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استان مرکزی
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استان مرکزی

وضعیت جغرافیائی استان

اس��تان مرکزي در سال 1326 تأسیس گردیده است. این استان با مساحتی در حدود 29،130 کیلومتر مربع 
1/8 درصد از مس��احت کل کش��ور را به خود اختصاص داده است و از نظر وسعت چهاردهمین استان کشور 
محسوب می گردد. جمعیت این استان در سال 1387 بالغ بر1،361،052 نفر برآورد گردیده که 1/9 درصد از 

جمعیت کل کشور را شامل می شود و تراکم نسبی جمعیت در آن 47 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 2996 
میلیون لیتر بوده اس��ت. این میزان مصرف 3/6 درصد مصرف کل کش��ور را ش��امل می شود و استان را در 

رتبه 11 قرار داده است.
از مجموع مصرف چهار فرآورده استان 482 میلیون لیتر بنزین موتور)2 درصد کل کشور(، 119 میلیون لیتر 
نفت س��فید )1/8 درصد کل کش��ور(1137 میلیون لیتر نفتگاز )3/4 درصد کل کش��ور( و 1251 میلیون لیتر 

نفتكوره )7/2 درصد کل کشور( بوده است.
سرانه مصرف بنزین موتور به ازاء هر نفر معادل 354 لیتر بوده که از این جهت استان در رتبه 12 قرار گرفته 
است. همچنین مصرف گاز طبیعی استان 3972 میلیون متر مكعب بوده. که این میزان مصرف 3/2 درصد 

مصرف کل کشور مي باشد و استان را در رتبه 10 قرار داده است.

یارانه چهارفرآورده عمده استان

مجموع یارانه چهار فرآورده عمده استان در سال 1387 بالغ بر 14،755 میلیارد ریال )معادل 1586 میلیون 
دالر( بوده است. این میزان یارانه3/5 درصد یارانه کل کشور را شامل می گردد و از این نظر استان در رتبه 

12 قرار گرفته است.
از مجموع یارانه استان، سهم بنزین موتور 2071 میلیارد ریال )2 درصد کل کشور(، نفت سفید 747 میلیارد 
ریال )1/8 درصد کل کش��ور(، نفتگاز 7052 میلیارد ریال )3/4 درصد کل کش��ور( و نفتكوره 4878 میلیارد 

ریال )7/2 درصد کل کشور( بوده است.
س��رانه یارانه بنزین موتور به ازاء هر نفر 1522هزار ریال می باش��د که از این حیث اس��تان در رتبه 11 قرار 

گرفته است.

برخی از مصرف کنندگان عمده انرژی استان:

- نیروگاه شازند
- سیمان سفید ساوه

میزان مصرف، رشد مصرف، یارانه و ... استان ها
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يارانه هر ناحيه در سال 1387 رشد مصرف يارانه
مصرف ) 1000 ليتر(

نام ناحيه
ميليون ريال )هزار دالر( 87 86

435،651 46،844 -55/3 69،151 154،696 اراک
93،870 10،094 -17/8 14،900 18،119 خمين

177،685 19،106 -0/1 28،204 28،236 ساوه
40،030 4،304 -15/7 6،354 7،537 دليجان

747،237 80،348 -43/1 118،609 208،588 جمع منطقه

ميزان مصرف و یارانه بنزین موتور منطقه

ميزان مصرف و یارانه نفت سفيد منطقه

ميزان مصرف و یارانه نفتگاز منطقه

ميزان مصرف و یارانه نفتکوره منطقه

يارانه هر ناحيه در سال 1387 رشد مصرف يارانه
مصرف ) 1000 ليتر(

نام ناحيه
ميليون ريال )هزار دالر( 87 86

2،736،618 294،260 -11/0 441،390 495،884 اراک
381،405 41،011 -5/6 61،517 65،183 خمين

3،331،062 358،179 33/4 537،268 402،704 ساوه
603،167 64،857 8/5 97،285 89،685 دليجان

7،052،252 758،307 8/0 1،137،460 1،053،456 جمع منطقه

يارانه هر ناحيه در سال 1387 رشد مصرف يارانه
مصرف ) 1000 ليتر(

نام ناحيه
ميليون ريال )هزار دالر( 87 86

1،147،197 123،355 5/7 266،790 252،386 اراک
149،786 16،106 0/1 34،834 34،796 خمين
566،443 60،908 1/9 131،731 129،310 ساوه
207،896 22،354 3/9 48،348 46،520 دليجان

2،071،323 222،723 4/0 481،703 463،012 جمع منطقه

يارانه هر ناحيه در سال 1387 رشد مصرف يارانه
مصرف ) 1000 ليتر(

نام ناحيه
ميليون ريال )هزار دالر( 87 86

4،358،964 468،706 23/5 1،117،683 904،800 اراک
50،786 5،461 1/0 13،022 12،890 خمين

353،301 37،989 17/2 90،590 77،311 ساوه
115،128 12،379 58/7 29،520 18،598 دليجان

4،878،179 524،535 23/4 1،250،815 1،013،599 جمع منطقه
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استان مرکزی

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

ارقام: میلیون ریال

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

نمودار مصرف بنزین موتور استان مرکزي طی12ماهه سال 1387

          دلیجان                      ساوه                        خمین                      اراك

ارقام: هزارلیتردرسال
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استان هرمزگان

وضعیت جغرافیائی استان

اس��تان هرمزگان در س��ال 1346 تأسیس گردیده است. این استان با مس��احتی در حدود 70،669 کیلومتر 
مربع4/3 درصد از مساحت کل کشور را به خود اختصاص داده است و از نظر وسعت هشتمین استان کشور 
محسوب می گردد. جمعیت این استان در سال 1387 بالغ بر 1،442،117 نفر برآورد گردیده که 2 درصد از 

جمعیت کل کشور را شامل می شود و تراکم نسبی جمعیت در آن 20 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 2900 
میلیون لیتر بوده اس��ت. این میزان مصرف 3/5 درصد مصرف کل کش��ور را ش��امل می شود و استان را در 

رتبه 13 قرار داده است.
از مجموع مصرف چهار فرآورده استان 507 میلیون لیتر بنزین موتور)2/1 درصد کل کشور(، 22 میلیون لیتر 
نفت س��فید  )0/3 درصد کل کش��ور(  1468 میلیون لیتر  نفتگاز )4/3 درصد کل کشور( و 896 میلیون لیتر 

نفتكوره ) 5/2 درصد کل کشور( بوده است.
س��رانه مص��رف بنزین موتور به ازاء هر نف��ر معادل 357 لیتر بوده که از این جهت اس��تان در رتبه 11 قرار 
گرفته اس��ت. الزم به ذکر اس��ت به علت عدم وجود شبكه گاز رس��انی، این استان فاقد مصرف گاز طبیعی 

می باشد.

یارانه چهارفرآورده عمده استان

مجموع یارانه چهار فرآورده عمده استان در سال 1387 بالغ بر 14،922 میلیارد ریال )معادل 1604 میلیون 
دالر( بوده اس��ت. این میزان یارانه 3/5 درصد یارانه کل کش��ور را ش��امل می گردد و از این نظر استان در 

رتبه 11 قرار گرفته است.
از مجموع یارانه اس��تان، س��هم بنزین موتور 2180 میلیارد ریال )2/1 درصد کل کش��ور(، نفت سفید 138 
میلیارد ریال )0/3 درصد کل کش��ور(، نفتگاز 9101 میلیارد ریال )4/3 درصد کل کش��ور( و نفتكوره 3496 

میلیارد ریال )5/2 درصد کل کشور( بوده است.
س��رانه یارانه بنزین موتور به ازاء هر نفر 1512هزار ریال می باش��د که از این حیث اس��تان در رتبه 12 قرار 

گرفته است.

برخی از مصرف کنندگان عمده انرژی استان:

- نیروگاه هرمزگان– نیروگاههای بخاری و گازی بندرعباس 
- سیمان هرمزگان – سیمان قشم

میزان مصرف، رشد مصرف، یارانه و ... استان ها
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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،330،884 143،106 3/2 309،508 299،926 بندرعباس
231،250 24،866 8/9 53،779 49،401 قشم
254،384 27،353 4/8 59،159 56،465 بندرلنگه

7،723 830 24/1 1،796 1،447 الوان
87،324 9،390 7/6 20،308 18،879 کیش
2،356 253 45/7 548 376 ابوموسي

266،437 28،649 9/2 61،962 56،722 میناب
2،180،358 234،447 4/9 507،060 483،216 جمع منطقه

یارانه هر ناحیه در سال 1387 رشد مصرف یارانه مصرف ) 1000 لیتر( نام ناحیه
میلیون ریال )هزار دالر( 87 86
87،740 9،434 8/3 13،927 12،859 بندرعباس

403 43 -8/6 64 70 قشم
31،380 3،374 10/5 4،981 4،506 بندرلنگه

252 27 -11/1 40 45 الوان
0 0 0/0 0 0 کیش
0 0 0/0 0 0 ابوموسي

18،642 2،004 -36/5 2،959 4،663 میناب
138،417 14،884 -0/8 21،971 22،143 جمع منطقه
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استان هرمزگان

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

6،019،264 647،233 4/4 970،849 930،020 بندرعباس
406،137 43،671 55/1 65،506 42،240 قشم
976،221 104،970 25/0 157،455 125،953 بندرلنگه
456،072 49،040 39/5 73،560 52،740 الوان
504،364 54،233 33/0 81،349 61،155 کیش
83،836 9،015 -3/3 13،522 13،985 ابوموسي

654،695 70،397 8/7 105،596 97،133 میناب
9،100،589 978،558 10/9 1،467،837 1،323،226 جمع منطقه

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

3،364،023 361،723 21/8 862،570 708،055 بندرعباس
94،388 10،149 0/0 24،202 27،430 قشم
16،002 1،721 14/7 4،103 3،577 بندرلنگه
9،984 1،074 -41/0 2،560 4،341 الوان

0 0 0/0 0 0 کیش
0 0 0/0 0 0 ابوموسي

11،603 1،248 80/3 2،975 1،650 میناب
3،495،999 375،914 20/3 896،410 745،053 جمع منطقه

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

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

ارقام: میلیون ریال

نمودار مصرف بنزین موتور استان هرمزگان طی12ماهه سال 1387

       میناب           ابوموسي            کیش              الوان             بندرلنگه            قشم            بندرعباس

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

استان همدان
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استان همدان

وضعیت جغرافیائی استان

اس��تان همدان در س��ال 1352 تأسیس گردیده است. این استان با مساحتی در حدود 19،368 کیلومتر مربع 
1/2 درصد از مساحت کل کشور را به خود اختصاص داده است و از نظر وسعت بیست وسومین استان کشور 
محسوب می گردد. جمعیت این استان در سال 1387بالغ بر 1،701،638 نفر برآورد گردیده که 2/4 درصد از 

جمعیت کل کشور را شامل می شود و تراکم نسبی جمعیت در آن 88  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 1752 
میلیون لیتر بوده اس��ت. این میزان مصرف 2/1 درصد مصرف کل کش��ور را ش��امل می شود و استان را در 

رتبه 17 قرار داده است.
از مجموع مصرف چهار فرآورده اس��تان 439 میلیون لیتر بنزین موتور )1/8 درصد کل کشور(، 173 میلیون 
لیتر نفت س��فید )2/6 درصد کل کش��ور( 605 میلیون لیتر نفتگاز )1/8 درصد کل کشور( و 529 میلیون لیتر 

نفتكوره )3/1 درصد کل کشور( بوده است.
سرانه مصرف بنزین موتور به ازاء هر نفر معادل 258 لیتر بوده که از این جهت استان در رتبه 28 قرار گرفته 
اس��ت. همچنین مصرف گاز طبیعی اس��تان 2440 میلیون متر مكعب بوده که این میزان مصرف 2 درصد 

مصرف کل کشور شامل می شود و استان را در رتبه 14 قرار داده است.

یارانه چهارفرآورده عمده استان

مجموع یارانه چهار فرآورده عمده اس��تان در س��ال 1387 بالغ بر 8798 میلیارد ریال )معادل 945 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 19 قرار گرفته است.
از مجموع یارانه اس��تان، س��هم بنزین موتور 1890 میلیارد ریال )1/8 درصد کل کش��ور(، نفت سفید 1091 
میلیارد ریال )2/6 درصد کل کش��ور(، نفتگاز 3749 میلیون ریال )1/8 درصد کل کش��ور( و نفتكوره 2062 

میلیارد ریال )3/1 درصد کل کشور( بوده است.
س��رانه یارانه بنزین موتور به ازاء هر نفر 1111هزار ریال می باش��د که از این حیث اس��تان در رتبه 28 قرار 

گرفته است.

برخی از مصرف کنندگان عمده انرژی استان:

- نیروگاه شهید مفتح غرب
- سیمان هگمتان – سیمان اکباتان
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استان همدان

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
831،947 89،457 -1/1 193،476 195،656 همدان
318،785 34،278 6/5 74،136 69،589 مالیر
166،767 17،932 -1/4 38،783 39،317 نهاوند
93،461 10،050 3/0 21،735 21،093 تویسرکان
93،112 10،012 -1/0 21،654 21،874 اسداباد

159،504 17،151 23/9 37،094 29،950 بهار
106،094 11،408 4/4 24،673 23،631 رزن
119،906 12،893 8/1 27،885 25،797 کبودرآهنگ

1،889،575 203،180 2/9 439،436 426،907 جمع منطقه

یارانه هر ناحیه در سال 1387 رشد مصرف یارانه مصرف ) 1000 لیتر( نام ناحیه
میلیون ریال )هزار دالر( 87 86
118،100 12،699 -11/7 18،746 21،232 همدان
109،803 11،807 -7/4 17،429 18،813 مالیر
132،968 14،298 -22/8 21،106 27،329 نهاوند
79،676 8،567 -18/6 12،647 15،535 تویسرکان
91،098 9،795 -7/9 14،460 15،694 اسداباد

137،655 14،802 -10/5 21،850 24،417 بهار
140،887 15،149 -15/5 22،363 26،468 رزن
280،476 30،159 -6/4 44،520 47،541 کبودرآهنگ

1،090،662 117،276 -12/1 173،121 197،029 جمع منطقه

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

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،029،932 110،745 -8/2 166،118 180،976 همدان
586،284 63،041 2/4 94،562 92،379 مالیر
258،993 27،849 -1/9 41،773 42،602 نهاوند
165،546 17،801 -11/1 26،701 30،044 تویسرکان
221،669 23،835 18/5 35،753 30،163 اسداباد
541،880 58،267 8/2 87،400 80،744 بهار
435،141 46،789 1/1 70،184 69،402 رزن
509،659 54،802 -8/0 82،203 89،321 کبودرآهنگ

3،749،103 403،129 -1/8 604،694 615،631 جمع منطقه

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

1،842،875 198،159 0/6 472،532 469،596 همدان
83،600 8،989 16/0 21،436 18،472 مالیر
3،584 385 -22/7 919 1،189 نهاوند

13،755 1،479 -16/0 3،527 4،197 تویسرکان
3،167 341 -42/5 812 1،412 اسداباد

63،937 6،875 76/4 16،394 9،292 بهار
47،689 5،128 -3/0 12،228 12،612 رزن
3،721 400 -45/9 954 1،764 کبودرآهنگ

2،062،328 221،756 2/0 528،802 518،534 جمع منطقه
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استان همدان

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

ارقام: میلیون ریال

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

نمودار مصرف بنزین موتور استان همدان طی12ماهه سال 1387

 کبودرآهنگ        رزن             بهار            اسداباد       تویسرکان        نهاوند           مالیر           همدان

ارقام: هزارلیتردرسال
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