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  ندك ساخت هاي انرژي سرمايه گذاري ميميليون يورو در زير 873اروپا اتحاديه 

  
ايـن سـرمايه   . ميليون يورو در زيرساخت هـاي انـرژي سـرمايه گـذاري نمايـد      873اروپا موافقت نموده است تا اتحاديه 

هـد تـا   روز نموده و آن ها را گسـترش د  خطوط برق و لوله هاي گازرساني را به اجازه مي دهداتحاديه اروپا گذاري به 
  .بتواند انرژي را ارزان تر و ايمن تر به سرتاسر اين قاره برساند

 17قرار است براي  ،تامين مي گردد CEF ت اتصال اروپاالتسهيكه توسط سازمان  ،سرمايه گذاري الزم براي اين طرح
 9و در بخش الكتريسيته هستند  ميليون يورو 680، مجموعاً به ارزش پروژه 8از اين تعداد . مصرف شودپروژه گوناگون 

عـدد مربـوط    4پروژه،  17همچنين از مجموع اين  .ميليون يورو، در بخش گاز هستند 193پروژه نيز، مجموعاً به ارزش 
  .تاي ديگر بر توسعه مطالعات و تحقيقات متمركز هستند 13ازي بوده و به پروژه هاي ساخت و س

ايـن  . يـاتي خواهـد بـود   بيسكي بين اسـپانيا و فرانسـه بسـيار ح   ميليون يورويي براي ساخت تقاطع خليج  578امتياز عظيم 
  .نمايدتقريبا دو برابر مي  مگاوات، 5000مگاوات به  2800با افزايش از  ارتباط جديد، ظرفيت ارتباطي بين دو كشور را

ك بازار كامال مرتبط مي تواند تنها ي": دره مي گوي، در اين باكميسر انرژي و فعاليت هاي آب و هواييميگل آرياس، 
ايمني عرضه انرژي را در اروپا باال ببرد، اتكا به عرضه كنندگان منفرد را از بين مي برد كه اين مسئله موجـب مـي شـود    

  ".مصرف كنندگان انتخاب هاي بيشتري داشته باشند

  مهندس فرزام ابريشمي: مترجم

ــع ‐http://www.energylivenews.com/2018/01/26/eu‐invests‐e873m‐in‐energy: منبــ

infrastructure/  
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