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

استان تهران
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آمارنامه مصرف فرآورده های نفتی انرژی زا -1387

استان تهران

وضعیت جغرافیائی استان

اس��تان تهران در س��ال 1357 تأس��یس گردیده است. این استان با مس��احتی در حدود 18،814کیلومتر مربع 
1/2درصد از مساحت کل کشور را به خود اختصاص داده است و از نظر وسعت بیست وچهارمین استان کشور 
محسوب می گردد. جمعیت این استان در سال 1387بالغ بر 13،761،967 نفر برآورد گردیده که 19/2درصد از 

جمعیت کل کشور را شامل می شود و تراکم نسبی جمعیت در آن 731 نفر در هر کیلومتر مربع می باشد.

مصرف گاز طبیعی  وچهار فرآورده عمده استان

در س��ال 1387 مجموع مصرف چهار فرآورده اس��تان ش��امل بنزین موتور، نفت س��فید، نفتگاز و نفتكوره 
10،801 میلیون لیتر بوده اس��ت. این میزان مصرف 13/1 درصد مصرف کل کش��ور را ش��امل می ش��ود و 

استان را در رتبه 1 قرار داده است.
از مجم��وع مص��رف چهار فرآورده اس��تان 5545 میلیون لیتر بنزین موتور )22/6 درصد کل کش��ور(، 334 
میلیون لیتر نفت س��فید )5 درصد کل کش��ور(3593 میلیون لیتر نفتگاز )10/6 درصد کل کش��ور( و 1291 

میلیون لیتر نفتكوره )7/5 درصد کل کشور( بوده است.
سرانه مصرف بنزین موتور به ازاء هر نفر معادل403 لیتر بوده که از این جهت استان در رتبه 4 قرار گرفته 
اس��ت. همچنین مصرف گاز طبیعی اس��تان 23،760 میلیون متر مكعب ب��وده که این میزان مصرف 19/4 

درصد مصرف کل کشور مي باشد و استان را در رتبه 1 قرار داده است.

یارانه چهارفرآورده عمده استان

مجموع یارانه چهار فرآورده عمده اس��تان در سال 1387 بالغ بر 53،296میلیارد ریال )معادل 5727 میلیون 
دالر( بوده اس��ت. این میزان یارانه 12/5 درصد یارانه کل کش��ور را شامل می گردد و از این نظر استان در 

رتبه 1 قرار گرفته است.
از مجموع یارانه استان، سهم بنزین موتور 23،843 میلیارد ریال )22/6درصد کل کشور(، نفت سفید 2102 
میلیارد ریال )5 درصد کل کش��ور(، نفتگاز 22،279 میلیارد ریال )10/6 درصد کل کش��ور( و نفتكوره 5034 

میلیارد ریال )7/5 درصد کل کشور( بوده است.
س��رانه یارانه بنزین موتور به ازاء هر نفر 1733هزار ریال می باش��د که از این حیث اس��تان در رتبه 4 قرار 

گرفته است.

برخی از مصرف کنندگان عمده انرژی استان:

- نیروگاه ري- نیروگاه بعثت - نیروگاه رود ش��ود- نیروگاه پرند - نیروگاه دماوند - نیروگاه هاي بخاري و 
سیكل ترکیبي منتظر قائم 

- سیمان تهران  - سیمان سفید شمال -  سیمان فیروزکوه -  سیمان فراز فیروزکوه 
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استان تهران

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

15،675،822 1،685،572 5/6 3،645،540 3،451،321 تهران
77،950 8،382 6/9 18،128 16،955 فیروزکوه

567،583 61،030 1/1 131،996 130،608 ورامین
1،479،664 159،104 16/7 344،108 294،860 شهریار
852،763 91،695 5/0 198،317 188،897 اسالم شهر
647،068 69،577 18/5 150،481 126،959 رباط کریم
389،984 41،934 15/5 90،694 78،537 دماوند
363،307 39،065 2/1 84،490 82،738 پاکدشت

3،049،994 327،956 3/1 709،301 687،800 کرج
66،065 7،104 21/1 15،364 12،684 نساء

673،268 72،394 8/6 156،574 144،131 ساوجبالغ
23،843،470 2،563،814 6/3 5،544،993 5،215،490 جمع منطقه

یارانه هر ناحیه در سال 1387 رشد مصرف یارانه مصرف ) 1000 لیتر( نام ناحیه
میلیون ریال )هزار دالر( 87 86
706،438 75،961 -8/7 112،133 122،860 تهران
52،933 5،692 -24/8 8،402 11،174 فیروزکوه
79،034 8،498 -3/2 12،545 12،966 ورامین

189،422 20،368 -38/9 30،067 49،217 شهریار
42،733 4،595 -8/0 6،783 7،375 اسالم شهر
87،463 9،405 -45/6 13،883 25،512 رباط کریم
92،226 9،917 -15/9 14،639 17،407 دماوند
61،696 6،634 -6/0 9،793 10،418 پاکدشت

364،474 39،191 -19/8 57،853 72،175 کرج
49،424 5،314 1/6 7،845 7،719 نساء

376،425 40،476 -22/0 59،750 76،574 ساوجبالغ
2،102،266 226،050 -19/3 333،693 413،397 جمع منطقه

میزان مصرف، رشد مصرف، یارانه و ... استان ها
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آمارنامه مصرف فرآورده های نفتی انرژی زا -1387

استان تهران

میزان مصرف و یارانه نفتگاز منطقه

میزان مصرف و یارانه نفتکوره منطقه

یارانه هر ناحیه در سال 1386 رشد مصرف یارانه مصرف ) 1000 لیتر( نام ناحیه
میلیون ریال )هزار دالر( 86 85

10،694،492 1،149،945 -7/6 1،724،918 1،866،526 تهران
292،621 31،465 -15/2 47،197 55،659 فیروزکوه

1،308،597 140،709 7/2 211،064 196،804 ورامین
1،477،262 158،845 -2/1 238،268 243،441 شهریار
905،163 97،329 15/3 145،994 126،575 اسالم شهر
874،969 94،083 2/3 141،124 138،017 رباط کریم
670،443 72،091 -6/1 108،136 115،136 دماوند

1،211،151 130،231 18/4 195،347 164،973 پاکدشت
2،956،135 317،864 -16/2 476،796 569،021 کرج
196،652 21،145 5/2 31،718 30،158 نساء

1،691،633 181،896 -1/7 272،844 277،566 ساوجبالغ
22،279،117 2،395،604 -5/0 3،593،406 3،783،876 جمع منطقه

یارانه هر ناحیه در سال 1386 رشد مصرف یارانه مصرف ) 1000 لیتر( نام ناحیه
میلیون ریال )هزار دالر( 86 85

1،396،691 150،182 -11/3 358،126 403،570 تهران
42،327 4،551 382/6 10،853 2،249 فیروزکوه

206،743 22،230 33/7 53،011 39،654 ورامین
184،408 19،829 16/8 47،284 40،479 شهریار
27،089 2،913 -13/0 6،946 7،988 اسالم شهر
93،304 10،033 0/1 23،924 23،907 رباط کریم
6،365 684 3/8 1،632 1،572 دماوند

295،187 31،741 18/8 75،689 63،701 پاکدشت
2،337،890 251،386 20/6 599،459 496،930 کرج

0 0 0/0 0 0 نساء
444،389 47،784 14/0 113،946 99،919 ساوجبالغ

5،034،393 541،333 9/4 1،290،870 1،179،969 جمع منطقه
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استان تهران

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

ارقام: میلیون ریال

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

نمودار مصرف بنزین موتور استان تهران طی12ماهه سال 1387

ساوجبالغ       نساء        کرج       پاکدشت     دماوند   رباط کریم   اسالم شهر   شهریار      ورامین    فیروزکوه      تهران

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

استان چهار محال و بختیاری



183

استان چهار محال و بختیاری

وضعیت جغرافیائی استان

استان چهارمحال و بختیاري در سال 1352 تأسیس گردیده است. این استان با مساحتی در حدود 16،332 
کیلومتر مربع 1 درصد از مساحت کل کشور را به خود اختصاص داده است و از نظر وسعت بیست وششمین 
اس��تان کشور محس��وب می گردد. جمعیت این استان در س��ال 1387 بالغ بر 866،355 نفر برآورد گردیده 
که 1/2 درصد از جمعیت کل کش��ور را ش��امل می شود و تراکم نسبی جمعیت در آن 53 نفر در هر کیلومتر 

مربع می باشد.

مصرف گاز طبیعی و چهار فرآورده عمده استان

در س��ال 1387 مجموع مصرف چهار فرآورده استان شامل بنزین موتور، نفت سفید، نفتگاز و نفتكوره 586 
میلیون لیتر بوده اس��ت. این میزان مصرف 0/7 درصد مصرف کل کش��ور را ش��امل می شود و استان را در 

رتبه 28 قرار داده است.
از مجموع مصرف چهار فرآورده اس��تان 235 میلیون لیتر بنزین موتور )1درصد کل کشور(، 71 میلیون لیتر 
نفت سفید )1/1 درصد کل کشور( 243 میلیون لیتر نفتگاز )0/7 درصد کل کشور( و 35 میلیون لیتر نفتكوره 

)0/2 درصد کل کشور( بوده است.
سرانه مصرف بنزین موتور به ازاء هر نفر معادل 271 لیتر بوده که از این جهت استان در رتبه 26 قرار گرفته 
اس��ت. همچنین مصرف گاز طبیعی اس��تان 931 میلیون متر مكعب بوده که این میزان مصرف 0/8 درصد 

مصرف کل کشور مي باشد و استان را در رتبه 24 قرار داده است.

یارانه چهارفرآورده عمده استان

مجموع یارانه چهار فرآورده عمده اس��تان در س��ال 1387 بالغ بر 3101 میلیارد ریال )معادل 333 میلیون 
دالر( بوده اس��ت. این میزان یارانه 0/7 درصد یارانه کل کش��ور را ش��امل می گردد و از این نظر استان در 

رتبه 29 قرار گرفته است.
از مجموع یارانه استان، سهم بنزین موتور 1009 میلیارد ریال )1 درصد کل کشور(، نفت سفید 447 میلیارد 
ریال )1/1 درصد کل کشور(، نفتگاز 1506 میلیارد ریال )0/7 درصد کل کشور( و نفتكوره 136 میلیارد ریال 

)0/2 درصد کل کشور( بوده است.
س��رانه یارانه بنزین موتور به ازاء هر نفر 1165هزار ریال می باش��د که از این حیث اس��تان در رتبه 26 قرار 

گرفته است.

میزان مصرف، رشد مصرف، یارانه و ... استان ها
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آمارنامه مصرف فرآورده های نفتی انرژی زا -1387

استان چهار محال و بختیاری

میزان مصرف و یارانه بنزین موتور منطقه

میزان مصرف و یارانه نفت سفید منطقه

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
662،970 71،287 2/0 154،179 151،128 شهرکرد
205،003 22،043 3/6 47،675 46،003 بروجن
140،580 15،116 -7/9 32،693 35،496 لردگان

1،008،552 108،446 0/8 234،547 232،627 جمع منطقه

یارانه هر ناحیه در سال 1387 رشد مصرف یارانه مصرف ) 1000 لیتر( نام ناحیه
میلیون ریال )هزار دالر( 87 86
263،850 28،371 -30/2 41،881 59،970 شهرکرد

8،051 866 -48/9 1،278 2،503 بروجن
175،449 18،865 -10/3 27،849 31،041 لردگان
447،350 48،102 -24/1 71،008 93،514 جمع منطقه

یارانه هر ناحیه در سال 1387 رشد مصرف یارانه مصرف ) 1000 لیتر( نام ناحیه
میلیون ریال )هزار دالر( 87 86
968،198 104،107 2/4 156،161 152،464 شهرکرد
364،802 39،226 6/8 58،839 55،080 بروجن
172،583 18،557 -6/8 27،836 29،878 لردگان

1،505،583 161،891 2/3 242،836 237،422 جمع منطقه

یارانه هر ناحیه در سال 1387 رشد مصرف یارانه مصرف ) 1000 لیتر( نام ناحیه
میلیون ریال )هزار دالر( 87 86
124،032 13،337 2/1 31،803 31،141 شهرکرد

199 21 -85/3 51 348 بروجن
11،486 1،235 158/8 2،945 1،138 لردگان

135،716 14،593 6/7 34،799 32،627 جمع منطقه
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استان چهار محال و بختیاری

نمودار میزان یارانه بنزین موتور، نفت سفید، نفتگاز و نفتکوره استان چهار محال و بختیاری در سال 1387

ارقام: میلیون ریال

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

نمودار مصرف بنزین موتور استان چهار محال و بختیاري طی12ماهه سال 1387

               لردگان                                بروجن                             شهرکرد

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

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

وضعیت جغرافیائی استان

استان خراسان جنوبي در سال1383 تأسیس گردیده است. این استان با مساحتی در حدود69،555 کیلومتر 
مربع 4/3درصد از مس��احت کل کش��ور را به خود اختصاص داده است و از نظر وسعت نهمین استان کشور 
محسوب می گردد. جمعیت این استان در سال 1387 بالغ بر 646،308 نفر برآورد گردیده که 0/9 درصد از 

جمعیت کل کشور را شامل می شود و تراکم نسبی جمعیت در آن 9 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 1045 
میلیون لیتر بوده اس��ت. این میزان مصرف 1/3 درصد مصرف کل کش��ور را ش��امل می شود و استان را در 

رتبه 25 قرار داده است.
از مجموع مصرف چهار فرآورده اس��تان206 میلیون لیتر بنزین موتور)0/8 درصد کل کش��ور(، 223 میلیون 
لیتر نفت س��فید )3/3 درصد کل کش��ور( 404 میلیون لیتر نفتگاز )1/2 درصد کل کشور( و 207 میلیون لیتر 

نفتكوره )1/2 درصد کل کشور( بوده است.
سرانه مصرف بنزین موتور به ازاء هر نفر معادل 318 لیتر بوده که از این جهت استان در رتبه 15 قرار گرفته 
اس��ت. همچنین مصرف گاز طبیعی اس��تان 13 میلیون متر مكعب بوده. که این میزان مصرف 0/01 درصد 

مصرف کل کشور شامل می شود و استان را در رتبه 28 قرار داده است.

یارانه چهارفرآورده عمده استان

مجموع یارانه چهار فرآورده عمده اس��تان در س��ال 1387 بالغ بر 5607 میلیارد ریال )معادل 602 میلیون 
دالر( بوده اس��ت. این میزان یارانه 1/3 درصد یارانه کل کش��ور را ش��امل می گردد و از این نظر استان در 

رتبه 25 قرار گرفته است.
از مجموع یارانه اس��تان، س��هم بنزین موتور 885 میلیارد ریال )0/8 درصد کل کش��ور(، نفت سفید 1405 
میلی��ارد ریال )3/3 درصد کل کش��ور(، نفتگاز 2506 میلیارد ریال )1/2 درصد کل کش��ور( و نفتكوره 806 

میلیارد ریال )1/2 درصد کل کشور( بوده است.
س��رانه یارانه بنزین موتور به ازاء هر نفر 1369هزار ریال می باش��د که از این حیث اس��تان در رتبه 15 قرار 

گرفته است.

برخی از مصرف کنندگان عمده انرژی استان:

- نیروگاه قائن -نیروگاه سیكل ترکیبی قائن
- سیمان قائن 

استان خراسان جنوبی
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آمارنامه مصرف فرآورده های نفتی انرژی زا -1387

استان خراسان جنوبی

میزان مصرف و یارانه بنزین موتور منطقه

میزان مصرف و یارانه نفت سفید منطقه

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
442،367 47،566 -2/4 102،876 105،454 بیرجند
123،367 13،265 20/9 28،690 23،728 نهبندان
166،530 17،906 3/8 38،728 37،308 قائن
152،500 16،398 47/1 35،465 24،116 فردوس
884،764 95،136 7/9 205،759 190،606 جمع منطقه

یارانه هر ناحیه در سال 1387 رشد مصرف یارانه مصرف ) 1000 لیتر( نام ناحیه
میلیون ریال )هزار دالر( 87 86
776،210 83،463 3/0 123،208 119،654 بیرجند
122،711 13،195 12/4 19،478 17،329 نهبندان
284،067 30،545 6/8 45،090 42،202 قائن
222،352 23،909 36/6 35،294 25،840 فردوس

1،405،341 151،112 8/8 223،070 205،025 جمع منطقه

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

1،212،881 130،417 8/0 195،626 181،184 بیرجند
245،297 26،376 23/3 39،564 32،095 نهبندان
716،931 77،089 -3/2 115،634 119،481 قائن
330،522 35،540 16/5 53،310 45،772 فردوس

2،505،631 269،423 6/8 404،134 378،532 جمع منطقه

یارانه هر ناحیه در سال 1387 رشد مصرف یارانه مصرف ) 1000 لیتر( نام ناحیه
میلیون ریال )هزار دالر( 87 86
294،360 31،652 24/8 75،477 60،501 بیرجند
30،837 3،316 76/4 7،907 4،483 نهبندان

414،566 44،577 19/5 106،299 88،981 قائن
66،300 7،129 65/0 17،000 10،302 فردوس

806،064 86،674 25/8 206،683 164،267 جمع منطقه
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میزان مصرف، رشد مصرف، یارانه و ... استان ها

استان خراسان جنوبی

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

ارقام: میلیون ریال

نمودار مصرف بنزین موتور استان خراسان جنوبي طی12ماهه سال 1387

           فردوس                      قائن                       نهبندان                    بیرجند

ارقام: هزارلیتردرسال
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