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لیست مشخصات جمع آوری پسماندهای ساختمانی و عمرانی و حمل نخاله ساختمانی مرکز تهران به همراه شماره تلفن و 

مشخصات، ماشین آالت، تصاویر و آمار رضایت سنجی های به عمل آمده از مشتریان قبلی، در این صفحه تقدیم کاربران گرامی می 

مانی در مرکز تهران به علت محدودیت های ترافیکی، با مشکالت فراوانی همراه شود. همانطوری که میدانیم، حمل نخاله ساخت

هست و به همین جهت، امکان تفکیک ارائه دهندگان خدمات فنی جمع آوری ضایعات ساختمانی که به صورت اختصاصی در مرکز 

 .شیدتهران فعالیت می کنند را می توانید به راحتی در سایت فنی کارا در اختیار داشته با

 جمع آوری ضایعات ساختمانی و حمل نخاله مرکز تهران

 حمل نخاله در مرکز تهران و تخلیه نخاله 

 حمل نخاله در مرکز تهران با کارگر و نیروی انسانی 

 اجاره باکس نخاله در مرکز تهران جهت نگهداری مناسب ضایعات ساختمانی و حمل استاندارد و اصولی 

  در صورت استفاده از شوتینگ های ساختمانی ای که مخصوص انتقال نخاله به صورت مستقیم به درون باکس مخصوص

کانیزه تر و با حداقل آلودگی ممکن، نگهداری نخاله ساختمانی هستند، امکان جمع آوری نخاله ساختمانی به صورت م

 .فراهم می شود

  شماره تلفن حمل نخاله ساختمانی در مرکز تهران در این صفحه به همراه مشخصات میزان رضایت مشتریان قبلی و

 .کیفیت عملکردشان در این صفحه از سایت فنی کارا تقدیم کاربران گرامی شده است

 ر مرکز تهران از قبیل: سیمان، گچ، آجر، ماسه، شن، خاک رس، پوکه معدنی وتهیه و توزیع و حمل مصالح ساختمانی د 

... 

 

 ابزار، تجهیزات و ماشین آالت حمل نخاله در مرکز تهران
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  حمل نخاله ساختمانی در مرکز تهران با خاور، نیسان و کمپرسی حمل نخاله، رایج ترین روش های جمع آوری ضایعات

 .ساختمانی می باشند

 به طور عمومی حمل نخاله با انواع ماشین نیسان و بادسان و خاور و کمپرسی و ایسوزو انجام می شود. 

  اجاره باکس نخاله، یکی از رایج ترین نیازهای جمع آوری نخاله های ساختمانی در پروژه های ساخت و ساز و نوسازی و

سب پسماندهای عمرانی را با کمترین میزان آلودگی زیست محیطی ممکن ... است که امکان نگهداری و جمع آوری منا

 .را میسر میسازد

 انجام خدمات گودبرداری و حمل نخاله توسط بابکت و با کارگر و نیروی انسانی قابل انجام می باشد. 

 رعایت روند اخذ مجوز حمل پسماند های عمرانی و ساختمانی در تمامی موارد الزامی است. 

 توجه است که مراحل دریافت مجوز برای تخلیه و دفع مجاز ضایعات و نخاله ساختمانی در مرکز تهران با مراجعه  الزم به

 .به سایت سازمان مدیریت پسماند، قابل مشاهده می باشد

 مالحظات علمی و دانستنی های عمومی و قانونی

 دوم، تمام عملیات تعیین مسیر از سوی دفاتر  بر اساس برنامه ریزی سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران، در فاز

 .الکترونیک انجام خواهد گردید

  همچنین بر همین اساس وصول عوارض خاک و نخاله به شکل سیستمی و کامپیوتری انجام گردیده و از طریق دفاتر

مالک می تواند دریافت الکترونیکی شهر به مالک پروژه ساختمانی و عمرانی مربوطه ابالغ می شود و اعالم وصول از سوی 

 (تهران پسماند مدیریت سایت وب: منبع –گردد. )پس از تصویب و ابالغ الیحه مرتبط به شهرداری 

  برآورد و تخمین میزان عوارض خاک و نخاله ساختمانی، از طریق ارائه اطالعات مورد نیاز محاسبه شده و به شکل

رین بازدید صورت میگیرد. البته به صورت عملی، تجربه ثابت سیستمی، بر اساس اطالعات موجود در شهرسازی و مامو

کرده است که حجم ضایعات و پسماندهای ناشی از عملیات های عمرانی و ساخت و ساز به صورت عملی همواره بیشتر از 

 .محاسبات و تخمین ها و برآوردهای اولیه است

 ایعات مربوطه، منوط به اخذ و رعایت تمامی ضوابط به طور کلی انجام خدمات حمل نخاله در مرکز تهران و تخلیه ض

 .تعیین شده در مرکز تهران می باشد

  اساسا حمل نخاله از طریق جاده ها و یا مسیرهای مناسب برای دسترسی آسان به محل های تخلیه نخاله مجاز صورت

 .می گیرد

  بافت شهری 25ا توجه به اینکه تقریبا سال تخمین زده شده است و ب 30بد نیست بدانیم عمر ساختمان ها در ایران %

در کشورهای جهان فرسوده اند، ساخت ساختمان های جدید و یا بازسازی و نوسازی ساختمان های قدیمی، مقدار 

زیادی نخاله ساختمانی تولید خواهد کرد. بدیهی است بازیافت این نخاله های ساختمانی عالوه بر تولید مواد و انرژی، به 

ست در جهان کمک خواهد کرد. و در این راه، تالش برای کاهش آلودگی های ناشی از جمع شدن این حفظ محیط زی

 .مواد در طبیعت، وظیفه ی تمام ماست

  .اهمیت حفظ محیط زیست، اهمیت نحوه دفع مواد پسماند حاصل از عملیات تخریب و ساخت و ساز را نشان می دهد

عمرانی ساخت و ساز ساختمان ها و ... بخش مهمی از کل مواد پسماندهای چرا که این مواد حاصل از تخریب، عملیات 

جامد شهری را شامل می شوند. البته در صورتی که اصول تخلیه و حمل نخاله های ساختمانی رعایت شوند، می توان 

 .گام مهمی در حفظ محیط زیست برداشت



  برای دسترسی به لیست مشخصات ارائه دهندگان خدمات جمع آوری و حمل نخاله در تهران، می توانید به صفحات

 :اختصاصی هر کدام از مناطق و جهت های تهران مراجعه بفرمایید

 و در جنوب تهران حمل نخاله غرب تهران :جهت مناطق غربی تهران حمل نخاله شرق تهران :برای مناطق شرق تهران: 

حمل نخاله ساختمانی  :ی تهران نیز این صفحه اختصاص داده شده استو برای مناطق شمال حمل نخاله جنوب تهران

 شمال تهران
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