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 َای وفتی مىطقٍ گلستانفزآيردٌ ملی پخصگشارش عملکزد ضزکت 

 

 گلستان  مىطقٍوفتی  َای فزآيردٌضزکت ملی پخص گشارش عملکزد 

 بزاساس اطالعات مًجًد در ساماوٍ سیمابز

http://Simabar.Golestanmporg.ir 
 

رزیی استان گلستان ربانهمتهیه شده رد معاونت آمار و اطالعات سازمان مدرییت و   
 

 

 

 نفتی های فرآورده حمل های کامیون و تعذاد مخازن انبار نفت 

 لیتر َسار 219930 مؼادل ظرفیتتا  مخسن 23 تراتر 1396 سال پایان تا گلستان استان وفت اوثار مخازن تؼذاد

 تٍ َا آن ظرفیت کٍ تاضىذ می مخسن 9 دارای گىثذکاييس ضُرستان ي مخسن 14 دارای گرگان ضُرستان. تاضذ می

 . است لیتر َسار 126960 ي 92970 تراتر ترتیة

 ضُرستان در کامیًن 77 کٍ تًدٌ دستگاٌ 106 تراتر 1396 سال در وفتی َای فرآيردٌ حمل َای کامیًن تؼذاد

 . اوذ فؼالیت داضتٍ کاييس گىثذ ضُرستان در کامیًن 29 ي گرگان
 

  نفتی استان های فرآوردهمیسان توزیع  

، 1395لیتر تًدٌ کٍ وسثت تٍ سال  میلیًن 1038 تقریثاً 1396سال  در استاندر  وفتی َای فرآيردٌمیسان تًزیغ 

َای  تٍ ترتیة در ضُرستان وفتی َای فرآيردٌدرصذ کاَص داضتٍ است. تیطتریه ي کمتریه میسان تًزیغ  9/2

 وفتی َای فرآيردٌاز کل  (درصذ 1/2) لیتر میلیًن 22ي میىًدضت  (درصذ 7/24) لیتر میلیًن 257تا گرگان 

 تاضذ.  می
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)کردکًی، تىذرگس، ترکمه  کردکویواحیٍ  4ضُرستان استان تحت پًضص  14الثتٍ الزم تٍ تًضیح است کٍ 

 مینودشتآتاد ي گرگان(،  قال، ػلی )آق مرکزی)گىثذکاييس، آزادضُر ي رامیان(،  گنبدي گمیطان(، 

 تپٍ ي گالیکص( قرار داروذ. )میىًدضت، کاللٍ، مرايٌ

  )َسار ليتر( - در پايان سال َاي وفتي فرآيردٌميسان تًزيع ريوذ  -1ومًدار 

 
 

تٍ ضرح میلیًن لیتر(  1038) 1396در سال  فرآيردٌترحسة وًع استان وفتی  َای فرآيردٌاوًاع میسان تًزیغ 

 :  تاضذ زیر می

 گاز ویريگاٌ ، وفت (درصذ 3/5لیتر ) میلیًن 55، وفت سفیذ (درصذ 4/44لیتر ) میلیًن 461 میسان تًزیغ تىسیه 

 میلیًن 6/3 ، وفت کًرٌ(درصذ 5/40لیتر ) میلیًن 420گاز تذين ویريگاٌ  ، وفت(درصذ 5/9لیتر) میلیًن 4/98

 تاضذ.  می (درصذ 3/0لیتر )
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  برحسب بخص مًرد استفادٌ 1336استان در سال َاي وفتي  فرآيردٌاوًاع ميسان تًزيع  -1 جذيل

 

، (درصذ 8/99 میلیًن لیتر ) 435در تخص حمل ي وقل مؼادل  تىسیه مؼمًلیمصرف تیطتریه  1396در سال 

تخص حمل ي وقل گاز در  ، وفت(درصذ 3/99 میلیًن لیتر ) 55( مؼادل ی)حرارت وفت سفیذ در تخص خاوگی

وفت فقط در تخص حمل ي وقل ي  میلیًن لیتر 26مؼادل  تىسیه سًپري  (درصذ 3/41 میلیًن لیتر ) 214مؼادل 

 فقط در تخص صىایغ تًزیغ ضذٌ است.  میلیًن لیتر 4مؼادل  کًرٌ

 1336َاي استان در سال  َاي وفتي در وًاحي ي ضُرستان يردٌآدرصذ تًزيع اوًاع فر -2 ومًدار

 

جمع كلنفت كورهنفت گازنفت سفيذبنسين سوپربنسين معمولينام بخش

00۱۸0,000۱۷,0۱۱,۷۸0۳,۵۵۷,000۲0,۷۴۸,۷۸0صنايع

000۱۸۲,۶۱۳,۸۳۴0۱۸۲,۶۱۳,۸۳۴كشاورزي

۴۳۴,۸۱۳,۱00۲۵,۵۳0,۱000۲۱۴,۳۲۴,۳۷۹0۶۷۴,۶۶۷,۵۷۹حمل و نمل

00۵۴,۵۶۶,۸۴0۳۲۴,0000۵۴,۸۹0,۸۴0خانگي )حرارتي(

۲۴0,0000۱۳۵,۱۶0۴,۱۴۹,۱0۲0۴,۵۲۴,۲۶۲ادارات

000۷۷۲,۸0۵0۷۷۲,۸0۵اصناف

۵۱۸,۳000۸۵,۹00۷۳۲,۵000۱,۳۳۶,۷00نيروهاي مسلح

000۹۸,۴۴۲,۷000۹۸,۴۴۲,۷00نيروگاه برق

000000كشتي و لايك موتوري

۴۳۵,۵۷۱,۴00۲۵,۵۳0,۱00۵۴,۹۶۷,۹00۵۱۸,۳۷۱,۱00۳,۵۵۷,000۱,0۳۷,۹۹۷,۵00جمع
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 نفتی های فرآورده پرداختی یارانه میسان 

F.O.Bوفتی تراتر ماتٍ التفايت تُا تر اساس   َای فرآيردٌیاراوٍ پرداختی 
افتی تر اساس ورخ ياقؼی ي تُای دری 1

ي تُای دریافتی تر اساس  F.O.Bورخ در  فرآيردٌضرب لیتراش  تراتر حاصل F.O.Bتُا تر اساس  کٍ تاضذ می

 در ورخ داخلی است.  فرآيردٌلیتراش  حاصلضرب رتورخ ياقؼی ترا
 

میلیًن ریال تًدٌ است. در سال  17723993 استان مؼادل وفتی َای فرآيردٌمیسان یاراوٍ پرداختی  1396در سال 

َر  ي ریال 18838گاز  ریال، َر لیتر وفت 21919ریال، َر لیتر وفت سفیذ  11038تٍ ازای َر لیتر تىسیه  1396

 ریال یاراوٍ پرداخت ضذٌ است.  12774لیتر وفت کًرٌ 

 )ميليًن ريال( -1336َاي وفتي در سال  يردٌاوًاع فرآياراوٍ پرداختي  -3ومًدار

 

 
                                                           

1- F.O.B (اصطالح مخفف Free On Board :)مثذأ در کطتی ػرضٍ در کاال تحًیل. 

 یارانه پرداختی = (فرآورده* لیتراژ  F.O.B)نرخ  -( وردهآ)نرخ داخلی * لیتراژ فر
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 )ميليًن ريال(- 1336مقايسٍ ماَاوٍ ياراوٍ بىسيه معمًلي ي سًپر در استان در سال  -4 ومًدار

 

 فروش میسان CNG 

مترمکؼة تًدٌ کٍ وسثت  میلیًن 225 تقریثاً تراتر 1396َای استان در سال  در ضُرستان CNGمیسان فريش 

َای گرگان  در ضُرستان CNGدرصذ افسایص داضتٍ است. تیطتریه ي کمتریه میسان فريش  9/6، 1395تٍ سال 

 تاضذ.  یم (درصذ 9/0َسار مترمکؼة ) 2088تا تپٍ  ي مرايٌ (درصذ 4/26َسار مترمکؼة ) 59319تا 
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  مترمکعب()َسار  - CNGريوذ ساالوٍ ميسان فريش  - 5ر ومًدا

 

 

 ها موجود در جایگاه  و تعذاد نازل تعذاد جایگاه عرضه مواد سوختنی 

جایگاٌ تک مىظًرٌ  18کٍ  تًدٌجایگاٌ  113، 1396یان سال تؼذاد جایگاٌ ػرضٍ مًاد سًختىی در استان تا پا

 10یغ ي گاز ي جایگاٌ ديمىظًرٌ ما CNG ،19جایگاٌ تک مىظًرٌ  41جایگاٌ تک مىظًرٌ دي مًاد،  25مایغ، 

جایگاٌ  44ي  َاداخل ضُردر جایگاٌ  69 از وظر مًقؼیت، مًاد سًختىی َای جایگاٌ ایه. تاضذ جایگاٌ سٍ مًاد می

 .خارج ضُر قرار دارد

تا پایان سال  1387َای مًجًد در جایگاَای ػرضٍ مًاد سًختىی در استان در تازٌ زماوی سال  تؼذاد وازل

  است. CNGوازل  268گاز ي  وازل وفت 136وازل تىسیه،  334کٍ تاضذ  وازل می 738، 1396
 

(محمذ حسه ملک مجىیرابط آماری :  ) گلستان مىطقٍ وفتی َایفزآيردٌ پخص ملیمأخذ : ضزکت   

(ریشیساسمان مذیزیت ي بزوامٍ )معايوت آمار ي اطالعات سیمابز استان گلستان             


