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 تهران( )شرق نارمک بازکنی لوله

اره اداره آب و فاضالب نارمک، را مشاهده می نمایید. پس از آن اطالعاتی درب نارمک بازکنی لوله در این صفحه ابتدا لیست افراد ماهر

 .فروشگاه ها و ارائه دهندگان لوازم و تجهیزات لوله بازکنی و موارد دیگر، تقدیم حضورتان می گردد

 

 :آنچه در صفحه لوله بازکنی نارمک شرق تهران خواهید دید

 نارمک منطقه معرفی 

 است؟ مواردی چه شامل نارمک روزی شبانه بازکنی لوله خدمات 

 فوری و ارزان + نارمک بازکنی لوله ترین نزدیک 

 نارمک فاضالب و آب اداره تلفن شماره و آدرس 

 نارمک شهری فاضالب و آب شعابان های مجوز دریافت مراحل 

 چیست؟ آب انشعاب واگذاری خدمات 

 ت؟اس الزم مدارکی چه آب انشعاب دریافت برای 

 آب انشعاب ارائه مراحل 

 نارمک منطقه در ساختمان بهداشتی لوازم و لوله های فروشگاه لیست 

 نازمک در عمومی حمام شماره و آدرس 

 مناطق سایر در کارا فنی بازکنی لوله خدمات 

 فایل PDF نارمک بازکنی لوله خدمات محتوای با مقاالتی 

 نارمک بازکنی لوله آموزشی های فیلم 

 کمعرفی منطقه نارم

ترین مناطق تهران می باشد که در جنوب ده نارمک ساخته شده است. نارمک یکی از مناطق خوش آب و هوا و یکی از قدیمی نارمک محله  

 ۰۲سردسیری تهران است. این محله در ضلع جنوبی شمیران نو و ضلع شمالی تهران نو واقع گردیده است و زمان ساخت آن به دهه 

و جنوبی می باشد که قسمت جنوبی آن مدرن تر بوده و منازل گران تری نیز دارد. شمال نارمک برمیگردد. نارمک دارای دو قسمت شمالی 

به جنگل های لویزان و شیان و بزرگراه شهید زین الدین و جنوب آن به محله تهران نو و خیابان دماوند منتهی می گردد. این محله از 
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 .متصل می شود ع() علی امام و باقری شهید بزرگراه به دو غرب و شرق سمت

 

 چه مواردی است؟خدمات لوله بازکنی شبانه روزی نارمک شامل 

رائه اشاید بسیاری از افراد راجع به خدمات مختلف لوله بازکنی ها اطالعی نداشته باشند. در ادامه لیستی از انواع خدمات لوله بازکنی ها را 

 :می نماییم

 شبانه روزی + فوری نارمک بازکنی لوله انجام خدمات 

 برای تمام چاه های داخل منزل گرفتگی رفع و چاه حفر و چاه تخلیه 

 بازکردن گرفتگی لوله های مختلف در مکان های مختلف مانند رستوران ها، باغ ها، ادارات و… 

 ظرفشویی های سینک های لوله تعمیر و سرویس خدمات 

 با استفاده از روش های مختلف و ابزار های پیشرفته فاضالب های چاه بد بوی رفع 

  های توالت فرنگیاز بین بردن گرفتگی لوله 

 هایی که بر اثر موارد مختلف مانند ریختن سیمان و نخاله داخل چاه رخ داده است گرفتگی رفع. 

 داخل چاه های منزل مواجه … بسیاری از افراد ممکن است با مشکل افتادن اشیا قیمتی خود مانند طال، پول و .چاه از اشیا آوردن بیرون

 شتهدا توجه نند اشیا را از داخل چاه با استفاده از ابزار مخصوص خود خارج کنند. در این مواقع بایدشده باشند. لوله بازکنی ها می توا

که خودتان اقدام به درآوردن اشیا ننمایید زیرا این حرکت فقط باعث بدتر شدن اوضاع و سخت تر شدن کار افراد فنی لوله بازکن  باشید

 .می شود

 رزان و فورینزدیک ترین لوله بازکنی نارمک + ا
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نیازمند می شوند، به دنبال یک لوله بازکن ارزان قیمت … ، تاسیسات، چاه بازکنی وفوری بازکنی لوله بسیاری از افراد زمانی که به خدمات

تدابیری با در نظر گرفتن تمام درخواست های مشتریان  کارا فنی سایت. و در عین حال مطمئن و کاربلد هستند که نزدیک محل آن ها نیز باشد

 فنی فرادا ترین نزدیک اندیشیده است تا افراد بتوانند در سریع ترین زمان ممکن با وارد کردن نام شهر و منطقه و سرویس مدنظر خود، لیست

 را بر اساس امتیاز های ثبت شده برای ایشان توسط واحد رضایت سنجی از مشتریان، مشاهده نموده و سپس اقدام به انتخاب بهترین و کار

 .مناسب ترین فنی کار برای انجام سرویس مد نظر خود، نمایند

ی را ارائه می دهد و م… و ساختمان نقاشی رطوبت، و نم و ترکیدگی تشخیص حفرچاه، و بازکنی چاه فنی کارا بسیاری از خدمات فنی مانند

 .مراجعه نمایید کارا فنی سایت توانید برای هر سرویس فنی، به

 

 نارمک فاضالب و آب اداره تلفن شماره و آدرس

 بزرگراه رسالت، بعد از بزرگراه شهید عراقی، کوچه شهید حاجی پور آدرس:

 ۰۰۵۲۰۲۲۵     –     ۰۰۳۵۳۵۲۲ و ۲۰  تلفن های تماس با امور مشترکین آب و فاضالب نارمک:

 مراحل دریافت مجوز های انشعاب آب و فاضالب شهری

ز مراجعه به اداره آب و فاضالب منطقه خود، مراحل درخواست خدمت انشعاب آب را بدانید، اطالعات مختصری را در به جهت اینکه قبل ا

 :این باره، در اختیار شما قرار داده ایم
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 خدمات واگذاری انشعاب آب چیست؟

خدمات و سرویس هایی که باعث فراهم شدن امکان استفاده از آب شبکه آبرسانی با بکارگیری کنتور، ایجاد انشعاب آبرسانی و با مشخص 

 .بودن ظرفیت و کیفیت مناسب آبرسانی برای یک مکان مشخص انجام می شود

 برای دریافت انشعاب آب چه مدارکی الزم است؟

 ده دیگرسند مالکیت یا اسناد تایید کنن 

 مجوز ساخت یا پایان کار از سمت شهرداری منطقه 

 سند ارائه کننده تعداد واحدهای ملک برای امالک خانگی و برای امالک غیر خانگی، نوع صنف و جواز کسب ملک واقع در نارمک 

 کارت ملی مالک 

 :مراحل ارائه انشعاب آب

 مراجعه متقاضی به اداره آب و فاضالب منطقه نارمک .۲

 متقاضی برای آبفا الزم مدارک و خدمت درخواست فرم سالثبت و ار .۰

 بازدید از محل ملک متقاضی در منطقه نارمک .۵

 .بررسی و تایید امکان فنی واگذاری انشعاب آب که توسط بخش فنی بهره برداری انجام می شود .4

 شهرداری اخذ مجوز حفاری از .5

 رای اجرای انشعاب آبمحاسبه و تعیین هزینه حق انشعاب و هزینه های عمومی الزم ب .6

 دریافت وجه و ثبت در پرونده .7

 ارائه مجوز حفاری به قسمت کارگاه نصب توسط پیشخوان .8

 حفاری و نصب انشعاب برای ملک واقع در نارمک .۲

 لیست فروشگاه های لوله و لوازم بهداشتی ساختمان در منطقه نارمک



 :در ادامه لیستی از فروشگاه های لوازم بهداشتی ساختمان و انواع لوله در منطقه نارمک تقدیم حضور مخاطبان می گردد

 

 سرامیک – کاشی و ساختمان بهداشتی لوازم فروش- ۱

 حسین قهرمانی – ۵۴۲پالک  –ایستگاه مدرسه  –خیابان سمنگان  –آدرس: نارمک 

 77۲۵۲۳8۲شماره تماس: 

 سرامیک – کاشی و ساختمان بهداشتی لوازم فروش- ۲

 شاه پناه – ۰۲پالک  –خیابان شهرمرد جنوبی  –متری غربی  ۴۳خیابان  –درس: نارمک آیت آ

 77۰۳۲۳۰۲شماره تماس: 

 سرامیک – کاشی و ساختمان بهداشتی لوازم فروش- ۳

 صالحی – ۲۳پالک  –متری غربی  ۴۳ –خیابان شهید طاهری  –آدرس: نارمک آیت 

 7۲۲۵۲۵۵شماره تماس: 

 پکیج( آبگرمکن، خانه، موتور تعمیر و نصب کشی، له)لو گلبرگ تاسیسات- ۴

 محمود دوازی – ۴7۰پالک  –جنب بانک ملی  –خیابان گلبرگ شرقی  –آدرس: نارمک 

 77۲۰۴۵۳8شماره تماس: 

 ساختمان( بهداشتی لوازم شیرآالت، و )لوله شبستری فروشگاه- ۵

 بستریعلی نادی ش – ۵۰۲پالک  –ایستگاه بیمه  –متری نارمک  ۵۲آدرس: 

 77۲۵۲۰۳۳شماره تماس: 
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 آدرس و شماره حمام عمومی در نازمک

 گرمابه عمومی کسری در نارمک

 ۰7پالک  –متری غربی  ۴۳بعد از تقاطع خیابان  –خیابان گلستان  –آدرس: نارمک 

 778۲۴۳7۳شماره تماس: 

 


