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 تهران غرب شهرک بازکنی لوله

 آب اداره را مشاهده می کنید و سپس اطالعاتی جامع درباره منطقه شهرک غرب، غرب شهرک بازکنی لوله در این صفحه ابتدا فنی کار های

و مطالب مرتبط دیگری تقدیم می  غرب شهرک در ساختمانی بهداشتی لوازم انواع اماکن و فروشگاه های فروش و غرب شهرک فاضالب و

 شود.

 :آنچه که در لوله بازکنی شهرک غرب خواهید دید

 غرب شهرک محدوده معرفی 

 غرب شهرک بازکنی لوله خدمات 

 کارا فنی با غرب شهرک بازکنی لوله نزدیکترین کردن پیدا 

 غرب شهرک در اتصاالت و لوله و بهداشتی لوازم های فروشگاه معرفی 

 (۳ غرب)ناحیه شهرک فاضالب و آب اداره تلفن شماره و آدرس 

 غرب شهرک فاضالب و آب اداره مشترکین امور 

 غرب شهرک شهری فاضالب و آب انشعاب های مجوز دریافت مراحل 

 آب انشعاب دریافت برای الزم مدارک 

 آب انشعاب ارائه مراحل 

 معرفی محدوده شهرک غرب

فاز مسکونی دارد. شهرک غرب از شمال با سعادت آباد، از جنوب با بزرگراه همت، از  ۷تهران است که  ۲ع در منطقه واق غرب شهرک

غرب با خیابان فرحزادی و رودخانه درکه در کنار بزرگراه چمران و ده ونک در شرق این محله، هم مرز است. شهرک غرب به اتوبان های 

 با کمتر سترسی مستقیم دارد. وجود خیابان های پهن باعث شده که در منطقه شهرک غرب، افرادهمت، شیخ فضل هللا نوری و چمران د

 .شوند  رو به رو ترافیک مشکل

ه مقاصد ب صنعت میدان تاکسیرانی پایانه دسترسی از شهرک غرب به دیگر مناطق تهران با وسایل نقلیه عمومی نظیر تاکسی، به راحتی از

 .و همینطور ایستگاه مترو میدان صنعت به راحتی امکان پذیر است… مختلف از نارمک گرفته تا بازار بزرگ تهران و پاسداران و
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 خدمات لوله بازکنی شهرک غرب

 شهرک بازکنی لوله خدمات لیست زکنی ها ارائه می دهند، در این قسمتسرویس هایی که لوله با  برای آشنایی بیشتر با خدمات

 :تقدیم می شودکارا فنی سایت در غرب

 شبانه روزی + فوری غرب شهرک بازکنی لوله انجام خدمات 

 برای تمام چاه های داخل منزل چاه حفر و غرب شهرک چاه تخلیه 

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

 رفع گرفتگی لوله های …از بین بردن گرفتگی لوله های مختلف در مکان هایی مانند باغ ها، ادارات، رستوران ها و :گرفتگی رفع ،

 توالت ایرانی والت فرنگی،ت

 تشخیص دلیل چکه سقف و تعمیر و رفع این مشکل :سقف چکه رفع 

 تعمیرات لوله های سینک ظرفشویی :سینک های لوله خدمات 

 زاراب از استفاده با بد بوی از ناشی مشکالت رفع برای تعمیرات و فاضالب های چاه بد بوی محل دقیق تشخیص: بد بوی بردن بین از 

 پیشرفته های

 با استفاده از ابزارهای مخصوص … درآوردن اجسام ارزشمند که در چاه افتاده اند مانند طال، تلفن همراه و: چاه از اشیا آوردن بیرون

 و مهارت باال

 لوله های آب ساختمان یدا کردن مکان نشتیپ: یابی نشت 
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 پیدا کردن نزدیکترین لوله بازکنی شهرک غرب با فنی کارا

برایمان اهمیت باالیی  آن بودن مطمئن و کار فنی بودن نزدیک معموال در زمان هایی که به خدمات فنی مانند لوله بازکنی نیازمند می شویم،

حسوب شود. سایت فنی کارا برای راحتی مردم در پیدا دارد. در این مواقع که عجله هم داریم، شاید پیدا کردن فنی کار مناسب کار سختی م

 .کردن افراد فنی کار مناسب تدبیری اندیشیده است

لوازم  ، تعمیرنم رفع و ترکیدگی تشخیص ،چاه تخلیه و بازکنی لوله به این صورت که افراد فنی کار با مهارت در زمینه های مختلف مانند

ده اند و کاربران با مراجه به سایت و وارد کردن نام شهر و منطقه سرویس مورد نظر خود، در سایت فنی کارا ثبت آگهی نمو… خانگی و

و ثبت میزان رضایت مشتریان، باعث ایجاد یک انتخاب  سنجی رضایت واحد لیست افراد فنی کار مربوطه را مشاهده نمایند. فنی کارا با ایجاد

 .مطمئن برای مردم شده است

 :حت تر کاربران به صفحات سایر مناطق شهر تهران، لیسنک دو صفحه دیگر نیز قرار داده شده استدر ادامه برای دسترسی را

 تهران پاسداران بازکنی لوله خدمات و سرویس های چاه بازکنی، رفع گرفتگی،

 تهران تجریش بازکنی لوله سرویس حفر چاه، چاه بازکنی، بازکردن گرفتگی،

 ی لوازم بهداشتی و لوله و اتصاالت در شهرک غربمعرفی فروشگاه ها

در ادامه لیست فروشگاه های لوله و اتصاالت و لوالزم بهداشتی ساختمان و لوازم لوله بازکنی در شهرک غرب را به کاربران گرامی ارائه 

 :می دهیم

 فروشگاه های لوازم بهداشتی ساختمان

آن ها در حوزه لوازم بهداشتی ساختمان می باشد و در محدوده شهرک غرب قرار دارند، در این قسمت لیست فروشگاه هایی که زمینه کاری 

 :تقدیم می شود

 شریفی بهداشتی لوازم و ساختمانی فروشگاه 

 ۷۷، پالک ۳و۲شهرک غرب، بلوارفرحزادی، باالتر از بانک تجارت، بین گلستان  :آدرس

 ۲۲۹۳۹۷۲۲ – ۲۲۹۷۷۷۷۲ :تماس شماره
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الیه و سفید و بوشفیت، توالت فرنگی، توالت ایرانی، لوله ۵ع سینک، چینی بهداشتی، شیرآالت، لوله و اتصاالت انوا: فعالیت زمینه

 بازکنی با دستگاه، انواع لوازم بهداشتی ساختمان

 حسینی شاه ساختمانی بهداشتی فروشگاه 

 ۲۷شهرک غرب، بلوار فرحزادی، بعد از نیایش، نرسیده به بوستان، پالک  :آدرس

 ۲۲۹۲۳۷۲۲ :تماس شماره

 انواع لوازم بهداشتی ساختمان، لوله و اتصاالت، انواع توالت فرنگی و توالت ایرانی: فعالیت زمینه

 فروشگاه های لوازم لوله بازکنی شهرک غرب

 :در این قسمت لیست فروشگاه های ارائه دهنده انواع لوله و اتصاالت و لوازم لوله بازکنی در شهرک غرب به مخاطبان گرامی تقدیم می شود

 ابراهیمی ساختمانی و بهداشتی لوازم فروشگاه 

 ۹۹شهرک غرب، بلوار فرحزادی، گلستان دوم، ده متری اول، پالک  :آدرس

 ۲۲۳۵۲۲۳۳ – ۲۲۳۵۲۲۳۲ – ۹۷۲۲۵۵۲۲ – ۲۲۹۷۷۹۲۹ :تماس شماره

انواع لوله و اتصاالت نیو پایپ، نمایندگی نیوپایپ، آذین لوله و پوشفیت. لوله و اتصاالت فلزی، پلیکا، توالت فرنگی و  :فعالیت زمینه

 ایرانی، فروش انواع شیرآالت، چینی آالت، سینک

 

 (۳غرب)ناحیه  آدرس و شماره تلفن اداره آب و فاضالب شهرک

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

 :آدرس زیر می باشد

 امور مشترکین اداره آب و فاضالب شهرک غرب

 ، خیابان فالمک شمالی۲آدرس: شهرک غرب، فاز 

 ۲۲۹۲۲۷۹۹تلفن : 

 مراحل دریافت مجوز های انشعاب آب و فاضالب شهری شهرک غرب
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خدمات دریافت انشعاب آب عبارت است از در دسترس قرار دادن و فراهم بودن امکان برداشت و استفاده آب از شبکه آبرسانی توسط انشعاب 

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

 .ظرفیت استفاده نماید یا ننماید

 مدارک الزم برای دریافت انشعاب آب

 سند مالکیت یا اسناد مثبت دیگر 

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

 مدارک مستند جهت تعیین تعداد واحد خانگی و برای امالک غیر خانگی، نوع صنف و جواز کسب ملک واقع در شهرک غرب 

 کارت ملی مالک شهرک غرب 

 مراحل ارائه انشعاب آب

 مراجعه نمودن متقاضی .۹

 ارسال کردن فرم درخواست خدمات و ارائه مستندات الزم برای آبفا .۲

 قاضی در منطقه شهرک غرببازدید شدن از محل ملک شخص مت .۳

 تایید بخش فنی برای واگذاری انشعاب آب توسط قسمت فنی بهره برداری .4

 معرفی شدن شخص متقاضی برای مجوز حفاری از شهرداری .5

 پرداخت هزینه های انشعاب آب توسط مقاضی .6

 ارائه مجوز حفاری به قسمت کارگاه نصب توسط پیشخوان .۷

 حفاری و نصب انشعاب در شهرک غرب .۲

ت واگذاری، مدارک الزم و مراحل دریافت انشعاب فاضالب عبارت است از حق برخورداری شهروندان از امکان دفع بهداشتی خدما

 .فاضالب ضمن اینکه تمامی مدارک الزم و مراحل ارائه انشعاب فاضالب، مشابه انشعاب آب می باشد

 


