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استان لرستان
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استان لرستان

وضعیت جغرافیائی استان

اس��تان لرستان در سال 1352 تأسیس گردیده است. این استان با مساحتی در حدود 28،294 کیلومتر مربع 
1/7 درصد از مس��احت کل کش��ور را به خود اختصاص داده است و از نظر وسعت شانزدهمین استان کشور 
محسوب می گردد. جمعیت این استان در سال 1387بالغ بر 1،726،302 نفر برآورد گردیده که 2/4 درصد از 

جمعیت کل کشور را شامل می شود و تراکم نسبی جمعیت در آن 61 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 1324 
میلیون لیتر بوده اس��ت. این میزان مصرف 1/6 درصد مصرف کل کش��ور را ش��امل می شود و استان را در 

رتبه 20 قرار داده است.
از مجموع مصرف چهار فرآورده اس��تان 391 میلیون لیتر بنزین موتور )1/6 درصد کل کشور(، 202 میلیون 
لیتر نفت س��فید )3 درصد کل کش��ور( 589 میلیون لیتر نفتگاز )1/7 درصد کل کش��ور( و 136 میلیون لیتر 

نفتكوره )0/8 درصد کل کشور( بوده است.
سرانه مصرف بنزین موتور به ازاء هر نفر معادل 226 لیتر بوده که از این جهت استان در رتبه 29 قرار گرفته 
اس��ت. همچنین مصرف گاز طبیعی اس��تان 1278 میلیون متر مكعب بوده که این میزان مصرف 1 درصد 

مصرف کل کشور شامل می شود و استان را در رتبه 20 قرار داده است.

یارانه چهارفرآورده عمده استان

مجموع یارانه چهار فرآورده عمده اس��تان در س��ال 1387 بالغ بر 7140 میلیارد ریال )معادل 767 میلیون 
دالر( بوده اس��ت. این میزان یارانه 1/7 درصد یارانه کل کش��ور را ش��امل می گردد و از این نظر استان در 

رتبه 20 قرار گرفته است.
از مجموع یارانه اس��تان، س��هم بنزین موتور 1680 میلیارد ریال )1/6 درصد کل کش��ور(، نفت سفید 1271 
میلیارد ریال )3 درصد کل کشور(، نفتگاز 3652 میلیارد ریال )1/7 درصد کل کشور( و نفتكوره 531 میلیارد 

ریال )0/8 درصد کل کشور( بوده است.
س��رانه یارانه بنزین موتور به ازاء هر نفر 973هزار ریال می باش��د که از این حیث اس��تان در رتبه 29 قرار 

گرفته است.

برخی از مصرف کنندگان عمده انرژی استان:

- نیروگاه درود 
- سیمان درود

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

استان لرستان

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
724،056 77،855 4/3 168،385 161،455 خرم آباد
341،330 36،702 4/7 79،379 75،847 بروجرد
77،748 8،360 2/8 18،081 17،581 ازنا

130،135 13،993 3/3 30،264 29،296 الیگودرز
180،488 19،407 2/1 41،974 41،116 دورود
111،267 11،964 3/3 25،876 25،054 پلدختر
115،322 12،400 -6/3 26،819 28،630 کوهدشت

1،680،345 180،682 3/1 390،778 378،979 جمع منطقه

یارانه هر ناحیه در سال 1387 رشد مصرف یارانه مصرف ) 1000 لیتر( نام ناحیه
میلیون ریال )هزار دالر( 87 86
530،725 57،067 -11/0 84،242 94،611 خرم آباد
248،926 26،766 -3/7 39،512 41،039 بروجرد
83،166 8،943 -14/5 13،201 15،432 ازنا
90،462 9،727 -9/5 14،359 15،871 الیگودرز
79،437 8،542 -10/8 12،609 14،134 دورود
65،098 7،000 -12/0 10،333 11،741 پلدختر

173،615 18،668 -5/6 27،558 29،196 کوهدشت
1،271،428 136،713 -9/1 201،814 222،024 جمع منطقه
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استان لرستان

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،108،002 119،140 -4/7 178،710 187،506 خرم آباد
491،579 52،858 1/3 79،287 78،297 بروجرد
266،960 28،705 -6/3 43،058 45،955 ازنا
380،289 40،891 7/3 61،337 57،190 الیگودرز
587،810 63،205 14/2 94،808 83،010 دورود
456،481 49،084 4/9 73،626 70،186 پلدختر
360،840 38،800 -0/5 58،200 58،508 کوهدشت

3،651،961 392،684 1/4 589،026 580،652 جمع منطقه

یارانه هر ناحیه در سال 1387 رشد مصرف یارانه مصرف ) 1000 لیتر( نام ناحیه
میلیون ریال )هزار دالر( 87 86
76،697 8،247 22/3 19،666 16،084 خرم آباد

222،838 23،961 26/9 57،138 45،024 بروجرد
23،455 2،522 -54/0 6،014 13،069 ازنا
12،480 1،342 353/3 3،200 706 الیگودرز

138،399 14،882 51/7 35،487 23،389 دورود
30،443 3،273 35/8 7،806 5،748 پلدختر
26،380 2،837 94/8 6،764 3،472 کوهدشت

530،693 57،064 26/6 136،075 107،492 جمع منطقه

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

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

ارقام: میلیون ریال

نمودار مصرف بنزین موتور استان لرستان طی12ماهه سال 1387

   کوهدشت           پلدختر            دورود           الیگودرز             ازنا              بروجرد          خرم آباد

ارقام: هزارلیتردرسال
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میزان مصرف، رشد مصرف، یارانه و ... استان ها

استان مازندران
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آمارنامه مصرف فرآورده های نفتی انرژی زا -1387

وضعیت جغرافیائی استان

استان مازندران در سال 1316 تأسیس گردیده است. این استان با مساحتی در حدود 23،701 کیلومتر مربع 
1/5 درصد از مس��احت کل کش��ور را به خود اختصاص داده است و از نظر وسعت هجدهمین استان کشور 
محسوب می گردد. جمعیت این استان در سال 1387بالغ بر 2،950،114 نفر برآورد گردیده که 4/1 درصد از 
جمعیت کل کشور را شامل می شود و تراکم نسبی جمعیت در آن 124 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 3695 
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 9 قرار داده است.
از مجموع مصرف چهار فرآورده استان 1263 میلیون لیتر بنزین موتور)5/2 درصد کل کشور(، 404 میلیون 
لیتر نفت س��فید )6 درصد کل کش��ور( 1111 میلیون لیتر نفتگاز )3/3 درصد کل کشور( و 903 میلیون لیتر 

نفتكوره )5/2 درصد کل کشور( بوده است.
سرانه مصرف بنزین موتور به ازاء هر نفر معادل 428 لیتر بوده که از این جهت استان در رتبه 3 قرار گرفته 
اس��ت. همچنین مصرف گاز طبیعی استان 5350 میلیون متر مكعب بوده که این میزان مصرف 4/4 درصد 

مصرف کل کشور شامل می شود و استان را در رتبه 8 قرار داده است.

یارانه چهارفرآورده عمده استان

مجموع یارانه چهار فرآورده عمده استان در سال 1387 بالغ بر 18،399 میلیارد ریال )معادل 1977 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 9 قرار گرفته است.
از مجموع یارانه استان، سهم بنزین موتور 5432 میلیارد ریال )5/2 درصد کل کشور(، نفت سفید 3546میلیارد 
ریال )6 درصد کل کشور(، نفتگاز 6886 میلیارد ریال )3/3 درصد کل کشور( و نفتكوره 2521 میلیارد ریال 

)5/2 درصد کل کشور( بوده است.
س��رانه یارانه بنزین موتور به ازاء هر نفر 1841هزار ریال می باش��د که از این حیث اس��تان در رتبه 3 قرار 

گرفته است.

برخی از مصرف کنندگان عمده انرژی استان:

- نیروگاه هاي بخاري و گازي شهید سلیمي- نیروگاه نوشهر  
- سیمان نكاء 

استان مازندران
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استان مازندران

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

857،433 92،197 0/2 199،403 199،003 ساري
694،863 74،716 -2/8 161،596 166،256 بابل
243،913 26،227 0/5 56،724 56،429 بهشهر
617،871 66،438 2/1 143،691 140،676 آمل
336،634 36،197 15/8 78،287 67،587 بابلسر
704،344 75،736 1/9 163،801 160،766 قائم شهر
140،580 15،116 2/1 32،693 32،010 نکا
119،802 12،882 4/9 27،861 26،563 سوادکوه
525،034 56،455 1/0 122،101 120،885 چالوس
471،736 50،724 8/8 109،706 100،826 تنکابن
267،529 28،767 16/8 62،216 53،262 نور
233،731 25،132 6/8 54،356 50،878 محمودآباد
218،315 23،475 10/0 50،771 46،145 رامسر

5،431،786 584،063 3/4 1،263،206 1،221،286 جمع منطقه

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

نام ناحیه
میلیون ریال )هزار دالر( 87 86

250،513 26،937 -9/0 39،764 43،694 ساري
589،063 63،340 0/0 93،502 93،483 بابل
47،767 5،136 -3/2 7،582 7،834 بهشهر

379،821 40،841 -0/5 60،289 60،581 آمل
64،373 6،922 -13/6 10،218 11،827 بابلسر

177،307 19،065 3/7 28،144 27،133 قائم شهر
44،995 4،838 -5/6 7،142 7،569 نکا

174،384 18،751 -13/8 27،680 32،104 سوادکوه
238،197 25،613 -18/9 37،809 46،596 چالوس
283،185 30،450 -3/3 44،950 46،506 تنکابن
195،124 20،981 -0/7 30،972 31،206 نور
60،020 6،454 42/7 9،527 6،676 محمودآباد
41،284 4،439 10/2 6،553 5،946 رامسر

2،546،032 273،767 -4/0 404،132 421،155 جمع منطقه

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

میزان مصرف و یارانه نفتکوره منطقه

استان مازندران

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

نام ناحیه
میلیون ریال )هزار دالر( 87 86

894،431 96،175 -2/3 144،263 147،614 ساري
982،384 105،633 8/5 158،449 145،976 بابل
470،127 50،551 14/0 75،827 66،544 بهشهر

1،127،042 121،187 16/6 181،781 155،892 آمل
290،613 31،249 -0/4 46،873 47،041 بابلسر
578،844 62،241 5/0 93،362 88،954 قائم شهر
323،076 34،739 2/2 52،109 50،999 نکا
585،807 62،990 0/9 94،485 93،658 سوادکوه
613،254 65،941 -8/9 98،912 108،519 چالوس
321،055 34،522 -7/4 51،783 55،930 تنکابن
324،179 34،858 5/5 52،287 49،572 نور
256،599 27،591 -0/6 41،387 41،622 محمودآباد
118،172 12،707 -0/2 19،060 19،096 رامسر

6،885،584 740،385 3/7 1،110،578 1،071،417 جمع منطقه

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

نام ناحیه
میلیون ریال )هزار دالر( 87 86

61،230 6،584 -17/8 15،700 19،101 ساري
18،864 2،028 -24/5 4،837 6،405 بابل
44،940 4،832 33/4 11،523 8،641 بهشهر
50،879 5،471 3/3 13،046 12،632 آمل

0 0 0/0 0 0 بابلسر
18،638 2،004 29/6 4،779 3،687 قائم شهر

3،310،008 355،915 1/0 848،720 840،600 نکا
6،127 659 34/6 1،571 1،167 سوادکوه
6،033 649 -20/2 1،547 1،938 چالوس
2،188 235 -8/3 561 612 تنکابن
1،989 214 500/0 510 85 نور
133 14 0/0 34 0 محمودآباد

0 0 0/0 0 0 رامسر
3،521،029 378،605 0/9 902،828 894،868 جمع منطقه
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استان مازندران

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

ارقام: میلیون ریال

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

نمودار مصرف بنزین موتور استان مازندران طی12ماهه سال 1387

   رامسر    محمودآباد     نور        تنکابن     چالوس    سوادکوه      نکا       قائم شهر     بابلسر       آمل        بهشهر       بابل        ساري

ارقام: هزارلیتردرسال
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