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مقدمه 
ــى و اقتصادى عصر ما است. آنچه  ــى و اقتصادى عصر ما است. آنچه انرژى يكى از كليد واژه هاى گفتمان سياس ــى و اقتصادى عصر ما است. آنچه انرژى يكى از كليد واژه هاى گفتمان سياس يكى از كليد واژه هاى گفتمان سياس
ــان اقتصادى و  ــيارى از كارشناس هم اكنون در خاورميانه مى گذرد، به عقيده بس
ــى از مهمترين منابع انرژى هاى فسيلى  ــى نبردى است بر سر تصاحب بخش سياس
جهان از سوى قدرت هاى توسعه طلب. در مذاكرات پشت پرده كشورهاى صنعتى، 
در يارگيرى ها و قطب بندى هاى سياسى و اقتصادى منطقه اى و بين المللى، مسئله 
ــت.  ــع آن، بى ترديد يكى از محورهاى ثابت و مهم اس ــيم مناب انرژى و نحوه تقس
ــال گذشته، به روشنى نشان مى دهد كه  ــور ما در طول صد س نگاهى به تاريخ كش
ــير تحوالت سياسى و اقتصادى ما تاثير گذاشته و  ــئله ى نفت تا چه حد بر مس مس
ــگ ما ايرانيان چه  ــارج كردن اين ثروت ملى از چن ــم طمع بيگانگان براى خ چش

چالش ها و رنج هايى را بر ملت ما تحميل نموده است.
مسئله نفت و انرژى در كشور ما و ساير كشورهاى نفت خيز منطقه در مقايسه 
با اهميت آن در مباحث اقتصاد سياسى به طور عام، از حساسيت بيشترى برخوردار 
است. اگر براى كشورهاى بزرگ صنعتى، انرژى به عنوان عامل حركت چرخ هاى 
ــورهايى نظير كشور ما، منابع نفت و گاز در  ــت، براى كش توليد و اقتصاد مطرح اس
ــرمايه هاى اوليه براى ايجاد زيرساخت هاى اقتصادى و  درجه نخست به عنوان س
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ــت كه غفلت  ــت و اين نكته اى اس بنيان نهادن چرخ هاى توليد و اقتصاد مطرح اس
ــى كشور ما لطمه وارد خواهد  ــتقالل سياس كردن از آن به اقتصاد ملى و حتى به اس

كرد.
ــبختانه درباره اثرات و نتايج مخرب مصرف بى رويه  ــال هاى اخير خوش ــبختانه درباره اثرات و نتايج مخرب مصرف بى رويه در س ــال هاى اخير خوش ــبختانه درباره اثرات و نتايج مخرب مصرف بى رويه در س ــال هاى اخير خوش س
ــت و مايه ى  ــده اس ــخن گفته ش ــور ما به تفصيل س ــرژى و منابع نفتى در كش ان
خوشوقتى است كه اهميت اين موضوع، اگر چه هنوز نه در سطح عام و ملى، دست كم 
در سطح كارشناسان، تصميم گيرندگان، روشنفكران و ارباب جرايد و رسانه ها و بويژه 

رسانه ى ملى، به خوبى درك شده است.
ــه واردات روزانه 27/5  ــت كه تن در دادن ب ــكار اس ــه واردات روزانه 27/5 اكنون ديگر بر همگان آش ــت كه تن در دادن ب ــكار اس ــه واردات روزانه 27/5 اكنون ديگر بر همگان آش ــت كه تن در دادن ب ــكار اس ديگر بر همگان آش
ــاهد آن بوديم، براى كشور در حال توسعه اى  ــال 85 ش ميليون ليتر بنزين كه در س
چون كشور ما كه مى بايد از درآمدهاى نفتى خود در جهت توسعه زيرساخت هاى 
اقتصادى و اجتماعى بهره بگيرد، كارى است به غايت غيرمنطقى و غير مسئوالنه كه 

نتايج زيان بار آن را آيندگان بر ما نخواهند بخشود.
ــبختانه هيچ كس نمى تواند اين واقعيت تلخ را انكار كند كه سرانه  ــبختانه هيچ كس نمى تواند اين واقعيت تلخ را انكار كند كه سرانه اكنون خوش ــبختانه هيچ كس نمى تواند اين واقعيت تلخ را انكار كند كه سرانه اكنون خوش خوش
ــرف جهانى بوده و  ــال 84 دو برابر ميانگين مص ــور ما در س مصرف بنزين در كش
ــبت به اصالح آن اقدام نمى شد در طول كمتر از يك دهه آينده چيزى  چنانچه نس
ــور مى بايد صرف توليد يا واردات  ــدود تمام ارز حاصل از فروش نفت كش در ح

بنزين مى گرديد.
ما خدمتگزاران مردم در صنعت نفت، مايه غرور و افتخار است كه در طول براى ما خدمتگزاران مردم در صنعت نفت، مايه غرور و افتخار است كه در طول براى ما خدمتگزاران مردم در صنعت نفت، مايه غرور و افتخار است كه در طول 
سال هاى اخير شجاعانه در برابر اين روند مخرب وغير اقتصادى ايستاده ايم و همه 
ــئوالن از خطرى كه رشد بى رويه مصرف  توان خود را براى آگاه كردن مردم و مس
منابع نفت و انرژى، متوجه اقتصاد كشور خواهد كرد، به كار برده ايم. بديهى است 
كه ما به عنوان بخشى از قوه مجريه وظيفه اجراى مصوبات مجلس محترم را داشته 
ــت هاى كليدى در مورد  ــبت به تغيير الگوهاى كلى وسياس ــًا نس و نمى توانيم رأس
ــت كه ما هيچ وظيفه اى  نفت و انرژى اقدامى به عمل آوريم. اما اين بدان معنا نيس
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در جهت تصحيح الگوهاى غلط مصرف بر عهده نداشته باشيم. بلكه برعكس، اين 
ما هستيم كه مى بايد از درون اين صنعت دقيق ترين و كاربردى ترين اطالعات را 
ــب را در سطح  جمع آورى، تدوين و تحليل كنيم و زمينه تصميم گيرى هاى مناس

ملى فراهم نماييم.
ــاالنه مصرف فرآورده هاى نفتى،يكى از مهمترين كارهايى  ــار آمارنامه هاى س ــاالنه مصرف فرآورده هاى نفتى،يكى از مهمترين كارهايى انتش ــار آمارنامه هاى س ــاالنه مصرف فرآورده هاى نفتى،يكى از مهمترين كارهايى انتش آمارنامه هاى س
است كه با چنين هدفى صورت مى گيرد. اين آمارنامه ها در واقع آيينه عملكرد ملى ما 
در عرصه مصرف فرآورده هاى نفتى است. آيينه اى كه هم خطاها و سهل انگارى هاى
ــت و اقدامات مثبتى را كه به عمل  ــان مى دهد و هم نتايج تصميمات درس ما را نش
آورده ايم و نهايتًا به ما و همه كسانى كه با اين فرآورده حياتى ارتباط دارند امكان 

خواهد داد كه براى آينده، مسيرى معقول تر و هدفمند تر را برگزينيم.
صنعت نفت كشور و بويژه شركت ملى پخش فرآورده هاى نفتى ايران مجموعه صنعت نفت كشور و بويژه شركت ملى پخش فرآورده هاى نفتى ايران مجموعه صنعت نفت كشور و بويژه شركت ملى پخش فرآورده هاى نفتى ايران 
بى ترديد هم اكنون در يكى از حساس ترين مقطع حيات خود به سر مى برد  و با 
يكى از بزرگترين چالش هاى تمام دوران فعاليت خود روبرو است. اقدام شجاعانه 
ــتم كارت هوشمند سوخت عليرغم همه فشارهايى  و انقالبى دولت در اجراى سيس
ــازى ساختار مصرف سوخت  كه بر ما وارد مى كند بى ترديد در اصالح و بهينه س
در كشور ما نقش تاريخى بزرگى ايفا خواهد كرد و از هم اكنون با قاطعيت مى توان 

گفت كه در آمارنامه سال بعد شاهد بهبود بسيارى از شاخص ها خواهيم بود.
ــد در  اصالح الگوى مصرف انرژى و  ــهم خود  بتوان ــد در  اصالح الگوى مصرف انرژى و اميد كه اين آمارنامه به س ــهم خود  بتوان ــد در  اصالح الگوى مصرف انرژى و اميد كه اين آمارنامه به س ــهم خود  بتوان كه اين آمارنامه به س
ــته خود را ايفا  ــطح ملى نقش شايس ــازى مصرف فرآورده هاى نفتى در س بهينهس

نمايد.

     
  

و من ا... التوفيق
نورالدين شهنازى زادهسيد نورالدين شهنازى زادهسيد نورالدين شهنازى زاده

عاملمدير عاملمدير عامل
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آمار دقيق امروز، پشتوانه برنامه ريزى صحيح فردا

بزرگ ترين و مهم ترين وظيفه مديران را اتخاذ تصميم بدانيم، بى شك آمار و اطالعات اگر بزرگ ترين و مهم ترين وظيفه مديران را اتخاذ تصميم بدانيم، بى شك آمار و اطالعات اگر بزرگ ترين و مهم ترين وظيفه مديران را اتخاذ تصميم بدانيم، بى شك آمار و اطالعات 
ــت داشتن آمار و  ــمار مى آيد. در دس دقيق از مهم ترين ابزارهاى تصميم گيرى مديران به ش
ــن مى كند.امروزه آمار  ــت كه فرا روى آنها را روش اطالعات براى مديران به منزله چراغى اس
ــه هاى مختلف اجتماعى-  ــش مهمى را در برنامه ريزى در عرص ــنجش هاى آمارى نق و س
ريزى به شمار مى روند. ترين عنصر هر برنامه كنند و به عنوان اولين و بنيادى اقتصادى بازى مى

ــاى مختلف جامعه، چه خصوصى و چه دولتى فعاليت مى كنند،  ــام افرادى كه در بخش ه تم
ــاير فعاليت هاى خويش از داده هاى ــتن قراردادها و س براى تصميم گيرىها، برنامه ريزى ها، بس
به عنوان يك مدير موفق در زمينه اىآمارى استفاده مى كنند. مشكل بتوان تصور كرد فردى به عنوان يك مدير موفق در زمينه اىآمارى استفاده مى كنند. مشكل بتوان تصور كرد فردى به عنوان يك مدير موفق در زمينه اى

ــناخت خوبى نسبت به  ــته هاى اقتصادى، بازرگانى و خدماتى فعاليت كند بدون آنكه ش از رش
تجزيه تحليل آمارى داشته باشد. ساختار و چگونگى برنامه ها را آمار مشخص مى كند. هرچه 
ــيم، در برنامه ريزى هاى خود دقيق تر و مشخصتر  ــخص تر روبرو باش با آمار دقيق تر و مش
ــد در نيل به  ــه داراى بانك هاى اطالعاتى و آمارى صحيح باش ــورى ك عمل مى كنيم. كش
ــد از يافته هاى صحيح آمارى بهره  ــق تر عمل خواهد كرد. جامعه اى كه بتوان ــش موف اهداف
ــورها  ــعه يافتگى كش ــك از برترى قابل توجهى برخوردار خواهد بود. ميزان توس گيرد، بى ش
ــا دارد. در عصر  ــط آنه ــده توس ــاط تنگاتنگى با حجم و كيفيت آمار و اطالعات توليد ش ارتب
ــت كه بيشترين و جامع ترين اطالعات را داشته  ــانى اس حاكميت اطالعات، قدرت از آن كس
ــت. بنابراين كدام  ــند. امروزه اكثر قريب به اتفاق تصميم گيرى ها بر مبناى اطالعات اس باش
ــت سازمان خود را به خاطر عدم استفاده از آمار و اطالعات به  ــت كه بخواهد سرنوش مدير اس

خطر بيندازد. 

پيشگفتار
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پيشگفتار

مصرف فرآورده هاي نفتي در سال 1385

ــده شامل گاز مايع ، بنزين ، نفت سفيد ، نفتگاز،  ــده شامل گاز مايع ، بنزين ، نفت سفيد ، نفتگاز، مجموع مصرف فرآورده هاي نفتي توزيع ش ــده شامل گاز مايع ، بنزين ، نفت سفيد ، نفتگاز، مجموع مصرف فرآورده هاي نفتي توزيع ش مصرف فرآورده هاي نفتي توزيع ش
ــارد ليتر (روزانه 236/7  ــال 1385 بالغ بر 86/39 ميلي ــوره، نفت جت و بنزين جت درس نفتك
ــال 1384 حدود 6/9 رشد داشته است . اين ميزان  ــبت به س ــت كه نس ميليون ليتر ) بوده اس

مصرف فرآورده معادل1411هزار بشكه نفت خام در روز مي باشد . 
ــده ، سهم مصرف گاز مايع 4ميليارد ليتر (4/6درصد)،  ــده ، سهم مصرف گاز مايع 4ميليارد ليتر (4/6درصد)، از مجموع مصرف فرآورده هاي ذكر ش ــده ، سهم مصرف گاز مايع 4ميليارد ليتر (4/6درصد)، از مجموع مصرف فرآورده هاي ذكر ش مجموع مصرف فرآورده هاي ذكر ش
ــهم مصرف نفت سفيد 7/2  ــهم مصرف بنزين موتور 26/9 ميليارد ليتر (31/1 درصد ) ، س س
ميليارد ليتر (8/3 درصد) ، سهم مصرف نفتگاز 31/5 ميليارد ليتر (36/4درصد )، سهم مصرف 
نفتكوره 15/6 ميليارد ليتر (18/1 درصد) سهم مصرف نفت جت 1/2 ميليارد ليتر (1/3 درصد) 

و سهم مصرف بنزين جت 0/1 ميليارد ليتر (0/12 درصد ) بوده است . 
ــتان هاي كشور، استان تهران با 11/848ميليارد ليتر ( 14/6 درصد از مصرف كل  ــتان هاي كشور، استان تهران با 11/848ميليارد ليتر ( 14/6 درصد از مصرف كل در بين اس ــتان هاي كشور، استان تهران با 11/848ميليارد ليتر ( 14/6 درصد از مصرف كل در بين اس بين اس
ــترين ميزان مصرف چهارفرآورده عمده  و استان  كهكيلويه و بويراحمد  با 378  ــور)  بيش كش
ــور) كمترين ميزان مصرف چهارفرآورده عمده را  ميليون ليتر ( 0/5 درصد از مصرف كل كش

در كشور به خود اختصاص داده اند.

مصرف بنزين موتور 
بي رويه مصرف بنزين موتور كه از سالهاي پيش آغاز شده بود در سال 1385 نيز ادامه روند بي رويه مصرف بنزين موتور كه از سالهاي پيش آغاز شده بود در سال 1385 نيز ادامه روند بي رويه مصرف بنزين موتور كه از سالهاي پيش آغاز شده بود در سال 1385 نيز ادامه 
ــوده ، افزايش مدت انتظار  ــت. افزايش تعداد خودروها و وجود تعداد زيادي خودروي فرس داش
در ترافيك ، افزايش تعداد سفرهاي درون شهري و برون شهري ، كمبود وسائل حمل و نقل 
عمومي ، عدم سامان دهي مناسب امكانات شهري و عدم بهره گيري از  فن آوري هاي جديد 
ــتقرار دولت الكترونيك سبب گرديده است روند صعودي مصرف  به ميزان كافي در جهت اس

بنزين موتور در سال 1385 نيز همچنان ادامه يابد . 
ــال)  ــال 1385 روزانه به 73/6 ميليون ليتر ( 26/9ميليارد ليتر در س ــال) مصرف اين فرآورده در س ــال 1385 روزانه به 73/6 ميليون ليتر ( 26/9ميليارد ليتر در س ــال) مصرف اين فرآورده در س ــال 1385 روزانه به 73/6 ميليون ليتر ( 26/9ميليارد ليتر در س اين فرآورده در س

رسيد كه نسبت به سال گذشته رشدي معادل 9/9 درصد داشته است. 
در بين استان هاي كشور ( بدون احتساب استان هاي جديد التاسيس) استان سيستان و 



15

با 26/8 درصد و استان آذربايجان غربي با 17 درصد باالترين رشد مصرف و استان هايبلوچستان با 26/8 درصد و استان آذربايجان غربي با 17 درصد باالترين رشد مصرف و استان هايبلوچستان با 26/8 درصد و استان آذربايجان غربي با 17 درصد باالترين رشد مصرف و استان هاي
ــد مصرف بنزين را داشته اند. جالب  ــمنان به ترتيب با 4/7 و 2/5 درصد كمترين رش ــد مصرف بنزين را داشته اند. جالب تهران و س ــمنان به ترتيب با 4/7 و 2/5 درصد كمترين رش جالب تهران و س
توجه است كه بيشتر استان هايي كه داراي رشد مصرف بااليي بوده اند از استان هاي مرزي 

كشور هستند كه اين امر مويد قاچاق سوخت از استان هاي مرزي مي باشد.

مصرف نفت سفيد 
ــال 1385 روزانه 19/7 ميليون ليتر (7/2 ميليارد ليتر در سال ) بوده  ــفيد در س ــال 1385 روزانه 19/7 ميليون ليتر (7/2 ميليارد ليتر در سال ) بوده مصرف نفت س ــفيد در س ــال 1385 روزانه 19/7 ميليون ليتر (7/2 ميليارد ليتر در سال ) بوده مصرف نفت س ــفيد در س نفت س
است كه اين ميزان نسبت به سال گذشته 4/3 درصد كاهش داشته است . روند نزولي مصرف 
ــالهاي گذشته در اين سال نيز ادامه يافت. اين ميزان كاهش مصرف  ــفيد مطابق با س نفت س
ــور و جايگزيني نفت سفيد با گاز  ــبكه گازرساني در اقصي نقاط كش ــعه ش عمدتًا به دليل توس
ــال 1381 تا 1385 از  ــد. به طوريكه از س ــي به ويژه در بخش مصارف خانگي مي باش طبيع
ــت با توجه به اينكه 93 درصد نفت  ــته شده اس ميزان مصرف اين فرآورده 17/1 درصد كاس
ــعه بيشتر شبكه گازرساني در استان هايي  ــفيد در بخش خانگي به مصرف مي رسد ، توس س
ــتند ، موجب كاهش بيشتر مصرف اين فرآورده و فراهم  كه هنوز از اين خدمت بهره مند نيس

شدن امكان صادرات بيشتر آن خواهد شد . 
استان هاي كشور، استان بوشهر با 25/4 درصد و پس از آن استان ايالم با 9/9 درصد دربين استان هاي كشور، استان بوشهر با 25/4 درصد و پس از آن استان ايالم با 9/9 درصد دربين استان هاي كشور، استان بوشهر با 25/4 درصد و پس از آن استان ايالم با 9/9 درصد 
ــته اند. علت عمده باال بودن رشد  ــال 1385 داش ــفيد را در س ــد مصرف نفت س باالترين رش

مصرف نفت سفيد در اين استان ها،فقدان شبكه گازرساني در اين استان ها مي باشد. 
ــط رشد مصرف نفت سفيد در كشور 4/3- درصد بوده است و استان هاي سمنان و قم  ــط رشد مصرف نفت سفيد در كشور 4/3- درصد بوده است و استان هاي سمنان و قم متوس رشد مصرف نفت سفيد در كشور 4/3- درصد بوده است و استان هاي سمنان و قم متوس

به ترتيب با 15/3- و15/8- درصد بيشترين كاهش مصرف نفت سفيد را داشته اند.

مصرف نفتگاز 
ــال 1385 به ميزان روزانه 86/2 ميليون ليتر ( 31/5 ميليارد ليتر درسال)  ــال 1385 به ميزان روزانه 86/2 ميليون ليتر ( 31/5 ميليارد ليتر درسال) مصرف نفتگاز در س ــال 1385 به ميزان روزانه 86/2 ميليون ليتر ( 31/5 ميليارد ليتر درسال) مصرف نفتگاز در س نفتگاز در س
ــد داشته است . علت عمده رشد مصرف  ــيد كه در مقايسه با سال 1384 ،8/6 درصد رش رس
ــتري از اين فرآورده به سوخت نيروگاه ها در  ــالهاي اخير ، اختصاص مقدار بيش نفتگاز طي س

فصل حداكثر سرما به لحاظ عدم تامين كافي گاز طبيعي آنها مي باشد . با توجه به اينكه 
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تعدادي نيروگاه جديد راه اندازي مي گردد و تجربه سالهاي گذشته نشان داده است هرساله تعدادي نيروگاه جديد راه اندازي مي گردد و تجربه سالهاي گذشته نشان داده است هرساله تعدادي نيروگاه جديد راه اندازي مي گردد و تجربه سالهاي گذشته نشان داده است 
كه در فصل حداكثر سرما تامين گاز طبيعي تمامي نيروگاه ها به طور كامل امكان پذير نمي باشد.

ــري سوخت نيروگاه ها به ناچار بايستي از طريق نفتگاز تامين گردد .  ــي از كس بنابراين بخش
ــور تامين نفتگاز نيروگاه ها خواهد بود، كه ضروري  از اين رو يكي از چالش هاي آينده كش
تمهيدات الزم توسطاست از هم اكنون تمهيدات الزم توسطاست از هم اكنون تمهيدات الزم توسط وزارتخانه هاي نفت و نيرو جهت مقابله با اين چالش 

انديشيده شود . 
ــتان هاي كشور ( بدون احتساب استان هاي جديد التاسيس) استان كردستان با 55/2  ــتان هاي كشور ( بدون احتساب استان هاي جديد التاسيس) استان كردستان با 55/2 در بين اس ــتان هاي كشور ( بدون احتساب استان هاي جديد التاسيس) استان كردستان با 55/2 در بين اس بين اس
درصد و استان كهگيلويه و بويراحمد با 23 درصد باالترين رشد مصرف و استان هاي مازندران و 

و 4/5- درصد بيشترين ميزان كاهش مصرف را داشته اند.– و 4/5- درصد بيشترين ميزان كاهش مصرف را داشته اند.– و 4/5- درصد بيشترين ميزان كاهش مصرف را داشته اند. آذربايجان شرقي به ترتيب با 4/6 

مصرف نفتكوره 
ــر ( 15/6 ميليارد ليتر  ــه 42/8 ميليون ليت ــزان روزان ــال 1385 به مي ــرف نفتكوره درس ــر ( 15/6 ميليارد ليتر مص ــه 42/8 ميليون ليت ــزان روزان ــال 1385 به مي ــرف نفتكوره درس ــر ( 15/6 ميليارد ليتر مص ــه 42/8 ميليون ليت ــزان روزان ــال 1385 به مي نفتكوره درس
درسال)رسيد كه در مقايسه با سال 1384 ، 5/2 درصد رشد داشته است . مصرف نفتكوره كه 
ــالهاي 82-80 روند نزولي داشت  از سال 1383 مجدداً روند صعودي به خود گرفت.  طي س
ــروگاه ها در فصل  ــدم تأمين كافي گاز طبيعي ني ــي افزايش مصرف نفتكوره ، ع ــت اصل عل
حداكثر سرما بوده كه اين موضوع سبب شده براي تامين بخشي از كسري سوخت نيروگاه ها 
از نفتكوره به عنوان سوخت جايگزين استفاده شود . با توجه به اينكه عمده مصرف نفتكوره 
ــود درصورت عدم  ــد ، پيش بيني مي ش ــوخت نيروگاه ها مي باش ( 48 درصد )در بخش س
ــي مصرف نفتكوره همچنان ادامه داشته باشد كه  تأمين گاز طبيعي نيروگاه ها ، روند افزايش
ــور ( آبادان و بندرعباس) به داخل  در اينصورت ناچار به انتقال فرآورده نفتكوره از جنوب كش
ــور تحميل خواهد  ــور با حجم باال خواهيم بود كه اين امر هزينه هاي بااليي را به كش كش

نمود.
بين استان هاي كشور استان مركزي با 56/1 درصد و استان فارس با 31/8 درصد، باالترين در بين استان هاي كشور استان مركزي با 56/1 درصد و استان فارس با 31/8 درصد، باالترين در بين استان هاي كشور استان مركزي با 56/1 درصد و استان فارس با 31/8 درصد، باالترين 
رشد مصرف را داشته اند. همچنين استان هاي چهارمحال و بختياري و خوزستان به ترتيب با 

38- و 30/5- درصد،  بيشترين كاهش مصرف را در بين استان هاي كشور داشته اند.
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مصرف گاز مايع 
ــت كه نسبت به ميزان  ــور روزانه  6104 تن بوده اس ــال 1385 مصرف گاز مايع در كش ــت كه نسبت به ميزان در س ــور روزانه  6104 تن بوده اس ــال 1385 مصرف گاز مايع در كش ــت كه نسبت به ميزان در س ــور روزانه  6104 تن بوده اس ــال 1385 مصرف گاز مايع در كش س
مصرف سال قبل (6111 تن در روز ) تغيير محسوسي نداشته است . روند نزولي مصرف گاز 
مايع كه از سال 1382 آغاز شده بود ، در اين سال نيز ( هرچند به صورت اندك ) ادامه داشت 
ــال 1381 تا سال 1385 با 7/7 درصد كاهش از ساليانه  به طوريكه مصرف اين فرآورده از س

2/4 ميليون تن به 2/2 ميليون تن رسيده است . 

مصرف سوخت نيروگاه ها در سال 1385

ــبب گرديده هرساله تعدادي نيروگاه جديد  ــبب گرديده هرساله تعدادي نيروگاه جديد افزايش بي رويه مصرف برق طي دهه هاي اخير س ــبب گرديده هرساله تعدادي نيروگاه جديد افزايش بي رويه مصرف برق طي دهه هاي اخير س بي رويه مصرف برق طي دهه هاي اخير س
راه اندازي شده و در سرويس قرار گيرد كه همين امر اختصاص سوخت بيشتري به نيروگاه ها 
ــال 1385مصرف نفتكوره نيروگاه ها به ميزان روزانه 21/1 ميليون  را طلب مي نمايد . در س
ليتر رسيد كه نسبت به سال قبل 22 درصد رشد داشت. همچنين در اين سال مصرف نفتگاز 
ــيد كه نسبت به سال قبل از رشد بي سابقه  ــطح 12/3 ميليون ليتر رس نيروگاه ها روزانه به س
ــد مصرف سوخت مايع نيروگاه ها ناشي از  ــت. علت اصلي رش 86/4 درصد برخوردار بوده اس

عدم تحويل گاز طبيعي به ميزان كافي به نيروگاه ها مي باشد.
ــرار مي گيرد، به  ــد در چرخه توليد برق ق ــدادي نيروگاه جدي ــاله تع ــا توجه به اينكه هر س ــرار مي گيرد، به ب ــد در چرخه توليد برق ق ــدادي نيروگاه جدي ــاله تع ــا توجه به اينكه هر س ــرار مي گيرد، به ب ــد در چرخه توليد برق ق ــدادي نيروگاه جدي ــاله تع توجه به اينكه هر س
ــوخت مطلوب نيروگاه ها در كليه فصول سال، تدوين يك استراتژي مشخص  منظورتامين س

از سوي وزارتخانه هاى نفت و نيرو يك ضرورت اجتناب ناپذير تلقي مي گردد.

واردات و صادرات فرآورده هاي نفتي 

واردات بنزين موتور 
ــاله درصد قابل   ــگاه هاي داخل ،  به ناچار هرس ــه لحاظ عدم تكافوي بنزين موتور پااليش ــاله درصد قابل  ب ــگاه هاي داخل ،  به ناچار هرس ــه لحاظ عدم تكافوي بنزين موتور پااليش ــاله درصد قابل  ب ــگاه هاي داخل ،  به ناچار هرس لحاظ عدم تكافوي بنزين موتور پااليش
ــال 1385  ــن فرآورده از طريق واردات آن تامين مي گردد . در س ــه اي از مصرف اي مالحظ
ــت كه  ميزان  واردات بنزين موتور بالغ بر 10ميليارد ليتر ( روزانه 27/5 ميليون ليتر ) بوده اس
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ــد و نسبت به سال گذشته از رشدي  ــور مي باش ميزاناين ميزاناين ميزان برابر با 37/3 درصد از مصرف كش
معادل 11 درصد برخوردار بوده است . 

واردات نفتگاز 
ــي  ــالهاي اخير موجب قطع صادرات اين فرآورده و پيش ــي مصرف رو به افزايش نفتگاز طي س ــالهاي اخير موجب قطع صادرات اين فرآورده و پيش ــي مصرف رو به افزايش نفتگاز طي س ــالهاي اخير موجب قطع صادرات اين فرآورده و پيش رو به افزايش نفتگاز طي س
گرفتن مصرف از توليد آن از سال 1384 به بعد گرديد . اين موضوع سبب شد واردات نفتگاز 
ــردد و طي يك روند صعودي به ميزان  ــه ميزان 0/4 ميليون ليتر در روز آغاز گ ــال ب از آن س
5/1 ميليون ليتر در روز (1/86ميليارد ليتر در سال ) در سال 1385 برسد ، بطوريكه تا كنون 

در طي مدت 2سال حدود 2ميليارد ليتر نفتگاز وارد گرديده است .

صادرات نفت سفيد 
ــبكه گازرساني و جايگزيني مصرف گاز به جاي نفت سفيد طي سالهاي  ــعه ش ــبكه گازرساني و جايگزيني مصرف گاز به جاي نفت سفيد طي سالهاي با توجه به توس ــعه ش ــبكه گازرساني و جايگزيني مصرف گاز به جاي نفت سفيد طي سالهاي با توجه به توس ــعه ش توجه به توس
ــور پيشي گرفته است .  ــگاه ها از مصرف اين فرآورده در كش ــفيد پااليش اخير، توليد نفت س

بنابراين هر سال مقدار اندكي از توليدات اين فرآورده به خارج از كشور صادر مي شود . 
ــت كه اين ميزان  ــال 1381 به ميزان 2ميليون ليتر در روز بوده اس ــت كه اين ميزان صادرات اين فرآورده در س ــال 1381 به ميزان 2ميليون ليتر در روز بوده اس ــت كه اين ميزان صادرات اين فرآورده در س ــال 1381 به ميزان 2ميليون ليتر در روز بوده اس اين فرآورده در س
ــال )  ــال 1385 به 0/2 ميليون ليتر در روز (73ميليون ليتر در س ــي يك روند نزولي در س ط
ــت كه برابر با يك درصد از كل توليد اين فرآورده در كشور مي باشد طي سالهاي  ــيده اس رس

1385-1381 جمعًا 1/7 ميليارد ليتر نفت سفيد به خارج از كشور صادر شده است . 
ــدن توليد اين فرآورده و در عوض  ــفيد به لحاظ كمتر ش ــدن توليد اين فرآورده و در عوض علت اصلي كاهش صادرات نفت س ــفيد به لحاظ كمتر ش ــدن توليد اين فرآورده و در عوض علت اصلي كاهش صادرات نفت س ــفيد به لحاظ كمتر ش اصلي كاهش صادرات نفت س

افزايش بيشتر توليد نفتگاز در پااليشگاه هاي كشور بوده است.

صادرات نفتكوره 
ــته همواره از مصرف اين فرآورده  ــاليان گذش ــگاه ها طي س ــته همواره از مصرف اين فرآورده از آنجائيكه توليد نفتكوره پااليش ــاليان گذش ــگاه ها طي س ــته همواره از مصرف اين فرآورده از آنجائيكه توليد نفتكوره پااليش ــاليان گذش ــگاه ها طي س آنجائيكه توليد نفتكوره پااليش
ــاله مقدار قابل مالحظه اي نفتكوره به خارج از كشور صادر   ــتر بوده است ، بنابراين هرس بيش
مي گردد . صادرات اين فرآورده در سال 1381 به ميزان 42/2 ميليون ليتر در روز بوده است 
اين ميزان با نوساني اندك طي سالهاي اخير ، به 38/5 ميليون ليتر در روز (14ميليارد ليتر  كه اين ميزان با نوساني اندك طي سالهاي اخير ، به 38/5 ميليون ليتر در روز (14ميليارد ليتر  كه اين ميزان با نوساني اندك طي سالهاي اخير ، به 38/5 ميليون ليتر در روز (14ميليارد ليتر  
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ــال ) در سال 1385 تنزل كرده است . نكته قابل توجه آن است كه اين ميزان صادرات  ــال ) در سال 1385 تنزل كرده است . نكته قابل توجه آن است كه اين ميزان صادرات س ) در سال 1385 تنزل كرده است . نكته قابل توجه آن است كه اين ميزان صادرات س در
برابر با حدود 50 درصد از كل توليد اين فرآورده در كشور مي باشد . آشكار است كه اختصاص 
نفتكوره بيشتر جهت مصارف داخلى طى سالهاى آتى سبب برداشت نفتكوره از مبادى جنوبى 

خواهد گرديد كه همين امر موجب كاهش هر چه بيشتر صادرات نفتكوره خواهد شد.

سرانه مصرف فرآورده هاى نفتى   

سرانه مصرف بنزين موتور 
ــرانه مصرف بنزين موتور كشور در سال 1385 برابر با 381/5 ليتر بوده است كه نسبت به  ــرانه مصرف بنزين موتور كشور در سال 1385 برابر با 381/5 ليتر بوده است كه نسبت به س مصرف بنزين موتور كشور در سال 1385 برابر با 381/5 ليتر بوده است كه نسبت به س

سال ماقبل خود (357 ليتر ) ، 6/9 درصد رشد از خود نشان مي دهد . 
ــته با مصرف سرانه 507 ليتر  ــور ، استان سمنان همچون سال گذش ــتان هاي كش ــته با مصرف سرانه 507 ليتر در بين اس ــور ، استان سمنان همچون سال گذش ــتان هاي كش ــته با مصرف سرانه 507 ليتر در بين اس ــور ، استان سمنان همچون سال گذش ــتان هاي كش بين اس
مرتبه اول سرانه مصرف را به خود اختصاص داده است و استان هاي مازندران و يزد به ترتيب 

با 481 و 442 ليتر ، در مرتبه دوم و سوم قرار گرفته اند . 
ــمالي به ترتيب با سرانه مصرف 254 و 243 ليتر در مرتبه  ــتان هاي لرستان و خراسان ش ــمالي به ترتيب با سرانه مصرف 254 و 243 ليتر در مرتبه اس ــتان هاي لرستان و خراسان ش ــمالي به ترتيب با سرانه مصرف 254 و 243 ليتر در مرتبه اس هاي لرستان و خراسان ش

29 و 30 قرار گرفته اند . 

سرانه مصرف نفت سفيد 
مصرف نفت سفيد كشور در سال 1385 به 102 ليتر رسيد كه نسبت به سال ماقبل خود سرانه مصرف نفت سفيد كشور در سال 1385 به 102 ليتر رسيد كه نسبت به سال ماقبل خود سرانه مصرف نفت سفيد كشور در سال 1385 به 102 ليتر رسيد كه نسبت به سال ماقبل خود 
6 ليتر كاهش داشته است . پايين آمدن سرانه مصرف نفت سفيد ناشي از جايگزيني گازطبيعي 
بجاى نفت سفيد به دليل توسعه بيشتر شبكه گاز رساني در كشور بوده است. استان آذربايجان 
غربي با 348 ليتر و استان كردستان با 285 ليتر بيشترين سرانه مصرف را در كشور داشته اند كه 

اين سرانه مصرف باال، عمدتاً به علت فقدان يا كمبود شبكه گاز رساني در آنها بوده است . 
سرانه مصرف مربوط به استان هاي خوزستان با 21ليتر و هرمزگان با 16ليتر بوده استكمترين سرانه مصرف مربوط به استان هاي خوزستان با 21ليتر و هرمزگان با 16ليتر بوده استكمترين سرانه مصرف مربوط به استان هاي خوزستان با 21ليتر و هرمزگان با 16ليتر بوده است.

سرانه مصرف نفتگاز 
سال 1385 ، سرانه مصرف نفتگاز در كشور برابر با 447 ليتر بوده است كه نسبت به سرانه در سال 1385 ، سرانه مصرف نفتگاز در كشور برابر با 447 ليتر بوده است كه نسبت به سرانه در سال 1385 ، سرانه مصرف نفتگاز در كشور برابر با 447 ليتر بوده است كه نسبت به سرانه 

مصرف در سال 1384، 24 ليتر افزايش داشته است . 
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ــتان هاي كشور ، استان هرمزگان  ــد. در بين اس ــد برابر با 5/7 درصد مي باش ــتان هاي كشور ، استان هرمزگان اين ميزان رش ــد. در بين اس ــد برابر با 5/7 درصد مي باش ــتان هاي كشور ، استان هرمزگان اين ميزان رش ــد. در بين اس ــد برابر با 5/7 درصد مي باش ميزان رش
ــترين سرانه مصرف و استان هاي چهارمحال و  ــتان يزد با 1070 ليتر بيش با 1095 ليتر و اس
ــرانه مصرف را به  ــاري و كهگيلويه و بويراحمد به ترتيب با 258 و 170 ليتر كمترين س بختي

خود اختصاص داده اند . 

مصرف فرآورده هاي عمده در بخش هاي مختلف 

بنزين موتور 
اين فرآورده تمامًا در بخش حمل ونقل به مصرف مي رسد .

نفت سفيد 
سفيد در بخش هاي مختلف شامل صنايع ، كشاورزي ، ارتش ، اصناف ، خانگي و ادارات نفت سفيد در بخش هاي مختلف شامل صنايع ، كشاورزي ، ارتش ، اصناف ، خانگي و ادارات نفت سفيد در بخش هاي مختلف شامل صنايع ، كشاورزي ، ارتش ، اصناف ، خانگي و ادارات 
ــد   ــد ، اما عمده مصرف اين فرآورده ( 93 درصد ) در بخش خانگي مي باش به مصرف مي رس
وتنها 3 درصد در بخش هاي صنايع ، كشاورزي و ارتش مصرف شده و 4 درصد بقيه مربوط 
ــفيد در  ــترين ميزان مصرف نفت س ــد. بيش به مصرف دربخش هاي اصناف و ادارات مي باش
بخش صنايع مربوط به استان اصفهان ( 13 درصد ) ، در بخش كشاورزي مربوط به استان هاي

گيالن و مازندران (هركدام 4 درصد ) و در بخش اصناف مربوط به استان هاي قم و سيستان 
وبلوچستان ( هركدام 7 درصد ) بوده است .

نفتگاز
ــتن قابليت مصرف در بخش هاي مختلف نسبت به سه فرآورده ديگر  ــطه داش ــتن قابليت مصرف در بخش هاي مختلف نسبت به سه فرآورده ديگر نفتگاز به بواس ــطه داش ــتن قابليت مصرف در بخش هاي مختلف نسبت به سه فرآورده ديگر نفتگاز به بواس ــطه داش به بواس
ــترين ميزان مصرف اين فرآورده مربوط به  ــد. بيش از تنوع مصرف باالتري برخوردار مي باش
ــه ترتيب درنيروگاه ها 15 درصد ، در بخش  ــش حمل ونقل ( 52 درصد ) بوده و مابقي ب ــه ترتيب درنيروگاه ها 15 درصد ، در بخش بخ ــش حمل ونقل ( 52 درصد ) بوده و مابقي ب ــه ترتيب درنيروگاه ها 15 درصد ، در بخش بخ ( 52 درصد ) بوده و مابقي ب
ــاورزي 12 درصد، در بخش صنايع 10 درصد، در بخش هاي خانگي وادارات هركدام 3  كش
سوخت كشتي ها هركدام 2 درصد وكمترين ميزان مصرف درصد ، در بخش هاي اصناف و سوخت كشتي ها هركدام 2 درصد وكمترين ميزان مصرف درصد ، در بخش هاي اصناف و سوخت كشتي ها هركدام 2 درصد وكمترين ميزان مصرف 

مربوط به بخش ارتش ( 1 درصد ) بوده است .
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مصرف نفتگاز در بخش حمل ونقل مربوط به استان چهار محال وبختياري ( 75 درصد) بيشترين مصرف نفتگاز در بخش حمل ونقل مربوط به استان چهار محال وبختياري ( 75 درصد) بيشترين مصرف نفتگاز در بخش حمل ونقل مربوط به استان چهار محال وبختياري ( 75 درصد) 
ــتان بوشهر ( 23 درصد ) ، در بخش كشاورزي مربوط به استان  ، در بخش صنايع مربوط به اس
گلستان ( 47 درصد ) در بخش سوخت نيروگاه ها مربوط به استان خراسان شمالي (39 درصد) و 
در بخش اصناف و خانگي مربوط به استان مازندران به ترتيب 14 و 19 درصد و دربخش سوخت 

كشتي ها مربوط به استان هاي هرمزگان و بوشهر ( هركدام 13 درصد ) بوده است .

نفتكوره
ــت .  ــگاز از تنوع مصرف كمتري در بخش هاي مختلف برخوردار اس ــبت به نفت ــت . نفتكوره نس ــگاز از تنوع مصرف كمتري در بخش هاي مختلف برخوردار اس ــبت به نفت ــت . نفتكوره نس ــگاز از تنوع مصرف كمتري در بخش هاي مختلف برخوردار اس ــبت به نفت نس
ــترين ميزان مصرف در بخش نيروگاه ها با 48 درصد بوده و پس از آن  ــال 1385 بيش درس
ــتي ها و  ــوخت كش بخش صنايع با 37 درصد ، بخش اصناف با 10 درصد و بخش هاي س

ادارات به ترتيب با 3 و 2 درصد مصرف در رده هاي بعدي قرار گرفته اند . 
مصرف نفتكوره در بخش نيروگاه ها مربوط به استان مركزي ( 87 درصد ) ، در بخش بيشترين مصرف نفتكوره در بخش نيروگاه ها مربوط به استان مركزي ( 87 درصد ) ، در بخش بيشترين مصرف نفتكوره در بخش نيروگاه ها مربوط به استان مركزي ( 87 درصد ) ، در بخش 
صنايع مربوط به استان كهگيلويه و بوير احمد ( 100 درصد) ، در بخش اصناف مربوط به استان 
قم ( 83 درصد ) و در بخش سوخت كشتي ها مربوط به استان بوشهر با 56 درصد بوده است.

يارانه چهار فرآورده عمده

ــفيد ،  ــده به فرآورده هاي بنزين موتور ، نفت س ــال 1385 جمع يارانه هاي پرداخت ش ــفيد ، در س ــده به فرآورده هاي بنزين موتور ، نفت س ــال 1385 جمع يارانه هاي پرداخت ش ــفيد ، در س ــده به فرآورده هاي بنزين موتور ، نفت س ــال 1385 جمع يارانه هاي پرداخت ش س
ــال ( 34517 ميليون دالر )  ــوره ، گاز مايع و نفت جت به 321006 ميليارد ري ــگاز ، نفتك نفت
رسيد. از كل ميزان يارانه پرداخت شده 29/3 درصد آن ( برابر با 94119 ميليارد ريال ) متعلق 
به بنزين ، 10 درصد آن ( برابر با 32400 ميليارد ريال ) متعلق به نفت سفيد ، 43 درصد آن 
ــا 138472 ميليارد ريال) متعلق به نفتگاز ، 12/7 درصد آن ( برابر با 40680 ميليارد  ــر ب ( براب
ريال ) متعلق به نفتكوره ، 3 درصد آن ( برابر با 9945 ميليارد ريال ) متعلق به گاز مايع و 1/7 

درصد آن ( برابر با 5390 ميليارد ريال ) متعلق به نفت جت  بوده است .
كه ديده مي شود بيشترين يارانه تخصيص يافته متعلق به فرآورده نفتگاز ، به علت همانطور كه ديده مي شود بيشترين يارانه تخصيص يافته متعلق به فرآورده نفتگاز ، به علت همانطور كه ديده مي شود بيشترين يارانه تخصيص يافته متعلق به فرآورده نفتگاز ، به علت 

حجم باالي مصرف و قيمت پايين آن در كشور بوده است و پس از آن ، بنزين بيشترين 
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يارانه را به خود اختصاص داده است .درصد يارانه را به خود اختصاص داده است .درصد يارانه را به خود اختصاص داده است .
استان هاي كشور ، استان تهران با 14/6 درصد بيشترين ميزان يارانه را به خود اختصاص دربين استان هاي كشور ، استان تهران با 14/6 درصد بيشترين ميزان يارانه را به خود اختصاص دربين استان هاي كشور ، استان تهران با 14/6 درصد بيشترين ميزان يارانه را به خود اختصاص 
ــتان اصفهان 8/9 درصد يارانه تخصيص يافته توسط دولت را از آن  ــت و پس از آن اس داده اس
ــتان هاي ايالم و كهگيلويه و بوير احمد به ترتيب 0/7 و 0/5  ــت . همچنين اس خود كرده اس

اند.را به خود اختصاص داده اند.را به خود اختصاص داده اند. را به خود اختصاص داده درصد ، كمترين بهره را از يارانه هاي پرداختي توسط دولت را به خود اختصاص داده درصد ، كمترين بهره را از يارانه هاي پرداختي توسط دولت 

يارانه بنزين موتور 
ــال 1385 برابر با 94119 ميليارد ريال   ــغ يارانه تخصيص يافته به بنزين موتور در س ــال 1385 برابر با 94119 ميليارد ريال  كل مبل ــغ يارانه تخصيص يافته به بنزين موتور در س ــال 1385 برابر با 94119 ميليارد ريال  كل مبل ــغ يارانه تخصيص يافته به بنزين موتور در س مبل

(10/1ميليارد دالر ) بوده است .
ــور ( 20678 ميليارد ريال ) بيشترين درصد يارانه  ــتان تهران با 22 درصد يارانه بنزين كش ــور ( 20678 ميليارد ريال ) بيشترين درصد يارانه اس ــتان تهران با 22 درصد يارانه بنزين كش ــور ( 20678 ميليارد ريال ) بيشترين درصد يارانه اس تهران با 22 درصد يارانه بنزين كش

بنزين و استان ايالم با 0/6 درصد( 571 ميليارد ريال)  كمترين يارانه بنزين را دريافت نموده اند.
جالب توجه اين است كه ساكنين استان هاي سمنان ، مازندران و يزد به ترتيب با 1/8، نكته جالب توجه اين است كه ساكنين استان هاي سمنان ، مازندران و يزد به ترتيب با 1/8، نكته جالب توجه اين است كه ساكنين استان هاي سمنان ، مازندران و يزد به ترتيب با 1/8، 

1/7 و 1/5 ميليون ريال باالترين ميزان سرانه يارانه را از دولت دريافت كرده اند.
ــتان هاي همدان ، لرستان و خراسان شمالي به ترتيب با 0/99 ،  ــاكنين اس ــتان هاي همدان ، لرستان و خراسان شمالي به ترتيب با 0/99 ، از طرف ديگر ، س ــاكنين اس ــتان هاي همدان ، لرستان و خراسان شمالي به ترتيب با 0/99 ، از طرف ديگر ، س ــاكنين اس طرف ديگر ، س

0/89 و 0/85 ميليون ريال كمترين بهره را از يارانه تخصيص داده شده برده اند.
ــان رضوي ، فارس ، خوزستان و مازندران به  ــش استان تهران ، اصفهان ، خراس ــان رضوي ، فارس ، خوزستان و مازندران به همچنين ش ــش استان تهران ، اصفهان ، خراس ــان رضوي ، فارس ، خوزستان و مازندران به همچنين ش ــش استان تهران ، اصفهان ، خراس ش

تنهايي بيش از مجموع 24 استان ديگر كشور يارانه دريافت كرده اند.

يارانه نفت سفيد 
درسال 1385 فرآورده نفت سفيد 10 درصد از كل يارانه پرداختي توسط دولت به فرآورده هاي

نفتي انرژي زا را به خود اختصاص داده است . اين ميزان معادل 32400 ميليارد ريال ( 3484 
ميليون دالر ) مي باشد.

بين استان هاي كشور ، استان  آذربايجان غربي با دريافت 4496 ميليارد ريال بيشترين يارانه نفت در بين استان هاي كشور ، استان  آذربايجان غربي با دريافت 4496 ميليارد ريال بيشترين يارانه نفت در بين استان هاي كشور ، استان  آذربايجان غربي با دريافت 4496 ميليارد ريال بيشترين يارانه نفت 
سفيد را به خود اختصاص داده است كه دراين زمينه تفاوت چشمگيري با استان هاي ديگر كشور دارد.

طوريكه ميزان يارانه آن بيش از دو برابر استان كردستان كه رديف دوم را به خود اختصاص به طوريكه ميزان يارانه آن بيش از دو برابر استان كردستان كه رديف دوم را به خود اختصاص به طوريكه ميزان يارانه آن بيش از دو برابر استان كردستان كه رديف دوم را به خود اختصاص 
داده است مي باشد.

پيشگفتار
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ــفيد را دريافت كرده است استان هاي  ــتان هرمزگان كمترين ميزان يارانه نفت س ــفيد را دريافت كرده است استان هاي همچنين اس ــتان هرمزگان كمترين ميزان يارانه نفت س ــفيد را دريافت كرده است استان هاي همچنين اس ــتان هرمزگان كمترين ميزان يارانه نفت س اس
آذربايجان غربي و كردستان به ترتيب 1/6 و 1/3 ميليون ريال يارانه نفت سفيد به ازاي هر نفر 
از ساكنين خود دريافت كرده اند درحاليكه اين سرانه در استان هاي خوزستان و هرمزگان 0/1 

و 0/07 ميليون ريال مي باشد. متوسط سرانه يارانه دركشور 0/46 ميليون ريال ميباشد.

يارانه نفتگاز 
ــده به فرآورده نفتگاز138472 ميليارد ريال  ــال 1385 كل مبلغ يارانه تخصيص داده ش درس
ــود ، اين فرآورده  ــت . همانطور كه مالحظه مي ش ــارد دالر ) بوده اس ــادل 14890 ميلي (مع
ــت به طوريكه اين يارانه  ــط دولت را به خود اختصاص داده اس باالترين يارانه پرداختي توس
نزديك به 1/5 برابر يارانه بنزين ، بيش از 4 برابر يارانه نفت سفيد و 3/5 برابر يارانه نفتكوره 
ــتان هاي كشور استان تهران با 18124 ميليارد ريال و استان اصفهان با  ــد در بين اس مى باش

12866 ميليارد ريال بيشترين يارانه نفتگاز را به خود اختصاص داده اند.
ــرانه يارانه 4/8 ، 4/7 و 4/3  ــهر به ترتيب با س ــتان هاي هرمزگان ، يزد و بوش ــاكنين اس ــرانه يارانه 4/8 ، 4/7 و 4/3 س ــهر به ترتيب با س ــتان هاي هرمزگان ، يزد و بوش ــاكنين اس ــرانه يارانه 4/8 ، 4/7 و 4/3 س ــهر به ترتيب با س ــتان هاي هرمزگان ، يزد و بوش اس
ميليون ريال، بيشترين بهره را در يارانه پرداختي توسط دولت برده اند و ساكنين استان هاي 
ميليون اردبيل، چهارمحال و بختياري و كهگيلويه و بوير احمد به ترتيب با 1/2 ، 1/1 و 0/75 ميليون اردبيل، چهارمحال و بختياري و كهگيلويه و بوير احمد به ترتيب با 1/2 ، 1/1 و 0/75 ميليون 
ــتان تهران ،  ــرانه يارانه را از دولت دريافت كرده اند . همچنين 7 اس ريال،كمترين ميزان س
اصفهان ، فارس ، خوزستان ، كرمان ، خراسان رضوي و سيستان وبلوچستان بيش از مجموع 

23 استان ديگر كشور يارانه فرآورده نفتگاز دريافت كرده اند.

يارانه نفتكوره 
مبلغ يارانه تخصيص يافته به نفتكوره در سال 1385برابر با 40680 ميليارد ريال ( 4374 كل مبلغ يارانه تخصيص يافته به نفتكوره در سال 1385برابر با 40680 ميليارد ريال ( 4374 كل مبلغ يارانه تخصيص يافته به نفتكوره در سال 1385برابر با 40680 ميليارد ريال ( 4374 
ــده به  ــادل 12/7درصد از كل يارانه پرداخت ش ــت .كه اين ميزان مع ــون دالر) بوده اس ميلي

فرآورده هاي نفتي مي باشد.
توجه به اينكه عمده مصرف نفتكوره در بخش سوخت نيروگاه ها مي باشد، بيشترين ميزان با توجه به اينكه عمده مصرف نفتكوره در بخش سوخت نيروگاه ها مي باشد، بيشترين ميزان با توجه به اينكه عمده مصرف نفتكوره در بخش سوخت نيروگاه ها مي باشد، بيشترين ميزان 

يارانه دراستان هايي دريافت شده كه درآنها نيروگاه وجود داشته است .
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آمارنامه مصرف فرآورده هاى انرژى زا -1385

ضريب انرژي 

انرژي عبارتست از نسبت رشد مصرف انرژي به رشد توليد ناخالص داخلي . به عبارت ضريب انرژي عبارتست از نسبت رشد مصرف انرژي به رشد توليد ناخالص داخلي . به عبارت ضريب انرژي عبارتست از نسبت رشد مصرف انرژي به رشد توليد ناخالص داخلي . به عبارت 
ــد توليد ناخالص داخلي ، رشد  ــت كه به ازاي يك درصد رش ديگر ضريب انرژي بيانگر آن اس
مصرف انرژي چه ميزان بوده است . بررسي ضريب انرژي در طي سه برنامه پنج ساله توسعه 
اقتصادي كشور حاكي از آن است كه اين ضريب از روند ثابتي پيروي ننموده و به طور متناوب 
ــال ها كمتر از يك بوده است . با اين حال اين  ــالها باالتر از يك و در برخي س در برخي ازس
ضريب طي چند سال گذشته متاسفانه رشد فزاينده اي داشته است و از 0/7 درسال 1382 به 
ــال 1384 رسيده است .متاسفانه اين مقدار ضريب انرژي در كشور بيانگر استفاده  1/95 در س
ناكارا از انرژي و اتالف آن بدون افزايش قابل قبول توليد ناخالص داخلي مي باشد ، بنابراين 
ــور ، يك ضرورت  ــاز به برنامه ريزي درخصوص بهره گيري بهتر از انرژي مصرفي دركش ني

اجتناب ناپذير تلقي مي گردد.

بهره وري انرژي

ــبت توليد ناخالص داخلي به مقدار مصرف نهائي انرژي شاخص بهره وري انرژي يا كارائي  ــبت توليد ناخالص داخلي به مقدار مصرف نهائي انرژي شاخص بهره وري انرژي يا كارائي نس توليد ناخالص داخلي به مقدار مصرف نهائي انرژي شاخص بهره وري انرژي يا كارائي نس
انرژي نام دارد. اين شاخص بيانگر آن است كه به ازاي مصرف انرژي  معادل با يك بشكه نفت 
ــفانه روند شاخص بهره وري  ــت . متاس خام مقدار توليد ناخالص داخلي چند هزار ريال بوده اس
انرژي طي 35 سال گذشته تقريبا همواره نزولي بوده و بطوريكه اين ميزان از 1892 هزار ريال 

بشكهبه ازاي يك بشكهبه ازاي يك بشكه درسال 1350 به 489 هزار ريال در سال 1384 تنزل نموده است.
ــي مقدار نزولي اين شاخص طي ساليان گذشته نشان مي دهد كه همواره رشد مصرف  ــي مقدار نزولي اين شاخص طي ساليان گذشته نشان مي دهد كه همواره رشد مصرف بررس مقدار نزولي اين شاخص طي ساليان گذشته نشان مي دهد كه همواره رشد مصرف بررس
انرژي بر رشد توليد ناخالص داخلي پيشي داشته و در واقع به ازاي مصرف انرژي بيشتر ، توليد 
ــت درخصوص استفاده بهتر و  ــت . بنابراين الزم اس ناخالص به مقدار كافي افزايش نيافته اس

كاراتر انرژي در كشور و جلوگيري از اتالف آن ، برنامه ريزي هاي الزم انجام شود.
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