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ميزان مصرف و يارانه نفتگاز منطقه

ميزان مصرف و يارانه نفتكوره منطقه

استان مازندران

هر ناحيه در سال 1385يارانه هر ناحيه در سال 1385يارانه هر ناحيه در سال 1385 يارانه
مصرفرشد مصرفرشد مصرف

مصرف ( 1000 ليتر)
نام ناحيه

ميليون ريال (هزار دالر) 85 84

571،947 61،500 -3/3 129،988 134،486 ساري
616،466 66،287 -3/7 140،106 145،432 بابل
258،544 27،800 3/6 58،760 56،699 بهشهر
674،828 72،562 -4/7 153،370 160،886 آمل
207،887 22،353 -9/2 47،247 52،062 بابلسر
353،619 38،024 -6/7 80،368 86،182 قائم شهر
220،726 23،734 -9/5 50،165 55،407 نكا
359،181 38،622 0/3 81،632 81،404 سوادكوه
442،200 47،548 -3/6 100،500 104،231 چالوس
246،849 26،543 -13/0 56،102 64،510 تنكابن
196،280 21،105 -8/1 44،609 48،516 نور
175،806 18،904 -0/1 39،956 39،991 محمودآباد
68،398 7،355 -8/6 15،545 17،000 رامسر

4،392،731 472،337 -4/6 998،348 1،046،806 منطقهجمع منطقهجمع منطقه

يارانه هر ناحيه در سال 1385 يارانه
مصرفرشد مصرفرشد مصرف

مصرف ( 1000 ليتر)
نام ناحيه

ميليون ريال (هزار دالر) 85 84

37،687 4،052 -17/9 14،495 17،662 ساري
22،979 2،471 -16/1 8،838 10،529 بابل
20،173 2،169 -18/9 7،759 9،564 بهشهر
39،822 4،282 -24/6 15،316 20،309 آمل

0 0 0/0 0 0 بابلسر
13،010 1،399 -25/1 5،004 6،677 قائم شهر

1،789،445 192،413 21/5 688،248 566،657 نكا
3،822 411 -16/9 1،470 1،770 سوادكوه
3،138 337 -28/3 1،207 1،683 چالوس
1،768 190 -16/7 680 816 تنكابن
2،166 233 4/3 833 799 نور

0 0 -100/0 0 1،241 محمودآباد
0 0 0/0 0 0 رامسر

1،934،010 207،958 16/6 743،850 637،707 جمع منطقه
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استان مازندران

  1385 درصد مصرف نفت سفيد، نفتگاز و نفتكوره استان مازندران در بخش هاى مختلف مصرف در سال

نمودار ميزان يارانه بنزين موتور، نفت سفيد ونفتگاز استان مازندران در سال 1385

كشتى ادارات خانگى اصناف نيروگاهها ارتش كشاورزى صنايع حمل و نقل شرح

0 1 95 0 0 0 4 0 0 نفت سفيد
0 1 19 14 0 1 12 16 38 نفتگاز
0 0 0 8 86 0 0 6 0 نفتكوره

ارقام: ميليون ريال

ميزان مصرف، رشد مصرف، يارانه و ... استان ها
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مركزىاستان مركزىاستان مركزى
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استان مركزى

جغرافيائى استانوضعيت جغرافيائى استانوضعيت جغرافيائى استان

ــتان مركزي در سال 1326 تأسيس گرديده است. اين استان با مساحتى در حدود 29،130 كيلومتر مربع  ــتان مركزي در سال 1326 تأسيس گرديده است. اين استان با مساحتى در حدود 29،130 كيلومتر مربع اس مركزي در سال 1326 تأسيس گرديده است. اين استان با مساحتى در حدود 29،130 كيلومتر مربع اس
ــور را به خود اختصاص داده است و از نظر وسعت چهاردهمين استان كشور  ــاحت كل كش 1/8 درصد از مس
محسوب مى گردد. جمعيت اين استان در سال 1385 بالغ بر1،349،590 نفر برآورد گرديده كه 1/9 درصد از 

جمعيت كل كشور را شامل مى شود و تراكم نسبى جمعيت در آن 46 نفر در هر كيلومتر مربع مى باشد.

گاز طبيعى و چهار فرآورده عمده استانمصرف گاز طبيعى و چهار فرآورده عمده استانمصرف گاز طبيعى و چهار فرآورده عمده استان

سال 1385 مجموع مصرف چهار فرآورده استان شامل بنزين موتور، نفت سفيد، نفتگاز و نفتكوره 2736 در سال 1385 مجموع مصرف چهار فرآورده استان شامل بنزين موتور، نفت سفيد، نفتگاز و نفتكوره 2736 در سال 1385 مجموع مصرف چهار فرآورده استان شامل بنزين موتور، نفت سفيد، نفتگاز و نفتكوره 2736 
ــامل مى شود و استان را در  ــور را ش ــت. اين ميزان مصرف 3/4 درصد مصرف كل كش ميليون ليتر بوده اس

رتبه 12 ام قرار داده است.
ــور)، 152 ميليون  ــتان 534 ميليون ليتر بنزين موتور(2 درصد كل كش ــور)، 152 ميليون از مجموع مصرف چهار فرآورده اس ــتان 534 ميليون ليتر بنزين موتور(2 درصد كل كش ــور)، 152 ميليون از مجموع مصرف چهار فرآورده اس ــتان 534 ميليون ليتر بنزين موتور(2 درصد كل كش مجموع مصرف چهار فرآورده اس
ليتر نفت سفيد (2/1 درصد كل كشور)850 ميليون ليتر نفتگاز (2/7 درصد كل كشور) و 1200 ميليون ليتر 

نفتكوره (7/7 درصد كل كشور) بوده است.
مصرف بنزين موتور به ازاء هر نفر معادل 396 ليتر بوده كه از اين جهت استان در رتبه 12 قرار گرفته سرانه مصرف بنزين موتور به ازاء هر نفر معادل 396 ليتر بوده كه از اين جهت استان در رتبه 12 قرار گرفته سرانه مصرف بنزين موتور به ازاء هر نفر معادل 396 ليتر بوده كه از اين جهت استان در رتبه 12 قرار گرفته 
است. همچنين مصرف گاز طبيعى استان 3607 ميليون متر مكعب بوده. كه اين ميزان مصرف 3/6 درصد 

مصرف كل كشور شامل مى شود و استان را در رتبه 10 قرار داده است.

چهارفرآورده عمده استانيارانه چهارفرآورده عمده استانيارانه چهارفرآورده عمده استان

ــال 1385 بالغ بر 9413 ميليارد ريال (معادل 1012 ميليون  ــتان در س ــال 1385 بالغ بر 9413 ميليارد ريال (معادل 1012 ميليون مجموع يارانه چهار فرآورده عمده اس ــتان در س ــال 1385 بالغ بر 9413 ميليارد ريال (معادل 1012 ميليون مجموع يارانه چهار فرآورده عمده اس ــتان در س يارانه چهار فرآورده عمده اس
دالر) بوده است. اين ميزان يارانه3/1 درصد يارانه كل كشور را شامل مى گردد و از اين نظر استان در رتبه 

12 قرار گرفته است.
ميليارد ريال (2 درصد كل كشور)، نفت سفيد 684 ميليارد ريال (2 درصد كل كشور)، نفت سفيد 684 ميليارد ميلياردمجموع يارانه استان، سهم بنزين موتور 1869 ميلياردمجموع يارانه استان، سهم بنزين موتور 1869 ميليارد مجموع يارانه استان، سهم بنزين موتور 1869 از مجموع يارانه استان، سهم بنزين موتور 1869 از 
ــور) و نفتكوره 3120 ميليارد ــور) و نفتكوره 3120 ميليارد ريال (2/7 درصد كل كش ميليارد ريال (2/7 درصد كل كش ــور)، نفتگاز 3740 ميليارد ــور)، نفتگاز 3740 ميلياردريال (2/1 درصد كل كش ميلياردريال (2/1 درصد كل كش

ريال (7/7 درصد كل كشور) بوده است.
ــد كه از اين حيث استان در رتبه 13 قرار  ــرانه يارانه بنزين موتور به ازاء هر نفر 1،384،865 ريال مى باش ــد كه از اين حيث استان در رتبه 13 قرار س ــرانه يارانه بنزين موتور به ازاء هر نفر 1،384،865 ريال مى باش ــد كه از اين حيث استان در رتبه 13 قرار س يارانه بنزين موتور به ازاء هر نفر 1،384،865 ريال مى باش

گرفته است.

برخى از مصرف كنندگان عمده انرژى استان:

- نيروگاه شازند
سيمان سفيد ساوه- سيمان سفيد ساوه- سيمان سفيد ساوه

ميزان مصرف، رشد مصرف، يارانه و ... استان ها
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استان مركزى

يارانه هر ناحيه در سال 1385 يارانه
مصرفرشد مصرفرشد مصرف

مصرف ( 1000 ليتر)
نام ناحيه

ميليون ريال (هزار دالر) 85 84

442،517 47،582 1/3 98،337 97،107 اراك
74،898 8،054 -14/3 16،644 19،431 خمين

125،024 13،443 -0/5 27،783 27،928 ساوه
40،046 4،306 -17/5 8،899 10،790 دليجان

682،484 73،385 -2/3 151،663 155،256 منطقهجمع منطقهجمع منطقه

ميزان مصرف و يارانه بنزين موتور منطقه

ميزان مصرف و يارانه نفت سفيد منطقه

ميزان مصرف و يارانه نفتگاز منطقه

ميزان مصرف و يارانه نفتكوره منطقه

يارانه هر ناحيه در سال 1385 يارانه
مصرفرشد مصرفرشد مصرف

مصرف ( 1000 ليتر)
نام ناحيه

ميليون ريال (هزار دالر) 85 84

1،794،690 192،977 1/9 407،884 400،409 اراك
279،673 30،072 18/5 63،562 53،651 خمين

1،294،880 139،234 22/6 294،291 239،953 ساوه
370،876 39،879 -2/0 84،290 85،978 دليجان

3،740،119 402،163 9/0 850،027 779،991 منطقهجمع منطقهجمع منطقه

يارانه هر ناحيه در سال 1385 يارانه
رشد مصرف

مصرف ( 1000 ليتر)
نام ناحيه

ميليون ريال (هزار دالر) 85 84

1،000،500 107،581 9/4 285،857 261،298 اراك
134،491 14،461 12/1 38،426 34،288 خمين
537،635 57،810 11/2 153،610 138،187 ساوه
195،416 21،012 9/0 55،833 51،228 دليجان

1،868،041 200،865 10/0 533،726 485،001 منطقهجمع منطقهجمع منطقه

هر ناحيه در سال 1385يارانه هر ناحيه در سال 1385يارانه هر ناحيه در سال 1385 يارانه
رشد مصرف

مصرف ( 1000 ليتر)
نام ناحيه

ميليون ريال (هزار دالر) 85 84

2،863،011 307،851 63/1 1،101،158 675،257 اراك
29،050 3،124 14/7 11،173 9،738 خمين

187،353 20،146 8/1 72،059 66،657 ساوه
40،992 4،408 -8/2 15،766 17،166 دليجان

3،120،406 335،527 56/1 1،200،156 768،818 منطقهجمع منطقهجمع منطقه
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استان مركزى

  1385 درصد مصرف نفت سفيد، نفتگاز و نفتكوره استان مركزى در بخش هاى مختلف مصرف در سال

نمودار ميزان يارانه بنزين موتور، نفت سفيد ونفتگاز استان مركزى در سال 1385

كشتى ادارات خانگى اصناف نيروگاهها ارتش كشاورزى صنايع حمل و نقل شرح

0 0 98 0 0 0 1 0 0 نفت سفيد
0 3 1 6 5 0 9 10 65 نفتگاز
0 0 0 7 87 0 0 5 0 نفتكوره

ارقام: ميليون ريال

ميزان مصرف، رشد مصرف، يارانه و ... استان ها
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هرمزگاناستان هرمزگاناستان هرمزگان



281

استان هرمزگان

وضعيت جغرافيائى استان

ــاحتى در حدود 70،669 كيلومتر  ــال 1346 تأسيس گرديده است. اين استان با مس ــتان هرمزگان در س ــاحتى در حدود 70،669 كيلومتر اس ــال 1346 تأسيس گرديده است. اين استان با مس ــتان هرمزگان در س ــاحتى در حدود 70،669 كيلومتر اس ــال 1346 تأسيس گرديده است. اين استان با مس هرمزگان در س
مربع4/3 درصد از مساحت كل كشور را به خود اختصاص داده است و از نظر وسعت هشتمين استان كشور 
محسوب مى گردد. جمعيت اين استان در سال 1385 بالغ بر 1،403،674 نفر برآورد گرديده كه 2 درصد از 

جمعيت كل كشور را شامل مى شود و تراكم نسبى جمعيت در آن 20 نفر در هر كيلومتر مربع مى باشد.

گاز طبيعى و چهار فرآورده عمده استانمصرف گاز طبيعى و چهار فرآورده عمده استانمصرف گاز طبيعى و چهار فرآورده عمده استان

سال 1385 مجموع مصرف چهار فرآورده استان شامل بنزين موتور، نفت سفيد، نفتگاز و نفتكوره 3717 در سال 1385 مجموع مصرف چهار فرآورده استان شامل بنزين موتور، نفت سفيد، نفتگاز و نفتكوره 3717 در سال 1385 مجموع مصرف چهار فرآورده استان شامل بنزين موتور، نفت سفيد، نفتگاز و نفتكوره 3717 
ــامل مى شود و استان را در  ــور را ش ــت. اين ميزان مصرف 4/6 درصد مصرف كل كش ميليون ليتر بوده اس

رتبه 7 ام قرار داده است.
مجموع مصرف چهار فرآورده استان557 ميليون ليتر بنزين موتور(2/1 درصد كل كشور)، 22 ميليون ليتر از مجموع مصرف چهار فرآورده استان557 ميليون ليتر بنزين موتور(2/1 درصد كل كشور)، 22 ميليون ليتر از مجموع مصرف چهار فرآورده استان557 ميليون ليتر بنزين موتور(2/1 درصد كل كشور)، 22 ميليون ليتر 
نفت سفيد  (0/3 درصد كل كشور)  1537 ميليون ليتر  نفتگاز (4/9 درصد كل كشور) و 1601 ميليون ليتر 

نفتكوره ( 10/2 درصد كل كشور) بوده است.
ــتان در رتبه 15 قرار  ــر معادل 357 ليتر بوده كه از اين جهت اس ــرف بنزين موتور به ازاء هر نف ــرانه مص ــتان در رتبه 15 قرار س ــر معادل 357 ليتر بوده كه از اين جهت اس ــرف بنزين موتور به ازاء هر نف ــرانه مص ــتان در رتبه 15 قرار س ــر معادل 357 ليتر بوده كه از اين جهت اس ــرف بنزين موتور به ازاء هر نف مص
ــانى، اين استان فاقد مصرف گاز طبيعى  ــت به علت عدم وجود شبكه گاز رس ــت. الزم به ذكر اس گرفته اس

مى باشد.

يارانه چهارفرآورده عمده استان

ــتان در سال 1385 بالغ بر 12974 ميليارد ريال (معادل 1395 ميليون  ــتان در سال 1385 بالغ بر 12974 ميليارد ريال (معادل 1395 ميليون مجموع يارانه چهار فرآورده عمده اس ــتان در سال 1385 بالغ بر 12974 ميليارد ريال (معادل 1395 ميليون مجموع يارانه چهار فرآورده عمده اس يارانه چهار فرآورده عمده اس
ــامل مى گردد و از اين نظر استان در  ــور را ش ــت. اين ميزان يارانه 4/2 درصد يارانه كل كش دالر) بوده اس

رتبه 11 قرار گرفته است.
ميليارد ريال (2/1 درصد كل كشور)، نفت سفيد 99 ميليارد ريال (2/1 درصد كل كشور)، نفت سفيد 99 ميليارد ميلياردمجموع يارانه استان، سهم بنزين موتور 1950 ميلياردمجموع يارانه استان، سهم بنزين موتور 1950 ميليارد مجموع يارانه استان، سهم بنزين موتور 1950 از مجموع يارانه استان، سهم بنزين موتور 1950 از 
ــور) و نفتكوره 4163 ميليارد ــور) و نفتكوره 4163 ميليارد ريال (4/9 درصد كل كش ميليارد ريال (4/9 درصد كل كش ــور)، نفتگاز 6763 ميليارد ــور)، نفتگاز 6763 ميلياردريال (0/3 درصد كل كش ميلياردريال (0/3 درصد كل كش

ريال (10/2 درصد كل كشور) بوده است.
ــد كه از اين حيث استان در رتبه 12 قرار  ــرانه يارانه بنزين موتور به ازاء هر نفر 1،388،855 ريال مى باش ــد كه از اين حيث استان در رتبه 12 قرار س ــرانه يارانه بنزين موتور به ازاء هر نفر 1،388،855 ريال مى باش ــد كه از اين حيث استان در رتبه 12 قرار س يارانه بنزين موتور به ازاء هر نفر 1،388،855 ريال مى باش

گرفته است.

برخى از مصرف كنندگان عمده انرژى استان:

- نيروگاه هرمزگان – نيروگاههاى بخارى و گازى بندرعباس 
سيمان قشم– سيمان قشم– سيمان قشم سيمان هرمزگان - سيمان هرمزگان - سيمان هرمزگان 

ميزان مصرف، رشد مصرف، يارانه و ... استان ها
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استان هرمزگان

ميزان مصرف و يارانه بنزين موتور منطقه

ميزان مصرف و يارانه نفت سفيد منطقه

يارانه هر ناحيه در سال 1385 يارانه مصرفرشد مصرفرشد مصرف مصرف ( 1000 ليتر) نام ناحيه
ميليون ريال (هزار دالر) 85 84

1،238،451 133،167 19/7 353،843 295،510 بندرعباس
181،706 19،538 14/9 51،916 45،165 قشم
218،586 23،504 10/8 62،453 56،363 بندرلنگه

3،567 383 13/2 1،019 900 الوان
71،589 7،698 6/6 20،454 19،187 كيش
1،530 164 -1/1 437 442 ابوموسي

233،408 25،098 -13/3 66،688 76،935 ميناب
1،948،835 209،552 12/6 556،810 494،502 جمع منطقه

يارانه هر ناحيه در سال 1385 يارانه مصرفرشد مصرفرشد مصرف مصرف ( 1000 ليتر) نام ناحيه
ميليون ريال (هزار دالر) 85 84
57،893 6،225 4/0 12،865 12،374 بندرعباس

221 24 -38/8 49 80 قشم
23،148 2،489 9/4 5،144 4،700 بندرلنگه

176 19 -22/0 39 50 الوان
0 0 0/0 0 0 كيش
0 0 0/0 0 0 ابوموسي

19،494 2،096 -7/8 4،332 4،696 ميناب
100،931 10،853 2/4 22،429 21،900 جمع منطقه
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استان هرمزگان

ميزان مصرف و يارانه نفتگاز منطقه

ميزان مصرف و يارانه نفتكوره منطقه

يارانه هر ناحيه در سال 1385 يارانه مصرفرشد مصرفرشد مصرف مصرف ( 1000 ليتر) نام ناحيه
ميليون ريال (هزار دالر) 85 84

4،469،687 480،612 29/0 1،015،838 787،642 بندرعباس
260،731 28،036 14/8 59،257 51،606 قشم
532،404 57،248 5/3 121،001 114،944 بندرلنگه
228،140 24،531 16/5 51،850 44،510 الوان
848،043 91،187 -6/7 192،737 206،630 كيش
57،407 6،173 -9/9 13،047 14،484 ابوموسي

364،188 39،160 7/3 82،770 77،133 ميناب
6،760،600 726،946 18/5 1،536،500 1،296،949 جمع منطقه

هر ناحيه در سال 1385يارانه هر ناحيه در سال 1385يارانه هر ناحيه در سال 1385 يارانه مصرفرشد مصرفرشد مصرف مصرف ( 1000 ليتر) نام ناحيه
ميليون ريال (هزار دالر) 85 84

4،090،897 439،881 11/6 1،573،422 1،409،605 بندرعباس
43،735 4،703 0/0 16،821 0 قشم
8،671 932 39/4 3،335 2،392 بندرلنگه

14،726 1،583 96/8 5،664 2،878 الوان
0 0 0/0 0 0 كيش
0 0 0/0 0 0 ابوموسي

5،070 545 -19/6 1،950 2،425 ميناب
4،163،099 447،645 13/0 1،601،192 1،417،300 جمع منطقه

ميزان مصرف، رشد مصرف، يارانه و ... استان ها



284

آمارنامه مصرف فرآورده هاى انرژى زا -1385

استان هرمزگان

  1385 درصد مصرف نفت سفيد، نفتگاز و نفتكوره استان هرمزگان در بخش هاى مختلف مصرف در سال

نمودار ميزان يارانه بنزين موتور، نفت سفيد ونفتگاز استان هرمزگان در سال 1385

كشتى ادارات خانگى اصناف نيروگاهها ارتش كشاورزى صنايع حمل و نقل شرح

0 0 99 0 0 0 1 0 0 نفت سفيد
13 4 0 2 26 0 5 4 45 نفتگاز
17 1 0 0 70 0 0 12 0 نفتكوره

ارقام: ميليون ريال
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ميزان مصرف، رشد مصرف، يارانه و ... استان ها

استان همدان
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آمارنامه مصرف فرآورده هاى انرژى زا -1385

استان همدان

وضعيت جغرافيائى استان

ــال 1352 تأسيس گرديده است. اين استان با مساحتى در حدود 19،368 كيلومتر مربع  ــتان همدان در س ــال 1352 تأسيس گرديده است. اين استان با مساحتى در حدود 19،368 كيلومتر مربع اس ــتان همدان در س ــال 1352 تأسيس گرديده است. اين استان با مساحتى در حدود 19،368 كيلومتر مربع اس همدان در س
1/2 درصد از مساحت كل كشور را به خود اختصاص داده است و از نظر وسعت بيست وسومين استان كشور 
محسوب مى گردد. جمعيت اين استان در سال 1385بالغ بر 1،703،267 نفر برآورد گرديده كه 2/4 درصد از 

جمعيت كل كشور را شامل مى شود و تراكم نسبى جمعيت در آن 88  نفر در هر كيلومتر مربع مى باشد.

گاز طبيعى و چهار فرآورده عمده استانمصرف گاز طبيعى و چهار فرآورده عمده استانمصرف گاز طبيعى و چهار فرآورده عمده استان

سال 1385 مجموع مصرف چهار فرآورده استان شامل بنزين موتور، نفت سفيد، نفتگاز و نفتكوره 1651 در سال 1385 مجموع مصرف چهار فرآورده استان شامل بنزين موتور، نفت سفيد، نفتگاز و نفتكوره 1651 در سال 1385 مجموع مصرف چهار فرآورده استان شامل بنزين موتور، نفت سفيد، نفتگاز و نفتكوره 1651 
ــامل مى شود و استان را در  ــور را ش ــت. اين ميزان مصرف 2/0 درصد مصرف كل كش ميليون ليتر بوده اس

رتبه 18 ام قرار داده است.
ــتان 480 ميليون ليتر بنزين موتور (1/8 درصد كل كشور)، 205 ميليون  ــتان 480 ميليون ليتر بنزين موتور (1/8 درصد كل كشور)، 205 ميليون از مجموع مصرف چهار فرآورده اس ــتان 480 ميليون ليتر بنزين موتور (1/8 درصد كل كشور)، 205 ميليون از مجموع مصرف چهار فرآورده اس مجموع مصرف چهار فرآورده اس
ــور) 608 ميليون ليتر نفتگاز (1/9 درصد كل كشور) و 358 ميليون ليتر  ــفيد (2/8 درصد كل كش ليتر نفت س

نفتكوره (2/3 درصد كل كشور) بوده است.
مصرف بنزين موتور به ازاء هر نفر معادل 282 ليتر بوده كه از اين جهت استان در رتبه 28 قرار گرفته سرانه مصرف بنزين موتور به ازاء هر نفر معادل 282 ليتر بوده كه از اين جهت استان در رتبه 28 قرار گرفته سرانه مصرف بنزين موتور به ازاء هر نفر معادل 282 ليتر بوده كه از اين جهت استان در رتبه 28 قرار گرفته 
ــت. همچنين مصرف گاز طبيعى استان 2161 ميليون متر مكعب بوده كه اين ميزان مصرف 2/1 درصد  اس

مصرف كل كشور شامل مى شود و استان را در رتبه 12 قرار داده است.

يارانه چهارفرآورده عمده استان

ــال 1385 بالغ بر 6209 ميليارد ريال (معادل 668 ميليون  ــتان در س ــال 1385 بالغ بر 6209 ميليارد ريال (معادل 668 ميليون مجموع يارانه چهار فرآورده عمده اس ــتان در س ــال 1385 بالغ بر 6209 ميليارد ريال (معادل 668 ميليون مجموع يارانه چهار فرآورده عمده اس ــتان در س يارانه چهار فرآورده عمده اس
ــور را شامل مى گردد و از اين نظر استان در رتبه  ــت. اين ميزان يارانه 2 درصد يارانه كل كش دالر) بوده اس

19 قرار گرفته است.
ــور)، نفت سفيد 923  ــهم بنزين موتور  1680 ميليارد ريال (8 /1 درصد كل كش ــتان، س ــهم بنزين موتور  1680 ميلياردمجموع يارانه اس ــتان، س ميلياردمجموع يارانه اس ــهم بنزين موتور  1680 از  ــتان، س ــهم بنزين موتور  1680 از مجموع يارانه اس ــتان، س مجموع يارانه اس
ــور) و نفتكوره 931  ــور)، نفتگاز 2675 ميليون ريال (1/9 درصد كل كش ميليارد ريال (2/8 درصد كل كش

ميليارد ريال (2/3 درصد كل كشور) بوده است.
ــتان در رتبه 28 قرار  ــد كه از اين حيث اس ــرانه يارانه بنزين موتور به ازاء هر نفر 986،340 ريال مى باش ــتان در رتبه 28 قرار س ــد كه از اين حيث اس ــرانه يارانه بنزين موتور به ازاء هر نفر 986،340 ريال مى باش ــتان در رتبه 28 قرار س ــد كه از اين حيث اس يارانه بنزين موتور به ازاء هر نفر 986،340 ريال مى باش

گرفته است.

برخى از مصرف كنندگان عمده انرژى استان:

- نيروگاه شهيد مفتح غرب
سيمان اكباتان– سيمان اكباتان– سيمان اكباتان سيمان هگمتان - سيمان هگمتان - سيمان هگمتان 
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استان همدان

ميزان مصرف و يارانه بنزين موتور منطقه

ميزان مصرف و يارانه نفت سفيد منطقه

يارانه هر ناحيه در سال 1385 يارانه مصرفرشد مصرفرشد مصرف مصرف ( 1000 ليتر) نام ناحيه
ميليون ريال (هزار دالر) 85 84
814،356 87،565 9/2 232،673 212،993 همدان
269،700 29،000 9/1 77،057 70،634 مالير
148،400 15،957 11/4 42،400 38،070 نهاوند
77،263 8،308 13/8 22،075 19،404 تويسركان
81،214 8،733 10/6 23،204 20،978 اسداباد

105،231 11،315 28/1 30،066 23،465 بهار
91،371 9،825 11/1 26،106 23،491 رزن
93،251 10،027 8/8 26،643 24،481 كبودرآهنگ

1،680،784 180،729 10/8 480،224 433،516 جمع منطقه

يارانه هر ناحيه در سال 1385 يارانه مصرفرشد مصرفرشد مصرف مصرف ( 1000 ليتر) نام ناحيه
ميليون ريال (هزار دالر) 85 84
109،593 11،784 -2/2 24،354 24،913 همدان
90،248 9،704 -2/5 20،055 20،566 مالير

138،339 14،875 5/7 30،742 29،084 نهاوند
70،061 7،533 -2/7 15،569 15،996 تويسركان
74،228 7،981 4/5 16،495 15،789 اسداباد

109،940 11،821 -14/9 24،431 28،710 بهار
118،553 12،748 -4/4 26،345 27،551 رزن
210،348 22،618 5/0 46،744 44،528 كبودرآهنگ
921،308 99،065 -1/2 204،735 207،137 منطقهجمع منطقهجمع منطقه

ميزان مصرف، رشد مصرف، يارانه و ... استان ها
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آمارنامه مصرف فرآورده هاى انرژى زا -1385

استان همدان

ميزان مصرف و يارانه نفتگاز منطقه

ميزان مصرف و يارانه نفتكوره منطقه

هر ناحيه در سال 1385يارانه هر ناحيه در سال 1385يارانه هر ناحيه در سال 1385 يارانه مصرفرشد مصرفرشد مصرف مصرف ( 1000 ليتر) نام ناحيه
ميليون ريال (هزار دالر) 85 84
801،698 86،204 -1/0 182،204 184،117 همدان
374،044 40،220 -0/5 85،010 85،413 مالير
185،561 19،953 2/3 42،173 41،206 نهاوند
129،043 13،876 10/3 29،328 26،594 تويسركان
119،038 12،800 -7/7 27،054 29،300 اسداباد
356،748 38،360 18/0 81،079 68،724 بهار
306،970 33،008 12/5 69،766 62،001 رزن
403،124 43،347 -3/3 91،619 94،767 كبودرآهنگ

2،676،225 287،766 2/7 608،233 592،122 منطقهجمع منطقهجمع منطقه

يارانه هر ناحيه در سال 1385 يارانه مصرفرشد مصرفرشد مصرف مصرف ( 1000 ليتر) نام ناحيه
ميليون ريال (هزار دالر) 85 84
812،695 87،387 -10/3 312،575 348،497 همدان
43،038 4،628 -11/0 16،553 18،609 مالير
4،654 500 -32/9 1،790 2،668 نهاوند

11،526 1،239 4/9 4،433 4،225 تويسركان
3،390 365 33/3 1،304 978 اسداباد

18،229 1،960 -3/2 7،011 7،246 بهار
31،710 3،410 93/6 12،196 6،300 رزن
6،583 708 -22/0 2،532 3،248 كبودرآهنگ

931،824 100،196 -8/5 358،394 391،771 منطقهجمع منطقهجمع منطقه
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استان همدان

  1385 درصد مصرف نفت سفيد، نفتگاز و نفتكوره استان همدان در بخش هاى مختلف مصرف در سال

نمودار ميزان يارانه بنزين موتور، نفت سفيد ونفتگاز استان همدان در سال 1385

كشتى ادارات خانگى اصناف نيروگاهها ارتش كشاورزى صنايع حمل و نقل شرح

0 2 95 1 0 0 0 2 0 نفت سفيد
0 1 2 1 0 0 36 7 53 نفتگاز
0 0 0 5 68 6 0 21 0 نفتكوره

ارقام: ميليون ريال

ميزان مصرف، رشد مصرف، يارانه و ... استان ها
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آمارنامه مصرف فرآورده هاى انرژى زا -1385

يزداستان يزداستان يزد
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استان يزد

وضعيت جغرافيائى استان

يزد  در سال 1352 تأسيس گرديده است. اين استان با مساحتى در حدود 129،285 كيلومتر مربع 7/9 استان يزد  در سال 1352 تأسيس گرديده است. اين استان با مساحتى در حدود 129،285 كيلومتر مربع 7/9 استان يزد  در سال 1352 تأسيس گرديده است. اين استان با مساحتى در حدود 129،285 كيلومتر مربع 7/9 
درصد از مساحت كل كشور را به خود اختصاص داده است و از نظر وسعت چهارمين استان كشور محسوب 
ــتان در سال 1385 بالغ بر 990،818 نفر برآورد گرديده كه 1/4 درصد از جمعيت  مى گردد. جمعيت اين اس

كل كشور را شامل مى شود و تراكم نسبى جمعيت در آن  8 نفر در هر كيلومتر مربع مى باشد.

گاز طبيعى و چهار فرآورده عمده استانمصرف گاز طبيعى و چهار فرآورده عمده استانمصرف گاز طبيعى و چهار فرآورده عمده استان

سال 1385 مجموع مصرف چهار فرآورده استان شامل بنزين موتور، نفت سفيد، نفتگاز و نفتكوره 2070 در سال 1385 مجموع مصرف چهار فرآورده استان شامل بنزين موتور، نفت سفيد، نفتگاز و نفتكوره 2070 در سال 1385 مجموع مصرف چهار فرآورده استان شامل بنزين موتور، نفت سفيد، نفتگاز و نفتكوره 2070 
ــامل مى شود و استان را در  ــور را ش ــت. اين ميزان مصرف 2/5 درصد مصرف كل كش ميليون ليتر بوده اس

رتبه 15 ام قرار داده است.
ــتان 438 ميليون ليتر بنزين موتور (1/6 درصد كل كشور)، 125 ميليون  ــتان 438 ميليون ليتر بنزين موتور (1/6 درصد كل كشور)، 125 ميليون از مجموع مصرف چهار فرآورده اس ــتان 438 ميليون ليتر بنزين موتور (1/6 درصد كل كشور)، 125 ميليون از مجموع مصرف چهار فرآورده اس مجموع مصرف چهار فرآورده اس
ليتر نفت سفيد (1/7 درصد كل كشور) 1060 ميليون ليتر نفتگاز (3/4 درصد كل كشور) و 447 ميليون ليتر 

نفتكوره (2/9درصدكل كشور) بوده است.
مصرف بنزين موتور به ازاء هر نفر معادل 442 ليتر بوده كه از اين جهت استان در رتبه 3 قرار گرفته سرانه مصرف بنزين موتور به ازاء هر نفر معادل 442 ليتر بوده كه از اين جهت استان در رتبه 3 قرار گرفته سرانه مصرف بنزين موتور به ازاء هر نفر معادل 442 ليتر بوده كه از اين جهت استان در رتبه 3 قرار گرفته 
ــت. همچنين مصرف گاز طبيعى استان 1338 ميليون متر مكعب بوده كه اين ميزان مصرف 1/3 درصد  اس

مصرف كل كشور شامل مى شود و استان را در رتبه 16 قرار داده است.

يارانه چهارفرآورده عمده استان

ــال 1385 بالغ بر 7922 ميليارد ريال (معادل 852 ميليون  ــتان در س ــال 1385 بالغ بر 7922 ميليارد ريال (معادل 852 ميليون مجموع يارانه چهار فرآورده عمده اس ــتان در س ــال 1385 بالغ بر 7922 ميليارد ريال (معادل 852 ميليون مجموع يارانه چهار فرآورده عمده اس ــتان در س يارانه چهار فرآورده عمده اس
ــامل مى گردد و از اين نظر استان در  ــور را ش ــت. اين ميزان يارانه 2/6 درصد يارانه كل كش دالر) بوده اس

رتبه 15 قرار گرفته است.
ميليارد ريال (1/6 درصد كل كشور)، نفت سفيد 563 ميليارد ريال (1/6 درصد كل كشور)، نفت سفيد 563 ميليارد مجموع يارانه استان، سهم بنزين موتور 1533از مجموع يارانه استان، سهم بنزين موتور 1533از مجموع يارانه استان، سهم بنزين موتور 1533ميليارد

ــور) و نفتكوره 1162 ميليارد  ــور) و نفتكوره 1162 ميليارد  ريال (3/4 درصد كل كش ميليارد  ريال (3/4 درصد كل كش ــور)، نفتگاز 4664 ميليارد ــور)، نفتگاز 4664 ميلياردريال (1/7 درصد كل كش ميلياردريال (1/7 درصد كل كش
ريال (2/9 درصد كل كشور) بوده است.

ــتان در رتبه 3 قرار  ــد كه از اين حيث اس ــرانه يارانه بنزين موتور به ازاء هر نفر 1،547،206ريال مى باش ــتان در رتبه 3 قرار س ــد كه از اين حيث اس ــرانه يارانه بنزين موتور به ازاء هر نفر 1،547،206ريال مى باش ــتان در رتبه 3 قرار س ــد كه از اين حيث اس يارانه بنزين موتور به ازاء هر نفر 1،547،206ريال مى باش
گرفته است.

برخى از مصرف كنندگان عمده انرژى استان:

- نيروگاههاى گازى و سيكل تركيبى يزد

ميزان مصرف، رشد مصرف، يارانه و ... استان ها
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آمارنامه مصرف فرآورده هاى انرژى زا -1385

استان يزد

ميزان مصرف و يارانه بنزين موتور منطقه

ميزان مصرف و يارانه نفت سفيد منطقه

هر ناحيه در سال 1385يارانه هر ناحيه در سال 1385يارانه هر ناحيه در سال 1385 يارانه مصرفرشد مصرفرشد مصرف مصرف ( 1000 ليتر) نام ناحيه
ميليون ريال (هزار دالر) 85 84
850،150 91،414 9/1 242،900 222،702 يزد
107،345 11،542 12/5 30،670 27،263 تفت
59،098 6،355 3/7 16،885 16،286 ابركوه

197،610 21،248 25/0 56،460 45،154 اردكان
66،850 7،188 10/2 19،100 17،327 بافق

149،730 16،100 12/1 42،780 38،149 مهريز
100،940 10،854 11/5 28،840 25،859 طبس

1،531،723 164،701 11/4 437،635 392،740 منطقهجمع منطقهجمع منطقه

هر ناحيه در سال 1385يارانه هر ناحيه در سال 1385يارانه هر ناحيه در سال 1385 يارانه مصرفرشد مصرفرشد مصرف مصرف ( 1000 ليتر) نام ناحيه
ميليون ريال (هزار دالر) 85 84
123،750 13،306 -15/5 27،500 32،538 يزد
87،300 9،387 -5/3 19،400 20،482 تفت
42،750 4،597 -9/8 9،500 10،533 ابركوه
49،230 5،294 10/1 10،940 9،934 اردكان
70،200 7،548 8/4 15،600 14،385 بافق
88،875 9،556 -4/8 19،750 20،749 مهريز
99،000 10،645 -0/2 22،000 22،049 طبس

561،105 60،334 -4/6 124،690 130،670 منطقهجمع منطقهجمع منطقه
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استان يزد

ميزان مصرف و يارانه نفتگاز منطقه

ميزان مصرف و يارانه نفتكوره منطقه

يارانه هر ناحيه در سال 1385 يارانه مصرفرشد مصرفرشد مصرف مصرف ( 1000 ليتر) نام ناحيه
ميليون ريال (هزار دالر) 85 84

2،321،000 249،570 17/7 527،500 448،248 يزد
345،400 37،140 5/5 78،500 74،399 تفت
170،720 18،357 -12/0 38،800 44،107 ابركوه
541،200 58،194 0/6 123،000 122،265 اردكان
297،440 31،983 10/1 67،600 61،380 بافق
664،400 71،441 -3/8 151،000 156،967 مهريز
322،520 34،680 2/8 73،300 71،305 طبس

4،662،680 501،363 3 /8 1،059،700 978،671 منطقهجمع منطقهجمع منطقه

هر ناحيه در سال 1385يارانه هر ناحيه در سال 1385يارانه هر ناحيه در سال 1385 يارانه مصرفرشد مصرفرشد مصرف مصرف ( 1000 ليتر) نام ناحيه
ميليون ريال (هزار دالر) 85 84
903،973 97،201 -5/9 347،682 369،515 يزد

3،640 391 13/1 1،400 1،238 تفت
5،200 559 7/1 2،000 1،868 ابركوه

158،080 16،998 -2/1 60،800 62،099 اردكان
15،054 1،619 -6/1 5،790 6،168 بافق
60،320 6،486 1/4 23،200 22،880 مهريز
15،080 1،622 1/3 5،800 5،728 طبس

1،161،347 124،876 -4/9 446،672 469،496 منطقهجمع منطقهجمع منطقه

ميزان مصرف، رشد مصرف، يارانه و ... استان ها
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استان يزد

  1385 درصد مصرف نفت سفيد، نفتگاز و نفتكوره استان يزد در بخش هاى مختلف مصرف در سال

نمودار ميزان يارانه بنزين موتور، نفت سفيد ونفتگاز استان يزد در سال 1385

كشتى ادارات خانگى اصناف نيروگاهها ارتش كشاورزى صنايع حمل و نقل شرح

0 2 96 1 0 0 0 1 0 نفت سفيد
0 2 2 1 11 0 16 13 55 نفتگاز
0 0 0 22 0 0 0 78 0 نفتكوره

ارقام: ميليون ريال
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