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 تهران غرب در ساختمانی نخاله حمل

بر اساس نوع خدمات شامل حمل نخاله با  له در غرب تهرانلیست شماره تلفن و مشخصات ارائه دهندگان خدمات حمل نخا

مصالح  انواع کامیونت دیگر. شرح خدمات مرتبط با سرویس های تخلیه نخاله، حمل نخاله و نیسان، کمپرسی، بادسان، ایسوزو و

 :ساختمانی و پسماندهای عملیات های عمرانی به شرح ذیل می باشد

 شرح خدمات حمل نخاله در غرب تهران

 خدمات حمل نخاله و تخلیه نخاله در غرب تهران 

 حمل نخاله با کارگر در غرب تهران 

 اجاره باکس نخاله در غرب تهران 

 حمل نخاله در باکس مخصوص نگهداری پسماندهای عمرانی جهت انجام تخلیه نخاله های ساختمانی غرب تهران 

 جمع آوری نخاله ساختمانی با ابزار آالت مکانیزه 

  تلفن خدمات جمع آوری و حمل نخاله در غرب تهرانلیست شماره 

 ارائه ماشین آالت خاور حمل نخاله، نیسان کمپرسی حمل نخاله 

 انجام خدمات حمل مصالح ساختمانی از قبیل: سیمان، گچ، آجر، ماسه، شن، خاک رس، پوکه معدنی و … 

 زوحمل نخاله با انواع ماشین های نیسان و بادسان و خاور و کمپرسی و ایسو 

 اجاره باکس نخاله و انجام به موقع عملیات حمل و تخلیه ی باکس مربوطه طبق موعد مقرر و با هماهنگی مشتری 

 مالحظات الزم در خصوص خدمات حمل نخاله غرب تهران

 لزوم رعایت روند اخذ مجوز حمل پسماند های عمرانی و ساختمانی 

 شهر تهران با مراجعه به سایت سازمان  مانی و عمرانی درمراحل مجوز برای تخلیه و دفع مجاز خاک و نخاله ساخت

 .مدیریت پسماند، قابل دریافت می باشد

 مراجعه پیمانکار به معاونت پسماندهای ساختمانی و عمرانی جهت طی امور اداری انجام می شود. 

  طریق دفاتر الکترونیک انجام طبق برنامه ریزی سازمان مدیریت پسماند تهران، در فاز دوم، کلیه عملیات تعیین مسیر از

 .خواهد شد

 طریق دفاتر الکترونیکی شهر به مالک ابالغ و  اعالم وصول عوارض خاک و نخاله به شکل سیستمی )کامپیوتری( انجام و از

 (تهران پسماند مدیریت سایت وب: منبع –تصویب و ابالغ الیحه ذیربط به شهرداری  اعالم وصول دریافت گردد. )پس از
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 محاسبه، به شکل سیستمی، بر مبنای اطالعات  میزان عوارض خاک و نخاله از طریق ارایه اطالعات مورد نیاز برآورد

 .بازدید می باشد موجود در شهرسازی و مامورین

 رعایت تمامی ضوابط تعیین شده در شهر  انجام خدمات حمل نخاله و تخلیه نخاله های ساختمانی، منوط به دریافت و

 .ت مربوطه می باشدمحل ارائه خدما

 حمل نخاله از طریق جاده ها و مسیرهای مناسب به منظور دسترسی آسان به محل های تخلیه نخاله مجاز 

 حمل نخاله ساختمانی  :تفکیک و منطقه بندی ارائه دهندگان خدمات، جهت دسترسی سریعتر و دریافت خدمات سریع

نخاله مرکز  حمل – حمل نخاله ساختمانی شمال تهران :مناطق شمالی تهران – حمل نخاله غرب تهران – شرق تهران

را  حمل نخاله ساختمانی مرکز تهران و برای مناطق مرکز تهران نیز به صورت مشاهده حمل نخاله جنوب تهران – تهران

 .می توانید مالحظه بفرمایید

 مرتبط حمل نخاله و اطالعات عمومی

 ه نیز صفحه ی جداگانه ای برای معرفی خدمات به کاربران گرامی، ساخته شد حمل نخاله ساختمانی تهران جهت خدمات

 .است

  مخلوط خاک – خاک – بتون –انواع نخاله های ساختمانی در فعالیت های عمرانی شهری: آسفالت 

  جلوگیری از آلودگی محیط زیست بواسطه تخلیه های غیر اصولی خاک ونخاله در مناطق آسیب پذیر، با رعایت ضوابط و

 .قوانین امکان پذیر است

 خاک و نخاله از خودروها به هنگام تردد  ری از آلودگی هوا بدلیل ریزشرعایت اصول و توصیه های قانونی جهت جلوگی

 .در سطح معابر شهر ضروری است

 مجاز نخاله ساختمانی در اراضی  برای جلوگیری از تخریب و از بین رفتن حاصلخیزی خاک بدلیل تخلیه های غیر

 .وجه جدی نمودشهر و منطقه های مربوطه، ت کشاورزی، می بایستی به توصیه ها و قوانین

 باشند تا باعث جلوگیری از انتشار بیماریهای  کارفرما و پیمانکار ملزم به رعایت قوانین حمل نخاله و تخلیه آن می

 .به دلیل تخلیه غیرمجاز خاک و نخاله در حاشیه مناطق مسکونی شوند … واگیردار ، مانند سل، سالک و

 تولید، ذخیره سازی، )جمع آوری، حمل و  :دهای عمرانی به شکلارتباط منطقی موجود در فعالیتهای مدیریت پسمان

عملیاتی  مراقبت های پس از دفع نخاله است و با رعایت اصول مربوطه می توان راهکار انتقال، پردازش و دفع( و در انتها

 .های ساختمانی را اجرا کرد برای ساماندهی شیوه حمل و استقرار مصالح ساختمانی و جمع آوری نخاله

 متر مکعب نخاله  ۵تولید بیش از  به تمام اشخاص حقوقی و حقیقی که فعالیت آن ها بطور دائمی یا موقت باعث

 .تولید کننده عمده پسماند ساختمانی و عمرانی گفته میشود ساختمانی )پسماند عمرانی( در روز بشود،

 از: مالکین ساختمان های قدیمی ساز،  دتولید کننده های عمده پسماندهای عمرانی و نخاله های ساختمانی عبارتن

فاضالب، شرکت تامین و توزیع برق، شرکت مخابرات، شرکت گاز، نیروهای  مالکین زمین های آماده ساخت، شرکت آب و

 (اشخاص حقیقی و یا حقوقی) انتظامی، پیمانکاران عمران دستگاههای عمومی و دولتی، پیمانکاران ساختمان نظامی و

 متر مکعب پسماند  ۵تولید برابر یا کمتر از  قیقی، حقوقی که فعالیتشان بطور دائم یا موقت منجر بهبه کلیه اشخاص ح

 تولیدکننده جزء پسماند عمرانی و ساختمانی اتالق می گردد عمرانی و ساختمانی در روز گردد،

 صی ساختمان ها و تاسیسات در دولتی و خصو تولید کنندگان جزء پسماند عمرانی و نخاله ساختمانی عبارتند از: مالکین

 ساختمان ها و تاسیسات در حال احداث و نوسازی حال تعمیر، مالکین دولتی و خصوصی
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 از: تخریب و نوسازی ساختمانهای اداری،  منابع تولید پسماندهای ساختمانی و عمرانی )نخاله های ساختمانی( عبارتند

 ساختمانی، فعالیت های عمرانی شهریدر فعالیت های  تجاری و مسکونی، تعمیرات و بازسازی

 ،شهرداریهای مناطق، شرکت توانیر، شرکت مخابرات،  عوامل تولید خاک و نخاله عبارتند از: شهروندان، ساختمان سازان

 دوایر نظامی و انتظامی شرکت گاز، شرکت آب و فاضالب،

 پالستیک و الستیک – چوب –تند از: فلزات عبار انواع نخاله های ساختمانی در تخریب و نوسازی و تعمیرات و بازسازی 

 … و خاک – سنگ – آسفالت – شیشه–آجر  – بتون – گچ – موزاییک – کاشی –

 نخاله که چشم هر بیننده ای را می  جلوگیری از زشت منظر شدن محیط شهری بدلیل تخلیه های غیر مجاز خاک و

 .ز بروز چنین پدیده زشتی، جلوگیری نمودشهری، می توان ا آزارد؛ لذا با توجه به قوانین و الزامات

 حداقل بروز آزار و آسیب برای سایرین، عملیات  با استفاده از شوتینگ نخاله ساختمانی، می توان به شکلی مطلوب و با

 .سرانجام رسانید جداسازی ضایعات ساختمانی را به

 هم زنجیر شده تشکیل شده که با سه نوع  هشوتینگ نخاله ساختمانی، از استوانه های پالستیکی )پالستیک پلیمری( ب

ساخت و ساز )ساخت طبقات، چیده شدن دیوار و نصب نما( به تخلیه نخاله  پایه نصب آن، می توان در تمام مراحل

 .کند کمک

 ساختمان که ناظر و مدیریت آن پروژه طراحی  شوتینگ نخاله ساختمانی، در دو مکان نما و مسیر های تخلیه نخاله هر

 طراحی و نصب شوتینگ در نما، هزینه ها و اتالف وقت چند باره جابجایی نخاله باشند، می تواند نصب شود. باکرده 

 .انجام می شود توسط پرسنل در حال کار ، به حداقل خواهد رسید و عملیات حمل نخاله بسرعت

  باشیمبا فرهنگ سازی و آموزش شهروندان، می توان شهری سالم و شهروندانی آسوده داشته. 

 رعایت اصول پردازش و دفع پسماند، باعث ساخت دنیایی بهتر برای آینده ی خودمان و فرزندان مان می شود. 

اگر به دنبال ارائه دهندگان خدمات حمل نخاله در سراسر تهران می باشید و مناطق فعالیت برایتان اهمیتی ندارد، می توانید به 

 .مراجعه بفرمایید حمل نخاله تهران صفحه ی
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