
ن و همچنی لوله بازکنی در شریعتی تهران خواهید دید، لیست افراد فنی کار خدمات لوله بازکنی شریعتی آنچه در صفحه

 در که. باشد می تهران شریعتی در بازکنی لوله اطالعات اداره آب و فاضالب، هزینه های خدمات، فروشگاههای لوله و لوازم

 .پردازیم می آن به ادامه

 :آنچه درباره خدمات لوله بازکنی شریعتی میخوانید

 معرفی منطقه شریعتی تهران 

 لیست خدمات لوله بازکنی شبانه روزی شریعتی شامل چه مواردی می باشد؟ 

 نزدیک ترین لوله بازکنی شریعتی فوری و شبانه روزی با فنی کارا 

 آدرس و شماره تلفن اداره آب و فاضالب شریعتی 

  دریافت مجوز های انشعاب آب و فاضالب شهری در شریعتی شامل چه مراحلی می باشد؟ 

o اب آب چکونه است؟خدمات واگذاری انشع 

o  مدارک الزم جهت دریافت انشعاب آب؟ 

o دریافت انشعاب آب چه مراحلی دارد؟ 

  فروشگاه های لوله و لوازم بهداشتی و اتصاالت ساختمان در شریعتی 

 تجمیع اطالعات به صورتpdf  درباه خدمات لوله بازکنی شریعتی 

 فیلم های آموزشی با محتوای لوله بازکنی 

 عرفی منطقه شریعتی تهرانم

یا جاده قدیم شمیران از خیابان های قدیمی و با اهمیت تهران است.که جهتی جنوبی شمالی دارد.  خیابان دکتر علی شریعتی

قبل از انقالب این خیابان کوروش کبیر نام داشت که بعد از انقالب به نام دکتر علی شریعتی پژوهشگر ایرانی که در حسینیه 

این خیابان سخنرانی های بسیار داشت تغییر کرد. از قدیمی ترین جاده ارتباطی تهران به قصران و شمیران به ارشاد در 

حساب می آید ابتدای جنوبی این خیابان در قدیم دروازه شمیران بوده امروزه پیچ شمیران در خیابان انقالب به حساب می 

 خود در را محلی و  ردهای خدماتی و تجاری وسیعی را از مقیاس شهریآید و تا میدان قدس ادامه دارد خیابان شریعتی عملک

 .است داده جای

 



 لیست خدمات لوله بازکنی شبانه روزی شریعتی شامل چه مواردی می باشد؟

 یشبانه روزی + فور لوله بازکنی شریعتی انجام خدمات 

 تعمیر چاه ، کف تراشی و ته زنی چاه دستشویی تخلیه چاه در شریعتی با ماشین تخلیه کوچک و بزرگ، 

 پیدا کردن نشتی لوله آب و فاضالب و سیفون توالت ،همچنین نشت یابی از کف بادستگاه : نشت یابی در شریعتی 

 هداشتی،نصب شیرآالت ساختمانی در حمام و سرویس ب رسوب زدایی لوله وشیر آالت 

 سرویس و تعمیر لوله های سینک ظرفشویی و از بین بردن گرفتگی های لوله ها :خدمات لوله های سینک 

 از بین بردن و رفع بوی بدچاه دستشویی، حمام، کف شور، فاضالب و چاه :رفع بوی بد چاه فاضالب در شریعتی

 آپارتمان

 رفع انسداد های حاصل از سیمان و ماسه و مواد چسبنده مانند قیر با  :رفع گرفتگی های لوله به دالیل خاص

 دستگاههای پیشرفته

 در آوردن انواع گوشی موبایل، طال و جواهر، مدارک و اسناد از داخل چاه توالت، سینک  :بیرون آوردن اشیا از چاه

 .ه انجام میشودظرفشویی و چاه فاضالب این کار توسط فنی کاران ما و بادقت و تجهیزات پیشرفت

 نزدیک ترین لوله بازکنی شریعتی فوری و شبانه روزی با فنی کارا

ر نوع یا ه خدمات لوله بازکنی شریعتی و انتخاب فنی کار مورد نظر خود دز مینه سایت فتی کارا شما میتوانید با مراجعه به

حله و نطقه را انتخاب نمایید. فنی کارا مفتخر است که با جمع آوری فنی کاران خبره و متخصص و قرار دادن خدمت در هر م

آگهی آنها درسایت بهترین افراد را به شما معرفی نماید.اگر شما نیاز به خدمات لوله بازکنی در شریعتی هستید کافیست به 

نی شریعتی را انتخاب مایید تا فنی کار مورد نظر در سریعترین زمان به این سایت مراجعه کرده و از قسمت خدمات لوله بازک

 .محل اعزام شود

 یفیتک به خیال آرامش با  میتوانید شما بازکنی لوله  مثال کار انجام از پس شما نظرات ثیت با کارا فنی  تیم نظر سنجی

 .نظر خود را انتخاب نمایید مورد کار فنی  دیگر منطقه هر یا شریعتی رمنطقه د بازکنی لوله خدمات

 :، به دومنطقه دیگر تهران را در زیر اشاره می کنیمسهولت و دسترسی سریعتر به خدمات لوله بازکنی جهت

 لوله بازکنی پاسداران تهران خدمات تخلیه چاه و 

 لوله بازکنی سعادت آباد تهران فع گرفتگی وخدمات حفر چاه رفع بوی بد فاضالت ر 
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 آدرس و شماره تلفن اداره آب و فاضالب شریعتی

ید یتوانمی باشید در زیر آدرس آن آورده شده است و م شماره تلفن و آدرس اداره آب و فاضالب در منطقه شریعتی اگر نیاز به

 .از آن استفاده کنید

 کوچه شبستری -مقابل خیابان ملک-آدرس: خیابان شریعتی 

 ۵۵۵۶۵۶۷۷-۴تلفن تماس با امور مشترکین: 

 ۵۵۵۷۰۵۷۶-۵  تلفن تماس با بهره برداری:

دریافت مجوز های انشعاب آب و فاضالب شهری در شریعتی شامل چه مراحلی می 

 باشد؟

 .مراحل درخواست انشعاب آب و فاضالب به کاربران گرامی ارائه می شوددر این بخش اطالعاتی درباره 

 خدمات واگذاری انشعاب آب چکونه است؟

خدماتی از قبیل فراهم آوردن امکان دسترسی به آب و برداشت از آن، ساخت انشعاب برای استفاده از آب به همراه کنتور برای 

 .طه تحویل، خدمات واگذاری انشعاب آب محسوب می شونداندازه گیری میزان استفاده، تعیین ظرفیت در نق

 مدارک الزم جهت دریافت انشعاب آب؟

 سند مالکیت ملک 

 مدارکی مانند پایان کار که منطقه شهرداری در آن ثبت شده باشد. 

 مدارکی برای تعیین تعداد واحد یا تعیین نوع صنف برای امالک خانگی و غیر خانگی در شریعتی 

 ملک کارت ملی صاحب 

 دریافت انشعاب آب چه مراحلی دارد؟

 متقاضی باید به اداره آب و فاضالب محل خود مراجعه نماید. 

 فرم درخواست خدمات به همراه مستندات و مدارک مالک به آبفا ارسال شود. 

 از محل ملک شخص متقاضی بازدید شود. 

 قسمت فنی بهره برداری تاییدیه برای مجوز درخواست حفاری بدهد. 

 هزینه های الزم توسط اداره آبفا محاسبه شده و وجه از متقاضی دریافت شود. 

 مجوز حفاری به بخش کارگاه نصب ارائه شود. 

 حفاری و نصب انشعاب در شریعتی 

 :است آب انشعاب مانند نیز فاضالب انشعاب درخواست برای الزم مدارک و مراحل توجه کنید. 



 اتصاالت ساختمان در خیابان شریعتی فروشگاه های لوله و لوازم بهداشتی و

 لیست فروشگاه های لوله و اتصاالت

 5۷، واحد 5۶۷۶آدرس: تهران، شریعتی، پایین تر از مترو قلهک، پ. فروشگاه پارس 

 ۷۷52۴۷۰88۷۵ -22۵8۰2۷۶-۷25 -22۵8۰5۶۷-۷25تلفن: 

 زمینه فعالیت: لوله و اتصاالت و لوازم بهداشتی

 82۰آدرس: تهران، شریعتی، پایین تر از خیابان بهار شیراز، پ. پایپفروشگاه ام جی نمایندگی نیو 

 ۷۷525۷۷۵۰۵2 -۵۵۶52۷۷۶-۷25تلفن: 

 زمینه فعالیت: فروش لوله و اتصاالت و ابزار

 مجتمع فرهنگ، واحد 5۶۵۴آدرس: تهران، شریعتی، باالتر از خیابان کالهدوز )دولت(، پ. فروشگاه پی ام پایپینگ ،

5۴ 

 -22۵52۵۷2-۷25 -22۵5۵5۵۷-۷25تلفن: 

 (زمینه فعالیت: فروش لوله )لوله فروشی

 

 درباه خدمات لوله بازکنی شریعتی pdf تجمیع اطالعات به صورت

اگر نیاز دارید اطالعات مربوط به خدمات لوله بازکنی شریعتی تهران را به صورت یکجا و ذخیره شده داشته باشید میتوانید از 

 .خدمات لوله بازکنی شریعتی را دانلود نمایید pdf لینک زیر نسخه

https://fanikara.com/wp-content/uploads/2019/04/فروشگاه-لوله-ولوازم-بهداشتی-شریعتی-تهران.jpg


 فیلم های آموزشی با محتوای لوله بازکنی

رفع  ههای کاربردی لوله بازکنی اشاره شده است. در این فیلم های راههایدر این بخش ویدئوهایی آموزشی که در آن به را

موزش داده می شود. سعی شده فیلم های فنر لوله بازکنی آ با ابزار های ساده و همچنین کار با گرفتگی سینک ظرفشویی

 .ام دهیدآموزشی لوله بازکنی بسیاز ساده و کاربردی بوده تا شما در منزل هم بتوانید آن ها را انج

 فیلم نحوه کار با فنر لوله بازکنی

 .کنید می مشاهده را  در این فیلم نحوه کار با فنر لوله بازکنی و باز کردن لوله

 رفع گرفتگی سینک با اسفاده از تلمبه دستی 

ده می به کار بر گرفتگی های جزئی لوله این روش از قدیم ترین روشهای بازکردن لوله در منزل می باشد. البته این روش برای

 شود و برای گرفتکی های لوله بزرکتر کاربرد ندارد

 رفع گرفتگی سینک با استفاده از فشار آب 

در منازلی که فشار آب خوبی دارند، استفاده از این روش ممکن است کارساز باشد. ضمن اینکه می توان از شلنگ هایی 

روش، آب را هدر استفاده نمود که آب را پرفشار خارج می کنند. البته باید توجه داشته باشید که در زمان استفاده از این 

 .ندهید

 


