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سالنامه آماري استان تهران6931-

مقدمه
به دليل اهميت فعاليتهاي نفت ،گاز و پتروشيمي در اقتصاد
ايران ،اطالعات آماري مربوط به اين فعاليتها در فصلهاي
معدن و صنعت منظور نشده و يك فصل مستقل در اين
سالنامه به آن اختصاص داده شده است.
با استخراج نفت و گاز از اولين چاه نفت در مسجد سليمان،
در سال  1221شمسي ( 1092ميالدي) ،فعاليت صنعت نفت
در ايران آغاز شد و آمارهاي مربوط به آن نيز از زمان مذكور
گردآوري شده است .پس از ملي شدن صنعت نفت در اسفند
 ،1220شركت ملي نفت ايران آمارهاي وسيعتري را
منتشركرده است .در اولين سالنامه آماري كشور ،آمارهاي
مربوط به سال 1224شمسي (1011ميالدي) درج شده است.
شركت ملي پخش فراورده هاي نفتي منطقه تهران در سال
 1291همزمان با تشكيل شركت ملي پخش فراورده هاي
نفتي ايران ،در تهران تأسيس شد و در زمينه نگهداري ،توزيع
و فروش فراورده هاي نفتي فعاليت داشته است.
پس از تأسيس شركت ملي گاز ايران در اسفند  1244و
شركت ملي گاز مايع ايران در سال  ،1211اين دو شركت نيز
به ترتيب آمارهايي در زمينه گاز طبيعي ) ( LNGو گاز مايع
)  ( LPGگردآوري و ارائه كردهاند.

اطالعات آماري ارائه شده در اين فصل ،از شركت ملي پخش
فراورده هاي نفتي منطقه تهران و شركت گاز استان تهران
دريافت شده است.

تعاريف مفاهيم
نفت سفيد :نفت سفيد برشي از نفت خام و متشكل از سه
نوع هيدروكربور پارافيني ،نفتيني و آروماتيكي مي باشد .اين
فرآورده به عنوان سوخت گرمايشي و سوخت مراكز حرارتي
به كار ميرود و يكي ازمواد اصلي تشكيل دهنده سوخت جت
است.
نفت كوره :نفت كوره از بازمانده تقطير نفت خام در برجهاي
تقطير پااليشگاه به دست ميآيد .اين فرآورده به سبب دارا
بودن هيدروكربورهاي سنگين ،به آساني نميسوزد و يكي از
سوختهاي عمده كشتيها و واحدهاي بزرگ صنعتي از جمله
نيروگاههاي برق به شمار ميرود.
نفت گاز :نفت گاز فرآوردهاي است كه بعد از برش نفت
سفيد به دست ميآيد و به عنوان سوخت ماشينآالت
كشاورزي و صنعتي و سوخت تعدادي از وسايل نقليه عمومي
و تأسيسات حرارتي به كار ميرود.
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مشترك گاز :عبارت است از شخص حقيقي يا حقوقي كه
طبق روش پذيرش متقاضيان گاز پس از تحويل مدارك مورد
نظر و پرداخت حقوق و هزينههاي متعلقه ،مشخصاتش در
دفتر پذيرش اشتراك ثبت شده و شماره اشتراك به وي
اختصاص يافته باشد.
انشعاب گاز :به خطوطي كه جهت ارسال گاز از خطوط
انتقال ،خطوط تغذيه و شبكه تا ايستگاه اختصاصي مشترك
نصب مي شود انشعاب اطالق ميگردد.
مصرف كننده گاز :به مشتركيني اطالق ميگردد كه جريان
گاز آنها پس از طي مراحل اشتراكپذيري راهاندازي شده
باشد.
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گزيده اطالعات
در سال  1201بيشترين ميزان مصرف فرآورده هاي نفتي در
استان مربوط به محصول بنزين به ميزان  1111هزار
مترمكعب مي باشد كه  14/1درصد از مصرف كل مواد
سوختي را شامل مي شود .پس از بنزين ،نفت گاز با حدود
 2219هزار مترمكعب ( 21/1درصد) بيشترين ميزان مصرف
را دارا بوده است.
قابل ذكر است در پايان سال  ،1201همه  44شهر موجود
در استان تهران گازرساني شده است ،همچنين ميزان مصرف
گاز طبيعي در استان  22211ميليون متر مكعب بوده است
كه نسبت به سال قبل  9/91درصد افزايش يافته است.

