
 لْلَ تاسکٌی ّلٌجک
را هؼاُذٍ هی کٌیذ. ٌُچٌیي درتارٍ هْضْػاتی هاًٌذ  لُلً تازکىی َلىجک تٍران در ایي ؿفحَ لیظت افزاد فٌی کار

اطالػاتی … خذهات لْلَ تاسکٌی درهٌطمَ ّلٌجک، ادارٍ آب ّ فاضالب ّلٌجک، فزّػگاٍ ُای لْاسم لْلَ تاسکٌی ّ

 .کظة خْاُیذ کزد

 :آوچً در صفحً لُلً تازکىی َلىجک مشاٌذي خُاٌیذ کرد

 هؼزفی هٌطمَ ّلٌجک 

 فٌی کارا ّ یافتي ًشدیک تزیي لْلَ تاسکٌی ّلٌجک 

  ّ فاضالب هٌطمَ ّلٌجک تِزاىادارٍ آب 

o آدرص ّ ػوارٍ تلفي ادارٍ آب ّ فاضالب ّلٌجک 

o ػزایظ درخْاطت کٌٌذٍ اًؼؼاب آب ّ فاضالب 

 خذهات لْلَ تاسکٌی ّلٌجک ػاهل چَ هْاردی هی ػْد؟ 

 فزّػگاٍ ُای لْلَ ّ اتـاالت لْلَ تاسکٌی ّلٌجک تِزاى 

 َؿْرت دریافت هحتْای خذهات لْلَ تاسکي خیاتاى ّلٌجک تِزاى ت pdf 

 فیلن ُای آهْسػی در هْرد اًْاع لْلَ تاسکٌی 

 معرفی مىطقً َلىجک

 مىطقً یک ّالغ ػذٍ اطت. در ػویزاى ّ در هٌطمَ ّلٌجک یکی اس هحلَ ُای هزفَ ًؼیي ػوال ػِز تشرگ تِزاى 

وال تَ ارتفاػات ػِزداری تِزاى ّ در کٍْ پایَ ُای للَ تْچال هی تاػذ. ّلٌجک اس جٌْب تَ تشرگزاٍ پارک ّی، اس ػ

تْچال، اس غزب تَ درکَ ّ اس ػزق تَ رّد خاًَ ّلٌجک ختن هیؼْد. خیاتاى ّلٌجک در ًاحیَ دّ اس هٌطمَ یک 

ػِزداری تِزاى تشرگ لزار دارد. داًؼگاٍ ػِیذ تِؼتی، تام تِزاى ّ تلَ کاتیي تْچال اس اهاکي هِن ایي هٌطمَ تَ ػوار 

 .هی آیٌذ
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 تریه لُلً تازکىی َلىجک فىی کارا َ یافته وسدیک

طایت فٌی کارا ایي افتخار را دارد کَ در راطتای کار آفزیٌی ّ اطتفادٍ تِیٌَ اس تکٌْلْژی ایٌتزًت، تا پیادٍ طاسی 

را تا درج آگِی آًِا در  لُلً تازکه َلىجک خثزٍ در هٌاطك هختلف ػِز، هاًٌذ افراد فىی کار اطتاًذارد ُایی هٌظن،

ذاى ّلٌجک هؼزفی هی ًوایذ. پض اس اًجام کار هحْل ػذٍ تَ ػٌْاى هثال لْلَ تاسکٌی یا تخلیَ چاٍ طایت خْد، تَ ػِزًّ

اس ػوا ًظز خْاُی هی کٌذ. تا  فٌی کار تا ػوا تواص گزفتَ ّ در هْرد کیفیت کار فٌی کارا ّلٌجک، تین رضایت طٌجی

ثثت ایي ًظزات در هْرد لْلَ تاسکٌی، ػوا ّ دیگز ػِزًّذاى هی تْاًیذ تا آراهغ خاطز ًظثت تَ کیفیت خذهات لْلَ 

تخلیً  ّ یا تْالت فزًگی یا رفغ گزفتگی تْالت ایزاًی تاسکٌی ُا ّ چاٍ تاسکٌی ُای هٌطمَ ّلٌجک، اهْر لْلَ تاسکٌی ّ

 .تَ افزاد هؼزفی ػذٍ در تاالی ایي هطلة تظپاریذ هٌشل خْد را چاي

در اداهَ تزای دطتزطی راحت تز هخاطثاى تَ لیظت افزاد لْلَ تاسکٌی در هٌاطك هختلف ػِز، لیٌک دّ ؿفحَ دیگز 

 :لْلَ تاسکٌی در هٌاطك تِزاى در اختیار ایؼاى لزار دادٍ ػذٍ اطت

 تِزاى + فْری لْلَ تاسکٌی ػِزاى خذهات رفغ گزفتگی لْلَ ُای هختلف ّ

 تِزاى + ػثاًَ رّسی لْلَ تاسکٌی کاػاًی حفز چاٍ، تاسکزدى گزفتگی درطزّیض ّ خذهات 

 اداري آب َ فاضالب مىطقً َلىجک تٍران

در ایي تخغ اطالػاتی در هْرد آدرص ادارٍ آب ّفاضالب ّ ػزایظ در خْاطت اًؼؼاب تزای هخاطثاى ارائَ ػذٍ 

 :اطت

 آدرش َ شماري تلفه اداري آب َ فاضالب َلىجک

 ۸۱راى فٌا خظزّ، ػوارٍ آدرص: هیذاى تجزیغ، خیاتاى تزاد 

 ۲۲۶۲66۸۲تلفي: 

 شرایط درخُاست کىىذي اوشعاب آب َ فاضالب

ّاگذاری اًؼؼاب دائن آب ّ فاضالب تَ هلک هتماضی تز اطاص ضْاتظ ّ همزرات ؿْرت هیگیزد ّ هٌْط تَ حـْل 

 :ػزایظ سیز اطت

 .ػزکت ظزفیت ّ اهکاًات السم تزآ تزلزارٓ یا تغییز اًؼؼاب هتماضٔ را در هحل هْرد تماضا داػتَ تاػذ .۸

هلک هْردًظز هتماضٔ کاهالً هحـْر ّ ػوالً هٌفک اس اهالک هجاّر تاػذ ّ تز ّ کف هؼثز در هحل هلک  .۲

 .تْطظ ػِزدارٓ هؼخؾ ػذٍ تاػذ

 .هحل هْردًظز، ّجْد ًذاػتَ تاػذهْاًؼٔ تزآ اًجام کار ػزکت، اس جولَ حفارٓ  .3

گًَْ تذُٔ تاتت تِآ آب ّ فاضالب در هحل هْردًظز یا ُز هحل دیگزٓ تَ ػزکت یا طایز  هتماضٔ ُیچ  .4

 .ُآ آب ّ فاضالب ّاتظتَ تَ ّسارت ًیزّ ًذاػتَ تاػذ  ػزکت

 خذمات لُلً تازکىی َلىجک شامل چً مُاردی می شُد؟

 :ؿزفَ لْلَ تاسکٌی ّلٌجک آػٌا ػْیذتا خذهات ایوي، راحت ّ همزّى تَ 
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 لْلَ تاسکٌی ّلٌجک شثاوً رَزی خذمات 

 ًػکظتَ ػذى لْلَ فاضالب تا حذّد طَ هتز در سیز سهیي،  در داخل دیْار طاختواى، تشخیص ترکیذگی لُل

لْلَ کف تْالت ّ طزّیض تِذاػتی ًیاس تَ دطتگاٍ ُای هخـْؽ دارد.  ف آػپشخاًَ،لْلَ ک  لْلَ کف حوام،

الذام تَ رفغ  دلیك%100 لْلَ تاسکٌی ّلٌجک تا کادر فٌی کار حزفَ ای ّ تا اطتفادٍ اس دطتگاٍ کاهپیْتزی ّ

 .ایي هؼکالت هی ًوایذ

 ِای تثلیغاتی ّ ایجاد هشاحوت ّ آلْدگی ارائَ خذهات ّ تثلیغات در طایت لْلَ تاسکٌی تجای اطتفادٍ اس تزچظث

 تزای ػِزًّذاى

 تْالت فزًگی ّ تْالت ایزاًی رفع گرفتگی 

 هحذّدٍ ّلٌجک لْلَ تاسکٌی طیار در ًشدیک تزیي ّ لُلً تازکه سیار جظتجْی 

 آب گزهکي لْلَ رفع اوسذاد 

 تا حضْر   ز، هذارک ّ ...ّ دطتؼْیی هثل گْػی هْتایل، اًگؼت لْلَ فاضالب افتادٍ در چاٍ ّ درآَردن اشیا

 لْلَ تاسکٌی ّلٌجک تا کوتزیي سهام هوکي در هحل تاتجرتً افزاد

 ّ تخلیً چاي َلىجک چاٍ تاسکٌی 

 ّ چاٍ در کف چاٍ ّ دیْارٍ ی چاٍ در ّلٌجک هیؼْد الیرَتی اًجام خذهاتی کَ تاػث ًْ ػذى چاٍ فاضالب. 

  ّ َاًثارچاٍ آب ّ چاٍ فاضالباجزای طپتیک خاًگی ّ ؿٌؼتی، اجزای اطتاًذارد هیل 

 چاٍ هزاکش تشرگ تجاری تْطظ ًیزّی   فاضالب، چاٍ ؿٌؼتی،چاٍ خاًگی، چاٍ آػپشخاًَ ُا ّ الیرَتی چاي

تا اطتفادٍ اس دطتگاٍ ُای هخـْؽ تزای ُز تخغ ّ رّع ُای  لُلً تازکىی َلىجک اًظاًی ّ کار تلذ

 پیؼزفتَ ّ طزیغ

 دارد کَ اس جولَ دطتگاٍ ُای تخلیَ چاٍ هْجْد در لْلَ تاسکٌی  ًیاس تَ اتشار خاؿی تخلیً مکاویسي چاي

 طاکؼي دّ پزّاًَ ای، کفکغ، پوپ ُای پوپ ُای لجي کغ ّلٌجک: تخلیَ چاٍ تا تاًکز تشرگ تَ ُوزاٍ

 .اًجام هی ػْد حذاقل تخریة ّ تا در اطزع ّلت ُشار لیتزی هی تاػذ کَ ۸۲پوپ لجي کغ تا تاًکز  ّ

 ّؿل کزدى فاضالب طاختواًی ّ فاضالب آپارتواى تَ فاضالب ػِزی 
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  تار تاسدیذ ػْد تا ایٌکَ  ۸طال  5تواهی چاٍ ُای فاضالب طاختواى ُا ّ ادارٍ جات ّ کارخاًَ جات تایذ ُز

جلْگیزی اس ریشع چاٍ فاضالب ّ خطزات دیگز گزفتَ ػْد؛ لذا تْؿیَ هی ػْد ایي تاسدیذُای دّرٍ ای را 

 .لْلَ تاسکٌی ّلٌجک تظپاریذ ٌاطاىکارػ تَ

 فرَشگاي ٌای لُلً َ اتصاالت لُلً تازکىی َلىجک تٍران

 فرَشگاي کلیىیک ساختماوی تالش 
 ایْسخاًی –آدرص: تجزیغ، هیذاى لذص، خیاتاى درتٌذ، تاالتز اس ُتل درتٌذ 

 ۲۲۶۲۲۶33تلفي: 

 اوُاع لُلً َ اتصاالت سهیٌَ فؼالیت: ػزضَ

 فرَشگاي گل مٍر 
 اؿغزی –: تاسار تجزیغ، تؼذ اس تکیَ تشرگ تجزیغ، رّتزّ درب اهاهشادٍ ؿالح آدرص

 ۲۲۶۸۱463تلفي: 

 فرَش لُازم تٍذاشتی ساختمان :سهیٌَ فؼالیت

 ُفرَشگاي فرامى 
 ؿادلی –ًزطیذٍ تَ آتغ ًؼاًی  آدرص: تجزیغ، اّل دساػیة، 

 ۲۲۶۸۶۱24تلفي: 

 لْاسم تِذاػتی طاختواى سهیٌَ فؼالیت: کاػی طزاهیک ّ

 فرَشگاي شفق 
 الذام –آدرص: طؼادت آتاد، تلْار فزحشادی، تاالتزاس ًیایغ، گلظتاى طْم 

 ۲۲35355۸تلفي: 

 وصة شیر آالت سهیٌَ فؼالیت: لْلَ ّ اتـاالت ّ

 فرَشگاي رضا 
 درتاًیاى –آدرص: طؼادت آتاد، خیاتاى طزّ غزتی خیاتاى تخؼایغ 

 ۲۲35۲633تلفي: 

 لیت: ارائَ لْاسم تِذاػتی ّ لْلَ ّ اتـاالتسهیٌَ فؼا

 فرَشگاي صفا کار 
 ؿفا کار –غزتی 36آدرص: طؼادت آتاد، خیاتاى ػالهَ جٌْتی، ًثغ 

 ۱۱6۱65۲۲تلفي: 

 اتشار آالت طاختواًی سهیٌَ فؼالیت: فزّع لْلَ ّ اتـاالت ّ

 فرَشگاي سثالن 

 4۲1ِارم جٌْتی ّاحذطثمَ چ ۸41آدرص: خیاتاى همذص اردتیلی، طاختواى هِز، پالک

 ۲۲13۶3۲1-1۲۸تلفي: 

 سهیٌَ فؼالیت: لْاسم تِذاػتی طاختواى، ّاى، جکْسی، طًْا، اطتخز
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