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شركت مهندسي آب و فاضالب كشور

گزارش صنعت آب وفاضالب شهري در يك نگاه به تفكيك شركت

تاريخ گزارشگيري

از تاريخ

تا تاريخ

بوشهر
جمع كل واحد عنوان رديف

الف - بخش آب

934590 نفر جمعيت قلمرو شهري 1

934590 نفر جمعيت شهري تحت پوشش تاسيسات آب  شهري 2
نفر جمعيت روستايي تحت پوشش تاسيسات آب  شهري 3

100.0 درصد درصد جمعيت تحت پوشش تاسيسات آب شهري 4

40 شهر تعداد كل شهر ها 5

39 شهر تعداد شهر هاي تحت پوشش 6

274316 فقره تعداد مشتركين آب خانگي 7

22825 فقره تعداد مشتركين آب غير خانگي 8

297139 فقره تعداد كل مشتركين آب 9

279307 واحد تعداد آحاد آب  خانگي 10

23763 واحد تعداد آحاد آب غير خانگي 11

303070 واحد تعداد كل آحاد آب 12

91 درصد درصد پرداخت هاي غير حضوري قبوض 13

122 حلقه تعداد كل چاه ها 14

51 حلقه تعداد چاه هاي در مدار  بهره برداري 15

1 دهنه تعداد چشمه هاي  در مدار بهره برداري 16

رشته تعداد قنات هاي در مدار بهره برداري 17

105.707 ميليون متر مكعب درسال حداكثر ظرفيت منابع  تأمين آب 18

93.79 ميليون متر مكعب در سال حجم آب سطحي 19

10.22 ميليون متر مكعب در سال حجم آب زيرزميني 20
104.01 ميليون متر مكعب در سال حجم كل آب توليدي 21
45.44 ميليون متر مكعب در سال حجم فروش آب خانگي 22

20.093 ميليون متر مكعب در  سال حجم فروش آب غيرخانگي 23

65.533 ميليون متر مكعب در سال حجم كل فروش آب 24

36.994 درصد آب بدون درآمد 25

612 ليتر در شبانه روز متوسط مصرف هر مشترك خانگي 26

594 ليتر در شبانه روز متوسط مصرف هر واحد خانگي 27
380133352 هزار ريال درآمدهاي آب بها (جاري) 28

53847253 هزار ريال حق انشعاب آب (سرمايه اي) 29

3303.0 كيلومتر طول شبكه توزيع آب 30

17.0 كيلومتر اصالح و بازسازي شبكه توزيع آب 31

880.938 كيلومتر طول خطوط انتقال آب 32

0.0 كيلومتر اصالح و بازسازي خطوط انتقال آب 33

67 باب تعداد كل مخازن 34

324200 متر مكعب حجم كل مخازن 35
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48 باب تعداد مخازن در مدار  بهره برداري 36

304950 متر مكعب حجم مخازن در مدار بهره برداري 37

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

136 هزار مترمكعب درشبانه روز ظرفيت كل ايستگاه هاي پمپاژ آب در مدار  بهره برداري 39

2 واحد تعداد تصفيه خانه هاي آب در دست بهره برداري 40

41.472 هزار متر مكعب در شبانه روز ظرفيت در دست بهره برداري تصفيه خانه هاي آب  41
41.472 هزار متر مكعب در شبانه روز ظرفيت اسمي( فعلي)  تصفيه خانه هاي آب 42

مدول تعداد تصفيه خانه هاي آب در دست اجرا 43
0.0 هزار متر مكعب در شبانه روز ظرفيت اسمي(فعلي) تصفيه خانه هاي آب در دست اجرا 44

6 واحد تعداد آزمايشگاه هاي آب 45
دستگاه تاسيسات كلرزني گازي 46
دستگاه تاسيسات كلرزني مايعي 47
مورد تاسيسات كلرزني دستي 48
نفر نيروي انساني شاغل رسمي / قراردادي 49
نفر نيروي انساني مامور به خدمت 50
نفر نيروي انساني خدماتي 51

ب - بخش فاضالب

277662 نفر جمعيت تحت پوشش تاسيسات فاضالب شهري 1

29.709 درصد درصد جمعيت تحت پوشش تاسيسات فاضالب شهري  2

3 شهر تعداد شهرهاي داراي انشعاب فاضالب 3

79364 فقره تعداد مشتركين فاضالب  خانگي 4

3642 فقره تعداد مشتركين فاضالب غير خانگي 5

83006 فقره تعداد كل مشتركين فاضالب 6

80546 واحد تعداد آحاد فاضالب خانگي 7

3745 واحد تعداد آحاد فاضالب غير خانگي 8

84291 واحد تعداد كل آحاد فاضالب 9

32551 متر مكعب درشبانه روز حجم فاضالب جمع آوري شده 10

150867542 هزار ريال كارمزد خدمات دفع فاضالب (جاري) 11

18724671 هزار ريال حق انشعاب فاضالب (سرمايه اي) 12

589.7 كيلومتر طول شبكه جمع آوري فاضالب  13

0.0 كيلومتر اصالح و بازسازي شبكه جمع آوري فاضالب 14

59.642 كيلومتر طول خطوط انتقال فاضالب 15

0.0 كيلومتر اصالح و بازسازي خطوط انتقال فاضالب 16

3 واحد تعداد تصفيه خانه هاي فاضالب درمدار بهره برداري 17

41.704 هزار متر مكعب در شبانه روز ظرفيت در دست بهره برداري تصفيه خانه هاي فاضالب 18

125.5 هزار متر مكعب در شبانه روز ظرفيت اسمي( فعلي)   تصفيه خانه هاي فاضالب 19
مدول تعداد تصفيه خانه هاي فاضالب در دست اجرا 20

0.0 هزار متر مكعب در شبانه روز ظرفيت اسمي(فعلي) تصفيه خانه هاي فاضالب در دست اجرا 21

4 واحد تعداد آزمايشگاه فاضالب 22
واحد تعداد آزمايشگاه هاي آب وفاضالب 23


