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  چکيده

وری بهره هایي فناوریعنی – پاک یانرژ یهایورااستفاده از فن

 اريچند دهه گذشته بس يط ،ریدپذیتجد یانرژ یهایورناف انرژی و

 یامقرون به صرفه هایحلها، راهاین فناوری است. افتهی شیافزا

 یهابر سوخت يو مبتن سنتي ی توليد برقهاستميس برای مشکالت

 یهانهی، هزیاگلخانه یمربوط به انتشار گازها مسائلو  يليفس

 هامحيطي این سيستمزیست هایيو آلودگ برداریبهره یباال

توان ميهای انرژی تجدیدپذیر پرکاربرد در جهان، از فناوری .هستند

. یکي از پارامترهای مهم در اشاره کرد کيفتوولتائهای سيستمبه 

است. ارزیابي دوام  آنها یدوام اقتصاد ها،ارتباط با این سيستم

گيری تصميم، سهم بسزایي در کيفتوولتائاقتصادی یک پروژه بالقوه 

یکي از اسکرین افزار رتنرمپروژه دارد.  آنگذاری در برای سرمایه

افزارهای شناخته شده در زمينه انجام محاسبات اقتصادی و تهيه نرم

. باشدپاک مي های انرژیپروژهمقدماتي سنجي مطالعات امکان

پرکاربرد تحليل اقتصادی  ابزارهاییکي از افزار این نرم، همچنين

. اما با توجه به آخرین استهای خورشيدی در ایران نيروگاه

تغييراتي که توسط وزارت نيرو در نرخ خرید تضميني برق از 

های تجدیدپذیر صورت گرفته است، عمال استفاده دقيق از نيروگاه

های خورشيدی در ایران های آن برای نيروگاهافزار و تحليلاین نرم

باشد. لذا، در این مقاله تالش شده تا با ایجاد تغييراتي ير ممکن ميغ

اسکرین، موانع موجود بر سر راه افزار رتدر امکانات و منوی نرم

های افزار برای تحليل اقتصادی دقيق نيروگاهاستفاده از این نرم

های خورشيدی در ایران برداشته شود. اعمال این تغييرات و تعرفه

مگاواتي  11سازی یک نيروگاه افزار، با شبيهرت نيرو در نرمجدید وزا

  خورشيدی در ایران مورد تجزیه و تحليل قرار گرفته است.

تحليل اقتصادی پروژه،  ،افزار رت اسکریننرم :هاي کليديواژه

های خورشيدی، نرخ خرید سنجي، نيروگاهمطالعات پيش امکان

 تضميني برق.

 مقدمه  -۰
 شیدر حال افزا یاکنندهبا سرعت نگران 1یگلخانه ا یغلظت گازها

باد،  یانرژ مثل ،2ریدپذیتجد یاز منابع انرژ یانرژ دياست. تول

 روگاهين ،یيگرما نيزم ،تودهستیز یانرژ ،یديخورش کيفتوولتائ

را کاهش  یاگلخانه یگازها افزایشنرخ  توانديم رهيو غ يآببرق

در  ریدپذیتجد یانرژ يتجمع تيظرف رنا،یا شدهد. بر اساس گزار

ظرفيت [. 1] باشدمي 2112در سال  گاواتيگ 22410742جهان 

 تيظرفاین درصد از کل  24074 روی هم یديو خورش یباد منابع

 يتجمع تيدهند. ظرفيم لينصب شده را تشک ریدپذیتجد

 گاواتيگ 8410182به حدود  2112در سال  یديخورش کيفتوولتائ

 یهاستمينصب شده س تيدرصد از ظرف 22که حدود  هديرس

  [.2] استتجدیدپذیر را به خود اختصاص داده 

وری بهره هاییفناور شاملپاک،  یانرژ هاییفناوربه طور کلي، 

 نیا دوی هر. باشندمي 2یردپذیتجد یانرژ هاییو فناور 3یانرژ

 عنوان به) 8انرژی "متعارف"موارد، باعث کاهش استفاده از منابع 

متفاوت  گریاما از جهات د شوندي( ميليسهای فسوخت مثال

 ریدپذیتجد یمنبع انرژ کی، ریدپذیتجد یانرژ هاییورافن هستند.

 لیتبد ديمف يکيمکان یانرژ ایو  تهيسی، الکتربرودت، حرارترا به 

بر  ،است که استفاده از آن يمنبع ریدپذیتجد یکنند. منبع انرژيم

. به عنوان مثال، نداشته باشد یريتأث ندهیآ ي آن دردسترس تيقابل

منجر به  ،گرم کردن ساختمان یبرا يعيهر واحد گاز طب نسوزاند

، شود. در مقابليم ندهیآ یازهاين یبرا يعيواحد گاز طب کی کاهش

یا توليد  ساختمان یک گرم کردن یبرا یديخورش یاستفاده از انرژ

 ]3[ کاهش دهد. ندهیآدر را  ديکه نور خورش ستين یزيچ برق،
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4 Renewable Energy Technologies 
8 Conventional Energy Sources 



ارزیاااابي اقتصاااادی نيروگااااه خورشااايدی )فتوولتائياااک( باااا اساااتفاده از نااارم افااازار رت اساااکرین و   

 11و )مطالعاااه ماااوردیگ نيروگااااه  سازگارساااازی نااارم افااازار باااا تعرفاااه هاااای جدیاااد وزارت نيااار   

 مگاواتي متصل به شبکه اصفهان(
ACEC2021-27730  

 

 2 

بودن  ماژوالرو  یریپذقيتطب ليبه دل یديخورش کيفتوولتائفناوری 

 یها. ماژولگيرددر بر مياز کاربردها را  یاگسترده في، طسيستم

ساختمان  واریپشت بام، د یتوان بر رويرا م کيفتوولتائ یديخورش

 یکرد. انرژ نصبنيز آب  رویو  هانگيپارک یباال ن،يزم رویها، 

تاسيسات و به  نتوايرا م یديخورش یهاپروژه نيشده از چن ديتول

 افتهیکاهش  یاگلخانه کرد. مقدار گاز تزریقمجاور  هاییا ساختمان

 یکاال کی د به عنوانتوان، ميیديخورش کيفتوولتائ ستميتوسط س

 یگازهاکل . انتشار عرضه شود يالمللنيقابل معامله در بازار ب

کربن )انتشار کربن(  دياکس یمعادل د صورتبه  معموال یاگلخانه

به صورت متناوب  اتاصطالح نیا ین رو هر دویشود. از ايم بيان

 کیکربن  یگذارمتي. قگيرندقرار مياستفاده مورد مطالعه  نیدر ا

ایجاد  یاگلخانه یکاهش انتشار گازها یواضح برا یاقتصاد زهيانگ

آب و  راتييمهار تغ یراه موثر برا کیبه عنوان  نیو بنابرا کندمي

 شود.يم دهید یيهوا

 به عوامل یديخورش کيفتوولتائ یک سيستم نصبي عملکرد فن

و  یجو طیدارد که عبارتند ازگ محل نصب و شرا يبستگ مختلفي

و واکنش  ستميس ياصل یاجزا یي، کاراسيستممرتبط با  يهواشناس

ها. ماژولنصب  یایزوا نيهمچنو مختلف  يطيمح طیشرا درآنها 

از  يتابع، کيفتوولتائ ستميس کی یدوام اقتصاد ن،یعالوه بر ا

)که به  نيزم یهانهیکار و هز یروين ،آن ياصل یاجزا یهانهیهز

و  اتيمربوط به عمل یهانهیهز ریدارد(، سا يبستگ تیمکان سا

 است.پروژه  مرتبط با یو مسائل کالن اقتصاد یو نگهدار ريتعم

متصل  کيفتوولتائ یهاستميبودن س یاقتصاد يابیارز یبرا ن،یبنابرا

 محل نصب يطيمحستیو ز یهر دو پارامتر اقتصاد ،به شبکه

و  ي. اگرچه، عملکرد فن[2] در نظر گرفته شود دیبا سيستم

 یتوان با استفاده از ابزارهايرا م کيفتوولتائسيستم هر  یاقتصاد

عملکرد در  يابیراه انجام ارز نیبهتراما کرد،  يابیارز یسازهيشب

 يابیارز ات متعددی در زمينهاست. مطالع يواقع ياتيعمل طیشرا

 انجام شده است جهان سراسر در کيفتوولتائ ساتيعملکرد تاس

عملکرد  یهاشاخص کهد ندهيمطالعات نشان م نیا يتمام .[5,6]

 بینسبت عملکرد، ضر ،یي)مانند بازده نها کيفتوولتائسيستم 

پروژه  مکان يطيمح طی( متفاوت است و به شراژهیو یو انرژ تيظرف

ما در این مقاله قصد داریم تا مطالعات اقتصادی مربوط  دارد. يبستگ

 مگاواتي را مورد ارزیابي قرار دهيم. 11 کيفتوولتائبه یک نيروگاه 

 افزار رت اسکرین استفاده شده است.برای این کار از نرم

 پاک یانرژ هایپروژه تیریافزار مدنرم کی 1اسکرینرتافزار نرم

انجام  و ریپذدیتجد یهایانرژمنابع  ،یانرژ وریبهره ليتحل یبرا

 نيو همچن پاکانرژی  یهاپروژه یاجرا يسنجامکانمطالعات 

-رتافزار رم. نباشديم برداریحال بهرهدر  یهاراندمان پروژه يبررس

سازد تا به يرا قادر م رندگانيگميمتخصصان و تصم اسکرین،

، یيپاک را شناسا یبالقوه انرژ یهاپروژه يو مال ي، دوام فنسرعت

                                                           
1 RETScreen 

 رانیبه مد ،هوشمند یافزارنرم بستر نیا کنند. یسازنهيو به يابیارز

 يهد تا به سادگميامکان را  نیاگيرندگان یک پروژه و تصميم

به و  و تایيد کنند یريگخود را اندازه ساتيتاس يواقع دعملکر

دست  شتريب یانرژ ديتولیي و یا جوصرفهجدیدی برای  یهافرصت

 [7].یابند

های جدید و تعيين تعرفه [8]با توجه به مصوبه جدید وزارت نيرو 

کاهش  ایهای تجدیدپذیر و اعمال ضریب سه پلهبرای کليه نيروگاه

های هشتم، دوازدهم و شانزدهم که برابر با نرخ خرید در ابتدای سال

افزار در ایران غير ممکن باشد، عمال استفاده از این نرمدرصد مي 60

شده است. از این رو ما قصد داریم در این مقاله، به بررسي تغييرات 

افزار، که کاربران اعمال شده در تنظيمات و ضرایب پيش فرض نرم

آن خواهد کرد بپردازیم. ضمن مکاتباتي ایراني را قادر به استفاده از 

اسکرین صورت گرفته است، که با مدیران ارشد موسسه رت

ای از راهکارهای اختصاصي برای اعمال این ضرایب مطابق مجموعه

افزار با شرایط ایران در نظر گرفته شد و پيشنهاد بروزرساني این نرم

 2ني برقبا توجه به شرایط متفاوت در قراردادهای خرید تضمي

کشورهایي مانند ایران و ایتاليا، به متخصصان موسسه رت اسکرین 

 گردید. ارائه

ریال بر  4214در این مقاله، مطابق با نرخ خرید تضميني 

مگاوات   11 های خورشيدی با ظرفيتکيلووات ساعت برای نيروگاه

و کمتر، یک مثال برای نشان دادن تغييرات اعمال شده در 

است.  شده ارائهاسکرین افزار رتضرایب پيش فرض نرمتنظيمات و 

های مختلف و ضرایب ای برای ورود تعرفهاسکرین، گزینهافزار رتنرم

های مختلف ندارد؛ بنابراین راهکار پيشنهادی، تقسيم سال کاهش در

توان از گزینه سایر باشد که ميها درسال های مختلف ميقيمت

برای این کار کمک گرفت. با در  2پاک یژانرو  3ها(درآمدها )هزینه

 2نظر گرفتن این شرایط، باز هم امکان تخصيص قيمت فقط برای 

توان برای شرایط بازه زماني وجود دارد و بازه زماني سوم را نمي

های سال دوازدهم تا بيستم سازی کرد. بنابراین، قيمتایران شبيه

 3 سازی دربيهبصورت ميانگين در نظر گرفته شده است. این ش

سال اول تا هشتم، هشتم تا دوزادهم و  سازی درمرحله، یعني شبيه

 دوزادهم تا بيستم انجام شده است.

های (، نرخ خرید تضميني برق برای نيروگاه1مطابق معادله )

تومان به ازای  422مگاوات، تقریبا  11خورشيدی با ظرفيت 

 107هشتم، ضریب ابتدای سال  در .]4[ باشدهرکيلووات ساعت مي

گردد، بنابراین این نرخ تا ابتدای سال دوازدهم برابر با اعمال مي

. در بازه سال دوازدهم تا شانزدهم مجددا خواهد بودتومان  838

-تومان مي 321اعمال شده و قيمت خرید برق به مقدار  107ضریب 

، این مقدار 107رسد و در ابتدای سال شانزدهم با تاثير مجدد ضریب 

                                                           
2 Power Purchase Agreement 
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4 Clean Energy (CE) 



 
 7nd Annual Clean Energy Conference (ACEC2021) 1211 آذرماه 2-3 هفتمين کنفرانس ساالنه انرژی پاک،

 

   

 

3 

تومان به ازای هر کيلووات ساعت خواهد رسيد. به دليل  123به 

اسکرین، یک مقدار ميانگين افزار رتهای ذکر شده در نرممحدودیت

به عنوان نرخ خرید برق برای سال دوازدهم تا بيستم در نظر گرفته 

شود. گرچه محاسبات به صورت دقيق در نظرگرفته نشده است، مي

مناسب  1ليه و تهيه طرح توجيهي مقدماتيولي برای یک برآورد او

 باشد.مي

X = 892 × 0.6 → X = 535 
Y = 535 × 0.6 → Y = 321                                              

       
Z = 321 × 0.6 → Z = 193 

 (1)                   = 257
(193+321)

2
  = avrZ→  

(𝑋+𝑌)

2
=  avrZ 

 

 افزارنرم دراطالعات  وارد کردن -2

 284(، مقدار نرخ خرید تضميني برق را 1در ابتدا مطابق شکل )

 کنيم.تومان به ازای هر کيلووات ساعت وارد مي

 

 نحوه ورود مبلغ خرید تضميني برق ۰ شکل

بر کيلووات تومان  422 برابرسال اول  با توجه به اینکه قيمت در

 244و   X یتومان برا 384گرفتن مبلغ  نظر با در ،ساعت است

و در هشت سال اول  کردهاصالح  ها راینه، ساختار گزY یبرا تومان

دست تومان بر کيلووات ساعت  422با داشتن سه تعرفه، به مبلغ 

سال  یابتدا تومان در 384با محدود کردن مبلغ  پيدا خواهيم کرد.

 و با محدود کردن تعرفه سوم در يدهتومان رس 838هفتم، به مبلغ 

به مبلغ محاسبه شده در  یي،هشت سال انتها در انرژی پاک قسمت

خواهيم رسيد.  باشديتومان بر کيلووات ساعت م 284(، که 1رابطه )

در هر سه  2نرخ تعدیلاست که  ینروش ا ینا هاییتاز مز یکي

 يراتدر هر زمان، تاث ييراتبا اعمال تغ توانيميو م ردقسمت وجود دا

، نحوه 2شکل  . دريریمخود در نظر بگ يمال هایيلآن را در تحل

 ورود اطالعات بصورت کامل مشخص شده است.

                                                           
1 Pre Feasibility  Studies 
2 Escalation Rate 

 

 افزارهای مختلف در نرمنحوه ورود تعرفه 2 شکل

 مگاواتي خورشيدي 01مطالعات اقتصادي يك نيروگاه  -3
و مطابق شکل  شدهواقع پروژه مورد مطالعه در شهر اصفهان مکان 

اسکرین، افزار رتهای نرمهای پایگاه دادهبا توجه به محدودیت ،3

که  نظرگرفته شده است در  JA SOLARوات 328پنل  31441تعداد 

. درصورتي که در حال حاضر باشدمگاوات مي 11ظرفيت کل برابر با 

 باشد.بازار موجود ميوات نيز در  881های پنل

 

 
 های مورد نياز پروژهانتخاب پنل 3 شکل
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 اندازی و نصبهای راههزینه 4 شکل

اندازی یک نيروگاه های تخمين زده شده برای راههزینه ،2در شکل 

مگاواتي نشان داده شده است. با فرض کاهش  11خورشيدی 

 14های مگاواتي نسبت به کيلوواتي، مبلغ ها در نيروگاههزینه

 12ازای هرکيلووات ظرفيت نصب شده را به مبلغ ميليون تومان به 

های جانبي دیگر ميليون تومان تغيير داده و با اضافه کردن هزینه

های مهندسي، در مجموع هزینه مانند احداث جاده، پست و هزینه

ميليارد تومان برآورد خواهد شد.  181اندازی این نيروگاه حدود راه

نيز یک  هزینه نگهبانيی و های ساليانه تعمير و نگهدارهزینه

درآمد  گرفته شده است. لذا نظر ميليارد و پانصد ميليون تومان در

 شود.تعيين مي 8مطابق شکل ساليانه نيروگاه 

 
 ها و درآمد نيروگاههزینه 5 شکل

-افزار رتهای مالي انجام شده در نرم، نتایج تحليل7در شکل 

نرخ بازده شود، مياسکرین مشخص شده است. همانطورکه مشاهده 

سال  7حدود  2درصد و نرخ بازگشت سرمایه 18، تقریبا  1يداخل

منفي و نسبت سود به  3يارزش خالص فعلباشد. در این پروژه، مي

گذاری دهد که سرمایههزینه کمتر از یک است. این حالت نشان مي

                                                           
1 Internal Rate of Return 
2 Return on Investment 
3 Net Present Value 

در این حوزه، با توجه به نرخ سود بانکي و ميزان تورم، مقرون به 

های نرخ خرید نيست و هنوز باید بر روی افزایش قيمت صرفه

تری های کاهشي، مطالعات جامعتضميني برق و نحوه اعمال پله

 ]11 ،11 ،2 [ صورت گيرد.

 
 افزار رت اسکرینهای مالي انجام شده در نرمنتایج تحليل 6 شکل

 

ای و تجمعي ميزان ، به ترتيب نمودارهای ميله4و  4های شکل

دهند که نقطه سر سال را نشان مي 21پروژه در طول مدت درآمد 

 قابل مشاهده است.  4ها و درآمدها به وضوح در شکل به سر هزینه

 

 
 سال 21ای درآمد پروژه درطول نمودار ميله 7 شکل
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 سال و نقطه سر به سر  21نمودار تجمعي درآمد پروژه درطول  8 شکل

ای مشخص شده گازهای گلخانه، ميزان کاهش انتشار 2در شکل 

است و همچنين نشان داده شده که به واسطه نصب این نيروگاه، 

یابد. این تن کاهش مي 237402اکسيد کربن به مقدار توليد دی

باشد که در مصرف آن ليتر بنزین مي 2122412عدد، معادل با 

های توانستيم از مشوقصورتي که مي جویي شده است. درصرفه

ای استفاده کنيم، قطعا رای کاهش گازهای گلخانهخارجي ب

ها، با در نظر گرفتن این نرخ سوددهي پروژه و مطالعات اقتصادی آن

 گرفت.مجددا مورد تحليل قرار مي

 

 
 افزار رت اسکرینهای مالي انجام شده در نرمنتایج تحليل 9 شکل

، آناليز حساسيت نيز نشان داده شده است که در 11در شکل 

و در بازه  1بازپرداخت حقوق صاحبان سهامبررسي انجام شده برای 

  702تا   204گردد. زمان بازگشت سرمایه از درصد مشاهده مي 21

 باشد.سال متغير مي

 

 
 آناليزحساسيت 01 شکل

 

 

 

                                                           
1 Equity Payback 

 هاي قبليتعرفهارزيابي اقتصادي نيروگاه  با ضريب   -4
استفاده کنيم،  104در صورتي که مطابق مصوبه قبلي، از ضریب 

خواهد بود، که در این  12 و 11های نتایج تحليل مالي مانند شکل

درصد، ارزش خالص فعلي مثبت و  28نرخ بازده داخلي   حالت

پذیر بودن توجيه دهندهنشانباشد و سال مي 807بازگشت سرمایه 

 های قبلي اجرا شده است، درهایي که با تعرفهپروژهپروژه است. 

حال حاضر به دليل اعمال ضریب تعدیل، سوددهي مطلوبي دارند. 

ای در مصوبه بندی سه مرحلهبنابراین، در مقایسه با اعمال پله

 104گردد که تاثير تنها یک پله کاهشي با نرخ جدید، مالحظه مي

مصوبه جدید، ایجاد رغبت  در سال دهم در مصوبه قدیمي نسبت به

 بيشتری برای سرمایه گذاران جهت ورود به این بازار خواهد کرد.
 

 
 104تحليل اقتصادی نيروگاه با اعمال ضریب  ۰۰ شکل

 

 
 104نمودار درآمد و نقطه سر به سر با اعمال ضریب   ۰2 شکل

، نمودار جریان نقدی و درآمد بيست ساله نيروگاه با در 13در شکل 

افزار رت اسکرین نشان داده گرفتن تمام موارد و تنظيمات نرمنظر 

سنجي است که بر اساس آن، شده است. این یک طرح پيش امکان

ه را در طول مدت بيست ژتواند روند سوددهي پروگذار ميسرمایه

گذاری خود تری نسبت به سرمایهسال مشاهده کند و با دید جامع

براین کافي است که با در نظر گرفتن گيری و اقدام نماید. بناتصميم

گذاری خود را ای و شرایط حاکم برکشور، سرمایهریسک منطقه

 انجام دهد.
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سال با در نظر گرفتن  2نتایج جریان نقدی پروژه در طول   ۰3 شکل

 104ضریب 

درآمد ساليانه نيروگاه با در نظر گرفتن  ای،  نمودار ميله12در شکل 

 ، قابل مشاهده است.104ضریب تعرفه قبلي یعني 

 

 سال 21ای درآمد پروژه درطول نمودار ميله ۰4 شکل

 گيرينتيجه -5

نرخ خرید ، 28/12/1211 تاریخ  مطابق مصوبه وزیر محترم نيرو در

یافته افزایش تضميني برق از توليدات تجدیدپذیر در سال جاری 

گذاران خصوصي صنعت برق، همچنان ها و سرمایهاست، اما شرکت

های خورشيدی بي تفاوت هستند و این امر نسبت به احداث نيروگاه

به  ،گذاری در این صنعت در ایرانپذیری سرمایهناشي از عدم توجيه

باشد. در این مي 107 ای کاهش نرخ خریدضریب سه پلهدليل اعمال 

اسکرین برای افزار رتبر تغييراتي که در نرممقاله، عالوه 

-انجام شد، تحليل رويوزارت ن های جدیدبا تعرفه آن سازگارسازی

نيز مورد مطالعه  اندازی شدهراه مگاواتي 11های مالي یک نيروگاه 

افزار، عواملي مانند پایين های نرمقرار گرفت. اما با توجه به خروجي

پروژه و  ارزش خالص فعليي، منفي بودن نرخ بازده داخلبودن 

پذیری دهنده عدم توجيهنسبت نامناسب سود به هزینه، نشان

باشد. گذاران در این حوزه مياقتصادی و پایين بودن رغبت سرمایه

به عنوان نمونه، با در نظر گرفتن همان ضرایب قبلي که نتایج آن 

م که نرخ خرید گيرینيز در این مقاله ارائه شده است، نتيجه مي

های برق تضميني برق از توليدات تجدیدپذیر به ویژه سيستم

گذاری در مناسبي برای سرمایه تواند باز هم مشوقخورشيدی، مي

 این حوزه باشد.

های قبلي توضيح داده شد هزینه احداث یک بخش همانطورکه در

 181بينانه حدود نيروگاه ده مگاواتي خورشيدی به صورت خوش

درصد بوده که  18باشد و نرخ بازده داخلي آن ارد تومان ميميلي

ای درآمد ميله باشد. طبق نمودارنسبت به سود بانکي کمتر مي

حتي به سمت ضرردهي  های آخرسال در بينيم که پروژه، ميپروژه

ضریب کاهش اوليه  اعمال رود. نرخ خرید تضميني تا قبل ازمينيز 

ولي عدم ثبات اقتصادی موجب شده شده است  نسبت به قبل بهتر

های مختلف سال گذار با احتياط بيش از اندازه ضرایبي درتا قانون

صورتي  . درپروژه خواهد شدپذیری توجيهکه باعث عدم نماید ارائه 

سال دهم مانند مصوبه  در (104) قبلي که با اعمال همان ضریب

تواند مي باشد کهدرصد مي 28قبلي، نرخ بازده داخلي تقریبا 

 این صنعت باشد. در گذارانمحرکي برای ورود سرمایه

-و بهره ریدپذیتجد یهایسازمان انرژبدیهي است که وزارت نيرو و 

های  ، باید تدابير بيشتری برای توسعه نيروگاه)ساتبا( برق یانرژ یور

های خورشيدی اندیشيده و مطالعات پذیر، بخصوص نيروگاهتجدید

گذاران بخش خصوصي راستا انجام دهند تا سرمایه تری در اینجامع

کشور با نفوذ  این حوزه وارد شده و سبد انرژی با رغبت بيشتری در

ای نزدیک، آینده تکميل گردد و در رپذیدیتجد هایبيشتر نيروگاه

ها و افزایش پایداری شبکه برق شاهد کاهش چشمگير خاموشي

 کشور باشيم.
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