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چکيده
محدود بودن منابع انرژی فسيلی و مشكلات ناشی از انتشارات گازهاای
گلخانه ای ضرورت توجه بيش از پيش به انرژی های تجدیاد را بار همگاان
روشن ساخته است .با توجه به برخاورداری از پتانسايل مولاو و مناسا
انرژی های تجدیدپذیر در کشاور ،توساهه منوقای ایان مناابع ارزشامند و
خداداد موجه به نظر میرسد چارا کاه از ایان رریام مای تاوان در جهات
اهداف توساهه پایادار نياا گااد برداشات .در ایان مقالاه باا بياان ضارورت
بكارگيری انارژی هاای تجدیدپاذیر دمحادودیت مناابع و يلاودگی زیسات
محيوی) و وضهيت کاربرد این انرژی ها در کشور با بياان انتظاارات از ایان
انرژی ها به پيشنهاداتی پرداخته شده است.
واژگان كليدي :توسهه پایدار ،انرژی های تجدیدپذیر ،ایران
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-1مقدمه:
براساس گاارش برانت لند "توسهه پایدار" عبارت است ازتوسهه ای کاه
نيازهای کنونی جهان را تامين کند ،بدون اینكه توانایی نسال هاای يتای را
دربريوردن نيازهای خود مخارره افكند واین توساهه پایادار رابواه متقابال
انسانها وربيهت سراسر جهاان اسات  .فرایناد توساهه پایادار باه گوناه ای
رراحی می شود که توسهه اقتصادی  ،اجتماعی و زیست محيوی را تاداود
میبخشد[.]1
از مهمترین عناصر که در توسهه پایدار موثر است منابع انرژی است .داشتن
انرژی مناس عمده ترین عامل اقتصاادی جواماع صانهتی پا از نياروی
انسانی است چرا که انرژی یك نياز اساسی برای استمرار توساهه اقتصاادی،
رفاه اجتماعی ،بهبود کيفيت زندگی و امنيت جامهه می باشد .اگر انرژی باه
نحوی توليد و مصرف شود که توسهه انسانی را در بلند مدت درتمامی ابهاد
اقتصادی اجتماعی وزیست محيوی تامين نماید ،مفهود انرژی پایدار تحقام
خواهد یافت ،لذا تامين انرژی پایدار ضرورت توسهه پایداراسات .باه هماين
دلایل درسالهای اخير کشورهای مختلف اعم از پيشارفته و درحاال توساهه
توجه فااینده ای به انرژی تجدید پذیردانرژی خورشيد ،انرژی باد ،ژئوترماال
و )...جهت ایجاد تنوع در استفاده از منابع انارژی و کااهش وابساتگی باه
یك حامل انرژی و ملاحظاات زیسات محيوای بارای دساتيابی باه انارژی
پایدارمهووف داشته اند .بالا رفتن قيمت ساوخت هاای فسايلی ،ملاحظاات
زیست محيوی ،امنيات تاامين انارژی ،کااربری در پتروشايمی  ،پيشارفت
تكنولوژی وتوجيه اقتصادی دربرخی موارد بوورعمده تهيين کنناده يیناده
انرژیهای تجدید پذیر است .به هرحال این قلمرو به رور دائم در حال تغييار
بوده و يینده این تغيرات نمایانگرکاهش هایناه هاا وگساترش نفاو ين در
بازار انرژی دنيا و رسيدن به انرژی پایداراست[ .]2با وجود اینكه ایان امار از
لحاظ تكنولوژیكی امكان پذیراست اما فقط با حمایت و تلااش هماه جانباه
بين المللی و باتهيين اولویتهاا وسياساتهای اقتصاادی ،جلا مناابع ماالی
خارجی ،مشارکت بخش خصوصی درسارمایه گاذاری و انجااد برناماه هاای
يموزشی و پژوهشی ميسر می شود .ایران نيا در سال هاای اخيار اقاداماتی
در این خصوص داشته است که در ادامه با بيان ضارورت بكاارگيری انارژی
های تجدیدپذیر دمحدودیت منابع و يلاودگی زیسات محيوای) و وضاهيت
کاربرد این انرژی ها درکشور به پيشنهادات و بيان انتظارات از این انرژی ها
پرداخته خواهد شد.

-2ضرورت بکارگيري انرژي تجديد پذير
 -1-2محدوديت منابع انرژي
زنگ خور محدودیت منابع کره زمين در سال  1391توسط
 pecchiبازرگان ایتاليایی و يقای  A.kinguraمدیر  OECDکه از
متوليان سازمان  Rome Clubمی باشند به صدا دريمد .ينان در گاارشی
به ناد "محدودیت رشد" محدودیت انرژی را اعلاد کردند که محدودیت
انرژی و وابستگی جهان به کاربرد سوخت های فسيلی بخصوص نفت دنيا
را به لرزه در خواهد يورد  ،نفتی که منبع اجتنا ناپذیر رشداقتصادی را
تشكيل می دهد و قيمت ين موج قيمت ين موج واکنش و حساسيت
جامهه بين المللی شده است[. ]2
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منابع انرژی که مصرف می کنيم به ویژه انرژی فسيلی نا محدود نيست با
توجه اینكه درك دقيم مياان منابع انرژی مشكل می باشد ،اما در مورد
انرژی فسيلی نظير نفت و گاز و غالسنگ بر اساس توسهه حفاری و به
کمك روش های يماری خایر منابع انرژی فسيلی را پيش بينی می کنند.
در جدول د )1بريورد مياان خایر انرژی دنفت خاد ،مایهات و ميهانات
گازی) ایران نشان داده شده است[ .]5با تقسيم خایر به توليد ساليانه
حاضر تهداد سالی که توليد فهلی از این به بهد قابل ادامه می باشد
محاسبه می گردد.
جدول د )1بريورد مياان خایر انرژی دنفت خاد ،مایهات و ميهانات گازی)
ایران

 -2-2آلودگي زيست محيطي منابع انرژي
مشكلات محيط زیست جهان کاه در دهاه  1331باه صاورت بحاران هاای
جهانی و اجتنا ناپذیر مورح گردید نهایتا به انرژی وابسته است.بخصوص
گرد شادن کاره زماين ناشای از افااایش غلظات گازهاای گلخاناه ای دی
اکسيدکربن و متان و تااثيرات ين بار روی کااهش محصاولات کشااورزی و
تغييرات ي وهوایی و باران های اسيدی ناشی از اکسايد هاای نيتاروژن و
اکسيدهای سولفور و غيره حاصل از احتراق سوختهای فسيلی کاه موجا
صدمه رسيدن به جنگل ها ،دریاچه ها  ،مردا هاا و غياره مای شاوند .در
ميان گازهای گلخانه ای که موج گرد شدن کاره زماين مای شاوند ،دی
اکسيدکربن بيشترین سهم را دارا می باشد.
مياان دی اکسيد کربن خروجی در جهان در سال  2115با تبدیل به کربن
 291/93 * 118تن می باشد که بالاترین مياان به ترتيا يمریكاا ،چاين و
روسيه تهلم دارد دبه شكلد)1مراجهه شاود) .از ررفای ميااان خروجای در
کل جهان نيا بهد از انقلا صنهتی بخصوص بهد از جنگ جهاانی باه راور
قابل ملاحظه ای افاایش یافته و اخيرا در کشور های در حال توساهه رو باه
افاایش گذاشته است.
شكل .1نشر دی اکسيدکربن ناشی از سوزاندن سوخت های قابل احتراق
در سال.]3[2115
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در شكلد ) 2تغييرات مياان خروجی دی اکسيدکربن در ایاران رای ساال
های  1933-85را نشان می دهد .به استثنا سال  1931که در نتيجه رکاود
فهاليت می باشد ،مياان خروجی گاز به ازاء هر نفر و کال بخشاهای انارژی
کشور رو به افاایش بوده ،و در شرایوی است کاه باه مقابلاه بيشاتری نيااز
دارد.
شكل .2سرانه مياان خروجی گاز دی اکسيدکربن درایران[.]9

البته این در حالی است که هاینه های اجتماعی تخری محايط زیسات در
اثر مصرف سوخت های فسيلی در سال  1983براساس موالهات انجاد شده
توسط بانك جهانی و سازمان حفاظت محيط زیست ایران  32135ميليارد
ریال محاسبه شده است که مهادل  %13/9از توليد ناخالص داخلی کشاور
در این سال می باشد[. ]5

 -3انرژي هاي تجديدپذير در ايران
 1-3شرايط ايران
محدودیت منابع فسيلی ،رشد بالای مصرف سالانه انواع انارژی در ایاران،
خارج شدن کشورمان از جرگه صادرکنندگان نفات از اواخار قارن حاضار و
بالوبع قوع دريمدهای ناشی از صدور نفت باعث مای شاود کاه در صاورت
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عدد برنامه ریای و پيشرفت های لازد روند توساهه کشاور باه راور جادی
تحت تاثير قرار بگيرد .عدد کارایی فنی و اقتصادی و هدر رفاتن قریا باه
 55درصد از کل انرژی در فراینادهای مصارف و مشاكلات فاایناده زیسات
محيوی ناشی از ين،ضرورت مدیریت مصرف انرژی و بالا بردن بازده و بهاره
وری انرژی را بيش از پيش يشكار مای ساازد ،در ایان راساتا مای تاوان از
پيشنهاد وزارت نيارو در خصاوص قاانون بناد "و" تبصاره  13برناماه دود
توسهه در مجل شورای اسلامی به عنوان اولين گااد اساسای و در پای ين
تصوی يئين نامه هاای اجرایی،تشاكيل کميتاه تصاوی مهيارهاا،برگااری
سمينارها و دوره های يموزشی کارشناسان صنایع و موسسات ناد برد[.]9
برای ثبات عرضه انرژی از نظر عرضه منابع ربيهی انارژی بایاد باه مهرفای
انرژی های نو نظير انرژی خورشيدی نامحادود توجاه گاردد.از ررفای اگار
جدی بودن موضوع محيط زیست را اصل در نظر بگياریم ،توجاه باه صارفه
جویی انرژی و حفظ ایمنی نيروگا ه های اتمی،و گرایش به انرژی های ناو و
پاك که بار کمی را در محيط زیست دارند ضروری خواهد بود.
توليد الكتریسيته بوور پيوسته در حال افاایش است زیرا الكتریسيته انرژی
تميا و راحت در مرحله مصرف می باشاد.این گارایش از نظار کاارایی کال
انرژی اوليه یك امتياز به حسا نمی يید بخصوص وقتی که نيروگا ه های
توليد الكتریسيته بر پایه سايكل هاای ترمودینااميكی کاه بواور اتای از
محدودیت در کارائی برخوردارند بنا شده باشند.تهدادی از تجدیدپذیرها کاه
از این چرخه گرمایی استفاده نمی کنند می توانند انرژی الكتریكی را بدون
از دست دادن کارائی و یا توليد حرارت زائد ناخواسته ایجاد نمایند.
شكلد )9عرضه و مصرف انرژی ایران را در ساال  1983نشاان مای دهاد.
برای توليد برق  921/53ميليون بشكه نفت خااد یاا  22/3درصاد از کال
انرژی اوليه بكار گرفته شده است .از این مقدار مصرف برق کاه باه صاورت
موثر مورد استفاده قرار گرفته است 31/29 ،ميليون بشكه مهادل نفت خاد
یا  3/39درصد می باشد .به عبارت دیگر ،برای اینكه انرژی الكتریكی را کاه
در زندگی بسادگی مصرف می شود در اختيار داشته باشيم 299/9 ،ميليون
بشكه مهادل نفت خاد یا  13/39درصاد از کال اتارژی اولياه را باه صاورت
اتلاف حرارت و اتلاف انتقال برق در محيط تخليه می کنيم .ایان نموناه ای
از اتلاف انرژی اوليه در کشور می باشد.
این واقهيت در حالی است که در ایران سهم انرژی هاای فسايلی و انارژی
های تجدیدپذیردخورشيدی و بادی) و يبی در توليد ناویژه برق در این ساال
باااه ترتيااا  %1/195 ، %31/3و  %3/5مااای باشاااد .و ایااان نسااابت در
کشورهای OECDيمریكا شمالی برای سوخت های فسايلی ،انارژی هاای
تجدیدپااذیر و هسااته ای بااه ترتياا  %15/9 ، %33/8و  . %19/8سااهم
ساااوخت هاااای فسااايلی در کشاااورهای OECDاروپاااایی  %59/3و در
کشورهای OECDيسيا و اقيانوسيه %33/9

می باشد[.]5

در ایران در راستای افاایش سهم انرژی های تجدیدپذیر ،سهم ده درصادی
ظرفيت توليد برق کشور در سند چشم اناداز  21سااله د )1983-1313باه
انرژی های نو اختصاص یافته است .به منظاور افااایش ساهم مناابع انارژی
های نو در عرضه انارژی الكتریكای کشاور و کااهش مصارف گاازربيهی و
فريورده های نفتی در توليد برق  ،وزارت نيرو موظف است نسبت به برناماه
ریای برای ارتقا مستمر سهم منابع انرژی های نو در عرضه انرژی الكتریكی
به نحوی اقداد نماید که در یك افم  11ساله حداقل  %11انرژی الكتریكای
توليدی کشور ار این منابع تامين شود .در اینصورت توليد درصدی از انرژی
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الكتریكی در ایران د که سالانه نادیك به  %25مصرف سوخت فسايلی را باه
خود اختصاص می دهاد) از رریام انارژی تجدیدپاذیر ،ضامن صايانت از
خائرملی ،جلوگيری از يلودگی زیست محيوای ناشای از احتاراق ساوخت
های فسيلی ،اشتغالزایی و توسهه نواحی دورافتاده وارتقای جایگاه ایران در
محيط استراتژیك بينالمللی ،در دستيابی به انرژی پایادار و توساهه پایادار
مورد توجه قرار می گيرد.
شكل  .9نمودار جریان انرژی سال  -1983ایران[.]5
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امكان مشاركت جهاني در توليد برق با استفاده از انرژيهاي تجديدپذير
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در اين سناريوي سياست بين المللي پيشرفته % 80 ،برق از انرژيهاي تجديد پذير
و  % 50از انرژي اوليه تا سال  2040در نظر گرفته شده است

 2-3وضعيت توسعه فناوري در ايران

حقایم نشان می دهد که در ساال  2121دورنماای انارژی در ساوي باين
المللی و همچنين در بسياری از موارد اوضاع انارژی در ساوي ملای وخايم
تراز سالهای بحران خواهاد شاد .ایان اوضااع حتای در دهاه بهاد از 2121
متشنج تر نيا خواهد شد ،مگر اینكه از هم اکنون اقداماتی برای مقابلاه باا
این احتمالات يغاز شود.
نفاو تجدیدپااذیرها عماادتا در بخاش باارق ماای باشاد  .شااكل د )3امكااان
مشارکت جهانی در توليد برق با استفاده از انرژیهای تجدیدپذیر را تاا ساال
 2131نشان می دهد که ضرورت انجاد برنامه ریای بلند مدت در کشاورها
جهت بكارگيری پتانسيل های موجود را تبيين می کند.

در دو دهااه اخياار در راسااتای انتقااال و ارتقااا فناااوری اناارژی هااای
تجدیدپذیر دخورشيدی  ،بادی و) ...اقداماتی به شرح یل انجاد یافتاه
که به تبع ين نيا اشتغال و صرفه جویی انرژی به همراه داشاته امياد
است در يینده نادیك توجه قابل توجهی به این امر مهم گردد.
 شرکت توليدی فيبر نوری و برق خورشيدی از مجموعه شرکتهای مخابراتی و مشتمل بر دو کارخانه توليادی فيبار ناوری و
کارخانه توليد برق خورشيدی است.شاروع نصا

و راه انادازی

ين از ساال  1991و باه ترتيا باا بارق خورشاايدیدواحدهای
توليدی سلول و ماژول) با مشخصات زیر و ساس

فيبار ناوری

بوده است.

مشخصات كارخانه:
شكل .3امكان مشارکت جهانی در توليد برق با استفاده از انرژیهای
تجدیدپذیر را تا سال .]8[2131

ظرفيت توليد سالانه 9 :مگاوات پيك دشامل 2311111:عد سل خورشايدی
و 39111دستگاه پنل خورشيدی) نوع سل قابل توليد :پلی کریستال و مونو
کریستال و نوع پنل خورشيدی  :دوشيشه ای با قا اساتيل و تاك شيشاه
ای با قا يلومينينود
 گااروه صااتنهتی ساادید بااا برخااورداری از دانااش فناای و تجربياااتتخصص فراوان در ساال  1993قاراردادی را در زميناه احاداخ خاط
توليد توربين بادی  331کيلاو واتای باا همكااری شارکت دانماارکی
وستاس که یكی از مهتبرترین شرکتهای رراح و سازنده توربين بادی
در جهان است منهقد گردانيد و مسئوليت اجرایی ایان قارارداد را بار
عهده شرکت صبا نيرو نهاد.
 عمليات ایجاد کارخانه توليد پاره هاای کاامسوزیتی تاوربين بااد ومونتاژ ماشين د)Nacellکه دارای بيش از  9511متر مربع ساالنهای
سرپوشيده می باشد،در سال  1981به پایان رسيد.ماشين يلات تولياد
پااره و مونتاااژ ناساال در یااك مقوااع زمااانی  3ماااه تحاات نظااارت
کارشناسان دانمارکی با موفقيت نص و راه انادازی گردیاد .باا اتمااد
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مراحل فوق شرکت صبانيرو با ظرفيت عملی توليد  9پره کاامسوزیتی
و مونتاژ یك دستگاه ماشين خانه در هفته يغاز به فهاليت نمود.
 -3ارزيابي برنامه هاي توسععه كشعور در بخعن انعرژي هعاي
تجديدپذير
در هدف سياسی برای تثبيت عرضه انرژی،لازد است که با پيش بينی
بلند مدت عرضه وتقاضای انارژی رارح ریاای و باه عناوان سياسات
انرژی،برای لاود مقابله با موضوع گرد شادن کاره زماين نياا موارح
گردد.در این سياست انواع انرژی های نو شاامل انارژی خورشايدی و
باد و غيره که ضری ين رو به افاایش متمایال باشاد در نظار گرفتاه
شود.از ررفی،پيش بينی بلند مدت عرضه وتقاضاای انارژی ،بار پایاه
برنامه
اول

برنامه دود

برنامه سود

برنامه
چهارد

ررحها
برنامه
ررح فناوری
انرژیهای نو

-

-

218922

311133

ررح توسهه
انرژیهای نو

9335

112353

938351

-

ررح توسهه
نيروگاههای
بادی

-

-

-

893389

جمع

9335

112353

589192

1333139

قانون در ارتباط با مهرفی و توساهه انارژی جاایگاین نفات،بر اسااس
اهداف عرضه انرژی جایگاین نفات و تغييار الگاوی مصارف و عرضاه
انرژی نيا پيشنهاد می گردد.رسيدن به اهداف عرضه انرژی جاایگاین
نفت،اصل مهرفی انرژی های نو را در سراسر کشور باه عناوان راهكاار
پ يشرو کل انرژی در هيئت دولت تصميم و مورح گاردد.همچنين باا
هدف امنيت عرضه مناسا و پایادار انرژی،قاانون ویاژه اقاداد بارای
پيشرفت کاربرد انرژی های نو را پيشنهاد کرده و اميد است به مرحله
اجرا دريید .براساس این قانون وظایف دولت ،مردد ،دسات انادرکاران
و ...بوور وضوح روشن شده با هدف پيشرفت انرژی های ناو سياسات
کلی در ارتباط با ارتقا کاربرد انارژی هاای ناو ایجااد گاردد .در یال
نگاهی اجمالی به چهار برنامه توسهه کشور داریم:

برنامه اول:
در برنامه اول که برای ساال هاای  1938الای  1992تهياه گردیاده اسات
تاکيد برنامه بر بازسازی صنایع و بخش کشاورزی می باشد و از نظار حفاظ
محيط زیست به مسئله رفاع صانایع يلاوده کنناده اشااره دارد.بناابراین در
برنامه اول به انرژی های نو اهميت داده نشده است .

برنامه دود:
در برنامه دود مسئله صرفه جویی در مصرف انرژی مورح شده و حفاظت از
محيط زیست مورد تاکيد قرار گرفته است و 1/2درصد از فروش حامل های
انرژی جهت انجاد تحقيقات در این زميناه اختصااص یافتاه اسات .مسائله
توسهه کاربرد انرژی های نو در این برنامه به منظور صرفه جویی در مصارف
سوخت های فسيلی و تحقيقات مورح بود.

مقاله کامل

برنامه سود:
در این برنامه یك فصل به انرژی اختصااص یافتاه اسات و باه صارفه
جویی در مصرف انرژی تاکياد شاده اسات .در ایان برناماه باه راور
مشخص توسهه کاربرد انرژی های نو به عنوان یك راهكار در کااهش
مصرف انرژی مورح بوده است

برنامه چهارد:
وزارت نياارو مكلااف اساات اناارژی باارق تولياادی توسااط نيروگاااه هااا و
توليدکنندگان بخش های خصوصی و دولتای را باا قيمات هاای تمامينی
خریداری نماید.نرخ تممينی به پيشنهاد ساازمان مادیریت و برناماه ریاای
کشور به تصوی شورای اقتصاد خواهد رسايد.در ماورد نارخ بارق توليادی
بخش های غير دولتی از منابع انرژی های نو با توجه به جنبه هاای مثبات
زیست محيوی و صرفه جاویی هاای ناشای از عادد مصارف مناابع انارژی
فسيلی و به منظور تشویم سرمایه گذاری در این نوع توليد به ازای هر کيلو
وات ساعت برای ساعات اوج و عادی حاداقل ششصادوپنجاه ریاال و بارای
ساعات کم باری حاداقل چهارصادوپنجاه ریاال دحاداکثر چهاار سااعت در
شبانه روز) در محل توليد مورد عمل قرار گيرد .ضامنا اعتباارات تخصايص
یافته برای توسهه انرژی های نو در چهار برنامه توسهه ری جدولد )9زیردر
نظر گرفته شده است[.]9

جدول .9اعتبارات تخصيص یافته برای توسهه انرژی های نو در چهار برنامه
توسهه دارقاد به ميليون ریال است) [.]9
ينچه که در این چهار برنامه مورح می باشد استفاده منوقی و اقتصاادی از
انرژی های نو نشده و به علت ينكه فان يوری اینگوناه انارژی هاا باه بلاو
نرسيده است و قانون گذاری به این بخش به عنوان یك پتانسيل می نگارد،
برنامه مشخصی برای هدفدار نمودن فهاليت ها در این زميناه ارئاه ننماوده
است .بنابراین اهداف کلان کشاور و سياساتهای اجرایای در ایان زميناه ناا
مشخص است.
 -5نتيجهگيري و پيشنهادات
مشكل اصلی فراروی توساهه بكاارگيری انارژی هاای تجدیدپاذیر سارمایه
گذاری اوليه بالا مورد نياز است که دولت باید با تقویت همكاری هاای باين
المللی دبه ویژه کمك های قابل ملاحظاه مجاامع باين المللای مارتبط باه
کشورهای در حال توسهه که پيش بينی شده مصرف انرژی ينها بواور غيار
منتظره افاایش می یابد) ،حمایت ازسرمایه گذاری بخاش خصوصای و غيار
دولتی زمينه مشارکت گسترده انرژی های نو در عرضه انرژی را مهيا ساازد
چرا که این امر کاهش هایناه در بلناد مادت صارفه جاویی سارمایه ملای،
افاایش توليدناخالص داخلی ،افاایش دريمد ملی ،ایجاد فرصاتهای شاغلی و
صيانت از محيط زیست را به همراه خواهد داشت.
برنامه ریای کوتاه مدت براساس الگاوی تصاميم گياری اقتصاادی کناونی
بارگترین مانع در مقابل رشد انرژی های تجدیدپذیر اسات .ایان انارژی هاا
ظاهرا به سرمایه گذاری اوليه بيشتری نسابت باه ساوختهای فسايلی نيااز
دارند در حاليكه به علت عدد نياز به سوخت در رول کار در واقع به هایناه
های جاری نيازی ندارند ،لذا موارد یل توصيه می شود:
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بازنگری و به روز کردن روش تصاميم گياری هاای اقتصاادی :
افاایش اولویت سرمایه گذاری بر روی پاروژه هاای تجدیدپاذیر
در بين موسسات مالی  ،ایجااد باازار رقاابتی و اعماال سيساتم
قيمت گذاری هاینه کامل



حذف تدریجی یارانه انرژی فسيلی وسوق دادن دريماد حاصال
از ين بااه تااامين بودجااه ساارمایه گااذاری در اناارژی هااای
تجدیدپذیر



تشویم بخش خصوصی به شرکت در سرمایه گاذاری در انارژی
های تجدیدپذیر



تاسي سازمانی به منظور تقویت وایجاد تمرکا باين المللای و
رهبری جهت افاایش استفاده از انرژی تجدیدپذیر



افاااایش بودجااه بخااش يمااوزش و تحقيقاااتی اناارژی هااای
تجدیدپذیر.
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