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استان ایالم
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استان ایالم

وضعیت جغرافیائی استان

اس��تان ایالم در س��ال1353 تأسیس گردیده است. این استان با مس��احتی در حدود 20،133 کیلومتر مربع 
1/2درصد از مساحت کل کشور را به خود اختصاص داده است و از نظر وسعت بیست ودومین استان کشور 
محسوب می گردد. جمعیت این استان در سال 1387 بالغ بر 550،727 نفر برآورد گردیده که 0/8 درصد از 

جمعیت کل کشور را شامل می شود و تراکم نسبی جمعیت در آن 27 نفر در هر کیلومتر مربع می باشد.

مصرف گاز طبیعی و چهار فرآورده عمده استان

در س��ال 1387 مجموع مصرف چهار فرآورده اس��تان شامل بنزین موتور، نفت سفید، نفتگاز و نفتكوره584 
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 29 قرار داده است.
از مجموع مصرف چهار فرآورده اس��تان 154 میلیون لیتر بنزین موتور )0/6 درصد کل کشور(، 119 میلیون 
لیتر نفت س��فید )1/8 درصد کل کش��ور( 227 میلیون لیتر نفتگاز )0/7 درصد کل کشور( و 81  میلیون لیتر 

نفتكوره )0/5 درصد کل کشور( بوده است.
سرانه مصرف بنزین موتور به ازاء هر نفر معادل 279 لیتر بوده که از این جهت استان در رتبه 24 قرار گرفته 
اس��ت. همچنین مصرف گاز طبیعی اس��تان 30 میلیون متر مكعب بوده که این میزان مصرف 0/02 درصد 

مصرف کل کشور مي باشد و استان را در رتبه 27 قرار داده است.

یارانه چهارفرآورده عمده استان

مجموع یارانه چهار فرآورده عمده اس��تان در س��ال 1387 بالغ بر 3137 میلیارد ریال )معادل 337 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 28 قرار گرفته است.
از مجموع یارانه استان، سهم بنزین موتور 660 میلیارد ریال )0/6 درصد کل کشور(، نفت سفید 752 میلیارد 
ریال )1/8 درصد کل کشور(، نفتگاز 1408 میلیارد ریال )0/7 درصد کل کشور( و نفتكوره 314 میلیارد ریال 

)0/5درصد کل کشور( بوده است.
س��رانه یارانه بنزین موتور به ازاء هر نفر 1198هزار ریال می باش��د که از این حیث اس��تان در رتبه 24 قرار 

گرفته است.

برخی از مصرف کنندگان عمده انرژی استان:

- سیمان ایالم

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



170

آمارنامه مصرف فرآورده های نفتی انرژی زا -1387

استان ایالم

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

426،169 45،825 3/5 99،109 95،725 ایالم
97،262 10،458 1/0 22،619 22،386 دره شهر
73،160 7،867 6/6 17،014 15،961 دهلران
63،722 6،852 7/2 14،819 13،822 چرداول

660،312 71،001 3/8 153،561 147،894 جمع منطقه

یارانه هر ناحیه در سال 1387  یارانه
رشد مصرف

مصرف ) 1000 لیتر(
نام ناحیه

میلیون ریال )هزار دالر( 87 86

462،401 49،721 -13/1 73،397 84،421 ایالم
119،196 12،817 -11/1 18،920 21،274 دره شهر
29،308 3،151 -18/4 4،652 5،700 دهلران

140،874 15،148 -12/0 22،361 25،417 چرداول
751،779 80،836 -12/8 119،330 136،812 جمع منطقه

میزان مصرف و یارانه نفتگاز منطقه
یارانه هر ناحیه در سال 1387 رشد مصرف یارانه

مصرف ) 1000 لیتر(
نام ناحیه

میلیون ریال )هزار دالر( 87 86

805،411 86،603 -1/8 129،905 132،332 ایالم
186،012 20،001 4/8 30،002 28،615 دره شهر
248،087 26،676 -0/3 40،014 40،126 دهلران
168،367 18،104 -5/3 27،156 28،683 چرداول

1،407،877 151،385 -1/2 227،077 229،756 جمع 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

18،361 1،974 -43/5 4،708 8،336 ایالم
13،225 1،422 423/3 3،391 648 دره شهر
9،454 1،017 8/5 2،424 2،235 دهلران

273،199 29،376 5/0 70،051 66،746 چرداول
314،239 33،789 3/3 80،574 77،965 جمع منطقه
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استان ایالم

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

ارقام: میلیون ریال

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

نمودار مصرف بنزین موتور استان ایالم طی12ماهه سال 1387

          چرداول                    دهلران                     دره شهر                     ایالم

ارقام: هزارلیتردرسال
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استان بوشهر

وضعیت جغرافیائی استان

اس��تان بوشهر در س��ال 1352 تأسیس گردیده است. این استان با مساحتی در حدود 22،743 کیلومتر مربع 
1/4 درصد از مس��احت کل کش��ور را به خود اختصاص داده اس��ت و از نظر وسعت نوزدهمین استان کشور 
محسوب می گردد. جمعیت این استان در سال 1387 بالغ بر 900،300 نفر برآورد گردیده که 1/3 درصد از 

جمعیت کل کشور را شامل می شود و تراکم نسبی جمعیت در آن 40 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 1663 
میلیون لیتر بوده اس��ت. این میزان مصرف 2 درصد مصرف کل کش��ور را شامل می شود و استان را در رتبه 

18 قرار داده است.
از مجموع مصرف چهار فرآورده استان 362 میلیون لیتر بنزین موتور)1/5 درصد کل کشور(،37 میلیون لیتر 
نفت س��فید )0/5 درصد کل کش��ور( 1137 میلیون لیتر نفتگاز )3/4 درصد کل کش��ور( و 122 میلیون لیتر 

نفتكوره )0/7 درصد کل کشور( بوده است.
سرانه مصرف بنزین موتور به ازاء هر نفر معادل 402 لیتر بوده که از این جهت استان در رتبه 5 قرار گرفته 
اس��ت. همچنین مصرف گاز طبیعی استان 2980 میلیون متر مكعب بوده که این میزان مصرف 2/4 درصد 

مصرف کل کشور مي باشد و استان را در رتبه 12 قرار داده است.

یارانه چهارفرآورده عمده استان

مجموع یارانه چهار فرآورده عمده اس��تان در س��ال 1387 بالغ بر 9318 میلیارد ریال )معادل 1001 میلیون 
دالر( بوده اس��ت. این میزان یارانه 2/2 درصد یارانه کل کش��ور را ش��امل می گردد و از این نظر استان در 

رتبه 17 قرار گرفته است.
از مجموع یارانه استان، سهم بنزین موتور 1555 میلیارد ریال )1/5درصد کل کشور(، نفت سفید 233 میلیارد 
ریال )0/5 درصد کل کشور(، نفتگاز 7050 میلیارد ریال )3/4 درصد کل کشور( و نفتكوره 475 میلیارد ریال 

)0/7 درصد کل کشور( بوده است.
س��رانه یارانه بنزین موتور به ازاء هر نفر 1727هزار ریال می باش��د که از این حیث اس��تان در رتبه 5 قرار 

گرفته است.

برخی از مصرف کنندگان عمده انرژی استان:

- نیروگاه بوشهر – نیروگاه کنگان 
- سیمان بوشهر )دشتستان( 

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

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
619،768 66،642 4/7 144،132 137،667 بوشهر
208،946 22،467 5/7 48،592 45،988 گناوه
15،798 1،699 -2/5 3،674 3،770 خارک

279،608 30،065 13/3 65،025 57،401 دیر
322،801 34،710 -0/1 75،070 75،150 برازجان
107،655 11،576 -3/3 25،036 25،903 عسلویه

1،554،575 167،159 4/5 361،529 345،879 جمع منطقه

یارانه هر ناحیه در سال 1387 رشد مصرف یارانه مصرف ) 1000 لیتر( نام ناحیه
میلیون ریال )هزار دالر( 87 86
96،327 10،358 -5/7 15،290 16،216 بوشهر
48،674 5،234 3/3 7،726 7،479 گناوه
1،008 108 -21/2 160 203 خارک

18،554 1،995 -22/0 2،945 3،778 دیر
68،261 7،340 -4/5 10،835 11،347 برازجان

0 0 0/0 0 0 عسلویه
232،823 25،035 -5/3 36،956 39،023 جمع منطقه
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استان بوشهر

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،853،341 199،284 5/4 298،926 283،561 بوشهر
457،399 49،183 -0/7 73،774 74،298 گناوه
780،146 83،887 -31/8 125،830 184،389 خارک
740،038 79،574 10/2 119،361 108،337 دیر
668،552 71،887 0/7 107،831 107،116 برازجان

2،550،630 274،261 129/8 411،392 179،046 عسلویه
7،050،107 758،076 21/4 1،137،114 936،747 جمع منطقه

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

نام ناحیه
میلیون ریال )هزار دالر( 87 86

8،221 884 -8/2 2،108 2،297 بوشهر
971 104 0/0 249 249 گناوه

0 0 0/0 0 0 خارک
14،036 1،509 136/0 3،599 1،525 دیر

447،833 48،154 1/4 114،829 113،295 برازجان
3،955 425 170/4 1،014 375 عسلویه

475،016 51،077 3/4 121،799 117،741 جمع منطقه

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

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

ارقام: میلیون ریال

نمودار مصرف بنزین موتور استان بوشهر طی12ماهه سال 1387

ارقام: هزارلیتردرسال

      عسلویه            برازجان               دیر               خارك              گناوه               بوشهر

ارقام: هزارلیتردرسال
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