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 تهران آباد سعادت بازکنی لوله

 فاضالب و آب اداره را مشاهده می کنید و سپس اطالعاتی درباره سعادت آباد، آباد سعادت بازکنی لوله در این صفحه ابتدا فنی کار های

 .و مطالب مرتبط دیگری تقدیم می شود آباد سعادت در لوله و اتصاالت انواع و اماکن و فروشگاه های فروش آباد سعادت

 :آنچه که در لوله بازکنی سعادت آباد خواهید دید

 آباد سعادت منطقه درباره 

 آباد سعادت فاضالب و آب اداره تلفن شماره و آدرس 

 آباد سعادت شهری فاضالب و آب انشعاب های مجوز دریافت مراحل 

 آب انشعاب مجوز دریافت و واگذاری مراحل 

 است؟ هایی سرویس چه شامل آباد سعادت بازکنی لوله خدمات لیست 

 کارا فنی با آباد سعادت در بازکنی لوله ترین نزدیک کردن پیدا 

 آباد سعادت در ساختمان بهداشتی لوازم و لوله های فروشگاه لیست 

 آباد سعادت در عمومی توالت آدرس 

 فایل دانلود PDF آباد سعادت بازکنی لوله درباره اطالعاتی 

 بازکنی لوله برای آموزشی های ویدئو 

 درباره منطقه سعادت آباد

شهرداری تهران قرار دارد، یکی از محالت مرفه نشین و لوکس در شهر تهران محسوب می شود. محل قرار  ۲که در منطقه  آباد دتسعا

می باشد. این منطقه از شمال به کوی فراز، از شمال غرب به فرحزاد، از شمال شرق به اوین، از  تهران غرب شمال گیری سعادت آباد در

از جنوب به شهرک غرب راه پیدا می کند. از خیابان های اصلی سعادت آباد می توان به خیابان های عالمه،  شرق به بزرگراه چمران و

می باشد اما خیابان اصلی سعادت آباد که  جنوب به شمال متری اشاره کرد. جهت بلوار اصلی سعادت آباد ۲۲فرحزادی، پاکنژاد، عالمه و 

 .سال می باشد ۲۲اکثر ساختمان های این منطقه کمتر از  غربی دارد. قدمت-سرو می باشد جهتی شرقی
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 آدرس و شماره تلفن اداره آب و فاضالب سعادت آباد

به  ۳فاضالب ناحیه  ناحیه و امور مشترکین در تهران میباشد و منطقه سعادت آباد تحت پوشش اداره آب و ۲اداره آب و فاضالب دارای 

 :آدرس زیر می باشد

 :(۳امور مشترکین اداره آب و فاضالب سعادت آباد )ناحیه 

 ساختمان اداره آب و فاضالب سعادت آباد –خ فالمک شمالی  – ۲فاز  –آدرس: شهرک غرب 

 ۴۴۲۴۲۰۸۲تلفن: 

 مراحل دریافت مجوز های انشعاب آب و فاضالب شهری سعادت آباد

عبارت است از در دسترس قرار دادن و فراهم بودن امکان برداشت و استفاده آب از شبکه آبرسانی توسط انشعاب  آب انشعاب دریافت خدمات

آب و وسایل اندازه گیری )کنتور(، با ظرفیت مشخص و با فشار متعارف و کیفیت مناسب در نقطه تحویل اعم از اینکه مشترک از این 

 .ید یا ننمایدظرفیت استفاده نما

 مراحل واگذاری و دریافت مجوز انشعاب آب

 سند مالکیت یا اسناد مثبت دیگر .۸

 مدارک مستند جهت تعیین منطقه شهرداری )جواز ساخت یا پایان کار( .۲

 مدارک مستند جهت تعیین تعداد واحد خانگی و برای امالک غیر خانگی، نوع صنف و جواز کسب ملک واقع در سعادت آباد .۳

 صاحب واحد مسکونی یا تجاری کارت ملی .4

 مراجعه نمودن متقاضی .5

 ارسال فرم درخواست خدمت و مستندات دریافتی از متقاضی برای آبفا .6

 بازدید از محل ملک متقاضی در منطقه سعادت آباد .۰

 تایید امکان فنی واگذاری انشعاب آب توسط قسمت فنی بهره برداری .۴
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 شهرداری از حفاری مجوز معرفی متقاضی جهت دریافت .9

 محاسبه و تعیین هزینه های برقراری انشعاب آب و پرداخت وجه .۸۲

 ارائه مجوز حفاری به قسمت کارگاه نصب توسط پیشخوان .۸۸

 حفاری و نصب انشعاب در سعادت آباد .۸۲

 لیست خدمات لوله بازکنی سعادت آباد شامل چه سرویس هایی است؟

سرویس هایی که لوله بازکنی ها می توانند ارائه دهند، مجهول باشد. در این بخش به بررسی  شاید برای بسیاری از افراد لیست خدمات و

 :ثبت آگهی نموده اند، می پردازیم کارا فنی سایت خدمات قابل ارائه توسط افراد فنی کار لوله بازکنی در سعادت آباد که در

 

 شبانه روزی + فوری آباد سعادت بازکنی لوله انجام خدمات 

 و بازکنی لوله فنر مکنده، پمپ مانند مختلف های دستگاه و پیشرفته های روش از استفاده با بازکنی لوله حدمات انجام: بازکنی لوله… 

 لوله های آب در ساختمان پیدا کردن محل نشتی: یابی نشت 

 حفر چاه، الیروبی چاه و تخلیه چاه های مختلف خدماتی مانند: چاه خدمات 

 خدمات رفع گرفتگی انواع لوله ها و چاه های مختلف در منازل و آپارتمان ها مانند چاه های توالت فرنگی، توالت ایرانی، : گرفتگی رفع

 …چاه حمام و

 شوره و رطوبت بد بوی رفع دیوار، یا سقف نم رفع و ها لوله نشتی یافتن: رطوبت و نم رفع 

 با استفاده از ابزار های پیشرفته … در آوردن اشیای ارزشمندی که در چاه افتاده اند. مانند طال، تلفن همراه و: چاه از اشیا آوردن بیرون

 و دستگاه های مخصوص و روش های تخصصی

 ادارات، باغ ها، رستوران ها و خدمات رفع گرفتگی برای انواع لوله های داخل منازل،: گرفتگی رفع و تعمیر و سرویس… 

https://fanikara.com/
https://fanikara.com/wp-content/uploads/2019/03/%D9%84%D9%88%D9%84%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DA%A9%D9%86%DB%8C-%D8%B3%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%AA-%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%AF-%D9%81%D9%88%D8%B1%DB%8C.jpg


 دب بوی از ناشی مشکالت رفع برای مختلف های روش با تعمیرات و فاضالب های چاه بد بوی محل دقیق تشخیص: بد بوی بردن بین از 

 تشخیص دلیل چکه سقف و تعمیر و رفع نشتی ها و خرابی ها :سقف چکه رفع 

 د با فنی کاراپیدا کردن نزدیک ترین لوله بازکنی در سعادت آبا

 سرویس و منطقه شهر، نام در زمان هایی که به خدمات فنی نیازمند می شوید می توانید به سایت فنی کارا مراجعه نموده و با وارد کردن

که  جیسن رضایت ، لیست افراد فنی کار مربوطه که در فنی کارا ثبت آگهی نموده اند را مشاهده نمایید. سایت فنی کارا با امکانخود مدنظر

کار  یقرار داده است، نظر مشتریان برای افراد فنی کار را ثبت می کند و در نتیجه شما می توانید با مشاهده امتیازات ثبت شده برای افراد فن

ر مناطق ی ساینمایید. در ادامه به جهت سهولت دسترسی به صفحات لوله بازکن کار فنی ترین نزدیک و ترین مناسب مختلف، اقدام به انتخاب

 :تهران، لینک دو صفحه دیگر را در اختیار کاربران قرار داده ایم

 تهران پاسداران بازکنی لوله خدمات چاه بازکنی، رفع گرفتگی و 

 تهران غرب شهرک بازکنی لوله خدمات حفر چاه و چاه بازکنی، از بن بردن گرفتگی و 

 لیست فروشگاه های لوله و لوازم بهداشتی ساختمان در سعادت آباد

در این قسمت لیست فروشگاه های لوله و اتصاالت و لوارم بهداشتی ساخمان و لوازم لوله بازکنی در سعادت آباد تقدیم حضور مخاطبان می 

 .گردد

 شفق فروشگاه 

 ، بلوارفرحزادی، باالتر از نیایش، گلستان سوم آدرس:

 ۲۲۳۲۳۲۲۸تلفن: 

 زمینه فعالیت: فروش انواع لوازم بهداشتی ساختمان و لوله و اتصاالت

 صفاکار فروشگاه 

 غالم رضا صفاکار – ۳۴غربی، پالک ۳۳سعادت آباد، خیابان عالمه جنوبی، نبش  آدرس:

 ۴۴۳۴۳۲۲۲ تلفن:

 زمینه فعالیت: فروش ابزار و لوازم بهداشتی ساختمان، کاشی و سرامیک و لوله و اتصاالت

 سجاد فروشگاه 

 سید رضا سجادی – ۲۴سعادت آباد، میدان کاج، خیابان سرو شرقی، پالک  آدرس:

 ۲۲۲۳۴9۲۴ تلفن:

 زمینه فعالیت: فروش لوله و اتصاالت، لوازم لوله بازکنی، لوازم بهداشتی ساختمان

 رضا روشگاهف 

 حجت اله دربانیان – ۴سعادت آباد، خیابان سرو غربی، خیابان بخشایش، کوچه سبز، پالک  آدرس:

 ۲۲۳۲۲۳۳۳ تلفن:

 فروش لوله و اتصاالت، لوازم لوله بازکنی، لوازم بهداشتی ساختمان زمینه فعالیت:

 رنجبر نوین فروشگاه 

 ۳۲ک سعادت آباد، سرو شرقی، روبروی خیابان مجد، پال آدرس:
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 ۲۲۲۴۲۲۰9 تلفن:

 زمینه فعالیت: لوازم بهداشتی ساختمان، لوازم لوله بازکنی، لوله و اتصاالت

 آتریسا فروشگاه 

 آدرس: حوالی ونک واقع در خیابان شیرازی

 ۴۴۲۳۴۲۳۲تلفن: 

 زمینه فعالیت: فروش انواع لوازم بهداشتی ساختمان

 

 آدرس توالت عمومی در سعادت آباد

کنند پیدا کردن نزدیک ترین سرویس بهداشتی حائز اهمیت باشد. آدرس یکی از سرویس شاید برای بسیاری از افراد که به تهران سفر می 

 .، خیابان شکوفه می باشدآباد سعادت ، محله۲های بهداشتی عمومی در منطقه 
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