شماره :

اترخي :

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

شرکت

مدیر عامل

تلفن

آدرس

تاریخ
اعتبار پروانه

1

اًدازیاراى آساًثرآسایش کردستاى

هحود فارٍق احود ی

33129830

1400/05/21

سٌٌدج -تلَار وردستاى سِ راُ هَزُ خالن 1

2

آساى هْر جَیاى گرٍس

احود آٍجی

38213829

1400/03/21

تیجار -خیاتاى شْدا – پالک 90

3

آساًثر شلیر آذرتایجاى

یَسف علی صالحی فرد

33661998

1399/10/19

سٌٌدج  -تلَارخاسداراى  -اتتدای خیاتاى جام جن  -خالن 2

4

آذیي آساًثر غرب

حاهد لطفی

35251560

99/12/17

لرٍُ -چْار راُ آیت الِ خاهٌِ ای

5

الثرز آساًثر سٌِ

یسداى فاًی

33626198

99/06/26

سٌٌدج  -ضْرن سعدی  -جٌة هسجد خالدتي ٍليد

6

آریا آساًثر سٌِ

ّیوي احودی

33667226

1400/03/27

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

7

آرسام آساًثر تاًتا سٌِ

تی گرد رحواًی

33560400

1399/10/23

سٌٌدج– اًتْای خياتاى وطاٍرز– ًرسيدُ تِ خارن ظفریِ– خالن 48

8

هدیا آساًرٍ ایوي گستر

پدرام ٍیساًی فر

33292385

1400/02/11

سٌٌدج -ضْرن وطاٍرز -تاالتر از خوح تٌسیي -رٍترٍ داًطگاُ فٌی حرفِ ای دختراى

9

آساًثر سیراى پاسارگاد

رضا سْراتی

36220017

99/10/09

سمس -میداى آزادی -جٌة وفص فرٍشی گلطي -ساختواى هْر -طثمِ 3

10

شعثِ اٍج رساى تثریس

هحودًدائی شٌگل

34259045

1401/07/25

ی ی -طثمِ سَم
ی ًَ د
تاًِ -جٌة ضروت ًفت -خیاتاى ضْدا -وَچِ تریفِ  -9خاساش هصطف

11

جْاى آساًثر سٌِ

کَرش قادری

33561859

1400/03/10

سٌٌدج -خیاتاى خضرزًدًُ -رسیدُ تِ میداى ضَرا

12

پیشرٍ آساًثر علیدی

ّیَا علیدی

33564749

99/12/16

یدر  -میداى اٍراز -وَچِ ضادی ین
سٌٌدج -اًتْای خیاتاى آب

13

تکتا آساًثر آتیدر

یَسف صادقی

35252252

1401/10/17

ی 6661851987
ی -ودخست
ی -جٌة هسجد هْد ُ
لرٍُ -خیاتاى هْد ُ

14

آرهیي آساًثر کردستاى

هجیدفالحی

33564683

1400/04/26

ی -تلَار لدس -ج 48
سٌٌدج -میداى ظفر ُ

15

زریثار آساًثر هریَاى

هْدی تازیک

34592494

99/06/09

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

16

سپٌد صٌعت کردستاى

شْرام شریفی پَر

35252442

1400/02/08

لرٍُ -خياتاى ضریعتی -جٌة حَزُ علويِ

17

هادآساًثرٍکیلی

تٌْام ٍکیلی

36216149

1402/04/26

سمس  ،تلَار ٍحدت  ،جٌة وَچِ ی تراًِ  ،خالن 6

18

هْارت

فٌی هٌْدسی اًدیشیارسٌٌدج

هحود تردست

33668436

1401/08/26

سٌٌدج -تىيِ ٍ چوي -جٌة هسجد تعثت  -خالن 1

19

شاّیي آساًثر زریَار

هسعَد یَسفی زادُ

33629974

1401/03/22

شاٍرز -تاالتر از خوح تٌسیي -جٌة اهالن هتيي
سٌٌدج -ضْرن ن

20

فرآز آساًثر سٌِ

فرزاد هیرزایی

33281655

1401/04/12

سٌٌدج -اًتْای خ وطاٍرزً -ثص وَچِ عوارت خسرٍ آتاد

21

طٌیي آساًسَر غرب

عاتدیي حویدی

33666673

1404/12/15

سٌٌدج -رٍترٍی خوح تٌسیي ضْرن وطاٍرز6617986439-

22

ًَیى تاالتر سقس

لقواى فقِ سَری

36212792

99/09/13

یضرٍ
یج
ی  -رٍترٍی آهَزضگاُ راًٌدي
سمس -خیاتاى هعلن -تاالتر از درهاًگاُ حهم

23

َّزاى آساًثر سٌِ

زتیرًعوتی

33155354

1399/10/27

ی
ی ترق  -خالن  - 85ود خست
سٌٌدج -خیاتاى چْار تاغ  -ررٍترٍی خست لد م

24

اٍیي آساًثر سٌِ

ًظام رجثی

33720136

99/10/11

یدر  -جٌة خل َّایی -لطعِ 19
سٌٌدج -ضْرن آب

25

ئاٍات آساًثر کردستاى

جوال رستگار

33624875

99/12/05

سٌٌدج -خیاتاى حافظ -وَچِ دُ هتری دٍم -خالن 16

26

آساًثر گستر آرتاتا

صالح قادری

34236817

1399/12/10

تاًِ -هحلِ ضروت ًفت -خیاتاى رجاییً -ثص وَچِ ًسترى ین  -ساختواى هحود

27

ًالی رُ پَیاى آساًثر تاًِ

هحود اهیي حسیٌی

34238109

99/10/05

ی 6691834197
تاًِ  -سِ راُ طالماىی  -ساختواى ًالی  -طثمِ  - 3ود خست

28

سپْر ًگیي ایراًیاى

عطا هحودی تلَار

33627454

99/09/11

کردستاى  -سٌٌدج  -شْرک کشاٍرز  -تاالتر از پوپ تٌسیى  -جٌة هْد کَدک کوٌد

6615654633

ی 6691893475
احودی -طثمِ ّوىف  -ود خست
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29

ّیَا آساًثر راد کردستاى

سید هْدی حسیٌی

33169843

1400/05/14

ی -خیاتاى خضر زًدُ
سٌٌدج -میداى ظفر ُ

30

ساٍیس آًساًثر رایا

یاسر تْراهی

33663054

1402/06/31

سٌٌدج -شریف آتاد -خیاتاى قائن هقام فراّاىی -رٍتِ رٍی هدرسِ امید اًقالب  -پالک ۴۳

31

هیْي آسای زهاًِ

اتَالفضل حسیي پَر

33564654

1401/10/29

یهارستاى سیدالطْدا ییً -ثص وَچِ خردیس 2
سٌٌدج  -هثارن آتاد -خاییى تر از ب

32

عوَد سیر ٍکیلی سقس

تْرام ٍکیلی

36279178

1400/08/21

ی
سمس -تلَار اًمالب -خیاتاى خرستار -رٍترٍی ادارُ آگاُ ی -ضروت آساًسَر عوَد سر

33

شیَاى آساًثر پیشتاز صعَد

فردیي حاجی زادُ

36232016

1400/08/17

سمس  -میداى آزادی -خاساش تكی زادُ  -طثمِ ّوىف

34

آًٍگ آساًثر تاالتاى 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 ُ
ی 6619943834
زًدُ خالن  - 5ود خست

لیست شرکتهای بازرسی مجاز در استان کردستان
وضعیت

تلفن -فاکس

ردیف

شرکت

مدیر شعبه

1

آذر ستاٍیس

ًَید هظفری

فعال

36228088

2

پَیا پرتَ تثریس

هْراى کریوی

فعال

33666562

3

هٌْدسی ایراى

تْوي اًتظاری

فعال

33281700

4

آتریي طرح آزها

ّیرش رایج

فعال

33233606

5

داًاایدُ آل آتیدر

هیالد خیرآتادی

فعال

33384105
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