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

استان فارس
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آمارنامه مصرف فرآورده های نفتی انرژی زا -1387

استان فارس

وضعیت جغرافیائی استان

اس��تان فارس در س��ال 1316 تأسیس گردیده است. این استان با مساحتی در حدود 122،608کیلومتر مربع 
7/5 درصد از مس��احت کل کش��ور را به خود اختصاص داده اس��ت و از نظر وس��عت پنجمین استان کشور 
محسوب می گردد. جمعیت این استان در سال 1387بالغ بر4،383،268 نفر برآورد گردیده که 6/1 درصد از 

جمعیت کل کشور را شامل می شود و تراکم نسبی جمعیت در آن 36 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 4589 
میلیون لیتر بوده اس��ت. این میزان مصرف 5/6 درصد مصرف کل کش��ور را ش��امل می شود و استان را در 

رتبه 4 قرار داده است.
از مجموع مصرف چهار فرآورده استان 1596 میلیون لیتر بنزین موتور)6/5 درصد کل کشور(، 297 میلیون 
لیتر نفت سفید )4/4 درصد کل کشور( 2172 میلیون لیتر نفتگاز )6/4 درصد کل کشور( و 508 میلیون لیتر 

نفتكوره )2/9 درصد کل کشور( بوده است.
سرانه مصرف بنزین موتور به ازاء هر نفر معادل 364 لیتر بوده که از این جهت استان در رتبه 10 قرار گرفته 
اس��ت. همچنین مصرف گاز طبیعی استان 8292 میلیون متر مكعب بوده که این میزان مصرف 6/8 درصد 

مصرف کل کشور مي باشد و استان را در رتبه 4 قرار داده است.

یارانه چهارفرآورده عمده استان

مجموع یارانه چهار فرآورده عمده استان در سال 1387 بالغ بر 24،192 میلیارد ریال )معادل 2599 میلیون 
دالر( بوده اس��ت. این میزان یارانه 5/7 درصد یارانه کل کش��ور را ش��امل می گردد و از این نظر استان در 

رتبه 4 قرار گرفته است.
از مجموع یارانه اس��تان، س��هم بنزین موتور 6862 میلیارد ریال )6/5 درصد کل کش��ور(، نفت سفید 1870 
میلیارد ریال )4/4 درصد کل کشور(، نفتگاز 13،463 میلیارد ریال )6/4  درصد کل کشور( و نفتكوره 1980 

میلیارد ریال )2/9 درصد کل کشور( بوده است.
س��رانه یارانه بنزین موتور به ازاء هر نفر1565هزار ریال می باش��د که از این حیث اس��تان در رتبه 10 قرار 

گرفته است.

برخی از مصرف کنندگان عمده انرژی استان:

- نیروگاه فارس - نیروگاه شیراز - نیروگاه کازرون 
- سیمان شیراز - سیمان داد - سیمان آباده - سیمان نحادیز - سیمان استهبان - سیمان فیروزآباد 

-  سیمان داراب 
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استان فارس

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
3،461،178 372،170 2/3 804،925 786،517 شیراز
361،785 38،902 1/9 84،136 82،588 الر
195،534 21،025 0/1 45،473 45،424 آباده
411،506 44،248 -2/9 95،699 98،606 کازرون
133،334 14،337 6/2 31،008 29،211 دهبید
120،490 12،956 -2/4 28،021 28،714 اقلید
254،620 27،379 1/8 59،214 58،159 داراب
208،167 22،384 -1/7 48،411 49،229 نورآباد
226،309 24،334 -0/4 52،630 52،848 فسا
534،602 57،484 5/6 124،326 117،750 مرودشت
294،455 31،662 -1/6 68،478 69،618 جهرم
161،293 17،343 1/8 37،510 36،843 المرد
150،990 16،236 4/3 35،114 33،671 نیریز
76،304 8،205 1/8 17،745 17،428 استهبان

271،390 29،182 7/3 63،114 58،831 فیروزآباد
6،861،957 737،845 1/9 1،595،804 1،565،437 جمع منطقه

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

نام ناحیه
میلیون ریال )هزار دالر( 87 86
417،394 44،881 -6/8 66،253 71،093 شیراز
143،350 15،414 -8/9 22،754 24،976 الر
48،945 5،263 -15/8 7،769 9،229 آباده
92،793 9،978 -8/0 14،729 16،014 کازرون

106،678 11،471 -9/2 16،933 18،644 دهبید
144،692 15،558 -1/3 22،967 23،277 اقلید
164،688 17،708 -4/6 26،141 27،395 داراب
85،302 9،172 -8/8 13،540 14،841 نورآباد
96،812 10،410 -7/9 15،367 16،677 فسا

232،684 25،020 -7/5 36،934 39،943 مرودشت
73،004 7،850 -11/7 11،588 13،122 جهرم
47،918 5،152 -5/9 7،606 8،084 المرد
95،445 10،263 0/8 15،150 15،029 نیریز
31،437 3،380 -11/1 4،990 5،611 استهبان
88،540 9،520 -3/5 14،054 14،571 فیروزآباد

1،869،683 201،041 -6/8 296،775 318،506 جمع منطقه

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

استان فارس

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
3،451،720 371،153 -5/2 556،729 587،390 شیراز
700،234 75،294 7/9 112،941 104،709 الر
647،981 69،675 9/9 104،513 95،091 آباده
966،679 103،944 -9/2 155،916 171،778 کازرون
467،139 50،230 0/5 75،345 74،960 دهبید
438،414 47،141 4/9 70،712 67،378 اقلید
892،881 96،009 4/7 144،013 137،521 داراب
364،684 39،213 -0/8 58،820 59،318 نورآباد
449،475 48،331 -1/3 72،496 73،423 فسا

1،788،006 192،259 8/1 288،388 266،705 مرودشت
1،328،381 142،837 48/9 214،255 143،930 جهرم
325،550 35،005 16/4 52،508 45،121 المرد
594،766 63،953 8/5 95،930 88،415 نیریز
229،468 24،674 5/6 37،011 35،042 استهبان
817،954 87،952 21/6 131،928 108،531 فیروزآباد

13،463،331 1،447،670 5/4 2،171،505 2،059،312 جمع منطقه

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

نام ناحیه
میلیون ریال )هزار دالر( 87 86
538،746 57،930 -35/1 138،140 212،904 شیراز
138،290 14،870 10/4 35،459 32،111 الر
13،787 1،482 -20/6 3،535 4،453 آباده
51،308 5،517 11/0 13،156 11،849 کازرون
3،112 335 -39/4 798 1،317 دهبید
1،962 211 1،379/4 503 34 اقلید

128،193 13،784 -2/2 32،870 33،621 داراب
8،892 956 -81/8 2،280 12،538 نورآباد

158،987 17،095 11/2 40،766 36،660 فسا
488،420 52،518 15/7 125،236 108،200 مرودشت
21،563 2،319 37/2 5،529 4،029 جهرم
18،197 1،957 9/6 4،666 4،256 المرد

262،704 28،248 23/1 67،360 54،722 نیریز
35،864 3،856 32/1 9،196 6،962 استهبان

109،812 11،808 -34/9 28،157 43،240 فیروزآباد
1،979،839 212،886 -10/5 507،651 566،896 جمع منطقه
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استان فارس

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

ارقام: میلیون ریال

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

نمودار مصرف بنزین موتور استان فارس طی12ماهه سال 1387

 فیروزآباد  استهبان     نیریز      المرد     جهرم   مرودشت    فسا      نورآباد    داراب     اقلید      دهبید   کازرون     آباده       الر       شیراز

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

استان قزوین
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استان قزوین

وضعیت جغرافیائی استان

اس��تان قزوین در سال 1376 تأس��یس گردیده است. این استان با مساحتی در حدود 15،549 کیلومتر مربع 
1درصد از مس��احت کل کشور را به خود اختصاص داده است و از نظر وسعت بیست وهفتمین استان کشور 
محسوب میگردد. جمعیت این استان در سال 1387 بالغ بر 1،160،142 نفر برآورد گردیده که 1/6 درصد از 

جمعیت کل کشور را شامل می شود و تراکم نسبی جمعیت در آن 75 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 ش��امل بنزین موتور، نفت س��فید، نفتگاز و نفتكوره 
2943میلیون لیتر بوده است. این میزان مصرف 3/6 درصد مصرف کل کشور را شامل می شود و استان را 

در رتبه 12 قرار داده است.
از مجموع مصرف چهار فرآورده اس��تان 444 میلیون لیتر بنزین موتور )1/8 درصد کل کشور(، 124 میلیون 
لیتر نفت سفید )1/8 درصد کل کشور( 929 میلیون لیتر نفتگاز )2/7 درصد کل کشور( و 1439 میلیون لیتر 

نفتكوره )8/3 درصد کل کشور( بوده است.
سرانه مصرف بنزین موتور به ازاء هر نفر معادل 383 لیتر بوده که از این جهت استان در رتبه 7 قرار گرفته 
اس��ت. همچنین مصرف گاز طبیعی استان 3873 میلیون متر مكعب بوده که این میزان مصرف 3/2 درصد 

مصرف کل کشور مي باشد و استان را در رتبه 11 قرار داده است.

یارانه چهارفرآورده عمده استان

مجموع یارانه چهار فرآورده عمده استان در سال 1387 بالغ بر 14،071 میلیارد ریال )معادل 1513 میلیون 
دالر( بوده اس��ت. این میزان یارانه 3/3 درصد یارانه کل کش��ور را ش��امل می گردد و از این نظر استان در 

رتبه 13 قرار گرفته است.
از مجموع یارانه اس��تان، س��هم بنزین موتور 1910 میلیارد ریال )1/8 درصد کل کش��ور(، نفت سفید 783 
میلیارد ریال )1/8 درصد کل کش��ور(، نفتگاز 5761 میلیارد ریال )2/7 درصد کل کش��ور( و نفتكوره 5611 

میلیارد ریال )8/3 درصد کل کشور( بوده است.
س��رانه یارانه بنزین موتور به ازاء هر نفر 1646هزار ریال می باش��د که از این حیث اس��تان در رتبه 7 قرار 

گرفته است.

برخی از مصرف کنندگان عمده انرژی استان:

- نیروگاه های بخاری و سیكل ترکیبی شهید رجایی 
- سیمان آبیك 

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

استان قزوین

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

1،522،449 163،704 7/3 354،058 329،831 قزوین
71،427 7،680 3/2 16،611 16،097 آوج

200،221 21،529 3/2 46،563 45،111 تاکستان
115،735 12،445 6/3 26،915 25،320 بویین زهرا

1،909،832 205،358 6/7 444،147 416،359 جمع منطقه

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

نام ناحیه
میلیون ریال )هزار دالر( 87 86

468،487 50،375 -9/0 74،363 81،728 قزوین
96،485 10،375 -14/2 15،315 17،847 آوج

143،791 15،461 -6/3 22،824 24،347 تاکستان
73،981 7،955 -4/4 11،743 12،282 بویین زهرا

782،744 84،166 -8/8 124،245 136،204 جمع منطقه

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

نام ناحیه
میلیون ریال )هزار دالر( 87 86

4،134،055 444،522 -20/1 666،783 834،991 قزوین
211،538 22،746 2/6 34،119 33،239 آوج
819،101 88،075 4/3 132،113 126،710 تاکستان
596،762 64،168 3/6 96،252 92،927 بویین زهرا

5،761،455 619،511 -14/6 929،267 1،087،867 جمع منطقه

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

نام ناحیه
میلیون ریال )هزار دالر( 87 86

4،664،283 501،536 2/6 1،195،970 1،165،682 قزوین
24،188 2،601 50/9 6،202 4،109 آوج

199،965 21،502 20/0 51،273 42،740 تاکستان
722،194 77،655 25/6 185،178 147،382 بویین زهرا

5،610،630 603،294 5/8 1،438،623 1،359،913 جمع منطقه
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استان قزوین

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

ارقام: میلیون ریال

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

نمودار مصرف بنزین موتور استان قزوین طی12ماهه سال 1387

        بویین زهرا                  تاکستان                      آوج                       قزوین

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

استان قم
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استان قم

وضعیت جغرافیائی استان

اس��تان قم در سال 1375 تأسیس گردیده است. این استان با مساحتی در حدود 11،526 کیلومتر مربع 0/7 
درصد از مساحت کل کشور را به خود اختصاص داده است و از نظر وسعت سي امین استان کشور محسوب 
می گردد. جمعیت این استان در سال 1387 بالغ بر 1،066،664 نفر برآورد گردیده که 1/5 درصد از جمعیت 

کل کشور را شامل می شود و تراکم نسبی جمعیت در آن 93 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 1206 
میلیون لیتر بوده اس��ت. این میزان مصرف 1/5 درصد مصرف کل کش��ور را ش��امل می شود و استان را در 

رتبه 21 قرار داده است.
از مجموع مصرف چهار فرآورده اس��تان 407 میلیون لیتر بنزین موتور)1/7 درصد کل کش��ور(، 26 میلیون 
لیتر نفت س��فید )0/4 درصد کل کش��ور( 544 میلیون لیتر نفتگاز )1/6 درصد کل کشور( و 226 میلیون لیتر 

نفتكوره )1/3 درصد کل کشور( بوده است.
سرانه مصرف بنزین موتور به ازاء هر نفر معادل 382 لیتر بوده که از این جهت استان در رتبه 8 قرار گرفته 
اس��ت. همچنین مصرف گاز طبیعی استان 1819 میلیون متر مكعب بوده که این میزان مصرف 1/5 درصد 

مصرف کل کشور مي باشد و استان را در رتبه 18 قرار داده است.

یارانه چهارفرآورده عمده استان

مجموع یارانه چهار فرآورده عمده اس��تان در س��ال 1387 بالغ بر 6169 میلیارد ریال )معادل 663 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 22 قرار گرفته است.
از مجموع یارانه اس��تان، س��هم بنزین موتور 1750 میلیارد ریال )1/7 درصد کل کش��ور(، نفت سفید 164 
میلی��ارد ریال )0/4 درصد کل کش��ور(، نفتگاز 3370 میلیارد ریال )1/6 درصد کل کش��ور( و نفتكوره 881 

میلیارد ریال )1/3 درصد کل کشور( بوده است.
س��رانه یارانه بنزین موتور به ازاء هر نفر 1641هزار ریال می باش��د که از این حیث اس��تان در رتبه 8 قرار 

گرفته است.

برخی از مصرف کنندگان عمده انرژی استان:

- نیروگاه قم 

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

استان قم

میزان مصرف و یارانه بنزین موتور منطقه

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

1،750،238 188،198 5/3 407،032 386،647 قم
1،750،238 188،198 5/3 407،032 386،647 جمع 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
164،002 17،635 -7/1 26،032 28،023 قم
164،002 17،635 -7/1 26،032 28،023 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

3،370،444 362،413 -3/6 543،620 564،200 قم
3،370،444 362،413 -3/6 543،620 564،200 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
881،041 94،736 16/6 225،908 193،762 قم
881،041 94،736 16/6 225،908 193،762 جمع منطقه
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استان قم

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

ارقام: میلیون ریال

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

نمودار مصرف بنزین موتور استان قم طی12ماهه سال 1387

قم

ارقام: هزارلیتردرسال
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