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1399/01/01 :

1399/12/30 :

462629 مکعب متر ن حجم ر مخاز ي د ردار هره ب دار ب م 37

35 ايستگاه تعداد ايستگاه هاي پمپاژ آب در مدار  بهره برداري 38

480851 مکعب متر مخازن کل حجم 35

126 باب تعداد مخازن در مدار  بهره برداري 36

0.038 کيلومتر آب انتقال اصالح و بازسازي خطوط 33

180 باب تعداد کل مخازن 34

28.758 کيلومتر اصالح و بازسازي شبکه توزيع آب 31

587.405 کيلومتر آب انتقال خطوط طول 32

993258034 هزار ريال ( سرمايه اي)حق انشعاب آب  29

4388.324 کيلومتر آب توزيع شبکه طول 30

463 ليتر در شبانه روز گی د خان ر واح متوسط مصرف ه 27

2430171114 هزار ريال ( جاري)درآمدهاي آب بها  28

21.745 درصد ب د آ دون درآم ب 25

1335 ليتر در شبانه روز گی شترک خان ر م متوسط مصرف ه 26

30.611 سال  در مکعب متر ميليون حجم فروش آب غيرخانگی 23

215.627 سال در مکعب متر ميليون آب حجم کل فروش 24

275.543 سال در مکعب متر ميليون ب حجم کل وليدي آ ت 21

185.016 سال در مکعب متر ميليون حجم فروش آب خانگی 22

69.362 در سال مکعب متر ميليون سطحی آب حجم 19

206.181 سال در مکعب متر ميليون زيرزمينی آب حجم 20

2 رشته ي ردار هره ب دار ب نات هاي در م تعداد ق 17

323.841 درسال مکعب متر ميليون آب تأمين ظرفيت منابع  حداکثر 18

371 حلقه ي ردار هره ب دار  ب تعداد چاه هاي در م 15

7 دهنه ي ردار هره ب دار ب شمه هاي  در م تعداد چ 16

100 درصد درصد پرداخت هاي غير حضوري قبوض 13

503 حلقه تعداد کل چاه ها 14

80249 واحد تعداد آحاد آب غير خانگی 11

1172077 واحد تعداد کل آحاد آب 12

432867 فقره آب مشترکين تعداد کل 9

1091828 واحد تعداد آحاد آب  خانگی 10

378792 فقره تعداد مشترکين آب خانگی 7

54075 فقره تعداد مشترکين آب غير خانگی 8

19 شهر ها کل شهر تعداد 5

19 شهر پوشش تحت هاي شهر تعداد 6

نفر ی ستاي وشش تحت جمعيت رو سات آب  شهري پ اسي ت 3

99.846 درصد صد وشش تحت جمعيت در سات آب شهري پ اسي ت 4

بخش آب- الف 

2711000 نفر لمرو شهري جمعيت ق 1

2706832 نفر وشش تحت جمعيت شهري سات آب  شهري پ اسي ت 2

تا تاريخ

البرز

کل جمع واحد عنوان رديف

شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور

گزارش صنعت آب وفاضالب شهري در يك نگاه به تفكيك شرکت

تاريخ گزارشگيري

از تاريخ



شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور

گزارش صنعت آب وفاضالب شهري در يك نگاه به تفكيك شرکت

3 واحد د شگاه تعدا اي اضالب آزم ف 22

واحد آب وفاضالب هاي آزمايشگاه تعداد 23

6 مدول اجرا دست در فاضالب هاي خانه تصفيه تعداد 20

90.749 هزار متر مکعب در شبانه روز اجرا دست در فاضالب هاي خانه تصفيه (فعلی)اسمی ظرفيت 21

68.785 هزار متر مکعب در شبانه روز يت ر ظرف ست د هره د صفيه ب رداري ت ه ب اضالب هاي خان ف 18

68.785 هزار متر مکعب در شبانه روز يت سمی ظرف صفيه  (فعلی)ا ه ت اضالب هاي خان ف 19

0.0 کيلومتر اصالح و بازسازي خطوط انتقال فاضالب 16

4 واحد د صفيه تعدا ه ت اضالب هاي خان ر ف دا هره درم ي ب ردار ب 17

0.0 کيلومتر اصالح و بازسازي شبکه جمع آوري فاضالب 14

45.447 کيلومتر فاضالب انتقال طول خطوط 15

609819880 هزار ريال ( سرمايه اي)حق انشعاب فاضالب  12

1114.68 کيلومتر  آوري فاضالب جمع شبکه طول 13

177058 درشبانه روز مکعب متر شده آوري جمع فاضالب حجم 10

354613599 هزار ريال ( جاري)کارمزد خدمات دفع فاضالب  11

12281 واحد تعداد آحاد فاضالب غير خانگی 8

404608 واحد تعداد کل آحاد فاضالب 9

130551 فقره فاضالب کل مشترکين تعداد 6

392327 واحد تعداد آحاد فاضالب خانگی 7

122928 فقره تعداد مشترکين فاضالب  خانگی 4

7623 فقره تعداد مشترکين فاضالب غير خانگی 5

35.374 درصد   صد وشش تحت جمعيت در اضالب شهري پ سات ف اسي ت 2

10 شهر اضالب شعاب ف تعداد شهرهاي داراي ان 3

32 نفر ی دمات سانی خ نيروي ان 51

بخش فاضالب- ب 

959000 نفر تاسيسات فاضالب شهري پوشش تحت جمعيت 1

431 نفر سمی  ل ر ی شاغ سان ي/ نيروي ان رارداد ق 49

7 نفر دمت ه خ ور ب ی مام سان نيروي ان 50

223 دستگاه مايعی کلرزنی تاسيسات 47

9 مورد دستی کلرزنی تاسيسات 48

11 واحد د شگاه تعدا اي ب هاي آزم آ 45

1 دستگاه گازي کلرزنی تاسيسات 46

مدول اجرا دست در آب هاي خانه تصفيه تعداد 43

0.0 هزار متر مکعب در شبانه روز اجرا دست در آب هاي خانه تصفيه (فعلی)اسمی ظرفيت 44

150.312 هزار متر مکعب در شبانه روز يت ر ظرف ست د هره د صفيه ب رداري ت ه ب ب هاي خان  آ 41

150.312 هزار متر مکعب در شبانه روز يت سمی ظرف صفيه (فعلی)ا ه ت ب هاي خان آ 42

552 درشبانه روز هزار مترمکعب مدار  بهره برداري در پمپاژ آب هاي ايستگاه کل ظرفيت 39

2 واحد د صفيه تعدا ه ت ب هاي خان ر آ ست د هره د ي ب ردار ب 40


