شماره :

اترخي :

ويپست :
( شرکتهای نصاب مجاز به فعالیت در استان کردستان )

ردیف

شرکت

آدرس

تاریخ

مدیر عامل

تلفن

1

اًدازیاراى آظاًبرآظایغ کردظتاى

هحود فارٍق احود ی

33129830

1400/05/21

2

آظاى هْر جَیاى گرٍض

احود آٍجی

38213829

1400/03/21

3

هیْي آظای زهاًِ

ابَالفضل حعیي پَر

33564654

1401/10/29

یهارستاى سیدالطْدا ییً -ثص کَچِ خردیس 2
سٌٌدج  -هثارک آتاد -خاییى تر از ب

4

آذیي آظاًبر غرب

حاهد لطفی

35251560

1399/12/17

قرٍُ -چْار راُ آیت الِ خاهٌِ ای

5

البرز آظاًبر ظٌِ

یسداى فاًی

33626198

1402/08/27

سٌٌدج  -ضْرک سعدی  -جٌة هسجد خالدتي ٍليد

6

آریا آظاًبر ظٌِ

ّیوي احودی

33667226

1400/03/27

یدر  -خیاتاى اًصار -جٌة خل عاترخيادُ
سٌٌدج -ضْرک آب

7

ظٌِ دش ارتفاع

فردیي ٍکیلی

0873366640

1399/12/29

ی 6617943755 :
ی  -کدخست
سٌٌدج  -ضْرک سعدی -جٌة هسجد خالد تي ٍلد

8

هدیا آظاًرٍ ایوي گعتر

پدرام ٍیعاًی فر

33292385

1400/02/11

سٌٌدج -ضْرک کطاٍرز -تاالتر از خوح تٌسیي -رٍترٍ داًطگاُ فٌی حرفِ ای دختراى

9

ظاٍیط آًعاًبر رایا

یاظر بْراهی

33663054

1402/06/31

ظٌٌدج -ؼریف آباد -خیاباى لائن همام فراّاىی -رٍبِ رٍی هدرظِ امید اًمالب  -پالن ۴۳

10

ظٌِ اٍج بر اٍراز

ؼاَّ رحواى ًصاد

33731333

1400/02/02

سٌٌدج  -ضْرک ساحلی  -تلَار ًظام هٌْدسی  -تقاطع تلَار ساحلی

11

جْاى آظاًبر ظٌِ

کَرغ لادری

33561859

1400/03/10

سٌٌدج -خیاتاى خضرزًدًُ -رسیدُ تِ میداى ضَرا

12

پیؽرٍ آظاًبر علیدی

ّیَا علیدی

33564749

1399/12/16

یدر  -میداى اٍراز -کَچِ ضادی یک
سٌٌدج -اًتْای خیاتاى آب

13

تکتا آظاًبر آبیدر

یَظف صادلی

35252252

1401/10/17

ی 6661851987
ی -کدخست
ی -جٌة هسجد هْد ُ
قرٍُ -خیاتاى هْد ُ

14

آرهیي آظاًبر کردظتاى

هجیدفالحی

33564683

1400/04/26

ی -تلَار قدس -ج 48
سٌٌدج -میداى ظفر ُ

15

شیَاى آظاًبر پیؽتاز صعَد

فردیي حاجی زادُ

36232016

1400/08/17

سقس  -میداى آزادی -خاساش تقی زادُ  -طثقِ ّوکف

16

ظپٌد صٌعت کردظتاى

ؼْرام ؼریفی پَر

35252442

1400/02/08

قرٍُ -خياتاى ضریعتی -جٌة حَزُ علويِ

17

هادآظاًبرٍکیلی

بٌْام ٍکیلی

36216149

1402/04/26

سقس  ،تلَار ٍحدت  ،جٌة کَچِ ی تراًِ  ،خالک 6

18

فٌی هٌْدظی اًدیؽیارظٌٌدج

هحود تردظت

33668436

1401/08/26

سٌٌدج -تکيِ ٍ چوي -جٌة هسجد تعثت  -خالک 1

19

ؼاّیي آظاًبر زریَار

هععَد یَظفی زادُ

33629974

1401/03/22

شاٍرز -تاالتر از خوح تٌسیي -جٌة اهالک هتيي
سٌٌدج -ضْرک ک

20

فرآز آظاًبر ظٌِ

فرزاد هیرزایی

33281655

1401/04/12

سٌٌدج -اًتْای خ کطاٍرزً -ثص کَچِ عوارت خسرٍ آتاد

21

طٌیي آظاًعَر غرب

عابدیي حویدی

33666673

1404/12/15

سٌٌدج -رٍترٍی خوح تٌسیي ضْرک کطاٍرز6617986439-

22

آًٍگ آظاًبر باالباى صٌعت

علی عظیوی فرح

33150882

1400/06/26

ی ترٍجردی  -خیاتاى خضر
ی  -حاجی آتاد  -خاییى تر از خیاتاى ضِ د
سٌٌد ج -میداى ظفر ُ

23

ّیَا آظاًبر راد کردظتاى

ظید هْدی حعیٌی

33169843

1400/05/14

ی -خیاتاى خضر زًدُ
سٌٌدج -میداى ظفر ُ

24

عوَد ظیر ٍکیلی ظمس

بْرام ٍکیلی

36279178

1400/08/21

ی
سقس -تلَار اًقالب -خیاتاى خرستار -رٍترٍی ادارُ آگاُ ی -ضرکت آساًسَر عوَد سر

25

اًتا آظاًبر پد یدُ َّر
ب

عباض ظلیم زادُ

33561801

1402/09/16

سٌٌدج – تلَار ضثلی – تقاطع اهيریِ

26

آظاًبر گعتر آربابا

صالح لادری

34236817

1399/12/10

تاًِ -هحلِ ضرکت ًفت -خیاتاى رجاییً -ثص کَچِ ًسترى یک  -ساختواى هحود

27

برًاپیؽرٍآظاًبرظٌِ

تَفیك هالظلیوی

33168312

1402/07/29

ی
سٌٌدج  -تلَار خضر زًدُ  -تاالتر از میداى ظفر ُ

28

آظاًبررًٍیکااَّراصدرا

ًیوا رظَلی

33177065

1400/09/06

ی  -خیاتاى خضر زًدُ  -خالک 53
سٌٌدج  -تاالتر از میداى ظفر ُ

اعتبار پروانه
سٌٌدج -تلَار کردستاى سِ راُ هَزُ خالک 1
بیجار -خیاباى ؼْدا – پالن 90

ی 6619943834
زًدُ خالک  - 5کد خست

ی 6691893475
احودی -طثقِ ّوکف  -کد خست
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پروانه

29

ظیرٍاى آظاى رٍ

حعي خعرٍ پَر

36239792

1402/03/20

ی  - 5ساختواى یاضار 5
سقس -خیاتاى سعدی ً -ثص کَچِ هرٍار د

30

تٌدیط آظاًبر کارا آزها پَیا

یی
جوال کر م

33179879

1402/04/11

ظٌٌدج -خیاباى خضر زًدًُ -بػ کَچِ بْرام

31

باراى آظاًبر کردظتاى

بْساد رضایی

35228599

1400/07/29

ی
عت  -رٍتِ رٍی حَزُ علن ُ
قرٍُ  -خ ضری ی

لیست شرکتهای بازرسی مجاز در استان کردستان
شرکت

مدیر شعبه

وضعیت

تلفن -فاکس

ردیف
1

آذر ظتاٍیس

ًَید هظفری

فعال

36228088

2

پَیا پرتَ تبریس

هْراى کریوی

فعال

33666562

3

هٌْدظی ایراى

بْوي اًتظاری

فعال

33281700

4

آتریي طرح آزها

ّیرغ رایج

فعال

33233606

5

داًاایدُ آل آبیدر

هیالد خیرآبادی

فعال

33384105
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