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

 0/4گیگاوات نور ابوظبی را ساخته است .انتظار میرود سیستمهای
فتوولتائیک نصب شده خورشیدی تا پایان سال  4145چهار برابر شود و
به  0/5گیگاوات برسد .این شهر همچنین به تولید هیدروژن سبز چشم
دوخته است .در ماه مه ،برنامههایی برای یک تأسیسات هیدروژن سبز و
آمونیاک به ارزش  0میلیارد دالر مطرح شد که توسط یک پروژه

اختصاصی خورشیدی  011مگاواتی برق تولید خواهد کرد 8( .نوامبر

 -0201منبع)pv-tech.org :
پاکستان
افغانستان

صادرات  011مگاوات برق ایران به افغانستان
به گفته شرکت برشنا ،افغانستان توافقنامهای را با ایران امضاء کرده است
که براساس آن 011 ،مگاوات برق از ایران وارد این کشور میشود و تا
حدودی ،چالشهای بی برقی در استانهای هرات ،فراه و نیمروز رفع
خواهد شد .شهروندان کابل با آمدن فصل سرما نگران قطعیهای برق
هستند و از دولت خواستار تأمین برق  42ساعته میباشند .در این فصل،
قیمت زغال و چوب باال میرود و مردم با مشکالت زیادی مواجه خواهند
شد .این در حالی است که پیش از این نیز مسئولین شرکت برشنا گفته
بودند که نیاز کشور به برق ساالنه  051مگاوات است که  641مگاوات آن
از کشورهای همسایه تأمین میشود و  431مگاوات دیگر را منابع داخلی
تأمین میکنند 11( .نوامبر  -0201منبع :طلوع نیوز)
امارات متحده عربی

ساخت نیروگاه خورشیدی در سوریه توسط امارات متحده عربی
دولت سوریه روز پنجشنبه  00نوامبر ( 41آبان) با گروهی از شرکتهای
امارات متحده عربی قراردادی را برای ساخت نیروگاه خورشیدی در حومه
دمشق امضاء کرد .در هفته منتهی به  00نوامبر ،شیخ عبداهلل بن زاید آل
نهیان ،وزیر امور خارجه امارات متحده عربی با بشار اسد در دمشق دیدار
کرد و در مورد راههای توسعه همکاری و فرصتهای سرمایهگذاری گفتگو
کردند .به گفته رسانه دولتی سوریه ،این نیروگاه خورشیدی در حومه
شرقی دمشق در منطقه ودیان الربیعی ساخته خواهد شد؛ ساخت آن دو
سال طول میکشد و ظرفیت آن  311مگاوات خواهد بود .در این خبرها
هزینه آن ذکر نشده است ،تنها ذکر شده که ساالنه  045هزار تن در
مصرف سوخت صرفهجویی خواهد شد .هنوز مشخص نیست که آیا این
پروژه از تحریمهای آمریکا علیه سوریه مستثنی میشود یا خیر11( .
نوامبر  -0201منبع)startribune :

هدف ابوظبی برای دستیابی به  0/0گیگاوات انرژی
تجدیدپذیر تا سال  4145در تعهد جدید خود در COP26
ابوظبی اعالم کرده است که ظرفیت انرژیهای تجدیدپذیر خود را تا سال
 4145به  0/0گیگاوات خواهد رساند زیرا به دنبال کاهش  51درصدی
انتشار گازهای گلخانهای ناشی از تولید برق در دهه آینده است .امارات
متحده عربی امیدوار است تا سال  4145سهم انرژیهای تجدیدپذیر خود
را از  03درصد کنونی به  30درصد افزایش دهد .پیشبینی میشود که
حدود  7درصد از ترکیب برق آن از انرژی خورشیدی 27 ،درصد از انرژی
هستهای و بقیه از سوختهای فسیلی تأمین شود .دپارتمان انرژی
) (DOEاین ابتکار را در  COP26در گالسکو اعالم کرد و طرح خود را
مبنی بر ادامه استفاده از انرژی های خورشیدی و سایر انرژیهای تجدید
پذیر ،برقرسانی به منظور تولید آب و حمایت از اقدامات بهرهوری انرژی
را تشریح کرد .با استقرار بیشتر انرژیهای تجدیدپذیر در آینده مانند
پروژه فتوولتائیک خورشیدی  4گیگاواتی الظفره ابوظبی که قرار است تا
سال  4143انجام شود ،و همچنین انرژی هسته ای براکه ،کل ظرفیت
تولید برق پاک در امارات به  0/0گیگاوات خواهد رسید .عالوه بر پروژه
الظفره ،ابوظبی همچنین در حال برنامهریزی دو پروژه خورشیدی دیگر در
مجموع با ظرفیت  4گیگاوات است و قبالً نیروگاه فتوولتائیک با ظرفیت

افزایش قیمت برق پاکستان
در بحبوحه افزایش تورم در پاکستان ،سازمان تنظیم مقررات ملی برق
)(NEPRAقیمت برق را تا میزان  0/60روپیه (حدود یک سنت) به ازای
هر کیلووات ساعت افزایش داده است .بر اساس بیانیه صادر شده توسط
نپرا ،افزایش اخیر در تعرفه پایه اعمال شده که براساس آن برای مصرف
کنندگان خانگی قیمت برق هر کیلووات ساعت  0/60روپیه افزایش یافته
است .این در حالی است که برای مشترکین تجاری و غیره ،تا میزان 0/33
روپیه ( معادل  1/0سنت) به ازای هر کیلووات ساعت برق ،افزایش مییابد.
نرخ های جدید تعرفه برق پاکستان از اول نوامبر در سراسر کشور اجرایی
شده که ساالنه  035میلیارد روپیه برای کشور درآمد به همراه خواهد
داشت .در این بیانیه آمده است که افزایش نرخها برای افرادی که 411
کیلووات ساعت یا کمتر برق مصرف کردهاند ،اعمال نمیشود 6( .نوامبر
 -0201منبع)aninews:
ترکمنستان

افزایش  32درصدی صادرات برق ترکمنستان
ترکمنستان صادرات برق خود را از ماه ژانویه تا اکتبر  32درصد افزایش
داد .به گزارش ترند به نقل از خبرگزاری کبار ،چاریمیرات پورچکوف،
معاون نخست وزیر ،در نشست دولت ترکمنستان گزارش داد که وزارت
انرژی این کشور طی  01ماه سال  ،4140عرضه برق به خارج از کشور را
 33/3درصد افزایش داده است .به گفته وی ،نرخ رشد تولید برق در
کشور  000/7درصد بوده است .در عین حال ،وزارت انرژی ترکمنستان به
بیش از  040درصد هدف برنامه ریزی شده خود دست یافته است8( .

نوامبر  -0201منبع)Trend :
عربستان سعودی

مذاکره بنگالدش با عربستان سعودی
یک مقام رسمی بنگالدش اعالم کرد که این کشور جهت اجرا و توسعه
پروژه خورشیدی  0گیگاواتی در این کشور ،در حال مذاکره با شرکت
برق آکواپاور عربستان است .با اجرای این پروژه بنگالدش قادر است
یک گیگاوات برق کشورهای آسیای جنوب شرقی را تأمین کند .این
کشور همچنین در نظر دارد که به سمت بهرهگیری از منابع انرژی پاک
حرکت کند 5( .نوامبر  -0201منبع)tbsnews:

تکمیل فاز دوم پروژه خورشیدی عربستان
شرکت ملی توسعه کشاورزی عربستان سعودی (  )NADECخبر
تکمیل احداث فاز دوم پروژه پارک خورشیدی هراض با ظرفیت
بهرهبرداری  31مگاوات را اعالم کرد .این شرکت گفت که در مرحله
عملیاتی و بهرهبرداری از این پروژه است .پارک خورشیدی هراض قرار
بود در اکتبر  4141راهاندازی شود اما در بحبوحه شیوع ویروس کرونا
به تعویق افتاد .شرکت ملی توسعه کشاورزی عربستان سعودی اعالم
کرد که این مزرعه خورشیدی با دیگر منابع تولید انرژی NADEC
یکپارچه شده و این اقدام موجب کاهش مصرف سوخت تا  06میلیون
لیتر ،کاهش  2درصدی هزینه انرژی تا  2/0میلیون ریال سعودی (0/0
میلیون دالر) و کاهش انتشار کربن به میزان  53میلیون کیلوگرم در
سال میگردد 0( .نوامبر-0201منبع)arabnews :

