
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 مشهد -نمايندگي وزارت امور خارهج رد شمال و شرق كشور  دفتر
 

           

 بسمه تعالی

 

 معاونت محترم هماهنگی امور اقتصادي استانداري خراسان رضوي

هاي خدمات فنی و  هاي حضور شركت هاي تجديدپذير ازبكستان و فرصت گزارش صنعت انرژي ارسالموضوع: 

 مهندسی ايرانی در اين بازار

 با سالم 

 عنوان با( ازبكستان) تاشكند در ايران اسالمی جمهوري سفارت از دريافتی گزارش پيوست به احتراماً         

 مهندسی و فنی خدمات هاي شركت حضور هاي فرصت و ازبكستان تجديدپذير هاي انرژي صنعت هاي ظرفيت"

 ردد. گ می ايفاد الزم اقدام هرگونه دستور و آگاهی جهت "بازار اين در ايرانی

 

 
                                         

 ارباب خالص غالمعباس  

 وزير و رئيس نمايندگی مشاور
 

                          

 

 :  رونوشت

 مديركل محترم هماهنگي اموراقتصادي استانداري خراسان رضوي  - 

 رياست محترم سازمان صنعت ، معدن وتجارت خراسان رضوي  - 

 مديرعامل محترم شركت برق منطقه اي خراسان رضوي  - 

 مديرعامل محترم شركت آب منطقه اي خراسان رضوي  - 

 معادن و كشاورزي خراسان رضوي يع،رياست محترم اتاق بازرگاني ، صنا  - 

 مراتب جهت بهره برداري الزم  - 

 جناب آقاي  نيرآبادي سفير محترم جمهوري اسالمي ايران در تاشكند  - 

 جناب آقاي  حقيقيان دستيار محترم وزير در امور اوراسيا  - 

 دوجانبهترم  هماهنگي و پايش روابط اقتصادي جناب آقاي   معصومي فر مدير كل مح  - 

 اداره كل ديپلماسي اقتصادمقاومتي،پايش و مقابله با تحريم ها  - 
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 ظرفیت های صنعت انرژی های تجدید پذیر ازبکستان 

 و فرصت های حضور شرکت های خدمات فنی و مهندسی ایرانی در این بازار 

 مقدمه:

موضوع جدیدی در ازبکستان موضوع انرژی های نو به استثنای انرژی استحصال شده از طریق آب ، 

ازبکستانی و بویژه آقای میرضیایف، رئیس جمهور این است و بیشتر در دو سال اخیر مورد توجه مقامات 

 درصد 90تا  80کشور قرار گرفته است . در حال حاضر مهمترین منبع تامین انرژی در ازبکستان که بین 

ازبکستان  ی انجام شده،طبق برآوردها .منبع گاز می باشدتامین انرژی را تشکیل می دهد، انرژی حرارتی با 

      نیاز این کشور را تامین سال آینده  30الی  25ر مربع دخایر ثابت شده گاز دارد که تا  تریلیون مت 1.8حدود 

منبع  ،بعد از گاز  .کنددرصد از گاز خود را با خط لوله صادر می  25حدود همچنین این کشور  می نماید.

غال سنگ با ذخایری ذ، منبع در مقام سوم  میلیون بشکه ذخایر نفت و 590ود حد، دوم انرژی ازبکستان 

 میلیارد تن می باشد.  3بالغ بر 

برای اولین بار جهت تنظیم  2018دولت ازبکستان به دستور رئیس جمهور این کشور در دسامبر 

هماهنگی های انرژی ، وزارت انرژی را تاسیس کرد و این وزارتخانه با توجه به عضویت ازبکستان در سال 

،  2030-2019موافقتنامه پاریس و اجرای مصوبه استراتژی انتقال به اقتصاد سبز برای سالهای  در 2018

درصدی  10بهینه سازی مصرف انرژی، متنوع سازی سازی منابع انرژی و کاهش  سیاست اصلی خود را 

ود را در سهم انرژی تجدید پذیر خقرار داد . بر همین اساس دولت در تالش است گازهای گلخانه تولیدی 

 درصد برساند.  25تولید برق به 

 الف( تولید برق در ازبکستان :

 70مگاوات با تولید ساالنه برق به میزان  14.100حدود  در حال حاضر ظرفیت تولید برق ازبکستان

با برنامه های توسعه ای در دست اقدام خود در نظر دارد آن را تا سال که  میلیارد کیلو وات ساعت می باشد

از ازبکستان ،  به رشد انرژی روبا توجه به نیاز  میلیارد کیلو وات ساعت افزایش دهد.  117به  2030

اگرچه ازبکستان  .واردات داردبرای نواحی و استان های مرزی خود نیز کشورهای قیرقیزستان و تاجیکستان 

افغانستان نیز صادر می نماید و یا در برخی از فصول سال ، برق مازاد خود را به کشورهای منطقه و از جمله 

 از کشور خود اقدام می کند. تاجیکستان ت برق یبه ترانز

در مجموع مصرف برق در ازبکستان به دلیل روند رشد جمعیت و همچنین مسیر توسعه اقتصادی 

 مصرف یک 2000به طوری که بر اساس آماری اعالمی این کشور در سال  این کشور رو به افزایش می باشد

 160درصد افزایش به بیش از  35با های اخیر کیلو وات ساعت برق بوده که این میزان در سال 114خانواده 

بر این اساس ازبکستان در قالب برنامه های توسعه تامین منابع انرژی خود به  کیلو وات ساعت رسیده است.

ضمن روی آورده است که هم  روش های جایگزین تامین انرژی از جمله انرژی هسته ای و انرژی های نو



بتواند نیازهای داخلی رو به رشد خود را تامین کند و هم بتواند منبع پرهیز از سوخت های آالینده فسیلی ، 

در این  اکستان ایجاد نماید.این کشور با نگاهی به بازارهای منطقه و افغانستان و پ ایدرآمد پایداری بر

لین بار قانون مرتبط با انرژی های نو را تصویب نمود که به موجب برای او 2019ارتباط ازبکستان در سال 

از منابع انرژی های نو تامین  2030درصد از انرژی مورد نیاز کشور تا سال  25حدود آن مقرر شده است 

 شود. 

در این گزارش به طور تفکیکی به ظرفیت های فعلی و بالقوه ازبکستان در زمینه های مختلف انرژی 

پرداخته می شود و در انتها نیز زمینه های حضور شرکت های ایرانی در این حوزه ها مورد بررسی قرار نو 

 خواهد گرفت.

 ( انرژی برق آبی:ب

قدمت دارد که بیشتر به نیروگاههای برق  سال 80موضوع انرژی برق آبی در کشور ازبکستان حدود 

ساخته شده است بر در دره فرغانه و شهر سمرقند آبی این کشور که در دوره اتحاد جماهیر شوروی سابق 

ی قیرقیستان و تاجیکستان متنوع و گسترده نیست ولی اگرچه منابع آبی ازبکستان مانند کشورهامی گردد. 

در مجموع نیروگاههای برق آبی کوچک و متوسط در این کشور که با جریان و فشار آب رودخانه های داخلی 

بی ازبکستان برای تاشکند و برخی دیگر از آولویت هستند. بیشتر طرحهای برق همخوانی داشته باشد ، در ا

 طرحها برای مناطقی چون اندیجان، سمرقند و قشقه دریا در نظر گرفته شده است. 

میلیارد کیلو وات ساعت در سال می باشد که  27.5انرژی برق آبی ازبکستان حدود  بالقوهظرفیت 

میلیارد کیلو وات ساعت بر  6.5مگاوات یعنی حدود  1854تنها لیدی آن ظرفیت بالفعل تودر حال حاضر 

این نسبت در سهم انرژی برق آبی در  . اعالم شده استحسب بارش ساالنه و میزان آب ورودی رودخانه ها 

از جمله نیروگاههای فعال برق آبی درصد برآورد می شود.  12تا  10حدود نیز تولید کلی برق ازبکستان 

ازبکستان می توان به نیروگاه برق آبی توپوالنگ در استان سرخان دریا، نیروگاه گیسار در شهر سبز ، نیروگاه 

 ، نیروگاه چارواق تاشکند،فرغانه، و چندین نیروگاه دیگردوم اندیجان ، نیروگاه آهنگران در منطقه آهنگران

 نام برد. 

تنظیم شده  2024تا  2020د که برای سالهای ازبکستان مطابق با برنامه جامع توسعه برق آبی خو

درصد برساند. در  15.8در تالش است با انجام سرمایه گذاری های مختلف سهم تولید برق آبی را به است، 

میلیون دالر برای توسعه و نوسازی این صنعت در نظر گرفته  650میلیارد و 2،  2017این رابطه در سال 

میلیون دالر در حومه  810( با سرمایه  Pskem Riverمگاواتی ) 404است که توسعه نیروگاه برق آبی 

میلیون دالر و همچنین  نیروگاه برق  480( با سرمایه Mullalakمگاواتی مال لک ) 240تاشکند و نیروگاه 

میلیون دالر در ساحال رودخانه چاتکال در برنامه توسعه  180( با سرمایه Nijnechatkalskayaبی )آ

از جمله طرحهای برق آبی ازبکستان که با سرمایه گذاری خارجی در دست ساخت و یا . استگرفته قرار

 مطالعات اولیه هستند به شرح ذیل می باشند؛



( با سرمایه گذاری مشترک چین و ازبکستان به ارزش Uchkurganـ نیروگاه فرغانه در منطقه )

 میلیون دالر 31

و سد مشترک بر روی رودخانه زرافشان با ظرفیت ـ طرح ازبکستان و تاجیکستان برای ساخت د

 مگاوات 320

نیروگاه کوچک تا  6ی ساخت لیون دالری بانک توسعه آسیایی برامی 60ـ تصویب سرمایه گذاری 

 مگاوات 25با ظرفیت کلی  2023سال 

سرمایه گذاری مشترک چین و ازبکستان برای نوسازی نیروگاههای شهرخان سای، آبشار تاشکند  ـ 

 میلیون دالر  74و آبشار بوزسوو به ارزش 

سرمایه همچنین میلیون یورویی فرانسه در طرح نوسازی نیروگاه چارواق و  13ـ سرمایه گذاری 

 میلیون یورویی در توسعه نیروگاه اندیجان 60گذاری 

در  این کشورشرکت برق آبی ازبکستان بعنوان متولی اصلی توسعه صنعت برق آبی  ،وه بر این عال

ایستگاه برق آبی کوچک ایجاد نماید و  16مگاواتی و همچنین  30نظر دارد چهار نیروگاه برق آبی با ظرفیت 

صورت تعداد نیروگاههای ایستگاه برق آبی قدیمی را نیز بازسازی و مدرن کند که در این  21در همین راستا 

میلیارد کیلو وات ساعت  9.34نیروگاه کوچک و بزرگ با ظرفیت تولید   57برق آبی این کشور به عدد 

 خواهد رسید. 

 ج( انرژی خورشیدی و بادی :

روز متوسط هوای آفتابی و همچنین قرار داشتن برخی از استانهای  300ازبکستان به دلیل داشتن   

جریان های بادی از ظرفیت نسبتا خوبی در حوزه انرژی خورشیدی و بادی نیز برخوردار این کشور در مسیر 

که برآورد کرده اند  گیگا وات برق  8ظرفیت بالقوه ازبکستان در تولید انرژی خورشیدی را حدود  می باشد.

برنامه توسعه ای ، مقامات این کشور در  مطابقدر حال حاضر تنها یک نیروگاه خورشیدی در نمنگان دارد. 

نیروگاه خورشیدی جدید را ایجاد کنند. بر این اساس استفاده از سرمایه  25،  2030نظر دارند تا سال 

گذاری و تکنولوژی خارجی در اجرای پروژه های انرژی خورشیدی در اولویت دولت قرار گرفته است و 

 ؛تاکنون پروژه های ذیل نیز مصوب شده اند

 1.15( جهت سرمایه گذاری Total Erenشرکت ازبک انرژی و شرکت فرانسوی توتال ارین )ـ توافق 

 میلیارد دالری برای تاسیس یک نیروگاه خورشیدی در سمرقند 

مگاواتی  1000( برای ساخت نیروگاه خورشیدی Sky Powerـ توافق سرمایه گذاری شرکت بین المللی )

 میلیارد دالر  1.3به ارزش 



توسط موسسه بین المللی مگاوات در استان نوایی  100ـ  تامین مالی ساخت نیروگاه خورشیدی به ظرفیت 

 (IFCمالی )

ی باد خیز آن و زرافشان به دلیل موقعیت جغرافیایرژی بادی ، استانهای نوکوس، بخارا در زمینه ان

( منابع Intec-Gopaشرکت ) ( وGeo-Net. بر اساس تحقیقات دو شرکت آلمانی )مورد توجه می باشند 

هزار مگاوات ظرفیت بالقوه دارند و بیش از یک میلیارد ساعت توان  520انرژی بادی در ازبکستان بیش از 

در این این صنعت این ظرفیت و از آنجا که با توجه به  تولید انرژی برقی خواهند داشت. دولت ازبکستان نیز 

ذاری را در این حوزه تشویق می کند و تاکنون نیز سرمایه سیاست جذب سرمایه گجدید می باشد،  کشور

 گذاری های ذیل انجام شده است؛ 

( Lioning Lideـ ساخت اولین نیروگاه بزرگ بادی بخارا  در شهر قجدوان توسط شرکت چینی )

در پائیز میلیون دالر  240مگاوات به ارزش  500، فاز اول این نیروگاه با ظرفیت میلیارد دالر  1.8به ارزش 

 به بهره برداری خواهید رسید. 2020سال 

ـ احداث دو نیروگاه بادی در شهرهای نوکوس استان قراقالپاقستان و زرافشان استان نوایی توسط 

 شرکت اماراتی مصدر 

 انرژی های نو ازبکستان جهت حضور شرکت های ایرانی:صنعت د( فرصت های کاری 

ه های انرژی نو در ازبکستان ، دو موضوع تامین مالی از یک سو با توجه به شرایط رقابتی اجرای پروژ

در این کشور وجود دارد که بالطبع شرکت های ذیربط از سوی دیگر و اجرا و پیمانکاری انجام پروژه ها 

ایرانی که واجد تجربه بین المللی در حوزه انرژی های نو و بویژه حوزه برق آبی هستند می توانند در اجرای 

از آنجا که بیشتر پروژه های انرژی ها در قالب پیمانکار اصلی و یا بعضاً پیمانکار فرعی فعالیت کنند. پروژه 

های نو در ازبکستان توسط بانک ها و یا موسسات مالی چینی تامین مالی می شوند، داشتن ارتباط خوب با 

 د. طرف های چینی نیز می تواند در اخذ پیمانکاری اجرای پروژه ها موثر باش

در همین ارتباط برخی از پروژه های نیز توسط بانک جهانی ، بانک توسعه آسیایی و یا بانک اسالمی 

در حال  تامین مالی می شوند که معموالً در تارنماهای موسسات مذکور ، اطالعات پروژه ها ذکر می شود.

شرکت برق آبی ازبکستان به حاضر پروژه ها و مناقصه های مهم ازبکستان در زمینه برق آبی در تارنمای 

( درج می شود و پروژه های برق حرارتی و خورشیدی نیز در تارنمای شرکت http://uzgidro.uzنشانی )

منابع آب  وزارت (  و همچنین تارنمایhttp://www.uzbekenergo.uz) نشانیازبک انرژی به 

سایت دیگر که به طور کلی  ( درج می شوند.http://www.water.gov.uzازبکستان به نشانی )

مناقصات ازبکستان را منتشر می کند، تارنمای مناقصه های ازبکستان به 

بیشتر تارنمای های مذکور، پروژه ها را عالوه بر زبان  ( می باشد. enderweek.comhttps://t نشانی)

 روسی به زبان انگلیسی نیز معرفی می کنند. 

http://uzgidro.uz/
http://www.uzbekenergo.uz/
http://www.water.gov.uz/
https://tenderweek.com/
https://tenderweek.com/


یکی از راههای دیگر حضور و فعالیت در ازبکستان در حوزه پیمانکاری و یا اجرای پروژه های 

ی در این کشور می باشد. بعنوان خدمات فنی و مهندسی ، شرکت در فرصت های نمایشگاههای تخصص

تخصصی حوزه انرژی در ازبکستان ، نمایشگاه نفت و گاز و انرژی این کشور  مثال مهمترین نمایشگاه فنی و

 1398اردیبهشت ماه  25می باشد که معموال در بهار هر سال برگزار می گردد که نمایشگاه اخیر آن نیز در 

( و نمایشگاه انرژی ازبکستان OGU 2019س بین المللی نفت، گاز )بعنوان بیست سومین نمایشگاه و کنفران

(Power Uzbekistan 2019 .برگزار گردید ) در این نمایشگاههای تخصصی با توجه به حضور مقامات و

برای شرکت های همچنین سازمان های ذیربط ازبکی و بعضاً بین المللی امکان رایزنی و ایجاد ارتباط کاری 

 بیشتر وجود دارد. ی عالقمند ایران

 مالحظات:

ر در مواقع سنت برای یک وات ساعت می باشد و این کشو 4قیمت برق در ازبکستان حدود در حال حاضر ـ 

 1میلیون کیلو وات ساعت برق و از تاجیکستان نیز حدود  500یرقیزستان سالیانه حدود اوج مصرف از ق

می کند که در بیشتر موارد تاکنون قیمت برق وارداتی ن کیلو وات ساعت برق وارد میلیو 500میلیارد و 

 بخش عمده صادرات برق ازبکستان به افغانستان می باشد. سنت در کیلو وات ساعت بوده است. 2حدود 

درصد برق کشور را تولید می کنند و شرکت برق آبی ازبکستان نیز با داشتن  90شرکت ازبک انرژی حدود ـ 

 درصد برق کشور را تولید می کند.  12تا  10ایستگاه برق آبی حدود  37

ـ دعوت از روسای شرکت ازبک انرژی و همچنین شرکت برق آبی ازبکستان برای سفر به ایران و یا برعکس 

)شرکت منابع آبی ایران بعنوان متولی طرحهای برق آبی و یا سازمان انرژی های سفر مقامات ذیربط ایرانی 

با هدف معرفی ظرفیت های فنی و مهندسی ایران در حوزه برق آبی ق، ساتبا( تجدید پذیر و بهره برداری بر

و یا حتی نیروگاههای حرارتی و خورشیدی و بالطبع رایزنی جهت حضور شرکت های مرتبط و مجری ایرانی 

 می شود. پیشنهاد  بازار بکر انرژی های نو ازبکستاندر 

 

 23/8/98تهیه کننده : غالمحسین ابراهیمی ،تاشکند 
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