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  آذربايجان 
وگاه خورشيدي
مايد. اين موضو

هاي آزاد سرزمين
ت 2022ژوئن  2

بر اساس اين بر
س ي، بايد از آماده
دي به ظرفيت
بادي به ظرفيت

اطم 2026تا  202
                

  غانستان
توليد برق را در د
رق به خودكفايي بر

پروژه آن 12ها،  ه
تر به انرژي واردات
ن وابسته است. در

رسد كه صرف مي
باشد لي كشور مي

ينه مصرف برق
 براي توليد برق د
نظر توليد برق به

         ) پيام آفتاب

كه برق دبي تو

 شبكه برق را خو
گذسرمايهرد يورو) 
 (ASGR هوشمند

ا در شور خطاها ر
ودكار سرويس آن

DEكرد كه ) اعالم
منبع ج ازشباعي 

 يك ترانزيستور
هاي بزرگ بركت
هاي انتقال برروژه

رسيده استورو) 

دي و بادي در آذ
تان جبرئيل نيرو
ي بادي احداث نم
 انرژي سبز در س

22كه در  "202
ب س شده است.

انرژي شركت آذر
 نيروگاه خورشيد
حداث نيروگاه ب

22در بازه زماني 
 :trend(          

وليد برق در افغا
پروژه ت 16يد كه 

انرژي برظ توليد 
جموعه اين پروژه
د. اين كشور بيشت
تان و تاجيكستان

در افغانستان به مص
ت آن توليد داخل

ميليون دالر هزي 
 كه اگر اين مبلغ
ده افغانستان از ن

خبرگزاريمنبع:  - 

عيب يابي شبك
DE(  

ريت و عيب يابي
ميليار 8/1(درهم 

ي خودكار شبكه
دهد تا از راه دو ي

ده و به طور خو
EWA برق دبي (

يستورهاي غير اش
ت بسيار زيادي از

دقيقه شرك 15ود 
در پر DEWA ي
ميليارد يو 6/2( م

arabia(   

اه هاي خورشيد
 دارد در شهرست

هايلبجر نيروگاه
اي ايجاد منطقه

2- 2026هاي  ال
ويب شد، منعكس
كشور به همراه ش
ردادها، ساخت

تان جبرئيل و ا
الچين و كلبجر د

منبع -2022ژوئن 

 براي افزايش تو
گوي افغانستان مي

مدت بتواند از لحا
ن وزارتخانه، از مج
شيدي خواهد بود
، ايران، تركمنست

وات برق دمگا 115
مگاوات 150داتي و 

250تان ساالنه 
ك پردازد. در حالي
در چند سال آيند

-2022ژوئن   25( 
  ي

ن مديريت و ع
EWAرق دبي (

) مديرDEWAي (
ميليارد د 7 اقدام

سيستم بازيابي .
 اين امكان را مي
 آنها را جدا كرد

اداره آب و امل 
ي كه در آن ترانزي
شوند كه با سرعت
ر مقايسه با حدو

سرمايه گذاري ت.
ميليارد درهم 10ه 

anbusiness.com

ساخت نيروگا
ربايجان در نظر

طق الچين و كلب
رنامه عملياتي برا
ربايجان براي سا
ينه وزيران تصو
رت انرژي اين ك

مضاي قرارژه، ا
وات در شهرست
وات در منطقه ال

ژ 22( صل نمايند.
  انستان

تالش طالبان
رت انرژي و آب ا

ملند بدارد تا در را
گفته سخنگوي اين
ق حرارتي و خورش
ورهاي ازبكستان

50ضر، در مجموع 
وات آن برق وارد
ل حاضر، افغانست
پ ورهاي ديگر مي

د، دور هزينه شو
يي خواهد رسيد.

رات متحده عربي
خودكار كردن
اداره آب و برق
ره آب و برق دبي

اين ابراي  ونمايد
صاص داده است

دهنده خدمات ه
ق خود پيدا كند،

مدير عا ابي كند.
/1 CML )منطقي

ابتي تغذيه مي ش
را در) شودل مي

پا ثبت كرده است
به 2024تا  2021ل
mمنبع:  - 2022ن
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هاي سنتي ي

تفاهم همكاري د
ويز شهبازوف وزي
جمهوري آذربايجا

2022ژوئن  21( د.

هاي انرژي  يد

آذربايجا دپذير
انرژ منابع از فاده
يك توسعه حال در
اساس بر .است 2
مي تا ژانويه از ن،
تولي كشور اين ر

تولي برق ساعت
هانيروگاه و عت
نيروگاه. كردند يد

ترتيب به خانگي
براساس .كردند يد

پتانسي ربايجان،
است تجديدپذير

سب انرژي بزرگ ع
گرمايي زمين ه،
توا با ترتيب به ز

ذك يدپذير مطرح
خودمخت جمهوري

دارند قرار دوم ه
كيلووات 17-1600
انرژ پتانسيل ل

مناطق بادي نرژي
آذربايجا ت. دولت

اولويت عنوان به را
د .است كرده يي

 TEPSCOتوافقنام
ژوئ 21( .كرد ءضا

 جوار
ي  و اقتصاد كالن برق

ير خصوص انرژ
 د

ستان يادداشت ت
پرو  امضاء كردند.

ين وزارت انرژي ج
اشكند امضاء شد

درصد 30 سهم 

تجديد هاينرژي
استف قانون قبالً ن
د حاضر حال در 

2022- 2026 هاي
آذربايجان انرژي 

در برق ساعت ت
كيلووات ميليارد

ساع كيلووات ون
تولي مشابه مدت

خت پسماندهاي
توليبرق  ساعت 

آذ و آلمان گاني
منابع كل از د

منبع دومين وان
تود زيست. كرد 
نيز) بزرگ آبي ق
تجدي هايانرژي ر

ج از پس نگيالن
رتبه در ورشيدي

700 مناطق اين 
كل كه حالي در 

ا پتانسيل .است
است بيشتر چين
ر سبز انرژي طقه
شناساي انجام ال

 Oژاپني شركت 

امضمنطقه اين  در

ج همي ورها
ريزيبرنامه دفتر -247
 امه

مه همكاري در
  باكو و تاشكند
ذربايجان و ازبكس
تي و تجديدپذير
يادداشت تفاهم بي
ي ازبكستان در تا

افزايش براي ن
  2030 سال
ا پتانسيل ،هد

آذربايجان  دولت
ونموده  تصويب 

 RESهسال براي
وزارت سوي از 
كيلووات ميليارد 1
م 3/10 حرارتي ي
ميليو 7/768 ي

م در ساعت ووات
هاي با سوخوگاه

كيلووات ميليون
بازرگ اتاق وسط
درصد 2/59 جان

عنو به خورشيدي
ياد مگاوات 800

برق هاي نيروگاه 
عنوان ساير به ت

زن و جبرئيل ولي،
خو انرژي غني ع
در مربع متر هر
است، شده ش
ا شده برآورد ت

الچ و كلبجر واحي
منط به كشور ين
حا در توسعه و ي

با آذربايجان ژي
د "سبز انرژي" ه

caspi( 

كشو برق نامه
7 شماره  - 1401  ماه 

گروه آمار و ترازنا  -ي 

  يجان
مضاي تفاهم نام
جديدپذير بين
ارش آذرنيوز، آذ
ص انرژي هاي سنت
آذربايجان گفت: ي
يت انرژي جمهور

azernew(  
طرح آذربايجان

سا تا جديدپذير
دهنشان مي دها

است و مگاوات  
را  (RES) پذير
 Sساله پنج ژي

شده منتشر ت
2/11 مجموع در
هاينيروگاه. ست

آبي هاينيروگاه
كيلو ميليون 41/

نيرو و خورشيدي
م 7/96 و ميليون

تو شده منتشر ش
آذربايج در بادي
خ انرژي از نشريه

00 پتانسيل با شور
استثناي به( آبي
مگاوات 650 و 80
فضو مناطق .ست
منابع دليل به ن

ه در خورشيدي
گزارش در سال

مگاوا 7200 يدي
نو در ويژه به شده

ا باغ قره منطقه
بازسازي هاي ژه

انرژ وزارت ،2021
منطقه ايجاد راي

 iannewsمنبع:  -
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 ه

 خبرن
تير 14

و انرژي

آذربايج
امض 

تج
به گزا 

خصوص
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و وزارت

wsمنبع: 

ط 
تج
برآورد
37000
تجديد
استراتژ
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امسال
اس شده

.كردند
1 بادي
خ هاي

م 4/24
گزارش
انرژي
ن همين

كشو در
آ انرژي

900، 00
شده اس
نخجوان
خ تابش
ساعت
خورشي

شد آزاد
تبديل

پرو در
مه ماه
بر را اي

2022-

 
هفت
 نامه



 سال 
 درصد

 شد ز
 دولتي

 هاين
 .دارند

همين 
اولين 
 نشان

- مي 
ژوئن  

ر در 

 گاوات
 شنهاد

بر ) رو
 و مان

 مبلغ 
 گاوات
 شركت
گاوات 
ريافت 
كننده 
ژي به 
ي برق 
صاص 

  

 اين 

ترسي 
 براي 

 حمله 
 در ژي

وني و 
 و ابق

 وسيه
تن به 
د، اما 

   

در بادي مزارع 
د 100 و شد س

آغا ها برج توليد
د شركت ها،سانه
توربين اولين ازي
د 2024 سال ي
است. بره شده 

ي در آالچاتي، ا
خاطرن گزارش ين
ساخته تركيه در
27( .شوندمي ل

در مناقصه اخير

مگ 850 قرارداد 
پيش كمترين  .مود

سنت يور 2/2( ر 
كرام هاياستان ر

به شركت همين
مگ 30 ساعت براي

ود. در مجموع ش
مگ 260ع ظرفيت 

 نيز موفق به در
سومين دريافت ك
مي رنسانس انرژ

مگاواتي 80روژه 
اختص ،مناقصه بود

(  

شبكه به تيك
  ه

چه روسيه دست
ند، طرح فوري را

پي در  .ا نمايد
انرژ نوع هر براي 

شامل استوني، لتو
سا شوروي ماهير

رو به پايدار برق ن
براي پيوست مدت

دارند 2025 سال ا

                         

اولين .دارد را ت
تأسيس ازمير يكي

ت با سازي بومي. 
رس گزارش ساس

اندا راه نون قصد
و برا منطقه مان
كامل حاضر حال

وربين دو مگاواتي
ام شده است. اين

د كه بادي هاين
ارسال كشور صد

Balkangre(  
ادي در تركيه د

گذشته هفته ه
نم اعطا پروژه 20 

لير  408/0 مبلغ 
در ظرفيت بادي ت

 نيز متعلق به ه
ي هر كيلووات س

حكاري بو و اك
 پروژه با مجموع
ه صنعتي كاليون

گرديد. سمگاوات 
يز شركت سهام
وژه، شامل يك پر

پروژه در اين م ن
Renewablesnow(

بالتي كشورهاي 
روسيه شبكه از

است  تا چنانچ
قطع كند ن كشور

تحاديه اروپا اجرا
روسيه به ستگي

ورهاي بالتيك ش
جم اتحاد از شدن
مينأبراي ت اروپا،
بلندم برنامه يك
تا ،ENTSO-E به

                         

صنعت اين در شتر
Çeşme( نزدي در

وارد شد كشور ز
اس بر .يافت سترش
اكن )EÜAŞ( برق

هم در را كشور 
ح در برق مبدل

براي نصب دو تو
ر اين كشور انجا

توربين هايپره و
ص از بيش به ضر

eenenergynews

مگاوات برق باد 8

تركيه طبيعي بع
بادي را در قالب 

Eksim Enerj با
مگاوات 70  براي

االترين پيشنهاد
به ازاي  نت يورو)

سيرنا سيرت، اي
 به دريافت شش

، گروهاكسيم كت
م 260وع ظرفيت 

ر اين مناقصه ني
 در قالب سه پرو
تيا كه بزرگترين

 w.com منبع: -2

كاتصال براي پا
از اتصال قطع ت

ا آماده اروپايي 
اينا به شبكه برق 

 به شبكه برق اتح
وابس مورد در راني

كشو.است يافته ش
ش جدا سال ز سي
ا اتحاديه به ستن

ي بالتيك شورهاي
ب معروف اروپا، رق

                         

بيشت گذاري مايه
e(در چشمه  19

از خارج از هيزات
گست هاپره به عداً

Aselsa( ب توليد و
داخلي كامالً ي

م و ژنراتور حي
ريزي بس برنامه

وگاه برق بادي د
و هابرج كه كند
حاض حال در ند
 s.com منبع: -20

850واگذاري 
 اين كشور

مناب و انرژي رت
نيروي توليد فيت

i AS سط شركت

 كيلووات ساعت
باشد.  ارائه سين

سن 3/4( لير 7/0
هااستان در فيت
انرژي موفق سيم

ديد. پس از شرك
ش پروژه به مجمو
شترين ظرفيت د

مگاوات 170ان
ي در استان ماال

2022ژوئن 21(. ت

  سيه
اروپا آمادگي
صورت اتحاديه

شبكه تورهاي
را بالتيك ورهاي

صال اين كشورها
نگر اوكراين به كو
افزايش اروپا اسر

واني هنوز پس از
پيوس از پس سال
كش .هستند سته
بر غيرمتمركز كه
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وابس
شبك

   ن
روپي 15/13 به و 
مقايس در 2022 ي

سا مي ماه در عت
كور نفت توليد ه

كه است سنگ
مربوط هايداده

كاهش درصد 23 
ن در حاليست ك

7 به ميزان باد و
هسته انرژي از ق
ك از درصد 13 ر

هما در كه حالي
) brecorder:نبع

احياي براي فت
  پول ي

ميليـار 6 ـهيالت
پـو المللـي  ـين
ماليات وضع و برق
ميليار 6 شده قف

پاكسـتا از نـين
كارگروهي جهـت

بـ .رايـي نمايـد
توسـط شـده  ـين
گيـري تصـميم  ق،

 مالياتت يورو)
ميليـار 0/4( يـه

بـ پاكستان است.
كـاهش بـاال،  ورم
مواجـه پـول  زش
بـ ،صـندوق  الري

داد وعده پول از ي
كرد اعالم منابعي

قتصـادي و مـالي
دال ميليارد9/1 به
طـرف دو هـر  سط

بـين جامعـه  مـاد
بـه دسترسـي  و 

المللـي بين ندوق

ت داخل توسط

تولي براي را يي
اكنونهم  .است
جذب آرزوي كيه

پاكستان برق يد
يافت افزايش صد

مي ماه در ساعت
ساعت كيلوواتهر
هزينه افزايش يل

RLNG (س زغال و
د .است يافته ش
با سنگ زغال ز

اين. است سيده
و ايهستهانرژي  
بر توليد .نمايدي
حاضر حال در و

در دهد،مي كيل
من  -2022 ژوئن 2

نف و برق قيمت
المللي بين دوق
تسـه احيـاي  راي

بـ صـندوق  كرد. 
ب هاي تعرفه ايش

متوق مالي كمك 
همچن ن صندوق

دولتي، ادارات ر
اجر را موجود نين
تعيـ جديـد  ايط
بـرق هـاي  عرفه
سنت 5/23( وپيه

روپي ميليـارد  85
ا نفت قيمت عيين

تـو با ايفزاينده 
ارز كـاهش  و ري
دال ميليارد 6 الت

نيمي فقط اكنون
م از نقل به ريبون

سياسـت هـاي اق
وام اندازه زايش

توس اكنون وام زه
اعتم احياي براي

گـذاري سـرمايه
صن بسته احياي ه

news9(  

ساخت دي كامالً

هاي محدوديت و
كرده اعمال ود
ترك و است سيده

تولي هزينهصدي 
درص 131اكستان 

س كيلوواتي هر 
به ازاي ه ت يورو)

دلي به عمدتاً يش
G( شده گازي د

افزايشدرصد  13
ا برق توليد كه د

رس ساعت گاوات
،كوره نفت از رق

جبران ميرا  هش
و است داشته ي
تشك را 2022 ي
20( .بود درصد 10
ق افزايش با ن

صند دالري يارد
بر نفت و برق مت
موافقت پول لي

افز مانند سختي 
بسته احياي راي
اين. است كرده ين

در اختالس ر مهار
قوان تمام تا داده 

شـر س تريبون،
تع افزايش شامل 
رو 50 تدريجي ل

55 منظور وصول 
تعي در دولت نقش
اقتصادي هاي ش

جار حساب سري
تسهيال بستهين 

تا. ق قرار گرفت
تر اكسپرس. ست

تفـاهم نامـه س 
افز به پول المللي

انداز افزايش ضوع
پاكستان. گرفت 

س براي خود صادي
به فوري نياز اني،
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وربين هاي باد
 كيه
ها مشوق كه ت
خو بادي هاي بين

رسي درصد 72 

  ن
درص 131فزايش

پا برق توليد كل
به ازا سنت يورو)

سنت 7/2( روپيه
افزاي اين .رسيد ه

مجدد مايع بيعي
30 و 178 ،135

داد نشان توليد ب
گيگ 2018 به ل

بر توليدش ساالنه
كا ايندرصد،  93

زيادي هايشرفت
مي ماه در انرژي ب

0 تنها 2021 سال
موافقت پاكستان

ميليا 6 سهيالت
قيم افزايش با ان

الملل بين صندوق
هاي شرط پيش
بر نفتي هاي ورده
تعيي پاكستان به
به منظور است ه
تشكيل فساد با
اكسپرس روزنامه ش
پول الملليبين ق

اعمالدر خصوص 
م ليترر بنزين به
ن به دادن پايان و

چالش با نقدينگي
كس افزايش ارزي،

اي 2019 ژوئيه  در
مورد توافق ماه 39

اس شده زپرداخت
سند نويس پيش

M(، بين قصندو 
موض. است نكرده
خواهد قرار حث
اقتص سياست به
جها دهي وام ات
22 ژوئن 29( .رد

وسعه اولين تو
صنايع دفاع تركي

هاست سال آنكارا
تورب صنعت در 

به داخلي توليد
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تركيب
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فرآو بر
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ويه بدهي انرژي
 افزايش واردات گ
در حال حاضر،
د، اما اين كشور
ميليون مترمكعب

روزانه تكند  ش مي
ع بستگي به افز
ك كنفرانس مطبو
تان به مدت چها

2ژوئن  26( ايد.

راق با يك شر
  يثه 

ژ 25ي روز شنبه 
ورويي با دولت

 است. در اين پر
كاري خواهند كر
دهاي توليدي، تع

هاي مدي ل سيستم
الكتريكي و همچ
يزات هيدرومكا

  )فق نيوز

صر توسط عربس

ژوئن 21ه شنبه 
ركت انتقال برق

ساحلي در جبادي 
مضاء كرده است
قه خليج سوئز و

(ACW در يك
به بهره بر 2026ل 

ك كنسرسيومي
ميل مطالعات سا

  )ZAWYAع: 

 تكميل پروژه

 پاكستان روز يكش
ي تكميل شوند ت
 اين بخش تأمين

هاي برقاز نيروگاه
 افغانستان به پاكس

27( .يز ادامه دارد

 ن توسط عراق
ت كه در پي تسو
حال رايزني براي

رت برق عراق، د
كند يران وارد مي

م 55تا  50زانه 
 اين كشور تالش
د و اين موضوع
راق اخيراً در يك
ست كه از تابست
ه عراق صادر نما

             
ن يورويي عرا

آبي حدي گاه برق
ق و تورال كرواسي

ميليون يو 65ي 
كرده ءامضا يثه

 (Koncar) همك
ي بخشي از واحد
شار قوي، تكميل
يك و حفاظت ا
كانيكي و تجهي
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ن سعودي روز سه
را با شر (PPA)ه 

هاي با نيروگاهرين 
امض ،ميليارد دالر 

مگاوات در منطقه
 WA POWER)

روژه تا پايان سال
ن شركت با شريك
ه توسعه براي تكم
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تان نسبت به

 قرقيزستان در
 CASA-10به زود

جانبه در هاي دو
انتقال برق مازاد ا 

ن از طريق خاك
 خطوط برق آن ني

دات گاز از ايران
كرده استعالم 

اكنون بغداد در ح
ه سخنگوي وزار
ترمكعب گاز از ا

بايد روز ،از خود
فت: وزارت برق

ر مگاوات برساند
دارد. وزير برق عر
 موافقت كرده اس
مترمكعب گاز به

Te(                
ميليون 65داد 

ي بازسازي نيروگ
شفق عراق هاي ي

(Koncaقراردادي ،
آبي حدي گاه برق

گر نيز با شركت
ن قرارداد، احياي
فشار متوسط و فش

هاي تحري سيستم
هاي مك سيستم
ن ژوئ26( هد شد.

1100گاه بادي  

(ACWA عربستان
ساله 25يد برق 

عه يكي از بزرگتر
5/1گذاري  مايه

م 1100فيت توليد 
شد. شركت هد

رود اين پر ظار مي
 آمده است كه اين
م، در طول مرحله

21(  خواهد كرد.

 سفير قرقيزستا
C  

ف سفير جمهوري
 000هايكه پروژه

ه تقويت همكاري
 CASA-1000ژه

ستان در تابستان
روژه، روند احداث

brecord(  

افزايش وارد  
رت برق عراق اع
ا  شور به ايران، هم

به گفته ن است.
ميليون مت 40زانه

اين برق مورد ني
وي گف افت كند.
هزار 24د را به

درات گاز ايران د
نالم كرد كه ايرا

ميليون م 50زانه
ehran Timesع:

امضاي قرارد
كرواسي براي

ش خبرگزاريگزار
(arكت كرواسي 

ي بازسازي نيروگ
دين شركت ديگ

اينوان بخشي از 
شي از تجهيزات ف

احياي سوگاهي،
سازي كليه زيرس
وگاهي انجام خواه

  بستان سعودي
توسعه نيروگا

  سعودي
(A POWERكت

د كه قرارداد خري
(EETبراي توسع ،

خاورميانه با سرم
وگاه بادي با ظرف
ت احداث خواه
بوعاتي گفت: انتظ
سد. در اين بيانيه
دينگ حسن عالم
ين مالي همكاري

   1000 -سا
خوش بيني

CASA-1000
ن بيك توتويايف
ز اميدواري كرد ك
ي پاكستان براي
گفت: هدف پروژ
يزستان و تاجيكس

به موازات اين پر .
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هابرنامه تحت وراً
(برق)يني نشده

ارو و روسيه هاي
روسيه سيستم ه

غيرمتمرك وپايي،
پايدار حفظ ئول

ها شبكه اوكراين
كردند متصل هم
آلايده حالت در

و گذاري سرمايه
خو هاييرساخت
د بالتيك شورهاي

كار را انجام دهند
لهستان با بالتيك
ك Litgrid خنگوي
گذشت سال مايش

اضطراري شرايط
ها شبكه به نند

ه موجب قطع بر
قر بالتيك درياي

د داراي شبكه بر
انجا را كار اين اند

اندكي را آن روسيه
اجرا به كه است ه

تحوي كاهش گويد
د خيرأت دليل به 1

توسط ن خط لوله
  )Reuters منبع

  ه زودي
ژوئن 26ز يكشنبه

اي ك  طريق پروژه
غاز خواهد كرد.

كت مصدر در مور
كار در آن تكمي
ه دو تا سه سال

هاي خورشيدي د
ت، در استان نين
وليد خواهند كر

فو دنتوان مي زوم
بي تمال قطع پيش

هسيستم.  گيرند
كه با اين تفاوت 

ق كشورهاي ارو
مسئ ملي شبكه

ا و اروپا اتحاديه 
ه به ن بندي شده

كند. دريافت پا
س تكميل از پس و
زي ارتقاي براي پا
كش حال، اين  با

ش از موعد اين ك
برق شبكه تصال
سخن .كرد زمايش
آزم كه گفت ويترز

در" كه داد ن
توا مي و كرد ند
روسيه شبكه از 

د و لهستان اني،
  اين منطقه بايد

توا مي الينينگراد
ر اما بود، شده ي

كرده اعالم وسيه
گو مي روسيهست.
استريم نورد وله

دهي به اين ويس
م - 2022 ژوئيه 1(

يدي در عراق به
ت برق عراق روز
خورشيدي را از

ود، به زودي آغا
وزارتخانه با شرك
ي و زماني كه ك
تكميل اين پروژه

ها وژه، نيروگاه پر
مگاوات 450قار ذي

مگاوات برق تو
    

لز صورت در كه 
ENTSO احت براي

قرار است، شده
كنند، مي كار رتز
برق هاي شبكه 
ش اپراتور هر كه 
مارس، ماه در الً

برنامه زمان از ودتر
اروپ از را طراري

و 2025 سال در 
اروپ رويي اتحاديه
اما .خواهند شد

بود كه پيش هند
ات براي را جهيزاتي

ENT آز و نصب
رو به كند، مي اره

نشان لهستان - 
خواهن دريافت ك
بالتيك حذف ".

ليتوا بين كه سيه
معني است كه ن
كا آيا اينكه براي 
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رو حال، اين با .رد
اس متعهد خود ي
لو خط طريق از ي

سرو حال در بين
( .است بوده لمان

ات برق خورشيد
، وزار(INA)راق 

مگاوات برق خ 10
شو ميشور اجرا 
اين و  برق عراق،

سنجي اقتصادي ن
تگو كرده است. ت
در فاز اول اين
وات، در استان ذ

350تان االنبار 
IRAQI NEWS(

اعالم نمودند ابع
O-E توسط كه ري

ش طراحي روسيه
هر 50 فركانس در

شود، مي اداره
معني اين به د،
قبال .است خود م
زو يكسال و نيم 
اضط برق بتواند ن

تنها بالتيك هاي
يور ميليارد 6/1 ت

خ جدا روسيه كه
خواه قادر لزوم

تج گذشته سال ي
TSO-E اعضاي ز

ادا را ليتوانيبرق
-ليتواني اتصال

كمك بالتيك هاي
.شوند متصل وپا

روس كالينينگراد
اين به .خواهد شد

ل باشد. آزمايشي
5شنبه  براي نه 

كر لغو مقرر موعد
انرژي مينتأ دهاي
جاري ماه در آلمان

تورب تجهيزات ت
آلم انرژي زيمنس 

مگاوات 1000وليد
رش خبرگزاري عر

00كرد كه توليد 
هار استان اين كش
سخنگوي وزارت
صات فني، امكان
 شد، بحث و گفت
خواهد انجاميد. د

مگاو 100 ميسان
گاوات و در است
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