
 (دستجردیلوله بازکنی دستگردی )
ره ت و شمادر این صفحه ابتدا با خدمات لوله بازکنی در دستگردی )دستجردی( تهران آشنا می شوید همچنین با لیس

افراد فنی کار منطقه دستگردی )دستجردی( و اطالعات اداره آب و فاضالب منطقه دستگردی )دستجردی( تهران، 

لیست فروشگاههای لوله و لوازم بهداشتی و سایر اطالعات مربوط به لوله بازکنی دستگردی )دستجردی( آشنا می 

 .شوید

 :آنچه در صفحه لوله بازکنی دستگردی )دستجردی( تهران خواهید دید

 معرفی منطقه دستگردی )دستجردی( 

 تماس با نزدیک ترین لوله بازکنی دستگردی )دستجردی( با فنی کارا 

 شرح خدمات لوله بازکنی دستگردی )دستجردی( 

 وشگاه های لوله و لوازم لوله بازکنی در خیابان دستگردی )دستجردی( تهرانلیست فر 

 اداره آب و فاضالب دستگردی )دستجردی( 

o اطالعات خرید انشعاب آب و فاضالب در حین ساخت و ساز  

o مراحل تغییر نام پرونده انشعاب آب به انتقال گیرنده در حین ساخت و ساز 

o الب دستگردیآدرس و شماره تلفن اداره آب و فاض  

 توالت عمومی در محدوده خیابان دستگردی 

 دانلود فایل pdf لوله بازکنی دستگردی )دستجردی( 

 ویدئو های آموزشی با محتوای لوله بازکنی 

 )معرفی منطقه دستگردی )دستجردی

شهرداری تهران می باشد که به نام سردار  3در منطقه  شمیران خیابان دستگردی با نام قبلی ظفر از خیابان های

سرتیپ هوشنگ دستجردی نام گذاری شده است. این خیابان جهتی شرقی غربی دارد و از سمت شرق به خیابان 

 .شریعتی، از غرب به خیابان ولی عصر محدود میگردد این خیابان به موازات و در شمال بلوار میر داماد قرار دارد



 

 تماس با نزدیک ترین لوله بازکنی دستگردی )دستجردی( با فنی کارا

و مطمئن بودن آن برایمان  فنی کار نیاز داریم، نزدیک بودن لوله بازکن معموال در زمان هایی که به خدمات فنی مانند

 سایت فنی کارا .رد. در این مواقع که عجله هم داریم، شاید پیدا کردن فنی کار مناسب کار سختی باشداهمیت باالیی دا

 .ی اندیشیده استبرای راحتی مردم در پیدا کردن افراد فنی کار مناسب تدبیر

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

در سایت فنی کارا ثبت آگهی نموده اند و کاربران با مراجعه به سایت و وارد کردن … رفع نم، تعمیر لوازم خانگی و

مربوطه را مشاهده نمایند. فنی کارا با ایجاد واحد  افراد فنی کار خود، لیستنام شهر و منطقه سرویس مورد نظر 

 .رضایت سنجی و ثبت میزان رضایت مشتریان، باعث ایجاد یک انتخاب مطمئن برای مردم شده است

در ادامه برای دسترسی راحت تر کاربران به صفحات سایر مناطق شهر تهران، لینک دو صفحه دیگر نیز قرار داده 

 :شده است

 لوله بازکنی سولقان تهران تعمیر و سرویس توالت ایرانی و فرنگی،

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

 )شرح خدمات لوله بازکنی دستگردی )دستجردی

 : )آشنایی با برخی از خدمات شبانه روزی لوله بازکنی دستگردی )دستجردی
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 دستجردی لوله بازکنی دستگردی(( 
 شبانه روزی و ساعته 24 )دستجردی( به صورت ارائه خدمات لوله بازکنی دستگردی 

 اه ایرانی و توالت فرنگی، چ توالت لوله های فاضالب لوله بازکنی دستگردی )دستجردی( شامل رفع گرفتگی

حمام و آشپزخانه، باز کردن گرفتگی لوله فاضالب پشت بام، پارکینگ و تراس، لوله های اصلی ساختمان و 

 فنر با دستگاه جدید و با و خیابان دستگردی در محدوده ابزارآالت پیشرفته با استفاده از… منهول و 

 مخصوص

 تخلیه چاه دستگردی )دستجردی( 
 هزار لیتری و پمپ های لجن کش و تخلیه  12و  تانکر بزرگ چاه و سپتیک فاضالب توسط تخلیه مکانیزه

نی لوله بازک یحرفه ا در محدوده خیابان دستگردی توسط افراد فنی کار و تانکر مکنده چاه و سپتیک توسط

 نازلترین قیمت دستگردی و با

 توالت فرنگی توسط تعمیر کار توالت  سیفون فرنگی و ایرانی شامل عیب یابی و تعمیر خدمات توالت ارائه

انی به تبدیل توالت ایر فرنگی، رفع گرفتگی توالت فرنگی و ایرانی، نصب توالت فرنگی، سرویس کامل و

تعویض کاسه توالت ایرانی و فرنگی. تمامی این  توالت ایرانی، فرنگی و برعکس انشعاب فرنگی به

و  صابزار مخصو در لوله بازکنی دستگردی و با استفاده از با تجربه توسط تعمیرکار توالت فرنگی اقدامات

 .روش های جدید صورت می گیرد

 حفاری چاه دستگردی 
 الیروبی چاه آب، مجرا و کانال، جای شمع و مانند حفر چاه فاضالب، چاه ارت، چاه آّب و  حفاری انواع چاه

 در دستگردی چاه کن ماهر توسط… 

 و لوله فاضالب توالت و سایر راه آب های فاضالب در محدوده خیابان  داخل چاه از خارج کردن اشیاء

دستگردی مانند: گوشی موبایل، فرچه توالت، سر شیر مخلوط و اهرمی، دسته کلید، قطعه طال و شیی 

 کمترین زمان با استفاده از ابزارآالت مورد نیاز در… بون و قیمتی،صا

 و مشاوره بصورت شبانه روزی توسط کارشناسان فنی کار لوله بازکنی دستگردی بازدید 

 و فراهم کردن شماره تلفن لوله بازکن جهت تسریع ارائه خدمات لوله بازکنی در  لوله بازکن جستجوی

 دستگردی

 

لیست فروشگاه های لوله و لوازم لوله بازکنی در خیابان دستگردی 

 )دستجردی( تهران
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لوله و اتصاالت و لوازم   معتبر و  به جهت آسان تر شدن کار مخاطبان برای یافتن فروشگاه های با قیمت مناسب و

 :هرستی از آن ها ارائه شده استبهداشتی ف

   فروشگاه پارس 

 10، واحد 1505آدرس: تهران، شریعتی، پایین تر از مترو قلهک، پالک 

 09124083307 -22638205-021 -22638150-021تلفن: 

 و اتصاالت بورس انواع لوله :زمینه فعالیت

 فروشگاه ام جی نمایندگی نیوپایپ 

 328آدرس: تهران، شریعتی، پایین تر از خیابان بهار شیراز، پالک 

 09121997862 -77512005-021تلفن: 

 شیرآالت ساختمانی زمینه فعالیت: فروش لوله و اتصاالت و

 فروشگاه پی ام پایپینگ 

 14، مجتمع فرهنگ، واحد 1564آدرس: تهران، شریعتی، بعد از خیابان کالهدوز )دولت(، پالک 

 22616169-021 تلفن:

 (... چدنی، آهنی، پالستیکی، پروفیل، پلی اتیلن و) فروش انواع لوله :زمینه فعالیت

 فروشگاه آینده سازان پارسیان پالستیک 

 3، واحد 52آدرس: تهران، شریعتی، قبل از پل سید خندان، خیابان برازنده، پالک 

 88753906-021تلفن: 

 فیل پالستیک، پروپروفیل زمینه فعالیت: عرضه لوله

 فروشگاه گروه صنعتی غرب فلنج 

 7آدرس: تهران، شریعتی، قبل از بیمارستان مفید، کوچه بیگدلی، پالک 

 22229957-021تلفن: 

 اتصاالت فوالدی زمینه فعالیت: پخش و ارائه لوله و

 فروشگاه فانی 

 فانی –آدرس: ولیعصر، ضلع شرقی میدان منیریه 

 66481280تلفن: 

 و توالت فرنگی کاشی و سرامیک لوازم ساختمانیزمینه فعالیت: 



 

 )اداره آب و فاضالب دستگردی )دستجردی

 .در منطقه دستگردی می پردازیم  در این بخش به بررسی اطالعاتی راجع به انشعاب آب در حین ساخت و ساز

 : اطالعات خرید انشعاب آب و فاضالب در حین ساخت و ساز

 که باید هنگام ساخت وساز برای خرید انشعاب آب وفاضالب بدانید نکاتی

 براساس تعداد واحدها و میزان آب مورد نیاز، مبلغ هزینه های عمومی انشعاب محاسبه و دریافت می شود. 

  پس از تکمیل عملیات ساختمانی طبق ارزیابی ملک توسط نیروهای آب و فاضالب منطقه، تفاوت احتمالی

 .ملک بر اساس جدول هزینه های عمومی انشعاب به قیمت روز محاسبه می گردد تغییر مشخصات

 قیمت آب مصرفی برای ساخت و ساز برابر هزینه آب آزاد محاسبه خواهد شد. 

  هزینه آب بهاء و خدمات دفع فاضالب بعد از تکمیل عملیات ساختمانی طبق ارائه مدارک قانونی و تایید

 .برابر تعرفه کاربری مربوطه محاسبه می شودشرکت آب و فاضالب شهر تهران 

 :مراحل تغییر نام پرونده انشعاب آب به انتقال گیرنده در حین ساخت و ساز

 ارزیابی مجدد ملک 

 تسویه حساب کامل در موارد افزایش تعداد واحدها و ظرفیت قراردادی 

 تغییر کاربری 

 قبوض پرداخت نشده 

 اقساط معوق و بدهی های انتقالی از بانک 

  آدرس و شماره تلفن اداره آب و فاضالب دستگردی
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 آدرس: خیابان شریعتی، مقابل خیابان ملک، کوچه شبستری 

 77657590-4تلفن: 

  توالت عمومی در محدوده خیابان دستگردی

 .در این بخش آدرس توالت عمومی در محدوده خیابان دستگردی تقدیم حضورتان شده است

 تهران، میدان ولی عصر 

 بوستان شریعتی، شکوفه 

 


