گزارش عملکرد حوزه بهره برداری آبفای استان تهران در سال 99
عنوان
حجم تامين آب از منابع سطحي
مترمکعب
حجم آب سطحي خريداري شده از تهران
مترمکعب
حجم آب تامين شده از منابع زيرزميني
مترمکعب
حجم آب زيرزميني خريداري شده از تهران
مترمکعب
حجم آب انتقالي از مناطق ديگر تحت پوشش
شركت
حجم آب انتقالي به مناطق ديگر تحت پوشش
شركت

بخش آب

آب تامين شده و خريداري شده
حجم آب ورودي تصفيه خانه ها و آب شيرين كني-
متر مکعب
حجم آب خروجي تصفيه خانه ها و آب شيرين
كني-متر مکعب

عملکرد
923,924,896
979,895,572
661,924,530
23,634,130
95,758,410
87,058,586
2,598,078,952

914,320,081
881,780,809

بخش فاضالب

نصب كلرزنهاي جديد-دستگاه

21

نصب شيرآالت شبکه-تعداد

3,824

نصب شيرفشار شکن-تعداد

21

بازديد و مانور شيرآالت شبکه-تعداد

287,733

بازديد و مانور شيرفشار شکن-تعداد

11,945

حجم فاضالب جمع آوري شده-متر مکعب

443,347,052

حجم فاضالب تصفيه شده-متر مکعب

270,426,472

طول شبکه اليروبي شده-كيلومتر

5,192

طول شبکه ويدئو متري شده-كيلومتر

789

گزارش عملکرد فنی و مهندسی آبفای استان تهران در سال 99
عنوان

عملکرد

توسعه شبکه آب (متر)

94,623

اصالح شبکه آب (متر)

158,069

حفر چاه (حلقه)

52

تجهيز چاه (حلقه)

43

اصالح انشعاب آب موجود (فقره)

19,741

توسعه خط انتقال آب اماني و پيماني(متر)

61,775

اصالح خطوط انتقال آب(متر)

3,241

مخازن در دست احداث (مترمکعب) ميانگين وزني

43,080

آب

نصب انشعاب آب (فقره)

13,266

ايستگاه پمپاژ در دست احداث (مترمکعب بر ساعت)
ميانگين وزني
ايستگاه پمپاژ كه به مدار بهره برداري وارد مي شوند
(مترمکعب بر ساعت)
تصفيه خانه آب در دست احداث (مترمکعب بر
ساعت) ميانگين وزني

1,210
22
327

احداث شبکه فاضالب (متر)

207,671

اصالح شبکه فاضالب (متر)

3,164

نصب انشعاب فاضالب (فقره)

17,242

فاضالب

اصالح انشعاب فاضالب موجود (فقره)
توسعه خط انتقال فاضالب (متر)
تصفيه خانه فاضالب در دست احداث (مترمکعب بر
ساعت) ميانگين وزني
تصفيه خانه هاي فاضالب كه به مدار وارد ميشوند
(مترمکب بر ساعت)

283
14,486
6,595
2,204

مشترك آب و فاضالب

تملك زمين (مترمربع)

20,513

احداث ساختمان (مترمربع)

14,474

اجراي محصور سازي شامل ديواركشي و فنس كشي
(مترمربع)
اجراي محوطه سازي (مترمربع)

5,500
15,258

گزارش عملکرد مشترکین آبفای استان تهران در سال 99
عنوان
حجم آب قرائت شده ( مترمکعب)
حجم فاضالب جمع آوري شده( مترمکعب)

عملکرد
1,182,626,408
523,918,653

تعداد واگذاري انشعاب آب

20,838

تعداد نصب انشعاب آب

18,435

تعداد تصحيح قرارداد انشعاب آب

26,226

تعداد نصب انشعاب فاضالب

13,069

تعداد تصحيح قرارداد انشعاب فاضالب

13,077

تعويض كنتور از كار افتاده

58,877

تعويض دوره اي كنتور

5,464

