
 لْلَ تاصکٌی جوِْسی
سا هؾاُذٍ خْاُیذ کشد. عپظ دستاسٍ هْاسدی هاًٌذ خذهات  لُلً تازکىی جمٍُری دس اتتذای ایي ففجَ افشاد فٌی کاس

لْلَ تاصکٌی ّ هٌطقَ جوِْسی ّ فشّؽگاٍ ُای لْاصم لْلَ تاصکٌی ّ لْاصم تِذاؽتی عاختواى دس جوِْسی، اداسٍ آب ّ 

 .اطالػاتی تقذین ؽوا هی ؽْد… فاضالب جوِْسی ّ

 :آوچً در لُلً تازکىی جمٍُری خُاٌیذ دیذ

 هؼشفی هٌطقَ جوِْسی 

 لیغت خذهات لْلَ تاصکٌی جوِْسی 

 ًَسّصی تا فٌی کاسا ًضدیک تشیي لْلَ تاصکٌی جوِْسی فْسی ّ ؽثا 

 لیغت فشّؽگاٍ ُای لْلَ ّ اتقاالت ّ لْاصم تِذاؽتی لْلَ تاصکٌی جوِْسی 

o فشّؽگاٍ ُای لْلَ ّ اتقاالت جوِْسی 

o فشّؽگاٍ ُای لْاصم تِذاؽتی جوِْسی 

  اداسٍ آب ّ فاضالب جوِْسی 

o آدسط ّ ؽواسٍ تلفي اداسٍ آب ّ فاضالب دس جوِْسی 

o ؽِشی دس جوِْسی هشاحل دسخْاعت اًؾؼاب آب ّ فاضالب 

o هذاسک الصم تشای ًقة اًؾؼاب آب 

o هشاحل اسائَ اًؾؼاب آب 

o هشاحل ّ هذاسک الصم تشای دسیافت اًؾؼاب فاضالب 

 حوام ػوْهی هٌطقَ جوِْسی تِشاى 

 فایل pdf تا هحتْای اطالػاتی خذهات لْلَ تاصکٌی دس جوِْسی 

 ّیذئُْای آهْصؽی لْلَ تاصکٌی 

 معرفی مىطقً جمٍُری

ؽشقی  –تا ًام ُای قذین خیاتاى ؽاٍ، خیاتاى ؽاٍ آتاد یا خیاتاى اعتاًثْل خیاتاًی هی تاؽذ غشتی  ُری اسالمیخیاتان جمٍ

اداهَ داسد. دس ایي خیاتاى  هیذاى تِاسعتاى دس ؽِش تضسگ تِشاى. ایي خیاتاى اص هیذاى جوِْسی اعالهی ؽشّع ّ تا

اتاى ّلی ػقش، کاسگش جٌْتی ّ اللَ صاس ّ هلت. خیاتاى تضسگ خیاتاى ُای افلی ّ فشػی صیادی ّجْد داسد هثل خی

جوِْسی جضّ هٌاطق هوٌْػَ پشّاص تَ هحغْب هی ؽْد. الگْ گیشی اص هؼواسی غشب دس دّسٍ سضاؽاٍ ّ دس دّسٍ 

 .هحوذ سضاؽاٍ تش عاختواًِای ایي خیاتاى کاهال دیذٍ هی ؽْد



 

 لیست خذمات لُلً تازکىی جمٍُری

 :خی خذهات لْلَ تاصکٌی اؽاسٍ ؽذٍ اعتدس ایٌجا تَ تش

 ؽثاًَ سّصی عاػتَ ّ 42تَ فْست  لُلً تازکىی جمٍُری اسائَ خذهات 

 ّ عیٌک ظشفؾْیی لْلَ رفع گرفتگی لْلَ تاصکٌی 

 تَ فاضالب ؽِشی آپاستواى ّفل کشدى فاضالب عاختواًی ّ فاضالب 

 لْلَ تا  ترکیذگی لْلَ کؾی فاضالب دس هٌطقَ جوِْسی تا کادس هجشب لْلَ تاصکٌی جوِْسی ّ تؾخیـ دقیق

 دعتگاٍ دیجیتالی

 هتٌاعة تا جٌظ لْلَ ّ هکاى لْلَ ّ ًْع گشفتگی لْلَ  دس جوِْسی ّ لُلً تازکىی فُری اًجام خذهات 

 گاصدا  پمپ تاد فٌش فْالدی ّ دعتگاٍ ژًشاتْس ّهتش تا  24هتش تا طْل  1لْلَ ُای عاختواى اص طْل  تاز کردن

 ُای عایضتٌذیفىر س تذّى خشاتی ّ تا

 لْلَ تاصکٌی جوِْسی دستگاي ٌای مذرن ّ حشفَ ای کٌَِ تَ ًْ ّ کْل گزاسی تا ًیشّی اًغاًی چاي تثذیل 

 هحذّدٍ جوِْسی الیشّتی ّ کف تشاؽی چاٍ دس 

 ّ تخلیً چاي جمٍُری لْلَ تاصکٌی 

  فاضالب ّ ُوچٌیي خاسج ؽذى حؾشاتی  تْی تذ چاٍ فاضالب تا تشسعی خاسج ؽذى ًاگِاًیتؾخیـ پش ؽذى

 هاًٌذ عْعک ّ کشم آتی

 ُضاس لیتشی 14تا پوپ لجي کؼ تا تاًکش  تخلیً چاي 

  تشای اًْاع چاٍ ُا  دعتگاٍ ُای هخقْؿ تا افشاد فٌی کاس لْلَ تاصکٌی جوِْسی ّ تکاسگیشی الیرَتی

 هشاکض تضسگ تجاسی الیرَتی چاي اٍ فٌؼتی، چاٍ خاًگی، چاٍ آؽپضخاًَ ُا ّالیشّتی چاٍ فاضالب، چ

 اجشای اًْاع طْقَ چیٌی چاٍ فاضالب 

 لْلَ فاضالب تشخیص وشتی 

  اسائَ خذهات ّ تثلیغات دس عایت لْلَ تاصکٌی تجای اعتفادٍ اص تشچغثِای تثلیغاتی ّ ایجاد هضاحوت ّ آلْدگی

 مىطقً جمٍُری تشای ؽِشًّذاى

 عاػتَ 42شفتگی تْالت فشًگی ّ ایشاًی تقْست سفغ گ 

 عیٌک چاٍ تْالت هاًٌذ اًْاع گْؽی هْتایل، طال ّ جْاُش، هذاسک ّ اعٌاد ّ ... اص داخل اجسام  درآَردن ،

 ظشفؾْیی ّ چاٍ فاضالب
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 وسدیک تریه لُلً تازکىی جمٍُری فُری َ شثاوً رَزی تا فىی کارا

یا  جوِْسی خذمات لُلً تازکىی هْسد ًظش خْد دس صهیٌَ فٌی کاس ّ اًتخاب عایت فٌی کاسا ا هیتْاًیذ تا هشاجؼَ تَؽو

 هفتخش اعت کَ تا جوغ آّسی فٌی کاساى خثشٍ ّ فىی کارا .ُش ًْع خذهت دس ُش هحلَ ّ هٌطقَ سا اًتخاب ًواییذ
دادى آگِی آًِا دسعایت، تِتشیي افشاد سا تَ ؽوا هؼشفی ًوایذ.اگش ؽوا ًیاص تَ خذهات لْلَ تاصکٌی دس ّ قشاس  هتخقـ

جوِْسی ُغتیذ کافیغت تَ ایي عایت هشاجؼَ کشدٍ ّ اص قغوت خذهات لْلَ تاصکٌی جوِْسی سا اًتخاب ًواییذ تا فٌی 

ت ػالٍّ تش کیفیت خْب خذهات اص قیوت هٌاعة ّ کاس هْسد ًظش دس عشیؼتشیي صهاى تَ هحل اػضام ؽْد. دس ایي عای

 .ُوچٌیي اص خذهاتی هثل تخلیَ چاٍ، الیشّتی چاٍ، سفغ گشفتگی عیٌک ظشفؾْیی ّ تْالت ّ ... تشخْسداس خْاُیذ ؽذ

 کیفیت تین ًظش عٌجی فٌی کاسا تا ثیت ًظشات ؽوا پظ اص اًجام کاس هثال لْلَ تاصکٌی ؽوا هیتْاًیذ تا آساهؼ خیال تَ

 .خذهات لْلَ تاصکٌی د سهٌطقَ جوِْسی یا ُش هٌطقَ دیگش فٌی کاس هْسد ًظش خْد سا اًتخاب ًواییذ

 :تَ خذهات لْلَ تاصکٌی، تَ دّهٌطقَ دیگش تِشاى سا دس صیش اؽاسٍ هی کٌین سریعتر جِت عِْلت ّ دعتشعی

 تِشاى لْلَ تاصکٌی هشصداساى خذهات تخلیَ چاٍ ّ

 تِشاى لْلَ تاصکٌی ؽِش صیثا خذهات حفش چاٍ سفغ تْی تذ فاضالت سفغ گشفتگی ّ

 لیست فرَشگاي ٌای لُلً َ اتصاالت َ لُازم تٍذاشتی لُلً تازکىی جمٍُری

 .عاختواًی ّ ... سا تقذین حضْستاى هی کٌین ّ لْاصم تِذاؽتی اي ٌای لُازم لُلً تازکىیفرَشگ دس ایي تخؼ لیغتی اص

 فرَشگاي ٌای لُلً َ اتصاالت جمٍُری

 فرَشگاي حقیقت 
 حقیقت –آدسط: خیاتاى کاسگش،خیاتاى جوِْسی 
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 33446266تلفي: 

 فرَش لُلً َ اتصاالت :صهیٌَ فؼالیت

 فرَشگاي فاوی 
 فاًی –آدسط: ّلیؼقش، ضلغ ؽشقی هیذاى هٌیشیَ 

 33261464تلفي: 

 ؽیشآالت عاختواًی صهیٌَ فؼالیت: اسائَ اًْاع لْلَ ّ اتقاالت ّ

 فرَشگاي ٌای لُازم تٍذاشتی جمٍُری

 فرَشگاي صثا خیس 
 فِاداى –آدسط: جوِْسی، خیاتاى ؽیخ ُادی 

 33242266تلفي: 

 ّ تْالت فشًگی عشاهیک  کاؽی ّ صهیٌَ فؼالیت: لْاصم تِذاؽتی عاختواى

 فرَشگاي حیذری 
 حیذسی –آدسط: خیاتاى کاسگش جٌْتی، چِاسساٍ لؾگش، خیاتاى کوالی، خیاتاى اعکٌذسی 

 33611634تلفي: 

 سرامیک صهیٌَ فؼالیت: فشّػ اًْاع لْاصم تِذاؽتی کاؽی ّ

 فرَشگاي چیىی آرمیتاژ 
 خغشّ ًژاد –آدسط: کاسگش جٌْتی، آرستایجاى غشتی 

 33462144تلفي: 

 ّ کاؽی ّ اًْاع تْالت عشاهیک صهیٌَ فؼالیت: اسائَ لْاصم تِذاؽتی عاختواًی

 فرَشگاي پاسارگاد 
 ػظیوی –آدسط: کاسگش جٌْتی، اّل آرستایجاى غشتی 

 33464334تلفي: 

 عشاهیک لْاصم عاختواًی ّ تِذاؽتی فرَش کاشی :صهیٌَ فؼالیت

 ُومایىذگی شیرآالت ممتاز و 
 هوتاص ًْ –اهیشیَ  قش، تاالتش اص چِاسساٍ آدسط: ّلیؼ

 66631211تلفي: 

 دعتؾْئی ّ ؽیشآالت عیٌک صهیٌَ فؼالیت: لْاصم تِذاؽتی،



 

 اداري آب َ فاضالب جمٍُری 

تِشاى قشاس داسد. یکی اص ّظایف اداسٍ آب ّ فاضالب تأهیي آب آؽاهیذًی ّ  6الب جوِْسی دس هٌطقَ اداسٍ آب ّ فاض

جوغ آّسی فاضالب هی تاؽذ. اداسٍ آب ّ فاضالی جوِْسی تا تْجَ تَ دعتْسالؼول ُایی اقذام تَ اسائَ اًؾؼاب آب ّ 

 .فاضالب تَ ؽِشًّذاى هی کٌذ

 در جمٍُری آدرش َ شماري تلفه اداري آب َ فاضالب

 آدسط: تِشاى تضسگشاٍ ًْاب ففْی، تقاطغ خیاتاى اهام خویٌی ، ضلغ جٌْب ؽشقی 

 64-33666141تلفي: 

 مراحل درخُاست اوشعاب آب َ فاضالب شٍری در جمٍُری

ّ تجاسی ّ غیشٍ تایذ تَ اداسٍ آب  ّاحذ هغکًْی تشای دریافت اوشعاب آب َ فاضالب ُش ؽخـ حقیقی ّ حقْقی تشای

ب هحذّدٍ هشاجؼَ ًوایذ ّ دسخْاعت تشقشاسی یا ُش ًْع تغییش دس اًؾؼاب آب ّ فاضالب کي. دس ایي تخؼ تَ ّ فاضال

 :هشاحل دسخْاعت اًؾؼاب هی پشداصین

 مذارک الزم ترای وصة اوشعاب آب

 افل ّ کپی عٌذ هالکیت یا اعٌاد هثثت دیگش .1

 (یا پایاى کاس عاختواىافل ّ کپی هذاسک جِت تؼییي هٌطقَ ؽِشداسی )پشّاًَ عاختواًی  .4

افل ّ کپی هذاسک جِت تؼییي تؼذاد ّاحذ خاًگی ّ تشای اهالک غیش خاًگی، ًْع فٌف ّ جْاص کغة  .6

 هلک ّاقغ دس جوِْسی

 افل ّ کپی کاست هلی هالک .2
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 مراحل ارائً اوشعاب آب

 هشاجؼَ حضْسی هتقاضی .1

 اسعال فشم دسخْاعت خذهت ّ هغتٌذات دسیافتی اص هتقاضی تشای آتفا .4

 تاصدیذ اص هحل هلک هتقاضی دس هٌطقَ جوِْسی .6

 تاییذ اهکاى فٌی ّاگزاسی اًؾؼاب آب تْعظ قغوت فٌی تِشٍ تشداسی .2

 هؼشفی هتقاضی جِت اخز هجْص حفاسی اص ؽِشداسی .6

 هحاعثَ ّ تؼییي حق اًؾؼاب ّ ُضیٌَ ُای ػوْهی تشقشاسی اًؾؼاب آب .3

 دسیافت ّجَ ّ ثثت دس پشًّذٍ .1

 کاسگاٍ ًقة تْعظ پیؾخْاى اسائَ هجْص حفاسی تَ قغوت .6

 حفاسی ّ ًقة اًؾؼاب دس جوِْسی .4

 

 مراحل َ مذارک الزم ترای دریافت اوشعاب فاضالب 

 .ؽثیَ دسیافت اًؾؼاب آب هی تاؽذ وصة اوشعاب فاضالب تواهی هشاحل ّ هذاسک

 حمام عمُمی مىطقً جمٍُری تٍران

 :سیهحذّدٍ جوِْ  ًؾاًی ّ آدسط حوام ػوْهی دس
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 حوام ُوایْى 

 12آدسط: تِشاى، خیاتاى ّلی ػقش، پاییي تش اص هیذاى ّلی ػقش، كْچَ فشٌُگ حغیٌی ، پالک 

 33242144 تلفي:

 


