میشود .این فرآیند به طور مداوم تحت نظارت و آزمایش قرار
میگیرد تا حداکثر تولید برق حاصل شود .هنگامی که این نیروگاه به طور
هفته
نامه

خبرنامه برق کشورهای
هم جوار
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دفتر برنامهریزی و اقتصاد کالن برق و انرژی  -گروه آمار و ترازنامه

کامل راه اندازی شود ،چهار واحد نیروگاه  5/6گیگاوات الکتریکی تولید
میکند و از انتشار بیش از  21میلیون تن کربن در سال جلوگیری مینماید.
ساخت نیروگاه هسته ای براکه  20میلیارد دالری در سال  2011پس از برنده
شدن مناقصه کره جنوبی در سال  2009آغاز شد .شرکت برق کره ()Kepco
رهبری کنسرسیومی را که در حال ساخت نیروگاه متشکل از چهار راکتور

امارات متحده عربی

افتتاح پروژه خورشیدی  300مگاواتی در دبی توسط شرکت
ACWA Power

 APR1400است ،بر عهده داشت .ساخت واحد  1در ژوئیه  ،2012واحد  2در
مه  ،2013واحد  3در سپتامبر  2014و واحد  4در سپتامبر  2015آغاز شد.
واحد  3در حال حاضر  94درصد  ،واحد  87 ،4درصد و به طور کلی این

شرکت چند ملیتی  ACWA Powerمستقر در عربستان سعودی یک واحد

نیروگاه بیش از  95درصد تکمیل شده است 31( .اوت  -2021منبع:

 300مگاواتی از  900مگاوات پروژه انرژی خورشیدی  Shuaa 3 PSCبرنامه

)www.neimagazine.com

ریزی شده در دبی را افتتاح کرد .این واحد ،برق مورد نیاز  270هزار خانوار
را تولید میکند و از انتشار  1/18میلیون تن کربن در سال جلوگیری
مینماید .برخی از پنلهای خورشیدی دو سطحی نصب شده اند تا کارایی
پروژه و تولید را تا  20درصد افزایش دهند .حدود  2662ربات تمیز کننده
خودکار در اطراف پروژه نصب میشود  ،سیستمی که ضریب پاک کنندگی
 99/3درصد را تضمین میکند و بهره وری و قابلیت عملیاتی نیروگاه را
بهینهتر میکند .این پروژه  300مگاواتی ،اولین فاز پروژه  900مگاواتی است
که به عنوان بخشی از قرارداد  570میلیون دالری که با تعرفه 1/6953
سنت دالر به ازای هر کیلووات ساعت در سال گذشته مقرر شده ،نصب
میشود 900 .مگاوات ،پنجمین فاز از پروژه پارک خورشیدی  5000مگاواتی
محمد بن راشد المکتوم است که یکی از بزرگترین پروژههای انرژی
تجدیدپذیر در جهان است .این پارک بزرگترین پارک خورشیدی تک
سایت در جهان بر اساس تولید کننده مستقل برق خواهد بود و انتظار
میرود از انتشار  6/5میلیون تن کربن در سال جلوگیری نماید .پس از اتمام
پروژه  900مگاواتی  ،Shuaa Solarکل ظرفیت پارک محمد بن راشد
المکتوم به  1313مگاوات افزایش خواهد یافت .اداره آب و برق دبی مالک
 60درصد پروژه  Shuaa 3 PSCاست و  40درصد بین  ACWA Powerو
 Gulf Investment Corporationتقسیم شده است 25( .اوت -2021
منبع)www.power-eng.com:

پاکستان

تصمیم دولت پاکستان برای افزایش واردات برق از ایران
دولت پاکستان در نظر دارد  70مگاوات برق بیشتر از ایران وارد کند تا
نیازهای فوری منطقه گوادر در سواحل مکران را تأمین نماید .دولت بر این
باور است که تأمین آب و برق این منطقه پیش نیاز تکمیل پروژههای
کوریدور اقتصادی پاکستان-چین ( )CPECاست .موضوع تأمین برق
مکران/گوادر در جلسه اخیر کمیته کوریدور اقتصادی پاکستان -چین مورد
بحث و مذاکره قرار گرفت .این کمیته گزینههای مختلفی را برای تأمین برق
و تأمین تقاضای بار اضافی در شبکه منطقه گوادر /مکران که به این کمیته
ارسال شده است را بررسی کرد .در نشست این کمیته ،اقدام موقت برای
تأمین برق مورد نیاز قبل از شروع پروژه نیروگاهی  300مگاواتی

راه اندازی واحد  2نیروگاه هسته ای براکه امارات متحده عربی

گوادر ) ،(CFPPمورد بحث قرار گرفت .بر اساس این گزارش ،پیش از

شرکت انرژی هسته ای امارات ( )Enecدر  27اوت اعالم کرد که شرکت

شروع پروژه نیروگاه زغالسوز  300مگاواتی و پس از اتصال خط انتقال 132

 Nawah Energyبا موفقیت واحد  2نیروگاه هستهای براکه را در منطقه

کیلوولتی برق شبکه مکران/گوادر به شبکه سراسری ،تقاضا برای بار اضافی

الظفره در امارات متحده عربی راه اندازی کرده است .این شرکت اعالم کرد

شبکه مکران/گوادر در محدوده  105تا  120مگاوات خواهد بود و این عالوه

که این واحد یک سال پس از راه اندازی واحد  1و پنج ماه پس از

بر 100مگاوات موجود است که انتظار میرود از طریق اقدامات موقت:

بهرهبرداری تجاری آن ،راه اندازی شده است .تست با نظارت مستمر اداره

افزایش واردات از  100مگاوات به  125مگاوات ( 25مگاوات برق بیشتر) از

فدرال مقررات گذاری هستهای ( )FANRانجام شد و پس از اتمام بررسی،

ایران و از طریق خط انتقال  132کیلوولت فعلی ،برآورده شود .اقدام به

پیش از راهاندازی ( )PSURتوسط انجمن جهانی اپراتورهای هستهای

واردات برق ،مستلزم مذاکره با همتایان ایرانی است .با این حال ،این

( )WANOانجام شد .در ماههای آینده ،واحد  2به شبکه برق ملی متصل

موضوع از سوی اداره برق پاکستان ،توصیه نشده است .شوکت فیاض احمد

وزیر دارایی و درآمد پاکستان گفت که مقررات مربوط به تأمین خدمات
شهری پیش نیاز استقرار پروژههای ( )CPECدر گوادر است .این موضوع

تصویب پروژه برق خورشیدی  7500مگاواتی عراق به منظور

باید در اولویت قرار گیرد تا سرمایهگذاری در این منطقه تضمین شود .در

کاهش واردات برق از ایران

این نشست همچنین تأکید شد که نیاز به یک راه حل موقت و دائمی برای

کابینه عراق در تاریخ  1سپتامبر ،طرح وزارت برق برای ساخت 7500

تأمین برق گوادر وجود دارد که پیش نیاز توسعه این منطقه است 28( .اوت

مگاوات برق خورشیدی در این کشور را تصویب کرد .عراق اعالم کرده است

 -2021منبع)brecorder:

که تا سال  10 ،2025تا  12هزار مگاوات پروژههای برق خورشیدی ارائه

مجوز برای نیروگاه های برق آبی  300مگاواتی

خواهد کرد .زیرا در تالش است تا  25درصد از انرژی برق مورد نیاز خود را

سازمان توسعه انرژی استان خیبر پختونخوا ) (PEDOبه سازمان تنظیم

از خورشید تولید نماید .همچنین ،وزارت برق عراق در  25اوت ،قراردادی با

مقررات برق پاکستان (نپرا) ،مراجعه کرده تا مجوز احداث نیروگاه 300

شرکت دولتی ساخت و ساز برق چین ) (Power Chinaجهت ساخت اولین

مگاواتی برق در جوار رودخانه کنهار با هزینه  580میلیون دالر را اخذ

نیروگاه خورشیدی خود با ظرفیت  2000مگاوات ،امضاء کرد .به دنبال

نماید .پتانسیل انرژی برق آبی در استان خیبر پختونخوا بسیار زیاد است و

افزایش فشارهای آمریکا برای قطع روابط با ایران ،عراق در حال بررسی

سازمان توسعه انرژی پختونخوا ) (PEDOدر سه دهه گذشته بر روی این

راههایی برای وابستگی کمتر به واردات انرژی از ایران است .وزارت امور

میزان از توسعه کار کرده است تا به خودکفایی در بخش برق دست یابد.

خارجه ایاالت متحده آمریکا اوایل ماه اوت ،معافیت دیگری از تحریمها را

استان خیبر پختونخوا پتانسیل تولید حدود  30هزار مگاوات برق را دارد و

برای عراق در نظر گرفت که طبق آن ،عراق مجاز است فقط تا پایان سال

این در حالی است که اکثر پروژههای برق آبی در حال توسعه در بخش

جاری ،به دلیل قطعیهای پیاپی برق و کمبود ظرفیت تولید داخلی ،برق از

دولتی میباشند ،این استان استراتژی چند جانبهای را جهت تشویق

ایران وارد نماید 1( .سپتامبر  -2021منبع)ARAB NEWS :

سرمایهگذاری از طریق مشارکت بخشهای عمومی ،خصوصی و عمومی-
خصوصی را در پیشگرفته است1( .سپتامبر -2021منبع)bolnews :
عراق

تکمیل پروژه اتصال برق عراق – اردن طی یکسال
به گفته سخنگوی وزارت برق عراق ،عراق و اردن با شرکت جنرال الکتریک
توافق کردهاند که پروژه اتصال شبکههای برق خود را در مدت یک سال به
پایان برسانند .در سال  ،2020شرکت جنرال الکتریک قراردادی معادل 1/2
میلیارد دالر با عراق جهت حفظ و ارتقای تأسیسات اصلی برق این کشور و
اتصال شبکه برق آن به اردن به عنوان بخشی از استراتژی پس از جنگ
برای بازسازی زیرساختهای آسیب دیده در این کشور ،امضاء کرد .در ابتدا

عربستان سعودی

احداث دو نیروگاه خورشیدی  600مگاواتی درعربستان

قرار بود این پروژه طی بیست و شش ماه به اتمام برسد .اما در سفر اخیر

عربستان سعودی در حال احداث دو نیروگاه انرژی تجدیدپذیر است که

وزیر انرژی اردن به عراق ،قرارداد جدیدی امضاء شد که این مدت را به یک

بخشی از برنامههای این کشور برای تولید  50درصد از برق خود از منابع

سال کاهش داد .همچنین وی گفت :اتصال برنامهریزی شده شبکه برق

تجدیدپذیر می باشد .این نیروگاهها هریک 600مگاوات ظرفیت دارند و در

عراق به کشورهای همسایه مانند کویت و دیگر تولیدکنندگان نفت خلیج

شهر صنعتی جده و شهر رابغ در استان مکه ،احداث خواهند شد .وزارت

فارس در ماه ژوئن  2022آماده خواهد شد ،که در ابتدا 500 ،مگاوات برق

انرژی عربستان در تالش است تا با افزایش سهم گاز و منابع انرژی

بندر جنوبی بصره را تأمین خواهد کرد 24( .اوت  -2021منبع)ZAWYA :

تجدیدپذیر برای تولید برق ،در ترکیب انرژی خود تنوع ببخشد .رسانههای
این کشور همچنین اعالم کردندکه عرصه پروژههای تجدیدپذیر عربستان،
شاهد پیشرفت بزرگی بوده است .اخیراً پس از برگزاری کنسرسیومی توسط
شرکت آکواپاور( ،)Acwa Powerموافقتنامه مالی احداث نیروگاه 1500
مگاواتی سدیر ،بزرگترین نیروگاه فتوولتائیک خورشیدی به امضا رسید.
آکواپاور همچنین اعالم کرد که شرکت  Sapcoتحت مالکیت آرامکو جهت
احداث نیروگاه خورشیدی به کنسرسیوم پیوسته و این اولین مشارکت غول
نفتی در برنامه انرژیهای تجدیدپذیر صندوق سرمایهگذاری عربستان
است 23( .اوت  -2021منبع)albiladdailyeng:

