
فنی کار منطقه  افراد شماره و  آشنا می شوید همچنین با لیست خدمات لوله بازکنی در مجیدیه تهران در این صفحه ابتدا با
، لیست فروشگاههای لوله و لوازم بهداشتی و سایر اطالعات مربوط به اداره آب و فاظالب منطقه مجیدیه تهران  و اطالعات مجدیه

 .لوله بازکنی مجیدیه آشنا می شوید

 تهران شرق درباره منطقه مجیدیه تهران 

 اطالعات تماس ) آدرس و شماره تلفن ( اداره آب و فاضالب مجیدیه تهران 

 لیست خدمات لوله بازکنی مجیدیه تهران 

 نفروشگاههای لوازم لوله بازکنی و لوازم بهداشتی در مجیدیه تهرا 

 دریافت مجوز انشعاب آب و فاضالب شهری در مجیدیه  

o مراحل دریافت و واگذاری انشعاب آب 

 یدیه تهران با سایت فنی کاراانتخاب لوله بازکنی در مج 

 دانلود اطالعات لوله بازکن مجیدیه به صورتpdf  

 کلیپ های آموزشی برای لوله بازکنی 

 درباره منطقه مجیدیه تهران )شرق تهران(

 از باختر، مسیل شهرداری تهران واقع شده است. مجیدیه از جنوب به  4ه در منطقه مجیدیه یکی از مناطق قدیم تهران می باشد ک

 شهید مجیدیه جدید نام. شود می منتهی کرمان خیابان به شرق از و شیرازی صیاد بزرگراه به غرب از همت، بزرگراه به شمال

یدیه جنوبی و مجیدیه شمال تقسیم می شود. مج بخش دو به رسالت بزرگراه وسیله به مجیدیه محله. باشد می بنا حسن استاد

محله مجیدیه دارای فضای سبز زیادی می باشد. وجود بزرگراه صیاد شیرازی و همت باع شده تا در این محله بن بست های زیادی 

 .داشته باشد

 

 



 اطالعات تماس ) آدرس و شماره تلفن ( اداره آب و فاضالب مجیدیه تهران

در صورتی که مشکلی درسیستم لوله کشی آب و یا دفع فاضالب منزل یا محل کار خود در مجیدیه دارید یا میخواهید انشعابی 

 .جیدیه مراجعه نماییدجدید برای واحد تازه ساز خود بگیرید میتوانید به اداره آب و فاضالب م

 بزرگراه رسالت،خیابان بنی هاشم جنوبی، بن بست طاهری :آدرس

 ۲۲۵۳۶۳۱۱-۱۲ :تلفن

 لیست خدمات لوله بازکنی مجیدیه تهران

 خدمات لوله بازکنی مجیدیه فوری + شبانه روزی ارائه 

 بازکنی، پمپ هوا وبا استفاده از دستگاههای به روز مانند فنر لوله  لوله بازکنی و رفع گرفتگی لوله... 

 پیدا کردن نشتی لوله با دستگاه پیشرفته و رفع نم و رطوبت از سقف و دیوار :نشت یابی و رفع نم و رطوبت 

 انجام خدمات رفع گرفتگی انواع لوله ها در مکان های مختلف :رفع گرفتگی لوله و رفع گرفتگی سینک ظرفشویی 

 تهران مجیدیه در تخلیه چاه و الیروبی چاه، حفر چاه 

 با روشهای مختلف رفع بوی بد فاضالب 

 درآوردن اشیاه گرانقیمت مانند: طال، موبایل، اسناد و مدارک و... از چاه با دستگاه بدون خرابی : درآوردن اشیا از چاه 

 فروشگاههای لوازم لوله بازکنی و لوازم بهداشتی در مجیدیه تهران

 )آسیا )برادران صانعی 

 خیابان قاری -خیابان حیدری )لشکر(  -گلبرگ غربی  -مجیدیه جنوبی  -آدرس: بزرگراه رسالت 

 77424671تلفن: 

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

 سوپر پایپ 

 رفاه بانک روبروی جنوبی . بزرگراه رسالت مجیدیه  8آدرس: منطقه 

 22521936تلفن: 

 زمینه فعالیت: لوله و اتصاالت و لوازم لوله بازکنی

 فروشگاه امین 

 مقابل تعمیرگاه بنز -اواسط تپه شمس آباد -مجیدیه شمالی -. بزرگراه رسالت 8آدرس: منطقه 

 22942446تلفن: 

 زمینه فعالیت: لوله و اتصاالت

 لوله و اتصاالت مرادی 

 ۳۶۴ن بنا )مجیدیه( جنوبی، نبش بن بست گنجی، پالک آدرس: تهران، بزرگراه رسالت، خیابان استاد حس



 ۴۳۳۵ ۲۲۵۰ ۰۲۱تلفن: 

 زمینه فعالیت: لوله و اتصاالت

 فروش لوله گنجی 

 کوچه نبش منصوری، متری دوم(، خیابان  16آدرس: تهران، استادحسن بنا )مجیدیه( شمالی، خیابان اثنی عشری )

 82. پ حفظی،

 22310153-021تلفن: 

 فروش لوله و اتصاالتزمینه فعالیت: 

 لوله مرادی 

 آدرس: تهران ، بزرگراه رسالت ، مجیدیه جنوبی ، خیابان استاد حسن بنا ، نبش کوچه گنجی

 02122504335تلفن:

 زمینه فعالیت:لوله و اتصاالت

 

 دریافت مجوز انشعاب آب و فاضالب شهری در مجیدیه

، تجاری ، عمومی ، تولیدی و غیره در محدوده خدماتی شرکت هر شخصی حقیقی یا حقوقی می تواند برای هر واحد مسکونی 

 .درخواست برقراری یا تغییر در مشخصات انشعاب آب و فاضالب را بنماید

 :دهید انجام را زیر مراحل باید  برای دریافت مجور انشعاب آب در مجیدیه

 به همراه داشتن سند مالکیت یا اسناد قابل استناد .1

 ان کار )داشتن مدارک تعیین منطقه شهرداری(داشتن جواز ساخت یا پای .2

 مجیدیه کسبدر جواز و صنف نوع مسکونی غیر برای و  داشتن مدرک تعیین تعداد واحد خانگی .3

 تجاری  داشتنن کدارک شناسای صاح بواحد مسکونی یا .4

 متقاضی از دریافتی مستندات و خدمت درخواست  ارسال فرم .5

 مجیدیه بازدید کارشناس از محل ملک متقاضی در .6

 تایید امکان فنی واگذاری انشعاب توسط کارشناس .7

 مجوز حفاری از شهرداری معرفی متقاضی جهت دریافت .8



 پرداخت هزینه برقراری انشعاب .9

 ارائه مجوز حفاری و نصب انشعاب .10

 نصب انشعاب در مجیدیه حفاری و .11

 انتخاب لوله بازکنی در مجیدیه تهران با سایت فنی کارا

دسترسی داشته باشید و هیچ آدرس یا تلفنی از فنی کار  فنی کار لوله بازکنی در مجیدیه تهران در صورتی که میخواهید به یک

د فنی کار خود را درخواست فر وب سایت فنی کارا ندارید میتوانید به راحتی و بدون نیاز به جابه جایی و مراجعه حضوری از طریق

را دارید کافیست از قسمت جستجوی افراد فنی کار  خدمات لوله بازکنی در مجیدیه شرق تهران بدهید. به عنوان مثال اگر نیاز به

را انتخاب نمایید پس از انتخاب، فنی کار ما در سریعترین زمان به محل اعزام شده و درخواست  وله بازکنی در مجیدیه تهرانل

 .ما را انجام خواهد دادش

پس از انجام کار گروه رضایت سنجی با مشتری تماس گرفته و نظر او را درباره خدمات ارائه شده جویا می شوند نظر شما ارتباط 

 سایت با او همکاری  مستقیم به امتیاز دهی هر فنی کار دارد درصورتی که امتیاز یک فنی کار از حد نصاب پایین تر باشد جلوی

 .کارا گرفته میشود. این کار به جهت ارائه حدماتی بهتر به شما عزیزان می باشد فنی

 لوله بازکنی پونک تهران خدمات لوله بازکنی و تخلیه چاه در 

 لوله بازکنی در عباس آباد تهران رفع گرفتگی لوله و چاه بازکنی و 

 pdf دانلود اطالعات لوله بازکن مجیدیه به صورت

قابل دانلود می باشد. در صورتی که بخواهید همه اطالعات  pdf تمامی اطالعات مربوط به لوله بازکنی در مجیدیه به صورت فایل

 .مجیدیه رو به صورت یکجا داشته باشید میتوانید فایل را دانلود نمایید لوله بازکنی در

 

 کلیپ های آموزشی برای لوله بازکنی

 .بازکنی و گرفتگی سینک ظرفشویی آورده شده است در ادامه کلیپ هایی آموزشی و کاربردی در زمینه لوله

 رفع گرفتگی سینک ظرفشویی با استفاده از فشار آب

 .در این کلیپ استفاده ازفشار آب برای بازکردن گرفتگی سینک ظرفشویی نشان داده می شود
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 باز کردن لوله با استفاده از تلمبه دستی

 .شود می داده آموزش  ئو استفاده از تلمبه دستی برای باز کردن لولهدر این وید


