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 در بار سومين اين. كرد لغو را ژوئيه ماه در شده مايع طبيعي گاز هاي محموله
 ناتواني و كند تكميل را LNG مناقصه نتوانست پاكستان كه است جاري ماه
 گرماي زمان هم. كندمي تشديد را برق كمبود سوخت، خريد در كشور اين
 انرژي وزارت سخنگوي. گرددمي برق تقاضاي افزايش باعث  نيز، هوا

 حال در ما": گفت LNG مناقصه مورد در سؤاالتي به پاسخ در پاكستان،
 حاضر حال در پاكستان كه گفت او ."هستيم جايگزين استراتژي يك اتخاذ
 به اضطرار شرايط در  را گاز  منابع تواند مي كشور. ندارد سوخت كمبود
. دهد اختصاص برق توليدكنندگان مانند بيشتر اولويت داراي هاي بخش
 افزايش را انرژي مصرف در جويي صرفه تا است تالش در پاكستان دولت
 و خريد مراكز به و داده كاهش را دولت كارمندان كاري ساعات دهد،

 زودتر كه است داده دستور كراچي جمله از مختلف شهرهاي در ها كارخانه
 كه شد متعهد پنجشنبه روز وزير، نخست شريف، شهباز. شوند تعطيل
 افزايش قيمت .دهد انجام ها خاموشي به دادن پايان براي بيشتري اقدامات

LNG سرد فوق مايع هايبراي سوخت واردات اروپا افزايش ناشي از 
 لوله خط گاز عرضه قطع بر مبني فزاينده هاينگرانيو در پي  )كرايوژنيك(

 اياالت كليدي  صادرات مركز يك تعطيلي روي داده است.توسط روسيه 
 گران سوخت واردات. است شده آن بيشتر تشديد به منجر نيز متحده
 زيرا. است نموده وارد انرژي و برق كنندگان مصرف بر را زيادي فشار قيمت

 با تا دهد مي ادامه خود داخلي هاي قيمت افزايش به همچنان پاكستان
 از حياتي مالي هاي كمك دريافت براي را شرايط اقتصادي بحران تشديد
 به اقتصادي بحران بر غلبه براي دولت. سازد مهيا پول المللي بين صندوق
 - 2022 ژوئيه 20( .. دارد نياز آينده ماه 12 در دالر ميليارد 41 حداقل

  )  Bloomberg:منبع
  تركيه
 ميليارد 20 ايهسته نيروگاه ساخت براي روسيه مالي تأمين 

   تركيه  دالري
 در كه تابعه هايشركت از يكي به دولتي شركت يك از پول انتقال با روسيه
 مديترانه سواحل در آككويو دالري ميليارد 20 اي هسته نيروگاه ساخت حال
 جنگي هاي تحريم دليل به پروژه تعويق براي  نگراني است، تركيه كشور در
 گذشته هفته اتم روس شركت تركيه، ارشد مقامات گفته به. داد كاهش را

 نام با رسمي طور به كه تركيه در مستقر سازنده به دالر ميليارد 5 حدود
Akkuyu Nuclear JSC دالري انتقال دو و كرد ارسال شود، مي شناخته 

 گفته به. است شده ريزي برنامه آيندههفته  و هفته اين براي ديگر مشابه
 اين مالي مينتأ ترتيبات كرد، خودداري بيشتر جزئيات ارائه از كه اتم روس
 روز رشد به توجه با  نيروگاه اين. بود خواهد خصوصي بخش توسط  پروژه
 بنابر. است ضروري بسيار كشور اين براي هيترك در برق تقاضاي افزون

 درصد 10 رآكتور، چهار هر اندازي راه از پس نيروگاه اين ،متخصصين وردآبر
 توسط پروژه اين. نمود خواهد مينأت را كشور اين داخلي برق تقاضاي از

 كه ،Sberbank PJSC روسيه، ياعتبار كنندگان تأمين بزرگترين از يكي
. گرددمي مالي تأمين است، شده تحريم اروپا اتحاديه و متحده اياالت توسط
 عمراني كارهاي كه آن تابعه شركت و پروژه اصلي مالك اتم روس شركت
 شركت نمايندگان. اندنگرفته قرار تحريم تحت دهدمي انجام را پروژه

 اين در نظر اظهار از تركيه دارايي و داري خزانه وزارت و  آككويو سهامي
             ) Hurriyetdailynewsمنبع: - 2022 ژوئيه 24( .كردند خودداري باره

  عراق
  اقاندازي پروژه بزرگ برق در عر ساخت و راه 

ژوئيه، عراق پروژه ساخت  28به گزارش مطبوعات محلي روز پنجشنبه 
هاي خود  يك نيروگاه بزرگ در استان االنبار غربي را در چارچوب برنامه

ژوئيه، قرار  27به گفته نخست وزير عراق روز چهارشنبه قرار داده است. 
برق در بزرگترين  تأمينكند و به  مگاوات برق توليد  1640 ،است اين پروژه

استان اين كشور كمك نمايد. خبرگزاري السومريه و ديگر نشريات عراق 

اندازي  گفتند كه براي اين پروژه يك ميليارد دالر هزينه برآورد شده و راه
منبع:  -2022ئيه ژو 28( سه سال طول خواهد كشيد.و ساخت آن 

ZAWYA(                        

  ساخت دو پروژه خورشيدي در عراق توسط چين 
بين  2019طبق قراردادي كه در سال هاي اعالم شده،  براساس گزارش

، دو پروژه انرژي خورشيدي توسط عراق به عراق و چين منعقد گرديده
در استان قرار است هر دو پروژه  هاي چيني تحويل داده شد. شركت

و  130به ترتيب  ها المثني  ساخته شوند. ظرفيت كل هريك از اين پروژه
مگاوات است كه در سرتاسر استان توزيع خواهد شد. عراق با هدف  500

، اوليه درصد از كل عرضه انرژي 20هاي تجديدپذير به  افزايش انرژي
توتال  المللي از جمله هاي بين تچندين قرارداد انرژي خورشيدي با شرك

  )IRAQI NEWSمنبع:  -2022ژوئيه  23( انرژي منعقد كرده است.
  امضاي قرارداد اتصال برق بين عربستان سعودي و عراق 

شده در ابتداي سال  ءامضا نامه عربستان سعودي و عراق در اجراي تفاهم
روزنامه سعودي كردند.  ءال برق بين دو كشور را امضا، توافقنامه اتص2022

كيلومتري، عرار در شمال عربستان را  435كه اين خط انتقال گزارش داد 
 400مگاوات و ولتاژ  1000به يوسفيه در نزديكي بغداد با ظرفيت كل 

طبق اين گزارش، تكميل اين پروژه در چارچوب  د.نمايكيلوولت متصل مي
 گذاري هاي اجرايي آن متمركز بر سرمايه و برنامه 2030انداز  چشم

اين پروژه به حمايت از قابليت اطمينان  باشد. ميعربستان سعودي 
جويي اقتصادي، حمايت از  هاي برق در دو كشور، دستيابي به صرفه شبكه

هاي تجديدپذير و دستيابي به   ها در انرژي شبكه يكپارچه سازي
د. همچنين، هاي توليد برق كمك خواهد كر گذاري بهينه در پروژه سرمايه

رق و حمايت از اي براي تجارت ب پروژه گامي براي ايجاد بازار منطقه اين
                          )Trade Arabiaمنبع:  -2022ژوئيه  18( مشاركت دو كشور است.

امضاي قرارداد اتصال  شبكه برق عراق به شبكه ارتباطي  
  شوراي همكاري خليج فارس 

عراق  اعالم كرد كهژوئيه،  18وزارت انرژي عربستان سعودي روز دوشنبه 
اي را براي اتصال شبكه برق خود به شبكه ارتباطي شوراي  توافق نامه

اي اعالم  اين وزارتخانه در بيانيهكرده است.  ءامضافارس   همكاري خليج
و وزير برق عراق  )GCCIA( كرد كه رئيس شوراي همكاري خليج فارس

بر  كردند. ءشست امنيت و توسعه جده امضان توافق را در حاشيه ناي
مگاوات برق را از  500اساس اين قرارداد، شوراي همكاري خليج فارس 

مستقر پست برق  براي اتصال شوراطريق خطوط انتقال جديدي كه اين 
كند، به عراق  الفاو در جنوب عراق ايجاد مي پست برقدر كويت به 

ساخت و ساز  رود كار اين بيانيه آمده است كه انتظار ميدر رساند.  مي
ژوئيه  18(طول بكشد.  ،مگاوات 1800با ظرفيت كل انتقال  ،ماه 24حدود 
  )ZAWYAمنبع:  -2022

  عربستان سعودي
هاي  تصميم عربستان سعودي در دو برابر كردن مناقصه 

  هاي تجديدپذير با افزايش رشد خاورميانه انرژي
ظرفيت خود  2023و در سال  در سال جاريعربستان سعودي قرار است 

هاي تجديدپذير دو برابر كند و زمينه را براي رشد  انرژي هاي هرا در مناقص
نمايد. خورشيدي و بادي در خاورميانه فراهم  هاي عمدتاً تر در پروژه سريع

هاي  به گفته وزارت انرژي عربستان سعودي، ظرفيت فعلي انرژي
رود كه  مگاوت است. به گفته اين وزارتخانه، انتظار مي 700ديدپذير تج

افزايش يابد، زيرا  "به شدت"رقم ظرفيت فعلي طي چند سال آينده 
اند و در حال  مگاوات به بازار عرضه شده 7100هايي با ظرفيت كل  پروژه

 هزار مگاوات 15رود  انتظار ميحاضر در مراحل مختلف تكميل هستند. 
 Sمنبع:  - 2022ژوئيه  25( عرضه شود. 2023و  2022هاي  يز در سالن ديگر
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