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

به تفكیك شهر
{ فصل شانزدهم}
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شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران
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استان آذربایجان شرقی



149

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

استان آذربایجان شرقی

وضعیت جغرافیائی استان

اس��تان آذربایجان ش��رقي در سال 1316 تأس��یس گردیده است. این استان با مس��احتی در حدود 45،650 
کیلومتر مربع 2/8 درصد از مس��احت کل کش��ور را به خود اختصاص داده اس��ت و از نظر وسعت یازدهمین 
اس��تان کشور محسوب می گردد. جمعیت این استان در سال 1387 بالغ بر 3،624،046  نفر برآورد گردیده 
که 5/1 درصد از جمعیت کل کش��ور را ش��امل می شود و تراکم نسبی جمعیت در آن 79 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 3718 
میلیون لیتر بوده اس��ت. این میزان مصرف 4/5 درصد مصرف کل کش��ور را ش��امل می شود و استان را در 

رتبه 8 قرار داده است.
از مجموع مصرف چهار فرآورده استان 1025 میلیون لیتر بنزین موتور) 4/2 درصد کل کشور(، 270 میلیون 
لیتر نفت س��فید )4 درصد کل کش��ور( 1140 میلیون لیتر نفتگاز )3/4 درصد کل کشور( و 1270میلیون لیتر 

نفتكوره )7/4 درصد کل کشور( بوده است.
سرانه مصرف بنزین موتور به ازاء هر نفر معادل 283 لیتر بوده که از این جهت استان در رتبه 21 قرار گرفته 
اس��ت. همچنین مصرف گاز طبیعی استان 6646 میلیون متر مكعب بوده که این میزان مصرف 5/4 درصد 

مصرف کل کشور مي باشد و استان را در رتبه 7 قرار داده است.

یارانه چهارفرآورده عمده استان

مجموع یارانه چهار فرآورده عمده استان در سال 1387 بالغ بر 18،146 میلیارد ریال )معادل 1950 میلیون 
دالر( بوده اس��ت. این میزان یارانه 4/3 درصد یارانه کل کش��ور را ش��امل می گردد و از این نظر استان در 

رتبه 10 قرار گرفته است.
از مجموع یارانه اس��تان، س��هم بنزین موتور 4407 میلیارد ریال )4/2 درصد کل کش��ور(، نفت سفید 1703 
میلیارد ریال )4درصد کل کشور(، نفتگاز 7070 میلیارد ریال )3/4 درصد کل کشور( و نفتكوره 4954 میلیارد 

ریال )7/4 درصد کل کشور( بوده است.
س��رانه یارانه بنزین موتور به ازاء هر نفر 1216هزار ریال می باش��د که از این حیث اس��تان در رتبه 21 قرار 

گرفته است.

برخی از مصرف کنندگان عمده انرژی استان:

- نیروگاه هاي بخاري و گازي تبریز - نیروگاه سهند - نیروگاه صوفیان 
- سیمان صوفیان 
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استان آذربایجان شرقی

میزان مصرف و یارانه بنزین موتور منطقه

میزان مصرف و یارانه نفت سفید منطقه

یارانه هر ناحیه در سال 1387 یارانه 
رشد مصرف

مصرف ) 1000 لیتردر سال( نام ناحیه
میلیون ریال )هزار دالر( 87 86

2،439،042 262،263 3/5 567،219 548،294 تبریز
176،253 18،952 2/5 40،989 40،006 میانه
335،452 36،070 -1/0 78،012 78،836 مراغه
132،771 14،276 1/6 30،877 30،385 بستان آباد
146،905 15،796 3/0 34،164 33،158 سراب
231،306 24،872 -0/1 53،792 53،848 مرند
181،245 19،489 -5/4 42،150 44،546 بناب
116،289 12،504 -11/8 27،044 30،657 ملکان
66،211 7،120 -1/8 15،398 15،685 هشترود

281،349 30،253 7/2 65،430 61،037 اهر
231،383 24،880 6/4 53،810 50،586 شبستر
69،127 7،433 -2/0 16،076 16،405 جلفا

4،407،332 473،907 2/1 1،024،961 1،003،443 جمع منطقه

یارانه هر ناحیه در سال 1387 یارانه 
رشد مصرف

مصرف ) 1000 لیتردر سال( نام ناحیه
میلیون ریال )هزار دالر( 87 86

326،624 35،121 -28/6 51،845 72،589 تبریز
181،598 19،527 -15/8 28،825 34،252 میانه
224،532 24،143 -24/5 35،640 47،229 مراغه
106،092 11،408 -11/3 16،840 18،975 بستان آباد
50،759 5،458 -31/1 8،057 11،698 سراب
54،747 5،887 -18/5 8،690 10،661 مرند
35،759 3،845 -38/9 5،676 9،291 بناب
52،170 5،610 -35/9 8،281 12،919 ملکان

145،832 15،681 -10/0 23،148 25،719 هشترود
433،793 46،644 -13/3 68،856 79،448 اهر
68،153 7،328 -22/9 10،818 14،032 شبستر
23،165 2،491 -23/7 3،677 4،819 جلفا

1،703،224 183،142 -20/9 270،353 341،632 جمع منطقه
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استان آذربایجان شرقی

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،777،457 298،651 -11/7 447،977 507،377 تبریز
427،143 45،929 -2/2 68،894 70،425 میانه
588،609 63،291 -10/2 94،937 105،754 مراغه
623،515 67،045 4/7 100،567 96،084 بستان آباد
223،981 24،084 -2/5 36،126 37،048 سراب
474،678 51،041 3/2 76،561 74،161 مرند
245،148 26،360 3/2 39،540 38،303 بناب
215،500 23،172 -2/6 34،758 35،682 ملکان
196،025 21،078 -13/6 31،617 36،574 هشترود
558،000 60،000 5/0 90،000 85،716 اهر
487،308 52،399 -9/5 78،598 86،834 شبستر
252،607 27،162 2/7 40،743 39،656 جلفا

7،069،972 760،212 -6/0 1،140،318 1،213،614 جمع منطقه

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

میلیون ریال )هزار دالر( 87 86

2،178،680 234،267 -14/4 558،636 652،499 تبریز
42،284 4،547 -15/6 10،842 12،840 میانه

1،963،514 211،130 23/2 503،465 408،509 مراغه
2،929 315 159/9 751 289 بستان آباد
1،525 164 -62/9 391 1،054 سراب

138،349 14،876 -32/0 35،474 52،205 مرند
57،088 6،139 201/1 14،638 4،862 بناب
2،597 279 3/7 666 642 ملکان

10،401 1،118 8/3 2،667 2،462 هشترود
5،238 563 11/3 1،343 1،207 اهر

551،628 59،315 15/5 141،443 122،414 شبستر
199 21 200/0 51 17 جلفا

4،954،431 532،735 0/9 1،270،367 1،259،000 جمع منطقه

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

استان آذربایجان شرقی

 نمودارمقایسه مصرف بنزین موتور نواحی استان آذربایجان شرقی در سال 1387

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

ارقام: میلیون ریال

    جلفا       شبستر       اهر       هشترود     ملکان       بناب       مرند       سراب    بستان آباد   مراغه       میانه        تبریز

ارقام : هزار لیتر در سال
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میزان مصرف، رشد مصرف، یارانه و ... استان ها

استان آذربایجان غربی
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آمارنامه مصرف فرآورده های نفتی انرژی زا -1387

استان آذربایجان غربی

وضعیت جغرافیائی استان

استان آذربایجان غربي در سال 1316 تأسیس گردیده است. این استان با مساحتی در حدود   37،437کیلومتر 
مربع 2/3 درصد از مس��احت کل کش��ور را به خود اختصاص داده اس��ت و از نظر وسعت دوازدهمین استان 
کشور محسوب می گردد. جمعیت این استان در سال 1387 بالغ بر 2،908،186 نفر برآورد گردیده که 4/1 
درصد از جمعیت کل کش��ور را ش��امل می شود و تراکم نس��بی جمعیت در آن 78 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 3758 
میلیون لیتر بوده است. این میزان مصرف 4/6درصد مصرف کل کشور را شامل می شود و استان را در رتبه 

6 قرار داده است.
از مجموع مصرف چهار فرآورده اس��تان885 میلیون لیتر بنزین موتور)3/6 درصد کل کش��ور(، 938 میلیون 
لیتر نفت س��فید )13/9 درصد کل کش��ور( 1538 میلیون لیتر نفتگاز )4/5 درصد کل کشور( و 375 میلیون 

لیتر نفتكوره )2/2 درصد کل کشور( بوده است.
سرانه مصرف بنزین موتور به ازاء هر نفر معادل 304 لیتر بوده که از این جهت استان در رتبه 17 قرار گرفته 
اس��ت. همچنین مصرف گاز طبیعی اس��تان2832 میلیون متر مكعب بوده که این میزان مصرف2/3 درصد 

مصرف کل کشور مي باشد و استان را در رتبه 13 قرار داده است.

یارانه چهارفرآورده عمده استان

مجموع یارانه چهار فرآورده عمده استان در سال 1387 بالغ بر 20،737 میلیارد ریال )معادل 2227 میلیون 
دالر( بوده اس��ت. این میزان یارانه 4/9 درصد یارانه کل کش��ور را ش��امل می گردد و از این نظر استان در 

رتبه 6 قرار گرفته است.
از مجموع یارانه اس��تان، س��هم بنزین موتور 3807 میلیارد ریال )3/6 درصد کل کش��ور(، نفت سفید 5911 
میلیارد ریال )13/9 درصد کل کش��ور(، نفتگاز 9534 میلیارد ریال )4/5 درصد کل کشور( و نفتكوره 1463 

میلیارد ریال )2/2 درصد کل کشور( بوده است.
س��رانه یارانه بنزین موتور به ازاء هر نفر 1309هزار ریال می باش��د که از این حیث اس��تان در رتبه 17 قرار 

گرفته است.

برخی از مصرف کنندگان عمده انرژی استان:

- نیروگاه ارومیه - نیروگاه خوي - نیروگاه سیكل ترکیبي ارومیه 
- سیمان سفید و سیاه ارومیه 
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استان آذربایجان غربی

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،514،800 162،882 -3/8 352،279 366،285 ارومیه
505،714 54،378 -2/9 117،608 121،078 خوي
292،099 31،408 -6/0 67،930 72،282 سلماس
169،725 18،250 -5/9 39،471 41،958 ماکو
288،036 30،972 4/0 66،985 64،389 میاندواب
257،260 27،662 6/2 59،828 56،322 مهاباد
59،663 6،415 3/6 13،875 13،398 تکاب

232،118 24،959 5/9 53،981 50،959 بوکان
156،903 16،871 0/6 36،489 36،265 نقده
145،370 15،631 18/8 33،807 28،469 سردشت
93،628 10،068 0/1 21،774 21،746 شاهین دژ
92،132 9،907 -9/1 21،426 23،575 پیرانشهر

3،807،448 409،403 -1/3 885،453 896،726 جمع منطقه

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

میلیون ریال )هزار دالر( 87 86

1،670،445 179،618 -5/4 265،150 280،182 ارومیه
968،354 104،124 5/5 153،707 145،742 خوي
400،189 43،031 13/5 63،522 55،956 سلماس
430،221 46،260 7/5 68،289 63،500 ماکو
405،726 43،626 -11/1 64،401 72،465 میاندواب
396،150 42،597 -14/8 62،881 73،808 مهاباد
297،347 31،973 -12/7 47،198 54،065 تکاب
356،725 38،358 -16/2 56،623 67،539 بوکان
176،658 18،996 -8/3 28،041 30،578 نقده
310،017 33،335 -2/3 49،209 50،372 سردشت
245،120 26،357 -24/2 38،908 51،345 شاهین دژ
253،676 27،277 -3/7 40،266 41،818 پیرانشهر

5،910،629 635،551 -5/0 938،195 987،370 جمع منطقه

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

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

4،311،647 463،618 35/9 695،427 511،783 ارومیه
1،465،184 157،547 -21/0 236،320 299،162 خوي
420،496 45،215 0/1 67،822 67،774 سلماس
479،768 51،588 8/6 77،382 71،237 ماکو
242،873 26،115 -1/4 39،173 39،729 بازرگان
581،324 62،508 -4/5 93،762 98،149 میاندواب
531،483 57،149 -0/7 85،723 86،363 مهاباد
165،466 17،792 -10/5 26،688 29،827 تکاب
501،214 53،894 11/3 80،841 72،630 بوکان
304،023 32،691 -1/4 49،036 49،723 نقده
128،997 13،871 3/3 20،806 20،150 سردشت
173،712 18،679 -11/8 28،018 31،784 شاهین دژ
226،839 24،391 8/0 36،587 33،869 پیرانشهر

9،533،566 1،025،115 8/9 1،537،672 1،412،180 جمع 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

862،891 92،784 2/0 221،254 216،875 ارومیه
124،597 13،398 3/6 31،948 30،838 خوي
31،028 3،336 15/0 7،956 6،916 سلماس
24،254 2،608 24/7 6،219 4،988 ماکو

176،725 19،003 -28/7 45،314 63،581 میاندواب
52،018 5،593 16/5 13،338 11،446 مهاباد
9،430 1،014 0/0 2،418 0 تکاب

117،624 12،648 31/4 30،160 22،958 بوکان
26،150 2،812 14/1 6،705 5،874 نقده
5،932 638 0/0 1،521 0 سردشت

22،214 2،389 61/1 5،696 3،536 شاهین دژ
9،836 1،058 -5/6 2،522 2،673 پیرانشهر

1،462،699 157،279 1/5 375،051 369،685 جمع منطقه
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نمودار میزان یارانه بنزین موتور، نفت سفید، نفتگاز و نفتکوره استان آذربایجان غربی در سال 1387

استان آذربایجان غربی

ارقام: میلیون ریال

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

 نمودارمقایسه مصرف بنزین موتور نواحی استان آذربایجان غربی در سال 1387

پیرانشهر  شاهین دژ  سردشت   نقده      بوکان     تکاب     مهاباد  میاندواب    ماکو    سلماس    خوي     ارومیه

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

استان اردبیل
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استان اردبیل

وضعیت جغرافیائی استان

اس��تان اردبیل در س��ال 1372 تأسیس گردیده است. این استان با مساحتی در حدود 17،800 کیلومتر مربع 
1/1 درصد از مساحت کل کشور را به خود اختصاص داده است و از نظر وسعت بیست وپنجمین استان کشور 
محسوب می گردد. جمعیت این استان در سال 1387بالغ بر 1،231،369 نفر برآورد گردیده که 1/7 درصد از 

جمعیت کل کشور را شامل می شود و تراکم نسبی جمعیت در آن 69 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 1099 
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 24 قرار داده است.
از مجموع مصرف چهار فرآورده اس��تان 345 میلیون لیتر بنزین موتور )1/4 درصد کل کشور(، 177 میلیون 
لیتر نفت س��فید )2/6 درصد کل کش��ور( 536 میلیون لیتر نفتگاز )1/6درصد کل کش��ور( و 35 میلیون لیتر 

نفتكوره )0/2 درصد کل کشور( بوده است.
سرانه مصرف بنزین موتور به ازاء هر نفر معادل 280 لیتر بوده که از این جهت استان در رتبه 23 قرار گرفته 
اس��ت. همچنین مصرف گاز طبیعی اس��تان 975 میلیون متر مكعب بوده که این میزان مصرف 0/8 درصد 

مصرف کل کشور مي باشد و استان را در رتبه 23 قرار داده است.

یارانه چهارفرآورده عمده استان

مجموع یارانه چهار فرآورده عمده اس��تان در س��ال 1387 بالغ بر 6069 میلیارد ریال )معادل 652 میلیون 
دالر( بوده اس��ت. این میزان یارانه 1/4 درصد یارانه کل کش��ور را ش��امل می گردد و از این نظر استان در 

رتبه 23 قرار گرفته است.
از مجموع یارانه اس��تان، س��هم بنزین موتور 1485 میلیارد ریال )1/4 درصد کل کش��ور(، نفت سفید 1118 
میلی��ارد ریال )2/6 درصد کل کش��ور(، نفتگاز 3323 میلیارد ریال )1/6 درصد کل کش��ور( و نفتكوره 137 

میلیارد ریال )0/2 درصد کل کشور( بوده است.
س��رانه یارانه بنزین موتور به ازاء هر نفر 1206هزار ریال می باش��د که از این حیث اس��تان در رتبه 23 قرار 

گرفته است.

برخی از مصرف کنندگان عمده انرژی استان:

- سیمان اردبیل 

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

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
907،304 97،560 1/9 211،001 207،138 اردبیل
112،535 12،101 11/4 26،171 23،498 خلخال
156،873 16،868 7/0 36،482 34،088 مشکین شهر
184،234 19،810 2/2 42،845 41،915 پارس آباد
58،742 6،316 -0/6 13،661 13،737 گرمي
64،891 6،978 3/9 15،091 14،524 بیله سوار

1،484،579 159،632 3/1 345،251 334،900 جمع منطقه

یارانه هر ناحیه در سال 1387 رشد مصرف یارانه مصرف ) 1000 لیتر( نام ناحیه
میلیون ریال )هزار دالر( 87 86
318،440 34،241 -16/1 50،546 60،276 اردبیل
190،121 20،443 -2/8 30،178 31،040 خلخال
265،016 28،496 0/9 42،066 41،685 مشکین شهر
185،031 19،896 -2/9 29،370 30،236 پارس آباد
96،277 10،352 -1/7 15،282 15،552 گرمي
62،704 6،742 -14/9 9،953 11،689 بیله سوار

1،117،589 120،171 -6/9 177،395 190،478 جمع منطقه
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استان اردبیل

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،357،203 253،463 78/1 380،194 213،445 اردبیل
158،565 17،050 8/3 25،575 23،614 خلخال
222،456 23،920 10/5 35،880 32،482 مشکین شهر
308،704 33،194 -4/3 49،791 52،034 پارس آباد
98،010 10،539 4/5 15،808 15،133 گرمي

177،909 19،130 7/9 28،695 26،601 بیله سوار
3،322،847 357،295 47/5 535،943 363،309 جمع منطقه

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

میلیون ریال )هزار دالر( 87 86
109،278 11،750 -26/3 28،020 38،043 اردبیل

3،284 353 33/4 842 631 خلخال
2،352 253 5/8 603 570 مشکین شهر

21،122 2،271 7/4 5،416 5،041 پارس آباد
1،166 125 -47/2 299 566 گرمي

0 0 0/0 0 0 بیله سوار
137،202 14،753 -21/6 35،180 44،851 جمع منطقه

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

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

ارقام: میلیون ریال

نمودار مصرف بنزین موتور استان اردبیل طی12ماهه سال 1387

      بیله سوار            گرمي            پارس آباد         مشکین شهر         خلخال             اردبیل

ارقام: هزارلیتردرسال



163

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

استان اصفهان
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آمارنامه مصرف فرآورده های نفتی انرژی زا -1387

استان اصفهان

وضعیت جغرافیائی استان

اس��تان اصفهان در سال 1316 تأسیس گردیده است. این استان با مساحتی در حدود 107،029 کیلومتر مربع 
6/6 درصد از مساحت کل کشور را به خود اختصاص داده است و از نظر وسعت ششمین استان کشور محسوب 
می گردد. جمعیت این اس��تان در س��ال 1387 بالغ بر 4،619،022 نفر برآورد گردیده که 6/5 درصد از جمعیت 

کل کشور را شامل می شود و تراکم نسبی جمعیت در آن 43 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 8685 
میلیون لیتر بوده اس��ت. این میزان مصرف 10/5 درصد مصرف کل کش��ور را شامل می شود و استان را در 

رتبه 2 قرار داده است.
از مجموع مصرف چهار فرآورده استان 1852 میلیون لیتر بنزین موتور )7/6 درصد کل کشور(، 227 میلیون 
لیتر نفت س��فید )3/4 درصد کل کش��ور( 3163 میلیون لیتر نفتگاز )9/3 درصد کل کشور( و 3422 میلیون 

لیتر نفتكوره )19/8 درصد کل کشور( بوده است.
سرانه مصرف بنزین موتور به ازاء هر نفر معادل401 لیتر بوده که از این جهت استان در رتبه 6 قرار گرفته 
است. همچنین مصرف گاز طبیعی استان 14،816 میلیون متر مكعب بوده که این میزان مصرف 12/1درصد 

مصرف کل کشور مي باشد و استان را در رتبه 2 قرار داده است.

یارانه چهارفرآورده عمده استان

مجموع یارانه چهار فرآورده عمده استان در سال 1387 بالغ بر 42،372 میلیارد ریال )معادل 4554 میلیون 
دالر( بوده است. این میزان یارانه 10 درصد یارانه کل کشور را شامل می گردد و از این نظر استان در رتبه 

2 قرار گرفته است.
از مجموع یارانه اس��تان، س��هم بنزین موتور 7965میلیارد ریال )7/6 درصد کل کش��ور(، نفت سفید 1430 
میلیارد ریال )3/4 درصد کل کشور(، نفتگاز 19،613 میلیارد ریال )9/3 درصد کل کشور( و نفتكوره 13،344 

میلیارد ریال )19/8 درصد کل کشور( بوده است.
س��رانه یارانه بنزین موتور به ازاء هر نفر 1724هزار ریال می باش��د که از این حیث اس��تان در رتبه 6 قرار 

گرفته است.

برخی از مصرف کنندگان عمده انرژی استان:

- نیروگاه اصفهان – نیروگاه شهید منتظری – نیروگاه هسا – نیروگاه چهلستون-نیروگاه نطنز- نیروگاه کاشان
- نیروگاه اصفهان – سیمان سپاهان اصفهان – سیمان سفید بنوید
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استان اصفهان

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

4،465،163 480،125 2/8 1،038،410 1،009،904 اصفهان
360،516 38،765 4/2 83،841 80،436 قمشه
226،460 24،350 5/4 52،665 49،971 نایین
632،203 67،979 7/1 147،024 137،332 کاشان
538،992 57،956 4/7 125،347 119،724 نجف آباد
185،326 19،927 2/6 43،099 42،003 گلپایگان
116،904 12،570 8/8 27،187 24،979 سمیرم
375،652 40،393 1/9 87،361 85،698 لنجان
181،813 19،550 4/3 42،282 40،537 داران
231،632 24،907 0/6 53،868 53،562 مبارکه
650،027 69،895 6/7 151،169 141،633 شاهین شهر

7،964،688 856،418 3/7 1،852،253 1،785،779 جمع منطقه

یارانه هر ناحیه در سال 1387 رشد مصرف یارانه مصرف ) 1000 لیتر( نام ناحیه
میلیون ریال )هزار دالر( 87 86
449،222 48،303 -27/2 71،305 98،009 اصفهان
111،390 11،977 -11/6 17،681 19،992 قمشه
142،128 15،283 -11/8 22،560 25،564 نایین
120،481 12،955 -16/1 19،124 22،796 کاشان
23،657 2،544 -56/1 3،755 8،555 نجف آباد
74،655 8،027 -20/1 11،850 14،835 گلپایگان

135،803 14،602 -2/7 21،556 22،165 سمیرم
63،328 6،809 -3/5 10،052 10،414 لنجان

239،356 25،737 -13/5 37،993 43،947 داران
8،026 863 -26/1 1،274 1،723 مبارکه

62،345 6،704 -24/5 9،896 13،099 شاهین شهر
1،430،390 153،805 -19/2 227،046 281،099 جمع منطقه

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

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

6،008،141 646،037 -0/3 969،055 972،303 اصفهان
1،109،701 119،323 2/2 178،984 175،107 قمشه
1،918،956 206،339 10/3 309،509 280،567 نایین
1،365،011 146،775 5/9 220،163 207،963 کاشان
894،666 96،201 1/8 144،301 141،681 نجف آباد
521،463 56،071 -0/1 84،107 84،186 گلپایگان
219،461 23،598 14/7 35،397 30،873 سمیرم
729،380 78،428 -0/3 117،642 118،050 لنجان
561،193 60،343 -5/1 90،515 95،387 داران

2،695،438 289،832 40/5 434،748 309،350 مبارکه
3،589،527 385،971 4/1 578،956 555،953 شاهین شهر

19،612،937 2،108،918 6/5 3،163،377 2،971،420 جمع منطقه

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

11،045،288 1،187،665 16/0 2،832،125 2،440،537 اصفهان
184،919 19،884 6/2 47،415 44،634 قمشه
379،263 40،781 359/9 97،247 21،146 نایین
383،144 41،198 72/8 98،242 56،846 کاشان
68،063 7،319 4/6 17،452 16،689 نجف آباد
90،566 9،738 -0/2 23،222 23،273 گلپایگان
2،847 306 -42/1 730 1،261 سمیرم
8،541 918 0/7 2،190 2،175 لنجان
7،843 843 12/5 2،011 1،787 داران

140،794 15،139 9/1 36،101 33،092 مبارکه
1،032،997 111،075 6/9 264،871 247،837 شاهین شهر

13،344،263 1،434،867 18/4 3،421،606 2،889،277 جمع منطقه
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استان اصفهان

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

ارقام: میلیون ریال

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

نمودار مصرف بنزین موتور استان اصفهان طی12ماهه سال 1387

داران      لنجان      سمیرم    گلپایگان  نجف آباد   کاشان      نایین       قمشه     اصفهان شاهین شهر  مبارکه     

ارقام: هزارلیتردرسال
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