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 تهران در ساختمانی نخاله حمل

د با افراد مختلفی که تجهیزات و ماشین آالت مرتبط و مورد نیاز توانی می حمل نخاله در تهران در صورت نیاز به دریافت خدمات

داشته باشید. نیاز شما بر اساس حجم کار،  انجام خدمات حمل نخاله را دارند، ارتباط برقرار کرده و درخواست ارائه خدمات جهت

البته به  باشد که بر همان اساس ونیسان، حمل نخاله با خاور و یا حمل نخاله با کمپرسی  ممکن است به صورت حمل نخاله با

از انجام جستجو در سایت فنی کارا )انتخاب شهر، نوع  تفکیک شهر و منطقه ای که در آن نیاز به دریافت خدمات دارید، پس

 .دریافت خدمات مورد نظرتان اقدام نمایید خدمات و منطقه( نسبت به

 انواع خدمات حمل نخاله در تهران

 حمل نخاله و تخلیه نخاله در تهران 

 حمل نخاله با کارگر در تهران 

 جستجوی شماره تلفن جمع آوری نخاله ساختمانی 

 حمل نخاله توسط شهرداری 

 محاسبه، به شکل سیستمی، بر مبنای اطالعات  برآورد میزان عوارض خاک و نخاله از طریق ارایه اطالعات مورد نیاز

 .بازدید می باشد موجود در شهرسازی و مامورین

 حمل مصالح و حمل نخاله ساختمانی در تهران

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

 اجاره باکس نخاله و حمل و تخلیه ی آن طبق موعد مقرر و با هماهنگی مشتری. 

  توسط بابکت و با کارگرانجام خدمات گودبرداری و جابجایی نخاله. 

 لزوم رعایت روند اخذ مجوز حمل پسماند های عمرانی و ساختمانی در تهران بسیار مورد تاکید است. 

 شهر تهران با مراجعه به سایت سازمان  مراحل مجوز برای تخلیه و دفع مجاز خاک و نخاله ساختمانی و عمرانی در

 .مدیریت پسماند، قابل دریافت می باشد

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

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

 .خواهد شد
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 طریق دفاتر الکترونیکی شهر به مالک ابالغ و  ام و ازاعالم وصول عوارض خاک و نخاله به شکل سیستمی )کامپیوتری( انج

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

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

 .محل ارائه خدمات مربوطه می باشد

 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 مراکز خدمات مربوطه برای دسترسی سریعتر و دریافت خدمات فوری

حمل  طق مرکز تهران نیز به صورت مشاهدهو برای منا حمل نخاله جنوب تهران – حمل نخاله غرب تهران – شرق تهران

مایید و برای مناطق شمالی تهران نیز این صفحه اختصاص داده را می توانید مالحظه بفر نخاله ساختمانی مرکز تهران

 ختمانی شمال تهرانحمل نخاله سا :شده است

  

 تجهیزات الزم برای جمع آوری و حمل نخاله در تهران

 خاور حمل نخاله، نیسان حمل نخاله و کمپرسی حمل نخاله 

 اجاره باکس نخاله 

 حمل نخاله در باکس مخصوص تخلیه نخاله ساختمانی 

 جمع آوری نخاله ساختمانی به صورت مکانیزه 

 بادسان و خاور و کمپرسی و ایسوزو حمل نخاله با انواع ماشین های نیسان و. 

 دانستنی های مفید و مرتبط

  بافت شهری در کشور های جهان فرسوده  %۲۵سال برآورد شده است و با توجه به اینکه  ۳۰عمر ساختمان ها در ایران

این نخاله زیادی نخاله های ساختمانی تولید خواهد کرد بدیهی است بازیافت  هستند احداث ساختمان های جدید مقدار

بدیهی است که تالش برای کاهش  .ساختمانی عالوه بر تولید مواد و انرژی ، به حفظ محیط زیست خواهد کرد های

 .وظیفه ی تمام شهروندان است آلودگی های ناشی از انباشت این مواد در طبیعت،

 را نشان می دهد که این  ساخت وساز اهمیت حفظ محیط زیست، ضرورت چگونگی دفع مواد پسماند حاصل از تخریب و

بخش مهمی از کل مواد پسماندهای جامد شهری را شامل می شوند. و  مواد حاصل از تخریب وساخت وساز ساختمان ها

 .برداشت اصول تخلیه و حمل نخاله های ساختمانی، می توان گام مهمی در این زمینه با رعایت

 سازی، )جمع آوری، انتقال، پردازش و دفع(  صورت: تولید، ذخیره ارتباط منطقی حاکم بر فعالیتهای مدیریت پسماندها به

 باشد که با رعایت اصول مربوطه می توان راه کار اجرایی جهت ساماندهی نحوه و نهایتا مراقبت های پس از دفع می

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

  متر مکعب پسماند عمرانی  ۵تولید بیش از  حقوقی که فعالیتشان بطور دائم یا موقت منجر بهبه کلیه اشخاص حقیقی و

 .کننده عمده پسماند عمرانی و ساختمانی اتالق می گردد و ساختمانی در روز گردد، تولید

 یمی ساز، از: مالکین ساختمان های قد تولید کننده های عمده پسماندهای عمرانی و نخاله های ساختمانی عبارتند

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
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 متر مکعب پسماند  ۵تولید برابر یا کمتر از  ور دائم یا موقت منجر بهبه کلیه اشخاص حقیقی، حقوقی که فعالیتشان بط

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

 دولتی و خصوصی ساختمان ها و تاسیسات در  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

 از: تخریب و نوسازی ساختمانهای اداری،  منابع تولید پسماندهای ساختمانی و عمرانی )نخاله های ساختمانی( عبارتند

 در فعالیت های ساختمانی، فعالیت های عمرانی شهری 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 –عبارتند از: فلزات  و بازسازیانواع نخاله های ساختمانی در تخریب و نوسازی و تعمیرات 

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

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

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

 .قوانین امکان پذیر است

 


