گزارش عملكرد حوزه بهره برداري آبفاي استان تهران تا آذرماه 98
عنوان

عملكرد

بخش آب
بخش فاضالب

حجم تامين آب از منابع سطحي  -مترمكعب

648,871,157

حجم آب سطحي خريداري شده از تهران  -مترمكعب

750,027,834

حجم آب تامين شده از منابع زيرزميني  -مترمكعب

488,985,556

حجم آب زيرزميني خريداري شده از تهران  -مترمكعب

21,411,471

آب تامين شده و خريداري شده

1,917,888,829

حجم آب ورودي تصفيه خانه ها و آب شيرين كني-متر مكعب

644,576,493

حجم آب خروجي تصفيه خانه ها و آب شيرين كني-متر مكعب

615,943,235

نصب كلرزنهاي جديد-دستگاه

14

نصب شيرآالت شبكه-تعداد

1,738

نصب شيرفشار شكن-تعداد

10

بازديد و مانور شيرآالت شبكه-تعداد

216,989

بازديد و مانور شيرفشار شكن-تعداد

8,525

حجم فاضالب جمع آوري شده-متر مكعب

286,126,981

حجم فاضالب تصفيه شده-متر مكعب

172,257,446

طول شبكه اليروبي شده-كيلومتر

3,641

طول شبكه ويدئو متري شده-كيلومتر

502

گزارش عملكرد حوزه مهندسي و توسعه آبفاي استان تهران تا آدر ماه 98
عنوان

عملكرد

آب
فاضالب

توسعه شبكه (متر)

55,978

اصالح شبكه آب (متر)

139,686

حفر چاه (حلقه)

27

تجهيز چاه (حلقه)

43

نصب انشعاب آب (فقره)

9,791

اصالح انشعاب آب موجود (فقره)

16,116

توسعه خط انتقال آب اماني و پيماني(متر)

46,794

اصالح خطوط انتقال آب(متر)

3,693

مخازن در دست احداث (مترمكعب) ميانگين وزني

31,511

ايستگاه پمپاژ در دست احداث (مترمكعب بر ساعت) ميانگين وزني

2,738

ايستگاه پمپاژ كه به مدار بهره برداري وارد مي شوند (مترمكعب بر ساعت)

1,584

تصفيه خانه آب در دست احداث (مترمكعب بر ساعت) ميانگين وزني

2,183

احداث شبكه فاضالب (متر)

245,995

اصالح شبكه فاضالب (متر)

5,988

نصب انشعاب فاضالب (فقره)

17,390

اصالح انشعاب فاضالب موجود (فقره)

333

توسعه خط انتقال فاضالب (متر)

6,400

تصفيه خانه فاضالب در دست احداث (مترمكعب بر ساعت) ميانگين وزني

4,607

تملك زمين (مترمربع)

246,645

احداث ساختمان (مترمربع)

11,273

اجراي محصور سازي شامل ديواركشي و فنس كشي (مترمربع)

15,453

اجراي محوطه سازي (مترمربع)

11,035

گزارش عملكرد حوزه مشتركين آبفاي استان تهران تا آدر ماه 98
عنوان

عملکرد

حجم آب قرائت شده ( مترمكعب)

850,510,736

حجم فاضالب جمع آوري شده( مترمكعب)

389,858,624

تعداد واگذاري انشعاب آب

11,924

تعداد نصب انشعاب آب

13,831

تعداد تصحيح قرارداد انشعاب آب

19,645

تعداد نصب انشعاب فاضالب

2,529

تعداد تصحيح قرارداد انشعاب فاضالب

9,130

تعويض كنتور از كار افتاده

45,790

تعويض دوره اي كنتور

3,814

