
 

 

 

 

 
 آذربایجان

 4توسعه پروژه هاي هیدروژن تجدیدپذیر  سبز با ظرفیت  

آذربایجان توسط شرکت مصدر  گیگاوات در 

گروه مصدر قراردادهایی با وزارت انرژي جمهوري آذربایجان براي توسعه 

گیگاوات انرژي هاي تجدیدپذیر و پروژه هاي هیدروژن سبز در این  4

انرژي  ظرفیت گیگاوات 1کرده است. این پروژه ها شامل  ءکشور امضا

انرژي گیگاوات  2کی و همچنین خش يبادانرژي گیگاوات  1خورشیدي و 

 هاي باديد بود. قرارداد پروژهندریایی و هیدروژن سبز خواه يباد

هایی جهت مطالعه و تقویت شبکه و و خورشیدي شامل فعالیت خشکی

اجراي فرآیندهاي صادرات برق است و توافق دوم شامل اقداماتی براي 

براي تولید و صادرات، کربن زدایی، تولید و  يانرژي بادپروژه هاي توسعه 

در فاز دوم اضافی می تواند گیگاوات ظرفیت  6صادرات هیدروژن است. 

 ژوئن 7( د.یسرخواهد  گیگاوات 10و ظرفیت کل پروژه ها به یابد توسعه 

 ) energylivenewsمنبع  -2022

شار قوي از شهرستان کلبجر در   غاز ساخت خط انتقال برق ف آ

غآذربایجان به شهرستان الچین در منطقه قره  با
شرکت سهامی آذرانرژي اعالم نمود که ساخت خط انتقال برق فشارقوي از 

باغ را آغاز نموده است. شهرستان کلبجر به الچین از مناطق آزادشده قره

گذرد. این خط انتقال دو این خط انتقال از مناطق کوهستانی و جنگلی می

کیلومتر به منظور اتصال منطقه الچین به  42لتی به طول کیلوو 110مداره 

جاده براي  احداث با گیرد. همزمانسیستم انرژي آذربایجان صورت می

 24 نوري فیبر کابل با اینترنت خط هاي برق، یکحمل تجهیزات و دکل

 110 برق انتقال برروي خط صاعقه، از حفاظت کابل یک داخل در ايهسته

 نیز کیلوولت 110/35/10 دیجیتال پست یک. است نصب حال در ولت کیلو

 .است ساخت حال در دریا سطح از متري 1800 ارتفاع در گورچو روستاي در

 الچین در است قرار که فرودگاهی برق جدید پست که افزود شرکت این

 که را هاییزیرساخت کل و شهرستان این در نظامی واحدهاي ،شود ساخته

 -2022 ژوئن 9( .دنمایمی مینأت شد، خواهد ساخته الچین در آینده در

  )News.az منبع

 ارمنستان

سته  راي ساخت نیروگاه ه آماده سازي ب ستان در حال  اي ارمن

سماند سات جدید دفع پ  تأسی
اي ارمنستان به اسپوتنیک موسس واردانیان، مدیر نیروگاه هسته

سازي براي ساخت یک نیروگاه در حال آمادهاین ارمنستان گفت که 

 متوسط  است. -هاي جامد سطح پائین تأسیسات جدید براي دفع پسماند

پیمانکاران را انتخاب و قرارداد مربوطه را منعقد  ،این نیروگاه تا پایان سال

و جنبه هاي فنی پروژه و دفع پسماند را مشخص خواهد کرد. در حال 

ه صورت تجاري در دسترس هستند و ثابت شده هایی که بحاضر، فناوري

در مورد اول،  سازي و قیرسازي هستند.که با دوام می باشند ، شیشه

شیشه اي مخلوط می شوند که از انتشار  ها با مواد کامپوزیتپسماند

 وشوند ها قیراندود میقیرسازي، پسماند در تشعشع جلوگیري می کند. 

واردانیان افزود: چنین فناوري  کند.از انتشار تشعشعات نیز جلوگیري می

هایی قبالً در ارمنستان استفاده نشده بود، اما می توان آنها را به 

 )www.panarmenian.netمنبع: -2022می  30( دانشمندان هسته اي آموزش داد.

 افغانستان

ستان  ستان به افغان ک  ادامه صادرات برق ازب
توماس وست، نماینده ویژه آمریکا براي افغانستان پس از سفر به تاشکند 

ازبکستان به صادرات برق به "و دیدار با وزیر خارجه ازبکستان، گفت: 

سازي افغانستان ادامه خواهد داد. این کشور نقش مهمی را در فراهم

 ایفاءهاي بشردوستانه، موضوع حقوق بشر و ثبات در افغانستان کمک

درصد برق  80با آنکه بیش از  گوید:شرکت برشنا می ."نمایدمی

، اما هنوز در پایتخت کمبود برق شوداز کشور وارد می افغانستان از خارج

هاي تولیدي کشور نیز وجود دارد. کمبود برق تأثیر منفی بر کارخانه

ها به دلیل گوید: بیشتر کارخانهگذاشته است. وزارت صنایع و معادن می

اند. افغانستان از کشورهاي ازبکستان، د برق، از فعالیت باز ماندهکمبو

کند و منابع داخلی تاجیکستان، ترکمنستان و ایران برق وارد می

منبع:  -2022می   30(تواند برق مورد نیاز پایتخت را برآورده سازد. نمی

 )طلوع نیوز

 امارات متحده عربی

شرفت پروژه نیروگاه تلمبه ذخیره اي    مگاواتی در دبی  250پی

مگاواتی نیروگاه  250در حال ساخت پروژه  (DEWA) اداره آب و برق دبی

تلمبه ذخیره اي حتا در امارات متحده عربی می باشد که در حال حاضر 

در نوع این نیروگاه که اولین نیروگاه درصد از آن تکمیل شده است.  44

محسوب می شود، در  (GCC) وراي همکاري خلیج فارسخود در ش

کیلومتري  140حتا در کوه هاي هاجر، در حدود  شهر باستانینزدیکی 

. این نیروگاه با استفاده از آب جنوب شرقی شهر دبی واقع شده است

ذخیره شده در سد حتا و مخزن باالیی که در کوه در حال ساخت است، 

وعه همچنین داراي ظرفیت ذخیره سازي برق تولید خواهد کرد. این مجم

قراردادي در سال  سال خواهد بود. 80مگاوات ساعت و طول عمر  1500

براي طراحی،  این نیروگاه به رهبري سازنده اتریشی ،با یک گروه 2019

سرمایه گذاري در این پروژه  ساخت و راه اندازي این تأسیسات بسته شد.

میلیون یورو)  8/362میلیون دالر یا  6/386میلیارد درهم ( 421/1تا 

 )renewablesnow.comمنبع:  -2022ژوئن  7( برآورد شده است.

 
 هفته
  نامه

  جوار همي کشورها برق خبرنامه
ریزي  و اقتصاد کالن برنامه دفتر -246 شماره  - 1401 ماه  خرداد 25

 گروه آمار و ترازنامه  -برق و انرژي 



 اکستانپ

ستان  ز ایران از طرف پاک شتر ا  درخواست واردات برق بی
وزیر برنامه ریزي و توسعه پاکستان در دیدار با سفیر ایران در اسالم آباد، 

بحران بی برقی در این کشور از خرداد) گفت، به دلیل  17روز هفتن ژوئن (

 اکسپرس گزارش به .داریمدرخواست صادرات برق بیشتري را  ایران

 آباد اسالم در دیدار در ایران سفیر حسینی علی محمد از اقبال تریبون،

 دهد، گسترش را ایران و پاکستان انرژي بین هاي همکاري کرد درخواست

 مگاوات 104 بر عالوه مگاوات 100 میزان به برق صادرات افزایش براي ویژه به

گردد. بلوچستان پاکستان منتقل می استان فعلی که از ایران به برق

 آمادگی کشور، دو هايهمکاري توسعه بر کیدأت با نیز حسینی سفیر ایران

 و بنزین قیمت .کرد اعالم پاکستان بلوچستان برق مینأت براي را تهران

 برق کمبود این، بر عالوه و است یافته افزایش پاکستان در اخیراً برق تعرفه

 21000 کشور این برق تولید مجموع. است رسیده مگاوات 7000 از بیش به

 -2022ژوئن  8(. است شده ثبت مگاوات 28000 از بیش مصرف و مگاوات

 )Caspiannewsمنبع 

ستان قصد دارد در برق، سوخت و   اقدامات ریاضتی: چگونه پاک

 کند؟پول صرفه جویی 

 پاکستان در بحبوحه وضعیت مالی موجود، دچار بحـران شـدید انـرژي و   

سوخت شده است. به همین دلیل دولت ائتالفی پاکستان روز سـه شـنبه   

اعالم کرد. طرح صرفه انرژي  مالی واقدامات ریاضتی را براي صرفه جویی 

جویی انرژي به تصویب هیئت وزیـران رسـیده اسـت. قیمـت بنـزین در      

روپیه در هر لیتـر افـزایش یافـت.     60درصد یا  40در یک هفته پاکستان 

پاکستانی ها هم اکنون پس از افزایش اخیر قیمت سوخت و مواد غذایی با 

کننـد. اقـدامات ریاضـتی    نرم مـی هاي زندگی باالتر دست و پنجه هزینه

  :دولت پاکستان در حوزه انرژي شامل موراد زیر است
 درصد کاهش  10و ادارات  مصرف آب و برق در سطح دولتی

 یابد و خرید تجهیزات و لوازم اداري نیز محدود شده است.می

  براي صرفه جویی در مصرف انرژي و سوخت، دولت تصمیم

 گرفته است هفته کاري پنج روزه را بازگرداند.

  سیاست کار از خانه در روزهاي جمعه براي کاهش بیشتر تقاضا

 .شده استبراي سوخت و انرژي در نظر گرفته 

 هادر شب براي صرفه جویی در مصرف برق، برنامه ریزي شده 

 متناوب خاموش شود. به صورتهاي خیابان چراغ

  از غروب آفتاب ، پس تنظیم ساعات کاري و بستن بازارها پس

 از نشست وزرا و جامعه تجاري نهایی خواهد شد.

 دو به بار کاهش زمان مدت ماه، این پایان تا شده است برآورد 

برق مگاوات و  21000برق تولیدي کشور  .تقلیل یابد ساعت

  -2022 ژوئن 10( .باشدمگاوات می هزار 28مورد نیازبالغ بر 

 ) dnaindiaمنبع:

 ترکیه

عتراضات ساکنین حلب به دلیل مشکالت برق   شعله ور شدن ا

 در این منطقه ناشی از خدمات ضعیف شرکت هاي ترك 

 شاهد حلب شرقی و شمالی حومه ماه خرداد)،ژوئن (اواسط  اوایل ماه در

 در فعال برق توزیع هايشرکت هايسیاست به اعتراض در تظاهرات چندین

-هاي تنظیم شده بر علیه شرکتبودند،  به حدي که تعداد دعوي منطقه این

شکایت رسیده است. عدم  1200مدت اخیر به بالغ بر  هاي توزیع برق طی

دامه آن منجر به اعتراض ده ها نفر تظاهرکننده رسیدگی به این شکایات و ا

 خرداد) در محل و به آتش کشیدن 13( ژوئن خشمگین  در روز سوم

 شهر در خدماتی سساتؤم سایر و ترکیه -سوریه برق شرکت ساختمان

 در جاري سال اوایل در که است تظاهراتی ادامه اخیر تظاهراتشد.  عفرین

 برگزار شهر در آن مکرر قطع و برق باالي قیمت به اعتراض در منطقه نیهم

بحران  با مقایسه در برق باالي قیمت از حلب حومه مناطق ساکنان .شد

قبض  هزینهبه گفته ایشان  دارند، شکایت سوریه غرب شمال در اقتصادي

 ايبیانیه خود نوبه به نیز برق شرکتروز دستمزد افراد است.  10برق معادل 

 اقدامات اعالم شده که این شرکت هدف در آن که نمود منتشر را

هاي آن هدف خرابکاري سیستماتیک زیرساخت وقرار گرفته  تروریستی

اند. چندین شرکت براي سرمایه گذاري در حوزه برق در این قرار گرفته

انجام  هاگذاريسرمایه گذشته، سال پنج طیمنطقه درخواست داده اند،  

 با را قراردادهایی که انجام شده ترکیه خصوصی هايشرکت شده توسط

 .Englishمنبع: -2022ژوئن  9( .کردند ءامضا منطقه در فعال محلی شوراهاي

 enbbaladi( 

 هاي گاز و برق در ترکیه افزایش قیمت 

 داده افزایش را برق و طبیعی گاز قیمت که کرد اعالم چهارشنبه روز ترکیه

 در" ی عظیمطوفان" نتیجه در را آن انرژي گانواردکنند که اقدامی است،

 اعالم) BOTAŞ( نفت لوله وطخط شرکت .دندان می انرژي جهانی بازارهاي

 داده افزایش را هانیروگاه و صنعت ،هاي خانگیبخش براي گاز قیمت که کرد

 30 بخش خانگی براي گاز قیمت که اعالم نمود  BOTAŞشرکت  .است

آن  براي صنعتبخش  در مصرفی گاز قیمت. است یافته افزایش درصد

 40 کنند می مصرف سال در مکعب متر هزار 300 از کمتر که دسته صنایعی

 درصد 10 کنند می مصرف مقدار این از بیش که صنایعی براي و درصد

 .یافت افزایش درصد 3/16نیز  برق تولید براي گاز قیمت. است یافته افزایش

گاز طبیعی در بخش خانگی  قیمت درصدي 35این افزایش به دنبال افزایش 

 تنظیم سازمان ،ترکیه رسمی روزنامه اعالم طبقدر ماه آوریل اعمال شد. 

 درصد 25 تا 15 بین را برق قیمت جداگانه طور بهنیز  ) EPDK( انرژي بازار

 زیادي فشار اخیر هاي ماه در جهان انرژي هاي هزینه افزایش .داد افزایش

 براي تالش در دولت .است کرده وارد ها قیمت افزایش براي BOTAŞ بر را

 مقدار خانوارها، بودجه روي بر کنندهمصرف هايقیمت افزایش بار کاهش

 به اما است، داده ي بخش خانگی اختصاصژانر قبوضیارانه به  توجهی قابل

 اجتناب جدید هايقیمت افزایش انرژي، جهانی هايقیمت افزایش دلیل

                                    )Dailysabah منبع: -2022ژوئن 2(  .رسدمی نظر به ناپذیر



 روسیه

ر سر ساخت نیروگاه اتمی بوشهر    توافق روسیه و ایران ب
به گزارش ترند، سخنگوي سازمان انرژي اتمی ایران اعالم کرد که ایران در 

نیروگاه اتمی بوشهر است.  3و  2حال رایزنی با روسیه براي توسعه فازهاي 

این سخنان در حاشیه دیدار جواد اوجی وزیر نفت ایران با الکساندر نواك 

 )trend: منبع -2022می  26( وزیر روسیه مطرح شده است.نخست معاون 

 عراق

راي ساخت   عراق ب هاي خورشیدي مگاوات مجتمع 150آمادگی 
ستان االنبار  در ا

گذاري امارات متحده عربی، استان االنبار قصد دارد به دو شرکت سرمایه

مگاوات  150هاي خورشیدي با ظرفیت کل براي ساخت نیروگاه قراردادي

را در این استان اعطا نماید. به گفته معاون فرماندار االنبار، این استان با 

هاي خورشیدي اندازي مجتمعهمکاري وزارت برق، پنج سایت را براي راه

ي ها باید طی یک تا یکسال و نیم پس از امضاآماده کرده است. این پروژه

 -2022می   24( هاي اماراتی تکمیل شوند.رسمی قراردادها با شرکت

 )Renewable Nowمنبع: 

هزار  12رفیت تولید ظدستیابی به  عراق براي ذاريگهدف 
ر تا سال   2030مگاوات انرژي تجدیدپذی

تجدیدپذیر خود را  ظرفیت تولید انرژي  2030عراق تصمیم دارد تا سال 

برساند، تا به تدریج بحران انرژي ناشی از انرژي سنتی هزار مگاوات  12تا 

، این وزارتخانه اکنونرا کاهش دهد. به گفته وزیر نفت عراق، هم

مگاوات نیروگاه جدید خورشیدي  2500را براي ایجاد حدود قراردادهایی 

امضاء کرده است. همچنین، وي گفت: جایگزینی نفت با گاز طبیعی، به 

ن و نیز تنوع منابع انرژي کمک خواهد کرد. وي دسترسی به برق ارزا

هاي خاطر نشان کرد: عراق در مناطق وسیعی داراي پتانسیل انرژي

تنها در مناطق خاصی  متعارفتجدیدپذیر است، در حالی که انرژي 

 برق این براساس برآورد انجام شده، ظرفیت تولید متمرکز  شده است.

هزار  30الی که تقاضا بیش از هزار مگاوات است، در ح 19کشور حدود 

هاي خورشیدي در مقیاس بزرگ هاي نیروگاهمگاوات است. اخیراً، برنامه

در سراسر کشور اعالم شده است. وزیر برق عراق گفت: یک مجتمع 

مگاواتی در استان المثنی براي اطمینان از تأمین برق  750خورشیدي 

مگاواتی  150 استان ساخته خواهد شد. پروژه خورشیدي اینکافی 

ریزي شده کشور برنامه این استان دیگري نیز در استان االنبار، بزرگترین

 )Seetaoمنبع:  -2022می   27( است.

غاز اتصال شبکه برق اردن   آینده –آ  عراق در سال 
ژوئن، وزیر امور خارجه  6به گفته خبرگزاري دولتی عراق روز دوشنبه 

اردن در سفر به بغداد گزارش داد که اردن با عراق در مورد اتصال به 

خواهد بود.  2023شبکه برق به توافق رسیده است که شروع آن از سال 

ژوئن   6( برد.هاي گرم سال رنج میعراق از کمبود برق به ویژه در ماه

 )REUTERSمنبع:  -2022

عراق درباره اتصال شبکه  ستان سعودي و  عرب هاي گفتگوي 
 برق

وزیر نفت عراق در دیدار با وزیر انرژي عربستان سعودي درباره اتصال 

همچنین، این دو  کشور در مورد افزایش  هاي برق گفتگو کردند.شبکه

بر سر مسائل انرژي و نیز درباره کار شوراي هماهنگی مابین  همکاري

عربستان و عراق به بحث و گفتگو پرداختند. این دو کشور در ماه ژانویه، 

 -2022ژوئن   07(. کردند ءهاي برق امضااي را براي اتصال شبکهنامهتفاهم

 )Iraq-business newsمنبع: 

ر 17تصویب  الیحه مالی   ي پرداخت بدهی گاز امیلیارد دالري ب
عراق  به ایران توسط 

ژوئن، یک الیحه مالی اضطراري براي پرداخت  8عراق روز چهارشنبه 

بدهی به ایران به منظور اطمینان از عرضه گاز و جلوگیري از تشدید قطع 

صویب کرد. مجلس عراق ت "امنیت غذایی"برق و نیز خرید غالت براي 

خود را تصویب نکرده است، قانون مربوط به  2022که هنوز بودجه سال 

هزار میلیارد دینار عراق یا کمی  25را به مبلغ  "امنیت غذایی و توسعه"

میلیارد دالر به  6/2میلیارد دالر تصویب کرد. از این میزان  17بیش از 

رید انرژي از کشورهاي و همچنین خ هاي گاز و برق عراقتسویه بدهی

ذخایر عظیم نفت و گاز، رغم همسایه اختصاص خواهد یافت. عراق، علی

همچنین به واردات براي تأمین نیازهاي انرژي وابسته است. در حال 

این کند، اما حاضر، ایران یک سوم گاز و برق مورد نیاز عراق را تأمین می

بودهاي ناشی از کاهش د که کمیابمنابع به طور منظم قطع یا کاهش می

میلیارد  6/1. ایران از عراق خواسته است تا کندروزانه بار را تشدید می

دالر بدهی خود را بابت واردات گاز تا شروع ماه ژوئن پرداخت نماید، تا 

 Theمنبع:  -2022ژوئن   09(بدین ترتیب، تأمین بیشتر گاز را تضمین کند. 

Arab Weekley( 

 کویت

 برق در کویت ثبت رکورد مصرف 
هاي تجدیدپذیر به گزارش خبرگزاري الراي و به نقل از وزارت آب، برق و انرژي

شدن میزان  نزدیک و انرژي مصرف باالي کویت اعالم نمود که علیرغم میزان

 نتیجه امسال در تابستان در بار اولین براي مگاوات، 15000 مصرف برق به مرز

پاسخگویی به نیاز  ظرفیت این وزارتخانه سانتیگراد، درجه 50 تا 48 باالي دماي

 علیرغم که کردند تصریح باشد. منابعرا دارا می پیک زمان در ویژه مصرف به

 شده بینی پیش بار حداکثر کمتر از همچنان برق مصرف توجه، قابل افزایش

 ظرفیت مجموع است؛ این در حالی است که امسال تابستان براي مگاوات 16800

بینی شده براي متوسط دماي پیش باشد.می مگاوات18600 هانیروگاه عملی

درجه سانتیگراد در  50تابستان امسال توسط سازمان هواشناسی این کشور نیز 

در عین حال این خبرگزاري به نقل از یکی از مقامات  ورد شده است.آسایه بر

 شبکه مسئول مقامات با نشستی برگزاري وزارت برق کویت اعالم نمود مقدمات

 بین اتصال خطوط تقویت درخصوص فارس خلیج هايهمکاري شوراي برق

 به عراق برق سیستم اتصال پروژه مورد در بحث و سعودي عربستان و کویت

 )zawya منبع -2022 ژوئن 8(این شبکه انجام شده است.

 


