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

استان کهگیلویه و بویراحمد
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آمارنامه مصرف فرآورده های نفتی انرژی زا -1387

استان کهگیلویه و بویر احمد

وضعیت جغرافیائی استان

اس��تان کهكیلویه و بویراحمد در سال 1355 تأسیس گردیده است. این استان با مساحتی در حدود 15،504 
کیلومترمربع 1درصد از مس��احت کل کشور را به خود اختصاص داده است و از نظر وسعت بیست وهشتمین 
اس��تان کش��ور محسوب می گردد. جمعیت این استان در س��ال 1387 بالغ بر 642،797  نفر برآورد گردیده 
که 0/9 درصد از جمعیت کل کش��ور را ش��امل می شود و تراکم نسبی جمعیت در آن 26 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 364 
میلیون لیتر بوده اس��ت. این میزان مصرف 0/4 درصد مصرف کل کش��ور را ش��امل می شود و استان را در 

رتبه 30 قرار داده است.
از مجموع مصرف چهار فرآورده استان 175 میلیون لیتر بنزین موتور)0/7 درصد کل کشور(، 53 میلیون لیتر 
نفت سفید )0/8 درصد کل کشور( 124 میلیون لیتر نفتگاز )0/4 درصد کل کشور( و 9 میلیون لیتر نفتكوره 

)0/1درصد کل کشور( بوده است.
س��رانه مص��رف بنزی��ن موتور ب��ه ازاء هر نفر مع��ادل 175 لیتر بوده ک��ه از این جهت اس��تان در رتبه 25 
قرارگرفته اس��ت.  همچنین مصرف گاز طبیعی اس��تان 442 میلیون متر مكعب بوده که این میزان مصرف 

0/4درصدمصرف کل کشور مي باشد و استان را در رتبه 26 قرار داده است. 

یارانه چهارفرآورده عمده استان

مجموع یارانه چهار فرآورده عمده اس��تان در س��ال 1387 بالغ بر 1897 میلیارد ریال )معادل 204 میلیون 
دالر( بوده اس��ت. این میزان یارانه 0/4 درصد یارانه کل کش��ور را ش��امل می گردد و از این نظر استان در 

رتبه 30 قرار گرفته است.
از مجموع یارانه استان، سهم بنزین موتور 754 میلیارد ریال )0/7 درصد کل کشور(، نفت سفید 335 میلیارد 
ریال )0/8 درصد کل کش��ور(، نفتگاز 771 میلیارد ریال )0/4 درصد کل کش��ور( و نفتكوره 35 میلیارد ریال 

)0/1 درصد کل کشور( بوده است.
س��رانه یارانه بنزین موتور به ازاء هر نفر1173هزار ریال می باش��د که از این حیث اس��تان در رتبه 25 قرار 

گرفته است.

برخی از مصرف کنندگان عمده انرژی استان:

- سیمان یاسوج 
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استان کهگیلویه و بویر احمد

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
380،718 40،937 7/6 88،539 82،251 یاسوج
174،064 18،717 8/4 40،480 37،337 دهدشت
199،077 21،406 5/4 46،297 43،934 گچساران
753،859 81،060 7/2 175،316 163،522 جمع منطقه

یارانه هر ناحیه در سال 1387 رشد مصرف یارانه مصرف ) 1000 لیتر( نام ناحیه
میلیون ریال )هزار دالر( 87 86
214،603 23،076 -8/3 34،064 37،163 یاسوج
98،293 10،569 -9/8 15،602 17،293 دهدشت
22،289 2،397 -7/7 3،538 3،833 گچساران

335،185 36،041 -8/7 53،204 58،289 جمع منطقه

یارانه هر ناحیه در سال 1387 رشد مصرف یارانه مصرف ) 1000 لیتر( نام ناحیه
میلیون ریال )هزار دالر( 87 86
319،021 34،303 4/9 51،455 49،035 یاسوج
133،219 14،325 -12/0 21،487 24،417 دهدشت
318،451 34،242 19/6 51،363 42،942 گچساران
770،691 82،870 6/8 124،305 116،394 جمع منطقه

یارانه هر ناحیه در سال 1387 رشد مصرف یارانه مصرف ) 1000 لیتر( نام ناحیه
میلیون ریال )هزار دالر( 87 86
29،656 3،189 15/4 7،604 6،587 یاسوج
1،310 141 1/2 336 332 دهدشت
3،717 400 -41/5 953 1،628 گچساران

34،683 3،729 4/0 8،893 8،547 جمع منطقه

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

استان کهگیلویه و بویر احمد

نمودار میزان یارانه بنزین موتور، نفت سفید، نفتگاز و نفتکوره استان کهگیلویه و بویر احمد در سال 1387

ارقام: میلیون ریال

نمودار مصرف بنزین موتور استان کهگیلویه و بویر احمد طی12ماهه سال 1387

               گچساران                            دهدشت                             یاسوج

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

استان گلستان
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آمارنامه مصرف فرآورده های نفتی انرژی زا -1387

استان گلستان

وضعیت جغرافیائی استان

اس��تان گلستان در سال 1376 تأسیس گردیده است. این استان با مساحتی در حدود 20،195 کیلومتر مربع 
1/2 درصد از مساحت کل کشور را به خود اختصاص داده است و از نظر وسعت بیست ویكمین استان کشور 
محسوب می گردد. جمعیت این استان در سال 1387بالغ بر 1،634،019 نفر برآورد گردیده که 2/3 درصد از 

جمعیت کل کشور را شامل می شود و تراکم نسبی جمعیت در آن 81 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 1183 
میلیون لیتر بوده اس��ت. این میزان مصرف 1/4 درصد مصرف کل کش��ور را ش��امل می شود و استان را در 

رتبه 22 قرار داده است.
از مجموع مصرف چهار فرآورده اس��تان 431 میلیون لیتر بنزین موتور)1/8 درصد کل کش��ور(، 140 میلیون 
لیتر نفت س��فید )2/1 درصد کل کش��ور( 505 میلیون لیتر نفتگاز )1/5 درصد کل کشور( و 102 میلیون لیتر 

نفتكوره )0/6 درصد کل کشور( بوده است.
سرانه مصرف بنزین موتور به ازاء هر نفر معادل 264 لیتر بوده که از این جهت استان در رتبه 27 قرار گرفته 
اس��ت. همچنین مصرف گاز طبیعی اس��تان 1222 میلیون متر مكعب بوده که این میزان مصرف 1 درصد 

مصرف کل کشور شامل می شود و استان را در رتبه 21 قرار داده است.

یارانه چهارفرآورده عمده استان

مجموع یارانه چهار فرآورده عمده اس��تان در س��ال 1387 بالغ بر 6268 میلیارد ریال )معادل 673 میلیون 
دالر( بوده اس��ت. این میزان یارانه 1/5 درصد یارانه کل کش��ور را ش��امل می گردد و از این نظر استان در 

رتبه 21 قرار گرفته است.
از مجموع یارانه اس��تان، س��هم بنزین موتور 1852 میلیارد ریال )1/8 درصد کل کش��ور(، نفت سفید 880 
میلی��ارد ریال )2/1 درصد کل کش��ور(، نفتگاز 3132 میلیارد ریال )1/5 درصد کل کش��ور( و نفتكوره 399 

میلیارد ریال )0/6 درصد کل کشور( بوده است.
س��رانه یارانه بنزین موتور به ازاء هر نفر 1133هزار ریال می باش��د که از این حیث اس��تان در رتبه 27 قرار 

گرفته است.

برخی از مصرف کنندگان عمده انرژی استان:

- نیروگاه علی آباد
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میزان مصرف، رشد مصرف، یارانه و ... استان ها

استان گلستان

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

882،124 94،852 1/9 205،145 201،338 گرگان
464،624 49،960 -1/6 108،052 109،768 گنبد کاووس
239،145 25،714 2/6 55،615 54،228 مینودشت
265،925 28،594 -2/9 61،843 63،690 کردکوي

1،851،817 199،120 0/4 430،655 429،024 جمع منطقه

یارانه هر ناحیه در سال 1387 رشد مصرف یارانه
مصرف ) 1000 لیتر(

نام ناحیه
میلیون ریال )هزار دالر( 87 86

230،441 24،779 -17/6 36،578 44،387 گرگان
274،737 29،542 -14/3 43،609 50،858 گنبد کاووس
314،899 33،860 -5/4 49،984 52،865 مینودشت
60،089 6،461 -25/7 9،538 12،830 کردکوي

880،167 94،642 -13/2 139،709 160،940 جمع منطقه

یارانه هر ناحیه در سال 1387 رشد مصرف یارانه
مصرف ) 1000 لیتر(

نام ناحیه
میلیون ریال )هزار دالر( 87 86

1،271،236 136،692 5/5 205،038 194،262 گرگان
896،973 96،449 3/6 144،673 139،602 گنبد کاووس
423،100 45،495 -4/9 68،242 71،769 مینودشت
540،330 58،100 -2/0 87،150 88،908 کردکوي

3،131،639 336،735 2/1 505،103 494،541 جمع منطقه

یارانه هر ناحیه در سال 1387 رشد مصرف یارانه
مصرف ) 1000 لیتر(

نام ناحیه
میلیون ریال )هزار دالر( 87 86

256،487 27،579 32/0 65،766 49،815 گرگان
84،997 9،139 0/7 21،794 21،638 گنبد کاووس
37،171 3،997 19/2 9،531 7،998 مینودشت
20،151 2،167 1/9 5،167 5،073 کردکوي

398،806 42،882 21/0 102،258 84،524 جمع منطقه
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آمارنامه مصرف فرآورده های نفتی انرژی زا -1387

استان گلستان

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

ارقام: میلیون ریال

نمودار مصرف بنزین موتور استان گلستان طی12ماهه سال 1387

         کردکوي                   مینودشت                گنبد کاووس                 گرگان

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

استان گیالن
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آمارنامه مصرف فرآورده های نفتی انرژی زا -1387

استان گیالن

وضعیت جغرافیائی استان 

اس��تان گیالن در سال 1316 تأسیس گردیده است. این اس��تان با مساحتی در حدود 14،042کیلومتر مربع 
0/9درصد از مساحت کل کشور را به خود اختصاص داده است و از نظر وسعت بیست ونهمین استان کشور 
محسوب می گردد. جمعیت این استان در سال 1387بالغ بر 2،416،089 نفر برآورد گردیده که 3/4 درصد از 
جمعیت کل کشور را شامل می شود و تراکم نسبی جمعیت در آن 172 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 2099 
میلیون لیتر بوده اس��ت. این میزان مصرف 2/5 درصد مصرف کل کش��ور را ش��امل می شود و استان را در 

رتبه 16 قرار داده است.
از مجموع مصرف چهار فرآورده اس��تان 903 میلیون لیتر بنزین موتور )3/7 درصد کل کشور(، 391 میلیون 
لیتر نفت س��فید )5/8 درصد کل کش��ور( 779 میلیون لیتر نفتگاز )2/3 درصد کل کشور( و 14 میلیون لیتر 

نفتكوره )0/1 درصد کل کشور( بوده است.
سرانه مصرف بنزین موتور به ازاء هر نفر معادل 374 لیتر بوده که از این جهت استان در رتبه 9 قرار گرفته 
اس��ت. همچنین مصرف گاز طبیعی استان 4529 میلیون متر مكعب بوده که این میزان مصرف 3/7 درصد 

مصرف کل کشور مي باشد و استان را در رتبه 9 قرار داده است.

یارانه چهارفرآورده عمده استان

مجموع یارانه چهار فرآورده عمده استان در سال 1387 بالغ بر 11،246 میلیارد ریال )معادل 1208 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 15 قرار گرفته است.
از مجموع یارانه اس��تان، س��هم بنزین موتور 3881 میلیارد ریال )3/7 درصد کل کش��ور(، نفت سفید 2466 
میلیارد ریال )5/8 درصد کل کشور(، نفتگاز 4831 میلیارد ریال )2/3 درصد کل کشور( و نفتكوره 56 میلیارد 

ریال )0/1 درصد کل کشور( بوده است.
س��رانه یارانه بنزین موتور به ازاء هر نفر 1606هزار ریال می باش��د که از این حیث اس��تان در رتبه 9 قرار 

گرفته است.

برخی از مصرف کنندگان عمده انرژی استان:

- نیروگاه گیالن – نیروگاههای بخاری و سیكل ترکیبی شهید بهشتی 
- سیمان خزر – سیمان لوشان
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استان گیالن

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،504،002 161،721 3/4 349،768 338،409 رشت
372،724 40،078 5/4 86،680 82،233 بندرانزلي
720،719 77،497 5/2 167،609 159،365 الهیجان
170،800 18،366 5/4 39،721 37،680 آستارا
197،787 21،267 -0/4 45،997 46،169 رودبار
285،335 30،681 -0/9 66،357 66،989 رودسر
206،770 22،233 4/1 48،086 46،171 طالش
154،542 16،617 12/9 35،940 31،824 فومن
268،363 28،856 12/0 62،410 55،743 صومعه سرا

3،881،042 417،316 4/4 902،568 864،583 جمع منطقه

یارانه هر ناحیه در سال 1387 رشد مصرف یارانه مصرف ) 1000 لیتر( نام ناحیه
میلیون ریال )هزار دالر( 87 86
773،426 83،164 3/2 122،766 118،906 رشت
130،631 14،046 2/3 20،735 20،259 بندرانزلي
540،918 58،163 8/9 85،860 78،827 الهیجان
70،806 7،614 -2/1 11،239 11،481 آستارا

127،392 13،698 -1/1 20،221 20،453 رودبار
243،407 26،173 -5/0 38،636 40،675 رودسر
199،250 21،425 -6/2 31،627 33،706 طالش
158،376 17،030 0/7 25،139 24،966 فومن
221،527 23،820 3/8 35،163 33،863 صومعه سرا

2،465،732 265،132 2/2 391،386 383،136 جمع منطقه

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

استان گیالن

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،559،410 275،205 -30/6 412،808 594،478 رشت
412،108 44،313 1/3 66،469 65،622 بندرانزلي
494،971 53،223 17/6 79،834 67،891 الهیجان
180،079 19،363 -5/6 29،045 30،769 آستارا
312،716 33،625 -6/1 50،438 53،738 رودبار
197،482 21،235 6/1 31،852 30،021 رودسر
171،418 18،432 1/0 27،648 27،361 طالش
162،316 17،453 8/3 26،180 24،173 فومن
340،244 36،585 8/0 54،878 50،835 صومعه سرا

4،830،742 519،435 -17/5 779،152 944،888 جمع منطقه

یارانه هر ناحیه در سال 1387 رشد مصرف یارانه مصرف ) 1000 لیتر( نام ناحیه
میلیون ریال )هزار دالر( 87 86
34،297 3،688 -1/0 8،794 8،884 رشت

811 87 -46/7 208 390 بندرانزلي
0 0 0/0 0 الهیجان

0 0 0/0 0 آستارا

12،211 1،313 221/8 3،131 973 رودبار
9،044 972 49/7 2،319 1،549 رودسر

0 0 0/0 0 طالش

0 0 0/0 0 فومن

0 0 0/0 0 صومعه سرا

56،363 6،061 22/5 14،452 11،796 جمع منطقه
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استان گیالن

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

ارقام: میلیون ریال

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

نمودار مصرف بنزین موتور استان گیالن طی12ماهه سال 1387

 صومعه سرا      فومن         طالش        رودسر       رودبار        آستارا       الهیجان      بندرانزلي      رشت

ارقام: هزارلیتردرسال
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