
جمع كل واحد عنوان رديف

اقالم پايه آماري سال 1395

شركت  آب و فاضالب شهري استان ايالم

الف - بخش آب

423397. نفر جمعيت قلمرو شهري 1

395263. نفر جمعيت شهري تحت پوشش تاسيسات آب  شهري 2

28134. نفر جمعيت روستايي تحت پوشش تاسيسات آب  شهري 3

100. درصد درصد جمعيت تحت پوشش تاسيسات آب شهري 4

تعداد مشتركين آب غير خانگي 8

19 شهر تعداد كل شهر ها 5

19. شهر تعداد شهر هاي تحت پوشش 6

135424 فقره تعداد كل مشتركين آب 9

114210 فقره تعداد مشتركين آب خانگي 7

21214 فقره

تعداد چشمه هاي  در مدار بهره برداري 16

89 درصد درصد پرداخت هاي غير حضوري قبوض 13

42.39 ميليون متر مكعب درسال حداكثر ظرفيت منابع  تأمين آب 18

58 حلقه تعداد چاه هاي در مدار  بهره برداري 15

9 دهنه

15.46 ميليون متر مكعب در سال حجم آب سطحي 19

24.68 ميليون متر مكعب در سال حجم آب زيرزميني 20

21.86 درصد آب بدون درآمد 25

40.14 ميليون متر مكعب در سال حجم كل آب توليدي 21

طول خطوط انتقال آب 32

1300.86 كيلومتر طول شبكه توزيع آب 30

55. باب تعداد مخازن در مدار  بهره برداري 36

10.56 كيلومتر اصالح و بازسازي شبكه توزيع آب 31

486.65 كيلومتر

125100. متر مكعب حجم مخازن در مدار بهره برداري 37

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

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

1. واحد تعداد تصفيه خانه هاي آب در دست بهره برداري 40

40.55 هزار متر مكعب در شبانه روز ظرفيت در دست بهره برداري تصفيه خانه هاي آب  41

44.93 هزار متر مكعب در شبانه روز ظرفيت اسمي(فعلي) تصفيه خانه هاي آب 42

ب - بخش فاضالب
192961. نفر جمعيت تحت پوشش تاسيسات فاضالب شهري 1

1. واحد تعداد آزمايشگاه هاي آب 45

تعداد مشتركين فاضالب غير خانگي 5

48.82 درصد درصد جمعيت تحت پوشش تاسيسات فاضالب شهري  2

5 شهر تعداد شهرهاي داراي انشعاب فاضالب 3

59690 فقره تعداد كل مشتركين فاضالب 6

54475 فقره تعداد مشتركين فاضالب  خانگي 4

5215 فقره

طول شبكه جمع آوري فاضالب  13

29848 متر مكعب درشبانه روز حجم فاضالب جمع آوري شده 10

41264395 هزار ريال كارمزد خدمات دفع فاضالب (جاري) 11

24.3 كيلومتر طول خطوط انتقال فاضالب 15

27870750 هزار ريال حق انشعاب فاضالب (سرمايه اي) 12

834.86 كيلومتر

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

5. واحد تعداد تصفيه خانه هاي فاضالب درمدار بهره برداري 17

1. واحد تعداد آزمايشگاه فاضالب 22

1. مدول تعداد تصفيه خانه هاي فاضالب در دست اجرا 20


