
 

 

 

 

 

 

 

 

 آذربایجان

 و تهرانادامه ساخت نیروگاه ها در رودخانه ارس توسط باکو  

به گزارش ترند، ایران و آذربایجان برای ادامه ساخت و بهره برداری از 

و نیروگاه برق آبی بر روی  سی قلعه قیزهای برق آبی خدا آفرین و نیروگاه

در همین راستا دومین جلسه کمیسیون  .رودخانه ارس به توافق رسیدند

استان آذربایجان شرقی برگزار  سی قلعه قیزفنی مشترک در محل سد 

های برق شد. طرفین در خصوص اجرای اسناد از پیش توافق شده نیروگاه

های برق آبی و همچنین ادامه و نیروگاه سی قلعه قیزآبی خدا آفرین و 

عالوه بر  ها و پیمانکاران به توافق رسیدند.کار و شناسایی سرمایه گذاری

لیون دالر برای تکمیل کار و تعیین می 22این، توافق شد که بیش از 

قرارداد نیروگاه ها هزینه شود. پیش بینی می شود تا چهار ماه آینده 

توافق اولیه برای ساخت و کارهای مربوطه آغاز شود.  پیمانکارانشناسایی 

 ذخیره پشت سد . ظرفیتصورت گرفته است 2016در سال این نیروگاه ها 

 716میلیارد متر مکعب است که ظرفیت تولید  6/1کل آنها بیش از 

منبع:  -2022آوریل  18) د داشت.نمیلیون کیلووات ساعت در سال را خواه
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 ارمنستان

نیروگاه اتمی ارمنستان به دلیل  2واحد شماره  فعالیت توقف 

 ساالنه پیشگیرانه  تعمیرات

این   2ای ارمنستان، فعالیت واحد شماره بر اساس اعالم نیروگاه هسته

روز جهت تعمیرات  73به مدت  00:30آوریل ساعت  16نیروگاه در 

های گردشی اصلی و توربین ساالنه متوقف شد. راکتورها، پمپ پیشگیرانه

ی خنک کننده نوسازی سیستم ها و ژنراتورهای بخار تعمیر خواهند شد.

اضطراری منطقه فعال، منبع تغذیه قابل اعتماد، سیستم های اسپرینکلر و 

همراه با  .های کمکی نصب توربین ادامه خواهد یافتهمچنین سیستم

روسیه، کرواسی، کشورهای کارمندان این نیروگاه، متخصصانی از 

ها و تجهیزات اسلواکی، جمهوری چک و سایر کشورها در تعمیر سیستم

خواهند داشت. متخصصان کمیته تنظیم ای مشارکت این نیروگاه هسته

 16)نیز نقش ویژه ای در این فرآیند دارند.  RA مقررات ایمنی هسته ای

 (en.armradio.amمنبع:  -2022آوریل 

 
 امارات متحده عربی

مذاکره شرکت مصدر امارات متحده عربی با گرجستان در  

 مورد همکاری های آینده در بخش انرژی های تجدیدپذیر 

و شرکت انرژی آتی ابوظبی و وزارت  شرکت مصدر امارات متحده عربی

اقتصاد و توسعه پایدار گرجستان در مورد ساخت یک نیروگاه خورشیدی 

صندوق توسعه انرژی گرجستان و شرکت  مگاواتی مذاکره نمودند. 100

ای را در مورد توسعه مشترک پروژه نیروگاه  توافقنامهنیز مصدر 

امضاء کردند. بر اساس این توافق، طرفین  2021دسامبر  29خورشیدی در 

های فنی، تجاری و برای توسعه بیشتر پروژه نیروگاه خورشیدی، فعالیت

 (Trend -2022آوریل  9) مالی انجام خواهند داد.

امارات متحده  2035تا  2021اجرای استراتژی شبکه هوشمند  

 DEWAعربی توسط شرکت 

در انجام درصدی 100با تکیه بر موفقیت  (DEWA) اداره برق و آب دبی 

، استراتژی به روز 2014-35هوشمند اهداف کوتاه مدت استراتژی شبکه 

این برنامه شبکه کند. خود را اجرا می 2021-2035شده شبکه هوشمند 

میلیارد  8/1)میلیارد درهم  7با سرمایه گذاری بیش از  DEWA هوشمند

استراتژی انرژی پاک "صورت می گیرد. همچنین این استراتژی از یورو( 

پشتیبانی می  "2050استراتژی خالص صفردبی تا سال "و  "2050دبی 

 2050درصد ظرفیت تولید انرژی از منابع انرژی پاک را تا سال  100کند تا 

تأمین کند. مهندس ولید بن سلمان، معاون اجرایی توسعه تجارت 

این شرکت   2021-35 که استراتژی شبکه هوشمند ، گفتDEWAدر

شامل شش موضوع اصلی است: امکانات بنیادی؛ اتوماسیون شبکه؛ 

ی انرژی هوشمند و قابلیت انتقال سبز؛ آب هوشمند؛ هوش راهکارها

مصنوعی شبکه هوشمند؛ و خدمات نوآورانه با ارزش افزوده. به عنوان 

-2014بخشی از دستیابی به اهداف کوتاه مدت استراتژی شبکه هوشمند 

2035، DEWA  کنتورهای برق و آب را با  2015-20بین سال های

به طور  کنتور. بیش از دو میلیون کنتورهای هوشمند جایگزین کرد

شود و الگوهای مصرف برای کمک به مشتریان ارائه خودکار خوانده می
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می شود تا به طور مؤثر مصرف برق و آب خود را مدیریت کنند. بین 

 400های شبکه انتقال خود را که به پست  DEWA، 2017و  2015های سال

، 2017خودکار کرد. در سال  کیلوولت متصل است، کامالً 132یلوولت و ک

خود را در سراسر دبی مستقر کرد و ارتباط  RF Mesh ایشبکه چند برنامه

پست توزیع برقرار گردید. این برنامه از برنامه های شبکه  4200بین بیش از 

هوشمند مانند کنتورهای هوشمند برق و آب و اتوماسیون شبکه توزیع 

 (mediaoffice.aeمنبع:  -2022آوریل  19) .پشتیبانی می کند

 اکستانپ

 مواجه شدن پاکستان با بحران شدید برق 

 21500های محلی در پاکستان، با توجه به تقاضای به گزارش رسانه

مگاوات برق، پاکستان با کمبود  15500مگاواتی برق در این کشور و تولید 

 مواجه شده است.هزار مگاوات برق به دلیل کمبود سوخت و نقص فنی  6

به گفته منابع وزارت نیروی این کشور، از مجموع ظرفیت تولید برق 

های بخش مگاوات، نیروگاه 1000های هایدل مگاواتی، نیروگاه 33000

مگاوات تولید  2500های حرارتی هزار مگاوات و نیروگاه 12خصوصی 

  10 حدودروزانه  زیانضرر و منجر به با توجه به کمبود برق، کنند که می

(  شده است. همچنین تعطیلی میلیون یورو 50معادل )روپیه رد میلیا

چندین نیروگاه برق در پاکستان به دلیل کمبود سوخت و سایر مشکالت 

برخی از  ساعت شده است. 10فنی باعث کمبود برق و قطعی برق روزانه تا 

هایی که تعطیل شدند عبارتند از: نیروگاه ناندی با ظرفیت تولید نیروگاه

 16) .مگاوات و غیره 840گاوات، نیروگاه مظفرگر با ظرفیت تولید م 525

 (Devdiscourseمنبع:  -2022آوریل  

 
 

 4/2روپیه معادل ) 85/4افزایش نرخ برق به ازای هر واحد  

 NEPRA( توسط یورو سنت

اولین شوک را روز ، (NEPRA)سازمان ملی تنظیم انرژی برق پاکستان 

آوریل پس از روی کار آمدن شهباز شریف به عنوان نخست  13جمعه 

وزیر به شهروندان پاکستان وارد کرد. تصویب افزایش نرخ برق به ازای هر 

( توسط این سازمان صادر یورو سنت 4/2روپیه )معادل  85/4واحد، 

چوب تعدیل گردید. به گفته مسئولین نپرا، افزایش قیمت هر واحد در چار

 Pakistanمنبع:  -2022آوریل   16) شود.سوخت از فروردین ماه انجام می

Observer) 

میلیون دالری بهبود بخش برق در  5/23اندازی پروژه راه 

 پاکستان توسط ایاالت متحده آمریکا

در  (USAID)المللی ایاالت متحده آمریکا آژانس توسعه بینبه گفته مدیر 

ساله بهبود بخش برق را به ارزش  4متحده آمریکا پروژه ایاالت ، پاکستان

ای روز اندازی کرده است. وی در بیانهمیلیون دالر در پاکستان راه 5/23

آوریل گفت: این پروژه با هدف افزایش سهم انرژی سبز در  22جمعه 

ترکیب انرژی پاکستان انجام شده است. وی گفت: واشنگتن مشتاقانه 

کت خود با پاکستان برای ایجاد یک بخش تولید برق منتظر پیشبرد مشار

 (APPمنبع:  -2022آوریل   22) پاک، کارآمد و قابل اعتماد است.

 ترکیه

ن به اقطع برق منزل مسکونی رهبر اپوزسیون مخالف اردوغ 

 دلیل امتناع برای پرداخت برق

 روز اپوزیسیون مخالف اردوغان، رییس جمهور ترکیه، اصلی حزب رهبر

 قیمت شدید افزایش به اعتراض در وی که این از پس که گفت پنجشنبه

 خانه برق کرد، خودداری ماه دو مدت به خود قبوض پرداخت از برق  های

 تورم افزایش باعث گذشته سال اواخر در ارزی بحران .است شده قطع اش

 و گازجمله  از کاالها و خدمات همه قیمت تا داشت آن بر را دولت و شد

 ژانویه در را بنزین و هزینه حمل و نقل عمومی ای،جاده عوارض ،برق

 بسیاری. یافت افزایش درصد 61 به مارس ماه در ساالنه تورم .دهد افزایش

تصمیمات غلط  از ای مجموعه را اقتصادی هاینابسامانی علت تحلیلگران از

 گذشته سال که دانند می بهره نرخ غیرمتعارف اقتصادی به ویژه کاهش

 جمهوری ترکیه تصویب شد. وی در ماه فوریه اعالم نموده بود رئیس توسط

 افزایش لغو خواستار و کرد خواهد متوقف را خود برق قبوض پرداخت که

 میلیون 5/3 به نزدیک شده بود. وی همچنان افزود که برق  هاقیمت

به دلیل عدم توانایی برای پرداخت قبوض قطع  2021 سال در ترکیه مشترک

برق در  قیمت .شده است. البته وی برای این اظهارات مستنداتی ارائه ننمود

 یافته بود، طی افزایش درصد 125 تا 50 بین 2022 سال ابتدای در که ترکیه

 گذشته سال در لیرارزش  .است یافته افزایش درصد 400 از بیش سال سه

 استراتژی مالی است دلیل به عمدتاً که یافت کاهش دالر برابر در درصد 44

ن برای کاهش نرخ بهره اتخاذ گردید توسط دولت اردوغا سپتامبر ماه در که

 ن را شدت بخشید. این استراتژیآو هزینه های باالی واردات انرژی نیز 

صادرات،  تقویت آن هدف که بود اردوغان جدید اقتصادی برنامه از بخشی

موجب   نهایت در ستمعتقد ا دولت و است گذاری اعتبارات و سرمایه

 ( urriyetdailynewsمنبع: -2022آوریل  22) .کاهش نرخ تورم خواهد شد

تحت فشار قرار گرفتن واردات کنندگان انرژی در ترکیه به  

 علت افزایش شدید قیمت های جهانی انرژی

که وارد   بوتاش دولتی شرکت روی بر انرژی جهانی هایهزینه افزایش

 دهد افزایش را هاقیمت تا آورد می فشار ،است ترکیه در انرژی کننده اصلی

 ،هاقیمت اخیر افزایش که دارند شکایت انرژی تولیدکنندگان تا حدی که



 لوله خط اپراتور که گویند می مقامات .نمایدمی تهدید را آنها هایفعالیت

 100 به گذشته سال برای واردات انرژی در خود کسری جبران برایترکیه 

نیاز داشته است که این مقدار اعتبار از ( دالر میلیارد6 /8) لیره میلیارد

 تهاجم زمان از مسئول مقامات گفته به طریق خزانه تأمین شده است.

کسری بودجه  ،انرژی گردید هایموجب افزایش قیمت که اوکراین به روسیه

 گونه هر حال، عین درمورد نیاز برای تأمین واردات نیز افزایش یافته است. 

 انگیزه به تواندمی کندمی تحمیل ترکیه صنعت بر شبوتا که قیمتی افزایش

 صعودی جریان و بزند لطمه صادرات بر مبتنی اقتصادی رشد برای دولت

چهار صنعت  .تحریک نماید است، رسیده درصد 60 باالی به که را تورم

 و سرامیک فوالد،آهن و  مانندمصرف کننده عمده برق و گاز در ترکیه 

 قیمت افزایش باعث ی انرژیهاهزینه افزایش که گفتند رویترز به سیمان

 مصرف برای را خود گاز قیمت کنون تا بوتاش .شودمی آنها کاالهای

 (مکعب متر هزار هر در دالر 830مبلغی )  از کمتر بسیار صنایع،  و کنندگان

 مقام یک .است داشته نگه ،برای واردات انرژی پرداخته آوریل ماه در که

 صنعتی هایشرکت و هانیروگاه خانوارها، از شبوتاشرکت  گفت دولتی ارشد

 و صنعت ،هاقیمت اخیر افزایش از قبل. است کرده توجهی قابل حمایت

 را قیمت بیستم یک خانوارها و اصلی انرژی قیمت هشتم یک هانیروگاه

ولی از این پس این شرکت مجبور به افزایش قیمت ها  کردند می پرداخت

 ( Reuters منبع: -2022آوریل  15)خواهد شد. 

مگاواتی در ترکیه در  300 خورشیدیه انرژی برگزاری مناقص 

 آوریل  11تاریخ 

 برق قراردادهای برای مزایده یک ترکیه طبیعی منابع و انرژی وزارت

 انرژی منابع ایمنطقه طرح توسعه از بخشی عنوان به خورشیدی

 سه برای برق خرید قراردادهای برندگان،. کرد برگزار( YEKA) تجدیدپذیر

 بور منطقه درکه در آینده  مگاوات 100 کدام به ظرفیت هر فتوولتائیک واحد

ساخته خواهد شد،  مرکزی آناتولی منطقه جنوبی بخش در نیغده استان در

 YEKA GES-4 چارچوب در رقابتی مناقصه اولین این .نمایندمی دریافت

 پیشنهاد کمترین Smart GES Enerjiشرکت   .بود خورشیدی انرژی برای

سنت  یورو 33/2به مبلغ  Bor1 پروژه برای مجموع در شرکت 18 میان در را

این شرکت اعالم . داد ارائهمبادله  فعلی نرخ با ساعت کیلووات هر به ازای

 مگاوات 140ظرفیت  حداکثربا خورشیدی برنده ساخت نیروگاه نمود که

 واقعی توان. است( DC) مستقیم جریان حسب بر کل ظرفیت. شده است

 کمتر درصد یا 20 معموالً( AC) متناوب برق شبکه به شده داده تحویل

 ثابت قیمت به توجه بدون توانندمی برندگان دولت، شرایط اساس بر .است

 آزاد بازار در مازاد برق تولیدی خود را  یورو بر هر مگاوات(، 23شده ) توافق

 25که از ابتدای شروع برنامه،  اولیه برای مناقصه سقف قیمت .بفروشند

درصدی ارزش لیر  40شده بود به دلیل  کاهش   بر مگاوات تعیینیورو 

. برندگان یافت افزایش ساعت مگاوات هر در یورو 4/59 به اخیراً ترکیه،

 هاینیروگاه تا داشت خواهند فرصت نیم و سال سه مناقصه منتخب

 اعتبار باید گذاران سرمایهمنطقه تکمیل نمایند.  در را خود خورشیدی

همچنین، . ارائه نمایند ساعت مگاوات هر در یورو 31300 مبلغ به را اسنادی

 تا هستند ساعت مگاوات هربه ازای  یورو 87600 ضمانتنامه ارائه به موظف

 کلیه تا دارند فرصت ماه 22 همچنین .کنند ءامضا را قرارداد بتوانند

 آخرین در. بود شده تعیین ماه 24 اولیه دوره. کنند دریافت را الزم مجوزهای

 ماه 18 به و یافت کاهش نصف به سیساتأت این ساخت اولیه مهلت تغییرات

 پیشنهاد با دنیزلی، در مستقر ، Ecogreen Elektrik Enerjiشرکت  .رسید

 (،Bor2مناقصه پروژه شماره دو ) برنده ساعت، مگاوات هر به ازای یورو 3/24

 100 برای شرکت 18 مجموع در. مگاوات در این منطقه گردید 100به ظرفیت 

پیشنهادات  Bor-3 پروژه برای نیز شرکت 13 .کردند رقابت هم با مگاوات

یورو به  7/26 با Kalyon Enerji Yatırımları خود را ارائه نمودند که شرکت

. و برنده این پروژه بود  دهنده پیشنهاد بهترین ساعت ازای هر مگاوات

 گیگاواتی کاراپینار 1 خورشیدی نیروگاه ساخت حال در آن هلدینگ شرکت

شده  برنده 2017در سال  YEKAدور اول مناقصات در چارچوب  در که است

                                                ( Balkangreenenergynewsمنبع:  -2022آوریل  12) .بود

 عراق

 پس از کمبود عرضه گاز ایران امضای قرارداد عراق با قطر 

دولت عراق اعالم کرده که قصد دارد در ماه می قراردادی را با قطر برای 

واردات گاز طبیعی از این کشور امضاء کند. این اقدام بخشی از 

در  در تابستان است. برق برای بهبود عرضه انرژی عراق سازیآماده

، عراق با بحران بزرگی در تأمین برق مواجه شد که 2021تابستان سال 

دلیل آن ناتوانی ایران در صادرات گاز بود. وزیر برق عراق گفت: اگرچه 

جایگزینی گاز قطر برای جبران کمبود ای جز چارهها باال هستند، اما قیمت

                                                         سیاست(منبع:  -2022آوریل   23) ت تأمین انرژی برق نیست.گاز ایران جه

 شروع اقدامات عراق برای اتصال شبکه برق خود به اردن 

از آغاز اقداماتی برای اتصال شبکه برق  آوریل 6 عراق روز چهارشنبه

بغداد ای اعالم کرد که وزارت برق عراق در بیانیه .اردن خبر دادعراق به 

. این بیانیه اتصال و بررسی خاک را آغاز کرده است بررسی مسیرها، نقاط

با بیان اینکه مراحل اتصال برق آغاز شده، خاطر نشان کرد که پست 

به  .انتقال برق القائم برای تکمیل خط با اردن در دست ساخت است

یر کل شرکت ملی برق )نپکو(، این به گفته مد گزارش خبرگزاری اردن، 

 -2022آوریل   7) .می رودبندی شده پیشطبق برنامه زمان ،پروژه حیاتی

 (ZAWYAمنبع: 

 تکمیل اقدامات الزم عراق برای اتصال برق با ترکیه 

اعالم کرد که اقدامات فنی  آوریل 3 به گزارش آناتولی، عراق روز یکشنبه

برای اتصال برق با ترکیه را برای رفع کمبود برق این کشور نهایی کرده 

مورد نیاز  گاز و سوختتأمین  عراق در صورت که وزیر برق گفت. است

وی . برق بهتری خواهد داشتعرضه در تابستان امسال  ،وزارتخانه این

اندازی راه ها، رفع نواقص،پروژهتکمیل "ای برای گفت: وزارت برق برنامه

نشان کرد  دارد و خاطر "ی برق و خرید ترانسفورماتورهاخطوط و پست

و نگهداری را به پایان رسانده تمام کارهای تعمیر "که وزارت برق 

مگاوات برق به عراق خواهد  500به گفته مقامات عراقی، ترکیه  ". است

برق با کشورهای خلیج نیز ادامه  وی افزود: مذاکرات در مورد اتصال .داد

منبع:  -2022آوریل   3) برسد. "راه حل رضایت بخش متقابل"دارد تا به 

Middle East Monitor) 


