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 آقاي سيجاني جناب

 كل محترم سازمان صنعت،معدن و تجارت استان تهران مدير

 اطالعات درخواستي تصفيه خانه هاي فاضالب استان تهران ارسالموضوع : 
 

 سالم و احترامبا 

آن مدیر کل محترم در خصوص در خواست  8/40/3043مورخ  666333/3043عطف به نامه شماره  

اطالعات مربوط به پساب قابل واگذاری تصفیه خانه های فاضالب استان تهران، به پیوست اطالعات درخواستی 

 جهت استحضار و بهره برداری الزم ارسال می گردد.
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 فاضالب شركت آب و فاضالب استان تهران  

 

 
 



ردیف

آدرس تصفیه خانه های فاضالب تصفیه خانه های فاضالب 

کل پساب قابل واگذاری

1401 تا پایان 

MCM (ظرفیت تولید % 80)

1.33خیابان درختی  - شهرک محالتی - بزرگراه ارتش شهید محالتی1

170.10پالک - خ گلستان جنوبی - اقدسیهصاحبقرانیه 2

1.39بلوار آرش نبش میدان الدن - خ شریعتی خ ظفرزرگنده 3

11.00نبش کوچه  حبیبی پالک- خ بختیاری -خ کشانی-خ شریعتیقیطریه 4

2c4.16 جنب بلوک 2و1بین فاز- شهرک اکباتاناکباتان 5

4.44ابتدای ورودی شیخ فضل اله جنب پارک پردیسان- اتوبان شهید همت غرب به شرق شهرک قدس6

187.25بعداز روستای عماد آور تصفیه خانه فاضالب جنوب تهران- پل شهید آوینی -شهید رجایی جنوب(6-1)جنوب 7

48جنب روستای فیروز بهرام-ابتدای آزاد راه تهران ساوه (فیروز بهرام)غرب شهر تهران8

0.61خیابان شاهو-شهرک خاورشهر-اتوبان تهران مشهدخاورشهر9

0.51روستای اسماعیل آباد- کهریزککهریزک10

0.21نرسیده به میدان اوشان0جاده اوشان فشم اوشان11

0.21نرسیده به دو راهی عمامه- جاده فشم فشم12

31.66خیابان کنار بن -کمربندی-ابتدای لواسان لواسان13

0.21سمت چپ-نرسیده به میدان اصلی -جاده فشم به میگون میگون14

8.72اتوبان تهران پردیس جنب پارک علم و فن آوریشهرپردیس15

0.21جنب مسکن مهر-شهر رودهن محله منطقه مهرآباد  مهرآباد1رودهن16

0.21جنب مسکن مهر-شهر رودهن محله منطقه مهرآباد  مهر آباد2رودهن17

(میلیون متر مکعب در سال: واحد) برای تصفیه خانه های ساخته شده 1401اطالعات مربوط به ظرفیت تولید پساب تا پایان سال 



7.95جاده مخصوص کرج  سه راه کرمان خودرو شهرقدس21

4.32شمال شاهدشهر- جاده آدران  شهریار22

asp0.16شهریار مسکن مهر (ASP)-شهریار23

4.32روستای حصار شال پوش- لم آباد مالرد24

1.08صفادشتمسکن مهرصفا دشت25

6.10سمت راست-بعد از پل کانال نواب -جاده کمالیه-شهرک واوان-اسالمشهر اسالمشهر26

8.04بعد از خروجی شهر پرند-اتوبان تهران ساوه پرند27

1.28جاده سلمان اباد-پیشوا پیشوا29


