
 زاضای اػتباض اًجوي صٌفی کاض فطهایی

 

ف
زی

ض
 

 تؼساز اػضا ًام اًجوي صٌفی

 ًَع فؼالیت

 تاضید پایاى اػتباض تؼساز زٍضُ حَظُ فؼالیت تلفي آزضس

فِ
حط

ت 
ٌؼ

ص
 

 23/07/96 4 گٌثس 3330723 خ سپْثس قرًی -گٌثس  * 22 کارفرهایی ضرکت حول ًٍقل جازُ ای کاالّای ضرق استاى 101

 *  26 کارفرهایی صٌؼت آرز استاى  102
گرگاى تلَار جاًثازاى تؼس از صٌایغ زستی پالک 

143 
 6/7/96 4 استاى 2323874

 4/9/96 4 گرگاى 6681606 گرگاى ترهيٌال هرکسی  * 19 کارفرهایی ضرکتْای هسافرتری اتَتَسراًی گرگاى ٍحَهِ 104

  * 18 ى گلستاىکارفرهایی ضرکتْای حول ًٍقل تيي الوللی استا 105
ساذتواى  23گرگاى ذياتاى ٍلی ػصر ػسالت 

 103پالک  4ایراى ٍاحس 
 28/2/98 5 استاى 3268881

 25/03/97 6 استاى 5533511 ًاّار ذَراى هجتوغ هيالز طثقِ سَم  رگاىگ  * 520 کارفرهایی ضرکتْای ساذتواًی ٍتاسيساتی استاى گلستاى  106

 28/12/96 6 گرگاى 6625184 36ضْرک حافظ خ اٍل غرتی ج  * 21 قل زاذلی کاالگرگاىکارفرهایی ضرکتْای حول ًٍ 107

 22/5/95 5 گٌثس 3336365 ترهيٌال هسافرتری-خ تلَار سيٌا-گٌثس  * 15 کارفرهایی ضرکتْای اتَتَسراًی گٌثس ٍحَهِ 110

 30/4/96 4 گٌثس 09111792069 تگاُ کاللِسای -گٌثس  * 11 کارفرهایی ضرکتْای هيٌی تَسراًی گٌثس ٍحَهِ 111

 18/3/96 4 گرگاى 6680020 گرگاى هيساى قٌسّاری ترهيٌال هيٌی تَسراًی  * 16 کارفرهایی ضرکتْای هيٌی تَسراًی گرگاى ٍحَهِ 112

  * 99 کارفرهایی ضرکت ّای  ذسهاتی پطتيثاًی ٍفٌی ٍهٌْسسی  استاى گلستاى 114
 4هجتوغ کياى ط 23گرگاى خ ٍليؼصر ػسالت

 16ٍاحس
 22/10/97 4 استاى 2322520

 08/10/96 5 استاى 2354008 گرگاى ذياتاى تْطتی فلکِ هالقاتی  * 283 کارفرهایی اًثَُ سازاى هسکي گلستاى 117

 26/2/95 4 گٌثس 01723341997 10ج  -خ اًسیطِ جٌَتی -خ زاًطگاُ  -گٌثس  * 1001100 10کارفرهایی آهَزضگاّْای ذياطی گٌثس 123

 15/8/96 2 کاللِ 35421865 4کاللِ خ اسحاق فَالزی ًثص   * 42 کارفرهایی پيواًکاراى گاز کاللِ ٍهراٍُ تپِ ٍحَهِ 124

 4/4/95 4 گٌثس 33552868 2ج-12ک -خ طالقاًی -گٌثس  * 14 کارفرهائی ارایص ٍپيرایص  گٌثس 125

 20/12/96 2 استاى 2253800 سی ساذتواى ًظام هٌْس –آشر 5خ  -گرگاى  * 108 کارفرهایی هٌْسسيي ترق 127

 22/7/95 5 گرگاى ٍحَهِ 09111714356 ًثص گلثرگ ًْن-کَی گلْا-گرگاى  * 169 کارفرهایی پيواًکاراى گاز گرگاى 128

 19/6/95  گرگاى 01732262113 16ػسالت  -خ ٍليؼصر  * 247 کارفرهایی هؼواراى تجرتی گرگاى 130

 23 گاز تٌسر ترکوي کارفرهایی پيواًکاراى 132
*  

چْارراُ  –خ جوَْری اسالهی  -تٌسرترکوي

 فاراتی
 27/09/95 4 تٌسرترکوي 09111786329

 32 کارفرهایی هسیراى ٍاحسّای فٌی ٍهٌْسسی ٍصٌؼت استاى 133
*  

گرگاى خ هالقاتی تلَار ضْيس ضکاری  رٍترٍی 

 سازهاى صٌایغ ٍ هؼازى
 27/07/96 1 استاى 2337133

 14/2/97  ػلی آتاز 09112712419 4ػلی اتاز کتَل خ هسرػِ تي تست ذثاز تْطت  * 145 هایی هؼواراى تجرتی  ػلی آتازکارفر 134
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 تؼساز اػضا ًام اًجوي صٌفی

 تلفي آزرس ًَع تطکل

 تارید پایاى اػتثار تؼساز زٍرُ حَزُ فؼاليت

فِ
حر

ت 
ٌؼ

ص
 

  

136 
 24 کارفرهایی حفاراى گلستاى

*  
 -کورتٌسی -گرگاى تسرگراُ ضْيس کالًتری  

 رٍترٍی ضْرک ٍیال ضْر
 21/4/98 5 استاى 09111713405

138 
 105 کارفرهایی زفاترپيطرَاى ذسهات زٍلت

*  
 14گرگاى ذياتاى جوَْری رٍترٍی جوَْری 

 زفتر ارتثاطی کازراًی
 10/10/95 3 استاى 4425253

 26/9/96 4 استاى 3323755 گرگاى جازُ سرذٌکالتِ ضاليکَتی جرجاًی *  68 ى گلستاىکارفرهایی صٌؼت ضاليکَتی زاراى استا 139

 6/12/95 2 استاى 01732221622 5گرگاى تْارستاى ًثص تْار   * 45 کارفرهایی زفاتر ذسهاتی هسافرتی ٍایراًگرزی ٍجْاًگرزی گلستاى   140

 8/9/96 2 استاى 0173235070 30ٍ32تيي جاًثاز  -تلَار جاًثازاى  * 198 کارفرهایی ضرکتْای هٌْسسی ترق استاى گلستاى 144

 19/05/96 3 آق قال 5227174 تلَار تاٌّر-آق قال  * 35 کارفرهایی پيواًکاراى گاز آق قال 145

 21/11/96 4 استاى 09113711478 36ذياتاى ٍلی ػصر ػسالت   * 156 کارفرهایی هٌْسسيي تاسيساتی هکاًيکی استاى 146

 22/9/95 2 گٌثس 09111723651 خ قيام جٌَتی -گٌثس  * 15 کارفرهایی  هؼواراى تجرتی گٌثس 147

  * 23 کارفرهایی ضرکتْای پيواًکاری رٍضْای ًَیي آتياری استاى گلستاى 148
گرگاى ذياتاى ش تْطتی اتتسای تلَار تْارستاى 

 4913833137کسپستی 
 21/10/96 1 استاى 32247658

 10/8/97 4 استاى 09111759497 خ ٍليؼصر-گرگاى   * 147 ًوایٌسگاى تيوِ ایراى استاى کارفرهایی 151

 15/11/96 1 کاللِ 35421865 هراٍُ تپِ ذياتاى اًقالب جٌة ًظام هٌْسسی  * 16 کارفرهایی پيواًکاراى گاز ذاًگی ٍ تجاری ضْرستاى هراٍُ تپِ 153

 17/8/97 4 آزازضْر 09119799281 آزازضْر ذياتاى گرگاى ذياتاى هسار  * 27 ْرکارفرهایی ضرکتْای پيواًکاراى گاز آزازض 156

 1/11/95 4 گٌثس 5559296 خ طالقاًی ضرقی  * 40 کارفرهایی اًجوي صٌفی پيواًکاراى گاز گٌثس 158

 21 کارفرهایی کارذاًجات آجر هاضيٌی استاى 159
 * 

ساذتواى  33گرگاًد ٍلی ػصرًثص ػسالت 

 7هرٍاریس طثقِ 
 31/1/96 4 استاى 2335512

 54 کارفرهایی ًوایٌسگاى تيوِ آسيا استاى گلستاى 161
*  

گرگاى هيساى ضْرزاری پاساش ضيرًگی طثقِ زٍم 

 زفتر اًجوي
 14/7/95 3 استاى 09113710695

 20 کارفرهایی پيواًکاراى گاز کرزکَی 162
*  

طثقِ فَقاًی  -ذياتاى ٍليؼصر  -َی کرزک

 ػکاسی حاهس
 4/9/95 3 کرزکَی 3443285

 27/8/97 2 استاى 09121334512 گرگاى ًثص جازُ فيض آتاز ًوایٌسگی جاللی  * 14 کارفرهایی ًوایٌسگی سایپا استاى 163-2/3-25

 29/4/96 2 هيٌَزضت 09111795892 گاليکص خ اهام رٍتَی ّتل تریا  * 11 کارفرهایی پيواًکاراى گاز گاليکص 166

 22/2/96 3 استاى 32362714 هجتوغ اریا 5ذياتاى ٍلی ػصر ػسالت  گرگاى  * 20 کارفرهایی  کاریاتی ّای غيرزٍلتی استاى گلستاى 167
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ض
 

 تؼساز اػضا ًام اًجوي صٌفی

 ًَع تطكل

 تاضید پایاى اػتباض تؼساز زٍضُ ضْطستاى هحل فؼالیت تلفي آزضس

فِ
حط

ت 
ٌؼ

ص
 

 41/12/90 2 استاى 19444711190 8ضْطیَض -پاضسگطگاى   * 22 کاضفطهایی آهَظضگاّْای آظاز فٌی ٍحطفِ ای صٌایغ غصایی استاى 471

 41/17/97 2 استاى 19449717929 ازاضُ کل هٌابغ طبیؼی ٍ آبریعزاضی استاى گلستاى  * 81 کاضفطهایی هطتؼساضاى استاى   -471

 91 فطهایی ضطکتْای گاظ ضساًی ضاهیاى ٍحَهِکاض 478
*  

استاى گلستاى ضْطستاى ضاهیاى ذیاباى اهام کَچِ 

 ضٍبطٍی ًاًَایی ػسكطی
 22/7/97 9 ضاهیاى 19444779171

 20/4/90 2 استاى 19444748981 گطگاى ذیاباى ٍلی ػصط هجتوغ ابَضیحاى  * 499 کاضفطهایی هٌْسساى هؼواض استاى -481

 9/1/91 2 آظازضْط 19442794891 42گلعاض  -هعاضاظازضْط ذیاباى   * 41 هایی هسیطاى آهَظضگاّْای آظاز آضایص ٍپیطایص آظازضْطکاضفط 480

 9/1/91 2 آظازضْط 14710722002 71آظازضْط خ اهام کَچِ ٍالیت زٍم اًتْای کَچِ پ  * 42 کاضفطهایی آهَظضگاّْای آظاز ذیاطی آظازضْط 489

 22/9/97 2 کطزکَی 91917441 42کطزکَی خ پاسساضاى گل یاظزّن پ  * 41 ی هَسسیي آهَظضگاّْای آظاز فٌی ٍ حطفِ ای ضْطستاى کطزکَیکاضفطهای 214

 1/9/91 4 تطکوي 19444781891 گویطاى خ هطظباًاى  * 42 کاضفطهایی پیواًكاضاى گاظ ضْطستاى گویطاى ٍ حَهِ 219

 41/41/91 4 فاضل اباز 19444710701 طبقِ فَقاًی -خ ضحوت اباز-فاضل اباز   * 41 ابازکاضفطهایی پیواًكاضاى گاظفاضل  217

 20/41/91 4 استاى 92202047 1ساذتواى صسف طبقِ 49گطگاى ػسالت   * 41 کاضفطهایی پیواًكاضاى ذطَط لَلِ گاظ استاى 218

 1/2/91 4 استاى 19444784211 ساظهاى ًظام هٌْسسی استاى گلستاى-خ آشض  -گطگاى  * 40 گلستاىکاضفطهایی ضطکت ّای آظهایطگاّی غئَ تكٌیک ٍهقاٍهت هصالح استاى  219

 29/2/96 1 استاى 2363122 صٌایغ زستی جٌة 18رٍترٍی اشر  -آشر 5خ  -گرگاى   * 53 اًجوي صٌفی کارفرهایی کارذاًجات تتي اهازُ استاى گلستاى 210

ای آزاز فٌیی ٍحرفیِ ای حسیاتساری اسیتاى     اًجوي صٌفی کارفرهایی آهَزضگاّْ 211

 گلستاى

12 
 27/3/96 1 استاى 32220973 32ًثص ػسالت  -خ ٍليؼصر  -گرگاى   *

 25/4/96 1 ػلی اتاز 6228977 جٌة تاًک کطاٍرزی -خ اهام رضا  -ػلی اتاز   * 30 اًجوي صٌفی کارفرهایی ضرکتْای گازرساًی ضْرستاى ػلی آتاز 213

کارفرهایی آهَزضگاّْای آزاز فٌی ٍحرفِ ای ضْرستاى گرگیاى ٍآق  اًجوي صٌفی  214

 قال

14 
*  

ضرکت اریا - 3ًثص اهام رضا -خ اهام رضا  -گرگاى 

 سپٌس
 2/6/96 1 گرگاى 32355935

 4/1/97 4 تاىاس 92197298 ساذتواى الواس 01گطگاى ًاّاضذَضاى ًبص ػسالت   * 49 کاضفطهایی ساظًسگاى هسكي ٍ ساذتواى استاى گلستاى 248

 29/1/97 4 گٌبس 19449701187   * 28 کاضفطهایی زفاتط فٌاٍضی اطالػات ٍ اضتباطات ضٍستایی گٌبس 249

  * 14 کارفرهایی فٌاٍری اطالػات گرگاى 224
 -پاساشآپازاًا   -5ػسالت -ذياتاى ٍليؼصر  -گرگاى

 5طثقِ 
 22/04/97 3 گرگاى 32264337

224 
 14 هَزضگاّْای آزاز ضْرستاى گاليکصاًجوي صٌفی کارفرهایی آ

*  
اهَزضگاُ ازاز فٌی ٍحرفِ  -خ اهام ذويٌی  -گاليکص

 ای ضْرستاى گاليکص
 1 گاليکص 09117271350

21/8/97 
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 تؼساز اػضا ًام اًجوي صٌفی

   ًَع تطكل

 تاضید پایاى اػتباض تؼساز زٍضُ ّا حَظُ فؼالیت

فِ
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ت 
ٌؼ

ص
 

 تلفي آزضس

225 
 11 اًجوي صٌفی کارفرهائی پرٍرش زٌّسگاى اسة استاى

*  

-خ تْطتی  -گرگاى

اتحازیِ -12تْطت 

 اسثساراى

 26/12/97 1 گرگاى 32321142

227 
 10 کارفرهایی پيواًکاراى سازُ ّای تتٌی گرگاى

*  
-45ػسالت 3طثقِ  -

 هجتوغ ضْری
 20/03/97 2 گرگاى 32322596

  * 41 از ضایاًِ ػلی ابازکاضفطهایی آهَظضگاّْای  آظ 228
ذیاباى ٍضظش -ػلی اباز 

 بطج سپٌتا
 22/12/98 9 ػلی اباز 14791227717

229 
اًجوي صٌفی کارفرهایی زفاتر پيطرَاى ذسهات زٍلیت رٍسیتایی اسیتاى    

 گلستاى
13 *  

-سایت ازاری  -گرگاى 

ازارُ کل فٌاٍری اطالػات 

 ٍارتثاطات

 27/2/98 1 استاًی 34326920

230 
ي صٌفی کارفرهایی آهَزضگاّْای آزازفٌی ٍحرفِ ای ضْرستاى اًجو

 هيٌَزضت
17 *  

خ سيسجوال -هيٌَزضت 

 14ًثص ضکَفِ  -السیي 

 آهَزضگاُ سارًاز

 24/11/97 1 هيٌَزضت 09117037121

 


