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ݭݭݭݔرعامل ݫ ݔام مدىݫ ݫ ݫ ݫ �پىݫ

کنــار همکارانــم توانایــی خدمــت  تــا در  کــه ایــن توفیــق را بــه مــن عطــا فرمــوده  کرم  خداونــد منــان را شــا

داشــته باشــم و بتوانــم بــا فعالیــت در حــوزه ی بــرق و اتوماســیون صنعتــی، همــگام بــا دیگــر صنایــع بــا هــدف 

گســترش صنعــت بــرق و حتــی فراتــراز آن: »صــادرات بــرون مــرزی« ســهمی در آبادانــی و ســازندگی  خودکفایــی و 

کنــم. میهــن اســامی ایــران ایفــا 

شــرکت فجرتابلــو مرکــزی )FTM( صاحــب تجربــه، دانــش، شــناخت و پیونــدی عمیــق بــا تــک تــک مشــتریانی 

کــه نیــاز بــه پشــتوانه ای  کــرده انــد،  چــرا  کیفیــت فرآینــد تولیــد بــه ایــن شــرکت اعتمــاد  کــه بــه تکنولــوژی و  اســت 

کــه بتوانــد جوابگــوی نیازهــای امــروزی آنهــا باشــد و بهتریــن ،ســریع تریــن و دقیــق تریــن خدمــات را در  دارنــد 

کشــور در اختیــار آنــان قــرار دهــد. هــر نقطــه از 

کاردان تجــارب  کادر فنــی متخصــص و  گیــری از  تجربــه ی موفــق همــکاری بــا شــرکت هــا و صنایــع مــادر؛ بهــره 

ــا حــوزه ی فعالیــت، ره توشــه ی شــرکت فجرتابلــو  ــه اســتاندارهای مرتبــط ب صنعتگــران و مشــاوران و التــزام ب

کفایــی و غایــت اندیشــی« اســت. مرکــزی در جهــت نیــل بــه هــدف »خــود 

کیفــی و تولیــد ایــن شــرکت بــا اســتانداردهای روز بیــن المللــی و اهتمــام پرســنل متخصــص  تطابــق فراینــد 

ــد  ــی و تولی ــعه ،طراح ــق و توس ــی، تحقی ــی و مهندس ــی )طراح ــای صنعت ــل ه ــد پن ــل تولی کام ــط  ــر در خ و ماه

کیفیــت و تســت( نمــود اعتمــاد بــه فکــر، اراده و خاقیــت  کارگاه رنــگ، مونتــاژ الکتریــکال، بازرســی  کچر،  اســترا

ــت. ــی اس ــت مل ــوژی و صنع ــعه ی تکنول ــی در توس ایران

کــه بتوانیــم بــا تصمیمــات ســریع، ضــروری و مفیــد و پاســخگوئی شایســته  امیــد مــن و همــکاران مــن ایــن اســت 

کــه  کشــور نقــش صحیــح و راســتینی را  کننــدگان شــریف  در جهــت جلــب رضایــت مشــتریان بــه خصــوص تولیــد 

کــه ســرمایه هــر شــرکت اعتمــاد و رضایــت  کنیــم تــا بــار دیگــر شــاهد باشــیم  گذاشــته شــده اســت ایفــا  بــر عهــده مــا 

مســتمر مشــتریان خواهــد بــود.

مجتبی نظام آبادی

                                                                                                                                                                      مدیرعامل
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کــه بــر اســاس تجــارب  فرآینــد مهندســی و تولیــد در شــرکت فجــر تابلــو مرکــزی بــر اســاس نظــام ســاختار یافتــه ای در جریــان اســت.در ایــن ســاختار 

گرفتــه اســت، اولویــت اصلــی بــر شناســایی نیازمنــدی هــای مشــتریان در  کنــون شــکل  گرفتــه از ابتــدای تاســیس تــا  منتــج از فعالیــت هــای انجــام 

ــزاری  ــخت اف ــزاری و س ــرم اف ــات ن ــن و امکان ــترده از متخصصی گس ــری  گی ــره  ــا به ــرکت ب ــن ش ــت. ای ــده اس ــاده ش ــت، نه ــای صنع ــش ه ــه ی بخ هم

ــه مشــتریان عزیــز در ســرلوحه ی اهــداف خــود قــرار  کیفیــت خدمــات را ب ــه ی باالتریــن  کثــر تــاش در ارائ پیشــرفته در بخــش هــای مختلــف، حدا

کامــل تولیــد تابلوهــای صنعتــی و اتوماســیون، تــوان اجرایــی و مهندســی غیرقابــل رقابتــی را در میــان   داده اســت و بــا اتــکا بــه تــوان مهندســی و خــط 

کنندگان داخلی و خارجی دارد. تولید 

ــد دانــش فنــی و عقــد قراردادهــای  گــذاری و اســتفاده از فنــاوری و ماشــین آالت پیشــرفته از یــک ســو و خری ــه توســعه، ســرمایه  پویایــی، اعتمــاد ب

کشــور بــوده اســت. ــوژی از ســوی دیگــر، ابزارهــای مــا در راه رســیدن بــه خودکفایــی و پایــداری صنعــت  انتقــال تکنول

کــه ســرمایه ی اصلــی هــر ســازمانی، نیــروی انســانی آن ســازمان اســت؛ جــذب افــراد متخصــص و  فجــر تابلــو مرکــزی از ابتــدا بــا اعتقــاد بــه ایــن موضــوع 

کارهــای معیــن جــذب و بکارگیــری، در طــول  کــوش را ســرلوحه ی راهبــرد توســعه منابــع انســانی خــود قــرار داده اســت و از طریــق تعریــف راه  ســخت 

کــه پــس از دریافــت درخواســت پــروژه از مشــتری تــا پایــان تولیــد و  کارشناســی و مدیریتــی خــود را توســعه داده اســت بــه طــوری  ســالیان، بدنــه ی 

کارشناســان همــراه مشــتری خواهنــد بــود و مــواردی »پشــتیبانی و خدمــات  مهندســی پــس  حتــی مهــم تــر از همــه »پــس از تحویــل و اتمــام پــروژه«، 

از فــروش « را حتــی مهــم تــر از فرآیندهــای جــاری تولیــد مــی دانــد.

کــد رهگیــری پــروژه، در اختیــار  کچر  و بدنــه ی تابلــو، نقشــه الکتریــکال و برنامــه هــای اتوماســیون بــا  کلیــه نقشــه هــای اســترا کارشناســان طراحــی، 

مشــتری قــرار مــی دهنــد تــا مشــتریان بــدون دغدغــه و زیــر نظــر بخــش فــروش، بــا هماهنگــی مســئولین پــروژه و براســاس در خواســت، خدمــات ذیــل 

را بــه آســانی دریافــت نماینــد:

نظارت عالیه برنصب و راه اندازی تابلوها 

ارائه دستورالعمل های سرویس و نگهداری و بازدیدهای دوره ای 

تعمیرات و یا تغییرات بعدی 

تامین قطعات یدکی 

توسعه ی تابلوهای موجود 

کیفیــت کنتــرل  کیفیــت بــا  اجــــــــــــــرای آمـــــــــوزش هــای الزم بــه پرســنل در حــال حاضـــــــــر مطابــق سیســتم بیــن المللـــــــــی  کنتــــــــــــرل   بخــش 

کیفیــت، تمــام مراحــل تولیــد را  از نظــر داشــته و  پرســنل ایــن بخــش در  کنتــرل   )ISO 9001:2015,ISO/TS 29001:2010(  تحــت نظــر مدیــر 

کنترل های حین ســاخت را  انجام می دهند. وجود اســتانداردهای تدوین شــده در هر بخش و اســتفاده از ابزار  و  وســایل  ایســتگاه های مشــخص، 

کلیــه ی  کنتــرل هــا را  بــا دقــت مطلــوب، ممکــن مــی ســازد و  کنتــرل در بخــش هــای ســاخت قطعــات، رنــگ و مونتــاژ  انجــام  مناســب جهــت تســت و 

گــردد. تــا  امــکان ردیابــی در تمامــی مراحــل تولیــد بــرای هــر قطعه در دســترس باشــد. کیفیــت تولیــدات ثبــت مــی  مراتــب در شناســنامه های تضمیــن 

گیرند.ایــن  مــی  قــرار  روتیــن  آزمایشــات  تحــت   IEC 60439,IEC 60298 المللــی  بیــن  اســتانداردهای  براســاس  شــده  ســاخته  تابلوهــای 

کارکنــان بخــش تســت بــه صــورت مرتــب انجــام مــی شــود. ج از اســتانداردهای فــوق و توســط  کــه خــار آزمایشــات عــاوه بــر آزمایشــاتی اســت 

ABOUT  US دربــــــــــــــــاره مـــــــــــــــــــا
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خدمات مشاوره ،طراحی و مهندسی

طراحی سیستم های مدیریت و توزیع انرژی )پست ها و سوئیچگیرهای فشار ضعیف و متوسط(

کنترل الکترونیکی، میکرو پروسسوری و الکتریکی مورد نیاز صنایع و امکان سنجی طراحی، مشاوره و ساخت مدارات 

کنترل دور و درایو طراحی و ساخت سیستم های 

کتوری یا اتوماسیون( کنتا کنترل صنعتی )رله و  طراحی و ساخت مدارات 

کنترل صنایع  طراحی و امکان سنجی جز به جزء سیستم های قدرت و 

گیری( طراحی سیستم مدیریت انرژی ساختمان )سیستم توزیع بار،روشنایی و اندازه 

طراحی سیستم های مدیریت انرژی شبکه )پست های توزیع ،پست های فشار متوسط، سوئیچگیرهای فشار ضعیف و فشار متوسط(

گیری  طراحی سیستم های مانیتورینگ و اندازه 

طراحی و امکان سنجی سیستم های کنترل انحصاری 

کنترل فرآیند و اتوماسیون صنعتی )اتوماسیون فرآیند، اتوماسیون یکپارچه و توزیع پذیر( طراحی سیستم های 

کنترل میکرو پروسسوری طراحی سیستم های 

PLC و منطبق بر )SCADA( طراحی سیستم های تله مترینگ

کشویی و فیکس نصب و راه اندازی پست های توزیع )فشار ضعیف و فشار متوسط( 

نصب و راه اندازی سوئیچگیرهای توزیع )فشار ضعیف و فشارمتوسط(

کتوری کنتا کنترل رله و  نصب و راه اندازی سیستم های 

نصب و راه اندازی سیستم های اتوماسیون و تله متری

کنترل موتور و درایو نصب و راه اندازی تابلوهای 

خدمات طراحی و ساخت و تولید

کشویی و فیکس ساخت تابلوهای پست و سوئیچگیر )فشار ضعیف و متوسط( 

کتوری کنتا کنترل رله و  ساخت تابلوهای 

گیری  ساخت تابلو های اندازه 

کنترل و حفاظت  ساخت تابلوهای 

کنترل فرایند و اتوماسیون ساخت تابلوهای 

ساخت تابلوهای درایو

ساخت تابلوهای توزیع برق صنعتی و ساختمانی 

توانمندی ها

Design and feasibi l i ty of exclusive control systems

Design and manufacturing services
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محصــــــــــــــــــــــــــــــوالت
PRODUCTS

اتوماسیون و مانیتورینگ

کنترل و حفاظت شبکه های الکتریکی

تابلوهای توزیع فشار ضعیف

تابلوهای فشار ضعیف کشویی

Control And Protection Of Electrical Networks

Low Voltage Distribution Panels

Slow Pressure Slider Boards

Low Voltage Withdrawable Panels

Automation And Monitoring

F A J R  T A B L O  M A R K A Z I  C O M P A N Y
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سوئیچگیرهای فشار متوسط

کیوسک فشار متوسط

M e d i u m  V o l t a g e  S w i t c h g e a r s

Medium Voltage Kiosk

مشتریـــــــــــــــــــان مـــــــــا
COUSTOMERS

شــازند،  پتروشــیمی  ک(،  ارا ســنگین  )آب  انــرژی  مصابــح  شــرکت 

ک، آلومینیــوم  پاالیــش نفــت امــام خمینــی شــازند، نیــروگاه حرارتــی ارا

ک،آلومینیــوم ســازی ایــران، آلومینیــوم المهــدی، ماشــین  ســازی ارا

ک، توزیــع نیــروی بــرق اســتان مرکــزی، بــرق منطقــه ای  ســازی ارا

کابل همــدان، آورتین  باختــر، پژوهــش و فنــاوری پتروشــیمی، ســیم و 

کــرج، مخابــرات اســتان مرکــزی، مخابــرات اســتان قــم، توزیع ســیمان 

ک بنــا، ســیلوی غــات جهــرم، دانــه ســازان  رامهرمــز، انــرژی هــای پــا

غ، پــارس مســکن الونــد، پارسینکوســاوه، نصرگســتر،لجور، فــن  ســیمر

گــران امــروز،  کیمیــا  کیمیــا، تــکان، نیــروگاه ســنندج،  آوری زیســتی 

ک،  جهــاد نصــر، صــدا و ســیمای اســتان مرکــزی، صنایــع آذرآب ارا

یــدک نویــد، آوا پزشــک، بانــک توســعه تعــاون، توســعه قطعــات الیــکا، 

گرمــا خیزســاوه ،سنگســتان، اســتادیوم پانــزده هــزار نفری  دنــا ســلولز، 

ک، مرواریــد دماونــد، زریــن بســپار آذیــن، بهســا، تعاونــی مرغــداران  ارا

غ، راهــکار صنعــت نویــن، پیچــن و... دلیجــان، درســا مــر

صنایع غذایی و کارخانجات آرد

ک، آرد زاینــده رود اصفهــان  ج، آرد خوشــه ارا کــر آرد خوشــه طایــی 

کاشــان، آرد حاجــی آبــاد  آرد فســا شــیراز، آرد تهــران تــک،  آرد خوشــه 

کاشــمر، آرد مغــان  هرمــزگان، آرد خوشــه طایــی ســفید مشــهد، آرد 

ک، آرد  بجنــورد، آرد رضــا مشــهد، آرد روشــن تهــران، آرد ویثــران ارا

نــکا ســاری، آرد آســیا  ج، آرد شــانلی خــوی، آرد  کــر کــردان  ســتاره 

کــوه  ســپید  آرد  ماهدشــت،  امیــن  آرد  شــیراز،  پــرورده  آرد  شــیراز، 

گــر،  درود،آرد ســتاره قــم، آرد جهــرم، آرد ســبان اردبیــل، آردگل دره 

ــد  ــوب مشــهد، آرد بابرکــت مشــهد، آرد مرواری ک گنــدم  آرد اهــواز، آرد 

گلبــرک بیرجنــد، آرد  گلبــرگ مایــر، آرد ســفید  دماونــد، آرد ســفید 

گنــدم تبریــز، آرد  کــردان، آرد برکــت  کبــری  زاهــدان آال، آرد ســفید ا

منصوبیــان تهــران، آرد شــیروان، ســیلوی بیســت هزارتنــی ســرپل 

ذهــاب، ســیلوی بیســت هــزار تنــی آرد روشــن تهــران، ســیلوی فلــزی 

آرد مهریاراهــواز، ســیلوهای بیســت و یــک هــزار تنــی اهــواز، ســیلوی 

کوهدشــت، ســیلوی بیســت هــزار تنــی هشــترود،  بیســت هــزار تنــی 

ج و... کــر ســیلوی هشــتاد هزارتنــی 

F A J R  T A B L O  M A R K A Z I  C O M P A N Y



1213

گواهی نامه ها و افتخارات
CERTIFICATES

 ISO 9001:2015   ISO/TS 29001:2010  کیفیت بر مبنای استاندارد دارای مجوزهای بین المللی مدیریت 

ISO/TS 29001:2010 گاز پتروشیمی بر مبنای استاندارد دارای مجوزهای بین المللی در صنایع نفت و 

دارای پروانه بهره برداری از وزارت صنایع و معادن

کامل از توانیر ایران دارای تاییدیه 

کامل از شرکت توزیع برق استان مرکزی داران تاییدیه 

گواهی تست IP از شرکت EPIL آزمایشگاه های صنایع برق دریافت 

گواهی تست تابلوهای فشار متوسط از شرکت EPIL  آزمایشگاه های صنایع برق دریافت 

عضویت در سندیکای برق ایران

عضو انجمن صنفی تولیدکنندگان تابلوهای برق ایران

گاز ایران گواهی صاحیت از شرکت ملی  دارای 

عضو انجمن تحقیق و توسعه صنایع و معادن ایران

عضو حقوقی انجمن مهندسین برق و الکتونیک ایران شاخه استان مرکزی 

کیفیت ایران گواهینامه معتبر از انجمن مدیریت  دارای 

گواهینامه بین المللی JASANZ  استرالیا دارای 

افتخار آفرینی شرکت و دریافت یازده تندیس ملی در ایران

کشورهای مسلمان( کشور و دریافت تندیس طایی از ریاست محترم جمهور سال 88 و 85  )مرکز همایش های  کارآفرین برتر 

کشور سال 90 )مرکز همایش های صدا و سیما( دریافت تندیس بزرگان انرژی و فناوری هزاره سوم 

کار آفرینان سال 89 )فرهنگ سرای آینه( دریافت تندیس استانی پنجمین جشنواره 

دریافت تندیس همایش بزرگان توسعه ملی ایران سال 90 )مرکز همایش های صدا و سیما(

دریافت تندیس همایش مدیریت و ارتقای توان داخلی سال 90 )مرکز همایش های صدا و سیما(

کار آفرین و توانمندی در عرصه استاندارد سازی سال 92)مرکز همایش های صدا و سیما( کنگره سراسری مدیران  دریافت تندیس 

دریافت تندیس یکصد مدیر برتر و صنعت تجارت ایران سال 92 )مرکز همایش های صدا و سیما(

کارآفرین ایران سال 94 )مرکز همایش های صدا و سیما( دریافت تندیس یکصد برند برتر و نخبگان 
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انرژی های تجدید پذیر

الف ( مصارف فضانوردی: تامین انرژی مورد نیاز ماهواره ها جهت ارسال پیام

کاربــرد سیســتم هــای فتوولتائیــک را در سراســر جهــان دارد و ســاالنه ده هــا هــزار نمونــه  ب ( روشــنایی خورشــیدی: در حــال حاضــر روشــنایی خورشــیدی باالتریــن میــزان 

کــه بــه شــبکه بــرق دسترســی ندارنــد. گــردد ، ماننــد تامیــن بــرق جــاده هــا و تونــل هــا بــه خصــوص در مناطقــی  از ایــن سیســتم در سراســر جهــان نصــب و راه انــدازی مــی 

تامین برق پاسگاه های مرزی که دور از شبکه برق هستند، تامین برق مناطق شکاربانی و مناطق حفاظت شده نظیر جزیره های دور افتاده که جنبه نظامی دارند.

ج ( سیستم تغذیه کننده یک واحد مسکونی

د( سیستم پمپاژ خورشیدی: سیستم پمپ های فتو ولتائیک قابلیت استحصال آب از چاه ها، قنات، چشمه ها و رودخانه ها  را جهت مصارف عمومی دارا می باشد.

کننده ایستگاه های مخابراتی و زلزله نگاری ه ( سیستم تغذیه 

و ( ماشین حساب، ساعت، رادیو

ز( نیروگاه های فتو ولتائیک

ح ( یخچال های خورشیدی

کننده پرتابل یا قابل حمل ط ( سیستم تغذیه 

مزایای انرژی خورشیدی

کاربردهای انرژی خورشیدی

تجدید پذیر بودن

فراوانی : پتانســیل انرژی خورشــیدی مافوق تصور ماســت . بر روی ســطح زمین در حدود  120000 تراوات انرژی از پرتوهای خورشــید تابیده می شــود یعنی20000هزار بار 

بیشــتر از انــرژی مــورد نیــاز بــرای زمیــن .ایــن انــرژی را نمــی تــوان محــدود بــه کشــور خاصــی کرد و تمام کشــورهای دنیــا می تواننــد از این انرژی اســتفاده کنند .

پایداری : انرژی که هم تجدیدپذیر باشد و هم به وفور بر روی زمین موجود باشد پس پایدار نیز هست .

دوســتدار محیــط زیســت : بــا توجــه بــه اینکــه انــرژی تولیــد شــده توســط خورشــید (هــر دو نــوع حرارتــی و الکتریســته) فاقــد آلودگی می باشــد ایــن انــرژی در زمــره انرژی های 

کنیم میزان اســتفاده از منابع انرژی غیر تجدیدپذیر  که از انرژی خورشــیدی یا ســایر منابع تجدیدپذیر فاقد آلودگی اســتفاده  که هر چقدر  گیرد . می دانیم  ک قرار می  پا

کــه ایــن خــود یــک گام موثــر در کاهش گازهــای گلخانه ای و کاهش تغییــرات آب و هوایی اســت . پروژه  اجرا  شده صفحات خورشیدی بر روی پشت بام شرکت فجر تابلو مرکزیکاهــش مــی یابــد 

کشــور اســت کــه فقــط در دســترس تعــدادی   دسترســی آســان : انــرژی خورشــیدی در تمــام دنیــا قابــل دســترس اســت و ماننــد بعضــی از انــرژی هــا (  انــرژی هســته ای ) 

کــه ایــن انــرژی بــه ســبب نصــب آســان و قابلیــت نصــب در همــه ی شــرایط آب و هوایــی یکــی از بهتریــن منابــع قابــل دســترس در همــه جــا می   نمــی باشــد . مــی تــوان گفــت 

گرفتــن مجــوز از دولــت هــا بــرای نصــب آن نیســت. قابلیــت  باشــد.انرژی خورشــیدی را مــی تــوان انــرژی مردمــی نیــز نــام بــرد زیــرا در دســترس عمــوم مــردم هســت و نیــاز بــه 

نصــب ســریعتری نســبت بــه نیــروگاه های ســوخت فســیلی و تجدیدپذیــر دیگــر دارند .

کاهش هزینه ها :  یکی از مهمترین مزایای این سیستم کاهش هزینه ها و حتی فروش برق اضافه تولیدی به شبکه برق می باشد .

کاربــرد هــای زیــادی دارد ماننــد بــرق رســانی بــه مــکان هایــی که شــبکه بــرق در آنجا وجــود ندارد، اســتفاده برای شــیرین کردن  کاربــری هــای متفــاوت :  انــرژی خورشــیدی 

کــردن اب بــرای مصــارف گرمایــی و … تولیــد بــرق آن هــا تضمیــن شــده اســت و  مؤثرتریــن  روش جهــت کاهــش مصــرف در ســاعات پیــک می باشــد. گــرم  آب یــا 

کــرد ماننــد نصــب بــه عنــوان ســقف پارکینــگ و  گانــه : در بعضــی مــوارد مــی تــوان از صفحــات خورشــیدی ) پنــل خورشــیدی ( اســتفاده هــای دیگــری نیــز  اســتفاده چنــد 

کــه در بیشــتر  گســترش اســت بــه طــوری  کمبــود فضــای نصــب و صرفــه جویــی در هزینــه هــا  ایــن نــوع نصــب رو بــه  کــه امــروزه بــه دلیــل  یــا  اســتفاده بــه عنــوان ســایه بــان، 

کوچــک ناحیــه ای، احتیــاج بــه تأســیس  کارخانــه هــا  ایــن نــوع نصــب بیشــتر ترجیــح داده مــی شــود. ایــن نیــروگاه هــا ضمــن تأمیــن بــرق شــبکه هــای  شــرکت های بــزرگ و 

خطــوط فشــار قــوی طوالنــی جهــت انتقــال بــرق بــه شــبکه سراســری بــرق ندارنــد و لــذا نیــاز بــه هزینــه زیــاد احــداث شــبکه هــای انتقــال نیــز نمــی باشــد

کــه این  بــی ســر و صــدا بــودن : بــا توجــه بــه اینکــه در سیســتم هــای خورشــیدی هیــچ گونــه قطعــه متحرکــی وجــود نــدارد ایــن سیســتم هــا هیــچ گونــه ســر و صدایــی ندارند 

کــرد حتــی بــر روی بیمارســتان هــا بــرای تامیــن بــرق اضطــراری آن هــا . کــه مــی تــوان آن هــا را در هــر مکانــی نصــب  خــود یــک مزیــت خــوب بــرای ایــن سیســتم هاســت 

ک محســوب می شــود و  حمایــت از طــرف دولــت هــا : دولــت هــا بــه دالیــل زیــر از انــرژی خورشــیدی حمایــت مــی کننــد : بــا توجــه بــه اینکه انرژی خورشــیدی یــک انرژی پا

امــروزه همــه ی دولــت هــا درگیــر مســایل زیســت محیطــی هســتند ایــن انــرژی یکی از گزینــه ها بــرای کم کردن آلودگی زیســت محیطی اســت .

کــه در بحــث انــرژی یکی از گزینه هــا برای خصوصی ســازی را مــی توان انرژی خورشــیدی  کــرد  یکــی از دالیــل دیگــر  را مــی تــوان رغبــت دولــت هــا بــه خصوصــی ســازی عنــوان 

کــه در وســط کوهســتان قــرار دارد برق رســانی کند  گــر دولــت بخواهــد یک روســتا  کــرد صرفــه جویــی در هزینــه هاســت مثــًا ا کــه مــی تــوان عنــوان  کــرد. دلیــل دیگــری  عنــوان 

هزینه آن خیلی بیشــتر از نصب ســلول خورشــیدی برای آن مکان اســت .

گفــت بــرای مصــارف  کــه مــی تــوان  کمــی دارد تــا حــدی  کارشناســان ایــن صنعــت، انــرژی خورشــیدی تعمیــر و نگهــداری خیلــی  کثــر  گفتــه ا کــم : طبــق  تعمیــر و نگهــداری 

ک  مســکونی فقــط بایــد ســالی چنــد بــار صفحــات را تمیــز کننــد . هزینــه تعمیــر  و  نگهــداری نیــروگاه هــای خورشــیدی ناچیــز بــوده، ضمــن اینکــه بــه دلیــل نداشــتن اســتها

زیــاد دارای عمــر طوالنــی مــی باشــند.

Solar Energy
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