شماره :

اترخي :

ويپست :
«استانداردها – زتان مشترك جهان»
( شرکتهای نصاب مجاز ته فعالیت در استان کردستان )
ردیف

شرکت

مدیر فنی

تلفن

آدرس

تاریخ اعتثار
پروانه

1

اًذازیاراى آساًثرآسایش
کردسساى

هحوذ فارٍق احوذ ی

33129830

98/05/21

سٌٌذج -تلَار کردسساى سِ راُ هَزُ خالک 1

2

اٍیي آساًثر سٌِ

َّضٌگ هرادی

33720136

98/06/13

سٌٌذج-ضْرک آتیذر-جٌة خل َّایی-قطؼِ 19

3

آساًثر ضلیر آررتایجاى

ٍیسی

33661998

1399/10/19

سٌٌذج  -تلَارخاسذاراى  -اتسذا ی خیاتاى جام جن  -خالک 2

4

آریي آساًثر غرب

حاهذ لطفی

35251560

99/12/17

قرٍُ -چْار راُ آیذ الِ خاهٌِ ا ی

5

آرهیي آساًثر کردسساى

هجیذ فالحی

33564683

99/03/02

سٌٌذج-هیذاى اهام ضافؼی-جٌة دادگاُ زجذیذ ًظر

6

آریا آساًثر سٌِ

ػوار هرغَتی

33667226

1400/03/27

یدر -خیاتاى اًصارجٌة خل ػاتر
سٌٌذج-ضْرک آب

7

آساى هْرجَیاى گرٍس

احوذ آٍجی

33731333

1398/02/02

اسساى کردسساى -بیجار  -خیاتاى ضْذا  -خالک 90

8

هذیا آساًرٍ ایوي گسسر

هرزضی ٍیساًی فر

33292385

1400/02/11

سٌٌذج  -چْارراُ صفر ی اٍل خیاتاى جامی رٍترٍی تْسیسری خالک
156

9

تاراى آساًثر کردسساى

تْساد رضایی

35228599

99/07/02

ی
قرٍُ – خیاتاى ضریػری رٍتِ رٍی حَزُ ػلن ُ

10

الثرز آساًثر سٌِ

تخسیار فاًی

33626198

99/06/26

سٌٌذج-ضْرک سؼذی جٌة هسجذخالذتي ٍلیذ

11

خیام گسسر َّر

ػثاس سلین زادُ

33664352

98/08/24

سٌٌذج-خ داًطگاُ رٍترٍی داًطگاُ کردسساى خال ک 14

12

خیطرٍ آساًثر ػلیذی

ّیَا ػلیذی

33564749

99/12/16

13

زکسا آساًثر آتیذر

اهیر صادقی

35252252

98/05/14

ی
ی ،جٌة هسجذ هْذ ُ
قرٍُ -خیاتاى هْذ ُ

14

زٌذیس آساًثر کارآزهاخَیا

رضا اللْیاری

33179879

99/02/11

سٌٌذج خیاتاى خضر زًذُ ًثص کَچِ تْرام

15

هاد آساًثر ٍکیلی

تٌْام ٍکیلی

36216149

99/03/07

سقس  ،تلَار ٍحذذ  ،جٌة کَچِ ی زراًِ  ،خالک 6

16

سدٌذ صٌؼر کردسساى

ًَیذ ضریفی خَر

35252442

1400/02/08

قرٍُ -خیاتاى ضریؼسی جٌة حَزُ ػلویِ

17

سٌِ اٍج تر اٍراز

خَیا هحوذی

33731333

1400/02/02

سٌٌذج ضْرک ساحلی تلَار ًظام هٌْذسی زقاطغ تلَار ساحلی

18

سٌِ دش ارزفاع

فردیي ٍکیلی

33666408

98/10/05

سٌٌذج  -ضْرک سؼذ ی -جٌة هسجذ خالذ تي ٍلید

19

ضاّیي آساًثر زریَار

هسؼَد یَسفی زادُ

33629974

1401/03/22

سٌٌذج -ضْرک کشاٍرز -تاالزر از خوح تٌسیي -جٌة اهالک هسیي

20

فٌی هٌْذسی
اًذیطیارسٌٌذج

ػثاس تازیار

33668436

98/08/26

سٌٌذج -زکیِ ٍ چوي -جٌة هسجذ تؼثر خالک 1

21

سیرٍاى آساى رٍ

حسي خسرٍ خَر

36239792

98/12/20

ی  5ساخسواى یاضار 5
سقس-خیاتاى سؼذی ًثص کَچِ هرٍار د

22

ًَیى تاالتر سقس

ػثذالرحوي فقِ
سَری

36212792

99/09/13

سقس -خیاتاى هؼلن  -تاالزر از درهاًگاُ حکیم  -رٍترٍی آهَزضگاُ
راًٌذگی جیضرٍ

23

صٌؼر سازاى کاردٍک

سیاٍش آزاد خَر

33775611

99/04/12

سٌٌذج -ضْرک تْاراى -تلَار  22تْوي  -خاییي زر از سِ راّی خاٍاى

24

طٌیي آساًسَر غرب

خسرٍ ٍفایی

33666673

98/12/10

سٌٌذج -رٍتِ رٍی خوح تٌسیي ضْرک کطاٍرز6617986439 -

25

ئاٍاذ آساًثر کردسساى

جوال رسسگار

33624875

99/12/05

سٌٌذج خیاتاى حافظ -کَچِ دُ هسر ی دٍم  -خالک 16

26

سایٌا آساًثر سٌِ

ّیَا احوذی

33720313

99/10/07

ی
سٌٌذج  -خیاتاى خضر زًذُ  -تاال زر از خارک ظفر ُ

یدر میداى اٍراز کَچِ ضاد ی یک
سٌٌذج-اًسْای خیاتاى آب
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27

جْاى آساًثر سٌِ

کَرش قادری

33561859

1400/03/10

سٌٌذج  -خیاتاى خضرزًذُ ً -رسیدُ تِ میداى ضَرا

28

ًالی رُ خَیاى آساًثر تاًِ

هحوذ اهیي حسیٌی

34238109

1398/11/10

تاًِ  -سِ راُ طالقاىی  -ساخسواى ًالی  -طثقِ  - 3کذ خسری
6691834197

29

فرآز آساًثر سٌِ

فرزاد هیرزایی

33281655

1401/04/12

سٌٌذج  -اًسْا ی خ کطاٍرز ً -ثص کَچِ ػوارذ خسرٍ آتاد

لیست شرکتهای تازرسی مجاز در استان کردستان ته ترتیة حروف الفثا
شرکت

مدیر شعثه

وضعیت

تلفن -فاکس

ردیف
1

آرر سساٍیس

ًَیذ هظفری

فؼال

36228088

2

خَیا خرزَ زثریس

هْراى کریوی

فؼال

33666562

3

هٌْذسی ایراى

تْوي اًسظاری

فؼال

33281700
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