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 تعاليبسمه

 

 هیات رئیسه محترم مجلس شورای اسالمی

 

 سالم علیکم

 انرژي کميسيونپيوست گزارش به اسالمي  ( آيين نامه داخلي مجلس شوراي107ماده ) مستند بهبا احترام، 

جهت قرائت در صحن علني مجلس شوراي اسالمي  "کشور طبيعي در گازتوليد و مصرف  ناترازي"با عنوان 

 شود.ارائه مي

 

 فریدون حسنوند  

 مجلس شورای اسالمی انرژیرئیس کمیسیون 
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 "کشور طبیعی در گازتولید و مصرف ناترازی " درخصوص انرژی ونیسیگزارش کم

 

  بیان مسألهبخش اول: 

در مجموع حدود تریلیون متر مکعب  34 حدودایران با میالدی،  2021بر اساس گزارش اوپک تا پایان سال 

هجری شمسی   ۷۰اساس از دهه  نیبر هم ؛دارد اریجهان را در اختدر   طبیعی شده گازاثباتذخایر درصد از  16

 نیوقفه مسئول یقرار گرفته و پس از سه دهه تالش ب یمختلف مورد بهره بردار یهادر بخش یمنبع غن نیتا کنون ا

به عنوان  صنعت نفت و گازهمه جانبه  یهامیو با پشت سر گذاشتن تحرایران گاز  یوزارت نفت و شرکت مل

درصد  ۷۵که در حال حاضر  یبه نحو ؛ردیگ یقرار م یکشور مورد بهره برداردر  یانرژنهایی  حامل تریناصلی

 .دهدیصنعت گاز را نشان م یراهبرد تیمسئله اهم نیاست و ا افتهیاختصاص  یعیبه گاز طب کشور یاز سبد انرژ

 دانیقدرالسهم کشور در برداشت از مضمن حفظ  ،با تالش مضاعف و توسعه همه جانبه صنعت گاز نیهمچن

گاز  گونه ای کهاست؛ به  افتهیکاهش میزان قابل توجهیبه عیکشور به سوخت ما یوابستگ، یمشترک پارس جنوب

 قرار گرفته است.مورد توجه  شورک شرفتیتوسعه و پریزی در برنامه یاساس یاز محورها یکیبه عنوان 

 
 

سبب شده تا در دو دهه گذشته عرضه گاز و توسعه آن  یعیقابل استحصال گاز طبفراوان وجود منابع از یک سو 

ریزی اما در سوی مقابل برنامه ؛ابدی شیدرصد افزا ۷کشور به طور متوسط ساالنه  یانرژ ازین نیبه منظور تام یعیطب

 .نگرفتصورت های مختلف کشور گاز طبیعی در بخشتقاضا و مصرف  ختهیمهار رشد افسارگس یبرامناسبی 

شروع افت فشار با توجه به را دارد؛ اما جهان در  یعیگاز طب نندهک دیتول بزرگترینرتبه سوم آنکه ایران رغم  یعل



4 

 

 ندهیدر آ یعیگاز طب نیتامبرای  یچالش جد ،مصرف یشیادامه روند افزاو  یپارس جنوب دانیم یمخازن گاز

 یتقاضا شیبا افزاسرد سال در فصول به خصوص  ریاخ یهادر سال موضوع نیا وجود خواهد داشت. کینزد اریبس

و  لیگازوئ تریل اردیلیم 1۲حدود  1۳۹۸در سال  تنهاکه  یبه نحو تشدید شده است؛ شیگرماخانگی برای  بخش 

در سال  .ها سوزانده شده است روگاهیجبران کمبود گاز توسط ن یدالر برا اردیلیم ۵از  شینفت کوره با ارزش ب

و مصرف صادرات  در مواقعی کاهشمختلف صنعت و  یقطع گاز بخش هابعضاً کاهش و  رغمیعل زین یجار

 محتمل یو تجار یخانگ و بخش های عیدر صنا یاعمال خاموشدر مقایسه با گذشته، نفت کوره  شتریب ریمقاد

 یبرا یکشور با بحران جد ،عیو اقدام سر یزیرعدم برنامهو  یتوجهیدر صورت ب دهدیآمار نشان م نیا .است

 دیو خر یشمس  ۷۰بازگشت به دهه ماقبل  ای یانرژ املح نیکه واردات ا یبه نحو ؛روبرو خواهد شد یانرژ تیامن

 خواهد بود. ریمردم اجتناب ناپذ نیبذغالی و  ینفت یشیگرما لیوسا عیو توز

 

 در سبد انرژی کشورطبیعی اهمیت نقش گاز بخش دوم: 

 یی(درصد روستا  ۸۲و  یدرصد شهر ۹۸) یو تجار یخانگ یمصارف عموم ازیسوخت مورد ن نیمأت .1

 یمیپتروش یدرصد خوراک شرکت ها ۹۵ نیمأت .۲

 برق کشور  یها روگاهین هیکل هیسوخت اول نیمأت .۳

 به سوخت گاز  مانیس و ومینیآلوم ،فوالد یشرکت ها نظیرو سبک  نیسنگ عیصنا یوابستگ .4

 یو خصوص یسوخت گاز ناوگان حمل و نقل عموم نیمأت .۵

 هیهمسا یبه کشورها یعیصادرات گاز طب .6

  نیادیبرداشت از م شیمنظور افزابه نفت  نیادیبه م قیتزر .۷

 گاز نیمأبحران ت طیبرداشت در فصول سرد و در شرا یبراطبیعی گاز  ینیرزمیز یساز رهیذخ .۸

 14۰۰مصرف گاز کشور توسط بخش های مختلف در سال  سهم

 درصد از مصرف گاز عنوان بخش مصرف کننده ردیف

  ۳۷ خانگی و تجاری 1

  ۳۳ نیروگاهی ۲

  1۰ عمدهصنایع  ۳

  ۸ پتروشیمی 4

  ۷ صنایع غیر عمده ۵

  ۵ حمل و نقل 6
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 ها چالشبخش سوم: 

درصد گاز مورد  ۷۰میدان مشترک گازی پارس جنوبی به عنوان بزرگترین میدان گازی جهان، تأمین کننده حدود 

گرفته  فوری میشده و چنانچه تصم این میدانبرداشت موجب افت فشار مخازن  هیرو یب شیافزانیاز کشور است. 

 یریجلوگ یبرا .خواهد داد یرو دیافت تول (مترمکعب در روز ونیلیم ۲۸معادل )فاز  کیساالنه به اندازه  ،نشود

 یبرا یگذارهیدالر سرما اردیلیم ۲۰در مجموع به  یفعل دیتول تیحفظ وضع یو صرفاً برا یاتفاق نیاز وقوع چن

 نیمأنحوه ت فشارافزایی،با فرض وجود توان داخل در  .است ازین یجنوبمخازن پارس ییفشار افزا هایاجرای طرح

 .ستیآن در حال حاضر مشخص ن یالزم برا یمنابع مال

قابل از نظر عملیاتی  ریذخا نیاما تمام ا ؛متر مکعب است ونیلیتر ۳4 یبیبا حجم تقر یگاز دانیم ۲۲ یدارا رانیا 

توان به سند تراز گاز  یم یعیکشور در استحصال گاز طب ییتوانا نهیشیاز ب حیبه منظور درک صح .ستین تحصالاس

وزارت نفت از  ینیب شیپ نیآخر ؛مراجعه کرد دهیرس زین یانرژ یعال یشورا بیوزارت نفت که به تصو یعیطب

میلیون متر مکعب  ۹۵۰از  حالت نیدر بهتر در کشور یعیگاز طب دیاست که تول نیاز ا یحاک رانیا یعیگاز طب دیتول

متر  میلیارد 1.1به  یبا روند کاهش پس از آنو  دهیرس 141۰متر مکعب در روز تا سال  میلیارد 1.4به حدود  کنونی

 6۰به حدود  14۲۰تا سال  ویسنار نیتحقق ا یبرا شودیم ینیبشیپ .دیخواهد رس 14۲۰مکعب در روز در سال 

پارس  دانیعمدتاً در م) دیتول ینگهدار یهاطرح یاجرا یبرادالر  اردیلیم ۲۵شامل  یگذارهیدالر سرما اردیلیم

 است. ازین دیجد نیادیتوسعه م یدالر برا اردیلیم ۳۵و  (یجنوب

 یرسم هایگزارشبا استناد به ، ادامه روند کنونیدر صورت عدم سرمایه گذاری مذکور در بخش تولید گاز و با 

به  لیقابل تحو نیریحداکثر گاز ش 14۰6در سال  رانیگاز ا یشرکت مل یفن یهایبررسو  رانینفت ا یشرکت مل

گاز به  دیتول تیمتر مکعب در روز خواهد بود که در صورت عدم تثب ونیلیم ۹66شبکه انتقال گاز کشور حدود 

به حدود  یبا روند کاهش نیریگاز ش دیتول ،یگاز دیو توسعه منابع جد یپارس جنوب یگاز دانیم یدر فازها ژهیو

  .دیخواهد رس141۲در سال متر مکعب در روز  ونیلیم  ۸1۵

تا  141۰سال از متر مکعب و  ونیلیم ۲۵ساالنه  ،141۰تا  14۰۵بر اساس گزارش شرکت نفت و گاز پارس از سال 

در صورت عدم ه بدان معناست ک نیو ا افتیروزانه گاز کاهش خواهد  دیتول میلیون متر مکعب ۵6ساالنه  141۵

 کننده گاز کشوردیتول نیبه عنوان بزرگتر یپارس جنوب یگاز دانیماز گاز  دیتولسرمایه گذاری در فشار افزایی، 

خواهد  141۰مترمکعب در افق  ونیلیم ۳۵۰به روزانه  14۰1روزانه در سال  دیمترمکعب تول ونیلیم 6۸۰ حدود از

  .دیرس

متر  ونیلیم 1۳۵۰از  شیبگاز طبیعی در کشور  یتقاضا زانیم ،141۰افق  در رانیگاز ا یشرکت ملمطابق تعهدات  

مترمکعب در  ونیلیم  ۹۵۰ حدود لیقابل تحو نیریاست که مقدار گاز ش یدر حال نیا ؛مکعب در روز خواهد بود

وجود خواهد طبیعی و مصرف گاز  دیمتر مکعب در تراز تول ونیلیم 4۰۰بالغ بر  یاختالف گرید انیبه ب .باشد یروز م
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، عیصنا ،یتجار ،یخانگ یکنندگان بخش هاو مصرف نیگاز مشترک نیتام یلذا کشور با چالش جد .داشت

 .و صادرات مواجه خواهد بود هاروگاهین ،هاشگاهیپاال، فوالد ،مانیس ،هایمیپتروش
 

 بحران های محتمل ناشی از عدم تأمین گاز بخش چهارم: 

 درصد ۷۰ زانیکشور حداقل به م برقتولید از دست رفتن  .1

  هایمیپتروش زیو ن یفلز عیصنا ریو سا ومینیآلوم ،فوالد نیسنگ عیصنا تیفعال توقف .۲

 رسانی به عمومسایر مراکز خدمت و هایینانوا رینظ یو شهر یتوقف خدمات عموم .۳

 درصد ۹۵حداقل  زانیبه م ییو روستا یمردم در مراکز شهر شیاختالل در گرما .4

 ی،و ارتباط یمخابرات ی،و بانک یپول یشبکه ها ،آب عیو توز هیتصف یو خدمات در شبکه ها دیتوقف تول .۵

 برق به دلیل اختالل در تأمین یمارستانیو ب یخدمات درمان

و کاهش ویژه با همسایگان به المللیبیندر روابط  یتینارضا جادیادنبال آن بهتوقف صادرات گاز و  .6

 قدرت دیپلماتیک

 گازسوخت مل و نقل وابسته به اختالل در ح .۷

 یو اجتماع یاسیس ،یتیامن یو بازتاب ها یعموم یتینارضا جادیا .۸

 کشورطبیعی در گاز  تولید و مصرف ی اجرایی و سیاستی رفع ناترازیراهکارهابخش پنجم: 

 شوند:ذیالً مهمترین راهکارهای مواجهه با چالش مذکور ارائه می

 :ذیل با وظایف تشکیل معاونت راهبردی انرژی رییس جمهور -1

  استفاده  با «یمصرف انرژ تیریمد»و  «یشدت انرژ»کاهش  کشور ومدیریت یکپارچه مصرف انرژی

مقررات الزام آور  نیو تدو یمصرف انرژ یساز نهیو به تیریدر بخش مد فنیو  مالی یاز ابزار ها

 نیدر ا ییآن با هدف استفاده از منابع قابل صرفه جو قیدق یدر حوزه ساختمان و تمرکز بر اجرا

رشد ساالنه  متوسط با در نظر گرفتن بشکه معادل نفت خام در سال ونیلیم ۲۰۰بخش حداقل به مقدار 

 درصد(. ۷) نفتگاز درصد( و ۵)برق  (،درصد ۵.۹ زانیبه م)مصرف گاز 

  تقویت ساختار شورای عالی انرژی با انتقال دبیرخانه شورا از سازمان برنامه و بودجه به این معاونت 

  کم مصرف  نیدر مورد مشترک یقیتشو یاستهایس یاجراو تعرفه گذاری یکپارچه حامل های انرژی

پرمصرف مخصوصا در فصول سرد سال و  نیمشترک مهیگاز بها و جر هتمام شد متیاخذ ق وگاز 

 از سکنه. یخال یالهایوواحدهای مسکونی و قطع گاز 

 ینهاد برامردم یهاو سازمان یاجتماع یهاشبکه ،یعموم یهارسانه تیاز ظرف یریگبهره 

 .یانرژ نهیمردم به مصرف به قیو تشو یسازفرهنگ
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 یمصرف انرژ یساز نهیبه یهایفناورتوسعه و  انیدانش بن یاز شرکت ها ژهیو تیحما. 

 بازنگری طرح های انرژی رسانی به مناطق مختلف کشور مبتنی بر طرح های آمایش سرزمین 

 توسعه  قیبرق از طر دیدر بخش تول یعیبرق و کاهش سهم گاز طب نیمتنوع ساختن منابع تام

ساالنه  ازین شیدرصد افزا ۳۰حداقل به مقدار  های تجدیدپذیر یانرژ ژهیو بهمناسب  یهانیگزیجا

مالحظات  تیها با رعا روگاهیدر ن یگاز عاناتینفت کوره و م ،استفاده از زغال سنگ ،برق بهکشور 

 .یطیمح ستیز

منظور تفکیک وظایف حاکمیتی و تنظیم گری از وظایف اصالح ساختار حکمرانی وزارت نفت به  -2

 تصدی گری

 اصالح رابطه مالی شرکت ملی نفت و گاز در زنجیره تولید، فراورش، انتقال، ذخیره سازی و توزیع گاز -3

 گاز کشورایجاد صندوق سرمایه گذاری توسعه میادین نفت و گاز با اولویت حل ناترازی  -4

محیط زیست به منظور اجرای طرح های بهینه سازی با اولویت  تاسیس صندوق بهینه سازی انرژی و -5

 مدیریت مصرف گاز

درصد مصرف  ۲۰ یال 1۰ زانیبه م یمشابه روند جهان یعیگاز طب ینیرزمیز یساز رهیذخ تیظرف توسعه -6

 در فصول سرد سال. ییسا پیک یساالنه برا

مدت همزمان درکوتاه و میاندرصد  ۵۰حداقل  بهدرصد  ۳۸از  یحرارت یها روگاهیمتوسط بازده ن شیافزا -7

هزار  ۸چرخه بخار  لیدرصد و تکم ۲۵با بازده کمتر از  روگاهین مگاوات زاره 1۵با از رده خارج کردن 

به منظور  Hو  Fموجود به رده  یها روگاهین Eرده  یها نیتورب یو ارتقا یگاز روگاهیمگاوات ن

 .یعیمتر مکعب گاز طب اردیلیم 11ساالنه  ییجوصرفه

از کشور مذکور  یعیواردات گاز طب یریسرگ ازبا کشور ترکمنستان و  یو فصل مناقشات گاز لح -8

 کشور. یشبکه شمال شرق ازین نیمأت یمترمکعب در روز برا ونیلیم ۵۰حداقل به مقدار 

 کنترل یبرا یتجار و یخانگ ،عمده نیهوشمند جهت مشترک (کنتورهاشمارشگرهای)از  یریگبهره -9

 گاز. سرقت و  یاز دستکار یریجلوگ زیمصرف و ن

 یمثل استفاده از کمپرسورها نیو نو یابتکار ،متعارف یهاروش یریکارگهب د،ینگهداشت تول یهاطرح -10

 ،انتقال گاز ریمس یطراح زخطوط لوله و با اندازه رییتغ ،یچاه نیب یحفار ،یکیدرولیشکاف ه ،فشار افزا

 دیجد نیادیتوسعه م نیو همچن یپارس جنوب یگاز دانیدر م یسرچاهفشار  تیتقو یها ستگاهینصب ا

 .یگاز

 کپارچهی تیریو مد یمنظور راهبر به ینفت یهاگاز و فرآورده ،مشترک برق نگیسپاچیواحد د جادیا -11

 در کشور. یانرژ یهاحامل

 .رانیگاز ا یشده در شرکت ملنمحاسبه  یشده و گازهاگم یکاهش گازها یمل تهیکم لیتشک -12


