
 
  

  

  )96ماه  خرداد (در یک  نگاه   استان  زنجان وضعیت گازرسانی 
  

  .است  درصد از مساحت کل کشور 34/1کیلومتر مربع  معادل  22164مساحت استان  .1

 .  درصد از جمعیت کل کشور می باشد  1.323نفر معادل  1057461جمعیت استان  .2

دست در است که  نور بهار تنها شهر فاقد گاز استان ، ر بوده و شهر گاز دا 20شهر میباشد که  21تعداد کل شهرهاي استان  .3

 .  اجرا می باشد

 . درصد می باشد 99.5 مند از گاز طبیعی خانوار شهري بهره .4

 170مند از گاز و عملیـات گازرسـانی در    روستا بهره 388روستا میباشد که تعداد  910تعداد روستاهاي داراي سکنه استان  .5

با برنامه بود  %29روستا و با درصد بهره مندي  110،  90ماه  مهرتعداد روستاهاي بهره مند از گازتا پایان  .روستا تداوم دارد 

عملیات گازرسانی به روستاهاي اسـتان سـرعت فزاینـده اي     ، میانگین کشوريبه منظور دستیابی به شاخص  ریزي انجام شده

 رسید کـه بیـانگر افـزایش    %67.4 روستا و با در صد بهره مندي 388 تعداد روستاهاي بهره مند به هم اکنونبطوریکه . یافت

 خانوار 39771روستا با  320ضمناً انجام مطالعه ، طراحی و گازرسانی به تعداد  . درصدي از نظر تعداد می باشد 253 حدود

منظور شده اسـت کـه در    93ل قانون بودجه سا 2تبصره  »ق « در قالب اعتبارات بند  میلیارد ریال 3000با اعتبار برآوردي 

صورت تامین اعتبار و اتمام عملیات گازرسانی ، کلیه روستاهاي داراي قابلیت گازرسانی استان ، تحـت پوشـش نعمـت گـاز     

 .طبیعی قرار خواهند گرفت 

 .  درصد  است  67.4 استاننرخ خانوار روستاهاي بهره مند از گاز  .6

 .درصد می باشد  89 د از گاز استاننرخ کل خانوارهاي شهري و روستائی بهره من .7

 :در استان زنجان به قرار ذیل میباشد  90-94سالهاي روند مصرف گاز طبیعی طی  .8

 91عملکرد سال  92عملکرد سال  93عملکرد سال  94عملکرد سال   95عملکرد سال  شــــــرح

خانگی   780 %37  695 %36  675 %33  672 %42  515 %38  

13% 279 تجاري  254 %13  248 %12  232 %14  215 %16  

50% 1050 صنعتی  978 %51  1102 %55  704 %44  635 %46  

100% 2109 جمـــع کل  1927 %100  2025 %100  1608 %100  1365 %100  

  
  
  
  



  
  

کیلومتر می باشد که این مقدار دربر گیرنده خطوط انتقال گاز اجرا شده  574.105 موجود در استان مقدار خطوط انتقال گاز .9

و خـط انتقـال     4و  3دندي ، نیروگاههاي  –حلب ، ماهنشان  –قیدار ، زنجان  –شامل خط انتقال سلطانیه (نوات گذشته در س

و خط انتقال  زنجان و سیمان قزل اوزن 2و  1نیروگاههاي خط انتقال  ،زرین رود  –گرماب (، خط انتقال در دست اجرا ) طارم 

 .می باشد ) خدابنده  –خدابنده و زرین آباد  –زرین رود  خطوط شامل (ه و خطوط انتقال داراي برنام)  پترو هیدج

 .کیلومتر می باشد  5638 هاي تغذیه و توزیع گاز  دراستان مقدار شبکه .10

 .علمک است  164512تعداد علمکهاي گاز نصب شده  .11

 ، مشترکین عمده و صنعتی وردم 20333 ،  تجاري مورد 277976خانگی : تعداد مصرف کنندگان  گاز در استان عبارتند از  .12

  . مورد می باشد  1051

 ،عـدد    TBS 174عـدد  ،    CGS/ TBS  13عـدد ،    CGS 37: مـورد شـامل     592تعداد ایستگاههاي موجود در استان  .13

CPS   63 و  عددMS 262 عدد . 

ـ  (شهرك  11 همهشهرك  است ، که  11تعــداد کل شهرکهاي صنعتی استان  .14 وآوران ، هیـدج ، شـریف،    با نامهاي اشـراق ، ن

ی فعال و بهره مند داراي واحد صنعت)  و شهرك صنعتی انگوران افق ابهر ، ماهنشان ،خدابنده ، خرمدره ، تخصصی روي ، طارم

 .  است گاز از

بهـره   هر دوي آنها ناحیه صنعتی فعال به نامهاي ناحیه صنعتی ایجرود و ناحیه صنعتی طارم می باشد که 2ي استان زنجان دارا .15

 . میباشند بهره مند از گاز بناب ، روي و نورین نیز –محور صنعتی ذاکر  3 همچنین. می باشد مند از گاز

، کارخانه سیمان سجاس  سرب و روي،  نخ تایر صبا،  کارخانه کریستال،  4و  3نیروگاه صنایع عمده گازدار استان عبارتند از  .16

زان ، ریخته گري آلومینیوم ، ذوب البرز غرب ، کارخانـه مینـو ، شـرکت معـدن     ، فوالد سیادن ، روغن نباتی جهان ، شمش سا

سایت (شرکت ریخته گري پیوسته سهند  ، کارخانه سیمان خمسه ،کارخانه آجر زنجان  ،کاران نسوز ، کارخانه سفال زنجان 

 )سایت روستاي قیطول ( و شرکت ریخته گري پیوسته سهند  )زرین آباد 

 .  است در سطح استان  به بهره برداري کامل رسیده  CNGمورد  جایگاه  40تعداد :   CNGجایگاههاي   .17

  

 

  

  

  



  

عملکرد مقایسه اي شرکت ملی گاز ایران از نظر شاخصهاي مهم گازرسانی در قبل و بعد از انقالب اسالمی بـه شـرح جـدول     .18

 :ذیل می باشد 

عنوان 
 شاخص

خطوط 
انتقال گاز 
احداث 

 شده

ایستگاههاي 
تقویت 

فشار بهره 
برداري 

 شده

نیروگاههاي 
گازرسانی 

 شده

شبکه گاز 
شهري و 
روستایی 
 اجرا شده

انشعابات گاز 
شهري و 
روستایی 

 نصب شده 

مشترکین گاز 
شهري و 
 روستایی

واحد تحت 
پوشش شهري 

 و روستایی

شهر هاي 
گازرسانی 

 شده 

روستاهاي 
گازرسانی 

 شده

واحد 
 شاخص

 عدد عدد عدد ددع عدد کیلومتر واحد عدد کیلومتر

عملکرد 
قبل از 
 انقالب 

2،900  8  18 2،050  50،000  46،500 51،000  5 1  

عملکرد 
بعد از 
 انقالب

34713 72  61 308806 10712085  21250899  24811404 1080  23241  

 23242 1085  24862404 21297399  10762085 310856 79  80  37613 جمع کل

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  )96ماه خرداد (در یک  نگاه   زنجان  هرستانش وضعیت گازرسانی 

 .درصد از مساحت کل استان است  3/24کیلومتر مربع  معادل  5396مساحت شهرستان  .1

 .  درصد از جمعیت کل استان می باشد  49نفر معادل  486495جمعیت شهرستان  .2

 )، نیک پی و ارمغانخانه  زنجان. ( شهر گاز دار می باشند  3شهر میباشد که هر  3تعداد شهرهاي شهرستان  .3

 . درصد می باشد  100مند از گاز طبیعی شهرستان  خانوار شهري بهره .4

منـد از گـاز و عملیـات     روسـتا بهـره   106روستا میباشد که تعداد  257تعداد روستاهاي داراي سکنه شهرستان  .5

 .  روستا تداوم دارد  18گازرسانی در 

 .  درصد  است  70رستان نرخ خانوار روستاهاي بهره مند از گاز شه .6

 .درصد می باشد  95نرخ کل خانوارهاي شهري و روستائی بهره مند از گاز شهرستان  .7

 .کیلومتر می باشد  192.3موجود در شهرستان  مقدار خطوط انتقال گاز .8

 .کیلومتر می باشد  1897.4هاي تغذیه و توزیع گاز  در شهرستان  مقدار شبکه .9

 .علمک است  69598در شهرستان تعداد علمکهاي گاز نصب شده  .10

مصـرف   -مـورد   567مـورد ، صـنعتی    11059مـورد ، تجـاري     119097 خـانگی : مصرف کنندگان شـهري   .11

  .مورد 14509: کنندگان روستایی 

  TBS 67عـدد ،   CGS/ TBS  4عـدد ،    CGS 9: مورد شامل  248تعداد ایستگاههاي موجود در شهرستان  .12

 .عدد  MS 145عدد و  CPS  23عدد ، 

اشـراق ،  . ( شهرك است ، که همگی آنها بهره مند از گاز می باشـند  3 تعــداد کل شهرکهاي صنعتی شهرستان .13

 ) نوآوران ، تخصصی روي 

 . بهره مند از گاز میباشند  2بناب و روي  است که هر  –محور صنعتی با نامهاي ذاکر  2شهرستان زنجان داراي  .14

و شرکت شمش سازان  ،ند از نخ تایر صبا ، سرب و روي ، روغن نباتی جهان صنایع عمده گازدار شهرستان عبارت .15

 )سایت روستاي قیطول ( ریخته گري پیوسته سهند 

و یـک   در سطح شهرستان  به بهره برداري کامل رسـیده   CNGمورد  جایگاه  20تعداد :   CNGجایگاههاي   .16

 . مورد در دست اجرا  است 

  



  

  )96ماه خرداد (در یک  نگاه   بهرا  شهرستان  رسانیگازوضعیت 
  

  

 .است  درصد از مساحت کل استان 8.6کیلومتر مربع  معادل  1900مساحت شهرستان  .1

 .  درصد از جمعیت کل استان می باشد  14.4نفر معادل  140584جمعیت شهرستان  .2

 ) هیدج وهر ، صائین قلعه اب( . ها بهره مند از گاز میباشند شهر  همگیشهر میباشد که  3شهرستان تعداد شهرهاي  .3

 . درصد می باشد  100مند از گاز طبیعی شهرستان  خانوار شهري بهره .4

و عملیـات   اسـت منـد از گـاز    روسـتا بهـره   36روستا میباشد که تعـداد   70تعداد روستاهاي داراي سکنه شهرستان  .5

  .روستا تداوم دارد  5گازرسانی در 

   .درصد  است  89  رستاننرخ خانوار روستاهاي بهره مند از گاز شه .6

 .درصد می باشد  97.9 نرخ کل خانوارهاي شهري و روستائی بهره مند از گاز شهرستان .7

 .کیلومتر می باشد  86.16 موجود در شهرستان مقدار خطوط انتقال گاز .8

 .کیلومتر می باشد  709.4هاي تغذیه و توزیع گاز  در شهرستان  مقدار شبکه .9

 .علمک است  28735ه در شهرستان تعداد علمکهاي گاز نصب شد .10

مصـرف کننـدگان    -مـورد   236 ، صـنعتی  مـورد  3189، تجـاري   مـورد  45233 خانگی :مصرف کنندگان شهري  .11

  .مورد 8689 :روستایی

  TBS 22عـدد  ،    CGS/ TBS  3عـدد ،    CGS 7: مـورد شـامل     108 تعداد ایستگاههاي موجود در شهرستان .12

 . ددع MS 66و  عدد  CPS   10عدد،

بهره منـد  )  و افق ابهر شریف ، هیدج( شهرك  هر سه شهرك است ، که 3 شهرستانتعــداد کل شهرکهاي صنعتی  .13

  . می باشنداز گاز 

 . است که بهره مند از گاز میباشد  محور صنعتی نورینمحور صنعتی با نام  1 داراي ابهر شهرستان .14

  یادن ، ریخته گري آلومینیوم ، ذوب البرز غربفوالد س :  صنایع عمده گازدار شهرستان عبارتند از .15

  .است در سطح شهرستان  به بهره برداري کامل رسیده   CNGمورد  جایگاه  6تعداد :   CNGجایگاههاي   .16

  
  



  

  
    )96ماه خرداد (در یک  نگاه   خرمدره  شهرستان  رسانیگازوضعیت 

  
  

 .است  ساحت کل استاندرصد از م 8/1کیلومتر مربع  معادل  407مساحت شهرستان  .1

 .  درصد از جمعیت کل استان می باشد  6.5نفر معادل  65166جمعیت شهرستان  .2

 )خرمدره ( . شهر میباشد که بهره مند از گاز است  1شهرستان تعداد شهرهاي  .3

 . درصد می باشد  100مند از گاز طبیعی شهرستان  خانوار شهري بهره .4

 .می باشد مند از گاز  روستا بهره 14روستا میباشد که تعداد 16تعداد روستاهاي داراي سکنه شهرستان  .5

   .درصد  است  99 نرخ خانوار روستاهاي بهره مند از گاز شهرستان .6

 .درصد می باشد  99.8 نرخ کل خانوارهاي شهري و روستائی بهره مند از گاز شهرستان .7

 .کیلومتر می باشد  35 موجود در شهرستان مقدار خطوط انتقال گاز .8

 .کیلومتر می باشد  253.6هاي تغذیه و توزیع گاز  در شهرستان  مقدار شبکه .9

 .علمک است  12699تعداد علمکهاي گاز نصب شده در شهرستان  .10

مصـرف کننـدگان    -مـورد   56 ، صـنعتی  مـورد  1001،  تجـاري   مـورد  19783 خانگی: مصرف کنندگان شهري  .11

  .مورد  4124 :روستایی 

 MS 13و عـدد   CPS   2عدد ، TBS 5عدد ،   CGS 2: مورد شامل   22 ر شهرستانتعداد ایستگاههاي موجود د .12

 . عدد

 ) خرمدره ( .  از گاز می باشند بهره مند شهرستان ،شهرك صنعتی  .13

 . محور صنعتی نمی باشد  خرمدره داراي شهرستان .14

 .صنایع عمده گازدار شهرستان عبارتند از کارخانه مینو و شرکت معدن کاران نسوز  .15

  .در سطح شهرستان  به بهره برداري کامل رسیده است   CNGمورد  جایگاه  4تعداد :   CNGایگاههاي  ج .16

  



  

  )96ماه خرداد (در یک  نگاه   سلطانیه  شهرستان  رسانیگازوضعیت 
  
  

 .است  درصد از مساحت کل استان 4.8کیلومتر مربع  معادل  1066مساحت شهرستان  .1

 .  درصد از جمعیت کل استان می باشد  2.8دل نفر معا 28592جمعیت شهرستان  .2

 ) سلطانیه( شهر میباشد که به بهره برداري رسیده است  1شهرستان تعداد شهرهاي  .3

 . درصد می باشد  100 مند از گاز طبیعی شهرستان خانوار شهري بهره .4

عملیـات گازرسـانی    وز گاز مند ا روستا بهره 34روستا میباشد که تعداد  45تعداد روستاهاي داراي سکنه شهرستان  .5

 .روستا تداوم دارد 1در 

   .درصد  است  95.6 نرخ خانوار روستاهاي بهره مند از گاز شهرستان .6

 .درصد می باشد  96.7 نرخ کل خانوارهاي شهري و روستائی بهره مند از گاز شهرستان .7

 .کیلومتر می باشد  68 موجود در شهرستان مقدار خطوط انتقال گاز .8

 .کیلومتر می باشد  320.89هاي تغذیه و توزیع گاز  در شهرستان  مقدار شبکه .9

 .علمک است  7043تعداد علمکهاي گاز نصب شده در شهرستان  .10

 7286مصـرف کننـده روسـتایی      -مـورد   21 ، صنعتی 297، تجاري  2693تعداد مصرف کنندگان شهري خانگی  .11

 .مورد 

  TBS 7عـدد  ،    CGS/ TBS  4عـدد ،    CGS 5:   مـورد شـامل   45 تعداد ایسـتگاههاي موجـود در شهرسـتان    .12

 . عدد MS 22و  عدد  CPS   7عدد،

 . شهرك صنعتی نمی باشد  سلطانیه داراي شهرستان .13

 . محور صنعتی نمی باشد  سلطانیه داراي شهرستان .14

  زنجان و کارخانه کریستال 4و  3نیروگاههاي : صنایع عمده گازدار   .15

 .در سطح شهرستان  به بهره برداري کامل رسیده است   CNGرد  جایگاه مو 2تعداد :   CNGجایگاههاي   .16

  



  
  

  )96ماه خرداد (در یک  نگاه   خدابنده  شهرستان  رسانیگازوضعیت 
  
  

 .است  درصد از مساحت کل استان 2/23کیلومتر مربع  معادل  5151مساحت شهرستان  .1

 .  استان می باشد  درصد از جمعیت کل 15.7نفر معادل  169553جمعیت شهرستان  .2

قیدار ، سجاس ، گرمـاب ، سـهرورد،   ( شهر بهره مند از گاز میباشند  6شهر میباشد که  7شهرستان تعداد شهرهاي  .3

  . دست اجرا می باشددر  )نوربهار( شهر1و  ) زرین رود و کرسف

 . درصد می باشد  94.3 مند از گاز طبیعی شهرستان خانوار شهري بهره .4

مند از گاز و عملیات گازرسانی  روستا بهره 62روستا میباشد که تعداد  226اراي سکنه شهرستان تعداد روستاهاي د .5

 .  روستا تداوم دارد  85در 

   .درصد  است  49.5 در حدود نرخ خانوار روستاهاي بهره مند از گاز شهرستان .6

 .شد درصد می با 67.1 نرخ کل خانوارهاي شهري و روستائی بهره مند از گاز شهرستان .7

 .کیلومتر می باشد  56.69 موجود در شهرستان مقدار خطوط انتقال گاز .8

 .کیلومتر می باشد  986.3هاي تغذیه و توزیع گاز  در شهرستان  مقدار شبکه .9

 .علمک است  22818تعداد علمکهاي گاز نصب شده در شهرستان  .10

مصـرف کننـدگان    -مـورد  31 ، صـنعتی  مـورد  1937،  تجـاري   مـورد  18792 خـانگی : مصرف کنندگان شهري  .11

  .مورد   14571 :روستایی 

عدد   TBS 24عدد  ،   CGS/ TBS  1عدد ،   CGS 5: مورد شامل   48 تعداد ایستگاههاي موجود در شهرستان .12

،CPS   8 و  عددMS 10 عدد . 

 ) خدابنده ( .  از گاز می باشند بهره مند شهرستان ،شهرك صنعتی  .13

 . صنعتی نمی باشدمحور   خدابنده داراي شهرستان .14

 .  صنایع عمده گازدار شهرستان عبارتند از کارخانه سیمان سجاس .15

 .در سطح شهرستان  به بهره برداري کامل رسیده است   CNGمورد  جایگاه  4تعداد :   CNGجایگاههاي   .16

  

  



  
  

  )96ماه خرداد ( در یک  نگاه  ماهنشان  شهرستان  رسانیگازوضعیت 
  
  

 .است  درصد از مساحت کل استان 9/18لومتر مربع  معادل کی 4180مساحت شهرستان  .1

 .  درصد از جمعیت کل استان می باشد  3.7نفر معادل  40312جمعیت شهرستان  .2

  )دندي ،  ماهنشان( . شهر بهره مند از گاز میباشند  2 هر شهر میباشد که 2شهرستان تعداد شهرهاي  .3

 . درصد می باشد  100 مند از گاز طبیعی شهرستان خانوار شهري بهره .4

مند از گاز و عملیات گازرسانی  روستا بهره 52روستا میباشد که تعداد  126تعداد روستاهاي داراي سکنه شهرستان  .5

 .  روستا تداوم دارد  42در 

   .است درصد  50.4 نرخ خانوار روستاهاي بهره مند از گاز شهرستان .6

 .درصد می باشد  62.6 از شهرستاننرخ کل خانوارهاي شهري و روستائی بهره مند از گ .7

 .کیلومتر می باشد  48 موجود در شهرستان مقدار خطوط انتقال گاز .8

 .کیلومتر می باشد  568.4هاي تغذیه و توزیع گاز  در شهرستان  مقدار شبکه .9

 .علمک است  6802 تعداد علمکهاي گاز نصب شده در شهرستان .10

 :مصرف کننـدگان روسـتایی    -مورد  6 ، صنعتی مورد 418ي ،  تجار مورد 2950 خانگی: مصرف کنندگان شهري  .11

  .مورد  3811

 MS 1و  عدد CPS   4،عدد   TBS 15عدد ،   CGS 2: مورد شامل   22 تعداد ایستگاههاي موجود در شهرستان .12

 . عدد

 .است از گاز  بهره مند ، هر دو شهركکه  ،) ماهنشان ، انگوران ( شهرك صنعتی  2شهرستان داراي  .13

 . داراي محور صنعتی نمی باشد ماهنشان ستانشهر .14

 .مورد خاصی وجود ندارد: صنایع عمده گازدار شهرستان  .15

  .در سطح شهرستان  به بهره برداري کامل رسیده است   CNGمورد  جایگاه  1تعداد :   CNGجایگاههاي   .16

  



  
  

  )96ماه خرداد ( در یک  نگاه  ایجرود  شهرستان  رسانیگازوضعیت 
  
  

 .است  درصد از مساحت کل استان 3/8کیلومتر مربع  معادل  1829هرستان مساحت ش .1

 .  درصد از جمعیت کل استان می باشد  3.5نفر معادل  38416جمعیت شهرستان  .2

  ) حلب،  زرین آباد( . شهر بهره مند از گاز میباشند  2شهر میباشد که هر  2شهرستان تعداد شهرهاي  .3

 . درصد می باشد  100 بیعی شهرستانمند از گاز ط خانوار شهري بهره .4

و عملیات گازرسـانی   مند از گاز  روستا بهره 47روستا میباشد که تعداد  73تعداد روستاهاي داراي سکنه شهرستان  .5

 .  روستا تداوم دارد  5در 

   .درصد  است  88 نرخ خانوار روستاهاي بهره مند از گاز شهرستان .6

 .درصد می باشد  89 هره مند از گاز شهرستاننرخ کل خانوارهاي شهري و روستائی ب .7

 .کیلومتر می باشد  69.97 موجود در شهرستان مقدار خطوط انتقال گاز .8

 .کیلومتر می باشد  515.91در شهرستان هاي تغذیه و توزیع گاز  دار شبکهمق .9

 .علمک است  9744تعداد علمکهاي گاز نصب شده در شهرستان  .10

 :مصرف کنندگان روستایی  -مورد  13 ، صنعتی مورد 188،  تجاري  مورد 1061 خانگی: مصرف کنندگان شهري  .11

  .مورد   9742

 /CGS ، عدد CPS  7، عدد   TBS 21عدد ،   CGS 5: مورد شامل   38 تعداد ایستگاههاي موجود در شهرستان .12

TBS  1  و عددMS 4 عدد . 

 .  ایجرود داراي شهرك صنعتی نمی باشد شهرستان .13

 .  طبیعی می باشد بهره مند از گازایجرود  ستانشهرناحیه صنعتی  .14

و  کارخانـه سـیمان خمسـه    ، کارخانه آجـر زنجـان   ، کارخانه سفال زنجانصنایع عمده گازدار شهرستان عبارتند از  .15

  . )سایت زرین آباد(شرکت ریخته گري پیوسته سهند 

  .ره برداري کامل رسیده است در سطح شهرستان  به به  CNGمورد  جایگاه  2تعداد :   CNGجایگاههاي   .16

  



  
  
  

  )96ماه خرداد (در یک  نگاه   طارم  شهرستان  رسانیگازوضعیت 
  
  

 .درصد از مساحت کل استان است  1/10کیلومتر مربع  معادل  2235مساحت شهرستان  .1

 .  درصد از جمعیت کل استان می باشد  4.4نفر معادل  46616جمعیت شهرستان  .2

 ) و چورزق آببر(شهر به بهره برداري رسیده اند  2شهر میباشد که هر  2شهرستان تعداد شهرهاي  .3

 . درصد می باشد  100 مند از گاز طبیعی شهرستان خانوار شهري بهره .4

منـد از گـاز و عملیـات     روسـتا بهـره   37روستا میباشـد کـه تعـداد     97تعداد روستاهاي داراي سکنه شهرستان  .5

 .روستا تداوم دارد 14گازرسانی در 

   .درصد  است  56.3 خانوار روستاهاي بهره مند از گاز شهرستان نرخ .6

 .درصد می باشد  65.5 نرخ کل خانوارهاي شهري و روستائی بهره مند از گاز شهرستان .7

 .کیلومتر می باشد  18 موجود در شهرستان مقدار خطوط انتقال گاز .8

 .ی باشد کیلومتر م 376.4هاي تغذیه و توزیع گاز  در شهرستان  مقدار شبکه .9

 .علمک است  7073تعداد علمکهاي گاز نصب شده در شهرستان  .10

 .مورد  4354مصرف کننده روستایی و  3صنعتی ،  188، تجاري  3455تعداد مصرف کنندگان شهري خانگی  .11

و  عـدد  CPS 2 ،عـدد    TBS 13عـدد ،    CGS 2: مورد شـامل    20 تعداد ایستگاههاي موجود در شهرستان .12

MS 3 عدد . 

 )طارم( .طبیعی می باشد بهره مند از گازطارم   شهرستانصنعتی  شهرك .13

 )طارم(. طبیعی می باشد بهره مند از گازطارم  شهرستانناحیه صنعتی  .14

  .مورد خاصی وجود ندارد: صنایع عمده گازدار   .15

 .در سطح شهرستان  به بهره برداري کامل رسیده است   CNGمورد  جایگاه  1تعداد :   CNGجایگاههاي   .16

  
  
  
  
  
  
  


