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استان کردستان
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میزان مصرف، رشد مصرف، یارانه و ... استان ها

استان کردستان

وضعیت جغرافیائی استان

استان کردستان در سال 1337 تأسیس گردیده است. این استان با مساحتی در حدود 29،137 کیلومتر مربع 
1/8 درصد از مس��احت کل کش��ور را به خود اختصاص داده است و از نظر وسعت سیزدهمین استان کشور 
محس��وب می گردد. جمعیت این استان در سال 1387 بالغ بر1،446،457 نفر برآورد گردیده که 2 درصد از 

جمعیت کل کشور را شامل می شود و تراکم نسبی جمعیت در آن 50 نفر در هر کیلومتر مربع می باشد.

مصرف گاز طبیعی و چهار فرآورده عمده استان

در سال 1387 مجموع مصرف چهار فرآورده استان شامل بنزین موتور، نفت سفید، نفتگاز و نفتكوره 1607 
میلیون لیتر بوده اس��ت. این میزان مصرف 2 درصد مصرف کل کش��ور را شامل می شود و استان را در رتبه 

19 قرار داده است.
از مجموع مصرف چهار فرآورده اس��تان 421 میلیون لیتر بنزین موتور)1/7 درصد کل کش��ور(، 413 میلیون 
لیتر نفت س��فید )6/1 درصد کل کش��ور( 718 میلیون لیتر نفتگاز )2/1 درصد کل کشور( و 44 میلیون لیتر 

نفتكوره )0/3 درصد کل کشور( بوده است.
سرانه مصرف بنزین موتور به ازاء هر نفر معادل 291 لیتر بوده که از این جهت استان در رتبه 19 قرار گرفته 
اس��ت. همچنین مصرف گاز طبیعی استان 1734 میلیون متر مكعب بوده که این میزان مصرف 1/4 درصد 

مصرف کل کشور مي باشد و استان را در رتبه 19 قرار داده است.

یارانه چهارفرآورده عمده استان

مجموع یارانه چهار فرآورده عمده اس��تان در س��ال 1387 بالغ بر 9049 میلیارد ریال )معادل 973 میلیون 
دالر( بوده اس��ت. این میزان یارانه 2/1 درصد یارانه کل کش��ور را ش��امل می گردد و از این نظر استان در 

رتبه 18 قرار گرفته است.
از مجموع یارانه اس��تان، س��هم بنزین موتور 1809 میلیارد ریال )1/7 درصد کل کش��ور(، نفت سفید 2605 
میلی��ارد ریال )6/1 درصد کل کش��ور(، نفتگاز 4452 میلیارد ریال )2/1 درصد کل کش��ور( و نفتكوره 173 

میلیارد ریال )0/3 درصد کل کشور( بوده است.
س��رانه یارانه بنزین موتور به ازاء هر نفر 1251هزار ریال می باش��د که از این حیث اس��تان در رتبه 18 قرار 

گرفته است.

برخی از مصرف کنندگان عمده انرژی استان:

- نیروگاه سنندج
- سیمان کردستان )بیجار(
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استان کردستان

میزان مصرف و یارانه بنزین موتور منطقه

میزان مصرف و یارانه نفت سفید منطقه

یارانه هر ناحیه در سال 1387 رشد مصرف یارانه مصرف ) 1000 لیتر( نام ناحیه
میلیون ریال )هزار دالر( 87 86
550،856 59،232 -1/8 128،106 130،434 سنندج
103،333 11،111 1/1 24،031 23،777 بیجار
253،928 27،304 4/9 59،053 56،281 سقز
266،557 28،662 45/7 61،990 42،538 بانه
143،938 15،477 4/3 33،474 32،083 قروه
223،088 23،988 12/1 51،881 46،291 مریوان
116،595 12،537 7/5 27،115 25،233 کامیاران
90،842 9،768 6/1 21،126 19،913 دیواندره
60،024 6،454 3/1 13،959 13،533 دهگالن

1،809،161 194،533 7/9 420،735 390،083 جمع منطقه

یارانه هر ناحیه در سال 1387 رشد مصرف یارانه مصرف ) 1000 لیتر( نام ناحیه
میلیون ریال )هزار دالر( 87 86
330،920 35،583 -4/2 52،527 54،847 سنندج
187،091 20،117 -3/8 29،697 30،859 بیجار
332،533 35،756 -11/9 52،783 59،901 سقز
292،534 31،455 12/2 46،434 41،381 بانه
134،555 14،468 -11/3 21،358 24،072 قروه
667،687 71،794 -12/6 105،982 121،218 مریوان
231،229 24،863 4/0 36،703 35،296 کامیاران
247،231 26،584 0/4 39،243 39،075 دیواندره
180،917 19،453 -8/8 28،717 31،482 دهگالن

2،604،697 280،075 -5/6 413،444 438،131 جمع منطقه
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میزان مصرف، رشد مصرف، یارانه و ... استان ها

استان کردستان

میزان مصرف و یارانه نفتگاز منطقه

میزان مصرف و یارانه نفتکوره منطقه

یارانه هر ناحیه در سال 1387 رشد مصرف یارانه مصرف ) 1000 لیتر( نام ناحیه
میلیون ریال )هزار دالر( 87 86

1،816،408 195،313 -12/0 292،969 332،909 سنندج
346،574 37،266 -14/3 55،899 65،243 بیجار
454،919 48،916 3/6 73،374 70،812 سقز
227،565 24،469 16/7 36،704 31،447 بانه
355،638 38،241 -0/6 57،361 57،726 قروه
369،396 39،720 4/8 59،580 56،868 مریوان
277،710 29،861 12/6 44،792 39،786 کامیاران
326،746 35،134 6/6 52،701 49،418 دیواندره
276،582 29،740 -4/1 44،610 46،510 دهگالن

4،451،538 478،660 -4/4 717،990 750،719 جمع منطقه

یارانه هر ناحیه در سال 1387 رشد مصرف یارانه مصرف ) 1000 لیتر( نام ناحیه
میلیون ریال )هزار دالر( 87 86
30،607 3،291 -2/4 7،848 8،041 سنندج
95،909 10،313 2/8 24،592 23،933 بیجار
3،533 380 -2/2 906 926 سقز
2،835 305 19/4 727 609 بانه
5،881 632 -21/4 1،508 1،918 قروه

29،866 3،211 18/3 7،658 6،471 مریوان
1،037 112 -4/3 266 278 کامیاران
1،736 187 26/4 445 352 دیواندره
1،903 205 27/4 488 383 دهگالن

173،308 18،635 3/6 44،438 42،911 جمع منطقه
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استان کردستان

نمودار میزان یارانه بنزین موتور، نفت سفید، نفتگاز و نفتکوره استان کردستان در سال 1387

ارقام: میلیون ریال

نمودار مصرف بنزین موتور استان کردستان طی12ماهه سال 1387

    دهگالن      دیواندره     کامیاران       مریوان         قروه           بانه           سقز          بیجار         سنندج

ارقام: هزارلیتردرسال
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استان کرمان
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آمارنامه مصرف فرآورده های نفتی انرژی زا -1387

استان کرمان

وضعیت جغرافیائی استان

استان کرمان در سال 1316 تأسیس گردیده است. این استان با مساحتی در حدود 180،836 کیلومتر مربع 
11/1 درصد از مس��احت کل کش��ور را به خود اختصاص داده اس��ت و از نظر وس��عت دومین استان کشور 
محسوب می گردد. جمعیت این استان در سال 1387بالغ بر2،725،471 نفر برآورد گردیده که 8/ 3 درصد از 
جمعیت کل کشور را شامل می شود و تراکم نسبی جمعیت در آن 176 نفر در هر کیلومتر مربع می باشد.

مصرف گاز طبیعی و چهار فرآورده عمده استان

در سال 1387 مجموع مصرف چهار فرآورده استان شامل بنزین موتور، نفت سفید، نفتگاز و نفتكوره 3529 
میلیون لیتر بوده اس��ت. این میزان مصرف 4/3 درصد مصرف کل کش��ور را ش��امل می شود و استان را در 

رتبه 10 قرار داده است.
از مجموع مصرف چهار فرآورده اس��تان 944 میلیون لیتر بنزین موتور)3/9 درصد کل کش��ور(، 201 میلیون 
لیتر نفت س��فید )3 درصد کل کش��ور( 1885 میلیون لیتر نفتگاز )5/6 درصد کل کشور( و 486  میلیون لیتر 

نفتكوره )2/8 درصد کل کشور( بوده است.
سرانه مصرف بنزین موتور به ازاء هر نفر معادل 347 لیتر بوده که از این جهت استان در رتبه 13 قرار گرفته 
است. همچنین مصرف گاز طبیعی استان 7117  میلیون متر مكعب بوده که این میزان مصرف 5/8 درصد 

مصرف کل کشور مي شود و استان را در رتبه 6 قرار داده است.

یارانه چهارفرآورده عمده استان

مجموع یارانه چهار فرآورده عمده استان در سال 1387 بالغ بر 18،921 میلیارد ریال )معادل 2033 میلیون 
دالر( بوده اس��ت. این میزان یارانه 4/5 درصد یارانه کل کش��ور را ش��امل می گردد و از این نظر استان در 

رتبه 8 قرار گرفته است.
از مجموع یارانه اس��تان، س��هم بنزین موتور 4061 میلیارد ریال )3/9 درصد کل کش��ور(، نفت سفید 1267 
،11 میلیارد ریال )5/6 درصد کل کش��ور( و نفتكوره 1896  میلیارد ریال )3 درصد کل کش��ور(، نفتگاز 685

میلیارد ریال )2/8 درصد کل کشور( بوده است.
س��رانه یارانه بنزین موتور به ازاء هر نفر 1490هزار ریال می باش��د که از این حیث اس��تان در رتبه 13 قرار 

گرفته است.

برخی از مصرف کنندگان عمده انرژی استان:

- نیروگاه زرند
- سیمان کرمان
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میزان مصرف، رشد مصرف، یارانه و ... استان ها

استان کرمان

میزان مصرف و یارانه بنزین موتور منطقه

میزان مصرف و یارانه نفت سفید منطقه

یارانه هر ناحیه در سال 1387 رشد مصرف یارانه مصرف ) 1000 لیتر( نام ناحیه
میلیون ریال )هزار دالر( 87 86

1،456،754 156،640 0/9 338،780 335،886 کرمان
449،303 48،312 -0/4 104،489 104،865 سیرجان
605،401 65،097 -0/8 140،791 141،920 رفسنجان
390،990 42،042 -9/6 90،928 100،607 بم
359،837 38،692 4/2 83،683 80،331 جیرفت
125،775 13،524 3/3 29،250 28،322 شهربابک
166،002 17،850 -0/9 38،605 38،964 بافت
218،354 23،479 -0/4 50،780 50،981 زرند
288،586 31،031 7/9 67،113 62،208 کهنوج

4،061،002 436،667 0/0 944،419 944،084 جمع منطقه

یارانه هر ناحیه در سال 1387 رشد مصرف یارانه مصرف ) 1000 لیتر( نام ناحیه
میلیون ریال )هزار دالر( 87 86
294،550 31،672 -7/8 46،754 50،712 کرمان
83،595 8،989 1/0 13،269 13،139 سیرجان

182،587 19،633 -10/3 28،982 32،307 رفسنجان
268،783 28،901 8/9 42،664 39،173 بم
97،480 10،482 -3/0 15،473 15،944 جیرفت
43،508 4،678 -3/6 6،906 7،164 شهربابک
72،318 7،776 -10/4 11،479 12،810 بافت

161،589 17،375 -3/7 25،649 26،639 زرند
62،357 6،705 -11/3 9،898 11،159 کهنوج

1،266،766 136،211 -3/8 201،074 209،047 جمع منطقه
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آمارنامه مصرف فرآورده های نفتی انرژی زا -1387

استان کرمان

میزان مصرف و یارانه نفتگاز منطقه

میزان مصرف و یارانه نفتکوره منطقه

یارانه هر ناحیه در سال 1387 رشد مصرف یارانه مصرف ) 1000 لیتر( نام ناحیه
میلیون ریال )هزار دالر( 87 86

4،201،424 451،766 17/1 677،649 578،897 کرمان
1،515،689 162،977 2/7 244،466 238،154 سیرجان
1،673،157 179،909 4/3 269،864 258،826 رفسنجان
911،381 97،998 13/7 146،997 129،231 بم
504،544 54،252 26/7 81،378 64،207 جیرفت
851،341 91،542 29/8 137،313 105،800 شهربابک
248،149 26،683 -2/3 40،024 40،954 بافت
358،224 38،519 9/2 57،778 52،909 زرند

1،421،059 152،802 13/2 229،203 202،389 کهنوج
11،684،966 1،256،448 12/8 1،884،672 1،671،367 جمع منطقه

یارانه هر ناحیه در سال 1387 رشد مصرف یارانه مصرف ) 1000 لیتر( نام ناحیه
میلیون ریال )هزار دالر( 87 86
596،876 64،180 18/3 153،045 129،388 کرمان
192،836 20،735 -17/6 49،445 60،025 سیرجان
363،051 39،038 17/2 93،090 79،399 رفسنجان
37،608 4،044 25/1 9،643 7،707 بم
23،338 2،509 37/7 5،984 4،345 جیرفت
95،971 10،319 25/3 24،608 19،635 شهربابک
2،531 272 -23/6 649 850 بافت

506،193 54،429 15/0 129،793 112،878 زرند
77،251 8،307 37/7 19،808 14،389 کهنوج

1،895،654 203،834 13/4 486،065 428،616 جمع منطقه
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میزان مصرف، رشد مصرف، یارانه و ... استان ها

استان کرمان

نمودار میزان یارانه بنزین موتور، نفت سفید، نفتگاز و نفتکوره استان کرمان در سال 1387

ارقام: میلیون ریال

نمودار مصرف بنزین موتور استان کرمان طی12ماهه سال 1387

   کهنوج          زرند          بافت       شهربابک      جیرفت          بم         رفسنجان      سیرجان       کرمان

ارقام: هزارلیتردرسال
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استان کرمانشاه
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میزان مصرف، رشد مصرف، یارانه و ... استان ها

استان کرمانشاه

وضعیت جغرافیائی استان

استان کرمانشاه در سال 1316 تأسیس گردیده است. این استان با مساحتی در حدود 24،998 کیلومتر مربع 
1/5 درصد از مس��احت کل کش��ور را به خود اختصاص داده اس��ت و از نظر وسعت هفدهمین استان کشور 
محسوب می گردد. جمعیت این استان در سال 1387بالغ بر 1،885،248 نفر برآورد گردیده که 2/6 درصد از 

جمعیت کل کشور را شامل می شود و تراکم نسبی جمعیت در آن 10 نفر در هر کیلومتر مربع می باشد.

مصرف گاز طبیعی و چهار فرآورده عمده استان

در سال 1387 مجموع مصرف چهار فرآورده استان شامل بنزین موتور، نفت سفید، نفتگاز و نفتكوره 2194 
میلیون لیتر بوده اس��ت. این میزان مصرف 2/7 درصد مصرف کل کش��ور را ش��امل می شود و استان را در 

رتبه 15 قرار داده است.
از مجموع مصرف چهار فرآورده اس��تان 531 میلیون لیتر بنزین موتور )2/2 درصد کل کشور(، 327 میلیون 
لیتر نفت س��فید )4/7 درصد کل کش��ور( 742 میلیون لیتر نفتگاز )2/2 درصد کل کشور( و 585 میلیون لیتر 

نفتكوره )3/4 درصد کل کشور( بوده است.
سرانه مصرف بنزین موتور به ازاء هر نفر معادل 282 لیتر بوده که از این جهت استان در رتبه 22 قرار گرفته 
اس��ت. همچنین مصرف گاز طبیعی استان 2315 میلیون متر مكعب بوده که این میزان مصرف 1/9 درصد 

مصرف کل کشور مي باشد و استان را در رتبه 15 قرار داده است.

یارانه چهارفرآورده عمده استان

مجموع یارانه چهار فرآورده عمده اس��تان در س��ال 1387 بالغ 11،232 میلیارد ریال )معادل 1206 میلیون 
دالر( بوده اس��ت. این میزان یارانه 2/6 درصد یارانه کل کش��ور را ش��امل می گردد و از این نظر استان در 

رتبه 16 قرار گرفته است.
از مجموع یارانه اس��تان، س��هم بنزین موتور 2284 میلیارد ریال )2/2  درصد کل کشور(، نفت سفید 2057 
میلیارد ریال )4/8 درصد کل کش��ور(، نفتگاز 4599 میلیارد ریال )2/2 درصد کل کش��ور( و نفتكوره 2283 

میلیارد ریال )3/4 درصد کل کشور( بوده است.
س��رانه یارانه بنزین موتور به ازاء هر نفر1212هزار ریال می باش��د که از این حیث اس��تان در رتبه 22 قرار 

گرفته است.

برخی از مصرف کنندگان عمده انرژی استان:

- نیروگاه بیستون 
- سیمان غرب
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آمارنامه مصرف فرآورده های نفتی انرژی زا -1387

استان کرمانشاه

میزان مصرف و یارانه بنزین موتور منطقه

میزان مصرف و یارانه نفت سفید منطقه

یارانه هر ناحیه در سال 1387 رشد مصرف یارانه مصرف ) 1000 لیتر( نام ناحیه
میلیون ریال )هزار دالر( 87 86

1،621،173 174،320 -4/6 377،017 395،352 کرمانشاه
173،281 18،632 3/3 40،298 39،026 قصرشیرین
219،317 23،582 -2/7 51،004 52،410 اسالم آباد
87،247 9،381 -2/4 20،290 20،786 سنقر 
72،446 7،790 -4/4 16،848 17،624 پاوه

110،914 11،926 2/3 25،794 25،222 کنگاور
2،284،379 245،632 -3/5 531،251 550،420 جمع منطقه

یارانه هر ناحیه در سال 1387 رشد مصرف یارانه مصرف ) 1000 لیتر( نام ناحیه
میلیون ریال )هزار دالر( 87 86
984،646 105،876 -8/5 156،293 170،857 کرمانشاه
247،199 26،581 -6/7 39،238 42،063 قصرشیرین
377،748 40،618 -22/6 59،960 77،471 اسالم آباد
162،143 17،435 -7/1 25،737 27،707 سنقر 
239،885 25،794 -5/2 38،077 40،180 پاوه
45،329 4،874 -16/3 7،195 8،595 کنگاور

2،056،950 221،177 -11/0 326،500 366،873 جمع منطقه
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میزان مصرف، رشد مصرف، یارانه و ... استان ها

استان کرمانشاه

میزان مصرف و یارانه نفتگاز منطقه

میزان مصرف و یارانه نفتکوره منطقه

یارانه هر ناحیه در سال 1387 رشد مصرف یارانه مصرف ) 1000 لیتر( نام ناحیه
میلیون ریال )هزار دالر( 87 86

2،776،992 298،601 12/4 447،902 398،344 کرمانشاه
370،593 39،849 -3/7 59،773 62،074 قصرشیرین
688،677 74،051 9/4 111،077 101،549 اسالم آباد
194،680 20،933 0/7 31،400 31،184 سنقر 
147،262 15،835 28/6 23،752 18،466 پاوه
420،410 45،205 5/4 67،808 64،354 کنگاور

4،598،614 494،475 9/7 741،712 675،971 جمع منطقه

یارانه هر ناحیه در سال 1387 رشد مصرف یارانه مصرف ) 1000 لیتر( نام ناحیه
میلیون ریال )هزار دالر( 87 86

1،967،687 211،579 13/2 504،535 445،730 کرمانشاه
30،802 3،312 34/9 7،898 5،856 قصرشیرین
63،851 6،866 -14/6 16،372 19،171 اسالم آباد
2،200 237 -27/7 564 780 سنقر 
187 20 33/3 48 36 پاوه

218،018 23،443 9/1 55،902 51،245 کنگاور
2،282،744 245،456 12/0 585،319 522،818 جمع منطقه
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آمارنامه مصرف فرآورده های نفتی انرژی زا -1387

استان کرمانشاه

نمودار میزان یارانه بنزین موتور، نفت سفید، نفتگاز و نفتکوره استان کرمانشاه در سال 1387

ارقام: میلیون ریال

نمودار مصرف بنزین موتور استان کرمانشاه طی12ماهه سال 1387

       کنگاور                 پاوه                   سنقر              اسالم آباد           قصرشیرین            کرمانشاه

ارقام: هزارلیتردرسال
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