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شـركت گاز استان كرمان در ســـال 1372 تأسيس و تاكنون در سطح استان كرمان 
گازرســـانى به 30شهر و 118 روســـتا را انجام داده و عمليات گازرسانى در4شهر و بيش از 
138 روستا درحال اجرا است. شايان ذكر است بيش از 75 درصد گاز تحويلى اين شركت به 
پااليشگاه و 2 نيروگاه در استان هرمزگان و نيروگاههاى كرمان و سرچشمه مىباشد كه نقش 
اساســـى در توليد برق و اقتصاد منطقه دارند. ضمنأ عمليات گازرسانى دراستان هرمزگان نيز 
بهعهده اين شـــركت بوده و در سالجارى شهر حاجـىآباد گازدار، گرديد و بزودى با نصب 
انشعابات، مردم اين شهر از نعمت گاز بهرهمند مىگردند، ضمنًا خط تغذيه بندر خمير اجرا و 

بهرهبردارى شده و كارخانه سيمان و گچ اين شهر نيز مصرفكننده گاز طبيعى مىباشند.
كيلومتر خط تغذيه  كيلومتر خط انتقال و 5972 شـــركت گاز استان كرمان بااجراى 1332
و شـــبكه توزيع، ساخت و نصب 31  ايستگاه CGS و  84  ايستگاه  TBS،  نصب  180380
علمك گاز،  تعداد  263738  مشترك گاز طبيعى جذب نموده كه با اين تعداد مشترك بيشاز 
294400 خانوار شهرى و روســـتايى و 248  مشترك صنعتى و عمده از نعمت گاز طبيعـى 
بهرهمنـد گرديدهاند، ضمنأ تعداد 15 ايســـتگاه CNG  نيز راهاندازى شــــده و درسرويس 

قرارگرفتهاند و تعداد 15 ايستگاه CNG نيز در دست اجرا مىباشند.
تعـــدادى از مهمتريـــن مصرفكنندگان صنعتـــى و عمده عبارتنـــد از: كارخانههاى 
مسسرچشـــمه، مس خاتون آباد آلومينيوم هزار، آلومينيوم المهدى، ســـنگ آهن گل گهر، 
ســـيمان كرمان، ســـيمان ممتازان، ســـيمان هرمزگان، كـك و قطران زرند، الستيك بارز، 
كاشـــى الماس كوير، روغن نباتى فريكو، صنايع مس شهيد باهنر و ... هم اكنون پروژههاى

متعددى جهت گازرســـانى به شـــهرها، روســـتاها و صنايـــع در حال اجرا هســـتند 
كـــه مهمتريـن آنها عبارتنـــد از:  خط انتقـــال دوم كرمـان به قطر30 اينـــچ، خط انتقال 

و10 اينچ  گل گهر ســـيرجان  به قطر 20 اينچ، خط انتقال بهرمان بـــه قطر 8
(در مراحل نهايـــى كار قرار دارد)  خط انتقال كوهبنان و كيانشـــهر به قطر 
10 اينچ، خط انتقال دوســـتكوه-گورزين در جزيره قشـــم به قطر 16 اينچ، 
خط انتقال گوغر وكيســـگان بافت وشـــهرهاى كوهبنان، كيانشهر، بهرمان، 
يزدان شهر و تعداد زيادى از روســـتاهاى استان كرمـان كه انشاء ا... بهزودى 
با تكميل اين پروژهها و گازدار شـــدن آنها مردم ايـــن مناطق نيز از نعمت 

سوختپاك بهرهمند خواهند گرديد.

ننكنون در سطح اس سسيس و تا يي تأس 2 در ســـال 137 شـركت گاز استان كرمان
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عملكرد
شركت گاز استان كرمان

آدرس : كرمان ، بولوار 22 بهمن
شركت گاز استان كرمان

تلفن : 3239685
Http ://www.nigc-kerman.ir : سايت 


