شماره :

اترخي :

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

شرکت

مدیر عامل

تلفن

آدرس

تاریخ
اعتبار پروانه

1

اًدازیاراى آساًبرآسایش کردستاى

هحود فارٍق احود ی

33129830

1400/05/21

سٌٌدج -تلَار کردستاى سِ راُ هَزُ خالک 1

2

باًتا آساًبر پدیدُ َّر

عباس سلین زادُ

33664352

99/08/24

سٌٌدج -رٍترٍی داًطگاُ کردستاى -جٌة خل زاًکَ  -خالک 14

3

آساًبر شلیر آذربایجاى

یَسف علی صالحی فرد

33661998

1399/10/19

سٌٌدج  -تلَارخاسداراى  -اتتدای خیاتاى جام جن  -خالک 2

4

آذیي آساًبر غرب

حاهد لطفی

35251560

99/12/17

قرٍُ -چْار راُ آیت الِ خاهٌِ ای

5

البرز آساًبر سٌِ

یسداى فاًی

33626198

99/06/26

سٌٌدج  -ضْرک سعدی  -جٌة هسجد خالدتي ٍليد

6

آریا آساًبر سٌِ

ّیوي احودی

33667226

1400/03/27

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

7

آرسام آساًبر باًتا سٌِ

بی گرد رحواًی

33560400

1399/10/23

سٌٌدج– اًتْای خياتاى کطاٍرز– ًرسيدُ تِ خارک ظفریِ– خالک 48

8

هدیا آساًرٍ ایوي گستر

پدرام ٍیساًی فر

33292385

1400/02/11

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

9

آساًبر سیراى پاسارگاد

رضا سْرابی

36220017

99/10/09

سقس -میداى آزادی -جٌة کفص فرٍشی گلطي -ساختواى هْر -طثقِ 3

10

شعبِ اٍج رساى تبریس

هحودًدائی شٌگل

34259045

1401/07/25

ی ی -طثقِ سَم
ی ًَ د
تاًِ -جٌة ضرکت ًفت -خیاتاى ضْدا -کَچِ تریفِ  -9خاساش هصطف

11

جْاى آساًبر سٌِ

کَرش قادری

33561859

1400/03/10

سٌٌدج -خیاتاى خضرزًدًُ -رسیدُ تِ میداى ضَرا

12

پیشرٍ آساًبر علیدی

ّیَا علیدی

33564749

99/12/16

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

13

تکتا آساًبر آبیدر

یَسف صادقی

35252252

1401/10/17

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

14

آرهیي آساًبر کردستاى

هجیدفالحی

33564683

1400/04/26

ی -تلَار قدس -ج 48
سٌٌدج -میداى ظفر ُ

15

زریبار آساًبر هریَاى

هْدی تازیک

34592494

99/06/09

ی
ی -رٍترٍی آهَزضگاُ راًٌدگ
ی عثادتً -رسیدُ تِ سِ راُ تْسیست
هریٍاى -خیاتاى ضِ د

16

سپٌد صٌعت کردستاى

شْرام شریفی پَر

35252442

1400/02/08

قرٍُ -خياتاى ضریعتی -جٌة حَزُ علويِ

17

هادآساًبرٍکیلی

بٌْام ٍکیلی

36216149

1402/04/26

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

18

هْارت

فٌی هٌْدسی اًدیشیارسٌٌدج

هحود تردست

33668436

1401/08/26

سٌٌدج -تکيِ ٍ چوي -جٌة هسجد تعثت  -خالک 1

19

شاّیي آساًبر زریَار

هسعَد یَسفی زادُ

33629974

1401/03/22

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

20

فرآز آساًبر سٌِ

فرزاد هیرزایی

33281655

1401/04/12

سٌٌدج -اًتْای خ کطاٍرزً -ثص کَچِ عوارت خسرٍ آتاد

21

طٌیي آساًسَر غرب

عابدیي حویدی

33666673

1404/12/15

سٌٌدج -رٍترٍی خوح تٌسیي ضْرک کطاٍرز6617986439-

22

ًَیى باالبر سقس

لقواى فقِ سَری

36212792

99/09/13

یضرٍ
یج
ی  -رٍترٍی آهَزضگاُ راًٌدگ
سقس -خیاتاى هعلن -تاالتر از درهاًگاُ حکم

23

َّزاى آساًبر سٌِ

زبیرًعوتی

33155354

1399/10/27

ی
ی ترق  -خالک  - 85کد خست
سٌٌدج -خیاتاى چْار تاغ  -ررٍترٍی خست قد م

24

اٍیي آساًبر سٌِ

ًظام رجبی

33720136

99/10/11

یدر  -جٌة خل َّایی -قطعِ 19
سٌٌدج -ضْرک آب

25

ئاٍات آساًبر کردستاى

جوال رستگار

33624875

99/12/05

سٌٌدج -خیاتاى حافظ -کَچِ دُ هتری دٍم -خالک 16

26

آساًبر گستر آربابا

صالح قادری

34236817

1399/12/10

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

27

ًالی رُ پَیاى آساًبر باًِ

هحود اهیي حسیٌی

34238109

1399/10/05

ی 6691834197
تاًِ  -سِ راُ طالقاىی  -ساختواى ًالی  -طثقِ  - 3کد خست

28

آساى هْر جَیاى گرٍس

احود آٍجی

38213829

1400/03/21

بیجار -خیاباى شْدا – پالک 90

6615654633

ی 6691893475
احودی -طثقِ ّوکف  -کد خست
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29

ّیَا آساًبر راد کردستاى

سید هْدی حسیٌی

33169843

ی -خیاتاى خضر زًدُ
سٌٌدج -میداى ظفر ُ

1400/05/14

30
31
32
33

لیست شرکتهای بازرسی مجاز در استان کردستان
شرکت

مدیر شعبه

وضعیت

تلفن -فاکس

ردیف
1

آذر ستاٍیس

ًَید هظفری

فعال

36228088

2

پَیا پرتَ تبریس

هْراى کریوی

فعال

33666562

3

هٌْدسی ایراى

بْوي اًتظاری

فعال

33281700

4

آتریي طرح آزها

سوکَ رشیدی

فعال

33233606
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