
  
  
  
  
  
  
  

  آذربايجان
  آذربايجان از  مطلوب شرايط با صربستان برق مينأت 

 به توجه با و باكو از ووچيچ الكساندر صربستان جمهور رئيس درخواست با
 را نياز مورد برق آذربايجان گاز، و برق مينأت در كشور اين جدي مشكالت

 مانند نيز صربستان .فروخت خواهد صربستان به "مطلوب شرايط" با
 گاز و برق مينأت در جدي مشكالت با جاري سال در كشورها از بسياري
 افزايش نيز ها قيمت انرژي، جهاني بحران به توجه با . است بوده مواجه
 خزانه بر فشار كاهش براي آذربايجان با قرارداد از هدف و است يافته
 توافقنامه آذربايجان، و صربستان نمايندگان .است صربستان دولت

 حال در صربستان كردند، ءامضا را گاز ينأمت منظوره ب انرژي در همكاري
 به بخشيدن تنوع بر صربستان فعاليت .است وابسته روسيه به كامالً حاضر
 جايگزين منابع  اين از يكي آذربايجان و بوده سوخت مينأت منابع

  )BalkanInsight منبع: - 2022 اوت  22( .است احتمالي
  آذربايجان سبز برق پروژه به مجارستانپيوستن  
كه  كرد اعالم مجارستان تجارت و خارجه امور وزير سييارتو پيتر

 .است آذربايجان از سبز برق مينأت براي ريزيبرنامه حال در مجارستان
 كوتاه انداز چشم در شركا مهمترين از آذربايجان برق مينأت زمينه در

 برق زيادي مقدار است. آذربايجان براي مجارستان مدت ميان و مدت
زير  لوله خط يك طريق از كه كرد خواهد توليد زيست محيط با سازگار
 براساس. شد خواهد منتقل روماني به آنجا از و گرجستان به دريايي
 زيرا بپيوندد، بزرگ پروژه اين به مجارستان شد مقرر شده انجام موافقت

 عضو كشور دو حداقل مشاركت اروپا، اتحاديه از بودجه دريافت براي
 براي حدي تا توان مي را سبز برق بنابراين. است الزم اروپا اتحاديه
 وي .كرد منتقل مجارستان به نقل و حمل براي بخشي و خانگي مصارف
 توافق براي خود هاي گزينه بررسي حال در آذربايجان و مجارستان: افزود

                                ) News.azمنبع: -2022 اوت  25(. هستند زمينه اين در مشترك
  اكستانپ

   قبوض برق تجاراعمال ماليات بر  
 به دوشنبهرا  جديدي مصوبه دولت تجار،  هاي ماليات برخي لغو از پس

 يدرصد 5/7 تا 5 ثابت كه براساس آن ماليات رساند، جمهور رئيس امضاي
 برق قبض با تجار مصوبه، اين اساس گرفته شده است. بر نظر در تجار براي
 و دنشومي ماليات مشمول درصد 5 ) دالر 7/90( روپيه 20000 از كمتر

 ماليات درصد 5/7 بيشتر مشمول مصرف ميزان با فروشان خرده و تاجران
 طريق از) ميليون دالر 5/122( روپيه ميليارد 27 ميزان. شد خواهند
 فروش بر ماليات پاكستان، دولت .شودمي آوريجمع تجار  ماليات
 اين تصويب با. است كرده اعالم 2022  مالياتي قوانين طريق از را جديدي
 پول المللي بين صندوق از دالر ميليارد 17/1 دولت پاكستان مصوبه،

)IMF (نهادهاي سوي از خارجي مالي كمكو درنتيجه  نمايدمي مينأت را 
 آسيايي توسعه و) WB( جهاني بانك جمله از المللي بين مختلف مالي
                )propakistaniمنبع:  -2022اوت  23( .يابد مي ادامه

  روسيه
 ماينرهاي توسط 2021 سال در برق گيگاوات 25/1 استفاده 

  روسيه در كوين بيت
 مينأت براي برق گيگاوات 25/1  ،2021 سال در كوين بيت روسي ماينرهاي

 مصرف دوبرابر تقريباً ميزان اين كه كردند، استفاده خود هايدستگاه انرژي
 ساالنه افزايش آمارها، بنابر. است كشور اين در 2020 سال در ارز رمز توليد
 وقفه بي طور به 2017 سال از روسيه در رمزارز استخراج براي برق مصرف
. است يافته افزايش سال در درصد 150 حداقل و است داشته صعودي روند

 728/0 ،2020 سال در روسيه در مستقر كوين بيت ماينرهاي برق مصرف
 گازپروم دولتي بزگ شركت مانند نفت توليدكنندگان. است بوده گيگاوات

 به كه هستند زمايشيآ هايپروژه توسعه حال در )Gazprom Neft( نفت

 سر همراه گاز از حاصل برق از تا دهدمي اجازه ارزها رمز توليدكنندگان
-Khanty منطقه در نفتي تأسيسات يك. نمايند استفاده نفتي سكوهاي

Mansi هايپمپ موازات به رمزارز استخراج دستگاه صدها اندازي راه براي 
 زمينه در صنعتي بزرگ گروه يك مديران از يكي. است تجهيز درحال نفت
 مجتمع مازاد برق زا درآمد منبع عنوان به ارز رمز استخراج از روسيه در گاز
 اند خواسته مسكو از صنعتي بزرگ هاي شركت. نمود ياد صنعتي بزرگ هاي
 براي كار اين انجام اگر حتي نمايند، قانوني را آنها توسط ارزها رمز توليد تا

 وزارت و  باشد داشته همراه به را باالتر برق هاي تعرفه و مالياتي قبوض آنها
 مالياتي درآمد كه باور اين. است نموده استقبال اقدام اين از نيز دارايي
 نيازمند بسيار حاضر درحال كه كشور اين خزانه تقويت به  تواند مي اضافي
 منبع: -2022اوت  12 ( .نمايد كمك است تربيش اعتباري منابع
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  عراق
اعالم تاريخ تكميل اتصال برق عراق به شبكه برق كشورهاي  

  شوراي همكاري خليج فارس
اوت، عراق، تاريخ تكميل  18به گزارش آژانس خبري عراق روز پنجشنبه 

خود به شبكه برق كشورهاي شوراي همكاري خليج فارس را اتصال برق 
اعالم  و  دليل تأخير در عملكرد خط برق تركيه را فاش كرد. به گفته 
سخنگوي وزارت برق عراق، اين كشور تاكنون در زمينه اتصال برق خود 
به شبكه برق كشورهاي شوراي همكاري خليج فارس پيشرفت خوبي 

ماه ديگر نياز دارد. وي در خصوص  18الي  12 داشته و براي اتمام كار به
عراق نيز توضيح داد كه اين پروژه از نظر فني به  هاتصال برق تركيه ب

اتمام رسيده و توافقنامه عملكرد نهايي به امضاء رسيده است، اما افزايش 
 -2022اوت  18( قيمت گاز و برق موجب تأخير در عملكرد آن شده است.
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  عربستان سعودي
ساخت بزگترين مزرعه بادي جهان در ازبكستان توسط  

  عربستان سعودي
، رئيس جمهوري ازبكستان از سفر به Taskand Timesبه گزارش 

گذاري وعده داده شده،  ميليارد دالر سرمايه 14عربستان سعودي با 
سازي براي  براساس اين گزارش، عربستان سعودي در حال آماده بازگشت.
شديد برق در اين كمبود رفع براي  به ازبكستان ميليارد دالر 12پرداخت 

متعهد  اي ، طبق توافقنامهACWA Powerكشور است. شركت سعودي 
 قالپاقستان قرهمگاواتي در منطقه  1500گرديده تا يك مزرعه بادي 

ها، اين مزرعه بادي بزرگترين مزرعه بادي  بق گزارشازبكستان بسازد. ط
 23( ميليون خانه را تأمين خواهد كرد. 65/1و برق  در جهان خواهد شد

  )MEMOمنبع:  -2022اوت 
  1000 - كاسا
  به دليل وضعيت افغانستان  CASA-1000 توقف پروژه 

تكميل شده است. رويترز به  درصد 30، 1000 –كاسا  بخش افغاني پروژه
كه در  1000 –كاسا  نقل از يكي از مقامات رسمي گزارش داد كه پروژه

خصوص احداث خط انتقال برق بين آسياي مركزي و آسياي جنوبي است، 
اين پروژه به  .به دليل آشفتگي در افغانستان متوقف شده است

هاي برق آبي اجازه  تاجيكستان و قرقيزستان، با شبكه گسترده نيروگاه
هاي تابستان به پاكستان و افغانستان  ژي مازاد خود را در ماهدهد تا انر مي

بفروشند. فيض علي سميف، رئيس دفتر اجراي پروژه تاجيكستان، گفت 
كه كار روي اين پروژه كه قرار بود در سال آينده تكميل شود، در سه 

عبداللطيف نظري،  كشور ادامه دارد، اما در افغانستان متوقف شده است.
در حال حاضر امنيت براي اجراي "اقتصاد افغانستان گفت:  معاون وزير
ها در افغانستان برقرار است و هر گونه اظهارنظر در مورد اوضاع  اين پروژه

سيار قريشي، اقتصاددان مي گويد:  ."نابسامان در افغانستان صحت ندارد
 با اجراي اين پروژه، افغانستان نه تنها پول انتقال برق دريافت مي كند،«

به گفته برخي از . "بلكه برق كشور را با هزينه كمتري تأمين مي كند
ميليون دالر  50ساالنه مقامات سابق دولت، افغانستان به طور متوسط 

 (DABS) امان اهللا غالب، رئيس شركت دبرشنا  درآمد خواهد داشت.
 ميليون دالر از 50مگاوات برق،  300افغانستان عالوه بر "گفت:  افغانستان

منبع:  - 2022اوت  21(. "داشت اين پروژه عايدي خواهد
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