژی منابع از که نیروگاهی 123

 300 ساالنه ها پروژه این. اندکرده دریافت فاینانس هستند، سبز وام ضوابط

هزار  120 کاهش به منجر که کنند می تولید برق ساعت کیلووات میلیون

 (https://news.amمنبع:  -2023فوریه  7) .شود می کربن انتشار تنی

امضای توافقنامه جدید ارمنستان با آمریکا در زمینه استفاده  

 از انرژی هسته ای

 مقررات تنظیم کمیته بین جدیدی توافقنامه امضای با ارمنستان دولت

 ایاالت ایهسته مقررات تنظیم کمیسیون و ارمنستان ای هسته ایمنی

 ای هسته ایمنی زمینه در همکاری و فنی اطالعات تبادل مورد در متحده

 توافقنامه .بود شده منقضی 2022 مارس 29 در قبلی قرارداد .کرد موافقت

 معرفی و ای هسته ایمنی مورد در پیشرفته دانش و تجربیات تبادل جدید

 این توسط پیشنهادی همکاری .کرد خواهد ترویج را مربوطه جدید فناوری

 و ارمنستان در ای هسته نظارتی های زیرساخت تقویت هدف با موافقتنامه

 دوره تمدید به که است مربوطه پرسنل های توانایی و ها مهارت توسعه

 چنین ساخت مجوز صدور مراحل در ای هسته های نیروگاه عملیاتی

ایمنی کمک خواهد  ارزیابی و تحلیل اجرای و ارمنستان در جدیدی نیروگاه

 حفاظت به توافقنامه این تحت شده دریافت فنی و علمی های کمک .کرد

 و مواد ایمنی ای، هسته های سالح اشاعه عدم های تضمین اجرای فیزیکی،

 نظارتی اسناد توسعه و زیست محیط بر نظارت اجرای رادیواکتیو، های زباله

 (https://news.amمنبع:  -2023فوریه  9) .کرد خواهد کمک ایمنی

 امارات متحده عربی

 امارات متحده عربی بزرگ خورشیدی نیروگاه ورود به مدار 

  28COP  سران اجالس از قبل

 به منظور است، نفت بزرگ یکی از صادرکنندگان که عربی متحده امارات

 توسعه برای دالر ، میلیاردها2050 سال تا خود نیازهای از نیمی پوشش

خود   داخلی کربن انتشار سال آن تا و کندمی هزینه تجدیدپذیر انرژی های

اعالم  فرانسه EDF Renewables ای شرکتمنطقه رساند. مدیرمی صفر به را

 جنوب کیلومتری 35 حدود در بیابانی در واقع الظفره، پروژه کرد که

 را نفری میلیون 10 این کشور در خانوار هزار 160 مورد نیاز برق ابوظبی،

 پایان در را خود برق ساعت کیلووات اولین تولید شرکت این .کندمی تأمین

 2100 تا کامل، برداری بهره از پس این نیروگاه .کرد آغاز گذشته سال

 مصدر و TAQA اماراتی دولتی هایشرکت .کرد خواهد تولید برقمگاوات 

 نیروگاه بزرگترین را آن آنها که هستند پروژه این درصد 60 مالک

 کنسرسیومی به متعلق بقیه. کنند می توصیف جهان سایتی تک خورشیدی

 تشکیل چین Jinko Power Technology و EDF Renewables توسط که است

 که گفت شنبه سه روز مصدر تجدیدپذیر های انرژی شرکت .است شده

 برداری بهره و گذاری سرمایه توسعه، در فرانسوی و اماراتی های شرکت

 هفته

 نامه

   جوار همی کشورها برق خبرنامه

ریزی  و اقتصاد  دفتر برنامه -255 شماره  - 1401 ماه  بهمن 23

 گروه آمار و ترازنامه  -کالن برق و انرژی 

https://news.am/


 جهان سراسر در تجدیدپذیر و پاک انرژی های برنامه مگاوات  6200 از بیش

 (www.france24.com/منبع:  – 2023ژانویه  31) .اند شده شریک

 پاکستان

پروژه  یپاکستان برا یشرکت انرژ یمگاوات 20نامه امضا تفاهم 

  یدر عربستان سعود یدیخورش یانرژ یها

الین پاکستان قراردادی را با شرکت تمهیدد اندرژی   اخیراً گروه پیشرو نت 

هدای خورشدیدی در ایدن کشدور بده امضداء       عربستان در خصوص پروژه

بدا   نیموفق گروه نت ال یگذار هیپس از سرما قرارداد  نیاده است. یرسان

این گروه با شرکت تمهیدد   همکاری .دالر صورت گرفت ونیلیم 5/4ارزش 

 لیتا از پتانسد  فراهم نموده را برای تأمین انرژی فرصتی انرژی عربستان، 

در حدال سداخت    این گروه، همچنین  .بازار عربستان استفاده کند  میعظ

در  یدیخورشد  یهدا پندل  دید تول یبرا یدالر ونیلیم 30مرکز مدرن  کی

فوریهه   6)مگاوات برق اسدت.   180سالیانه  دیتول تیحومه اسالم آباد با ظرف

 ( Gulfnewsمنبع: -2023

 ترکیه

 های انرژی ترکیهآسیب جدی زمین لرزه به زیرساخت 

به گفته دولت ترکیه، به دلیل زمین لرزه مهیب در جنوب این کشور، 

 طبیعی منابع و انرژی اند. وزیرزیرساختهای انرژی دچار آسیب شدید شده

ترکیه اعالم نمود علیرغم آسیب جدی به برخی از بنادر این کشور در 

منطقه و متوقف شدن عملیات در پایانه نفتی جیهان، خطوط لوله نفت 

 و برق انتقال اما خطوط کرکوک آسیبی ندیده است. وی افزود، –ترکیه 

 ارائه اطالعات و اندشده آسیب شدید متحمل منطقه گاز توزیع لوله خطوط

به . نیز این خبر را تأیید نمود ترکیه بوتاش لوله خط ملی اپراتور توسط شده

 شده متوقف لرزه زمین این پی در استان سه به گاز جریان گزارش بوتاش

به منطقه ارسال  سیار هایوزیر انرژی ترکیه اعالم نمود که نیروگاه  .است

 مانند هاییسایت برق و جریان گاز تا گرددشده است همچنین تالش می

 کنندغذا طبخ میهای عمومی که برای زلزله زدگان آشپزخانه ها،بیمارستان

 از همینطور و( CNG) فشرده طبیعی گاز انتقال روش طریق از هانانوایی و

   ( oilprice.com:منبع -2023فوریه  7) .تأمین گردد سیار ژنراتورهای طریق

 آسیب نرسیدن به سایت اتمی آکویو بر اثر زلزله 

 نیروگاه به خسارت از گزارشی هیچ در ترکیه، بزرگ لرزه زمین دو از پس

 اظهار داشت که متخصصان پروژه تیم. است نشده گزارش آکویو ایهسته

عملیات ساخت و ساز پروژه از سر گرفته  های حفاظت ایمنی،چک از پس

نیروگاه هسته ای  سخنگوی از به نقل روسیه نیز تاس شد. خبرگزاری

 از کلیه های کلی توسط متخصصان با انجام بازرسی  که داد آکویوگزارش

ه نشد مشاهده آسیبی هیچت نیروگاه، ت و تجهیزاها، تأسیساقسمت

 اتمیالمللی انرژی  انس بینژآ .است و عملیات ساخت از سر گرفته شد

 امنیت و حفاظت با رابطه در مشکلی هیچ تاکنوننیز اعالم نمود که 

 حال در ایهسته نیروگاه و ندارد وجود رادیواکتیو منابع و رادیولوژیکی

  نصب و ساخت کار نتیجه درو  است نگرفته قرار تأثیر تحت کشور ساخت

 ( world nuclear news.org:منبع -2023فوریه  6) .در این نیروگاه ادامه دارد

 ترکمنستان

 تکمیل خط انتقال برق ترکمنستان به افغانستان به زودی 

 برخی مورد در را مذاکراتی که اعالم نموده برشنای افغانستان برق شرکت

 برق گذشته هفته دو از ازبکستان .است کرده آغاز برق تولید هایپروژه

 ایجاد مردم برای را زیادی مشکالت و کرده متوقف را افغانستان به رسانی

 صفی .نمایند متوقف مجبور شدند کار خود را ها کارخانه درصد 90و  کرده

 برق تولید تجهیزات که گفت مدیر اجرایی شرکت برشنا احمدزی اهلل

عرضه  تدریج به آنها دلیل همین به ویابد کاهش می سرد هوای در ازبکستان

 .کردند قطع کامل طور به را آن سپس و داده کاهشرا  افغانستان به برق

دهد. می افغانستان به برق مگاوات 130 حدود حاضر حال در ازبکستان

 صادر افغانستان به برق مگاوات 400 باید کشور دو توافق اساس بر ازبکستان

 می وارد را برق درصد 80 حاضر حال در افغانستان که گفت نماید. احمدزی

 1370 به افغانستان. شودمی تولید کشور داخل در آن درصد 20 و کند

 470 و است موجود ها شبکه در برق مگاوات 900 اما دارد نیاز برق مگاوات

برق از طریق پروژه های نستان در پی تأمین افغا .دارد برق کمبود مگاوات

است  ترکمنستان از برق انتقال مختلف می باشد. یکی از این پروژه ها؛ خط

 برق مگاوات 1000 تواند می که کیلوولتی 500 این خط. است انجام حال که در

 این خط قرارداد .دارد نیاز بودجه  دالر میلیون 65 سقف تا انتقال دهد؛ را

 سال در بود قرار و رسید امضاء به 2016 سال در ترکمنستان و افغانستان بین

 اطمینان عدم و داخلی مشکالت برخی دلیل به اما شود، تکمیل 2019

 که گفت رابطه این در احمدزی .افتاد تعویق به پروژه این اجرای سیاسی،

 حال در موجود منابع و کرده طراحی ساله پنج برنامه یک DABS شرکت

این  .دارد ادامه خارجی گذاران سرمایه برخی با گفتگوها و است بررسی

منبع:  -2023ژانویه  29) است. شده تکمیل درصد 90تا کنون  پروژه

https://pajhwok.com) 

 

 روسیه

تصویب الیحه جدید برای استخراج رمز ارز در مجلس دومای  

 روسیه

 این مسکونی مناطق در رمزارز استخراج ممنوعیت روسیه دولت مشاوران

 آتش از جلوگیری ممنوعیت، از این اصلی هدف .نموده اند توصیه را کشور

https://pajhwok.com/


براثر  ممنوعیت پیشنهاد .است منازل و مسکونی های ساختمان در سوزی

 ایجاد نماید.ای به شبکه وارد میغیرحرفه هایی است که ماینرهایآسیب

و آسیب جدی به شبکه و اختالل خاموشی  به منجر بر روی شبکه زیاد بار

 هدف سایت بیت کوین، گزارش طبق گردد.در سیستم برق منطقه می

خانه  و آپارتمانی هایبلوک در دیجیتال ارزهای کامل تولید کردن محدود

 به محدود تواندمی همچنین ممنوعیت این. است روسیه های مسکونی

 زیادی برق کمبود و قطعی با که باشد مانند مسکو کشور مناطق از برخی

 آن تجاری هایفعالیت و دیجیتال ارزهای حاضر، حال در .هستند مواجه

 برق به که مناطقی در ویژه به موضوع این. است نشده کنترل کشور در

به همین . است به یک مشکل جدی تبدیل شده دارند، دسترسی ترارزان

 روسیه، پارلمان در رمزارز استخراج به مربوط الیحه یک دلیل هم اکنون

 حمایت روسیه انرژی وزارت حال، همین در .است بررسی دست در دوما،

 این در دیجیتال ارز استخراج تنظیم برای نیاز مورد قوانین از را خود

 توزیع هایشبکه کهنموده  اذعان وزارتخانه این. است کرده اعالم کشور

 مناطق در شبکه بر روی اضافه بار مدیریت برای درستی به روسیهبرق در 

استخراج رمزارز توسط مردم عادی و در  و اند نشده طراحی ،مسکونی

 حال درگردد. مناطق و خانه های مسکونی موجب فشار زیاد به شبکه می

 در خانگی دیجیتال ارزهای استخراج مرکز ایرکوتسک استان حاضر،

 یارانهبر روی مصرف برق  منطقه این شهروندان به کهچرا . است روسیه

 گزارش. ترین نرخ برق در کشور را داردو این منطقه پائین شود می داده

 و ها زیرزمین در رااین منطقه مزارع استخراج رمز ارز  مردم که است شده

منبع:  -2023ژانویه 30 ) .اندکرده ایجاد استان ی مسکونی اینگاراژها

(new (abplive.com 

 عراق

 یاجرا یدالر برا ونیلیم 220به ارزش  هاییقرارداد انعقاد  

فارس و  جیخل یهمکار یشورا یکشورها نیاتصال برق ب

 عراق 

، این (GCCIAفارس ) جیخل یهمکار یسازمان شوراطبق گفته مقامات 

 220اعالم کرد که پنج قرارداد به ارزش  فوریه 7 روز سه شنبه سازمان

 جیخل یهمکار یشورا یکشورها نیاتصال برق ب یاجرا یدالر برا ونیلیم

خط انتقال  کیپروژه شامل ساخت  نیا کرده است. ءفارس و عراق امضا

الفاو در پست برق به  تیوفرا در کو پست برقاز  لوولتیک 400دو مدار 

 است. لومتریک 295مگاوات و طول  1800کل انتقال  تیجنوب عراق با ظرف

GCCIA شود لیتکم ماه 24 طیپروژه که قرار است  نیا 1فاز  :گفت، 

، صندوق 2022مارس ماه  در مگاوات خواهد داشت. 500انتقال  تیظرف

 GCCIAقرارداد وام با  کی( KFAED) یعرب یتوسعه اقتصاد یبرا تیکو

کمک  یدالر( برا ونیلیم 5/115)معادل  تیکو نارید ونیلیم 35به مبلغ 

ماه  درهمچنین،  کرد.ءعراق امضا - GCCIAپروژه اتصال  یمال نیبه تأم

با  یمال نیمأقرارداد ت کی( QFFD، صندوق توسعه قطر )2022آگوست 

GCCIA و عراق در  اردن مصر،کشورهای  کرد. ءپروژه امضا نیا یبرا

 یاجرا یبرا 2020 در آگوست ر پایتخت اردننشست سه جانبه سران د

 7) مگاوات توافق کردند. 1000کل  تیسه کشور با ظرف نیپروژه اتصال ب

 ZAWYA)منبع:  -2023 فوریه

 عربستان

ی و تقویت اهسته یعربستان و فرانسه در بخش انرژ همکاری 

 آن

درباره  یبا مقامات فرانسو یاتوافقنامه یاز امضا یعربستان سعود

 یهانهیدر زم ندهیآ یهاو فرصت یاهسته یاز انرژ زیاستفاده صلح آم

پاک و اتصال برق  دروژنیه ر،یدپذیتجد یهایاز جمله انرژ یمختلف انرژ

در  یهمکار یبرا یچارچوب جادیا یتوافق کردند که برا . دو کشورخبر داد

نهیدو کشور را در زم نیب ینامه همکارتفاهم نیا کار کنند. یبخش انرژ

 ،یانرژ سازیرهیذخ ،یانرژ یوربهره ر،یدپذیتجد یهایبرق، انرژ یها

و  ،یمیپتروش ش،یهوشمند، نفت و گاز و مشتقات آنها، پاال یهاشبکه

خبرگزاری به گزارش  کند.یم قیتشو یابیو بازار عیتوز یبخش ها

با هدف کاهش  را هایدر فناور یهمکار ،امر نیا، (SPAعربستان سعودی )

 یسازرهیمانند جذب کربن، استفاده و ذخ ،ییآب و هوا راتییاثرات تغ

(CCUSدر بخش )و  دروژنیه دیو تول دهندیکاهش م یکه به سخت ییها

 نیاهمچنین، خواهد کرد.  شتریب ،یفناور یهاینوآور ریسا نیهمچن

مواد، محصوالت و  یسازیبوم تال،یجیدر تحول د ینامه همکارتفاهم

فعال در بخش  یهاشرکت نیب یهمکار ،یانرژ نیمأت رهیخدمات در زنج

مجامع و  گریو د یقاتیها، مراکز تحقمشترک در دانشگاه قاتیتحق ،یانرژ

 رد اتیآموزش و تبادل تجرب قیاز طر یانسان تیظرف جادیا نیهمچن

 (ZAWYAمنبع:  -2023 فوریه 04) کند.می ی را تقویتبخش انرژ

 

 کویت

 روگاهین یساز یخصوص یانتخاب مشاور برا 

انتخداب   بهیشع روگاهین یساز یخصوص یرا برا یقرار است مشاور تیکو

 875 تید ظرف یقدراردارد و دارا  یدر استان احمدد  بهیشع روگاهین کند.

متشدکل از   یومیتوسط کنسرسد  2010در سال  روگاهین نیمگاوات است. ا

و  یشرکت مهندسد  کا،یآمر کیاز جمله جنرال الکتر یخارج مانکارانیپ

 6) پاور ژاپن سداخته شدد.   یشیتسوبیو م یکره جنوب یوندایساختمان ه

   (ZAWYAمنبع:  -2023فوریه 


