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نامه

دفتر برنامهریزی و اقتصاد کالن برق و انرژی  -گروه آمار و ترازنامه

برق ارمنستان کمک کند تا مسائل خاص زیستمحیطی را در چارچوب
اقدام برنامه شهر سبز ) ،(GCAPمانند کاهش انتشار گازهای گلخانهای
یکپارچه سازی نیروگاههای تجدیدپذیر به سیستم انرژی کشور ،حل نماید.
این بودجه از گذار ارمنستان به سوی فناوریهای دیجیتال از طریق معرفی
طیف وسیعی از سیستمهای اتوماسیون هوشمند ،سیستمهای حسابداری
(ثبت درآمدها ،هزینهها و سایر فعالیتهای مالی) ،افزایش قابلیت اطمینان و

آذربایجان

احیای زیرساختهای انرژی مناطق آزاد شده آذربایجان
توسط دولت این کشور
در یک جلسه آنالین که در روز  31اوت ( 9شهریور) برگزار گردید ،اقدامات
انجام شده برای عرضه انرژی به مناطق آزاد شده آذربایجان از ارمنستان
مورد بررسی قرار گرفت .نمایندگان نهادهای دولتی مربوطه ،اقدامات انجام
شده برای تأمین برق و حرارت تأسیسات استراتژیک شوشا را مورد بحث و
بررسی قرار دادند و از مراحل ساخت نیروگاهها ،خطوط برق و بویلرهای این
مناطق مطلع شدند .همچنین ،احداث نیروگاههای برقآبی خداآفرین (200
مگاوات) و قیز قلعه سی ( 80مگاوات) از جمله موضوعات مورد بررسی در
این جلسه بود .ستاد هماهنگی مناطق آزاد شده آذربایجان در  24نوامبر
 2020تحت فرمان ریاست جمهوری این کشور تأسیس شد .ریاست این
ستاد با رییس نهاد ریاست جمهوری آذربایجان است .پیشتر ،الهام علی اف
رئیس جمهور آذربایجان اظهار داشت که با بازسازی ظرفیتهای تولید برق
و خطوط انتقال نیرو در این مناطق ،قره باغ به منطقه انرژی سبز تبدیل می
شود .در سوم ماه مه سال میالدی جاری ،رئیس جمهور آذربایجان فرمان
ایجاد منطقه انرژی سبز در سرزمینهای آزاد شده را امضاء کرد .بر اساس

انعطافپذیری شبکه برق ،حمایت نموده و به طور قابل توجهی عملکرد

سیستم را بهبود میبخشد13( .

پاکستان

سپتامبر-2021منبع(news.am:

آغاز فعالیت هاب انرژی (نیروگاه ها) در بلوچستان پاکستان
توسعه پروژه کارخانه سیمان دیجیخان  DG Khanدر بلوچستان پاکستان
با احداث یک واحد بازیافت انرژی حرارتی  10مگاواتی ) (WHRو یک
نیروگاه زغالسوز  30مگاواتی که قادر است برق تولیدی را به شبکه متصل
نماید ،با موفقیت محقق شد .در ژوئن  ،2019کارخانه سیمان دیجی خان
قراردادی با شرکت  Conservation Sinoma Energyبرای توسعه و
یکپارچهسازی هاب کارخانه سیمان بلوچستان ،منعقد کرد .نیروگاه زغال-
سوز  30مگاواتی از سیستم حرارتی گرمایش اولیه با درجه حرارت و فشار
بسیار باال ) (uHPHTاستفاده مینماید ،بهرهوری حرارتی نیروگاه را تا حد
زیادی بهبود میبخشد و مصرف زغالسنگ و هزینه کلی تولید را کاهش
میدهد .انتظار میرود سیستم ( فرادما یا  ،)uHPHTمصرف استاندارد
زغالسنگ را حدود  10400تن کاهش دهد .همچنین برآورد شده انتشار
دیاکسید کربن را تا میزان  23700تن کاهش خواهد داد 9( .سپتامبر -2021
منبع)dailytimes:
ترکیه

این فرمان  ،مبلغ  1/4میلیون دالر از صندوق ذخیره ارزی جهت عقد

افزایش ظرفیت برقآبی در ترکیه علیرغم خشکسالی در
این کشور

منطقه انرژی سبز در قره باغ و تدوین طرح جامع مناسب آن به وزارت

اگرچه ظرفیت برقآبی نصب شده ترکیه همچنان علیرغم خشکسالی در

انرژی آذربایجان اختصاص داده شده است( .اول سپتامبر -2021منبع:

این کشور در حال توسعه است ،اما تولید برق از نیروگاههای برقآبی در

قرارداد با یک شرکت مشاورهای تخصصی بین المللی جهت توسعه مفهومی

)azernews

دوره ژانویه تا ژوئیه امسال به  20/1درصد کاهش یافته است .تا پایان ماه
ژوئیه 735 ،نیروگاه برقآبی در ترکیه برق تولید نمودند .طی دوره ژانویه تا
ژوئیه سال جاری میالدی ،سهم نیروگاههای برقآبی از کل تولید برق کشور
به میزان  188/7میلیارد کیلوواتساعت 20/1 ،درصد یا معادل 37/9
میلیارد کیلوواتساعت بود .به دلیل بروز خشکسالی در سه ماهه پایانی
سال  2020در ترکیه ،تولید برق نیروگاههای برقآبی دچار کاهش
چشمگیری شدند .طی همین دوره در سال گذشته ،سهم
نیروگاههای برق آبی در تولید برق  31/6درصد بود که معادل تولید 53/8
میلیارد کیلووات ساعت از مجموع  170/4میلیارد کیلووات ساعت برق
تولیدی از کلیه منابع انرژی در ترکیه بود .در پایان ماه ژوئیه سال جاری،

ارمنستان

ظرفیت برقآبی ترکیه به  31436مگاوات رسید که  32درصد از کل ظرفیت

ارائه وام سرمایه گذاری جهت تکمیل فاز دوم شبکه سراسری
در ارمنستان

های برق آبی  60درصد از کل ظرفیت تجدیدپذیر نصب شده ترکیه به

دو بانک اروپایی بازسازی و توسعه ) (EBRDو توسعه آسیایی ) (ADBبه

میزان  52هزار مگاوات را تشکیل میدهند .اولین نیروگاه برق آبی ترکیه،

شرکت شبکه های برق ارمنستان برای اجرای فاز دوم برنامه سرمایه گذاری

نیروگاه تارسوس در استان مرسین بود که در سال  1902با ظرفیت 60

 10ساله این کشور در مجموع  105میلیون دالر وام میدهند .این وامها

کیلووات شروع به کار کرد .ظرفیت این نیروگاه در سال  1950به  18مگاوات

جهت نوسازی زیرساختهای شبکه توزیع برق ارمنستان در استانها و

و در سال  1960به  412مگاوات افزایش یافت .توسعه ظرفیت برقآبی ترکیه

همچنین در شهرهای بزرگ مورد استفاده قرار میگیرد .الزم به ذکر است

به ویژه پس از سال  2000سرعت گرفت و در پایان سال  2006به 13063

که دو شهر ایروان و گیومری (دومین شهر پرجمعیت ارمنستان) در برنامه

مگاوات رسیده و در سال  2014به  23643مگاوات و تا پایان سال  ،2020این

" شهرهای سبز " گنجانده شدهاند .قرار است این وام به شرکت شبکههای

میزان به  30984مگاوات افزایش یافت .بر اساس گزارش انجمن بینالمللی

نصب شده این کشور به میزان  98264مگاوات را شامل میشود .نیروگاه

نیروگاه های برقآبی ( ،)IHAترکیه با افزودن  2500مگاوات به ظرفیت برق

حدود  20میلیارد دالر برآورد شده است 17( .سپتامبر  -2021منبعDaily :

آبی این کشور در سال  ، 2020عنوان دومین کشور پس از چین را در میان

)Sabah

کشورهای توسعه دهنده ظرفیت برقآبی به خود اختصاص داد .بر اساس
برآورد آژانس بین المللی انرژی ،ظرفیت برق آبی ترکیه تا سال  2023به
 34000مگاوات افزایش خواهد یافت .بر اساس دادههای انجمن جهانی
نیروگاههای برقآبی ،ترکیه در حال حاضر در میان  10کشور برتر جهان با
باالترین ظرفیت نصب شده برق آبی قرار دارد .چین ،برزیل و آمریکا به
ترتیب با  103 ،370و  102هزار مگاوات ظرفیت نصب شده برقآبی رتبه اول
تا سوم جهان را به خود اختصاص دادهاند 1( .سپتامبر  -2021منبعDaily :
)sabah

عراق

اعالم آمادگی مصر برای احداث نیروگاه در عراق
به گفته سفیر مصر در عراق روز سه شنبه  14سپتامبر ،مصر به دنبال
پروژههای سرمایهگذاری برای تولید برق در عراق است .وی با بیان اینکه
"شرکتهای مصری می توانند این کار را تکمیل کرده و به موقع تحویل
دهند "،خاطر نشان کرد" :برخی از این شرکتها برای تکمیل پروژهها در
شهرهای مختلف عراق که داعش به آنها حمله کرده ،کار کردهاند".
همچنین وی در مورد اتصال شبکه برق میان عراق ،مصر و اردن توضیح

افزایش قیمت گاز مصرفی بخشهای تولید برق و صنعت در ترکیه
شرکت دولتی نفت و گاز ترکیه ) ،(BOTASدر روز پنجشنبه دوم سپتامبر
( 11شهریور) اعالم نمود که از ماه سپتامبر قیمت گاز برای مصارف صنعتی و
تولید برق 15 ،درصد افزایش خواهد یافت .اخبار تفضیلی در این خصوص
متعاقباً اعالم خواهد شد 1( .سپتامبر  -2021منبع)Reuters :

بهرهبرداری از واحد اول نیروگاه هستهای  Akkuyuترکیه تا
ماه مه 2023
رییس جمهور ترکیه در بازدیدی که روز  17سپتامبر ( 26شهریور) از
نیروگاه هستهای آککویو داشت ،اعالم نمود که واحد یک این نیروگاه تا ماه
مه سال  2023تکمیل و به بهره برداری خواهد رسید .شرکت دولتی انرژی
هستهای روس اتم روسیه در حال ساخت این نیروگاه است .دو کشور در
سال  2010توافقنامه همکاری امضاء کردند و ساخت نیروگاه از سال 2018
آغاز گردید .ساخت واحد دوم در ماه ژوئن سال گذشته آغاز شد .ترکیه و
روسیه در ماه مارس سال جاری میالدی ،ساخت سومین راکتور از مجموع
چهار راکتور نیروگاه را آغاز کردند .مراسم کلنگ زنی ساخت چهارمین
راکتور سال آینده برگزار می شود .برنامهریزی شده تا سه واحد باقیمانده
این نیروگاه تا پایان سال  2026به بهره برداری برسند .این بدان معناست که
هر یکی از واحدها باید در طول یکسال تکمیل شوند و به بهره برداری
برسند تا در نهایت مجموع ظرفیت نصب شده آنها به  4800مگاوات برسد.
به گفته رییس جمهور ترکیه این پروژه یکی از نمادهای مهم تحقق اهداف
استراتژیک این کشور تا سال  2023خواهد بود .پس از اتمام کار ،انتظار می-
رود این نیروگاه ساالنه  35تراوات ساعت برق تولید کند و حدود  10درصد
از تقاضای برق ترکیه را تأمین نماید .عمر مفید این نیروگاه  60سال تخمین
زده می شود و تا بیست سال پس از آن قابل تمدید خواهد بود .این نیروگاه
بار پایه ،وابستگی به واردات سوخت به ویژه گاز طبیعی را در ترکیه به طور
قابل مالحظهای کاهش خواهد داد .کل سرمایهگذاری برای این نیروگاه

داد" :پروژهای برای اتصاالت برق میان این کشورها وجود دارد .در حال
حاضر منتظر هستیم که وزارت برق عراق سیستم برق را به اردن وصل
کند ،سپس پروژه توسط مصر تکمیل خواهد شد 14( ".سپتامبر -2021
منبع :شفق )NEWS

افزایش ظرفیت تولید برق در عراق تا  45هزار مگاوات با
استفاده از انرژی خورشیدی و سایر منابع انرژی
روزنامه رسمی الصباح گفت ،ظرف مدت پنج سال ،نیروگاههای خورشیدی
و دیگر پروژههای تولید برق ،ظرفیت تولید برق عراق را به بیش از دو
برابر ظرفیت فعلی یعنی نزدیک به  45هزار مگاوات افزایش میدهند .به
گفته سخنگوی وزارت برق عراق ،در حال حاضر ،این کشور حدود  20هزار
مگاوات برق تولید میکند ،اما ظرفیت تولید برق به عنوان بخشی از برنامه
پنج ساله توسعه ،توسط این وزارتخانه به شدت افزایش خواهد یافت .وی
گفت :این طرح در سه مرحله کوتاه مدت ،میان مدت و بلند مدت اجرا
خواهد گردید .در مرحله اول تا پایان سال جاری 5 ،هزار مگاوات به
ظرفیت تولید برق عراق اضافه خواهد شد .در مرحله دوم 7 ،هزار مگاوات
اضافه خواهد شد و بقیه نیز در مرحله سوم اضافه میگردد .به گفته وی،
عراق قصد دارد چندین نیروگاه خورشیدی احداث کند که برخی از آنها با
ظرفیت ترکیبی  3هزار مگاوات توسط توتال فرانسه و مصدر ابوظبی اجرا
خواهند شد .همچنین وی گفت :در ماه اوت وزارت برق عراق توافقنامه
اولیهای را با شرکت دولتی  Power Chinaبرای احداث نیروگاههای
خورشیدی با ظرفیت  2هزار مگاوات امضاء کرده است 11( .سپتامبر
 -2021منبع)SOLARQUARTER :
عربستان سعودی

احداث نیروگاه بادی در عربستان سعودی
کمیسیون انرژی عربستان قرارداد سرمایه گذاری با یک شرکت فوالد
محلی جهت راهاندازی یک نیروگاه بادی با هزینه کل  145میلیون ریال
سعودی (معادل  39میلیون دالر) برای منطقه صنعتی ینبع ،امضاء کرد.

انتظار میرود تولید تجاری این نیروگاه تا پایان سه ماهه دوم  ،2023آغاز

مگاوات تا سال  2035افزایش دهند .در همین حال ،در راستای گسترش

شود .این مشارکت بخشی از تالشهای کمیسیون انرژی عربستان جهت

کاربرد انرژی سبز در روسیه ،دولت از برنامههایی برای ساخت تأسیسات

تنوع بخشیدن به سرمایهگذاری در شهر صنعتی ینبع (کنار ساحل دریای

تولید هیدروژن در جزیره ساخالین در شرق دور روسیه ،با هدف دستیابی

سرخ) است 14( .سپتامبر  -2021منبع)zawya :
کویت

به تولید ساالنه  100هزار تن با همکاری کشورهای ژاپن و کره جنوبی تا سال

کویت در تالش برای جذب سرمایه گذاری بخش خصوصی
جهت توسعه ظرفیت برق

 2030رونمایی نمودند 12( .سپتامبر  -2021منبع)evwind.es :

به گزارش رویترز ،مقامات ارشد دولتی و وزارت انرژی کویت به دنبال تأمین
میلیاردها دالر از شرکتهای خصوصی هستند تا از توسعه مناسب پروژه-
های برق این کشور طی  20سال آتی اطمینان حاصل نمایند .براساس
گزارشهای رسانههای کویتی ،ظرفیت برق کویت  17000مگاوات (مگاوات)
براورد میگردد و قرار است طی بیست سال آینده حدود  14000مگاوات به
آن افزوده شود .به گفته رئیس نهاد پروژه های مشارکتی کویت در مصاحبه
با رویترز ،استفاده ازظرفیتهای مشارکت بخش دولتی -خصوصی ()PPP
فاکتور کلیدی در دستیابی به این هدف است .وی افزود پروژههای انرژی از
پروژههای کلیدی کویت و در اولویت پروژههای این کشور قرار دارند .در
ادامه وی از به پایان رسیدن فاز امکان سنجی پروژه های الزورر 2و  3و
الخیران و بررسی توسط این نهاد جهت واجد شرایط بودن برای تصویب و
اجرا از طریق طرحهای مشارکت دولتی -خصوصی خبرداد .برنامه  PPPدر
کویت مبتنی بر ایجاد شرکتهای سهامی عامی است که پروژههایی را اجرا
مینمایند که توسط شریک استراتژیکی مدیریت میشوند و کاالها و
خدمات تولید شده توسط دولت خریداری میشود .طبق قانون 50 ،درصد از
سهام این شرکتها به شهروندان کویتی اختصاص داده میشود و بین  26تا
 44درصد به یک سرمایه گذار استراتژیک کویتی یا خارجی اختصاص می-
یابد و سهام باقیمانده متعلق به دولت خواهد بود 1( .سپتامبر  -2021منبع:
)Arabnews
روسیه

پیش بینی کاهش رشد بی سابقه قیمتهای انرژی در اروپا
پس از راه اندازی سریع پروژه نورداستریم 2
سخنگوی کاخ کرملین روز چهارشنبه در حالی که مسکو در انتظار صدور
مجوزهای نظارتی برای آغاز پروژه  Nord stream2است ،اعالم نمود که راه
اندازی سریع خط لوله انتقال گاز از روسیه به آلمان ،میتواند سرعت
افزایش قیمتهای انرژی در اروپا را آرام نماید .روسیه هفته گذشته اعالم
کرد که ساخت خط لوله نورد استریم  2به ارزش  11میلیارد دالر به آلمان را
به پایان رسانده و ظرفیت صادرات گاز خود را از طریق دریای بالتیک دو
برابر کرده است .با این حال ،شروع عملیات انتقال گاز از طریق این مسیر

آغاز ساخت نیروگاه های بادی توسط شرکت دولتی روس اتم
در سراسر روسیه

طول انجامد .وی در مصاحبه مطبوعاتی با رسانههای خبری اظهار داشت"،

به گزارش تاس ( Novawind) ،بخش انرژی بادی غول انرژی روسیه ،شرکت

آنچه واضح است این است که با توجه به تقاضای باالی انرژی در اروپا ،بدون

روس اتم ،درحال برنامهریزی برای ساخت نیروگاههای بادی در سراسر

تردید راه اندازی سریع این پروژه ،پارامترهای تعیین قیمت گازطبیعی در

روسیه است .این برنامه بر اساس توافق نامههای از پیش تعیین شده برای

اروپا ،از جمله در بازار روزانه انرژی را به طور قابل توجهی متعادل می-

تأمین برق که بر اساس آن توسعه منابع انرژی تجدیدپذیر توسط دولت

نماید" .قیمت روزانه در پایانه صادراتی  TTFهلند در روز چهارشنبه 15

پشتیبانی میگردد ،اجرا خواهد شد و سراسر روسیه را در برمیگیرد.

سپتامبر ( 24شهریور) با توجه به پایینترین سطح در مخازن زیرزمینی گاز

بادی از طریق مناقصه جاری

طبیعی اروپا ،به باالترین سطح خود  79یورو بر هر مگاوات ساعت ویا 960

 NovaWindتحت برنامه توافقنامههای تأمین برق انتخاب میشود.

دالر بر هزار متر مکعب گاز طبیعی رسید .بعید به نظر می رسد که رکورد

 ،Novawindجدیدترین بخش شرکت روس اتم است که وظیفه توسعه

افزایش قیمت انرژی که هزینههای تولید برق اروپا را به باالترین سطح خود

فهرست مناطق پروژههای نیروگاه

انرژی بادی در مناطق تولید انرژی این شرکت را بر عهده دارد .این شرکت با
ادغام کلیه تأسیسات انرژی بادی شرکت روس اتم در سال  2017تأسیس
شد تا یک استراتژی جامع برای تولید برق بادی ایجاد نماید .این شرکت
شامل نیروگاههای بادی ،کارخانههای تولید توربینهای بادی ،بازاریابی،
فروش و پشتیبانی پس از فروش تجهیزات مربوط به انرژی باد در شرکت
روس اتم است .بنابر گزارش خبرگزاری تاس ،سیاست دولت با هدف حمایت
از ساخت تأسیساتی که از منابع انرژی تجدیدپذیر استفاده مینمایند ،تا
سال  2024به قوت خود باقی است .اگرچه پروژههای تحت این برنامه تقریباً
تاکنون همه انتخاب شدهاند .به گفته معاون وزیر صنعت و تجارت روسیه،
این برنامه به شرکتهای روسی اجازه میدهد تا ظرفیت تولید تجهیزات
تولید انرژی تجدیدپذیر را دو برابر نمایند و این میزان را ساالنه 2600

نیاز به تأیید سازمانهای نظارتی آلمان دارد که ممکن است تا چهار ماه به

در چند سال گذشته رسانده است ،پیش از پایان سال کاهش یابد و این
نشان میدهد که تأمین گرمای زمستان برای مصرف کنندگان گران تمام
خواهد شد .خبرگزاری اینترفاکس روز چهارشنبه  15سپتامبر به نقل از
معاون نخست وزیر روسیه اعالم نمودکه وزارت انرژی روسیه قرار است در
روزهای آینده گزارشی درباره احتمال صادرات زود هنگام گاز از طریق
شرکت روس نفت به اروپا از طریق خط لوله نورد استریم  2تهیه کند .این
درحالیست که در حال حاضر ،گازپروم دارای حقوق انحصاری برای صادرات
گاز خطوط لوله روسیه است .براساس مقررات اتحادیه اروپا (بسته سوم
انرژی) ،دستیابی شخص ثالث به خط انتقال نورد استریم نیازمند کسب
مجوزهای ویژه است 17( .سپتامبر  -2021منبع)oedigital :

