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استان زنجان
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استان زنجان

وضعیت جغرافیائی استان

اس��تان زنجان در س��ال 1352 تأسیس گردیده است. این استان با مساحتی در حدود 21،773 کیلومتر مربع 
1/3 درصد از مس��احت کل کش��ور را به خود اختصاص داده اس��ت و از نظر وس��عت بیستمین استان کشور 
محسوب می گردد. جمعیت این استان در سال 1387 بالغ بر 968،921  نفر برآورد گردیده که 1/4 درصد از 

جمعیت کل کشور را شامل می شود و تراکم نسبی جمعیت در آن 45 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 1018 
میلیون لیتر بوده اس��ت. این میزان مصرف 1/2 درصد مصرف کل کش��ور را ش��امل می شود و استان را در 

رتبه 26 قرار داده است.
از مجموع مصرف چهار فرآورده اس��تان 296 میلیون لیتر بنزین موتور)1/2 درصد کل کش��ور(، 176 میلیون 
لیتر نفت س��فید )2/6 درصد کل کش��ور( 440 میلیون لیتر نفتگاز )1/3 درصد کل کشور( و 101 میلیون لیتر 

نفتكوره )0/6 درصد کل کشور( بوده است.
سرانه مصرف بنزین موتور به ازاء هر نفر معادل 305 لیتر بوده که از این جهت استان در رتبه 16 قرار گرفته 
اس��ت. همچنین مصرف گاز طبیعی اس��تان 887 میلیون متر مكعب بوده که این میزان مصرف 0/7  درصد 

مصرف کل کشور شامل می شود و استان را در رتبه 25 قرار داده است.

یارانه چهارفرآورده عمده استان

مجموع یارانه چهار فرآورده عمده اس��تان در س��ال 1387 بالغ بر 5510 میلیارد ریال )معادل 592 میلیون 
دالر( بوده اس��ت. این میزان یارانه 1/3 درصد یارانه کل کش��ور را ش��امل می گردد و از این نظر استان در 

رتبه 26 قرار گرفته است.
از مجموع یارانه اس��تان، س��هم بنزین موتور 1271 میلیارد ریال )1/2 درصد کل کش��ور(، نفت سفید 1111 
میلی��ارد ریال )2/6 درصد کل کش��ور(، نفتگاز 2730 میلیارد ریال )1/3 درصد کل کش��ور( و نفتكوره 393 

میلیارد ریال )0/6 درصد کل کشور( بوده است.
س��رانه یارانه بنزین موتور به ازاء هر نفر 1312هزار ریال می باش��د که از این حیث اس��تان در رتبه 16 قرار 

گرفته است.

برخی از مصرف کنندگان عمده انرژی استان:

- سیمان خدابنده

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

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

806،319 86،701 5/4 187،516 177،864 زنجان
330،640 35،553 4/4 76،893 73،623 ابهر
134،014 14،410 6/5 31،166 29،274 قیدار

1،270،973 136،664 5/3 295،575 280،761 جمع منطقه

یارانه هر ناحیه در سال 1387 رشد مصرف یارانه مصرف ) 1000 لیتر( نام ناحیه
میلیون ریال )هزار دالر( 87 86
651،433 70،047 2/1 103،402 101،229 زنجان
102،331 11،003 -10/1 16،243 18،058 ابهر
356،782 38،364 10/3 56،632 51،360 قیدار

1،110،545 119،413 3/3 176،277 170،647 جمع منطقه

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

1،521،914 163،647 -2/5 245،470 251،734 زنجان
891،002 95،807 4/3 143،710 137،841 ابهر
316،963 34،082 0/9 51،123 50،670 قیدار

2،729،879 293،535 0/0 440،303 440،245 جمع منطقه

یارانه هر ناحیه در سال 1387 رشد مصرف   یارانه مصرف ) 1000 لیتر( نام ناحیه
میلیون ریال )هزار دالر( 87 86
267،322 28،744 20/6 68،544 56،844 زنجان
60،009 6،453 1/7 15،387 15،130 ابهر
65،372 7،029 39/7 16،762 12،002 قیدار

392،703 42،226 19/9 100،693 83،976 جمع منطقه
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استان زنجان

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

ارقام: میلیون ریال

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

نمودار مصرف بنزین موتور استان زنجان طی12ماهه سال 1387

                قیدار                                  ابهر                                 زنجان

ارقام: هزارلیتردرسال
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استان سمنان

وضعیت جغرافیائی استان

استان سمنان در سال 1355 تأسیس گردیده است. این استان با مساحتی در حدود 97،491 کیلومتر مربع 6 
درصد از مس��احت کل کشور را به خود اختصاص داده است و از نظر وسعت هفتمین استان کشور محسوب 
می گردد. جمعیت این اس��تان در سال 1387 بالغ بر 598،233 نفر برآورد گردیده که 0/8 درصد از جمعیت 

کل کشور را شامل می شود و تراکم نسبی جمعیت در آن 6 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 1124 
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 23 قرار داده است.
از مجموع مصرف چهار فرآورده اس��تان 273 میلیون لیتر بنزین موتور)1/1 درصد کل کش��ور(، 46 میلیون 
لیتر نفت س��فید )0/7 درصد کل کش��ور( 582 میلیون لیتر نفتگاز )1/7 درصد کل کشور( و 219 میلیون لیتر 

نفتكوره )1/3 درصد کل کشور( بوده است.
سرانه مصرف بنزین موتور به ازاء هر نفر معادل457 لیتر بوده که از این جهت استان در رتبه 1 قرار گرفته 
اس��ت. همچنین مصرف گاز طبیعی استان 1054 میلیون متر مكعب بوده که این میزان مصرف 0/9 درصد 

مصرف کل کشور شامل می شود و استان را در رتبه 22 قرار داده است.

یارانه چهارفرآورده عمده استان

مجموع یارانه چهار فرآورده عمده اس��تان در س��ال 1387 بالغ بر 5932 میلیارد ریال )معادل 637 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 24 قرار گرفته است.
از مجموع یارانه اس��تان، س��هم بنزین موتور 1175 میلیارد ریال )1/1 درصد کل کش��ور(، نفت سفید 290 
میلی��ارد ریال )0/7 درصد کل کش��ور(، نفتگاز 3609 میلیارد ریال )1/7 درصد کل کش��ور( و نفتكوره 854 

میلیارد ریال )1/3 درصد کل کشور( بوده است.
س��رانه یارانه بنزین موتور به ازاء هر نفر 1964هزار ریال می باش��د که از این حیث اس��تان در رتبه 1 قرار 

گرفته است.

برخی از مصرف کنندگان عمده انرژی استان:

- نیروگاه سمنان 
- سیمان شاهرود

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

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
420،093 45،171 7/3 97،696 91،060 شاهرود
370،759 39،867 2/9 86،223 83،798 سمنان
192،584 20،708 5/5 44،787 42،444 دامغان
191،264 20،566 12/5 44،480 39،544 گرمسار

1،174،700 126،312 6/4 273،186 256،846 جمع منطقه

یارانه هر ناحیه در سال 1387 رشد مصرف یارانه مصرف ) 1000 لیتر( نام ناحیه
میلیون ریال )هزار دالر( 87 86
176،696 19،000 -20/0 28،047 35،042 شاهرود
40،528 4،358 -9/8 6،433 7،130 سمنان
56،196 6،043 -10/9 8،920 10،011 دامغان
16،815 1،808 -17/2 2،669 3،222 گرمسار

290،235 31،208 -16/9 46،069 55،405 جمع منطقه

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

1،370،181 147،331 -0/5 220،997 222،028 شاهرود
975،868 104،932 -6/5 157،398 168،400 سمنان
680،475 73،169 5/7 109،754 103،820 دامغان
582،515 62،636 8/6 93،954 86،486 گرمسار

3،609،039 388،069 0/2 582،103 580،734 جمع منطقه

یارانه هر ناحیه در سال 1387 رشد مصرف یارانه مصرف ) 1000 لیتر( نام ناحیه
میلیون ریال )هزار دالر( 87 86
205،772 22،126 35/6 52،762 38،914 شاهرود
367،661 39،533 -29/1 94،272 133،009 سمنان
121،688 13،085 15/9 31،202 26،929 دامغان
159،171 17،115 -14/2 40،813 47،550 گرمسار
854،291 91،859 -11/1 219،049 246،402 جمع منطقه
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استان سمنان

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

ارقام: میلیون ریال

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

نمودار مصرف بنزین موتور استان سمنان طی12ماهه سال 1387

          گرمسار                     دامغان                     سمنان                      شاهرود

ارقام: هزارلیتردرسال
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استان سیستان و بلوچستان

وضعیت جغرافیائی استان

استان سیستان و بلوچستان در سال 1336 تأسیس گردیده است. این استان با مساحتی در حدود 181،785 
کیلومتر مربع 11/2 درصد از مساحت کل کشور را به خود اختصاص داده است و از نظر وسعت اولین استان 
کشور محسوب می گردد. جمعیت این استان در سال 1387 بالغ بر 2،487،081 نفر برآورد گردیده که 3/5 
درصد از جمعیت کل کش��ور را ش��امل می شود و تراکم نس��بی جمعیت در آن 14 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 3721 
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 7 قرار داده است.
از مجموع مصرف چهار فرآورده اس��تان 842 میلیون لیتر بنزین موتور)3/4 درصد کل کش��ور(، 310 میلیون 
لیتر نفت سفید )4/6 درصد کل کشور( 1756 میلیون لیتر نفتگاز )5/2 درصد کل کشور( و 801 میلیون لیتر 

نفتكوره )4/6 درصد کل کشور( بوده است.
س��رانه مص��رف بنزین موتور به ازاء هر نف��ر معادل 338 لیتر بوده که از این جهت اس��تان در رتبه 14 قرار 
گرفته اس��ت. الزم به ذکر اس��ت به علت عدم وجود شبكه گاز رس��انی، این استان فاقد مصرف گاز طبیعی 

می باشد.

یارانه چهارفرآورده عمده استان

مجموع یارانه چهار فرآورده عمده استان در سال 1387 بالغ بر 19،594 میلیارد ریال )معادل 2105 میلیون 
دالر( بوده اس��ت. این میزان یارانه 4/6 درصد یارانه کل کش��ور را ش��امل می گردد و از این نظر استان در 

رتبه 7 قرار گرفته است.
از مجموع یارانه اس��تان، س��هم بنزین موتور 3620 میلیارد ریال )3/4 درصد کل کش��ور(، نفت سفید 1952 
میلی��ارد ری��ال )4/6 درصد کل کش��ور(، نفتگاز 10،886 میلی��ارد ریال )5/2 درصد کل کش��ور( و نفتكوره 

3123میلیارد ریال )4/6 درصد کل کشور( بوده است.
س��رانه یارانه بنزین موتور به ازاء هر نفر 1456هزار ریال می باش��د که از این حیث اس��تان در رتبه 14 قرار 

گرفته است.

برخی از مصرف کنندگان عمده انرژی استان:

- نیروگاه ایرانشهر - نیروگاه زاهدان - نیروگاه چابهار )کنارك(- نیروگاه سیكل ترکیبی چابهار
- سیمان خاش 

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

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،050،043 112،908 4/8 244،196 232،951 زاهدان
1،137،006 122،259 50/7 264،420 175،429 زابل
166،788 17،934 -23/9 38،788 50،984 خاش
440،694 47،386 33/1 102،487 76،984 سراوان
480،951 51،715 12/0 111،849 99،846 چابهار
344،086 36،998 -2/0 80،020 81،672 ایرانشهر

3،619،568 389،201 17/3 841،760 717،866 جمع منطقه

یارانه هر ناحیه در سال 1387 رشد مصرف یارانه مصرف ) 1000 لیتر( نام ناحیه
میلیون ریال )هزار دالر( 87 86
761،311 81،861 15/0 120،843 105،117 زاهدان
650،563 69،953 16/8 103،264 88،440 زابل
168،909 18،162 -0/6 26،811 26،963 خاش
236،590 25،440 20/2 37،554 31،240 سراوان
19،076 2،051 -23/0 3،028 3،932 چابهار

115،964 12،469 -4/5 18،407 19،276 ایرانشهر
1،952،414 209،937 12/7 309،907 274،968 جمع منطقه
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استان سیستان و بلوچستان

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،500،018 376،346 8/9 564،519 518،587 زاهدان
1،725،162 185،501 4/2 278،252 266،956 زابل
727،427 78،218 -0/5 117،327 117،956 خاش
489،881 52،675 3/4 79،013 76،389 سراوان

3،597،159 386،791 6/1 580،187 547،083 چابهار
845،990 90،967 -7/1 136،450 146،923 ایرانشهر

10،885،638 1،170،499 4/9 1،755،748 1،673،894 جمع منطقه

یارانه هر ناحیه در سال 1387 رشد مصرف یارانه مصرف ) 1000 لیتر( نام ناحیه
میلیون ریال )هزار دالر( 87 86
132،854 14،285 10/7 34،065 30،780 زاهدان
170،336 18،316 46/7 43،676 29،766 زابل
327،768 35،244 44/4 84،043 58،197 خاش
74،127 7،971 29/1 19،007 14،717 سراوان

170،414 18،324 58/1 43،696 27،640 چابهار
2،247،609 241،678 -2/6 576،310 591،579 ایرانشهر
3،123،108 335،818 6/4 800،797 752،679 جمع منطقه

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

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

ارقام: میلیون ریال

نمودار مصرف بنزین موتور استان سیستان و بلوچستان طی12ماهه سال 1387

      ایرانشهر            چابهار             سراوان              خاش                زابل              زاهدان

ارقام: هزارلیتردرسال


	Final book 1387_ 204
	Final book 1387_ 205
	Final book 1387_ 206
	Final book 1387_ 207
	Final book 1387_ 208
	Final book 1387_ 209
	Final book 1387_ 210
	Final book 1387_ 211
	Final book 1387_ 212
	Final book 1387_ 213
	Final book 1387_ 214
	Final book 1387_ 215
	Final book 1387_ 216



