
 تهران ظفر بازکنی لوله

را مشاهده می کنید. سپس اطالعاتی درباره انواع خدمات لوله بازکنی، اداره آب و  ظفر بازکنی لوله د فنی کاردر ابتدای این صفحه لیست افرا

 .تقدیم حضورتان خواهد شد… فاضالب ظفر، فروشگاه های لوازم لوله بازکنی ظفر و

 

 :آنچه در صفحه لوله بازکنی ظفر تهران خواهید دید

 دستگردی( ظفر محدوده معرفی( 

 است؟ هایی سرویس چه شامل ظفر روزی هشبان بازکنی لوله خدمات لیست 

 کارا فنی با ظفر در بازکنی لوله ترین نزدیک کردن پیدا 

 (۳ )منطقه ظفر فاضالب و آب اداره تلفن شماره و آدرس 

 ظفر شهری فاضالب و آب انشعاب های مجوز دریافت مراحل 

 است؟ خدماتی چه شامل آب انشعاب واگذاری 

  است؟ الزم آب انشعاب دریافت برای مدارکی چه 

 دارد؟ مراحلی چه آب انشعاب ارائه 

 کارا فنی در تهران مناطق کل بازکنی لوله خدمات 

 فایل دانلود pdf ظفر بازکنی لوله درباره اطالعاتی 

 بازکنی لوله محتوای با آموزشی های فیلم 

 معرفی محدوده ظفر )دستگردی(

شهرداری تهران واقع  ۳ منطقه های شمیران محسوب می شود.این خیابان در نام قدیم خیابان شهید دستگردی می باشد که یکی از خیابان ظفر

غربی می باشد که از سمت غرب به خیابان ولیعصر و از سمت شرق به خیابان شریعتی منتهی -شده است. جهت این خیابان به صورت شرقی

 .هم راستای بلوار میرداماد و در شمال آن واقع شده استشود. این خیابان می
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 لیست خدمات لوله بازکنی شبانه روزی ظفر شامل چه سرویس هایی است؟

 :در ادامه خدمات قابل ارائه توسط لوله بازکنی ها را بررسی می کنیم

 شبانه روزی + فوری ظفر بازکنی لوله انجام خدمات 

 ساختمان از خارج و داخل های محیط در بازکنی لوله خدمات انجام 

 ساختمان کشی لوله انواع اجرای و تعمیرات 

 جهت مربوطه تعمیرات انجام و بد بوی محل دقیق تشخیص با استفاده از ابزار های پیشرفته و فاضالب های چاه بد بوی بردن بین از 

 بد بوی از ناشی مشکالت اصالح

 چاه تخلیه و حفر خدمات 

 چاه نشد پر عالئم و دلیل بررسی فاضالب کانال و چاه الیروبی فاضالب، شبکه الیروبی 

 ظرفشویی های سینک های لوله تعمیر و سرویس خدمات 

 ایرانی و فرنگی توالت سرویس و تعمیر 

 توالت سیفون و فاضالب و آب لوله نشتی یابی نشت 

 ساختمان تاسیسات کلیه تعمیرات 

 های مختلف لوله های منازل با استفاده از دستگاه های پیشرفته گرفتگی رفع 

 ساختمان افقی و طبقاتی آب پمپ لوله انواع تعمیرات خانگی، آب پمپ خرابی تعمیر 

 چاه از اشیا آوردن بیرون  

 پیدا کردن نزدیک ترین لوله بازکنی در ظفر با فنی کارا

در بسیاری از مواقع یافتن فنی کار مطمئن و مناسب که مهارت خوبی نیز داشته باشد، کار سختی محسوب می شود و نمی توان به آسانی فنی 

تدبیری اندیشیده است. بسیاری از افراد فنی کار که در  کارا فنی پیدا کرد که تمام این ویژگی ها را داشته باشد. برای حل این مشکل،کاری را 

هر زمانی که به خدمات فنی مانند لوله  نموده اند و هرکسی در آگهی ثبت زمینه های مختلف صاحب مهارت فنی می باشند، در این سایت

مراجعه به سایت فنی کارا و وارد نمودن  نیازمند شود، می تواند با… بازکنی، رفع نم و رطوبت، تعمیر موتورخانه، تعمیر لوازم خانگی و

 .مربوطه را مشاهده نماید کار فنی افراد لیست شهر و منطقه و سرویس مورد نظر خود،

است که بر اساس نظراتی که از مشتریان ثبت می  سنجی رضایت واحد نکته ای که فنی کارا را نسبت به سایر سایت ها متمایز می کند، وجود

مرتب می نماید. بدین ترتیب شما می توانید با مشاهده امتیاز های  رتبه اساس بر ی کار داخل سایت امتیاز داده و آن ها رانماید، به افراد فن
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 .داشته باشید مطمئن انتخابی افراد فنی کار،

 

 (۳آدرس و شماره تلفن اداره آب و فاضالب ظفر )منطقه 

 آبفای منطقه سه –ابتدای شهر آرا  –آدرس: بزرگراه جالل آل احمد 

 ۰۰۶۲۶۸۸۸تلفن : 

 انشعاب آب و فاضالب شهری ظفر مراحل دریافت مجوز های

 .در این بخش اطالعاتی درباره مراحل درخواست انشعاب آب و فاضالب به کاربران گرامی ارائه می شود

 است؟ خدماتی چه شامل آب انشعاب واگذاری

خدماتی از قبیل فراهم آوردن امکان دسترسی به آب و برداشت از آن، ساخت انشعاب برای استفاده از آب به همراه کنتور برای اندازه گیری 

 .میزان استفاده، تعیین ظرفیت در نقطه تحویل، خدمات واگذاری انشعاب آب محسوب می شوند

 است؟ الزم آب انشعاب دریافت برای مدارکی چه 

 کیت ملکسند مال .1

 .مدارکی مانند پایان کار که منطقه شهرداری در آن ثبت شده باشد .۶

 مدارکی برای تعیین تعداد واحد یا تعیین نوع صنف برای امالک خانگی و غیر خانگی در ظفر .۳

 کارت ملی صاحب ملک .4

 دارد؟ مراحلی چه آب انشعاب ارائه

 .محل خود مراجعه نماید فاضالب و آب اداره متقاضی باید به .1

 .ارسال شود آبفا فرم درخواست خدمات به همراه مستندات و مدارک مالک به .۶
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 .از محل ملک شخص متقاضی بازدید شود .۳

 .قسمت فنی بهره برداری تاییدیه برای مجوز درخواست حفاری بدهد .4

 .هزینه های الزم توسط اداره آبفا محاسبه شده و وجه از متقاضی دریافت شود  .5

 .نصب ارائه شودبه بخش کارگاه  حفاری مجوز .6

 حفاری و نصب انشعاب در ظفر .7

 .مراحل و مدارک الزم برای درخواست انشعاب فاضالب نیز مانند انشعاب آب است: کنید توجه

 خدمات لوله بازکنی کل مناطق تهران در فنی کارا

را پوشش داده و مشتریان در هر منطقه ای که باشند می  تهران مناطق تمام افراد فنی کاری که در سایت فنی کارا ثبت آگهی نموده اند،

را بیابند. در این بخش به جهت رفاه حال کاربران، لینکی برای دسترسی سریع افراد به صفحات دو منطقه دیگر  کار فنی ترین نزدیک توانند

 .تهران قرار داده است

 تهران در نارمک بازکنی لوله خدمات حفر چاه، رفع گرفتگی و 

 تهران در صادقیه بازکنی لوله خدمات رفع گرفتگی، تخلیه چاه و 
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