
می توانید  قیمت حمل نخاله ساختمانی در تهران در صورت نیاز به دریافت خدمات و یا اطالع از

درخواست خود را از طریق وب سایت فنی کارا ثبت و از راهنمایی ها و تجربه افراد مختلفی که 

 .تجهیزات و ماشین آالت مرتبط و مورد نیاز در این زمینه دارند، استفاده نمایید

 راهنمای صفحه جمع آوری نخاله و حمل مصالح ساختمانی در تهران

 حمل نخاله در تهران لیست انواع خدمات 

  ساختمانی در سراسر تهران  حمل نخاله 

 ا فنی کاراهزینه حمل نخاله ساختمانی در تهران ب 

 دانستنی های مرتبط با جمع آوری نخاله ساختمانی 

 سؤاالت رایج قبل از سفارش نخاله بر در تهران 

 لیست انواع خدمات حمل نخاله در تهران

و یا خاور کمپرسی امکان  حمل نخاله با نیسان فع نیاز شما به وسیلهبر اساس حجم کار ممکن است ر 

 (منطقه و نوع خدمات ،نتخاب شهرپذیر باشد که می توانید پس از جستجو در سایت فنی کارا )ا

 .نسبت به دریافت ماشین نخاله بر در تهران، برای انتقال و تخلیه ضایعات اقدام نمایید



 
  دریافت خاور حمل نخاله در تهران با فنی کارا

 تلفن جمع آوری نخاله ساختمانی جستجوی شماره 

 به صورت شبانه روزی حمل مصالح ساختمانی 

 حمل نخاله با کارگر در تهران 

 تعیین محل تخلیه نخاله توسط نخاله بر ساختمانی 

 ماشین حمل نخاله ساختمانی انواع   

o نیسان نخاله بر 

o بردن نخاله ساختمانی با بادسون 

o حمل نخاله با کمپرسور 

o کامیون حمل نخاله ساختمانی 

o وانت حمل نخاله 



o خاور جهت حمل نخاله 

 جمع آوري نخاله هاي ساختماني با کیسه گونی 

 جمع آوری ضایعات عمرانی با باکس نخاله ساختمانی  

 حمل نخاله از طبقات با کارگر 

 تخلیه نخاله ساختمانی در مکان های مجاز 

 باربری نخاله ساختمانی در سراسر تهران 

 تخریب ساختمان و حمل ضایعات ساختمانی 

 
  استعالم قیمت حمل خاک در تهران؛ از طریق افراد نخاله بر در وب سایت فنی کارا

تنها پس از طی  حمل نخاله ساختمانی در مرکز تهران ی کارا، ارائه کلیه خدمات به ویژهدر فن :نکته

له های ساختمانی و نمودن مراحل و مسیرهای قانونی انجام پذیر است در غیر این صورت تخلیه نخا
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نبوده و در صورت تخلف جریمه نقدی برای نخاله بر تهران به  حمل آن از این مناطق امکان پذیر

 .همراه دارد

 حمل نخاله ساختمانی در سراسر تهران 

% بافت شهری در کشورهای جهان فرسوده هستند احداث ساختمان های جدید 25با توجه به اینکه  

تولید خواهد کرد بدیهی است؛ با بازیافت این ضایعات عالوه بر  ساختمانی نخاله های مقدار زیادی

 .تولید مواد و انرژی می توان به حفظ محیط زیست کمک کرد

برای جلوگیری از آلودگی محیط زیست بواسطه تخلیه های غیر اصولی خاک و نخاله در مناطق آسیب 

در وب  شرق و در مجموع سراسر تهران ،حمل نخاله غرب تهران پذیر، می توانید روی کمک افراد

 .سایت فنی کارا حساب باز نمایید
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  نخاله بر غرب تهران در حال تخلیه پسماند های ساختمانی

بدیهی است که تالش برای کاهش آلودگی های ناشی از انباشت این مواد در طبیعت، وظیفه ی تمام 

مع آوری پسماند ساختمانی به صورت مکانیزه در شمال و جنوب شهروندان بوده بنابراین برای ج

 .می توانید از خدمات فنی ما بهره مند شوید نیسان حمل نخاله تهران، با استفاده از

به کار گرفته  حمل نخاله ساختمانی در سراسر تهران در فنی کارا ماشین ها و تجهیزات گوناگونی جهت

 .می شود که به دو دسته تقسیم می شوند

  :حمل نخاله هایی که میزان آنها کم است .1

 وانت برای نخاله های کم کارایی دارد .1

 حمل نخاله با نیسان کمپرسی .2

  :حمل و تخلیه پسماند عمرانی در مقیاس باال .2

 حمل نخاله با کامیون .1



 حمل نخاله با خاور .2

 ور بزرگتر استجابه جایی با بادسون که از خا .3

 حمل نخاله های ساختمانی با ایسوزو .4

 
  ط نخاله بر تهرانحمل نخاله ساختمانی با خاور توس

 هزینه حمل نخاله ساختمانی در تهران با فنی کارا

در سایت فنی کارا به صورت شبانه روزی با کارگر مجرب در اسرع وقت در  نخاله بر تهران کلیه افراد

زمینه جمع آوری ضایعات ساختمانی و حمل نخاله در خدمت شما مشتریان گرامی می باشند و قادر 

ین نیازها و سفارشات شما در تمام مناطق تهران به ویژه محله های پر درخواست نظیر سعادت به تأم

 .آباد و تهرانپارس هستند



به عواملی از قبیل نوع نخاله، نوع ماشین برای انتقال  حمل خاک با کامیون و یا قیمت تخلیه نخاله

افت جابه جایی ضایعات و تخلیه آنها آنها به مکان مجاز، تعداد کارگر، تعداد طبقات، مقدار بار، مس

 .در محلی دور از شهر بستگی دارد

 
  د.د نخاله بر در تهران تعیین می شوحمل خاک با نیسان توسط افرانرخ 

ی به محل با نزدیکترین افراد فن حمل نخاله ساختماني شمال تهران به عنوان مثال جهت اطالع از نرخ

 .مورد نظر تماس گرفته و قبل از اقدام به انتقال آنها حتماً بر سر هزینه با هم توافق نمایید

 دانستنی های مرتبط با جمع آوری نخاله ساختمانی

تهیه و توزیع مصالح ساختمانی در فنی کارا با بهترین قیمت از جمله سیمان، گچ، خاک،  .1

 ... ماسه، آجر و شن و
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 له و حمل و تخلیه ی آن طبق موعد مقرر و با هماهنگی مشتریاجاره باکس نخا .2

برای دسترسی  حمل نخاله شرق تهران تفکیک و منطقه بندی مراکز ارائه خدمات مانند .3

 سریعتر و دریافت خدمات فوری

 انجام خدمات گودبرداری توسط بابکت و کارگر و حمل نخاله ساختماني تهران .4

در فنی کارا رعایت روند اخذ مجوز حمل پسماند های عمرانی و ساختمانی در تهران بسیار   .5

 .مورد تأکید است

 
  حمل نخاله در شرق تهران با ماشین نخاله بر

مراحل اخذ مجوز برای تخلیه، دفع مجاز خاک و نخاله ساختمانی و عمرانی در شهر تهران با  .6

 .اشد، امکان پذیر می بسازمان مدیریت پسماند مراجعه به سایت

پیمانکار باید به معاونت پسماندهای ساختمانی و عمرانی جهت طی نمودن امور اداری   .7

 .مراجعه نماید
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طبق برنامه ریزی سازمان مدیریت پسماند تهران، در فاز دوم کلیه عملیات تعیین مسیر از  .8

 .طریق دفاتر الکترونیک انجام خواهد شد

انجام و از طریق دفاتر الکترونیکی شهر  اعالم وصول عوارض خاک و نخاله به شکل سیستمی .9

 .به مالک ابالغ می گردد

در تهران، با توجه به رعایت تمامی ضوابط  تخلیه نخاله ساختمانی محل حمل ضایعات به  .10

 .تعیین شده مقدور خواهد بود

حمل نخاله ساختمانی از طریق جاده ها و مسیرهای مناسب به منظور دسترسی آسان به  .11

 خلیه ضایعات و پسماند های عمرانیمحل های مجاز ت

 
  بازیافت پسماندهای شهری برای کمک به حفظ سالمت محیط زیست

 سؤاالت رایج قبل از سفارش نخاله بر در تهران



بدیهی است؛ که تالش برای کاهش آلودگی های ناشی از انباشت نخاله های ساختمانی در طبیعت 

وظیفه ی تمام شهروندان است. در اینجا به بحث در مورد چند موضوع مهم و پاسخ به آنها خواهیم 

 .پرداخت

 ن حمل نخاله در فنی کارا اعتماد کنیم؟چگونه به افراد دارای ماشی��

سایت فنی کارا، تنها تبلیغات آن دسته از افرادی را که دارای مجوز رسمی حمل نخاله، تخلیه و  ↩

دفع پسماند عمرانی مطابق با مقررات وضع شده از سمت شهرداری باشد را به عهده می گیرد و هر 

ا بررسی و یا در صورت نیاز از ادامه تبلیغ برای گونه مورد مشکوکی از سمت اعضای تیم پشتیبانی م

 .این افراد در سایت خودداری می گردد

 آیا به حفظ سالمت محیط زیست در هنگام تخلیه نخاله ساختمانی توجه می شود؟❓

از آنجا که بخش مهمی از نخاله ها و پسماندهای جامد شهری را، مواد حاصل از تخریب و یا  ↩

دهد توجه به اصول تخلیه نخاله در محل مجاز جهت دفع و یا بازیافت آن  ساخت و ساز تشکیل می

 .توسط افراد فنی ما انجام می شود

 کدام منابع منجر به تولید پسماند و نخاله ساختمانی در سطح شهر می گردند؟��

تخریب و نوسازی ساختمان های اداری، تجاری و مسکونی، تعمیرات و بازسازی در فعالیت های  ↩

 .تمانی از مهم ترین منابع تولید پسماند و نخاله در هر شهری می باشدساخ

 

 


