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  تركيه
 صفر به تعهدات با تضاد در تركيه سوز زغال جديد نيروگاه 

  كشور اين در كربن انتشارات رساندن
 از يكي اسكندريون ساحل در سنگ زغال سوخت با جديد نيروگاه يك

 به كرده است. كيه مناقشاتي را در اين كشور ايجادتر دريايي هايزيستگاه
 تهديد را منطقه دريايي فعاالن محيط زيست وجود اين نيروگاه، حيات گفته
 سخره به را هوايي و آب تغييرات با مقابله براي آنكارا هاي وعده و كند مي
 سرمايه بزرگترين )Hunutlu( هونوتلو دالري ميليارد 17/2 نيروگاه .گيرد مي

 طرح از بخشي عنوان به كه است تركيه در چين خارجي مستقيم گذاري
 سراسر در اقتصادي و سياسي نفوذ ايجاد حال در كه پكن جاده كمربند
 شديد مخالفت با اما. است شده ساخته است، آفريقا و خاورميانه اوراسيا،
 استدالل كه است شده مواجه شناسان بوم و اقليمي تغييرات مبارزان

- موجب انتشار مواد و آالينده و رساند مي آسيب وحش حيات به كنند مي
 طيب رجب تصميم همچنين گردد.هاي مضر و سرطاني در منطقه مي

 مورد در پاريس نامه توافق تصويب براي تركيه جمهور رئيس اردوغان،
 رغم علي حال، اين با .كند مي گذشته را تضعيف سال در  هوا و آب تغييرات
 واحد دو از واحد اولين معلق، حقوقي چالش چندين و مبارزان هاي تالش
 اكنون آن بويلرهاي. رسيد برداري بهره به گذشته ماه Hunutlu برق توليد
را  آب دماي سنگ كنند تا  با سوزاندن زغال مي غرش جت موتورهاي مانند

 تا نموده تبديل بخار به را آن و برسانند سانتيگراد درجه 600 دماي به
 تغذيه نمايند، تزريق مي تركيه ملي شبكه به را برق كه را هايي توربين

 نيروگاه كه چين و تركيه مشترك گذاري شركت سرمايه ، EMBAكنند.
 پاييز، در دوم واحد افتتاح با كه گويد مي تأسيس نموده را مگاواتي 1320
 اطلس هاي داده اساس بر اما .بود خواهد آنكارا نياز معادل توليدي برق حجم
 در رشد به رو اي گلخانه گازهاي انتشار به همچنين امر اين جهاني، كربن
 چهاردهمين 2020 سال در كه نيز خواهد افزود. اين كشور تركيه

بود اكنون با اين نيروگاه به رتبه جديدي  جهان در CO2 بزرگ توليدكننده
 اين كلي سهم كه كند مي استدالل آنكارا دست خواهد يافت. اما دولت

 شده صنعتي قبالً كه كشورهايي با مقايسه در زمين كره شدن گرم در كشور
 سال تا دارد قصد تركيه كه است گفته اردوغان .است بسياراندك بودند،
 كشور اين اما انتشارات كربن خالص در اين كشور را به صفر برساند، 2053
 .ندارد برق، توليد راه ترين آالينده سنگ، زغال تدريجي حذف براي هدفي

 ويتنام، هند، چين، جمله از كشورها از گروهي ميان در كشور اين عوض، در
 قابل توسعه براي ريزي برنامه حال در همچنان كه است اندونزي و بنگالدش

 بحران و تورم شديد افزايش وجود با. است سنگ زغال انرژي ظرفيت توجه
 براي تقاضا آن، با همراه و تركيه اقتصاد اخير، هاي سال در ارز متوالي هاي
 از كه دارند مسئولين اين نيروگاه اصرار .دهد مي ادامه خود رشد به برق

 آالينده شيميايي مواد دفع كردن محدود براي فيلترينگ فناوريهاي آخرين
كنند اما فعاالن زيست محيطي معتقدند چنين امكاني در  مي استفاده هوا

 - 2022ژوئيه  27( .وجود ندارد هاي ساخت چين و در كل زغال سوز هنيروگا
  )  www.ft.comمنبع:
 طميليون دالر از سهام كاليون تركيه توس 490به دست آوردن  

  آي اچ سي امارات متحده عربي
 از درصد 50 كرد اعالم) IHC.AD( ابوظبي المللي بين هلدينگ شركت
 ميليارد 8/1 مبلغ به را تركيه)Kalyon Enerjiانرژي ( كاليون شركت سهام
 خريداري خود تابعه هاي شركت از يكي طريق از) دالر ميليون 490( درهم
 معامله اين اعالم كرد كه ابوظبي سهام بازار به اي بيانيه در IHC .است كرده
 تركيه قاضي آنتپ و رناكاراپي مناطق در خورشيدي انرژي هايپروژه شامل

،  IHC اجرايي مديراظهارات  گردد. بنابرمي آنكارا در بادي برق پروژه يك و
 هايانرژي بخش در كنون تااين شركت  بزرگ خريد دومين معامله اين

 كاليون، هلدينگ كه ه بودداد گزارش ژوئنماه   در رويترز .است تجديدپذير
 در دارد، را در اختيار تركيه در بادي و خورشيدي انرژي بزرگ امتيازات كه

 استراتژيك هاي دارايي در اين شركت مشاركت براي IHC با مذاكره حال
 Kalyon Karapınar خورشيدي نيروگاه: گفت IHC .باشدشركت كاليون مي

 قادر ،2023 سال در تكميل از پس است، شده گنجانده قرارداد اين در كه
 از پس توافق اين .نمايد مينأت را خانوار ميليون 2 برق ساالنه نياز بود خواهد
 متحده امارات رئيس نهيان، آل زايد بن محمد شيخ گذشته نوامبر سفر

 در .شد انجام تركيه، جمهور رئيس اردوغان، طيب رجب با تركيه به عربي،
 دو بين اختالف و سردي روابط ها سال دنبال به كه سفر اين جريان
 قرارداد دالر ميلياردها تركيه و اماراتي مقامات گرفت، صورتكشور

 -2022 اوت 11(   .نمودند ءامضا انرژي در حوزه جمله از گذاري سرمايه
   ) Reutersمنبع:

  روسيه
 پروژه نجات براي تركيه شناور نيروگاه دنبال به نواتك 

 2جي ان ال آركتيك
شركت نواتك دومين توليدكننده بزرگ گازطبيعي روسيه و هفتمين شركت 

 از يكيبزرگ سهامي عام در جهان از نظر حجم توليد گازطبيعي است. 
 هيوز بيكر آمريكايي صنعتي خدمات شركت نواتك، كليدي كنندگان مينأت

 گاز هاي توربين مينأت براي  Arctic LNG2  پروژه ابتداي در كه بود
 و انتخاب پروژه برق مينتأ همچنين و گاز سازي مايع نيازِ مورد تخصصي
 مستلزم هاغربي توسط روسيه هاي تحريم دور آخرين اما. بود بسته قرارداد

 25 از پس LNG توليد به مربوط تجهيزات تحويل هايپروژه كليه كه بود آن
 توربين چهار تنها نواتك نتيجه در .شود متوقف جاري ميالدي سال مي ماه
 به اكنون نواتك. كرد دريافت را شده داده سفارش توربين 20 مجموع از

 كه ستا Karpowership اي تركيه شركت از شناور نيروگاه يك اجاره دنبال
 بر را بزرگ شناور هاينيروگاه از ناوگاني مالكيت و برداري بهره ساخت،
 ييدأت شركت اين. كند غلبه نياز مورد هاي توربين كمبود بر تا دارد عهده
 هايبررسي درحال كه افزود و است گرفته تماس هاآن با نواتك كه كرد

 اين" افزود شركت اين نمايندگان از يكي. است پيشنهاد اين فني و حقوقي
 كه شويم مطمئن خواهيم مي ما و است گاز جهاني بازار براي مهم پروژه يك
 حال عين در و گرددنمي محسوب غرب هاي تحريم از سرپيچي آن انجام

 توليد خط اولين. "نماييم بررسي توافقي نوع هر از قبل را فني الزامات
Arctic LNG 2 - و كند دريافت توربين هفت بود قرار -  خط سه مجموع از 

 اي گونه به را خود فرآيندهاي تا كرد مجبور را نواتك غربي هايتحريم
 فقط توربين 4 اين البته .كند كار توربين چهار با تنها بتواند كه دهد تطبيق
 كه نياز مورد برق بقيه و نمايندمي تأمين را جي ان ال توليد نياز مورد برق
 توسط گردد توليد ،نشد داده تحويل كه باقيمانده توربين سه توسط بايد

 ممكن فرآيند اين اگر چه. شد خواهد تأمين كارپاورشيپ شناور  نيروگاه
، اما نمايد برداري بهره را خود توليد خط اولين تا دهد اجازه نواتك به است
 خطوط نياز مورد هايتوربين چگونه شركت اين كه نيست مشخص هنوز
 برق، مينأت هايچالش از جدا. نمود خواهد تأمين و جايگزين را سوم يا دوم

. نمايدمي تالش پروژه تكميل به كمك براي جديد شركاي يافتن براي نواتك
 دو حداقل تكميل و ساز و ساخت ادامه براي هايي راه دنبال به شركت اين
 ها تحريم تأثير تحت كه جديد پيمانكاران با همكاري طريق از پروژه اول خط



 - 2022اوت  12 ( .است خاورميانه و آسيا در يعني اند، نگرفته قرار
  ) Highnorth news.comمنبع:

           
  اپراتور برق اوكراين : قصد روسيه براي اتصال نيروگاه 

 اي اوكراين به كريمههسته
واتم اعالم نمود كه روسيه براي تأمين برق شبه جزيره گشركت اوكرايني انر

- به روسيه ملحق گرديد، قصد دارد تا نيروگاه هسته 2014كريمه كه در سال 
اوكراين واقع شده و به تصرف روسيه اي زاپروژيا را كه در جنوب شرقي 

مده به اين منطقه متصل نمايند. اين شركت هشدار داد كه تغيير جهت آدر
در حال حاضر به اين  )reorienting its electricity production( توليد برق

 و است اروپا ايهسته نيروگاه بزرگترين رساند. زاپروژيانيروگاه آسيب مي
 مسكو و كيف. شد اشغال روسيه توسط به اوكراين روسيه حمله اوايل در

 اين براي  .دانند مي نيروگاه به اين گذشته هفته حمالت مسئول را يكديگر
از  اوكراين انرژي سيستم به متصل نيروگاه انتقال برق خطوط بايد ابتدا كار

سه خط انتقال از مجموع  ،روزهاي هفتم تا نهم اوتبين برده شود كه طي 
 حال در: افزود وي اند.انتقال متصل به اين نيروگاه از بين برده شدهخطوط 
 خطرناكي بسيار كار كه كند مي كار توليد خط يك با تنها كارخانه اين حاضر
 شود، قطع توليد خط آخرين كه هنگامي": داد هشدار او همچنين .است

. شدخواهد  غذيهت ،كنند مي كار ديزل با كه ژنراتورهايي توسط نيروگاه
 اين ".دارد بستگي آن سوخت ذخاير و اطمينان قابليت به چيز همه سپس
 15 از راكتور شش داراي دارد، قرار كريمه جزيره شبه نزديكي در كه نيروگاه

مي  خانوار ميليون چهار برق مينأت به قادر كه است اوكرايناتمي  كتورار
 حمله از پس دوشنبه روز اوكراين، جمهور رئيس زلنسكي، ولوديمير .باشد
 گوترش، آنتونيو كرد و اعالم ايهسته فاجعه مدآن را پيش درآ نيروگاه، به

 نيروگاه يك به حمله هرگونه كه داد هشدار متحد ملل سازمان كل دبير
 پايان حمالت اين كه اميدوارم "وي افزود:  بود. خواهد انتحاري اي هسته
 نيروگاه به بتواند اتمي انرژي المللي بين آژانس اميدوارم حال عين در و يابد

  ) Hurriyetdailynewsمنبع - 2022اوت  10(  ".كند پيدا دسترسي
  عراق
  هاي لبنان تا يك سال ديگر توسط عراق تأمين سوخت نيروگاه 

اوت، دولت عراق  11به گفته نخست وزير موقت لبنان روز پنجشنبه 
خدمات غير نقدي (از موافقت كرده تا يك سال ديگر در ازاي دريافت 

به صادرات نفت  هاي بهداشتي براي شهروندان عراقي) جمله: مراقبت
كوره سنگين به اين كشور ادامه دهد تا فشار بر روي شبكه برق لبنان 

راي توليد يك تا دو هاي برق لبنان ب كاهش يابد. در سال گذشته نيروگاه
ه ارزش اين توافق، به ساعت برق در روز به توافق با عراق وابسته بودند، ك

ميليون دالر بوده است. وزير انرژي لبنان ماه گذشته به  400تا  300ميزان 
خبرگزاري فرانسه گفت: با افزايش قيمت سوخت، ارزش اين توافق اكنون 
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امضاي قرارداد پروژه اتصال برق شوراي همكاري خليج فارس  
  با عراق

فارس  صندوق توسعه قطر و سازمان اتصال برق در كشورهاي خليج
به يكديگر امضاء كردند كه  اي را براي ايجاد يك سيستم اتصال نامه توافق

دهد تا به جنوب  فارس اجازه مي به شبكه برق بين كشورهاي حوزه خليج
ها، كارها بايد در ماه جاري آغاز و در  براساس گزارش عراق متصل شود.

به پايان برسد. هدف از اين توافق، كمك به پوشش بخشي از  2024سال 
نطقه است. به طور خاص، تقاضاي برق و بهبود پايداري شبكه برق در م

ت لكيلوو 400نامه، ساخت يك پست جديد با ظرفيت تقريبي  اين توافق
در كويت و اتصال سيستم اتصال برق خليج  (Wafra)در منطقه وفرا 

فارس به شبكه برق عراق از طريق پست انتقال برق ال فاو در جنوب 
 Total Energyمنبع:  - 2022اوت  11( كند. عراق را فراهم مي

Informatics(  
ها براي سومين روز متوالي براي كاهش برق در  اعتراض عراقي 

  ميان گرماي شديد
ها  ها براي اعتراض به كاهش برق براي سومين روز متوالي به خيابان عراقي

درجه سانتيگراد باالتر رفته  50رفتند، زيرا درجه گرما در سراسر كشور از 
نوب عراق ناشي از خرابي خط برق در جها، اين كاهش  بنابر گزارش است.

بصره گفت: اين سومين و آتش سوزي در نيروگاه بوده است. فرماندار 
كاهش متوالي است كه به دليل آتش سوزي در نيروگاه برق خور الزبير رخ 

هزار مگاوات برق مورد  3مگاوات از  500 حداكثر نيروگاهداده است. اين 
مدتهاست كه براي تأمين تقريباً  عراقنمايد.  مي نياز شهر بصره را تأمين

اما هاي تابستان به ايران وابسته است.  يك سوم از برق خود به ويژه در ماه
اين موضوع اخيراً تغيير يافته است. زيرا عراق دو ماه پيش، پس از اينكه 
ايران صادرات گاز خود را به اين كشور كاهش داد، مجبور به كاهش منابع 

گازي، گذاري در ميادين  ان، تالش كرده تا با سرمايهبرق شد و از آن زم
منبع:  - 2022اوت  09(كمبود برق و وابستگي خود به تهران را برطرف كند. 

MEM (Middle East Monitor)(  
ميليارد دالري  5/1اندازي مجدد نيروگاه انبار با هزينه  راه 

 توسط عراق
نبار االرسد عراق، كارهاي ساختماني نيروگاه گاز سوز در استان  به نظر مي

ژوئيه،  22اندازي كرده است. به گفته نخست وزير عراق در  را مجدداً راه
 ميليارد دالر هزينه دارد، به اتمام 5/1درصد از كار اين پروژه كه  55

د، اما بعداً آغاز ش 2013رسيده است. كار ساخت و ساز اين پروژه در سال 
به دليل كنترل فرمانداري االنبار توسط داعش به حالت تعليق در آمده 

 273با ظرفيت هر يك  GE GT26بود. اين پروژه از چهار واحد گازي 
مگاوات تشكيل شده  275مگاوات و دو واحد توربين بخار با ظرفيت 

 MEED (Middle East Businessمنبع:  -2022اوت  01(است. 

Intelligence(  
  عربستان سعودي

پروژه  براي تأمين مالي و حمايت ازميليارد دالر  56/3 نياز به 
 (SEC)برق مصر توسط شركت برق عربستان سعودي 

جهت  اوت گفت:  11روز پنجشنبه  (SEC)شركت برق عربستان سعودي 
تأمين مالي به نياز حمايت از پروژه اتصال برق عربستان سعودي و مصر، 

اي را  توافقنامه (SEC)در اين خصوص، دارد.  دالر ميليارد 56/3 از بيش
با صندوق  ي ميليارد دالر 3تسهيالت يك براي به دست آوردن 

 5/567المللي پول و همچنين براي به دست آوردن يك تسهيالت  بين
امضاء كرده است. مصر و  (ECA)دالري با آژانس اعتباري صادرات ميليون 

 8/1، قراردادي را به ارزش 2021تبر سال عربستان سعودي در ماه اك
هاي برق،  انتقال برق و اتصال شبكههاي  ميليارد دالر براي ساخت نيروگاه

اي اعالم كرد، اين پروژه داراي  هامضاء كردند. دولت مصر در بيانيدر قاهره 
هزار مگاوات خواهد بود و توسط سه كنسرسيوم متشكل  3ظرفيت انتقال 

درحال حاضر، مصر  .اجرا خواهد شداي  لمللي و منطقها هاي بين از شركت
 10با يك بحران انرژي روبرو است و نخست وزير اين كشور روز چهارشنبه 

اوت گفت: هفته آينده برنامه جديدي را براي كاهش مصرف برق اعالم 
  )N Businessمنبع:  - 2022اوت  11( خواهد كرد.


