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 درباره يارانه انرژي در ايران 

 و پتروشيمي . تصوير مصرف انرژي در بخش صنعت، معدن 6

 

 

 
 

 

 

 چكيده 

صالح قيمت حامل ست های انرژی،ا صيص بهينهگذاری و سيا شده از ا تخ ين محل، يكي از منابع آزاد 

های مختلف، ضروريات توسعه اقتصادی کشور است. ارائه تصوير واقعي از ميزان مصرف انرژی در بخش

شود. در حال های انرژی محسوب مينخستين گام برای بررسي ابعاد مختلف فرايند اصالح قيمت حامل

طالعات و آمار مربوط به برای ارائه آمار مصرررف انرژی در کشررور وجود ندارد و اواحدی حاضررر مرجع 

شود. و مرکز آمار ايران ارائه ميرژی، ترازنامه هيدروکربوری کشور بخش انرژی کشور در قالب ترازنامه ان

گذاری سياستجمله داليلي است که ازبرای ارائه تصويری از مصرف انرژی در کشور،  واحدفقدان مرجع 

 ست. های جدی مواجه کرده ادر بخش انرژی را با چالش

 24 بيش ازدرصدی بخش صنعت و معدن از توليد ناخالص داخلي و اختصاص يافتن  6/12سهم  

ز کل مصرف انرژی کشور به اين بخش، اهميت بررسي مصرف انرژی در اين حوزه را مشخص درصد ا

درصد از انرژی  80، حدود 1395کند. براساس آخرين آمار ترازنامه هيدروکربوری کشور در سال مي

درصد  7درصد برق و  13في در بخش صنعت، معدن و پتروشيمي مربوط به گاز طبيعي، حدود مصر

های انرژی، سهم بااليي را در سبد انرژی های نفتي است. گاز طبيعي به عنوان يكي از حاملساير فراورده

 مصرفي بخش صنعت و معدن به خود اختصاص داده است. 

های غيرفلزی دن بر اساس کدهای آيسيك، توليد کانيهای مختلف صنعت و معدر ميان زيربخش 

(، توليد فلزات اساسي )مانند فوالد، آلومينيم و مس(، و شيشه کاشي و سراميك )مانند صنايع سيمان،

شگاهزغال شيمي عمده ها وسنگ، کك و پاالي شيميايي و پترو صرفتوليد مواد  صنايع م کننده ترين 

 انرژی در کشور هستند. 

، 1397برآوردهای صورت گرفته و آمار ارائه شده از سوی وزارت نفت و وزارت نيرو، در سال براساس  

 1/55ميزان کل مصرف گاز طبيعي در بخش صنعت )بدون در نظر گرفتن خوراك واحدهای پتروشيمي(، 

ميليارد کيلووات ساعت بوده است. متوسط تعرفه  4/87ميليارد مترمكعب و ميزان کل مصرف برق 

ريال بر  1.800، حدود 1397ای گاز طبيعي برای بخش صنعت، معدن و پتروشيمي در سال هياران

و متوسط ريال  1000ريال و برای ساير صنايع ميانگين  21.00برای فوالد و پتروشيمي معادل مترمكعب 

ئه و مفروضات ارا به محاسبات انجام شده با توجه  ريال بوده است. 671ای برق حدود تعرفه يارانه



 

 اه مجلس شوراي اسالمي مركز ژپوهش  

 

 

2 

، ميزان كل يارانه پنهان بخش صنعت، معدن و ها اشاره شدهرش به آنكه در متن گزا شده،

ميليارد دالر  2/5كه  استبرآورد قابل ميليارد دالر  5/9حدود  1397پتروشيمي در سال 

 ميليارد دالر مربوط به يارانه پنهان برق است.  3/4مربوط به يارانه پنهان گاز طبيعي و 

 

 مقدمه

هزار ميليارد  6.941، معادل 1390های ثابت سال توليد ناخالص داخلي کشور به قيمت 1396سال در 

توليد درصد  6/12هزار ميليارد ريال ارزش افزوده، حدود  875ريال بود که بخش صنعت و معدن با 

...( عمده های نفتي )گازوئيل، مازوت و ناخالص داخلي را تشكيل داده است. گاز طبيعي، برق و فراورده

ضر انرژی دهد. در حال حاانرژی مصرفي در بخش صنعت، معدن و پتروشيمي کشور را تشكيل مي

های جانبي ذکر است سرويس شايانشود. ای عرضه ميکشور با تعرفه يارانهواحدهای صنعتي و معدني 

ی توليد کننده هاصنعت پتروشيمي شامل آب، برق، بخار و ساير موارد عمدتًا توسط تعدادی از مجتمع

گذاری محصوالت آنها توسط شورای رقابت و به تأييد شرکت ملي صنايع شود و قيمتيوتيليتي تأمين مي

 شود. پتروشيمي انجام مي

گاز طبيعي بيشترين سهم مصرف انرژی در بخش صنعت، معدن و پتروشيمي کشور را تشكيل 

مصرفي بخش صنعت و معدن کشور از حدود در سبد انرژی  اين حامل انرژیدهد، به طوری که سهم مي

رسيده است. سهم مصرف برق در طول  13951درصد در سال  80به حدود  3851درصد در سال  60

های نفتي مانند نفت گاز و نفت کوره در های اخير تقريبا ثابت بوده و سهم مصرف ساير فرآوردهسال

درصد رسيده که اين ميزان در سال  8به کمتر از  1395در سال بخش صنعت، معدن و پتروشيمي 

 درصد بوده است.  28حدود  1385

ها و مواد شيميايي و محصوالت پتروشيمي، صنايع توليد کانيها، کك و پااليشگاهصنايع توليد  

محصوالت غيرفلزی و صنايع توليد فلزات اساسي عمده مصرف انرژی در بخش صنعت، معدن و پتروشيمي 

   اند.را به خود اختصاص داده

های انرژی در توسعه بخش صنعت و معدن کشور، ارائه تصويری از با توجه به اهميت و نقش حامل

ثير أگذاری برای بازار انرژی کشور و تبه منظور سياست و يارانه پنهان در اين بخشميزان مصرف انرژی 

يری کلي از ميزان ها بر بخش صنعت، معدن و پتروشيمي ضروری است. در اين گزارش تصواين سياست

 است.های انرژی ارائه شده های حاملمصرف انرژی در بخش صنعت، معدن و پتروشيمي کشور و تعرفه

                                                 
 .(1395المللي انرژي، ترازنامه هيدروكربوري كشور )سسه مطالعات بينؤوزارت نفت، م. 1
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يان مبرای ارائه تصويری واقعي از ميزان مصرف انرژی در بخش صنعت، معدن و پتروشيمي، از 

( که دارای 1395کشور ) اطالعات و آمار ارائه شده از سوی مراجع مختلف، آمار ترازنامه هيدروکربوری

ميزان رآورد بهمچنين برای تری نسبت به ساير منابع بود مورد استفاده قرار گرفته است. جامع اطالعات

های مالي تلفيقي اطالعات ميداني و صورت از استانداردهای ملي ايران، 1397مصرف انرژی در سال 

ائه اطالعات برای ار واحدفقدان مرجع ده است. استفاده ش و آمارهای وزارت نفت و نيرو های بورسيشرکت

رژی در خصوص ميزان مصرف انروز در بخش انرژی کشور موجب شده است تا آمار و ارقام مختلفي درهب

زه انجام خصوص يارانه پنهان انرژی در اين حوبخش صنعت و معدن ارائه شده و برآوردهای مختلفي در

تواند نقش ی آمار و اطالعات توليد و مصرف انرژی در کشور ميشود. تجميع، يكپارچه و استانداردساز

های مختلف داشته در ارائه تصويری روشن از مصرف انرژی و ميزان يارانه پنهان انرژی در حوزه مؤثری

 باشد. 

ه در بخش اول اين گزارش سهم بخش صنعت، معدن و پتروشيمي از کل مصرف انرژی کشور ارائ

صرف اند. در بخش دوم گزارش ميزان مکننده انرژی کشور معرفي شدهمصرفشده است و صنايع عمده 

بررسي  برای صنايع عمده معدني و پتروشيمي مورد 1397مصرف انرژی در سال برآورد ويژه انرژی و 

وشيمي کشور يارانه پنهان بخش صنعت، معدن و پتربرآورد قرار گرفته است. در بخش پاياني گزارش نيز 

 انجام شده است.  ات فني و مفروضاتي که در متن گزارش موجود است،بر اساس مالحظ

 

 از كل مصرف انرژي ، معدن و پتروشيميسهم بخش صنعت. 1

انرژی  مصرف 1395دهد که در سال کشور نشان ميخصوص مصرف انرژی در موجود در هایبررسي آمار

، بخش صنعتنفت خام بوده است که  ميليون بشكه معادل 65/1.348های مختلف برابر با در بخشنهايي 

در مقايسه با که  کرده استميليون بشكه معادل نفت خام انرژی مصرف  86/344 ،معدن و پتروشيمي

، 1نمودار درصدی را به خود اختصاص داده است.  56/24سهم  ،های اقتصادیمصرف انرژی ساير بخش

 دهد. های مختلف را در مصرف انرژی کشور نشان ميسهم بخش
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 1395در سال كشور  نهايي هاي مختلف در مصرف انرژي. سهم بخش1نمودار 

 
 (1395ترازنامه هيدروکربوری کشور )مأخذ: 

 

 هابه تفكيک فعاليت ، معدن و پتروشيميسرانه مصرف انرژي در بخش صنعت. 1-1

خش ی عمده در بهابر اساس آخرين آمار موجود، مصرف انرژی به تفكيك انواع فعاليت 1در جدول 

 های ده نفر کارکن و بيشتر ارائه شده است.برحسب کارگاه ، معدن و پتروشيميصنعت

بيش از ده  هزار کارگاه صنعتي با 13، بيش از 1394در سال  ،1جدول ارائه شده در بر اساس آمار 

انرژی م خاميليون بشكه معادل نفت  4/255 نفر کار کن در کشور فعال بوده است که اين تعداد حدود

 فت خامبشكه معادل ن 19.462طور متوسط هر کارگاه صنعتي به اند. بدين ترتيب به ازایمصرف کرده

ه نفر دهر کارگاه صنعتي بيش از  سرانه مصرف انرژی به ازای 2نمودار در مصرف شده است.  انرژی

 نتايجه است. بخش مقايسه شداين با متوسط  و معدن های مختلف بخش صنعتفعاليتبرای کارکن 

ايع توليد ها، توليد فلزات اساسي، صنهای صنايع توليد زغال کك و پااليشگاهفعاليتکه دهد نشان مي

ی به فلزو توليد ساير محصوالت کاني غير( پتروشيميعمدتاً محصوالت )ي مواد و محصوالت شيمياي

 هر کارگاه را دارند.  بيشترين سرانه مصرف انرژی به ازایترتيب 
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 هاي فعال، كل انرژي مصرفي و سرانه انرژي هر فعاليت براساس كد آيسيک. تعداد كارگاه1 جدول

 هاي فعالتعداد كارگاه شرح
 كل انرژي مصرفي

 )بشكه معادل نفت خام(

 ، معدن و پتروشيميكل صنعت

 صنايع مواد غذايي و آشاميدني

 ز توتون و تنباکوتوليد محصوالت ا

 توليد منسوجات

 توليد چوب و محصوالت چوبي

 توليد کاغذ و محصوالت کاغذی

 ها و ...پااليشگاه-صنايع توليد زغال کك

 صنايع توليد مواد و محصوالت شيميايي

 ت الستيكي و پالستيكيتوليد محصوال

 لزیتوليد ساير محصوالت کاني غيرف

 توليد فلزات اساسي

 ... توليد محصوالت فلزی فابريكي بجز

 بندیآالت و تجهيزات طبقهتوليد ماشين

 آالت مولد و انتقال برقتوليد ماشين

 توليد راديو و تلويزيون

 توليد وسايل نقليه موتوری و تريلر

 توليد ساير وسايل حمل و نقل

 بندیتوليد مبلمان و مصنوعات طبقه

 بازيافت ضايعات فلزی و غيرفلزی

 .مرکز آمار ايرانمأخذ: 

 

هاي اليتهر كارگاه صنعتي بيش از ده نفر كاركن به تفكيک فع سرانه مصرف انرژي به ازاي .2 نمودار

 و معدن بخش صنعت

 
 : مرکز آمار ايران مأخذ

...پااليشگاهها و -صنايع توليد زغال كک
توليد فلزات اساسي

صنايع توليد مواد و محصوالت شيميايي
توليد ساير محصوالت كاني غير قلزي

كل صنعت
توليد چوب و محصوالت چوبي

توليد كاغذ و محصوالت كاغذي
توليد محصوالت از توتون و تنباكو

صنايع مواد غذايي و آشاميدني
توليد وسايل نقليه موتوري و تريلر

توليد منسوجات
توليد ساير وسايل حمل و نقل

توليد محصوالت الستيكي و پالستيكي
توليد ماشين آالت مولد و انتقال برق
...توليد محصوالت فلزي فابريكي بجز

توليد ماشين آالت و تجهيزات طبقه بندي 
بازيافت ضايعات فلزي و غير فلزي

توليد راديو و تلويزيون
توليد مبلمان و مصنوعات طبقه بندي

بشكه معادل نفت خام-سرانه مصرف انرژي
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 . شدت مصرف انرژي در بخش صنعت، معدن و پتروشيمي2-1

 2جدول در شود. افزوده، شدت مصرف انرژی گفته ميبه مقدار انرژی مصرفي برای ايجاد هر واحد ارزش

 . ارائه شده است 1395تا  1385های طي سال ، معدن و پتروشيميشدت مصرف انرژی در بخش صنعت

 

 1395تا  1385هاي طي سال ، معدن و پتروشيميانرژي در بخش صنعتمصرف . شدت 2 جدول
 )بشكه به ميليون ريال(

 1395 1394 1393 1392 1391 1390 1389 1388 1387 1386 1385 شرح

شدت 

 رژیان
28/1 32/1 41/1 41/1 44/1 46/1 71/1 69/1 68/1 69/1 64/1 

 .1395ترازنامه هيدروکربوری سال مأخذ: 

 

هايي نمصرف  ،1390تا در مجموع  1385در دوره زماني  ،3نمودار ارائه شده در بر اساس آمار 

هشي داشته و روند کابا نوساناتي  1393تا پايان سال  1389ينده بوده و از سال انرژی در اين بخش فزا

سوخت،  های مصرفمختلفي از جمله تدوين استاندارد افزايش يافته است. عوامل 1394مجدداً در سال 

دت مصرف ها در تغييرات شها و البته اعمال تحريمروند نوسازی صنايع، اجرای طرح هدفمندی يارانه

الي  1391های ين تغييرات طي سالچند که اگذار بوده است، هرهای مورد بررسي تأثيرانرژی طي سال

 ست. ( بوده ا1376 هر ميليون ريال )سال پايه بشكه به ازای 7/1سانات اندك حدود نو با 1394

 

 1395-1385هاي . مصرف نهايي و شدت مصرف انرژي بخش صنعت طي سال3 نمودار

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  (1395ترازنامه هيدروکربوری کشور ): مأخذ
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توليد محصوالت از توتون و تنباكو
توليد راديو و تلويزيون

توليد وسايل نقليه موتوري و تريلر
توليد ماشين آالت و تجهيزات طبقه بندي 

توليد ماشين آالت مولد و انتقال برق
توليد ساير وسايل حمل و نقل

...توليد محصوالت فلزي فابريكي بجز
توليد مبلمان و مصنوعات طبقه بندي

توليد محصوالت الستيكي و پالستيكي
صنايع مواد غذايي و آشاميدني

توليد منسوجات
توليد چوب و محصوالت چوبي

توليد كاغذ و محصوالت كاغذي
بازيافت ضايعات فلزي و غير فلزي

صنايع توليد مواد و محصوالت شيميايي
كل صنعت

توليد فلزات اساسي
...پااليشگاهها و -صنايع توليد زغال كک

توليد ساير محصوالت كاني غير قلزي

های عاليتافزوده ايجاد شده به تفكيك فهر واحد ارزش صرف انرژی به ازایميزان م ،4مودار در ن

زی طور که مشخص شده است، توليد محصوالت کاني غيرفلهمانارائه شده است.  و معدن بخش صنعت

د فلزات اساسي ها، صنايع تولي)سيمان، کاشي و سراميك، شيشه و...(، صنايع توليد زغال کك و پااليشگاه

رژی مصرفي آلومينيم و مس( و صنايع توليد محصوالت شيميايي و پتروشيمي بيشترين سرانه ان)فوالد، 

 افزوده ايجاد شده را دارند. به ازای ارزش

 

 ايجاد شده)شدت انرژي(  افزودهارزش . سرانه انرژي مصرفي به ازاي4 نمودار

 هاي بخش صنعتبه تفكيک فعاليت 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  : مرکز آمار ايرانمأخذ

 

که توليد  های قبل است، به طورینيز مؤيد نتايج حاصل شده در بخش 4 نمودارارائه شده در آمار 

توليد فلزات اساسي نسبت به متوسط  ها وفلزی، صنايع توليد زغال کك و پااليشگاهمحصوالت کاني غير

در رتبه  بخش صنعت، شدت مصرف انرژی بيشتری دارند و صنايع توليد مواد و محصوالت شيميايي

در بخش  1395تا  1385های های مختلف انرژی را در سال، سهم حامل5گيرد. نمودار چهارم قرار مي

سهم گاز طبيعي در  طور که از نمودار مشخص است،دهد. همانصنعت، معدن و پتروشيمي نشان مي

د در سال درص 80به حدود  1385درصد در سال  60سبد انرژی بخش صنعت، معدن و پتروشيمي از 

های نفتي مانند رسيده است. سهم برق در سبد انرژی اين بخش تقريبا ثابت بوده و سهم فرآورده 1395

درصد کاهش يافته است. بنابراين در حال حاضر  8درصد به کمتر از  30نفت گاز و نفت کوره از حدود 

 و پتروشيمي کشور است.  های عمده انرژی در سبد انرژی مصرفي صنعت، معدنگاز طبيعي يكي از حامل

 

 

 شكه معادل نفت خام بر ميليارد ريالب
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هاي مختلف انرژي در سبد انرژي مصرفي بخش صنعت، معدن و پتروشيمي سهم حامل .5نمودار 

  1385-1395هاي كشور در سال

 
 ( 1395: ترازنامه هيدروکربوری کشور )مأخذ

 

گاز رژی ، توزيع مصرف ان1396براساس آمار منتشر شده در ترازنامه هيدروکربوری کشور در سال 

ان های مختلف صنعت شامل: سوخت صنايع پتروشيمي، صنايع فوالد، کارخانجات سيمطبيعي در بخش

يع درصد، صنا 22است. سوخت صنايع پتروشيمي  6و ساير واحدهای صنعتي کشور به صورت نمودار 

ش درصد مصرف گاز طبيعي در بخ 46درصد و ساير صنايع  13درصد، کارخانجات سيمان  19فوالد 

 اند. ت، معدن و پتروشيمي را به خود اختصاص دادهصنع

  

1385 1386 1387 1388 1389 1390 1391 1392 1393 1394 1395

صد
در

گاز طبيعي  برق  ساير فرآورده هاي نفتي
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 توزيع مصرف گاز طبيعي در بخش صنعت، معدن و پتروشيمي  .6نمودار 

 
 ( 1395: ترازنامه هيدروکربوری کشور )مأخذ

 

های های مختلف صنعت، معدن و پتروشيمي را برای سال، ميزان مصرف انرژی در بخش3جدول 

ام خهای مختلف بر حسب ميليون بشكه معادل نفت د. ميزان مصرف انرژیدهنشان مي 1395تا  1385

 نيز محاسبه شده است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

يسوخت پتروشيم

22%

د صنايع فوال

19%

كارخانجات سيمان

13%

ع ساير صناي

46%

سوخت پتروشيمي صنايع فوالد  كارخانجات سيمان  ساير صنايع 
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  1395تا  1385 هايسال در ، معدن و پتروشيميهاي مختلف صنعترف انرژي در بخشميزان مص .3جدول 

  الس     واحد                               نوع حامل انرژي

 گاز طبيعي

  ميليون مترمكعب

  ميليون بشكه معادل نفت خام

  سهم از کل )درصد(

 برق

  گيگاوات ساعت

  ميليون بشكه معادل نفت خام

  کل )درصد(سهم از 

  ميليون بشكه معادل نفت خام گاز مايع

  ميليون بشكه معادل نفت خام بنزين موتور

  نفت خامميليون بشكه معادل  نفت سفيد

  ميليون بشكه معادل نفت خام نفت گاز

  ميليون بشكه معادل نفت خام نفت کوره

جمع ساير  

 های نفتيفرآورده

  ميليون بشكه معادل نفت خام

  سهم از کل )درصد(

  ميليون بشكه معادل نفت خام جمع کل

 (.1395: ترازنامه هيدروکربوری کشور )مأخذ
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ميليون بشكه معادل  86/344، کل بخش صنعت، معدن و پتروشيمي کشور حدود 1395در سال 

مصرفي را به خود درصد از اين ميزان انرژی  10/79نفت خام انرژی مصرف کرده است. گاز طبيعي 

درصد از کل مصرف  13ميليون مترمكعب گاز طبيعي است.  44.285اختصاص داده است که برابر با 

های نفتي گيگاوات ساعت است. ساير فراورده 77.603انرژی اين بخش مربوط به برق است که برابر با 

 ند. ادرصدی را به خود اختصاص داده 6/7مانند نفت گاز و نفت کوره نيز سهم 

 

 . توزيع مصرف انرژي در بخش صنعت، معدن و پتروشيمي7نمودار 

 
 (1395) ترازنامه هيدروکربوری کشورمأخذ: 

 

 كننده انرژي در ايران . بررسي صنايع عمده مصرف2

، صنايع افزودهسرانه انرژی مصرفي به ازای ارزشخصوص در  4با توجه به اطالعات ارائه شده در نمودار 

ها، توليد فلزات اساسي و صنايع الت کاني غيرفلزی، صنايع توليد زغال، کك و پااليشگاهتوليد محصو

کننده انرژی در بخش صنعت، معدن و توليد مواد و محصوالت پتروشيمي چهار حوزه عمده مصرف

ه ها ارائه شدحوزهبرخي از اند. در اين بخش تصويری از مصرف انرژی در پتروشيمي ايران را تشكيل داده

 است و سهم هر حوزه از کل مصرف انرژی در کشور مورد بررسي قرار گرفته است. 

 

 . تصوير مصرف انرژي در بخش معدن و صنايع معدني 1-2

عمده مصرف انرژی در بخش معدن و صنايع معدني ايران مربوط به واحدهای توليدکننده فلزات اساسي 

( است. سهم انرژی در و شيشه کاشي و سراميك مان،های غيرفلزی )سينيم( و کاني)فوالد، مس و آلومي

يگاز طبيع

79%

برق

13%

ساير فراورده هاي نفتي

8%

گاز طبيعي برق ساير فراورده هاي نفتي
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انرژی مصرفي، فرايند توليد، فناوری مورد  های توليد برای صنايع مختلف به عواملي چون نوعسبد هزينه

وری توليد و ساير عوامل بستگي دارد. مواد اوليه و مصرفِي توليد، بخش عمده استفاده، ميزان بهره

دني و فلزی را به خود اختصاص داده است، حقوق و دستمزد نيروی انساني های توليد محصوالت معهزينه

، 8دهند. نمودار های توليد را تشكيل ميهای انرژی نيز بعد از مواد اوليه بخش اصلي سبد هزينهو هزينه

براساس اطالعات  نده محصوالت معدني و فلزی کشور،واحدهای مختلف توليدکنرا در های توليد هزينه

 نشان داده است.  1397های مالي تلفيقي سال شده در صورت منتشر

 . زنجيره ارزش فوالد 1-1-2

دهد که توليدکنندگان عمده فوالد کشور نشان مي 29/12/1397های مالي تلفيقي منتهي به بررسي صورت

است. سهم  دهتوليد فوالدسازان را به خود اختصاص دا درصد هزينه 75مواد اوليه و مصرفي به طور متوسط 

رغم حقوق های بزرگ فوالدی قابل توجه است؛ عليهای شرکتحقوق و دستمزد نيروی انساني در سبد هزينه

های فوالدی، رکت، به دليل مازاد نيروی انساني در شدر مقايسه با ساير کشورها پايين نيروی کار در ايران

 که هزينه درصد است. الزم به ذکر است 11ط طور متوسشده توليد به های تمامسهم حقوق و دستمزد هزينه

مازاد  ودرصد ظرفيت اسمي(  60حقوق و دستمزد در شرکت ذوب آهن اصفهان به دليل سطح پايين توليد )

 درصد هزينه تمام شده توليد است.  5/15 نسبت به واحدهای ديگر باالتر و حدودنيروی کار 

از طبيعي گانرژی ن از تكنولوژی احياء مستقيم و های فوالد خوزستان و فوالد مبارکه اصفهاشرکت

که از  تمام شده شرکت ذوب آهن اصفهان کنند. سهم انرژی در هزينهبرای توليد فوالد استفاده مي

 الزم به ذکر برد، کمتر از دو شرکت فوالدی ديگر است.تكنولوژی کوره بلند برای توليد فوالد بهره مي

الكتريكي  کوره قوسميليون تني فوالد کشور با تكنولوژی  6/24يد کل ميليون تن از تول 4/22است که 

ر بخش توليد دتوليد شده است. در فوالدسازی با تكنولوژی احياء مستقيم، عمده انرژی مصرفي  و القايي

مربوط  ييالقا يا آهن اسفنجي مربوط به گاز طبيعي و در بخش فوالدسازی به روش کوره قوس الكتريكي

نرژی برق در ارق است. در فوالدسازی با تكنولوژی کوره بلند، عمده انرژی مصرفي مربوط به به انرژی ب

 کارگاه توليد اکسيژن و کنورتور فوالدسازی است.

 

 هاي توليدكنندگان عمده فوالد كشور . سهم انرژي در سبد هزينه4جدول 

ف
ردي

 

 شرح
انرژي عمده 

 مصرفي
 محصوالت تكنولوژي

سهم انرژي از 

 هاي توليد )%(هزينه

 8/9 شمش / ورق احيا مستقيم گاز طبيعي / برق فوالد مبارکه  1

 3/8 شمش احيا مستقيم گاز طبيعي / برق فوالد خوزستان 2

 1/3 تيرآهنشمش/ ميلگرد/ کوره بلند برق ذوب آهن  3

 ، سازمان بورس و اوراق بهادار 29/12/1397های مالي تلفيقي منتهي به : صورتمأخذ
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و فوالد را  معيارهای مصرف انرژی در فرايندهای توليد آهن ،9653ندارد ملي ايران به شماره استا

دارد به اين استان ؛االحداث به طور جداگانه تدوين کرده استبرای واحدهای موجود و واحدهای جديد

ه انرژی مصارف ويژبرآورد منابع مورد استفاده جهت  ،1397همراه گزارش پايش طرح جامع فوالد سال 

الق تا« مصرف ويژه»توليد يك تن محصول در زنجيره ارزش فوالد هستند. به انرژی مصرف شده جهت 

شور را کهای انرژی مورد استفاده در زنجيره ارزش فوالد مصارف ويژه انواع حامل ،5. جدول شودمي

واحدهای  يِتوليد واقعآمار  براساس 1397دهد. مصرف کل انرژی در زنجيره ارزش فوالد در سال نشان مي

 شده است. برآورد فوالدی کشور در اين سال 

 

 . متوسط مصرف انرژي در زنجيره فوالد كشور 5جدول 

ي
تكنولوژ

 

 هاي زنجيره ارزشحلقه

ويژه مصرف متوسط 

 انرژي 
 1397مصرف انرژي در سال برآورد 

برق 

(KWh/t) 

 گاز 

(t/3m) 

توليد واقعي 

(ton) 

 برق

(MKWh) 

 گاز

 (3Mm) 

احيا 

 مستقيم

 642 2.694 44.900.000 3/14 60 کنسانتره سنگ آهن

 8/962 5/2.116 41.500.000 2/23 51 گندله سنگ آهن

 6/7.695 6/3.273 26.400.000 5/291 124 آهن اسفنجي

شمش فوالدی 

(EAF/IMF)* 
800 20 22.400.000 17.920 448 

 535 27 2.200.000 1.177 4/59 **(BOFچدن و فوالد خام ) کوره بلند 

 نورد
 5/355 5/908 7.900.000 45 115 محصوالت فوالدی )ورق(

 384 1.104 9.600.000 40 115 محصوالت فوالدی )مقاطع(

 3/10.547 6/29.193  1397كل انرژي مصرفي در زنجيره فوالد كشور در سال برآورد 

ايميدرو(، آمار )يد سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنايع معدني ايران (، آمار تول1397: مطالعات طرح جامع فوالد کشور )مأخذ

 (.1396آمار شرکت توانير ) (،1397شرکت ملي گاز ايران )

 شود. های القايي توليد ميدر کوره و آهن اسفنجيميليون تن فوالد در کشور با استفاده از شارژ قراضه  4* حدود 

 ست. توليد اکسيژن نيز در نظر گرفته شده ا واحدد به روش کوره بلند، برق مصرفي * برای برق مصرفي در توليد فوال*

 

برآورد  ميليارد مترمكعب 5/10حدود  ،1397مصرف کل گاز طبيعي در زنجيره ارزش فوالد در سال 

يارد مترمكعب ميل 8/198شده است که تطابق خوبي با آمار شرکت ملي گاز ايران دارد. با توجه به مصرف 

که  درصد بوده است. الزم به ذکر است 3/5، سهم صنعت فوالد 1397ز طبيعي در کشور در سال گا

ي درصد مصرف گاز طبيع 80شدت مصرف گاز طبيعي در زنجيره ارزش فوالد يكنواخت نيست؛ حدود 

، دسترسي در فرايند فوالدسازی به روش احياء مستقيم مربوط به مرحله توليد آهن اسفنجي است. لذا

ه عملياتي کبه نحوی  استيابي احداث واحدهای احياء مستقيم بسيار حائز اهميت گاز طبيعي در مكانبه 

 چابهار است.  –های فوالدی منطقه مكران منوط به تكميل خط انتقال گاز زاهدان شدن طرح



 

 اه مجلس شوراي اسالمي مركز ژپوهش  
 

 

14 

ه شدبرآورد ميليارد کيلووات ساعت  2/29حدود  1397کل مصرف برق در صنعت فوالد در سال 

، 1397ميليارد کيلووات ساعت برق در سال  4/261حدود  فروش، با احتساب 5بر اساس جدول است؛ 

 صنعت مصرف برق دراز  يکند. آمار دقيقدرصد انرژی برق کشور را مصرف مي 2/11صنعت فوالد حدود 

برخي  با قبوض برق 5شده در جدول برآورد مقايسه موردیِ مصارف  فوالد کشور در دسترس نيست اما

تا  15های بزرگ فوالدی کشور نشان داده است که مصرف واقعي برق در صنعت فوالد احتماالً شرکت

های های فوالدی نظير شرکتكه برخي شرکتدر نهايت آنانجام شده است. برآورد درصد بيش از  20

انرژی  هستند و بخشي از اختصاصي ذوب آهن اصفهان و صنعتي و معدني چادرملو دارای نيروگاه برق

 کنند. برق مورد نياز خود را توليد مي

 



 

 _______________________________________________________________________________________________________________________________  
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 هاي بورسيشركت هاي توليد محصوالت مختلف معدني و فلزيها در سبد هزينه. سهم مواد اوليه، انرژي، دستمزد، استهالك و ساير هزينه8نمودار 

 
سازمان بورس و اوراق بهادار ، 29/12/1397منتهي به  ی بورسيهاهای مالي تلفيقي شرکت: صورتمأخذ

كاشي و سراميک سيمان تهرانشركت ملي مس

الوند

كاشي و سراميک 

سينا

آلومينيم ايراننفوالد مباركه اصفهاذوب آهن اصفهانفوالد خوزستان

د 
ولي

ي ت
ها

نه 
زي

 ه
 از

هم
س

(
صد

در
)

مواد مصرفي دستمزد استهالك انرژي ساير هزينه ها
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 . صنايع توليد آلومينيم2-1-2

به شماره  انرژی عمده مصرفي در صنعت توليد آلومينيم، انرژی الكتريكي است. استاندارد ملي ايران

خص کرده ، معيارها و مشخصات فني مصرف انرژی الكتريكي در فرآيندهای توليد آلومينيم را مش8664

بر اين  کيلوآمپر تدوين شده است که 170و  70ی برای خطوط با تكنولوژی است که معيار مصرف انرژ

عد بايد به به ب 1390کيلوآمپر از سال  170و  70اساس ميزان مصرف انرژی برق واحدهای با تكنولوژی 

نرژی در کيلووات ساعت بر کيلوگرم آلومينيم برسد. معيار مصرف ا 8/15و  8/16ترتيب به کمتر از 

ست. در اکيلووات ساعت بر کيلوگرم آلومينيم تعيين شده  5/13داالحداث نيز کمتر از واحدهای جدي

ه به اينكه جدول زير ميزان متوسط انرژی مصرفي در واحدهای توليد آلومينيم کشور آمده است )با توج

کننده توليدبزرگ ميزان مصرف انرژی با توجه به تكنولوژی هر واحد متفاوت است و تنها سه واحد 

 ده است(. لومينيم در کشور فعال هستند، ميزان مصرف انرژی برای هر سه واحد به صورت جداگانه آمآ
 

 شوركبراي صنايع آلومينيم  1397مصرف انرژي در سال برآورد و انرژي ويژه . ميزان مصرف 6جدول 

ف
ردي

 

 نام واحد

مصرف متوسط 

 برق

(KWh/t) 

مصرف متوسط 

 گاز

(t/3m) 

توليد واقعي 

 *1397سال 

(ton) 

 1397مصرف انرژي در سال برآورد 

مصرف برق 

(MKWh) 
 (3Mmمصرف گاز )

 29 2.769 170.912 170 16200 ايرالكو 1

 9/8 840 52.795 170 15900 المهدی 2

 1/13 1.067 77.326 170 13800 هرمزال 3

 51 4.676  1397كل انرژي مصرفي در سال برآورد 

 (، اطالعات دريافت شده از توليدکنندگان آلومينيم کشور 8664ن ): استاندارد ملي ايرامأخذ

 توجهي داشته است.  های گذشته افت قابلبه دليل تغييرات مديريتي نسبت به سال 1397* توليد آلومينيم واحدهای المهدی و هرمزال در سال 

 

اندازی خواهد راه 1398هزار تن در سال  300فاز اول واحد توليد آلومينيم جنوب نيز به ظرفيت 

 8/1 دهد که صنعت آلومينيم حدودکل انرژی مصرفي در صنعت آلومينيم کشور نشان ميبرآورد شد. 

ر فلزات درصد مصرف برق کشور را به خود اختصاص داده است. مصرف گاز اين صنعت در مقايسه با ساي

 اساسي عدد قابل توجهي نيست. 

 . زنجيره ارزش مس 3-1-2

شود. مجتمع مس سرچشمه، مجتمع ور عمده در شرکت ملي صنايع مس ايران انجام ميتوليد مس به ط

که  ترين توليدکنندگان در زنجيره ارزش مس ايران هستندمس سونگون و مجتمع مس ميدوك بزرگ

های اند. برق و گاز طبيعي به ترتيب حاملتوليد کرده 1397تن مس کاتد در سال  247.384در مجموع 

، 1397 های مالي تلفيقي منتهي به اسفندر اساس اطالعات صورتدر اين بخش هستند. باصلي انرژی 

مصارف بوده است. درصد  3/6توليد شرکت ملي مس ايران حدود تمام شده  سهم انرژی در هزينه

 تعيين شده است که به 2409استاندارد ملي ايران به شماره در های انرژی در زنجيره ارزش مس حامل
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درصد  8/0ميليارد مترمكعب معادل  2. انرژی برق مصرفي شرکت ملي مس حدود است 7ل شرح جدو

است. اين شرکت تقريباً نيمي از برق مورد نياز خود را با احداث واحدهای  1397کل برق مصرفي در سال 

مرحله توليد زنجيره ارزش مس مربوط به نيروگاهي تأمين کرده است. بخش اعظم مصرف گاز طبيعي 

  .ناچيز استکشور در در مقايسه با کل مصرف گاز طبيعي البته های ذوب است که کوره آند درمس 

 

 هاي انرژي در زنجيره ارزش مس در شركت ملي مس ايرانمصارف حاملبرآورد  .7جدول 

نام 

 مجتمع
 محصول

واقعي توليد 

 1397سال 

 )تن(

مصرف برآورد 

 1397برق سال 

(KWh) 

مصرف كل برآورد 

 1397سال برق 

(KWh) 

مصرف برآورد 

گاز طبيعي سال 

1397 (3m) 

كل مصرف برآورد 

 1397گاز سال 

(3m) 

 سرچشمه

 1.168.053.606 701.700 كنسانتره

1.272.078.624* 

0 

143.215.917 
 132.609.910 8.709.436 201.763 آند

 10.500.287 66.013.531 147.387 كاتد )پااليشگاه(

 105.779 29.302.051 6.700 كاتد )ليچينگ(

 ميدوك

 166.827.725 148.583 كنسانتره

228.499.438 

0 

7.250.280 )2( 
 6.668.157 7.001.313 112021 آند

 54.688 34.807.878 86.859 كاتد )پااليشگاه(

 527.434 19.862.522 6.433 كاتد )ليچينگ(

 0 0 482.812.986 482.812.986 324.203 كنسانتره سونگون

 150.466.197 - 1.983.391.048 1397كل مصرف انرژي در سال برآورد 

  وانير، ت2409سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنايع معدني ايران )ايميدرو(، استاندارد ملي ايران به شماره : مأخذ

؛ اين شبكه سراسری برق تأمين کردکيلووات ساعت انرژی برق از  379.984.490تنها حدود  97مجتمع مس سرچشمه در سال * 

آباد مجهز به کوره فلش ( مجتمع ذوب خاتون2کند. مجتمع با دارا بودن واحد نيروگاهي بخش اعظم برق مورد نياز خود را تأمين مي

 وری انرژی بااليي دارد. است که بهره

 

ا استفاده باين شرکت  هایهالزم به ذکر است که توليد بخش اعظم انرژی برق مورد نياز در نيروگاه

های تي در هزينهريال به ازای هر مترمكعب( دليل عمده سهم پايين هزينه يوتيلي 50گاز تقريبًا رايگان )

لي مس ايران مبرداری همه معادن مس به نام شرکت توليد اين شرکت است. با توجه به اينكه پروانه بهره

های مربوط هشامل هزين ها )که عمدتاً راه ساير هزينههای مواد اوليه و مصرفي به هماست، مجموع هزينه

 اند.های توليد را به خود اختصاص دادهدرصد هزينه 65به استخراج معادن است( بيش از 

 . صنايع سيمان 4-1-2

همچنين  صنعت سيمان است که دارای بازارهای داخلي و خارجي هستند.عمده کلينكر و سيمان دو محصول 

مصارف  شود.تقسيم ميی عمده سفيد و خاکستری کارخانجات سيمان کشور به دو دسته محصوالت توليدی

های توليد سيمان است که پس از آسياب سيمان سفيد نسبتاً محدود است. کلينكر محصول نيمه نهايي کارخانه

ان مربوط به د سيمشود. بخش اعظم مصرف انرژی در فرايند توليبه سيمان تبديل مي همراه با مواد افزودني
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های . با توجه به شرايط خاص صنعت سيمان کشور که به تفصيل در گزارش مرکز پژوهشتوليد کلينكر است

های اخير، مقادير قابل مورد بررسي قرار گرفته است، در سال 16305مجلس شورای اسالمي با شماره مسلسل 

های انرژی در توليد سيمان و کلينكر لشود. لذا، مصارف حامتوجهي کلينكر به کشورهای همسايه صادر مي

های مالي تلفيقي منتهي به با توجه به اطالعات ارائه شده در صورت طور مستقل مورد ارزيابي قرار گيرد.بايد به 

های توليد اين واحد صنعتي حدود های انرژی در هزينهبرای شرکت سيمان تهران، سهم حامل 1397اسفند 

های سيمان متناسب مصرف ويژه انرژی در کارخانهجه به اين نكته ضروری است که درصد بوده است. تو 5/21

متغير با مشخصاتي نظير ظرفيت اسمي، قدمت، ارتفاع از سطح دريا و مشخصات فيزيكي مواد اوليه مصرفي 

 آمده است.  8مصارف ويژه انرژی در صنعت سيمان و کلينكر در جدول برآورد ؛  است

 

 هاي انرژي در صنعت سيمان كشور. مصرف حامل8جدول 

 محصول / انرژي 
 مصرف انرژي بر تن محصول

 سيمان كلينكر

 خاكستري
 66 110 (KWh/tonبرق )

 830 830 (KCal/Kgسوخت )

 سفيد
 84 140 (KWh/tonبرق )

 1.220 1.220 (KCal/Kgسوخت )

 های ميداني پژوهشگر.(، بررسي7873: استاندارد ملي ايران )مأخذ

 

های انرژی و سهم هزينه حامل آمده است. 8های توليد شرکت سيمان تهران در نمودار شكست هزينه

 25و  21ب تمام شده توليد سيمان پورتلند در شرکت سيمان تهران به ترتي مصرفي از قيمت مواد اوليه/

يز عدم توليد ورسي و نهای سيماني بدر شرکت انسانيدرصد است. الزم به ذکر است که به دليل مازاد نيروی 

 ها قابل توجه است. با ظرفيت اسمي، سهم نيروی کار از قيمت تمام شده سيمان در اين شرکت

نعت ميليون تن بوده و ظرفيت اسمي اين ص 62حدود  1397در سال  و کلينكر توليد کل سيمان

ز کل مان سفيد ادرصد و سهم سي 10ميليون تن است. سهم کلينكر از کل توليدات  88در حال حاضر 

سبات، . در محاکه در محاسبه مصرف ويژه انرژی در نظر گرفته شده است درصد بوده است 5توليدات 

، 9 در جدول کيلوکالری در هر مترمكعب در نظر گرفته شده است. 8.000ارزش حرارتي گاز طبيعي 

 ده است. انجام ش 1397کشور در سال برآوردی از ميزان کل مصرف انرژی در صنعت سيمان 

 

  1397كل مصرف انرژي در صنعت سيمان در سال برآورد . 9جدول 
  1397مصرف انرژي سال برآورد  ر تنويژه بمصرف  واحد نوع حامل انرژي

 KWh 107 610 ×6.634 برق

 گاز طبيعي
KCal 850.000  52.700 × 109  

3m 106  6.572 × 106  

 های ميداني پژوهشگر.(، بررسي7873: استاندارد ملي ايران )مأخذ
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يزان ميليارد کيلووات ساعت و م 6/6حدود  1397ميزان کل برق مصرفي صنعت سيمان کشور در سال 

ر حدود ميليارد مترمكعب بوده است. صنعت سيمان کشو 5/6، حدود 1397کل گاز مصرفي اين صنعت در سال 

 ست.ر را به خود اختصاص داده اکشودرصد از کل مصرف برق  5/2و درصد از کل مصرف گاز طبيعي  3/3

 و شيشه . صنعت كاشي و سراميک 5-1-2

. کننده انرژی در کشور استصنعت کاشي و سراميك و شيشه يكي ديگر از صنايع غيرفلزی عمده مصرف

ای انواع مختلف ميزان مصارف ويژه انرژی را در صنعت کاشي و سراميك بر 9649استاندارد ملي ايران به شماره 

های پرسالني پخت و کاشي 2 –تك پخت، کاشي ديوار  –اميك شامل: کاشي کف، کاشي ديوار کاشي سر

شي و دار و بدون لعاب مشخص کرده است. با توجه به بررسي دو شرکت عمده بورسي توليدکننده کالعاب

های ز هزينها درصد 3/5های انرژی به طور متوسط آمده است، هزينه 8سراميك در کشور که آمار آن در نمودار 

های هزينه دهند. مواد اوليه و دستمزد نيروی انساني بخش عمدهتوليد صنايع کاشي و سراميك را تشكيل مي

وليد هر تن ت، براوردی از متوسط ميزان مصرف انرژی برای 10شود. در جدول توليد اين محصوالت را شامل مي

 آمده است. 1397اين صنعت در سال کاشي و سراميك و همچنين برآوردی از ميزان مصرف انرژی 

 

 يک براي صنعت كاشي و سرام 1397مصرف انرژي سال برآورد متوسط ميزان مصرف ويژه انرژي و  .10جدول 

 محصول
ميزان توليد واقعي  متوسط مصرف انرژي براي هر تن محصول

 )تن( 1397در سال 

 1397مصرف انرژي در سال برآورد 

 (3Mm)  گاز (MKWhبرق ) (3m)  گاز (KWhبرق )

 9/1.347 5/1.420 7.720.000 6/174 184 کاشي و سراميك

 .(9649: استاندارد ملي ايران )مأخذ

 

صنعت  ای توليدات عمده اينتوليد شيشه نيز محصوالتي مانند شيشه جام و ظروف شيشه در صنعت

از مصرف  يشه و برآوردی، متوسط ميزان مصرف انرژی برای توليد انواع ش11دهند. جدول را تشكيل مي

عيارهای م 8667استاندارد ملي ايران به شماره نشان داده است.  1397انرژی اين صنعت را در سال 

 مصرف ويژه انرژی را در فرايندهای مختلف توليد شيشه ارائه داده است. 

 

 براي صنعت شيشه  1397مصرف انرژي در سال برآورد متوسط ميزان مصرف انرژي و  .11جدول 

 محصول
ميزان توليد واقعي  متوسط مصرف انرژي براي هر تن محصول

 )تن( 1397در سال 

مصرف انرژي در سال برآورد 

1397 

 (3Mm)  گاز (MKWhبرق ) (3m)  گاز (KWh)  برق

 7/296 3/93 957.000 310 5/97 شيشه جام 

 5/246 2/200 464.000 2/531 5/431 ایظروف شيشه

 2/543 5/293  1397ژي در سال كل مصرف انربرآورد 

 .(8667: استاندارد ملي ايران )مأخذ
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ارد ميلي 9/1حدود  1397کل مصرف انرژی گاز طبيعي برای صنعت کاشي و سراميك و شيشه در سال 

بوده است  ميليارد کيلووات ساعت 7/1حدود  1397مترمكعب و کل مصرف انرژی برق برای اين صنايع در سال 

 اند. درصد از کل مصرف گاز و برق کشور را به خود اختصاص داده 65/0درصد و  96/0که به ترتيب 

  1397مصرف انرژي در صنايع عمده معدني كشور در سال برآورد . 6-1-2

يران اهای انرژی در صنايع عمده معدني های صورت گرفته در خصوص مصرف انواع حاملبراساس بررسي

در جدول ه ، برآوردی از کل مصرف انرژی اين حوز1397الت در سال بر مبنای توليد واقعي انواع محصو

 به طور خالصه آمده است.  12

 

  1397مصرف انرژي در صنايع عمده معدني ايران در سال برآورد اي از . خالصه12جدول 

 صنايع معدني / زنجيره ارزش رديف
 1397مصرف برق در سال برآورد 

(MKWh) 

 1397مصرف گاز در سال برآورد 

(3Mm) 

 3/10.547 6/29.193 زنجيره ارزش فوالد  1

 51 4.676 صنايع توليدکننده آلومينيم  2

 150 1.983 زنجيره ارزش مس  3

 6.572 6.634 صنعت سيمان و کلينكر  4

 9/1.347 5/1.420 صنعت کاشي و سراميك  5

 2/543 5/293 صنعت شيشه 6

 4/19.211 6/44.200 جمع كل 

 7/9 17 صرف انرژي كشور )%(سهم از كل م

 

رصد از د 17های غيرفلزی کشور به طور متوسط بنابراين صنايع عمده توليد فلزات اساسي و کاني

 اند. درصد از مصرف کل گاز طبيعي کشور را به خود اختصاص داده 7/9مصرف کل برق و 

 صنعت پتروشيمي مصرف انرژي در . 2-2

 1390های از طبيعي در صنعت پتروشيمي کشور طي سالخت گمصرف خوراك و سو ،13در جدول 

 ارائه شده است.  1397الي 

 

 1397 -1390هاي . مصرف سوخت و خوراك گاز طبيعي در صنعت پتروشيمي طي سال13جدول 
13961397  واحد شرح

 سوخت
ميليون 

 مكعبمتر

4/55626/6808 6/6677972299331/96381082411600

9/507755116/58752/63856700 7/3943 4185 4945 خوراك

4/105076/109933/106219/14799154447/155132/1720918300 مجموع

 .1393نامه هيدرو کربوری سال تراز مأخذ:

 .1398اطالعات دريافتي از وزارت نفت، 
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پارس جم زاگرس شازند خارك خراسان

ساير هزينه ها

سرويس هاي جانبي

استهالك

دستمزد مستقيم

مواد مستقيم مصرفي

ده 
 ش

ام
تم

ي 
ها

ه ب
ند

ده
ل 

كي
ش

ي ت
ها

ه 
ين

هز
م 

سه

 مكعب گازميليارد متر 6/11حدود  1397 لمشخص است در سا 13همان طور که از آمار جدول 

بيعي ميليارد مترمكعب گاز ط 7/6و حدود  مجتمع پتروشيمي 50طبيعي به عنوان سوخت در بيش از 

 ف شده است.کننده متانول، اوره و آمونياك به عنوان خوراك مصرهای پتروشيمي توليدعمدتاً در مجتمع

رف درصد )سوخت و خوراك( از کل مص 2/9حدود  1397بنابراين واحدهای پتروشيمي کشور در سال 

دهنده بهای تمام های تشكيلسهم هزينه 9اند. در نمودار گاز طبيعي کشور را به خود اختصاص داده

 های پتروشيمي ارائه شده است. شده برخي از شرکت

 

هاي دهنده بهاي تمام شده درآمدهاي عملياتي برخي از شركتتشكيلهاي . سهم هزينه9 نمودار

 *1397پتروشيمي در سال 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 ، سازمان بورس و اوراق بهادار 1397های مالي تلفيقي منتهي به اسفند صورت مأخذ:

های پارس، جم و زاگرس، در های جانبي برای شرکتهای سرويسهای جانبي در نمودار مذکور شامل دادهارقام عنوان سرويس* 

هزينه آب و گاز مصرفي، در خصوص پتروشيمي خارك شامل سوخت و در مورد پتروشيمي خراسان شامل  مورد شرکت شازند شامل

 برق و سوخت و گاز و تلفن است. لذا مقايسه اين ارقام با يكديگر صحيح نيست. 

 

درصد از بهای تمام شده  75به طور متوسط بيش از  ،نشان داده شده است 9 همانطور که در نمودار

ها از جمله پتروشيمي را مواد مستقيم مصرفي به خود اختصاص داده است. سهم ساير هزينههای مجتمع

هزينه تأمين يوتيليتي از جمله آب، برق و سوخت متغير و در مقايسه با سهم هزينه مواد مستقيم مصرفي 
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 وهای پتروشيمي در دو منطقه عسلويه های جانبي شرکتعمده سرويس ،شايان ذکر استاست.  کمتر

های جانبي اين دو شود. قيمت سرويسدولتي فجر و مبين تأمين ميماهشهر از طريق دو پتروشيمي غير

 شود. شرکت توسط شورای رقابت و با تأييد شرکت ملي صنايع پتروشيمي تعيين مي

ه شده ارائميزان برق مصرفي رشته فعاليت صنايع توليد مواد و محصوالت شيميايي  14 در جدول

 است. 

 

 1394تا  1390هاي . مصرف برق در رشته فعاليت صنايع توليد مواد و محصوالت شيميايي طي سال14دول ج
 94 93 92 91 90 *صنايع توليد مواد و محصوالت شيميايي

848806611534076 310884548848206815923 بشكه معادل نفت خام

 .مرکز آمار ايرانمأخذ: 

دارو،  پتروشيمي شامل محصوالتنايع توليد مواد و محصوالت شيميايي عالوه بر محصوالت شايان ذکر است رشته فعاليت ص* 

 ها و لوازم بهداشتي نيز است. ها، شويندهکشآفت

 

 هاي انرژي در بخش صنعت، معدن و پتروشيمي. تعرفه3

 1385های تعرفه برق و گاز مصرفي بخش صنعت، معدن و پتروشيمي در سال 11و  10در نمودارهای 

های مختلف های انرژی متوسط قيمت آن در سالآمده است. قيمت ذکر شده برای انواع حامل 1397تا 

 است. 

 

  1385 – 1397هاي كنندگان صنعتي در سال. متوسط قيمت برق مصرف10نمودار 

 
 .(1398، آمار وزارت نيرو )(1397)رت نيرو اد کالن برق و انرژی وزاريزی و اقتصسال آمار انرژی کشور، دفتر برنامه 29: مروری بر مأخذ
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  1385 – 1397هاي كنندگان صنعتي در سالمصرف گاز طبيعي. متوسط قيمت 11نمودار 

 
 (.1398مار وزارت نفت )، آ(1397ريزی و اقتصاد کالن برق و انرژی وزارت نيرو  )سال آمار انرژی کشور، دفتر برنامه 29: مروری بر مأخذ 

 

 يارانه پنهان در بخش صنعت، معدن و پتروشيميرآورد ب. 4

براساس آخرين آمار منتشر شده از سوی وزارت نفت و وزارت نيرو ميزان مصرف کل گاز طبيعي در 

در نظر گرفتن خوراك ميليارد مترمكعب )بدون  1/55کشور در حوزه صنعت، معدن و پتروشيمي 

 4/87در بخش صنعت، معدن و پتروشيمي حدود  1397ميزان فروش کل برق در سال  و ها(پتروشيمي

ميليارد کيلووات ساعت بوده است. با در نظر گرفتن مفروضات زير، برآوردی از ميزان يارانه پنهان در اين 

 ارائه شده است:  1397برای سال بخش 

 ريال بر هر کيلووات ساعت  671: 1ای بخش صنعت، معدن و پتروشيميبرق يارانه تعرفهمتوسط  -

 2ريال بر هر مترمكعب 1.800ای بخش صنعت، معدن و پتروشيمي: متوسط تعرفه گاز يارانه -

   سنت(  5/5) ريال بر هر کيلووات ساعت 6.057: صنعتي متوسط بهای تمام شده برق -

  سنت(  11) ريال بر هر مترمكعب 12.100متوسط بهای گاز صادراتي ايران:  -

 ر گرفته شده است. ريال در نظ 110.000هر دالر نرخ تسعير  -

 

                                                 
هاي ق فروخته شده وزارت نيرو به واحدار برق مصرفي و تعرفه آن مربوط به كل برطور كه در گزارش نيز اشاره شد آمهمان .1

ش برق شركت پتروشيمي فجر به شوراي رقابت قيمت فرو 382صنعتي است. اين در حالي است كه بر اساس مصوبه 
 يلاير به ازا 3181ه هاي منطقلاير به ازاء هر كيلو وات و قيمت فروش برق شركت مبين به شركت 1950هاي منطقه شركت

 هر كيلو وات تعيين شده است.
لاير افزايش يافت و  2.600لاير به  1.320از  1397. تعرفه گاز مصرفي واحدهاي فوالدي و پتروشيمي در نيمه دوم سال 2

د و پتروشيمي درصدي فوال 50با توجه به سهم حدود  لاير( باقي مانده است. بنابراين 1.000ثابت ) تعرفه ساير صنايع تقريبا  
 1397متوسط تعرفه گاز مصرفي براي كل بخش صنعت، معدن و پتروشيمي كشور در سال  در مصرف گاز طبيعي كل بخش،

 لاير در نظر گرفته شده است.  1.800حدود 
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روشيمي محاسبات انجام شده، ميزان يارانه پنهان گاز طبيعي در بخش صنعت، معدن و پتبراساس 

رق در اين بميليارد دالر و ميزان يارانه پنهان  2/5ها( حدود )بدون در نظر گرفتن خوراك پتروشيمي

شيمي( صنعتي، معدني و پتروهای اختصاصي واحدهای بخش )با کسر ميزان برق توليدی توسط نيروگاه

ش در كل بخان يارانه پنهان انرژي زمي 1397بنابراين در سال ميليارد دالر است.  3/4حدود 

برآورد قابل ميليارد دالر  5/9 حدود صنعت، معدن و پتروشيمي كشور براساس مفروضات فوق،

  .است

 

 گيري بندي و نتيجهجمع

ی در بخش صنعت، معدن و پتروشيمي کشور از ترازنامه برای ارائه تصويری از ميزان مصرف انرژ

نفر کارکن و  10(، آمار ارائه شده از سوی مرکز آمار ايران برای واحدهای 1396هيدروکربوری کشور )

ريزی و اقتصاد کالن برق و انرژی وزارت نيرو آمار منتشر شده از طرف دفتر برنامه (،1395تر )يشب

تفاده شده است. به دليل اينكه هر کدام از منابع فوق بخشي از اطالعات اس و آمار وزارت نفت (1397)

موردنياز برای ارائه تصويری کالن از مصرف انرژی در بخش صنعت، معدن و پتروشيمي را پوشش 

دهند، سعي شده است تا بر همين اساس تصويری جامع از مصرف انرژی کشور در حوزه صنعت و مي

 ارائه شود. و پتروشيمي معدن 

ميليون بشكه معادل  86/344، کل بخش صنعت، معدن و پتروشيمي کشور حدود 1395در سال 

درصد از اين ميزان انرژی مصرفي را به خود  10/79نفت خام انرژی مصرف کرده است. گاز طبيعي 

درصد از کل مصرف  13ميليون مترمكعب گاز طبيعي است.  44.285اختصاص داده است که برابر با 

های نفتي گيگاوات ساعت است. ساير فراورده 77.603وط به برق است که برابر با انرژی اين بخش مرب

 اند. درصدی را به خود اختصاص داده 6/7مانند نفت گاز و نفت کوره نيز سهم 

، 1397براساس برآوردهای صورت گرفته و آمار ارائه شده از سوی وزارت نفت و وزارت نيرو، در سال 

 1/55در بخش صنعت )بدون در نظر گرفتن خوراك واحدهای پتروشيمي(،  ميزان کل مصرف گاز طبيعي

ميليارد کيلووات ساعت بوده است. متوسط تعرفه  4/87ميليارد مترمكعب و ميزان کل مصرف برق 

ريال بر  1.800، حدود 1397ای گاز طبيعي برای بخش صنعت، معدن و پتروشيمي در سال يارانه

به محاسبات انجام شده،  با توجهريال بوده است.   671ای برق حدود همترمكعب و متوسط تعرفه ياران

ها اشاره شده است، ميزان كل يارانه كه در متن گزارش به آن مفروضاتيمالحظات فني و 

 شدهبرآورد ميليارد دالر  5/9حدود  1397پنهان بخش صنعت، معدن و پتروشيمي در سال 

ميليارد دالر مربوط به يارانه  3/4انه پنهان گاز طبيعي و ميليارد دالر مربوط به يار 2/5كه است 

 پنهان برق است. 
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 خذ آمنابع و م

 (.1394ريزی و اقتصاد کالن برق و انرژی، معاونت امور برق و انرژی وزارت نيرو )ترازنامه انرژی، دفتر برنامه. 1

 (. 1395وری کشور )ترازنامه هيدروکرب المللي انرژی،سسه مطالعات بينوزارت نفت، مؤ. 2

 (.1397ريزی و اقتصاد کالن برق و انرژی وزارت نيرو  )سال آمار انرژی کشور، دفتر برنامه 29. مروری بر 3

  .. آمار مرکز آمار ايران4

 . آمار وزارت نفت، شرکت ملي گاز ايران. 5

 (. 1397. مطالعات طرح جامع فوالد کشور )6

رساني ناشران، های بورسي، سامانه جامع اطالعشرکت 1397اسفندماه های مالي تلفيقي منتهي به . صورت7

.سازمان بورس و اوراق بهادار



 

 

 

 

 16657شماره مسلسل:   گزارش شناسنامه
. تصوير مصرف انرژی در بخش صنعت، معدن و 6درباره يارانه انرژی در ايران،  گزارش: عنوان

 پتروشيمي

 

 

 

 (صنعت، گروه معدن و صنايع معدني گروه) معدنانرژی، صنعت و  مطالعات دفتر: نام

 فاطمه ميرجليلي، مهدی صادق احمدی :كنندگانتدوين و تهيه

  بابك بهادری سعيد شجاعي، مطالعه: انمدير

  ابراهيم مقصودیهمكار: 

  ، فريدون اسعدی علي اصغر اژدری حسين افشين، علمي: ناناظر

 ـــــــ :تخصصي ويراستار

 ـــــــ ادبي: ويراستار
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 . صنعت3

 . معدن و صنايع معدني4

 . پتروشيمي 5
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