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آمارنامه مصرف فرآورده هاى انرژى زا -1385

استان بوشهر

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

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

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

0 0 100 0 0 0 0 0 0 نفت سفيد
13 3 0 1 11 2 3 23 45 نفتگاز
56 6 0 0 0 0 0 38 0 نفتكوره

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

تهراناستان تهراناستان تهران
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آمارنامه مصرف فرآورده هاى انرژى زا -1385

استان تهران

وضعيت جغرافيائى استان

ــاحتى در حدود 18،814كيلومتر مربع  ــتان تهران در سال 1357 تأسيس گرديده است. اين استان با مس ــاحتى در حدود 18،814كيلومتر مربع س ــتان تهران در سال 1357 تأسيس گرديده است. اين استان با مس ــاحتى در حدود 18،814كيلومتر مربع س تهران در سال 1357 تأسيس گرديده است. اين استان با مس ا
1/2درصد از مساحت كل كشور را به خود اختصاص داده است و از نظر وسعت بيست وچهارمين استان كشور 
محسوب مى گردد. جمعيت اين استان در سال 1385بالغ بر 13،413،348 نفر برآورد گرديده كه 19درصد از 
جمعيت كل كشور را شامل مى شود و تراكم نسبى جمعيت در آن 713 نفر در هر كيلومتر مربع مى باشد.

گاز طبيعى  وچهار فرآورده عمده استانمصرف گاز طبيعى  وچهار فرآورده عمده استانمصرف گاز طبيعى  وچهار فرآورده عمده استان

سال 1385 مجموع مصرف چهار فرآورده استان شامل بنزين موتور، نفت سفيد، نفتگاز و نفتكوره 11848 در سال 1385 مجموع مصرف چهار فرآورده استان شامل بنزين موتور، نفت سفيد، نفتگاز و نفتكوره 11848 در سال 1385 مجموع مصرف چهار فرآورده استان شامل بنزين موتور، نفت سفيد، نفتگاز و نفتكوره 11848 
ــور را شامل مى شود و استان را در  ــت. اين ميزان مصرف 14/6 درصد مصرف كل كش ميليون ليتر بوده اس

رتبه 1 ام قرار داده است.
مجموع مصرف چهار فرآورده استان 5908 ميليون ليتر بنزين موتور (22 درصد كل كشور)، 503 ميليون از مجموع مصرف چهار فرآورده استان 5908 ميليون ليتر بنزين موتور (22 درصد كل كشور)، 503 ميليون از مجموع مصرف چهار فرآورده استان 5908 ميليون ليتر بنزين موتور (22 درصد كل كشور)، 503 ميليون 
ليتر نفت سفيد (7 درصد كل كشور)4119 ميليون ليتر نفتگاز (13/1 درصد كل كشور) و 1318 ميليون ليتر 

نفتكوره (8/4 درصد كل كشور) بوده است.
مصرف بنزين موتور به ازاء هر نفر معادل440 ليتر بوده كه از اين جهت استان در رتبه 4 قرار گرفته سرانه مصرف بنزين موتور به ازاء هر نفر معادل440 ليتر بوده كه از اين جهت استان در رتبه 4 قرار گرفته سرانه مصرف بنزين موتور به ازاء هر نفر معادل440 ليتر بوده كه از اين جهت استان در رتبه 4 قرار گرفته 
است. همچنين مصرف گاز طبيعى استان 19774 ميليون متر مكعب بوده كه اين ميزان مصرف 19/7 درصد 

مصرف كل كشور شامل مى شود و استان را در رتبه 1 قرار داده است.

يارانه چهارفرآورده عمده استان

ــتان در سال 1385 بالغ بر 44492 ميليارد ريال (معادل 4784 ميليون  ــتان در سال 1385 بالغ بر 44492 ميليارد ريال (معادل 4784 ميليون مجموع يارانه چهار فرآورده عمده اس ــتان در سال 1385 بالغ بر 44492 ميليارد ريال (معادل 4784 ميليون مجموع يارانه چهار فرآورده عمده اس يارانه چهار فرآورده عمده اس
ــور را شامل مى گردد و از اين نظر استان در  ــت. اين ميزان يارانه 14/6 درصد يارانه كل كش دالر) بوده اس

رتبه اول قرار گرفته است.
ــهم بنزين موتور 20678 ميليارد ريال (22 درصد كل كشور)، نفت سفيد 2264  ــتان، س ــهم بنزين موتور 20678 ميلياردمجموع يارانه اس ــتان، س ميلياردمجموع يارانه اس ــهم بنزين موتور 20678 از  ــتان، س ــهم بنزين موتور 20678 از مجموع يارانه اس ــتان، س مجموع يارانه اس
ــور) و نفتكوره 3427  ــور)، نفتگاز 18124 ميليارد ريال (13/1 درصد كل كش ــور)، نفتگاز 18124 ميليارد ريال (7 درصد كل كش ميليارد ريال (7 درصد كل كش ميليارد

ميليارد ريال (8/4 درصد كل كشور) بوده است.
ــتان در رتبه 4 قرار  ــد كه از اين حيث اس ــرانه يارانه بنزين موتور به ازاء هر نفر 1،541،599 ريال مى باش ــتان در رتبه 4 قرار س ــد كه از اين حيث اس ــرانه يارانه بنزين موتور به ازاء هر نفر 1،541،599 ريال مى باش ــتان در رتبه 4 قرار س ــد كه از اين حيث اس يارانه بنزين موتور به ازاء هر نفر 1،541،599 ريال مى باش

گرفته است.

برخى از مصرف كنندگان عمده انرژى استان:

- نيروگاه ري- نيروگاه بعثت - نيروگاه رود شود- نيروگاه پرند - نيروگاه دماوند -  نيروگاههاي بخاري 
و سيكل تركيبي منتظر قائم 

سيمان تهران  - سيمان سفيد شمال -  سيمان فيروزكوه -  سيمان فراز فيروزكوه - سيمان تهران  - سيمان سفيد شمال -  سيمان فيروزكوه -  سيمان فراز فيروزكوه - سيمان تهران  - سيمان سفيد شمال -  سيمان فيروزكوه -  سيمان فراز فيروزكوه 
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استان تهران

ميزان مصرف و يارانه بنزين موتور منطقه

ميزان مصرف و يارانه نفت سفيد منطقه

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

13،339،610 1،434،367 2/1 3،811،317 3،734،320 تهران
75،215 8،088 10/3 21،490 19،477 فيروزكوه

538،426 57،895 11/5 153،836 137،986 ورامين
1،316،816 141،593 8/7 376،233 345،990 شهريار
861،536 92،638 9/5 246،153 224،898 اسالم شهر
511،410 54،990 12/4 146،117 129،995 كريمرباط كريمرباط كريم
319،204 34،323 13/1 91،201 80،612 دماوند
325،276 34،976 7/9 92،936 86،140 پاكدشت

2،774،937 298،380 10/2 792،839 719،487 كرج
66،115 7،109 10/4 18،890 17،111 نساء

550،557 59،200 8/6 157،302 144،892 هشتگرد
20،679،099 2،223،559 4/7 5،908،314 5،640،908 منطقهجمع منطقهجمع منطقه

يارانه هر ناحيه در سال 1385 يارانه مصرفرشد مصرفرشد مصرف مصرف ( 1000 ليتر) نام ناحيه
ميليون ريال (هزار دالر) 85 84
606،740 65،241 100/1 134،831 67،373 تهران
77،706 8،355 2/7 17،268 16،816 فيروزكوه
54،914 5،905 -35/9 12،203 19،030 ورامين

377،937 40،638 -33/7 83،986 126،708 شهريار
45،072 4،846 -33/6 10،016 15،089 اسالم شهر

217،062 23،340 -37/8 48،236 77،571 كريمرباط كريمرباط كريم
103،577 11،137 -4/3 23،017 24،045 دماوند
51،458 5،533 -35/7 11،435 17،777 پاكدشت

396،477 42،632 -21/8 88،106 112،728 كرج
33،026 3،551 -1/0 7،339 7،416 نساء

299،732 32،229 -11/2 66،607 74،992 هشتگرد
2،263،698 243،408 -10/1 503،044 559،545 جمع منطقه

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

استان تهران

ميزان مصرف و يارانه نفتگاز منطقه

ميزان مصرف و يارانه نفتكوره منطقه

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

10،063،227 1،082،067 15/6 2،287،097 1،978،440 تهران
251،412 27،034 12/4 57،139 50،825 فيروزكوه
810،858 87،189 4/0 184،286 177،142 ورامين

1،137،994 122،365 -12/7 258،635 296،380 شهريار
638،194 68،623 -7/9 145،044 157،447 اسالم شهر
640،970 68،922 -11/0 145،675 163،712 كريمرباط كريمرباط كريم
463،487 49،837 1/3 105،338 104،020 دماوند
793،514 85،324 12/7 180،344 160،002 پاكدشت

2،071،054 222،694 -0/8 470،694 474،412 كرج
138،349 14،876 3/6 31،443 30،350 نساء

1،114،498 119،838 -1/8 253،295 258،020 هشتگرد
18،123،556 1،948،769 7/0 4،118،990 3،850،750 منطقهجمع منطقهجمع منطقه

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

1،815،000 195،161 16/8 698،077 597،818 تهران
8،949 962 -19/9 3،442 4،296 فيروزكوه

111،004 11،936 -11/9 42،694 48،475 ورامين
100،994 10،860 -9/2 38،844 42،767 شهريار
21،739 2،337 -9/4 8،361 9،227 اسالم شهر
77،389 8،321 -14/4 29،765 34،764 كريمرباط كريمرباط كريم
9،828 1،057 -46/9 3،780 7،116 دماوند

150،264 16،157 1/3 57،794 57،077 پاكدشت
857،514 92،206 -27/5 329،813 455،107 كرج

0 0 0/0 0 0 نساء
273،666 29،426 -9/3 105،256 116،006 هشتگرد

3،426،348 368،424 -4/0 1،317،826 1،372،653 منطقهجمع منطقهجمع منطقه
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استان تهران

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

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

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

0 19 78 1 0 1 0 1 0 نفت سفيد
0 4 7 2 29 4 6 8 40 نفتگاز
0 0 0 10 41 1 0 48 0 نفتكوره

ارقام: ميليون ريال

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

چهار محال و بختيارىاستان چهار محال و بختيارىاستان چهار محال و بختيارى
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استان چهار محال و بختيارى

وضعيت جغرافيائى استان

چهارمحال و بختياري در سال 1352 تأسيس گرديده است. اين استان با مساحتى در حدود 16،332 استان چهارمحال و بختياري در سال 1352 تأسيس گرديده است. اين استان با مساحتى در حدود 16،332 استان چهارمحال و بختياري در سال 1352 تأسيس گرديده است. اين استان با مساحتى در حدود 16،332 
كيلومتر مربع 1 درصد از مساحت كل كشور را به خود اختصاص داده است و از نظر وسعت بيست وششمين 
ــال 1385 بالغ بر 857،910 نفر برآورد گرديده  ــوب مى گردد. جمعيت اين استان در س ــتان كشور محس اس
ــامل مى شود و تراكم نسبى جمعيت در آن 53 نفر در هر كيلومتر  ــور را ش كه 1/2 درصد از جمعيت كل كش

مربع مى باشد.

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

ــال 1385 مجموع مصرف چهار فرآورده استان شامل بنزين موتور، نفت سفيد، نفتگاز و نفتكوره 608  ــال 1385 مجموع مصرف چهار فرآورده استان شامل بنزين موتور، نفت سفيد، نفتگاز و نفتكوره 608 در س ــال 1385 مجموع مصرف چهار فرآورده استان شامل بنزين موتور، نفت سفيد، نفتگاز و نفتكوره 608 در س س
ــامل مى شود و استان را در  ــور را ش ــت. اين ميزان مصرف 0/7 درصد مصرف كل كش ميليون ليتر بوده اس

رتبه 28 ام قرار داده است.
ــتان 262 ميليون ليتر بنزين موتور (1درصد كل كشور)، 96 ميليون ليتر  ــتان 262 ميليون ليتر بنزين موتور (1درصد كل كشور)، 96 ميليون ليتر از مجموع مصرف چهار فرآورده اس ــتان 262 ميليون ليتر بنزين موتور (1درصد كل كشور)، 96 ميليون ليتر از مجموع مصرف چهار فرآورده اس مجموع مصرف چهار فرآورده اس
نفت سفيد (1/3 درصد كل كشور) 221 ميليون ليتر نفتگاز (0/7 درصد كل كشور) و 29 ميليون ليتر نفتكوره 

(0/2 درصد كل كشور) بوده است.
مصرف بنزين موتور به ازاء هر نفر معادل 305 ليتر بوده كه از اين جهت استان در رتبه 23 قرار گرفته سرانه مصرف بنزين موتور به ازاء هر نفر معادل 305 ليتر بوده كه از اين جهت استان در رتبه 23 قرار گرفته سرانه مصرف بنزين موتور به ازاء هر نفر معادل 305 ليتر بوده كه از اين جهت استان در رتبه 23 قرار گرفته 
ــتان 782 ميليون متر مكعب بوده. كه اين ميزان مصرف 0/8 درصد  ــت. همچنين مصرف گاز طبيعى اس اس

مصرف كل كشور شامل مى شود و استان را در رتبه 23 قرار داده است.

يارانه چهارفرآورده عمده استان

ــال 1385 بالغ بر 2397 ميليارد ريال (معادل 258 ميليون  ــتان در س ــال 1385 بالغ بر 2397 ميليارد ريال (معادل 258 ميليون مجموع يارانه چهار فرآورده عمده اس ــتان در س ــال 1385 بالغ بر 2397 ميليارد ريال (معادل 258 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 0/8 درصد يارانه كل كش دالر) بوده اس

رتبه 28 قرار گرفته است.
ميليارد ريال (1 درصد كل كشور)، نفت سفيد 432 ميليارد ريال (1 درصد كل كشور)، نفت سفيد 432 ميليارد ــتان، سهم بنزين موتور 917 ميليارد ــتان، سهم بنزين موتور 917 ميلياردمجموع يارانه اس ميلياردمجموع يارانه اس ــتان، سهم بنزين موتور 917 از  ــتان، سهم بنزين موتور 917 از مجموع يارانه اس مجموع يارانه اس

ــور) و نفتكوره 75 ميليارد ريال  ــور) و نفتكوره 75 ميليارد ريال (0/7 درصد كل كش ميليارد ريال (0/7 درصد كل كش ــور)، نفتگاز 972 ميليارد ــور)، نفتگاز 972 ميلياردريال (1/3 درصد كل كش ميلياردريال (1/3 درصد كل كش
(0/2 درصد كل كشور) بوده است.

ــد كه از اين حيث استان در رتبه 23 قرار  ــرانه يارانه بنزين موتور به ازاء هر نفر 1،068،877 ريال مى باش ــد كه از اين حيث استان در رتبه 23 قرار س ــرانه يارانه بنزين موتور به ازاء هر نفر 1،068،877 ريال مى باش ــد كه از اين حيث استان در رتبه 23 قرار س يارانه بنزين موتور به ازاء هر نفر 1،068،877 ريال مى باش
گرفته است.

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

استان چهار محال و بختيارى

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
588،056 63،232 9/5 168،016 153،446 شهركرد
183،866 19،770 11/3 52،533 47،200 بروجن
144،130 15،498 6/3 41،180 38،737 لردگان
916،052 98،500 9/3 261،729 239،383 منطقهجمع منطقهجمع منطقه

يارانه هر ناحيه در سال 1385 يارانه مصرفرشد مصرفرشد مصرف مصرف ( 1000 ليتر) نام ناحيه
ميليون ريال (هزار دالر) 85 84
283،455 30،479 4/9 62،990 60،065 شهركرد
18،095 1،946 -20/3 4،021 5،045 بروجن

132،363 14،233 4/3 29،414 28،205 لردگان
433،913 46،657 3/3 96،425 93،315 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
630،282 67،772 8/3 143،246 132،227 شهركرد
211،970 22،792 8/5 48،175 44،420 بروجن
130،420 14،024 0/8 29،641 29،392 لردگان
972،673 104،588 7/3 221،062 206،039 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
71،534 7،692 -40/3 27،513 46،076 شهركرد

265 29 -33/3 102 153 بروجن
4،332 466 64/8 1،666 1،011 لردگان

76،131 8،186 -38/0 29،281 47،240 منطقهجمع منطقهجمع منطقه
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استان چهار محال و بختيارى

درصد مصرف نفت سفيد، نفتگاز و نفتكوره استان چهار محال و بختيارى در بخش هاى مختلف مصرف در سال 1385  

نمودار ميزان يارانه بنزين موتور، نفت سفيد ونفتگاز استان چهار محال و بختيارى در سال 1385

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

0 1 98 0 0 0 0 1 0 نفت سفيد
0 6 0 1 0 0 10 7 75 نفتگاز
0 4 0 79 0 0 0 17 0 نفتكوره

ارقام: ميليون ريال

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

استان خوزستان
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استان خوزستان

وضعيت جغرافيائى استان

ــاحتى در حدود 64،055 كيلومتر  ــال 1316 تأسيس گرديده است. اين استان با مس ــتان خوزستان در س ــاحتى در حدود 64،055 كيلومتر اس ــال 1316 تأسيس گرديده است. اين استان با مس ــتان خوزستان در س ــاحتى در حدود 64،055 كيلومتر اس ــال 1316 تأسيس گرديده است. اين استان با مس خوزستان در س
ــاحت كل كشور را به خود اختصاص داده است و از نظر وسعت دهمين استان كشور  مربع 3/9 درصد از مس
محسوب مى گردد. جمعيت اين استان در سال 1385 بالغ بر 4،274،979 نفر برآورد گرديده كه6/1 درصد از 

جمعيت كل كشور را شامل مى شود و تراكم نسبى جمعيت در آن 67 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 4081 در سال 1385 مجموع مصرف چهار فرآورده استان شامل بنزين موتور، نفت سفيد، نفتگاز و نفتكوره 4081 در سال 1385 مجموع مصرف چهار فرآورده استان شامل بنزين موتور، نفت سفيد، نفتگاز و نفتكوره 4081 
ــور را شامل مى شود و استان را در رتبه  ــت. اين ميزان مصرف 5 درصد مصرف كل كش ميليون ليتر بوده اس

5 ام قرار داده است.
ــور)، 91 ميليون  ــتان 1447 ميليون ليتر بنزين موتور(5/4 درصد كل كش ــور)، 91 ميليون از مجموع مصرف چهار فرآورده اس ــتان 1447 ميليون ليتر بنزين موتور(5/4 درصد كل كش ــور)، 91 ميليون از مجموع مصرف چهار فرآورده اس ــتان 1447 ميليون ليتر بنزين موتور(5/4 درصد كل كش مجموع مصرف چهار فرآورده اس
ليتر نفت سفيد (1/3 درصد كل كشور) 1949 ميليون ليتر نفتگاز (6/2 درصد كل كشور) و 594 ميليون ليتر 

نفتكوره (3/8 درصد كل كشور) بوده است.
مصرف بنزين موتور به ازاء هر نفر معادل 338 ليتر بوده كه از اين جهت استان در رتبه 17 قرار گرفته سرانه مصرف بنزين موتور به ازاء هر نفر معادل 338 ليتر بوده كه از اين جهت استان در رتبه 17 قرار گرفته سرانه مصرف بنزين موتور به ازاء هر نفر معادل 338 ليتر بوده كه از اين جهت استان در رتبه 17 قرار گرفته 
ــه اين ميزان مصرف 10/2  ــتان 10290 ميليون متر مكعب بوده. ك ــت. همچنين مصرف گاز طبيعى اس اس

درصد مصرف كل كشور شامل مى شود و استان را در رتبه 3 قرار داده است.

يارانه چهارفرآورده عمده استان

ــتان در سال 1385 بالغ بر 15594 ميليارد ريال (معادل 1677 ميليون  ــتان در سال 1385 بالغ بر 15594 ميليارد ريال (معادل 1677 ميليون مجموع يارانه چهار فرآورده عمده اس ــتان در سال 1385 بالغ بر 15594 ميليارد ريال (معادل 1677 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 5/1 درصد يارانه كل كش دالر) بوده اس

رتبه 5 قرار گرفته است.
ــور)، نفت سفيد 410  ــهم بنزين موتور 5065 ميليارد ريال (5/4 درصد كل كش ــتان، س ــهم بنزين موتور 5065 ميلياردمجموع يارانه اس ــتان، س ميلياردمجموع يارانه اس ــهم بنزين موتور 5065 از  ــتان، س ــهم بنزين موتور 5065 از مجموع يارانه اس ــتان، س مجموع يارانه اس
ــور) و نفتكوره 1544  ــور)، نفتگاز 8576 ميليارد ريال (6/2 درصد كل كش ــور)، نفتگاز 8576 ميليارد ريال (1/3 درصد كل كش ميليارد ريال (1/3 درصد كل كش ميليارد

ميليارد ريال (3/8 درصد كل كشور) بوده است.
ــد كه از اين حيث استان در رتبه 17 قرار  ــرانه يارانه بنزين موتور به ازاء هر نفر 1،184،684 ريال مى باش ــد كه از اين حيث استان در رتبه 17 قرار س ــرانه يارانه بنزين موتور به ازاء هر نفر 1،184،684 ريال مى باش ــد كه از اين حيث استان در رتبه 17 قرار س يارانه بنزين موتور به ازاء هر نفر 1،184،684 ريال مى باش

گرفته است.

برخى از مصرف كنندگان عمده انرژى استان:

- نيروگاه رامين- نيروگاه آبادان- نيروگاه شهيد مدحج 
سيمان خوزستان (رامهرمز) - سيمان بهبهان- سيمان كارون (مسجد سليمان) - سيمان خوزستان (رامهرمز) - سيمان بهبهان- سيمان كارون (مسجد سليمان) - سيمان خوزستان (رامهرمز) - سيمان بهبهان- سيمان كارون (مسجد سليمان) 

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

استان خوزستان

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،999،704 215،022 11/0 571،344 514،769 اهواز
171،843 18،478 9/8 49،098 44،718 مسجدسليمان
424،911 45،689 21/6 121،403 99،807 انديمشك
242،781 26،105 5/0 69،366 66،050 شوشتر
235،365 25،308 8/6 67،247 61،924 بهبهان
358،260 38،523 14/4 102،360 89،466 رامهرمز
451،815 48،582 11/2 129،090 116،066 دزفول
431،914 46،442 6/3 123،404 116،084 آبادان
405،188 43،569 9/7 115،768 105،552 ماهشهر
159،145 17،112 13/9 45،470 39،931 اميديه
181،895 19،559 16/5 51،970 44،602 خرمشهر

5،062،820 544،389 11/4 1،446،520 1،298،969 منطقهجمع منطقهجمع منطقه

يارانه هر ناحيه در سال 1385 يارانه مصرفرشد مصرفرشد مصرف مصرف ( 1000 ليتر) نام ناحيه
ميليون ريال (هزار دالر) 85 84
36،792 3،956 -12/8 8،176 9،377 اهواز
36،356 3،909 7/0 8،079 7،553 مسجدسليمان
53،897 5،795 1/2 11،977 11،830 انديمشك
36،837 3،961 5/2 8،186 7،781 شوشتر
31،856 3،425 3/7 7،079 6،824 بهبهان
78،003 8،387 17/5 17،334 14،752 رامهرمز
70،178 7،546 -4/6 15،595 16،348 دزفول
38،534 4،143 150/3 8،563 3،421 آبادان
16،034 1،724 -5/1 3،563 3،755 ماهشهر
4،073 438 -23/2 905 1،178 اميديه
5،742 617 22/6 1،276 1،041 خرمشهر

408،299 43،903 8/2 90،733 83،860 منطقهجمع منطقهجمع منطقه
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استان خوزستان

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  رشد مصرف مصرف ( 1000 ليتر) نام ناحيه
ميليون ريال (هزار دالر) 85 84

2،903،388 312،192 2/4 659،861 644،430 اهواز
175،560 18،877 8/0 39،900 36،931 مسجدسليمان

1،011،718 108،787 10/1 229،936 208،857 انديمشك
429،559 46،189 -4/3 97،627 102،010 شوشتر
349،510 37،582 0/1 79،434 79،338 بهبهان
520،432 55،960 5/4 118،280 112،214 رامهرمز
484،801 52،129 10/1 110،182 100،101 دزفول

1،244،210 133،786 58/9 282،775 178،002 آبادان
816،640 87،811 1/3 185،600 183،300 ماهشهر
256،524 27،583 16/0 58،301 50،275 اميديه
381،251 40،995 7/7 86،648 80،423 خرمشهر

8،573،594 921،892 9/7 1،948،544 1،775،881 منطقهجمع منطقهجمع منطقه

يارانه هر ناحيه در سال 1385 يارانه رشد مصرف مصرف ( 1000 ليتر) نام ناحيه
ميليون ريال (هزار دالر) 85 84
886،660 95،340 -43/0 341،023 598،785 اهواز
251،469 27،040 1/3 96،719 95،524 مسجدسليمان
60،793 6،537 -4/6 23،382 24،514 انديمشك

108،009 11،614 -32/1 41،542 61،206 شوشتر
10،062 1،082 -76/4 3،870 16،378 بهبهان
20،069 2،158 79/0 7،719 4،312 رامهرمز
69،329 7،455 -1/4 26،665 27،031 دزفول
46،998 5،054 8،893/0 18،076 201 آبادان
77،384 8،321 36/9 29،763 21،735 ماهشهر

642 69 -9/9 247 274 اميديه
12،678 1،363 21/3 4،876 4،020 خرمشهر

1،544،093 166،032 -30/5 593،882 853،980 منطقهجمع منطقهجمع منطقه

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

استان خوزستان

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

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

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

0 6 90 1 0 2 0 1 0 نفت سفيد
4 2 0 1 8 1 5 13 66 نفتگاز
3 0 0 1 19 0 0 77 0 نفتكوره

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

وىخراسان رضوىخراسان رضوى استان 
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آمارنامه مصرف فرآورده هاى انرژى زا -1385

استان خراسان رضوى

وضعيت جغرافيائى استان

ــاحتى در حدود 144،681  ــيس گرديده است. اين استان با مس ــان رضوي در سال 1316 تأس ــتان خراس ــاحتى در حدود 144،681 اس ــيس گرديده است. اين استان با مس ــان رضوي در سال 1316 تأس ــتان خراس ــاحتى در حدود 144،681 اس ــيس گرديده است. اين استان با مس ــان رضوي در سال 1316 تأس خراس
كيلومتر مربع 8/9 درصد از مساحت كل كشور را به خود اختصاص داده است و از نظر وسعت سومين استان 
ــور محسوب مى گردد. جمعيت اين استان در سال 1385 بالغ بر 5،593،079 نفر برآورد گرديده كه 7/9  كش
ــبى جمعيت در آن 39 نفر در هر كيلومتر مربع  ــامل مى شود و تراكم نس ــور را ش درصد از جمعيت كل كش

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 4822 در سال 1385 مجموع مصرف چهار فرآورده استان شامل بنزين موتور، نفت سفيد، نفتگاز و نفتكوره 4822 در سال 1385 مجموع مصرف چهار فرآورده استان شامل بنزين موتور، نفت سفيد، نفتگاز و نفتكوره 4822 
ــامل مى شود و استان را در  ــور را ش ــت. اين ميزان مصرف 5/9 درصد مصرف كل كش ميليون ليتر بوده اس

رتبه 3 ام قرار داده است.
مجموع مصرف چهار فرآورده استان 1808 ميليون ليتر بنزين موتور(6/7 درصد كل كشور)، 557 ميليون از مجموع مصرف چهار فرآورده استان 1808 ميليون ليتر بنزين موتور(6/7 درصد كل كشور)، 557 ميليون از مجموع مصرف چهار فرآورده استان 1808 ميليون ليتر بنزين موتور(6/7 درصد كل كشور)، 557 ميليون 
ليتر نفت سفيد (7/7 درصد كل كشور) 1789 ميليون ليتر نفتگاز (5/7 درصد كل كشور) و 668 ميليون ليتر 

نفتكوره (4/3 درصد كل كشور) بوده است.
مصرف بنزين موتور به ازاء هر نفر معادل 323 ليتر بوده كه از اين جهت استان در رتبه 19 قرار گرفته سرانه مصرف بنزين موتور به ازاء هر نفر معادل 323 ليتر بوده كه از اين جهت استان در رتبه 19 قرار گرفته سرانه مصرف بنزين موتور به ازاء هر نفر معادل 323 ليتر بوده كه از اين جهت استان در رتبه 19 قرار گرفته 
ــت. همچنين مصرف گاز طبيعى استان 7837 ميليون متر مكعب بوده كه اين ميزان مصرف 7/8 درصد  اس

مصرف كل كشور شامل مى شود و استان را در رتبه 4 قرار داده است.

يارانه چهارفرآورده عمده استان

ــتان در سال 1385 بالغ بر 18443 ميليارد ريال (معادل 1983 ميليون  ــتان در سال 1385 بالغ بر 18443 ميليارد ريال (معادل 1983 ميليون مجموع يارانه چهار فرآورده عمده اس ــتان در سال 1385 بالغ بر 18443 ميليارد ريال (معادل 1983 ميليون مجموع يارانه چهار فرآورده عمده اس يارانه چهار فرآورده عمده اس
ــور را شامل مى گردد و از اين نظر استان در رتبه  ــت. اين ميزان يارانه 6 درصد يارانه كل كش دالر) بوده اس

3 قرار گرفته است.
ــور)، نفت سفيد 2507  ــهم بنزين موتور 6328 ميليارد ريال (6/7 درصد كل كش ــتان، س ــهم بنزين موتور 6328 ميلياردمجموع يارانه اس ــتان، س ميلياردمجموع يارانه اس ــهم بنزين موتور 6328 از  ــتان، س ــهم بنزين موتور 6328 از مجموع يارانه اس ــتان، س مجموع يارانه اس
ــور) و نفتكوره 1737  ــور)، نفتگاز 7872 ميليارد ريال (5/7 درصد كل كش ــور)، نفتگاز 7872 ميليارد ريال (7/7 درصد كل كش ميليارد ريال (7/7 درصد كل كش ميليارد

ميليارد ريال (4/3 درصد كل كشور) بوده است.
ــد كه از اين حيث استان در رتبه 19 قرار  ــرانه يارانه بنزين موتور به ازاء هر نفر 1،131،398 ريال مى باش ــد كه از اين حيث استان در رتبه 19 قرار س ــرانه يارانه بنزين موتور به ازاء هر نفر 1،131،398 ريال مى باش ــد كه از اين حيث استان در رتبه 19 قرار س يارانه بنزين موتور به ازاء هر نفر 1،131،398 ريال مى باش

گرفته است.

برخى از مصرف كنندگان عمده انرژى استان:

- نيروگاه هاي بخاري و گازي مشهد -  نيروگاه طوس -  نيروگاه نيشابور -  نيروگاه شريعتي  
سيمان شرق - سيمان شرق - سيمان شرق 
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استان خراسان رضوى

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

4،000،819 430،196 10/1 1،143،091 1،037،982 مشهد
185،843 19،983 3/1 53،098 51،497 قوچان
441،315 47،453 9/5 126،090 115،177 نيشابور
55،622 5،981 13/4 15،892 14،015 درگز

245،928 26،444 6/0 70،265 66،284 تربت جام
435،715 46،851 7/4 124،490 115،860 سبزوار
67،312 7،238 13/0 19،232 17،022 برداسكن

419،545 45،112 8/0 119،870 111،012 تربت حيدريه
170،072 18،287 12/2 48،592 43،318 كاشمر
139،108 14،958 10/8 39،745 35،864 كناباد
72،205 7،764 11/7 20،630 18،469 خواف
94،220 10،131 -9/0 26،920 29،568 فردوس

6،327،703 680،398 9/2 1،807،915 1،656،068 منطقهجمع منطقهجمع منطقه

يارانه هر ناحيه در سال 1385 يارانه رشد مصرف مصرف ( 1000 ليتر) نام ناحيه
ميليون ريال (هزار دالر) 85 84
629،001 67،635 -2/5 139،778 143،341 مشهد
127،116 13،668 -3/2 28،248 29،189 قوچان
258،165 27،760 -2/4 57،370 58،776 نيشابور
57،128 6،143 -19/5 12،695 15،775 درگز

257،364 27،674 -10/4 57،192 63،846 تربت جام
294،422 31،658 -5/1 65،427 68،936 سبزوار
44،010 4،732 -2/5 9،780 10،031 برداسكن

333،356 35،845 -5/7 74،079 78،553 تربت حيدريه
82،661 8،888 -14/3 18،369 21،443 كاشمر

170،451 18،328 -3/0 37،878 39،040 كناباد
136،031 14،627 6/5 30،229 28،386 خواف
116،280 12،503 -21/2 25،840 32،785 فردوس

2،505،983 269،460 -5/6 556،885 590،101 منطقهجمع منطقهجمع منطقه

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

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

3،313،367 356،276 1/7 753،038 740،153 مشهد
232،976 25،051 -7/6 52،949 57،311 قوچان

1،475،839 158،692 26/0 335،418 266،236 نيشابور
56،012 6،023 16/7 12،730 10،910 درگز

329،723 35،454 -8/7 74،937 82،088 تربت جام
773،476 83،169 -0,3 175،790 176،253 سبزوار
66،334 7،133 -4/8 15،076 15،840 برداسكن

844،127 90،766 -4/9 191،847 201،724 تربت حيدريه
135،093 14،526 1/9 30،703 30،128 كاشمر
251،244 27،016 -0/2 57،101 57،227 كناباد
175،828 18،906 8/5 39،961 36،818 خواف
219،534 23،606 -3/7 49،894 51،802 فردوس

7،873،554 846،619 3/6 1،789،444 1،726،490 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
896،165 96،362 -18/0 344،679 420،335 مشهد
40،867 4،394 -54/6 15،718 34،623 قوچان

105،370 11،330 -21/8 40،527 51،853 نيشابور
3،858 415 -14/8 1،484 1،741 درگز

115،323 12،400 13/2 44،355 39،183 تربت جام
243،230 26،154 7/0 93،550 87،415 سبزوار
31،574 3،395 -13/2 12،144 13،990 برداسكن

151،213 16،260 1/2 58،159 57،485 تربت حيدريه
60،866 6،545 -5/0 23،410 24،638 كاشمر
42،762 4،598 3/0 16،447 15،961 كناباد
15،774 1،696 -0/9 6،067 6،121 خواف
29،242 3،144 -8/4 11،247 12،278 فردوس

1،736،246 186،693 -12/8 667،787 765،623 منطقهجمع منطقهجمع منطقه
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استان خراسان رضوى

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

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

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

0 2 95 3 0 0 0 0 0 نفت سفيد
0 1 1 1 10 0 16 9 61 نفتگاز
0 0 0 22 14 0 0 64 0 نفتكوره

ارقام: ميليون ريال

ميزان مصرف، رشد مصرف، يارانه و ... استان ها
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خراسان شمالىاستان خراسان شمالىاستان خراسان شمالى
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استان خراسان شمالى

جغرافيائى استانوضعيت جغرافيائى استانوضعيت جغرافيائى استان

خراسان شمالي در سال 1383 تأسيس گرديده است. اين استان با مساحتى در حدود 28،434 كيلومتر استان خراسان شمالي در سال 1383 تأسيس گرديده است. اين استان با مساحتى در حدود 28،434 كيلومتر استان خراسان شمالي در سال 1383 تأسيس گرديده است. اين استان با مساحتى در حدود 28،434 كيلومتر 
ــت و از نظر وسعت پانزدهمين استان  ــور را به خود اختصاص داده اس ــاحت كل كش مربع 1/7 درصد از مس
برآورد گرديده كه 1/2  نفر برآورد گرديده كه 1/2  نفر برآورد گرديده كه 1/2  ــال 1385 بالغ بر811،572  ــور محسوب مى گردد. جمعيت اين استان در س كش
ــامل مى شود و تراكم نسبى جمعيت در آن 28/5 نفر در هر كيلومتر مربع  ــور را ش درصد از جمعيت كل كش

مى باشد.

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

ــال 1385 مجموع مصرف چهار فرآورده استان شامل بنزين موتور، نفت سفيد، نفتگاز و نفتكوره 680  ــال 1385 مجموع مصرف چهار فرآورده استان شامل بنزين موتور، نفت سفيد، نفتگاز و نفتكوره 680 در س ــال 1385 مجموع مصرف چهار فرآورده استان شامل بنزين موتور، نفت سفيد، نفتگاز و نفتكوره 680 در س س
ــامل مى شود و استان را در  ــور را ش ــت. اين ميزان مصرف 0/8 درصد مصرف كل كش ميليون ليتر بوده اس

رتبه 27 ام قرار داده است.
ــور)، 122 ميليون  ــتان 197 ميليون ليتر بنزين موتور(0/7 درصد كل كش ــور)، 122 ميليون از مجموع مصرف چهار فرآورده اس ــتان 197 ميليون ليتر بنزين موتور(0/7 درصد كل كش ــور)، 122 ميليون از مجموع مصرف چهار فرآورده اس ــتان 197 ميليون ليتر بنزين موتور(0/7 درصد كل كش مجموع مصرف چهار فرآورده اس
ــور) و 55 ميليون ليتر  ــور) 306 ميليون ليتر نفتگاز (1 درصد كل كش ــفيد (1/7 درصد كل كش ليتر نفت س

نفتكوره (0/4 درصد كل كشور) بوده است.
مصرف بنزين موتور به ازاء هر نفر معادل 243 ليتر بوده كه از اين جهت استان در رتبه 30 قرار گرفته سرانه مصرف بنزين موتور به ازاء هر نفر معادل 243 ليتر بوده كه از اين جهت استان در رتبه 30 قرار گرفته سرانه مصرف بنزين موتور به ازاء هر نفر معادل 243 ليتر بوده كه از اين جهت استان در رتبه 30 قرار گرفته 
ــت. همچنين مصرف گاز طبيعى استان 1278 ميليون متر مكعب بوده كه اين ميزان مصرف 1/3 درصد  اس

مصرف كل كشور شامل مى شود و استان را در رتبه 17 قرار داده است.

چهارفرآورده عمده استانيارانه چهارفرآورده عمده استانيارانه چهارفرآورده عمده استان

ــال 1385 بالغ بر 2728 ميليارد ريال (معادل 293 ميليون  ــتان در س ــال 1385 بالغ بر 2728 ميليارد ريال (معادل 293 ميليون مجموع يارانه چهار فرآورده عمده اس ــتان در س ــال 1385 بالغ بر 2728 ميليارد ريال (معادل 293 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 0/9 درصد يارانه كل كش دالر) بوده اس

رتبه 27 قرار گرفته است.
ميليارد ريال (0/7 درصد كل كشور)، نفت سفيد 549 ميليارد ريال (0/7 درصد كل كشور)، نفت سفيد 549 ميليارد ميلياردمجموع يارانه استان، سهم بنزين موتور 690 ميلياردمجموع يارانه استان، سهم بنزين موتور 690 ميليارد مجموع يارانه استان، سهم بنزين موتور 690 از مجموع يارانه استان، سهم بنزين موتور 690 از 

ــور) و نفتكوره 143 ميلياردريال  ــور) و نفتكوره 143 ميليارد ريال (1 درصد كل كش ميليارد ريال (1 درصد كل كش ــور)، نفتگاز 1346 ميليارد ــور)، نفتگاز 1346 ميلياردريال (1/7 درصد كل كش ميلياردريال (1/7 درصد كل كش
(0/4 درصد كل كشور) بوده است.

ــتان در رتبه 30 قرار  ــد كه از اين حيث اس ــرانه يارانه بنزين موتور به ازاء هر نفر 849،586 ريال مى باش ــتان در رتبه 30 قرار س ــد كه از اين حيث اس ــرانه يارانه بنزين موتور به ازاء هر نفر 849،586 ريال مى باش ــتان در رتبه 30 قرار س ــد كه از اين حيث اس يارانه بنزين موتور به ازاء هر نفر 849،586 ريال مى باش
گرفته است.

برخى از مصرف كنندگان عمده انرژى استان:

- نيروگاه شيروان -  نيروگاه سيكل تركيبي شيروان 
سيمان بجنورد- سيمان بجنورد- سيمان بجنورد

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

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
399،998 43،010 34/6 114،285 84،904 بجنورد
114،125 12،271 -7/2 32،607 35،130 اسفراين
174،062 18،716 136/8 49،732 21،000 شيروان
688،184 73،998 39/4 196،624 141،034 منطقهجمع منطقهجمع منطقه

يارانه هر ناحيه در سال 1385 يارانه مصرفرشد مصرفرشد مصرف مصرف ( 1000 ليتر) نام ناحيه
ميليون ريال (هزار دالر) 85 84
290،169 31،201 -1/7 64،482 65،579 بجنورد
123،507 13،280 0/6 27،446 27،288 اسفراين
134،150 14،425 40/7 29،811 21،193 شيروان
547،826 58،906 6/7 121،739 114،060 منطقهجمع منطقهجمع منطقه

يارانه هر ناحيه در سال 1385 يارانه مصرفرشد مصرفرشد مصرف مصرف ( 1000 ليتر) نام ناحيه
ميليون ريال (هزار دالر) 85 84
467،258 50،243 4/3 106،195 101،865 بجنورد
168،155 18،081 -1/7 38،217 38،868 اسفراين
712،140 76،574 700/0 161،850 20،231 شيروان

1،347،553 144،898 90/3 306،262 160،964 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
34،440 3،703 -12/6 13،246 15،155 بجنورد
74،090 7،967 30/7 28،496 21،805 اسفراين
33،935 3،649 -18/5 13،052 16،017 شيروان

142،464 15،319 3/4 54،794 52،977 جمع منطقه
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استان خراسان شمالى

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

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

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

0 0 98 1 0 0 0 0 0 نفت سفيد
0 1 0 1 39 0 13 5 41 نفتگاز
0 0 0 32 0 0 0 67 0 نفتكوره

ارقام: ميليون ريال

ميزان مصرف، رشد مصرف، يارانه و ... استان ها
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خراسان جنوبىاستان خراسان جنوبىاستان خراسان جنوبى
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جغرافيائى استانوضعيت جغرافيائى استانوضعيت جغرافيائى استان

خراسان جنوبي در سال1383 تأسيس گرديده است. اين استان با مساحتى در حدوداستان خراسان جنوبي در سال1383 تأسيس گرديده است. اين استان با مساحتى در حدوداستان خراسان جنوبي در سال1383 تأسيس گرديده است. اين استان با مساحتى در حدود69،555 كيلومتر 
ــور را به خود اختصاص داده است و از نظر وسعت نهمين استان كشور  ــاحت كل كش مربع 4/3درصد از مس
محسوب مى گردد. جمعيت اين استان در سال 1385 بالغ بر 636،420 نفر برآورد گرديده كه 0/9 درصد از 

جمعيت كل كشور را شامل مى شود و تراكم نسبى جمعيت در آن 9 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

ــال 1385 مجموع مصرف چهار فرآورده استان شامل بنزين موتور، نفت سفيد، نفتگاز و نفتكوره 824  ــال 1385 مجموع مصرف چهار فرآورده استان شامل بنزين موتور، نفت سفيد، نفتگاز و نفتكوره 824 در س ــال 1385 مجموع مصرف چهار فرآورده استان شامل بنزين موتور، نفت سفيد، نفتگاز و نفتكوره 824 در س س
ــور را شامل مى شود و استان را در رتبه  ــت. اين ميزان مصرف 1 درصد مصرف كل كش ميليون ليتر بوده اس

26 ام قرار داده است.
ــور)، 169 ميليون  ــتان189 ميليون ليتر بنزين موتور(0/7 درصد كل كش ــور)، 169 ميليون از مجموع مصرف چهار فرآورده اس ــتان189 ميليون ليتر بنزين موتور(0/7 درصد كل كش ــور)، 169 ميليون از مجموع مصرف چهار فرآورده اس ــتان189 ميليون ليتر بنزين موتور(0/7 درصد كل كش مجموع مصرف چهار فرآورده اس
ــور) و 154 ميليون ليتر  ــور) 312 ميليون ليتر نفتگاز (1 درصد كل كش ــفيد (2/3 درصد كل كش ليتر نفت س

نفتكوره (1 درصد كل كشور) بوده است.
ــتان در رتبه 26 قرار  ــر معادل 297 ليتر بوده كه از اين جهت اس ــرف بنزين موتور به ازاء هر نف ــرانه مص ــتان در رتبه 26 قرار س ــر معادل 297 ليتر بوده كه از اين جهت اس ــرف بنزين موتور به ازاء هر نف ــرانه مص ــتان در رتبه 26 قرار س ــر معادل 297 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.

چهارفرآورده عمده استانيارانه چهارفرآورده عمده استانيارانه چهارفرآورده عمده استان

ــال 1385 بالغ بر 3195 ميليارد ريال (معادل 344 ميليون  ــتان در س ــال 1385 بالغ بر 3195 ميليارد ريال (معادل 344 ميليون مجموع يارانه چهار فرآورده عمده اس ــتان در س ــال 1385 بالغ بر 3195 ميليارد ريال (معادل 344 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 1 درصد يارانه كل كش دالر) بوده اس

26 قرار گرفته است.
ميليارد ريال (0/7 درصد كل كشور)، نفت سفيد 761 ميليارد ريال (0/7 درصد كل كشور)، نفت سفيد 761 ميليارد ميلياردمجموع يارانه استان، سهم بنزين موتور 662 ميلياردمجموع يارانه استان، سهم بنزين موتور 662 ميليارد مجموع يارانه استان، سهم بنزين موتور 662 از مجموع يارانه استان، سهم بنزين موتور 662 از 

ــور) و نفتكوره 400 ميليارد ريال  ــور) و نفتكوره 400 ميليارد ريال (1 درصد كل كش ميليارد ريال (1 درصد كل كش ــور)، نفتگاز 1373 ميليارد ــور)، نفتگاز 1373 ميلياردريال (2/3 درصد كل كش ميلياردريال (2/3 درصد كل كش
(1 درصد كل كشور) بوده است.

ــد كه از اين حيث استان در رتبه 26 قرار  ــرانه يارانه بنزين موتور به ازاء هر نفر 1،039،408 ريال مى باش ــد كه از اين حيث استان در رتبه 26 قرار س ــرانه يارانه بنزين موتور به ازاء هر نفر 1،039،408 ريال مى باش ــد كه از اين حيث استان در رتبه 26 قرار س يارانه بنزين موتور به ازاء هر نفر 1،039،408 ريال مى باش
گرفته است.

برخى از مصرف كنندگان عمده انرژى استان:

- نيروگاه قائن 
سيمان قائن - سيمان قائن - سيمان قائن 

استان خراسان جنوبى

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

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
403،130 43،347 16/8 115،180 98،581 بيرجند
120،824 12،992 14/8 34،521 30،058 نهبندان
138،089 14،848 17/6 39،454 33،558 قائن
662،043 71،187 16/6 189،155 162،197 جمع منطقه

يارانه هر ناحيه در سال 1385 يارانه رشد مصرف مصرف ( 1000 ليتر) نام ناحيه
ميليون ريال (هزار دالر) 85 84
490،473 52،739 -3/4 108،994 112،836 بيرجند
81،513 8،765 -0/6 18،114 18،227 نهبندان

188،906 20،312 11/3 41،979 37،721 قائن
760،892 81،816 0/2 169،087 168،784 منطقهجمع منطقهجمع منطقه

يارانه هر ناحيه در سال 1385 يارانه مصرفرشد مصرفرشد مصرف مصرف ( 1000 ليتر) نام ناحيه
ميليون ريال (هزار دالر) 85 84
775،377 83،374 11/7 176،222 157،705 بيرجند
135،164 14،534 0/6 30،719 30،532 نهبندان
460،548 49،521 12/8 104،670 92،825 قائن

1،371،088 147،429 10/9 311،611 281،062 منطقهجمع منطقهجمع منطقه

يارانه هر ناحيه در سال 1385 يارانه مصرفرشد مصرفرشد مصرف مصرف ( 1000 ليتر) نام ناحيه
ميليون ريال (هزار دالر) 85 84
162،240 17،445 27/9 62،400 48،789 بيرجند
11،794 1،268 20/7 4،536 3،759 نهبندان

225،956 24،296 1/8 86،906 85،397 قائن
399،989 43،010 11/5 153،842 137،945 جمع منطقه
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استان خراسان جنوبى

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

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

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

0 2 96 1 0 1 0 0 0 نفت سفيد
0 3 4 1 15 1 10 9 57 نفتگاز
0 0 0 33 0 0 0 67 0 نفتكوره

ارقام: ميليون ريال

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

جغرافيائى استانوضعيت جغرافيائى استانوضعيت جغرافيائى استان

ــال 1352 تأسيس گرديده است. اين استان با مساحتى در حدود 21،773 كيلومتر مربع  ــتان زنجان در س ــال 1352 تأسيس گرديده است. اين استان با مساحتى در حدود 21،773 كيلومتر مربع اس ــتان زنجان در س ــال 1352 تأسيس گرديده است. اين استان با مساحتى در حدود 21،773 كيلومتر مربع اس زنجان در س
ــعت بيستمين استان كشور  ــت و از نظر وس ــور را به خود اختصاص داده اس ــاحت كل كش 1/3 درصد از مس
محسوب مى گردد. جمعيت اين استان در سال 1385 بالغ بر 964،601  نفر برآورد گرديده كه 1/4 درصد از 

جمعيت كل كشور را شامل مى شود و تراكم نسبى جمعيت در آن 44 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

ــال 1385 مجموع مصرف چهار فرآورده استان شامل بنزين موتور، نفت سفيد، نفتگاز و نفتكوره 924  ــال 1385 مجموع مصرف چهار فرآورده استان شامل بنزين موتور، نفت سفيد، نفتگاز و نفتكوره 924 در س ــال 1385 مجموع مصرف چهار فرآورده استان شامل بنزين موتور، نفت سفيد، نفتگاز و نفتكوره 924 در س س
ــامل مى شود و استان را در  ــور را ش ــت. اين ميزان مصرف 1/1 درصد مصرف كل كش ميليون ليتر بوده اس

رتبه 25 ام قرار داده است.
ــور)، 147 ميليون  ــتان 317 ميليون ليتر بنزين موتور(1/2 درصد كل كش ــور)، 147 ميليون از مجموع مصرف چهار فرآورده اس ــتان 317 ميليون ليتر بنزين موتور(1/2 درصد كل كش ــور)، 147 ميليون از مجموع مصرف چهار فرآورده اس ــتان 317 ميليون ليتر بنزين موتور(1/2 درصد كل كش مجموع مصرف چهار فرآورده اس
ــور) و 80 ميليون ليتر  ــور) 380 ميليون ليتر نفتگاز (1/2 درصد كل كش ــفيد (2 درصد كل كش ليتر نفت س

نفتكوره (0/5 درصد كل كشور) بوده است.
مصرف بنزين موتور به ازاء هر نفر معادل 329 ليتر بوده كه از اين جهت استان در رتبه 18 قرار گرفته سرانه مصرف بنزين موتور به ازاء هر نفر معادل 329 ليتر بوده كه از اين جهت استان در رتبه 18 قرار گرفته سرانه مصرف بنزين موتور به ازاء هر نفر معادل 329 ليتر بوده كه از اين جهت استان در رتبه 18 قرار گرفته 
ــتان 788 ميليون متر مكعب بوده. كه اين ميزان مصرف 0/8  درصد  ــت. همچنين مصرف گاز طبيعى اس اس

مصرف كل كشور شامل مى شود و استان را در رتبه 22 قرار داده است.

چهارفرآورده عمده استانيارانه چهارفرآورده عمده استانيارانه چهارفرآورده عمده استان

ــال 1385 بالغ بر 3651 ميليارد ريال (معادل 393 ميليون  ــتان در س ــال 1385 بالغ بر 3651 ميليارد ريال (معادل 393 ميليون مجموع يارانه چهار فرآورده عمده اس ــتان در س ــال 1385 بالغ بر 3651 ميليارد ريال (معادل 393 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 1/2 درصد يارانه كل كش دالر) بوده اس

رتبه 25 قرار گرفته است.
ــور)، نفت سفيد 662  ــهم بنزين موتور 1110 ميليارد ريال (1/2 درصد كل كش ــتان، س ــهم بنزين موتور 1110 ميلياردمجموع يارانه اس ــتان، س ميلياردمجموع يارانه اس ــهم بنزين موتور 1110 از  ــتان، س ــهم بنزين موتور 1110 از مجموع يارانه اس ــتان، س مجموع يارانه اس
ميليارد  ريال (1/2 درصد كل كشور) و نفتكوره 208 ميليارد  ريال (1/2 درصد كل كشور) و نفتكوره 208 ميليارد  ميليارد ريال (2 درصد كل كشور)، نفتگاز 1672 ميليارد ريال (2 درصد كل كشور)، نفتگاز 1672 ميليارد ميليارد

ريال (0/5 درصد كل كشور) بوده است.
ــد كه از اين حيث استان در رتبه 18 قرار  ــرانه يارانه بنزين موتور به ازاء هر نفر 1،150،217 ريال مى باش ــد كه از اين حيث استان در رتبه 18 قرار س ــرانه يارانه بنزين موتور به ازاء هر نفر 1،150،217 ريال مى باش ــد كه از اين حيث استان در رتبه 18 قرار س يارانه بنزين موتور به ازاء هر نفر 1،150،217 ريال مى باش

گرفته است.

برخى از مصرف كنندگان عمده انرژى استان:

سيمان خدابنده- سيمان خدابنده- سيمان خدابنده

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