
 
 

 

( 97ماه  مهر )در يك  نگاه   استان  زنجان وضعيت گازرساني 

 
  .است  زضصس اظ هساحت ول وطَض 34/1ويلَهتط هطتع  هعازل  22164هساحت استاى  .1

 .  زضصس اظ جوعيت ول وطَض هي تاضس  1.323ًفط هعازل  1057461جوعيت استاى  .2

 .  هي تاضسزاض  ضْط گاظ 21 ّوِ  ضْط هيثاضس وِ 21تعساز ول ضْطّاي استاى  .3

 . زضصس هي تاضس  100 هٌس اظ گاظ طثيعي ذاًَاض ضْطي تْطُ .4

ضٍستا  107هٌس اظ گاظ ٍ عوليات گاظضساًي زض  ضٍستا تْطُ 505ضٍستا هيثاضس وِ تعساز  910تعساز ضٍستاّاي زاضاي سىٌِ استاى  .5

هيلياضز  3000تا اعتثاض تطآٍضزي  ذاًَاض 39157ا ضٍستا ب 320ضوٌاً اًجام هطالعِ ، ططاحي ٍ گاظضساًي تِ تعساز . تساٍم زاضز 

ذاًَاض  32641ضٍستا تا  278اظ ايي تعساز هٌظَض ضسُ است وِ  93لاًَى تَزجِ سال  2تثصطُ  «ق » زض لالة اعتثاضات تٌس  ضيال

 . ذاًَاض زض زست اجطا هي تاضٌس 6516ضٍستاي تاليواًسُ تا  42تْطُ هٌس اظ گاظ ٍ 

 .  زضصس  است 78.9 استاىتْطُ هٌس اظ گاظ  ًطخ ذاًَاض ضٍستاّاي .6

 .زضصس هي تاضس 93.1 ًطخ ول ذاًَاضّاي ضْطي ٍ ضٍستائي تْطُ هٌس اظ گاظ استاى .7

 :زض استاى ظًجاى تِ لطاض شيل هيثاضس  92-96سالْاي ضًٍس هصطف گاظ طثيعي طي  .8

 92ضز سال عوله 93عولىطز سال  94عولىطز سال  95عولىطز سال  96عولىطز سال  ضــــــطح

ذاًگي   745 %31  780 %37  695 %36  675 %33  672 %42  

6% 131 عوَهي  131 %6  254 %13  248 %12  232 %14  

63% 1507 صٌعتي  1198 %57  978 %51  1102 %55  704 %44  

100% 2383 جوـــع ول  2109 %100  1927 %100  2025 %100  1608 %100  

 

ويلَهتط هي تاضس وِ ايي همساض زضتط گيطًسُ ذطَط اًتمال گاظ اجطا ضسُ زض  590.905 هَجَز زض استاى همساض ذطَط اًتمال گاظ .9

، ( ٍ ذط اًتمال طاضم   4ٍ  3زًسي ، ًيطٍگاّْاي  –حلة ، هاٌّطاى  –ليساض ، ظًجاى  –ضاهل ذط اًتمال سلطاًيِ )سٌَات گصضتِ 

ٍ پتطٍضيوي  پتطٍ ّيسج ، ظًجاى ٍ سيواى لعل اٍظى 2 ٍ 1ًيطٍگاّْاي ذط اًتمال  ،ظضيي ضٍز  –گطهاب )ذط اًتمال زض زست اجطا 

 .هي تاضس ( ذساتٌسُ  –ذساتٌسُ ٍ ظضيي آتاز  –ظضيي ضٍز  ذطَط ضاهل )ٍ ذطَط اًتمال زاضاي تطًاهِ ( ظًجاى 

 .ويلَهتط هي تاضس  6423 ّاي تغصيِ ٍ تَظيع گاظ  زضاستاى همساض ضثىِ .10

 .علوه است  178355تعساز علوىْاي گاظ ًصة ضسُ  .11



 

 ، هطتطويي عوسُ ٍ صٌعتي هَضز 21757 ،  تجاضي هَضز 301191ذاًگي : تعساز هصطف وٌٌسگاى  گاظ زض استاى عثاضتٌس اظ  .12

.  هَضز هي تاضس  1143

   CPS ،عسز   TBS 208عسز  ،   CGS/ TBS  13عسز ،   CGS 38: هَضز ضاهل   709تعساز ايستگاّْاي هَجَز زض استاى  .13

 . عسز MS 356ٍ  عسز 94

تا ًاهْاي اضطاق ، ًَآٍضاى ، ّيسج ، ضطيف،  ذساتٌسُ )ضْطن  11 ّوِضْطن  است ، وِ  11تعــساز ول ضْطوْاي صٌعتي استاى  .14

 .  است گاظ ي فعال ٍ تْطُ هٌس اظزاضاي ٍاحس صٌعت(  ٍ ضْطن صٌعتي اًگَضاى افك اتْط ، هاٌّطاى ،، ذطهسضُ ، ترصصي ضٍي ، طاضم

ّط زٍي آًْا تْطُ هٌس  ُ صٌعتي فعال تِ ًاهْاي ًاحيِ صٌعتي ايجطٍز ٍ ًاحيِ صٌعتي طاضم هي تاضس وًِاحي 2ي استاى ظًجاى زاضا .15

 . تاضٌس هي تْطُ هٌس اظ گاظ تٌاب ، ضٍي ٍ ًَضيي ًيع –هحَض صٌعتي شاوط  3 ّوچٌيي. هي تاضس اظ گاظ

، واضذاًِ سيواى سجاس ،  سطب ٍ ضٍي،  خ تايط صثاى،  واضذاًِ وطيستال،  4ٍ  3ًيطٍگاُ صٌايع عوسُ گاظزاض استاى عثاضتٌس اظ  .16

فَالز سيازى ، ضٍغي ًثاتي جْاى ، ضوص ساظاى ، ضيرتِ گطي آلَهيٌيَم ، شٍب الثطظ غطب ، واضذاًِ هيٌَ ، ضطوت هعسى واضاى 

 (سايت ظضيي آتاز )ضطوت ضيرتِ گطي پيَستِ سٌْس  ، واضذاًِ سيواى ذوسِ ،واضذاًِ آجط ظًجاى  ،ًسَظ ، واضذاًِ سفال ظًجاى 

 ، فَالز الثطظ آضش ، ضاضا واسپيي ٍ سين ٍ واتل اتْط  (سايت ضٍستاي ليطَل ) ضطوت ضيرتِ گطي پيَستِ سٌْس  ،

.   است زض سطح استاى  تِ تْطُ تطزاضي واهل ضسيسُ  CNGهَضز  جايگاُ  40تعساز :   CNGجايگاّْاي   .17

ذصْاي هْن گاظضساًي زض لثل ٍ تعس اظ اًمالب اسالهي تِ ضطح جسٍل شيل هي عولىطز همايسِ اي ضطوت هلي گاظ ايطاى اظ ًظط ضا .18
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( 97ماه مهر )در يك  نگاه   زنجان  شهرستان وضعيت گازرساني 

 .زضصس اظ هساحت ول استاى است  3/24ويلَهتط هطتع  هعازل  5396هساحت ضْطستاى  .1

 .  زضصس اظ جوعيت ول استاى هي تاضس  49عازل ًفط م 518377جوعيت ضْطستاى  .2

 (ظًجاى ، ًيه پي ٍ اضهغاًراًِ . ) ضْط گاظ زاض هي تاضٌس  3ضْط هيثاضس وِ ّط  3تعساز ضْطّاي ضْطستاى  .3

 . زضصس هي تاضس  100هٌس اظ گاظ طثيعي ضْطستاى  ذاًَاض ضْطي تْطُ .4

هٌس اظ گاظ ٍ عوليات گاظضساًي  ضٍستا تْطُ 120تعساز ضٍستا هيثاضس وِ  257تعساز ضٍستاّاي زاضاي سىٌِ ضْطستاى  .5

 .  ضٍستا تساٍم زاضز  23زض 

 .  زضصس است  76.3ًطخ ذاًَاض ضٍستاّاي تْطُ هٌس اظ گاظ ضْطستاى  .6

 .زضصس هي تاضس  96.1ًطخ ول ذاًَاضّاي ضْطي ٍ ضٍستائي تْطُ هٌس اظ گاظ ضْطستاى  .7

 .ويلَهتط هي تاضس  201.8هَجَز زض ضْطستاى  همساض ذطَط اًتمال گاظ .8

 .ويلَهتط هي تاضس  2017.8ّاي تغصيِ ٍ تَظيع گاظ  زض ضْطستاى  همساض ضثىِ .9

 .علوه است  72372تعساز علوىْاي گاظ ًصة ضسُ زض ضْطستاى  .10

هصطف وٌٌسگاى  -هَضز  612هَضز ، صٌعتي  11633هَضز ، تجاضي   125352 ذاًگي: هصطف وٌٌسگاى ضْطي  .11

. هَضز 16351: ضٍستايي 

عسز ،   TBS 72عسز ،  CGS/ TBS  4عسز ،   CGS 9: هَضز ضاهل  316تعساز ايستگاّْاي هَجَز زض ضْطستاى  .12

CPS  34  ٍ عسزMS 197  عسز. 

اضطاق ، ًَآٍضاى ، ) . ضْطن است ، وِ ّوگي آًْا تْطُ هٌس اظ گاظ هي تاضٌس 3 تعــساز ول ضْطوْاي صٌعتي ضْطستاى .13

 ( ترصصي ضٍي 

 . تْطُ هٌس اظ گاظ هيثاضٌس  2تٌاب ٍ ضٍي  است وِ ّط  –هحَض صٌعتي تا ًاهْاي شاوط  2زاضاي ضْطستاى ظًجاى  .14

ضطوت ضيرتِ  ،ضوص ساظاى  ،صٌايع عوسُ گاظزاض ضْطستاى عثاضتٌس اظ ًد تايط صثا ، سطب ٍ ضٍي ، ضٍغي ًثاتي جْاى  .15

 .ٍ ضاضا واسپيي  (سايت ضٍستاي ليطَل ) گطي پيَستِ سٌْس 

 .است  تِ تْطُ تطزاضي واهل ضسيسُ ظًجاى زض سطح ضْطستاى   CNGهَضز  جايگاُ  20تعساز :   CNGجايگاّْاي   .16



 

( 97ماه مهر )در يك  نگاه   ابهر  شهرستان  رسانيگازوضعيت 
 

 .است  زضصس اظ هساحت ول استاى 8.6ويلَهتط هطتع  هعازل  1900هساحت ضْطستاى  .1

 .  صس اظ جوعيت ول استاى هي تاضس زض 14.3ًفط هعازل  151284جوعيت ضْطستاى  .2

 ( ّيسج ٍاتْط ، صائيي للعِ ) . ّا تْطُ هٌس اظ گاظ هيثاضٌس ضْط  ّوگيضْط هيثاضس وِ  3ضْطستاى تعساز ضْطّاي  .3

 . زضصس هي تاضس  100هٌس اظ گاظ طثيعي ضْطستاى  ذاًَاض ضْطي تْطُ .4

ٍ عوليات گاظضساًي  استهٌس اظ گاظ  ضٍستا تْطُ 36ز ضٍستا هيثاضس وِ تعسا 70تعساز ضٍستاّاي زاضاي سىٌِ ضْطستاى  .5

  .ضٍستا تساٍم زاضز  6زض 

   .زضصس  است  89  ًطخ ذاًَاض ضٍستاّاي تْطُ هٌس اظ گاظ ضْطستاى .6

 .زضصس هي تاضس  97.9 ًطخ ول ذاًَاضّاي ضْطي ٍ ضٍستائي تْطُ هٌس اظ گاظ ضْطستاى .7

 .ويلَهتط هي تاضس  86.16 هَجَز زض ضْطستاى همساض ذطَط اًتمال گاظ .8

 .ويلَهتط هي تاضس  754.2ّاي تغصيِ ٍ تَظيع گاظ  زض ضْطستاى  همساض ضثىِ .9

 .علوه است  29233تعساز علوىْاي گاظ ًصة ضسُ زض ضْطستاى  .10

 :هصطف وٌٌسگاى ضٍستايي -هَضز  246 ، صٌعتي هَضز 3391، تجاضي  هَضز 47061 ذاًگي :هصطف وٌٌسگاى ضْطي  .11

. هَضز 8872

  TBS 24عسز  ،   CGS/ TBS  3عسز ،   CGS 7: هَضز ضاهل   125 يستگاّْاي هَجَز زض ضْطستاىتعساز ا .12

 . عسز MS 78ٍ  عسز  CPS   13عسز،

تْطُ هٌس اظ (  ٍ افك اتْط ضطيف ، ّيسج) ضْطن  ّط سِ ضْطن است ، وِ 3 ضْطستاىتعــساز ول ضْطوْاي صٌعتي  .13

  . هي تاضٌسگاظ 

 . است وِ تْطُ هٌس اظ گاظ هيثاضس  هحَض صٌعتي ًَضييض صٌعتي تا ًام هحَ 1 زاضاي اتْط ضْطستاى .14

، فَالز الثطظ آضش ٍ  فَالز سيازى ، ضيرتِ گطي آلَهيٌيَم ، شٍب الثطظ غطب :  صٌايع عوسُ گاظزاض ضْطستاى عثاضتٌس اظ .15

 سين ٍ واتل اتْط

 .است ضُ تطزاضي واهل ضسيسُ زض سطح ضْطستاى  تِ تِ  CNGهَضز  جايگاُ  6تعساز :   CNGجايگاّْاي   .16



 

   (97ماه مهر )در يك  نگاه   خرمدره  شهرستان  رسانيگازوضعيت 

 
 

 .است  زضصس اظ هساحت ول استاى 8/1ويلَهتط هطتع  هعازل  407هساحت ضْطستاى  .1

 .  زضصس اظ جوعيت ول استاى هي تاضس  6.4ًفط هعازل  67944جوعيت ضْطستاى  .2

 (ذطهسضُ ) . ض هيثاضس وِ تْطُ هٌس اظ گاظ است ضِ 1ضْطستاى تعساز ضْطّاي  .3

 . زضصس هي تاضس  100هٌس اظ گاظ طثيعي ضْطستاى  ذاًَاض ضْطي تْطُ .4

 .هي تاضس هٌس اظ گاظ  ضٍستا تْطُ 14ضٍستا هيثاضس وِ تعساز 16تعساز ضٍستاّاي زاضاي سىٌِ ضْطستاى  .5

   . زضصس  است 99 ًطخ ذاًَاض ضٍستاّاي تْطُ هٌس اظ گاظ ضْطستاى .6

 .زضصس هي تاضس  99.8 ًطخ ول ذاًَاضّاي ضْطي ٍ ضٍستائي تْطُ هٌس اظ گاظ ضْطستاى .7

 .ويلَهتط هي تاضس  35 هَجَز زض ضْطستاى همساض ذطَط اًتمال گاظ .8

 .ويلَهتط هي تاضس  258.2ّاي تغصيِ ٍ تَظيع گاظ  زض ضْطستاى  همساض ضثىِ .9

 .علوه است  12904تعساز علوىْاي گاظ ًصة ضسُ زض ضْطستاى  .10

 :هصطف وٌٌسگاى ضٍستايي  -هَضز  58 ، صٌعتي هَضز 1071،  تجاضي  هَضز 20503 ذاًگي: هصطف وٌٌسگاى ضْطي  .11

. هَضز  4396

 عسز MS 17ٍ عسز  CPS   2عسز ، TBS 5عسز ،   CGS 2: هَضز ضاهل   26 تعساز ايستگاّْاي هَجَز زض ضْطستاى .12

. 

 ( ذطهسضُ ) .  ظ هي تاضٌساظ گا تْطُ هٌس ضْطستاى ،ضْطن صٌعتي  .13

 . هحَض صٌعتي ًوي تاضس  ذطهسضُ زاضاي ضْطستاى .14

 .صٌايع عوسُ گاظزاض ضْطستاى عثاضتٌس اظ واضذاًِ هيٌَ ٍ ضطوت هعسى واضاى ًسَظ  .15

 .زض سطح ضْطستاى  تِ تْطُ تطزاضي واهل ضسيسُ است   CNGهَضز  جايگاُ  4تعساز :   CNGجايگاّْاي   .16

 



 

 (97ماه مهر )در يك  نگاه   سلطانيه  هرستانش  رسانيگازوضعيت 

 
 

 .است  زضصس اظ هساحت ول استاى 4.8ويلَهتط هطتع  هعازل  1066هساحت ضْطستاى  .1

 .  زضصس اظ جوعيت ول استاى هي تاضس  2.8ًفط هعازل  29466جوعيت ضْطستاى  .2

 ( سلطاًيِ) ضْط هيثاضس وِ تِ تْطُ تطزاضي ضسيسُ است  1ضْطستاى تعساز ضْطّاي  .3

 . زضصس هي تاضس  100 هٌس اظ گاظ طثيعي ضْطستاى ذاًَاض ضْطي تْطُ .4

 .هي تاضس هٌس اظ گاظ  ضٍستا تْطُ 35ضٍستا هيثاضس وِ تعساز  45تعساز ضٍستاّاي زاضاي سىٌِ ضْطستاى  .5

   .زضصس  است  97.2 ًطخ ذاًَاض ضٍستاّاي تْطُ هٌس اظ گاظ ضْطستاى .6

 .زضصس هي تاضس  97.9 ضُ هٌس اظ گاظ ضْطستاىًطخ ول ذاًَاضّاي ضْطي ٍ ضٍستائي تِ .7

 .ويلَهتط هي تاضس  68 هَجَز زض ضْطستاى همساض ذطَط اًتمال گاظ .8

 .ويلَهتط هي تاضس  341ّاي تغصيِ ٍ تَظيع گاظ  زض ضْطستاى  همساض ضثىِ .9

 .علوه است  7302تعساز علوىْاي گاظ ًصة ضسُ زض ضْطستاى  .10

 .هَضز  7662هصطف وٌٌسُ ضٍستايي   -هَضز  21 ، صٌعتي 312، تجاضي  2849تعساز هصطف وٌٌسگاى ضْطي ذاًگي  .11

  TBS 7عسز  ،   CGS/ TBS  4عسز ،   CGS 5: هَضز ضاهل   49 تعساز ايستگاّْاي هَجَز زض ضْطستاى .12

 . عسز MS 26ٍ  عسز  CPS   7عسز،

 . ضْطن صٌعتي ًوي تاضس  سلطاًيِ زاضاي ضْطستاى .13

 . صٌعتي ًوي تاضس هحَض  سلطاًيِ زاضاي ضْطستاى .14

  ظًجاى ٍ واضذاًِ وطيستال 4ٍ  3ًيطٍگاّْاي : صٌايع عوسُ گاظزاض   .15

 .زض سطح ضْطستاى  تِ تْطُ تطزاضي واهل ضسيسُ است   CNGهَضز  جايگاُ  2تعساز :   CNGجايگاّْاي   .16

 



 

 

( 97ماه مهر )در يك  نگاه   خدابنده  شهرستان  رسانيگازوضعيت 
 

 .است  زضصس اظ هساحت ول استاى 2/23ويلَهتط هطتع  هعازل  5151هساحت ضْطستاى  .1

 .  زضصس اظ جوعيت ول استاى هي تاضس  15.6ًفط هعازل  164450جوعيت ضْطستاى  .2

ليساض ، سجاس ، گطهاب ، سْطٍضز، ) تْطُ هٌس اظ گاظ هيثاضٌس  ّوِ آًْاضْط هيثاضس وِ  7ضْطستاى تعساز ضْطّاي  .3

  .( ٍ ًَضتْاض ظضيي ضٍز ، وطسف

 . زضصس هي تاضس  100 هٌس اظ گاظ طثيعي ضْطستاى ذاًَاض ضْطي تْطُ .4

هٌس اظ گاظ ٍ عوليات گاظضساًي  ضٍستا تْطُ 119ضٍستا هيثاضس وِ تعساز  226تعساز ضٍستاّاي زاضاي سىٌِ ضْطستاى  .5

 .  ضٍستا تساٍم زاضز  52زض 

   .است زضصس   70 زض حسٍز ًطخ ذاًَاض ضٍستاّاي تْطُ هٌس اظ گاظ ضْطستاى .6

 .زضصس هي تاضس  81.7 ًطخ ول ذاًَاضّاي ضْطي ٍ ضٍستائي تْطُ هٌس اظ گاظ ضْطستاى .7

 .ويلَهتط هي تاضس  63.98 هَجَز زض ضْطستاى همساض ذطَط اًتمال گاظ .8

 .ويلَهتط هي تاضس  1365ّاي تغصيِ ٍ تَظيع گاظ  زض ضْطستاى  همساض ضثىِ .9

 .علوه است  27669تعساز علوىْاي گاظ ًصة ضسُ زض ضْطستاى  .10

 :هصطف وٌٌسگاى ضٍستايي  -هَضز 38 ، صٌعتي هَضز 2105،  تجاضي  هَضز 20533 ذاًگي: هصطف وٌٌسگاى ضْطي  .11

. هَضز  18119

عسز   TBS 34عسز  ،   CGS/ TBS  1عسز ،   CGS 5: هَضز ضاهل   70 تعساز ايستگاّْاي هَجَز زض ضْطستاى .12

،CPS   15 عسز  ٍMS 15 عسز . 

 ( ذساتٌسُ ) .  اظ گاظ هي تاضٌس تْطُ هٌس ضْطستاى ،ضْطن صٌعتي  .13

 . هحَض صٌعتي ًوي تاضس  ذساتٌسُ زاضاي ضْطستاى .14

 .  صٌايع عوسُ گاظزاض ضْطستاى عثاضتٌس اظ واضذاًِ سيواى سجاس .15

 .زض سطح ضْطستاى  تِ تْطُ تطزاضي واهل ضسيسُ است   CNGهَضز  جايگاُ  4تعساز :   CNGجايگاّْاي   .16

 



 

 

 (97ماه مهر ) در يك  نگاه  ماهنشان  شهرستان  رسانيازگوضعيت 

 

 

 .است  زضصس اظ هساحت ول استاى 9/18ويلَهتط هطتع  هعازل  4180هساحت ضْطستاى  .1

 .  زضصس اظ جوعيت ول استاى هي تاضس  3.7ًفط هعازل  39385جوعيت ضْطستاى  .2

  (زًسي ،  هاٌّطاى) . ظ هيثاضٌس ضْط تْطُ هٌس اظ گا 2 ّط ضْط هيثاضس وِ 2ضْطستاى تعساز ضْطّاي  .3

 . زضصس هي تاضس  100 هٌس اظ گاظ طثيعي ضْطستاى ذاًَاض ضْطي تْطُ .4

هٌس اظ گاظ ٍ عوليات گاظضساًي زض  ضٍستا تْطُ 80ضٍستا هيثاضس وِ تعساز  126تعساز ضٍستاّاي زاضاي سىٌِ ضْطستاى  .5

 .  ضٍستا تساٍم زاضز  14

   .است زضصس  70 تالغ تط گاظ ضْطستاىًطخ ذاًَاض ضٍستاّاي تْطُ هٌس اظ  .6

 .زضصس هي تاضس  77.6 ًطخ ول ذاًَاضّاي ضْطي ٍ ضٍستائي تْطُ هٌس اظ گاظ ضْطستاى .7

 .ويلَهتط هي تاضس  48 هَجَز زض ضْطستاى همساض ذطَط اًتمال گاظ .8

 .ويلَهتط هي تاضس  671ّاي تغصيِ ٍ تَظيع گاظ  زض ضْطستاى  همساض ضثىِ .9

 .علوه است  9084 ًصة ضسُ زض ضْطستاى تعساز علوىْاي گاظ .10

 :هصطف وٌٌسگاى ضٍستايي  -هَضز  19 ، صٌعتي هَضز 456،  تجاضي  هَضز 3135 ذاًگي: هصطف وٌٌسگاى ضْطي  .11

. هَضز  6035

 MS 5ٍ  عسز CPS   9،عسز   TBS 27عسز ،   CGS 3: هَضز ضاهل   44 تعساز ايستگاّْاي هَجَز زض ضْطستاى .12

 . عسز

 .است اظ گاظ  تْطُ هٌس ، ّط زٍ ضْطنوِ  ،( هاٌّطاى ، اًگَضاى ) ضْطن صٌعتي  2ي ضْطستاى زاضا .13

 . زاضاي هحَض صٌعتي ًوي تاضس هاٌّطاى ضْطستاى .14

 .هَضز ذاصي ٍجَز ًساضز: صٌايع عوسُ گاظزاض ضْطستاى  .15

 .است  زض سطح ضْطستاى  تِ تْطُ تطزاضي واهل ضسيسُ  CNGهَضز  جايگاُ  1تعساز :   CNGجايگاّْاي   .16

 



 
 

 (97ماه مهر ) در يك  نگاه  ايجرود  شهرستان  رسانيگازوضعيت 

 
 .است  زضصس اظ هساحت ول استاى 3/8ويلَهتط هطتع  هعازل  1829هساحت ضْطستاى  .1

 .  زضصس اظ جوعيت ول استاى هي تاضس  3.5ًفط هعازل  36637جوعيت ضْطستاى  .2

  ( حلة،  ظضيي آتاز) . تْطُ هٌس اظ گاظ هيثاضٌس  ضْط 2ضْط هيثاضس وِ ّط  2ضْطستاى تعساز ضْطّاي  .3

 . زضصس هي تاضس  100 هٌس اظ گاظ طثيعي ضْطستاى ذاًَاض ضْطي تْطُ .4

ٍ عوليات گاظضساًي زض  هٌس اظ گاظ  ضٍستا تْطُ 49ضٍستا هيثاضس وِ تعساز  73تعساز ضٍستاّاي زاضاي سىٌِ ضْطستاى  .5

 .  ضٍستا تساٍم زاضز  12

   .زضصس  است  89 ّاي تْطُ هٌس اظ گاظ ضْطستاىًطخ ذاًَاض ضٍستا .6

 .زضصس هي تاضس  89.5 ًطخ ول ذاًَاضّاي ضْطي ٍ ضٍستائي تْطُ هٌس اظ گاظ ضْطستاى .7

 .ويلَهتط هي تاضس  69.97 هَجَز زض ضْطستاى همساض ذطَط اًتمال گاظ .8

 .ويلَهتط هي تاضس  580.8زض ضْطستاى ّاي تغصيِ ٍ تَظيع گاظ  زاض ضثىِهك .9

 .علوه است  9972ز علوىْاي گاظ ًصة ضسُ زض ضْطستاى تعسا .10

 :هصطف وٌٌسگاى ضٍستايي  -هَضز  13 ، صٌعتي هَضز 199،  تجاضي  هَضز 1112 ذاًگي: هصطف وٌٌسگاى ضْطي  .11

. هَضز  10420

 /CGS ، عسز CPS  9، عسز   TBS 22عسز ،   CGS 5: هَضز ضاهل   50 تعساز ايستگاّْاي هَجَز زض ضْطستاى .12

TBS  1  عسز ٍMS 13 عسز . 

 .  ايجطٍز زاضاي ضْطن صٌعتي ًوي تاضس ضْطستاى .13

 .  طثيعي هي تاضس تْطُ هٌس اظ گاظايجطٍز  ضْطستاىًاحيِ صٌعتي  .14

ٍ ضطوت  واضذاًِ سيواى ذوسِ ، واضذاًِ آجط ظًجاى ، واضذاًِ سفال ظًجاىصٌايع عوسُ گاظزاض ضْطستاى عثاضتٌس اظ  .15

  . (ظضيي آتاز سايت)ضيرتِ گطي پيَستِ سٌْس 

 .زض سطح ضْطستاى  تِ تْطُ تطزاضي واهل ضسيسُ است   CNGهَضز  جايگاُ  2تعساز :   CNGجايگاّْاي   .16

 



 

 

 (97ماه مهر )در يك  نگاه   طارم  شهرستان  رسانيگازوضعيت 

 
 

 .زضصس اظ هساحت ول استاى است  1/10ويلَهتط هطتع  هعازل  2235هساحت ضْطستاى  .1

 .  زضصس اظ جوعيت ول استاى هي تاضس  4.4ًفط هعازل  46587جوعيت ضْطستاى  .2

 ( ٍ چَضظق آتثط)ضْط تِ تْطُ تطزاضي ضسيسُ اًس  2ضْط هيثاضس وِ ّط  2ضْطستاى تعساز ضْطّاي  .3

 . زضصس هي تاضس  100 هٌس اظ گاظ طثيعي ضْطستاى ذاًَاض ضْطي تْطُ .4

 .هي تاضس هٌس اظ گاظ  ضٍستا تْطُ 52تعساز  ضٍستا هيثاضس وِ 97تعساز ضٍستاّاي زاضاي سىٌِ ضْطستاى  .5

   .زضصس  است  80 ًطخ ذاًَاض ضٍستاّاي تْطُ هٌس اظ گاظ ضْطستاى .6

 .زضصس هي تاضس  84.1 ًطخ ول ذاًَاضّاي ضْطي ٍ ضٍستائي تْطُ هٌس اظ گاظ ضْطستاى .7

 .ويلَهتط هي تاضس  18 هَجَز زض ضْطستاى همساض ذطَط اًتمال گاظ .8

 .ويلَهتط هي تاضس  435شيِ ٍ تَظيع گاظ  زض ضْطستاى ّاي تغ همساض ضثىِ .9

 .علوه است  10293تعساز علوىْاي گاظ ًصة ضسُ زض ضْطستاى  .10

 .هَضز  7675هصطف وٌٌسُ ضٍستايي ٍ  3صٌعتي ،  196، تجاضي  3643تعساز هصطف وٌٌسگاى ضْطي ذاًگي  .11

 MS 5ٍ  عسز CPS 5 ،عسز   TBS 17 عسز ،  CGS 2: هَضز ضاهل   29 تعساز ايستگاّْاي هَجَز زض ضْطستاى .12

 . عسز

 (طاضم) .طثيعي هي تاضس تْطُ هٌس اظ گاظطاضم   ضْطستاىضْطن صٌعتي  .13

 (طاضم). طثيعي هي تاضس تْطُ هٌس اظ گاظطاضم  ضْطستاىًاحيِ صٌعتي  .14

  .هَضز ذاصي ٍجَز ًساضز: صٌايع عوسُ گاظزاض   .15

 .طح ضْطستاى  تِ تْطُ تطزاضي واهل ضسيسُ است زض س  CNGهَضز  جايگاُ  1تعساز :   CNGجايگاّْاي   .16

 

 

 

 

 

 

 


