
تعاونی های انرژی به مثابه منبع درآمدی تعاونی های انرژی به مثابه منبع درآمدی 
پایدار برای دهک های پایین درآمدیپایدار برای دهک های پایین درآمدی
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تهیه شده رد دپارتمان اقتصادیتهیه شده رد دپارتمان اقتصادی
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چه کسی مخاطب گزارش است؟

   معاونت تعاون وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی

   معاونت برنامه ریزی و اقتصادی وزارت نیرو

   معاونت برق و انرژی وزارت نیرو

   مدیــر کل دفتــر مدیریت طرح های تجدیدپذیر و بهره وری انرژی ســازمان انرژی های 

تجدیدپذیر و بهره وری انرژی برق

   معاونت امور اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی

   سازمان برنامه و بودجه

پیام های کلیدی گزارش

   لزوم حمایت دولت از تعاونی های انرژی ؛

   نقــش کلیــدی تعاونی های انرژی در ایجــاد منبع درآمد پایدار بــرای دهک های پایین 

درآمدی ؛

   نقش پررنگ دولت در تأمین مالی تشکیل نیروگاه های خورشیدی در قالب تعاونی.

گزینه های سیاستی موجود:

   مشارکت 50 درصدی دولت در تأمین مالی هزینه های سرمایه گذاری مورد نیاز نیروگاه های 

خورشیدی در قالب تعاونی
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خالصه اجرایی   
تشــکیل تعاونی هــای انرژی به عنوان راهــکاری برای تأمین برق مناطق روســتایی و مراکز 
مسکونی دور از تأسیسات نیروگاهی متمرکز شناخته می شود. بررسی تجارب کشورها در زمینه 
 دولت ها برای دستیابی به دو هدف 

ً
توسعه فعالیت تعاونی ها در این حوزه نشان می دهد که غالبا

عمده؛ برق رســانی روســتایی و درآمدزایی مستقیم، در مسیر توســعه تعاونی های انرژی گام 
برداشته اند1.

با رساندن انرژی الکتریکی به مناطق روستایی و دور از مراکز شهری، عالوه بر بهبود شرایط 
زندگی در این مناطق، درآمدزایی غیر مســتقیمی   نیز برای ساکنین این مناطق شکل می گیرد. به 
واسطه طوالنی تر شدن ســاعات بهره مندی از روشــنایی، مدت زمان اختصاص یافته به کار و 
تحصیل درآمد نیز افزایش یافته و درآمد بیشتری نصیب این مناطق می شود. همچنین تأسیسات 
بیشتری از قبیل ســردخانه ها و دســتگاه های مصرف کننده برق و دخیل در فعالیت کشاورزی 
 یا بــا افزایش بهره وری نیــروی کار موجبات افزایش تولیــد و در نتیجه 

ً
کاربــرد یافته که نهایتا

افزایش درآمد را به دنبال داشــته و یا با ایجاد ارزش افزوده به واسطه فرآوری صورت گرفته روی 
محصوالت، درآمد حاصل از فروش بیشتری را برای کشاورزان فراهم خواهد کرد. 

درآمد زایی مســتقیم به عنوان دومین هدف در شرایطی تحقق می یابد که شبکه ملی توزیع و 
انتقال برق، مناطق روســتایی را پیش از فعالیت تعاونی ها تحت پوشــش قرار داده باشد. تحت 
این شــرایط با بهره برداری از تأسیســات تولید برق با اســتفاده از منابع تجدیدپذیری چون نور 
خورشــید، زیســت توده2  و باد، منبع درآمد پایداری برای مناطق روســتایی، فراهم می شود که 
 در اغلب کشــورها دارای درآمد ســرانه پایین تری نسبت به مناطق شهری هستند. در این 

ً
عموما

راستا روســتاییان )اعضای تعاونی انرژی( مازاد بر نیاز خود از انرژی الکتریکی را می توانند به 
 از درآمد بیشتری نسبت به گذشته منتفع خواهند شد.

ً
شبکه ملی می فروشند و طبیعتا

دولت هــا عالوه بر این دو هدف یاد شــده، کارکردهای دیگری را نیــز برای تعاونی های برق 

به مقاله تعاونی های انرژی در شماره 1 فصلنامه مطالعات کاربردی تعاون مراجعه شود.  1
2 Biomass
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متصورند که از جمله آن ها می توان به گســترش استفاده از انرژی های تجدیدپذیر و ایمن اشاره 
کرد که انتشــار کربن کمتری را به همراه داشــته و در نتیجه محیط زیست سالم تری را برای افراد 
فراهم می آورد. از این منظر کارکرد تعاونی ها در زمینه استفاده از انرژی های تجدیدپذیر و کاهش 
آلودگی محیط زیســت می تواند زمینه دستیابی به منافع ملی کشورها در قالب اهداف ذکر شده 

در پروتکل ها و توافق نامه های آب و هوایی بین المللی از جمله توافق پاریس را فراهم نماید.
بهره بــرداری از نیروگاه های انرژی تجدیدپذیر توســط بخش خصوصــی و تعاونی در ایران 
ســابقه چندانی ندارد و بررسی آمار موجود نشان می دهد که تنها در حدود نیم درصد از ظرفیت 
نیروگاهی کشــور به انرژی های تجدیدپذیر اختصاص دارد. در مقابل بررســی آمار بین المللی 
پیرامــون ظرفیت انرژی هــای تجدید پذیر در جهان و در ســال های 2009 تا 2018 نشــان 
می دهد که بهره برداری از انرژی خورشــیدی بیشترین نرخ رشد را در این بازه داشته )نرخ رشد 
 1960 درصدی( و با اختالفی معنادار نســبت به دیگر منابع انرژی تجدیدپذیر در صدر 

ً
حدودا

انرژی های نو به لحاظ ظرفیت بهره برداری قرار گرفته اســت و در مقابل کمترین نرخ رشــد در 
 25 درصدی( 

ً
ظرفیت بهره برداری مربوط به بهره برداری از انرژی برق آبی )با نرخ رشــد حدودا

بوده است. رشــد باالی ظرفیت انرژی خورشیدی که نشان از اقبال باالی مردم در سطح جهان 
از این نوع انرژی دارد، ناشــی از عوامل گوناگونی است که برخی از این عوامل عبارتند از هزینه 
تمام شــده پایین و در نتیجه مقرون بــه صرفه بودن خرید برق تولیــدی از این منبع، آالیندگی 
پایین فرآیند تولید برق از منبع مذکور و در نتیجه ارائه تســهیالت تشویقی از سوی دولت ها به 
مولدهای خورشیدی، سادگی در بهره برداری و تبدیل آن به انرژی الکتریکی و در نتیجه افزایش 
نیروگاه های خرد و پشت بامی، درآمدزایی در سطح خرد )خانوار( به واسطه فروش برق مازاد بر 

مصرف به شبکه، بی خطر بودن فرآیند تولید و ... .
مطالعه حاضر به دنبال بررســی منافع اقتصادی حاصل از  تشکیل تعاونی های انرژی است. 
در ادامه ابتدا بازار برق ایران مرور می شــود تا تصویری کلی از این بازار حاصل شــود. ســپس 
وضعیت بهره برداری از انرژی های تجدیدپذیر در تولید برق کشــور مورد بررسی قرار می گیرد. 
با بررســی سابقه استفاده از انرژی های نو و پتانســیل بهره برداری از این نوع انرژی ها در سطح 
اســتان ها می توان امکان تشکیل تعاونی ها در این زمینه فعالیتی را مورد تجزیه و تحلیل قرار داد. 
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در نهایت توجیه پذیری اقتصادی و درآمدزایی تشــکیل تعاونی های انرژی بررسی و نقش دولت 
در نحوه حمایت از تأسیس این تعاونی ها تبیین خواهد شد.

مروری بر بازار برق ایران
طبق آخرین ترازنامه انرژی منتشر شده توسط وزارت نیرو در سال 1396 تمام جمعیت شهری 
و 100 درصد کل خانوارهای روســتایی با جمعیت بــاالی 20 خانوار از نعمت برق برخوردار 
بوده اند. انرژی برق مورد نیاز کشور در این سال توسط نیروگاه های وابسته به وزارت نیرو، صنایع 

بزرگ و بخش خصوصی با ترکیبی مطابق نمودار زیر تأمین شده است.
نمودار 1: نیروگاه های موجود در کشور به تفکیک نوع مالکیت

منبع: ترازنامه انرژی سال 1396

ســهم نیروگاه های مختلف از ظرفیت اسمی نیروگاهی کشور در نمودار زیر ارائه شده است. 
طبق نمودار )2(، در حال حاضر نیروگاه های بخاری و آبی باالترین ســهم و نیروگاه های انرژی 
خورشیدی، بیوگاز، بادی و ... که تحت عنوان سایر نیروگاه ها طبقه بندی شده کمترین سهم را از 

ظرفیت اسمی نیروگاهی کشور به خود اختصاص داده اند.
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                 نمودار 2: سهم نیروگاه های مختلف از مجموع ظرفیت نیروگاهی کشور

منبع: گزارش آماری انرژی های تجدیدپذیر ایران در سال 1397

از کل ظرفیت اسمی نیروگاه های کشور 44.9 درصد به وزارت نیرو، 46.3 درصد به بخش 
خصوصی، 7.5 درصد به صنایع بزرگ و 1.3 درصد به سازمان انرژی اتمی ایران تعلق دارد.

نمودار 3: سهم مالکین نیروگاه ها از مجموع ظرفیت اسمی نیروگاهی کشور

منبع: ترازنامه انرژی سال 1396



7

در ســال 1396 بیش از یک سوم ظرفیت نصب شــده نیروگاه های کشور اعم از نیروگاه های 
وزارت نیرو، بخش خصوصی، سازمان انرژی اتمی ایران و صنایع بزرگ در سه استان خوزستان، 
تهران و بوشــهر قرار داشــته اند. بیشــترین ظرفیت نیروگاه های متعلق بــه بخش خصوصی در 
اســتان های تهران، فارس و خراسان رضوی احداث شده اســت. در این سال بیش از یک سوم 
برق تولیدی کشــور توسط نیروگاه های موجود در استان های خوزستان، اصفهان، تهران و فارس 
تأمین شده است. تعداد جمعیت، حجم فعالیت های صنعتی و اقتصادی و وضعیت آب و هوا از 
عوامل تأثیرگذار در مصرف برق استان هاست. بر این اساس استان تهران با مصرف 34366.1 
گیگاوات ساعت برق به تنهایی 13.5 درصد از برق مصرفی تأمین شده توسط وزارت نیرو را به 

مصرف رسانده است. استان خوزستان و استان اصفهان در رتبه های بعدی قرار دارند. 
از جمله راهبردهای بخش برق در ســند ملی راهبرد انرژی کشور، افزایش سهم انرژی های 
تجدیدپذیر و پاک در ظرفیت تولید برق کشــور ذکر شــده اســت. در این راستا ظرفیت اسمی 
نیروگاه های تجدیدپذیر و نوین )بادی، خورشــیدی، بیوگاز و بازیافــت حرارتی( با حدود 54 
درصد افزایش نســبت به ســال 1395 از 256.4 مگاوات در سال 1395 به 394 مگاوات در 

سال 1396 رسیده است.
 توسط نیروگاه های 

ً
با توجه به اقلیم و شرایط آب و هوایی در ایران، تولید برق در کشور عمدتا

حرارتی صورت می گیرد. گاز طبیعی با 88.4 درصد عمده ترین ســهم را در ســوخت مصرفی 
نیروگاه های کشور به خود اختصاص داده است. نمودار زیر ترکیب سوخت مصرفی نیروگاه های 
حرارتی را نشان می دهد. در شرایط کمبود گاز طبیعی در ماه های سرد سال، نیروگاه ها به ناچار از 
ســوخت های جایگزین یعنی نفت گاز برای نیروگاه های گازی و سیکل ترکیبی و نفت کوره برای 

نیروگاه های بخاری استفاده می کنند )ترازنامه انرژی، 1396(.
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           نمودار 4: ترکیب سوخت مورد استفاده در نیروگاه های حرارتی کشور

منبع: ترازنامه انرژی سال 1396

در حال حاضر ایران با تمامی کشورهای که دارای مرز خاکی مشترک است، ارتباط الکتریکی 
دارد. از اولویت هــای وزارت نیرو، حفظ و ارتقای جایگاه کشــور در ایفــای نقش پل انرژی و 
تبدیل شــدن به هاب برق در منطقه است. در سال 1396 میزان واردات و صادرات برق ایران به 
ترتیب برابر با 3.9 و 8.2 تراوات ســاعت بوده که واردات نســبت به سال گذشته 8.5 درصد 
کاهــش و صادرات 22.5 درصد افزایش یافته بود. ایران 98.8 درصد برق صادراتی خود را به 
سه کشور عراق، افغانستان و پاکستان صادر می کند و 99 درصد واردات برق ایران از کشورهای 

ترکمنستان و ارمنستان بوده است.
یان مبادالت برق با کشورهای همسایه تصویر 1: جر

منبع: مستخرج از ترازنامه انرژی سال 1396
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سهم عملکرد انواع نیروگاه های تجدیدپذیر کشور شامل نیروگاه بادی، خورشیدی، برق آبی 
کوچک، زیست توده و بازیافت تلفات حرارتی از مجموع برق تولیدی در بازه سال های پیش از 

1394 تا 1397 در نمودار زیر ارائه شده است.
نمودار 5: سهم عملکرد نیروگاه های انرژی تجدیدپذیر از مجموع برق تولیدی توسط این نیروگاه ها 

تا سال 1397

 

منبع: مستخرج از گزارش آماری انرژی های تجدیدپذیر ایران در سال 1397

اگر چه در ســال های پیش از 1394، نیروگاه های برق آبی کوچک باالترین عملکرد را نشان 
داده اند اما بررســی روند عملکرد نیروگاه های خورشیدی در سال های 1394 تا 1397 نشانگر 
آن است که بهره برداری از انرژی خورشــیدی با شتاب زیادی افزایش یافته به شکلی که در بازه 
فوق بیشــترین عملکرد را به خود اختصــاص داده و نیروگاه های بادی در جایگاه دوم قرار گرفته 
اســت. این در حالی اســت که ســایر نیروگاه های بهره بردار از انرژی های تجدیدپذیر از قبیل 
نیروگاه های بازیافت تلفات حرارتی، برق آبی کوچک و زیســت توده با اختالف بســیار زیاد به 
ترتیب در جایگاه های سوم تا پنجم به لحاظ عملکردی قرار گرفته اند )گزارش آماری انرژی های 

تجدیدپذیر ایران، 1397(.

نگاهی اجمالی به عملکرد نیروگاه های تجدیدپذیر کشورنگاهی اجمالی به عملکرد نیروگاه های تجدیدپذیر کشور
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نمودار 6: عملکرد نیروگاه های تجدیدپذیر کشور 97-1394 )مگاوات(

 

منبع: گزارش آماری انرژی های تجدیدپذیر ایران در سال 1397

نمودار )7( نیز یافته های فوق مبنی بر رشــد خیره کننده بهره برداری از انرژی خورشــیدی در 
سال های پس از 1394 را تأیید می کند.

نمودار 7: نرخ رشد ساالنه عملکرد نیروگاه های تجدیدپذیر و پاک )1397-1390(

 

منبع: گزارش آماری انرژی های تجدیدپذیر ایران در سال 1397
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در ســال 1397 مجموع ظرفیت نصب شده نیروگاه های خورشیدی 17.43 مگاوات بوده و 
اســتان های یزد، کرمان و شیراز به ترتیب با 38.5، 21.5 و 20 مگاوات باالترین ظرفیت های 
منصوب را در بهره برداری از انرژی خورشیدی داشته اند. جدول زیر اطالعات بیشتری را پیرامون 

این نیروگاه ها ارائه می کند.

جدول 1: نیروگاه های خورشیدی احداث شده در سال 1397

منبع: گزارش آماری انرژی های تجدیدپذیر ایران در سال 1397

در بازه سال های 1373 تا 1397، تعداد 43 نیروگاه خورشیدی با مجموع ظرفیت نصب شده 
در حدود 254 مگاوات احداث و مورد بهره برداری قرار گرفته است. پراکندگی این نیروگاه ها در 

جدول )2( مشاهده می شود.
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جدول 2: پراکندگی نیروگاه های خورشیدی در سطح کشور

منبع: گزارش آماری انرژی های تجدیدپذیر ایران در سال 1397

از جداول اخیر بر می آید که استان های یزد و کرمان باالترین بهره برداری را از انرژی خورشیدی 
در قالب تأســیس نیروگاه های خورشیدی داشته اند. ســابقه بهره برداری از انرژی خورشیدی در 
مقیاس پشــت بامی نشان می دهد که تا پایان سال 1394 ظرفیت نصب شده نیروگاه خورشیدی 

 5.7 مگاوات بوده است.
ً
پشت بامی حدودا
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بر اســاس مطالعات اولیه صورت گرفته در سازمان انرژی های تجدیدپذیر و بهره وری انرژی 
برق )ســاتبا(، مجموع پتانســیل بهره برداری از انرژی خورشــیدی در کشــور برابر با 31440 

مگاوات برآورد شده که به تفکیک استان در قالب جدول زیر ارائه شده است:
نمودار 8: پتانسیل استان ها در بهره برداری از انرژی خورشیدی

 

منبع: گزارش آماری انرژی های تجدیدپذیر ایران در سال 1397

پیش بینی می شــود طی ســال های 1397 الی 1400 در مجمــوع 15747 مگاوات نیروگاه 
توســط بخش غیر دولتی احداث گردد که از این میان 12468 مگاوات به نیروگاه های حرارتی 
کشور اضافه می گردد که 800 مگاوات آن از طریق مولدهای تولید پراکنده و تولید همزمان برق 
و حرارت اســت. پیش بینی می شــود 3280 مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر طی این دوره زمانی 
احداث شود که عمده این ظرفیت مربوط به نیروگاه های خورشیدی است )منبع: ترازنامه انرژی 

1396، وزارت نیرو(.
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مطابق آنچه پیش از این گفته شــد3  تشــکیل تعاونی های انرژی در کشورهای مختلف با دو 
هدف عمده پیگیری شــده است. مرور تاریخچه تشــکیل این تعاونی ها نشان می  دهد که اولین 
هدف در تأســیس تعاونی های انرژی، تأمین برق مراکز جمعیتی روســتایی و دور از مرکز بوده 
است. به مرور زمان و سراسری شدن پوشش شبکه توزیع و انتقال برق در سطح کشورها، دومین 
هدف که درآمدزایی برای اعضای تعاونی های انرژی اســت پر رنگ تر شــد. به واسطه پوشش 
سراســری شبکه انتقال و توزیع، تعاونی ها برق مازاد بر مصرف خود را به شبکه تزریق کرده و با 

فروش آن درآمد پایداری را به دست می آورند. 
ایجاد، گسترش و توسعه شبکه برق رسانی در ایران هیچگاه مشابه با غالب کشورهای غربی 
که با تشکیل تعاونی های انرژی به انجام نرسیده بلکه برق رسانی به اقصی نقاط کشور از جمله 
وظایف بخش عمومی قلمداد شــده که البتــه بخش خصوصی هم تا حدودی در صنعت برق و 
موضوع تولید برق به ایفای نقش پرداخته اســت. در ســال 1396، 97.4 درصد برق مصرفی 
کشــور که معادل 255026.3 گیگاوات ســاعت بوده، توســط وزارت نیرو تأمین شده است 

)ترازنامه انرژی سال 1396(.
طبق داده ها و اطالعات آخرین ترازنامه انرژی منتشــر شــده )سال 1396( تمامی جمعیت 
شهری و 100 درصد کل روستاها با جمعیت باالی 20 خانوار از نعمت برق برخوردار هستند. 
مطابق سرشــماری عمومی نفوس و مسکن سال 1395، بعد خانوار در مناطق روستایی برابر با 
3.4 بوده است. بر این اساس با یک محاسبه ساده می توان انتظار داشت مناطق روستایی که در 
حال حاضر تحت پوشش صددرصدی شبکه برق سراسری قرار دارند، دارای جمعیتی در حدود 
68 نفر به باال باشــند. در جدول )3( جمعیت آبادی ها بر اساس طبقات مفروض جمعیتی ارائه 

شده است.

به مقاله تعاونی های انرژی در شماره 1 فصلنامه مطالعات کاربردی تعاون مراجعه شود.  3

پتانسیل تشکیل تعاونی های برق خورشیدی در ایرانپتانسیل تشکیل تعاونی های برق خورشیدی در ایران
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جدول 3: طبقه بندی جمعیتی آبادی های دارای سکنه )آبان 1395(

منبع: سالنامه آماری کشور-1397

با توجه به اینکه فرض شــده آبادی های باالی 68 نفر جمعیت، به شــبکه ملی برق متصل 
هســتند به طور قطع می توان گفت که دو طبقه اولیه از طبقه بندی جمعیتی فوق یعنی آبادی های 
1 تا 24 نفر و 25 تا 49 نفر جمعیت، فاقد دسترســی به پوشش سراسری برق هستند. به عبارت 

دیگر تعداد 19964 آبادی با جمعیت کل 350 هزار نفر از خدمات برق برخوردار نیستند4.
بر اســاس آنچه تحت عنوان اهداف تشکیل تعاونی های انرژی ذکر شد و با نگاه به اطالعات 
فوق می توان کماکان هر دو کارکرد یاد شــده تعاونی های برق خورشــیدی-برق رسانی و ایجاد 
درآمــد پایدار- را برای مناطق مختلــف جمعیتی در ایران توجیه پذیر دانســت. این تعاونی ها 
 68 

ً
می توانند منبع درآمد پایداری را برای روستاهای دارای جمعیت باالی 20 خانوار )یاحدودا

بایــد توجــه داشــت کــه تعــداد محرومــان از دسترســی بــه شــبکه بــرق بیــش از 350 هــزار نفــر اســت زیــرا داده هــای جمعیتــی   4
ــت. ــایی نیس ــل شناس ــوق قاب ــدی ف ــه بن ــر در طبق ــا 68 نف ــای 50 ت ــادی ه ــه آب ــوط ب مرب
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نفر به باال( که به شــبکه متصل5 هســتند  فراهم نماید و از طرفی جمعیت ساکن در حدود 20 
هــزار آبادی که هر یک جمعیتی کمتر از 20 خانوار دارد، در ابتدا می تواند در قالب تعاونی های 

برق خورشــیدی و به صورت منفصل از شبکه سراســری6  از خدمات برق بهره مند شوند و در 
ادامه با اتصال به شبکه سراسری )در صورت حمایت بخش عمومی( و فروش مازاد بر نیاز برق 

مصرفی، صاحب درآمدی پایدار شوند.

5 On-grid
6	 Off-grid
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برآورد هزینه و درآمد احداث نیروگاه خورشیدی توسط تعاونی هابرآورد هزینه و درآمد احداث نیروگاه خورشیدی توسط تعاونی ها

بنا بر خصلت درآمدزایی مســتقیمی که برای تعاونی های انرژی متصور شدیم، در این بخش 
تشــکیل تعاونی انرژی و به طور خاص فعالیت در حوزه نیروگاه های کوچک مقیاس خورشیدی 
مــورد ارزیابی اقتصــادی قرار می گیرد تا فــرض ایجاد منبع پایدار درآمدی بــرای اعضای این 
تعاونی ها آزموده شود. برای این منظور هزینه ها و سپس درآمدهای اجرای این طرح معرفی شده 

و سپس توجیه پذیری آن مورد بررسی قرار می گیرد.

هزینه ها
 برای احداث نیروگاه های خورشیدی صدکیلوواتی، سه نوع هزینه تعریف می شود: 

ً
معموال

1- هزینه های مستقیم خرید و نصب تجهیزات نیروگاه خورشیدی
2-هزینه های افزایش دیماند و یا اتصال به شبکه برق

3-هزینه های جانبی
هزینه های مســتقیم خرید و نصب تجهیزات نیروگاه خورشیدی 50 کیلوواتی شامل مواردی 
اســت که در جدول  زیر ارائه شــده اســت. موارد مذکور با درنظر گرفتن خرید پنل خورشیدی 
ایرانــی، اینورتر خارجی، تجهیزات حفاطتی اســتاندارد، پیاده ســازی سیســتم زمین )ارت(، 
تابلو های الکتریکی، سیم و کابل، استراکچر و...با احتساب هزینه های نصب و طراحی است.
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جدول 4: هزینه های احداث نیروگاه خورشیدی 50 کیلوواتی

 قیمت های معرفی شــده در جدول فوق بر اســاس هزینه های مربوط به آبان ماه 98 بوده و با 
توجه به تغییرات نرخ ارز و تورم، افزایش 50 درصدی هزینه کل دور از ذهن نیســت. همچنین 
 4 تا 5.5 میلیون تومان برآورد می شود 

ً
هزینه های خرید سیم کارت و تابلو کنتور نیروگاه حدودا

که بســته به نوع کنتور و برند متفاوت خواهد بود. بر این اساس انتظار می رود، احداث نیروگاه 
خورشیدی 50 کیلوواتی نیاز به سرمایه گذاری در حدود 5300 میلیون ریال داشته باشد.

درآمدها
طبق قوانین موجود نرخ خرید تضمینی برق از نیروگاه های خورشیدی با ظرفیت 20 تا 100 
کیلووات برابر با 9100 ریال بر کیلووات ساعت است. اگر فرض شود در هر شبانه روز به طور 
متوســط 6 ســاعت امکان بهره برداری با ظرفیت کامل )یعنی 50 کیلوات( وجود داشته باشد، 
امکان کســب درآمد روزانه معادل 2730000 ریال وجود دارد که در طول یک ســال درآمدی 

برابر با 996.45 میلیون ریال نصیب بهره بردار می شود.
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جمع بندی
مقایســه ارقام هزینه و درآمد احداث نیروگاه 50 کیلوواتی نشان می دهد که بازگشت سرمایه 
در این طرح حدود 5 ســال و 4 ماه خواهد بود. روشــن اســت که به طــور بالقوه بدون لحاظ 
تســهیالت مالی امکان فعالیت روســتاییان در قالب تعاونی های انرژی با دشواری های زیادی 
همراه خواهد بود. بــا توجه به اینکه هدف در این مطالعه بررســی نقش تعاونی های انرژی در 
ایجاد منبع درآمد پایدار برای مناطق روســتایی تعریف شــده، الزم است در این رابطه جایگاه 
حمایتی دولت نیز مشــخص شود. در ادامه نحوه حمایت دولت از تعاونی های برق خورشیدی 

در قالب یک پیشنهاد سیاستی ارائه می شود.

19
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در بند 50 قانون برنامه ششــم توســعه اقتصادی-اجتماعی، دولت مکلف شــده که ســهم 
نیروگاه های تجدیدپذیر و پاک را با اولویت سرمایه گذاری بخش غیر دولتی )داخلی و خارجی( 
با حداکثر اســتفاده از ظرفیت داخلی، تا پایان این برنامه به حداقل 5 درصد ظرفیت برق کشور 
 
ً
برســاند )در حال حاضر این ســهم مطابق با نمودار )2( برابر بــا 0.5 درصد و معادل حدودا

394 مگاوات اســت(. از ســوی دیگر وزارت نیرو سیاست توســعه نیروگاه های تجدیدپذیر و 
پاک به میزان حداکثر 2000 مگاوات در ســال توسط بخش غیردولتی را دنبال می کند. سازمان 
انرژی های تجدیدپذیر و بهره وری انرژی برق )ســاتبا( موظف اســت تمهیدات متناسب برای 

تحقق این سیاست را اتخاذ نماید.
در بند ت ماده 48 قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی –اجتماعی قید شده که وزارت نیرو باید 
در طول اجرای برنامه نســبت به افزایش توان تولید برق تا 25 گیگاوات از طریق سرمایه گذاری 
مؤسســات عمومی غیر دولتی، تعاونی و خصوصــی اعم از داخلی و خارجی و یا منابع داخلی 
شرکت های تابعه یا به صورت روش های متداول سرمایه گذاری و از جمله ساخت، بهره برداری 

و تصرفBOO(  7( و ساخت، بهره برداری و انتقال8  )BOT( اقدام نماید.
حمایت دولت از بخش تعاون در حوزه انرژی های تجدیدپذیر و به طور خاص بهره برداری از 
انرژی خورشــیدی می تواند عالوه بر دستیابی به اهداف مندرج در قوانین باالدستی، شرایطی را 
برای بهبود وضعیت معیشــتی دهک های پایین درآمدی ساکن مناطق روستایی و محروم، فراهم 
آورد. از جمله راهکارهای تسهیل در راه اندازی تعاونی های انرژی خورشیدی در مناطق مذکور 

می توان به موارد زیر اشاره کرد:
1( اجرای نیروگاه 50 کیلوواتی در سطح تمام آبادی های کشور )62284 آبادی( با مشارکت 

50 درصدی دولت در تأمین سرمایه
به منظور برآورد کلی هزینه های اجرای طرح تأســیس و حمایت از تعاونی های انرژی فرض 
می شــود در هر آبادی یک نیروگاه 50 کیلوواتی با مشــارکت 50 درصــدی بخش عمومی در 

7 Build-Operate-Own
8 Build-Operate-Transfer

جمع بندی و توصیه  سیاستیجمع بندی و توصیه  سیاستی
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 حدود 3114 
ً
تأمین سرمایه، در قالب تعاونی احداث شــود. با احداث این نیروگاه ها، مجموعا

مگاوات به ظرفیت نیروگاه های برق تجدیدپذیر در کشور افزوده خواهد شد و سهم حدود 0.5 
درصدی فعلی )معادل 394 مگاوات( این نیروگاه ها از ظرفیت تولید برق کشــور )که بر اساس 
آمار ترازنامه انرژی ســال 1396 برابر با 78800 مگاوات بوده است( به 3.95 درصد افزایش 

خواهد یافت.
احداث تعداد 62284 نیروگاه 50 کیلوواتی در سطح آبادی های کشور نیاز به سرمایه گذاری 
در حدود 330 هزار میلیارد ریال دارد که تأمین تمام این ســرمایه توسط اعضای تعاونی دور از 
ذهن به نظر می رســد، بنابراین فرض می شــود که 50 درصد هزینه سرمایه گذاری فوق )معادل 
165 هزار میلیارد ریال( توسط بخش عمومی تأمین شود. با احتساب 9100 ریال مبلغ پرداختی 
بابــت خرید تضمینی بــرق، در مجموع حدود 62.1 هزار میلیارد ریال در ســال درآمد ایجاد 
خواهد کرد که به طور متوســط با احتســاب یک تعاونــی در هر آبادی، به هــر تعاونی درآمد 

ساالنه ای در حدود 996.4 میلیون ریال تعلق خواهد گرفت.
2( اجرای نیروگاه 50 کیلوواتی در سطح تمام آبادی های کشور )62284 آبادی( با مشارکت 

50 درصدی بخش خصوصی در تأمین سرمایه
در این وضعیت فرض می شــود بخش خصوصی جایگزین بخش عمومی در حالت پیشین 
شــده و مبلغ 165 هزار میلیارد ریال را تأمین مالی کند. صندوق ضمانت تعاون به منظور جذب 

بخش خصوصی می تواند به عنوان ضامن بازدهی این سرمایه گذاری معرفی شود.
با مقایســه آمار کلی فوق با ســایر طرح های رفاهی از جمله الیحه اخیــر پیرامون کاالبرگ 
الکترونیکی برای 60 میلیون ایرانــی و اختصاص 300 هزار میلیارد ریال به منظور تأمین مالی 
آن -که با محاســبه ای سر انگشتی می توان عمر 6 ماهه ای را برای این طرح برآورد کرد- به نظر 
 با حمایت 

ً
می رسد با توجه به ویژگی های زیر، بررسی طرح تأسیس تعاونی های انرژی خصوصا

50 درصدی دولت، منافع اقتصادی بیشتری را برای اجتماع به همراه داشته باشد:
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ســادگی در فرآیند شناسایی قشــر نیازمند؛ چرا که این طرح با اولویت آبادی ها اجرا   )1
می شود.

ایجاد منبع درآمد پایدار برای دهک های پایین درآمدی و نیازمندان واقعی.  )2
بــا فرض بالعوض بودن پرداخت حمایتی دولــت در قالب تأمین مالی نیمی از طرح   )3
 معادل نیمی از هزینه ای اســت که در 

ً
تعاونی های انرژی، هزینه کرد دولت در این طرح حدودا

طرح کاالبرگ الکترونیکی پرداخت می کند.
نزدیک شــدن به هدف برنامه ششــم توســعه مبنی بر ســهم 5 درصدی نیروگاه های   )4

تجدیدپذیر از ظرفیت کل تولید برق کشور.
ثابت ماندن قدرت خرید ایجاد شــده به واسطه منبع درآمدی جدید؛ چرا که مطابق با   )5
فرمول طراحی شــده توسط وزارت نیرو رقم پرداختی بابت خرید تضمینی با توجه به نرخ ارز یا 

تورم تعدیل می شود.
ایجاد منبع درآمد ارزی بالقوه برای کشور به واسطه صادرات مازاد برق.  )6

ایجاد اشــتغال در بخش های وابسته به صنعت انرژی خورشیدی. با توجه به اینکه در   )7
حال حاضر اکثر قطعات مورد نیاز برای راه اندازی نیروگاه خورشــیدی )به جز اینورتر( در داخل 

تولید می شود، بدیهی است که اجرای طرح مذکور به رونق صنایع وابسته منجر خواهد شد.



23

منابعمنابع
وزارت نیرو )1398(. ترازنامه انرژی ســال 1396. آخرین تاریخ دسترســی 24 آبان   -1

1399. قابل دسترسی در:

https://pep.moe.gov.ir/getattachment/fc0a1c7c-2257-4b19-b264-434b8
4 c e a 1 a d / % D 9 % 8 5 % D 8 % A C % D 9 % 8 5 % D 9 % 8 8 % D 8 % B 9 % D 9 % 8 7 -
%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C 
%D9%BE%DB%8C-%D8%AF%DB%8C-%D8%A7%D9%81

وزارت نیرو، ســازمان انرژی های تجدیدپذیر )1398(. گــزارش آماری انرژی های   -2

تجدیدپذیر ایران در سال 1397. آخرین تاریخ دسترسی 24 آبان 1399. قابل دسترسی در:

http://www.satba.gov.ir/suna_content/media/image/2020/01/8026_orig.pdf

مرکز آمار ایران )1397(. نتایج کلی سرشــماری عمومی نفوس و مسکن 1395 کل   -3

کشور. آخرین تاریخ دسترسی 24 آبان 1399. قابل دسترسی در:

https://www.amar.org.ir/Portals/0/News/1397/n-koli-95.pdf

23



نشانی اندیشکده: تهران، خیابان مطهری، نرسیده به تقاطع سهروردی، پالک 100، 
طبقه اول 

تلفن: 021-86074390
دورنگار: 021-86074390

cooptt.ir :وبسایت
info@cooptt.ir :پست الکترونیک


