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 تهران شمال در ساختمانی نخاله حمل

بر اساس میزان رضایت سنجی مشتریان شان می  لیست بهترین ارائه دهندگان خدمات حمل نخاله ساختمانی در شمال تهران را

به تفکیک به این  بفرمایید. همچنین در صورتی که در سایر مناطق تهران حضور دارید، می توانید توانید در این صفحه مشاهده

و  حمل نخاله غرب تهران :جهت مناطق غربی تهران حمل نخاله شرق تهران :صفحات مراجعه بفرمایید: برای مناطق شرق تهران

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

امی ارائه دهندگان خدمات حمل پسماندهای تم می توانید مالحظه بفرمایید. همچنین در صورتی که به طور کلی قصد مشاهده ی

 حمل نخاله ساختمانی تهران :تهران بزرگ را می خواهید، می توانید به این صفحه مراجعه بفرمایید عمرانی و ساختمانی در سراسر

 جابجایی پسماندهای عمرانی و حمل نخاله ساختمانی شمال تهران

 حمل نخاله شمال تهران و اجاره باکس نخاله شرق تهران 

 حمل نخاله با نیروی انسانی و کارگر 

 جابجایی و حمل نخاله در باکس مخصوص نگهداری جهت تخلیه نخاله ساختمانی 

 جمع آوری نخاله ساختمانی به صورت مکانیزه 

 تلفن مراکز جمع آوری پسماندهای عمرانی و ساختمانی 

 حمل نخاله توسط شهرداری 

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

 حمل نخاله در شمال تهران با چه ابزارهایی انجام میشود

 شین آالت عبارتند از: خاور حمل نخاله، کمپرسی حمل نخاله و نیسان حمل نخاله و ایسوزو و انواع کامیونت دیگرما 

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

 اجاره بابکت و انجام خدمات گودبرداری و حمل نخاله توسط بابکت و کارگر در شرق تهران 

 و نخاله در مناطق پایین و آسیب  ری از آلودگی زیست محیطی بواسطه تخلیه های نادرست و غیر اصولی خاکجلوگی

 .مربوطه امکان پذیر است پذیر، با رعایت و توجه به ضوابط و قوانین

 تردد خاک و نخاله از خودروها به هنگام  رعایت اصول و توصیه های قانونی جهت جلوگیری از آلودگی هوا بدلیل ریزش

 .در سطح معابر شهر ضروری است
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 عملیات های عمرانی است که یک  باکس حمل نخاله، نام یک باکس فلزی مخصوص جهت نگهداری پسماندها و ضایعات

باعث میشود انتقال ضایعات و پسماندهای عمرانی به داخل آن، میسر  لبه ی آن کوتاه تر از دیگری است و همین مسئله

 .شود

 ضایعات عمرانی و ساختمانی است که امکان  تمانی، یک ابزار بسیار کارآمد برای جابجایی آسانشوتینگ نخاله ساخ

پالستیکی  درون باکس مربوطه را فراهم می کند. شوتینگ انتقال نخاله از استوانه های جابجایی و انتقال سریع نخاله به

آن، می توان در تمام مراحل ساخت و ساز  )پالستیک پلیمری( ای تشکیل شده است که به هم زنجیر شده و با نصب

 .شدن دیوار( به تخلیه نخاله کمک کند )ساخت طبقات، دیوار و نصب نما و چیده

 کمترین بروز آزار و آسیب برای دیگران،  با استفاده از شوتینگ حمل نخاله ساختمانی، می شود به شکلی مطلوب و با

 .نیدانجام رسا عملیات تفکیک ضایعات ساختمانی را به

 دانستنی های مرتبط در خصوص ضایعات عمرانی

 از: انواع فلزات، مواد چوبی، الستیک و  انواع نخاله ساختمانی در تخریب و نوسازی و بازسازی و تعمیرات عبارتند

 … بتون، تکه های آجر، ضایعات شیشه، آسفالت، سنگ و خاک و پالستیک، کاشی، موزاییک، مقادیر گچ و

  انواع مختلف نخاله های ساختمانی در فعالیت ها و عملیات های عمرانی شهری عبارتند از: آسفالت، بتون، خاک و

 همچنین خاک مخلوط

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

 .وانین شهری و شهرداری و مناطق مربوطه، توجه جدی نمودق اراضی کشاورزی، باید به توصیه ها و

 هستند تا باعث پیشگیری از انتشار بیماریهای  کارفرما و پیمانکار ملزم به توجه و رعایت قوانین حمل نخاله و تخلیه آن

 .به خاطر تخلیه غیر مجاز خاک و نخاله در حاشیه مناطق مسکونی شوند … واگیردار ، مانند سل، سالک و

 نخاله که چشم هر بیننده ای را آزار  لوگیری از زشت منظر شدن محیط شهری بدلیل تخلیه های غیر مجاز خاک وج

 .قوانین و الزامات شهری، می شود از بروز چنین پدیده زشتی، جلوگیری نمود میدهد. به همین خاطر و با توجه به

 متر مکعب پسماند  ۵تولید برابر یا کمتر از  ت منجر بهبه کلیه اشخاص حقیقی، حقوقی که فعالیتشان بطور دائم یا موق

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

 مالکین دولتی و خصوصی تاسیسات و  :تولید کنندگان جزء ضایعات و پسماندهای عمرانی و نخاله ساختمانی شامل

 .خصوصی ساختمان ها و تاسیسات در حال احداث و نوسازی می باشد ، مالکین دولتی وساختمان های حال تعمیر

 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،

 


