شركت هاي بازرسي تایید صالحیت شده در امر بازرسي كاالهاي وارداتي براساس اولین
شماره پروانه
دفتر ارزیابي كیفیت كاالهاي صادراتي و وارداتي
دبیرخانه هیأت ارزیاب
« آذرماه » 1398

.1

به استناد مصوبه هیات ارزیاب  : 97/12/06پروانه بازرسي شركت مهندسي مشاور آب كرخه به درخواست شركت مذكور در كلیه دامنه ها و حوزه هاي جغرافیایي از تاریخ
 97/12/06ابطال گردید.

.2

به استناد مصوبه هیات ارزیاب  : 97/11/08پروانه بازرسي شركت بازرسي فني و مهندسي نوآوران كیفیت پارس در كلیه دامنه ها و حوزه هاي جغرافیایي سراسر دنیا تا
اطالع ثانوي تعلیق گردید.

.3

به استناد مصوبه هیات ارزیاب  : 97/05/22پروانه بازرسي شركت امیک (به نمایندگي خدمات مدیریت صنایع) در كلیه دامنه ها و حوزه هاي جغرافیایي از تاریخ 97/05/22
ابطال گردید.

.4

با تمدید پروانه شركت رده بندي آسیا  -كیش موافقت نگردیده است.

شركت هاي بازرسي " ایراني " تایید صالحیت شده در امر بازرسي كاالهاي وارداتي
نام شركت

نام اختصاصي بین المللي

زمینه بازرسي

نشاني دفتر شركت  -تلفن و دورنگار

شماره و
تاریخ

ردیف

صدور و
انقضاء
پروانه
بازرسي

1

شركت خدمات كیفیت آریا اس جي
اس

ARYA SGS
QUALITY
SERVICES CO.

تهران -میدان توحید -نصرت غربي –پالک

-مواد غذایي محصوالت كشاورزي روغن هاي گیاهي :پنبه خام

19

-نفت ،مواد نفتي و پتروشیمي

تلفن 021 – 66592139:

-مواد معدني

دورنگار 021- 66424748 :

-كاالهاي مصرفي :به استثناء موتور سیکلت

97/10/17

-كاالهاي صنعتي  :به استثناء انواع جرثقیل ،باالبر(آسانسور برقي) ،لیفتراک ،ماشین آالت

98/10/17

101 -19

كشاورزي تجهیزات شهربازي و بادي و پله برقي.
وارداتي در سراسر دنیا
2
شركت خدمات بازرسي بین المللي
بخرد

BEKHRAD
INTERNATIONAL
INSPECTION
SERVICES
) ( B.I.S

تهران  -خیابان دكتر شریعتي – باالتر از

-مواد غذایي ،محصوالت كشاورزي و روغن هاي گیاهي

میرداماد  -ایستگاه مینا – كوچه زرین – برج

-نفت  ،مواد نفتي و پتروشیمي

مینا – شماره  ،1189/1طبقه ششم

-مواد معدني

تلفن 22894345 :

-كاالهاي مصرفي :به استثناء موتور سیکلت

دورنگار 22894304 :

كاالهاي صنعتي :به استثناء ماشین آالت سنگین  ،راهسازي و معدني  ،كشاورزي  ،مخازنتحت فشار ،تجهیزات شهربازي و بادي ،انواع جرثقیل و لیفتراک

102 -18
97/9/15
98/9/15

وارداتي در سراسردنیا
3

شركت بازرسي مهندسي و صنعتي
ایران

& INDUSTRIAL
ENGINEERING
INSPECTION CO. of
IRAN

تهران  -خیابان ولیعصر  -روبروي پارک
ملت  -خیابان اسفندیار  -شماره 54
تلفن ، 88778892 :
دورنگار 88772300 :

مواد غذایي ،محصوالت كشاورزي و روغن هاي گیاهينفت  ،مواد نفتي و پتروشیمي-مواد معدني

104 -20
98/05/20
99/05/20

كاالهاي مصرفي:به استثناء خودرو و موتور سیکلتكاالهاي صنعتي :به استثناء ماشین آالت سنگین ،راهسازي ،معدني ،كشاورزي و پله برقي.وارداتي در سراسر دنیا

در هنگام واگذاری کار به شرکت های بازرسی حتما به تاریخ انقضاء پروانه توجه شود .شرکت ها مکلفند حداقل دو ماه قبل از تاریخ انقضا ،به جهت جلوگیری از حذف نام خود از لیست ،در خصوص تمدید پروانه ،برابرتشریفات مندرج
در آیین نامه تایید صالحیت شرکت های بازرسی کاال اقدام نمایند .مسئولیت هر گونه عقد قرار داد خارج از بازه زمانی(تاریخ) مندرج در جدول بر عهده طرفین قرار داده بوده و با توجه به درج زمان انقضاء هیچگونه اعتراض
بعدی مسموع نمی باشد .

شركت هاي بازرسي " ایراني " تایید صالحیت شده در امر بازرسي كاالهاي وارداتي
نام شركت

نام اختصاصي بین المللي

زمینه بازرسي

نشاني دفتر شركت  -تلفن و دورنگار

شماره و
تاریخ

ردیف

صدور و
انقضاء
پروانه
بازرسي

4

شركت مهندسي و بازرسي فني ایکا

IKA ENGINEERING
and TECHNICAL
INSPECTION CO.

تهران – بزرگراه افریقا – بلوار آرش – شماره

 -نفت ،مواد نفتي و پتروشیمي :پتروشیمي

4

-مواد معدني

تلفن 021- 88798082 :

-كاالهاي مصرفي  :شیمیایي ،لوازم مکانیکي و قطعات خودرو ،لوازم الکتریکي و

دورنگار 021-88794927 :

الکترونیکي ،ابزار كاالهاي مورد مصرف در تعمیر و نگهداري ،لوازم شیشه اي و سرامیکي ،

105-20

محصوالت پلیمري .قطعات خودرو.

98/07/08

 -كاالهاي صنعتي  :به استثناء تجهیزات پزشکي ،ماشین آالت راهسازي ،معدني و كشاورزي،

99/07/08

مخازن تحت فشار ،جرثقیل و لیفتراک ،آسانسور ،پله برقي  ،تجهیزات شهربازي و بادي.
وارداتي در سراسر دنیا
تهران  -خیابان استاد مطهري  -خیابان كوه

5
شركت بازرسي فني و كنترل
خوردگي تکین كو

TECHIN CO
TECHNICAL
& INSPECTION
CORROSION
CONTROL CO.

-مواد غذایي،محصوالت كشاورزي و روغنهاي گیاهي

122 -20

نور – پالک  -18طبقه دوم  -واحد 11

-نفت ،مواد نفتي و پتروشیمي

97/08/29

تلفن 021-88529728-37 :

-مواد معدني

98/08/29

دورنگار 021-88741040 :

كاالهاي مصرفي  :به استثناء خودرو و موتور سیکلتكاالهاي صنعتي  :به استثناء ماشین آالت سنگین ،راهسازي و معدني ،كشاورزي ،تجهیزات شهربازي و بادي.
وارداتي در حوزه آسیا و اقیانوسیه  ،اروپا

6

شركت بازرسي كیفیت و استاندارد
ایران

IRANIAN
& STANDARD
QUALITY
INSPECTION CO.

تهران – خیابان كارگرشمالي  -نرسیده به

-مواد غذایي ،محصوالت كشاورزي روغن هاي گیاهي

بزرگراه جالل آل احمد – روبروي دانشکده

-نفت  ،مواد نفتي و پتروشیمي :پتروشیمي

اقتصاد -شماره 1847

-مواد معدني

تلفن- 88020965- 88020343 :

-كاالهاي مصرفي  :به استثناء موتور سیکلت

دورنگار 88020540 :

-كاالهاي صنعتي

126 -16
98/05/23
99/04/27

وارداتي در اروپا و آسیا ،روسیه و كشورهاي تازه استقالل یافته ،خاورمیانه و آفریقا

در هنگام واگذاری کار به شرکت های بازرسی حتما به تاریخ انقضاء پروانه توجه شود .شرکت ها مکلفند حداقل دو ماه قبل از تاریخ انقضا ،به جهت جلوگیری از حذف نام خود از لیست ،در خصوص تمدید پروانه ،برابرتشریفات مندرج
در آیین نامه تایید صالحیت شرکت های بازرسی کاال اقدام نمایند .مسئولیت هر گونه عقد قرار داد خارج از بازه زمانی(تاریخ) مندرج در جدول بر عهده طرفین قرار داده بوده و با توجه به درج زمان انقضاء هیچگونه اعتراض
بعدی مسموع نمی باشد .

شركت هاي بازرسي " ایراني " تایید صالحیت شده در امر بازرسي كاالهاي وارداتي
نام شركت

نام اختصاصي بین المللي

زمینه بازرسي

نشاني دفتر شركت  -تلفن و دورنگار

شماره و
تاریخ

ردیف

صدور و
انقضاء
پروانه
بازرسي

7

شركت بین المللي بازرسي كاالي
تجاري

INTERNATIONAL
GOODS INSPECTION
(CO.(IGI

تهران  -خیابان استاد مطهري – باالتر از

-مواد غذایي ،محصوالت كشاورزي و روغن هاي گیاهي

خیابان قائم مقام فراهاني  -شماره 334

-نفت و مواد نفتي و پتروشیمي

تلفن 88833171-3 :

-مواد معدني

دورنگار 88833179 :

-كاالهاي مصرفي  :به استثناء خودرو ،موتور سیکلت ،سلولزي.

98/03/07

-كاالهاي صنعتي :به استثناء ماشین آالت سنگین ،راهسازي ،معدني ،كشاورزي  ،باالبر

99/03/07

127 -20

انواع جرثقیل ،مخازن تحت فشار ،لیفتراک و تجهیزات شهر بازي و بادي.
وارداتي در سراسر دنیا
8
شركت بازرسي بین المللي شاردین
آفرین

SHARDIN AFARIN
INTERNATIONAL
INSPECTION CO.

تهران  -خیابان ولیعصر  -خیابان توانیر -

-مواد غذایي ،محصوالت كشاورزي و روغن هاي گیاهي

شماره  – 17طبقه4

-نفت و مواد نفتي و پتروشیمي

تلفن 88878721-30 :

-مواد معدني

دورنگار 88 798777:

-كاالهاي مصرفي  :به استثناي خودرو و موتور سیکلت

137-15
97/11/10
98/11/10

كاالهاي صنعتي :به استثناي ماشین آالت سنگین ،راهسازي ،معدني ،كشاورزي  ،باالبر،انواع جرثقیل  ،مخازن تحت فشار  ،لیفتراک ،تجهیزات شهر بازي و بادي ،پله برقي.
وارداتي در سراسر دنیا
9

شركت بازرسي مهندسي ایران
IRAN
ENGINEERING
INSPECTION CO.

تهران  -خیابان ولیعصر  -باالتر از پارک

مواد غذایي ،محصوالت كشاورزي و روغن هاي گیاهي

ساعي  -شماره 2434

-نفت و مواد نفتي و پتروشیمي

تلفن ، 88777701 :

-مواد معدني

دورنگار 88886310 :

كاالهاي مصرفي-كاالهاي صنعتي

138-16
98/02/11
99/02/11

وارداتي در سراسر دنیا

در هنگام واگذاری کار به شرکت های بازرسی حتما به تاریخ انقضاء پروانه توجه شود .شرکت ها مکلفند حداقل دو ماه قبل از تاریخ انقضا ،به جهت جلوگیری از حذف نام خود از لیست ،در خصوص تمدید پروانه ،برابرتشریفات مندرج
در آیین نامه تایید صالحیت شرکت های بازرسی کاال اقدام نمایند .مسئولیت هر گونه عقد قرار داد خارج از بازه زمانی(تاریخ) مندرج در جدول بر عهده طرفین قرار داده بوده و با توجه به درج زمان انقضاء هیچگونه اعتراض
بعدی مسموع نمی باشد .

شركت هاي بازرسي " ایراني " تایید صالحیت شده در امر بازرسي كاالهاي وارداتي
نام شركت

نام اختصاصي بین المللي

زمینه بازرسي

نشاني دفتر شركت  -تلفن و دورنگار

شماره و
تاریخ

ردیف

صدور و
انقضاء
پروانه
بازرسي
-مواد غذایي،محصوالت كشاورزي وروغن هاي گیاهي

10

نفت و مواد نفتي و پتروشیميشركت اطلس اینسپکشن سرویسز
كیش

ATLAS KISH
INSPECTION
SERVICES
CO.

كیش-شهرک میرمهنا-بلوار جاسک-
طبقه دوم-واحد 6

 مواد معدني-كاالهاي مصرفي :سلولزي ،نساجي ،اثاثیه خانگي ،شیشه آالت ،سرامیک ،لوازم آرایشي

141-19
98/7/17
99/7/17

،قطعات خودرو  ،لوازم برقي خانگي و الکترونیکي
كاالهاي صنعتي  :تجهیزات الکتریکي و مکانیکي  ،تجهیزات نفت ،گازوارداتي در سراسر دنیا
خرمشهر -خیابان فردوس -كوچه شهید

11

-نفت و مواد نفتي و پتروشیمي

پرتوي -پالک 250
شركت ایران گروپ اوف سورویورز

IRAN GROUP OF
SURVEYORS CO.

مواد غذایي ومحصوالت كشاورزي و روغن هاي گیاهي  :غالتمواد معدني146-14

تلفن - 061- 5 3510921 :صندوق پستي:

 -كاالهاي مصرفي :لوازم مکانیکي  ،لوازم شیشه اي و سرامیکي  ،مصنوعات فلزات گرانبها

0137

 ،لوازم خانگي برقي  ،لوازم الکتریکي و الکترونیکي  ،لوازم صوتي وتصویري.

97/12/15

-كاالهاي صنعتي  :به استثناء ماشین آالت راهسازي ،كشاورزي و معدني  ،مخازن تحت

98/12/15

فشار  ،جرثقیل  ،باالبر ،آسانسور وتجهیزات شهربازي و بادي و پله برقي.
وارداتي در سراسر دنیا
12
شركت بازرسي فني ایرانیان
IRANIAN
INSPECTION CO.

تهران -میدان فاطمي -خیابان جویبار-

-نفت و مواد نفتي و پتروشیمي  :پتروشیمي

پالک 25

-كاالهاي صنعتي :به استثناء ماشین آالت سنگین ،راهسازي ،معدني ،كشاورزي ،باالبر،

148-14

تلفن 021-88894516-9 :

انواع جرثقیل ،ل یفتراک و تجهیزات شهربازي و بادي .مخازن تحت فشار مشمول مقررات

98/05/22

دورنگار 021-88904659 :

استانداردهاي اجباري.

99/05/22

وارداتي در اروپا وآسیا و اقیانوسیه

در هنگام واگذاری کار به شرکت های بازرسی حتما به تاریخ انقضاء پروانه توجه شود .شرکت ها مکلفند حداقل دو ماه قبل از تاریخ انقضا ،به جهت جلوگیری از حذف نام خود از لیست ،در خصوص تمدید پروانه ،برابرتشریفات مندرج
در آیین نامه تایید صالحیت شرکت های بازرسی کاال اقدام نمایند .مسئولیت هر گونه عقد قرار داد خارج از بازه زمانی(تاریخ) مندرج در جدول بر عهده طرفین قرار داده بوده و با توجه به درج زمان انقضاء هیچگونه اعتراض
بعدی مسموع نمی باشد .

شركت هاي بازرسي " ایراني " تایید صالحیت شده در امر بازرسي كاالهاي وارداتي
نام شركت

نام اختصاصي بین المللي

زمینه بازرسي

نشاني دفتر شركت  -تلفن و دورنگار

شماره و
تاریخ

ردیف

صدور و
انقضاء
پروانه
بازرسي

13

شركت بازرسي مهندسي آزمون
آسا پارسه

AZMOON ASA
PARSE INSPECTION
& ENGINEERING
CO

تهران -خیابان بهار جنوبي -برج تجاري

-مواد غذایي ،محصوالت كشاورزي و روغن هاي گیاهي

بهار-واحد  – 584طبقه چهارم

 -نفت ،مواد نفتي و پتروشیمي  :پتروشیمي

تلفن021-77617185 :

-كاالهاي مصرفي :خودرو و موتورسیکلت و قطعات آن ،اثاثیه خانگي ،لوازم پزشکي،

دورنگار 021-77617189 :

الکتریکي و الکترونیکي و سلولزي
كاالهاي صنعتي :تجهیزات الکتریکي و الکترونیکي ،ماشین آالت صنعتي(خط تولید)،تجهیزات مکانیکي و صنایع فلزي  ،تجهیزات پزشکي ،تجهیزات نفت و گاز ،ماشین آالت

150-13
97/12/13
98/12/13

كشاورزي.
وارداتي در حوزه اروپا ،آسیا و اقیانوسیه ،افریقا و خاورمیانه
14

شركت مهندسي صنعتي فهامه

FAHAMEH
ENGINEERING
INDUSTRIAL.CO

تهران –خیابان جمال الدین اسد آبادي

-مواد غذایي  ،محصوالت كشاورزي و روغن هاي گیاهي

(یوسف اباد )خیابان -23خیابان موج –

-نفت ،مواد نفتي و پتروشیمي

پالک-10طبقه چهارم-كدپستي

-مواد معدني

154-13

1433843631

-كاالهاي مصرفي

97/11/16

تلفن88482435-8:

-كاالهاي صنعتي :به استثناي ماشین االت سنگین ،راهسازي ،معدني و كشاورزي،تجهیزات

98/11/16

دورنگار 88706788:

شهربازي و بادي
وارداتي در حوزه اروپا ،اسیا و خاورمیانه وآفریقا.
-مواد غذایي  ،محصوالت كشاورزي و روغن هاي گیاهي

15

شركت بازرسي فني نسا بین الملل

NASA
INTERNATIONAL
INSPECTION
)CO.(N.I.C

تهران-خ ولیعصر(عج) –روبروي -ورودي

-نفت و مواد نفتي و پتروشیمي

اصلي پارک ملت -پالک  2617طبقه - 3

-مواد معدني

واحد -12كدپستي 19677-43188
تلفن 021 - 22667000 :
دورنگار 021 -22668000:

كاالهاي مصرفي :به استثناء موتور سیکلت-كاالهاي صنعتي  :به استثناء پله برقي  ،تجهیزات شهربازي و بادي

157-12
97/10/17
98/10/17

وارداتي در سراسر دنیا

در هنگام واگذاری کار به شرکت های بازرسی حتما به تاریخ انقضاء پروانه توجه شود .شرکت ها مکلفند حداقل دو ماه قبل از تاریخ انقضا ،به جهت جلوگیری از حذف نام خود از لیست ،در خصوص تمدید پروانه ،برابرتشریفات مندرج
در آیین نامه تایید صالحیت شرکت های بازرسی کاال اقدام نمایند .مسئولیت هر گونه عقد قرار داد خارج از بازه زمانی(تاریخ) مندرج در جدول بر عهده طرفین قرار داده بوده و با توجه به درج زمان انقضاء هیچگونه اعتراض
بعدی مسموع نمی باشد .

شركت هاي بازرسي " ایراني " تایید صالحیت شده در امر بازرسي كاالهاي وارداتي
نام شركت

نام اختصاصي بین المللي

زمینه بازرسي

نشاني دفتر شركت  -تلفن و دورنگار

شماره و
تاریخ

ردیف

صدور و
انقضاء
پروانه
بازرسي
-مواد غذایي ،محصوالت كشاوري و روغن هاي گیاهي

16
شركت تو آر اینسپکشن اند كوالیتي
سرویسز كیش

& 2R Inspection
Quality Services
Kish Co

كیش-فاز  -Aبلوار جاسک -شماره پالک
تفکیکي  -A2طبقه اول -واحد شماره یک-
كدپستي847 :
تلفن 076-44462583 :
فکس076-44462584 :

نفت و مواد نفتي و پتروشیمي :پتروشیميمواد معدنيكاالهاي مصرفي  :لوازم برقي خانگي ،اثاثیه خانگي ،قطعات خودرو ،شیمیایي و پلیمر ،لوازم الکتریکي و الکترونیکي ،سلولزي.
-كاالهاي صنعتي :تجهیزات نفت ،گاز و پتروشیمي ،ماشین آالت صنعتي ،تجهیزات مکانیکي

158-11
98/03/21
99/03/21

و ابزار دقیق ،تجهیزات چرخشي ،تجهیزات الکتریکي و الکترونیکي ،تجهیزات مخابراتي
وارداتي در سراسر دنیا
 -مواد غذایي و محصوالت كشاورزي و روغن هاي گیاهي

17

 نفت و مواد نفتي و پتروشیمي  :پتروشیميتهران-امیرآباد-بلوار آزادگان -خیابان
شركت بازرسي روشاک پایا كنترل

ROSHAK PAYA
CONTROL
INSPECTION CO.

شهید سید عباس ابطحي شرقي  -20پالک
-2طبقه پنجم

 مواد معدنيروالت
ریک لت ،محصر
ررفي :خودرو ،قط عات خودرو ،قط عات موتورسر
 -كاال هاي مصر

160-16

سلولزي،ن ساجي و چرم ،لوازم الکتریکي و الکترونیکي ،لوازم برقي خانگي ،شیمیایي ،

98/03/07

اسباب بازي ،لوازم ورزشي ،لوازم پزشکي.

تلفن 021-88026890 :
دورنگار021-88026657 :

99/03/07

كاالهاي صنعتي :ما شین آالت صنعتي(خط تولید)  ،تجهیزات مکانیکي و صنایع فلزي،تجهیزات الکتریکي و الکترونیکي ،تجهیزات نفت و گاز و پترو شیمي ،تجهیزات ساختماني و
باالبرها (آسانسور برقي)  ،تجهیزات پزشکي و آزمایشگاهي.
وارداتي در اروپا و آسیا  ،آمریکا ،خاورمیانه و آفریقا

18

شركت خدمات بازرسي فرا دانش

FARADANESH
INSPECTION
SERVICES CO (FIS).

تهران-خیابان كریم خان زند-خیابان استاد

-مواد غذایي ،محصوالت كشاورزي و روغن هاي گیاهي

نجات الهي (ویال)–شماره  285واحد 501

-نفت و مواد نفتي و پتروشیمي

تلفن021- 88925519 :

-مواد معدني

دورنگار 021-88925525:

-كاالهاي مصرفي :قطعات خودرو ،لوازم برقي خانگي،اثاثیه خانگي،لوازم الکتریکي و

97/11/30

الکترونیکي،محصوالت آرایشي  ،بهداشتي و نساجي ،سلولزي،شیشه وسرامیک،مصنوعات

98/11/30

161-12

گرانبها،محصوالت شیمیایي و پلیمري و لوازم پزشکي.
در هنگام واگذاری کار به شرکت های بازرسی حتما به تاریخ انقضاء پروانه توجه شود .شرکت ها مکلفند حداقل دو ماه قبل از تاریخ انقضا ،به جهت جلوگیری از حذف نام خود از لیست ،در خصوص تمدید پروانه ،برابرتشریفات مندرج
در آیین نامه تایید صالحیت شرکت های بازرسی کاال اقدام نمایند .مسئولیت هر گونه عقد قرار داد خارج از بازه زمانی(تاریخ) مندرج در جدول بر عهده طرفین قرار داده بوده و با توجه به درج زمان انقضاء هیچگونه اعتراض
بعدی مسموع نمی باشد .

شركت هاي بازرسي " ایراني " تایید صالحیت شده در امر بازرسي كاالهاي وارداتي
نام شركت

نام اختصاصي بین المللي

زمینه بازرسي

نشاني دفتر شركت  -تلفن و دورنگار

شماره و
تاریخ

ردیف

صدور و
انقضاء
پروانه
بازرسي
 كاالهاي صنعتي :ماشین آالت صنعتي ،تجهیزات نفت ،گاز ،پتروشیمي ،تجهیزات الکتریکيو الکترونیکي،صنایع فلزي  ،تجهیزات مخابراتي و مکانیکي.
وارداتي در سراسر دنیا
-مواد غذایي  ،محصوالت كشاورزي و روغن هاي گیاهي

19

شركت بازرسي فني بین المللي پسنج

PESSANJ
INTERNATIONAL
TECHNICAL
INSPECTION CO.

تهران -یوسف آباد -كوچه پله سوم -

-نفت و موادنفتي و پتروشیمي

خیابان ولیعصر-پالک -2224برج سرو

-مواد معدني

ساعي -طبقه - 16واحد 1602

-كاالهاي مصرفي  :قطعات خودرو  ،لوازم پزشکي ،لوازم الکتریکي و الکترونیکي ،لوازم

97/09/19

تلفکس 021-88555895:

ورزشي ،لوازم برقي خانگي  ،شیمیایي و بهداشتي ،سلولزي  ،نساجي و چرم

98/09/19

162-12

كاالهاي صنعتي  :ماشین آالت صنعتي  ،تجهیزات مکانیکي و صنایع فلزي ،ابزار دقیق،تجهیزات پزشکي و تجهیزات آزمایشگاهي،تجهیزات ورزشي.
وارداتي در سراسر دنیا
 -مواد غذایي و محصوالت كشاورزي و روغن هاي گیاهي :مواد غذایي و محصوالت

20

شركت بین المللي بازرسي فني و
كاالي رهاورد صنعت البرز

قزوین -خیابان خیام -چهارراه شهرداري-

كشاورزي

پالک -206ساختمان پزشکان شفا –طبقه -4

-نفت ،مواد نفتي و پتروشیمي

RAHAVARD SANAT

واحد 2

 -مواد معدني

ALBORZ
INTERNATIONAL
INSPECTION CO.

تلفن و دورنگار028- 33221690 :

-كاالهاي مصرفي :قطعات خودرو ،موتورسیکلت ،خودرو  ،لوازم الکتریکي والکترونیکي

165-13

،شیمیایي ،محصوالت آرایشي و بهداشتي ،لوازم پزشکي ،لوازم ورزشي ،اسباب بازي،

98/08/27

موتورسیکلت

99/06/11

كاالهاي صنعتي :تجهیزات پزشکي ،ماشین االت صنعتي ،تجهیزات مکانیکي و صنایع -فلزي.
وارداتي در سراسر دنیا

در هنگام واگذاری کار به شرکت های بازرسی حتما به تاریخ انقضاء پروانه توجه شود .شرکت ها مکلفند حداقل دو ماه قبل از تاریخ انقضا ،به جهت جلوگیری از حذف نام خود از لیست ،در خصوص تمدید پروانه ،برابرتشریفات مندرج
در آیین نامه تایید صالحیت شرکت های بازرسی کاال اقدام نمایند .مسئولیت هر گونه عقد قرار داد خارج از بازه زمانی(تاریخ) مندرج در جدول بر عهده طرفین قرار داده بوده و با توجه به درج زمان انقضاء هیچگونه اعتراض
بعدی مسموع نمی باشد .

شركت هاي بازرسي " ایراني " تایید صالحیت شده در امر بازرسي كاالهاي وارداتي
نام شركت

نام اختصاصي بین المللي

زمینه بازرسي

نشاني دفتر شركت  -تلفن و دورنگار

شماره و
تاریخ

ردیف

صدور و
انقضاء
پروانه
بازرسي
 -مواد غذایي ،محصوالت كشاورزي و روغن هاي گیاهي :مواد غذایي و محصوالت

21

كشاورزي
 نفت ،مواد نفتي و پتروشیميتهران –سعادت آباد -سرو غربي -پالک

شركت بازرسي بین المللي
بازآفرینان صنعت جنوب

BAZAFARINAN
SANAT JONOUB
INTERNATIONAL
)INSPECTION (B.S.J

 -مواد معدني

-120واحد  6و 18

-كاالهاي مصرفي :قطعات خودرو ،نساجي،چرم و سلولزي، ،لوازم پزشکي ،لوازم

167-11

تلفن021 22361941 – 22363074 :

الکتریکي و الکترونیکي ،لوازم برقي خانگي ،محصوالت آرایشي بهداشتي ،رایانه و مجموعه

97/11/16

تلفن.

98/11/16

دورنگار021-22352302 :

كاالهاي صنعتي :ماشین آالت صنعتي(خط تولید) ،تجهیزات نفت ،گاز و پتروشیمي،لیفتراک ،جرثقیل ،تجهیزات مکانیکي و صنایع فلزي ،مخازن تحت فشار و باالبر (آسانسور
برقي)  ،تجهیزات الکترونیکي و مخابراتي.
وارداتي در سراسر دنیا
22

تهران – كاووسیه-بلوار نسلون ماندال-
خیابان شهید عقیل خلیل زاده-پالک -23
شركت بازرسي فني فالت پژواک

Falat Pejvak Technical
Inspection Co

طبقه دوم -واحد  -3كدپستي:
1969754585
تلفن021-43970000 :
دورنگار 021-43970111 :

23

مواد غذایي،محصوالت كشاورزي و روغن هاي گیاهينفت ،موادنفتي و پتروشیمي  :پتروشیميمواد معدنيكاالهاي مصرفي :به استثناء خودرو و موتور سیکلتكاالهاي صنعتي  :به استثناء ماشین آالت سنگین ،راهسازي ،كشاورزي و معدني،تجهیزات شهربازي و بادي.

168-13
98/06/13
99/06/13

وارداتي در حوزه آسیا  ،اروپا  ،امریکا وكانادا
-مواد غذایي ،محصوالت كشاورزي و روغن هاي گیاهي

شركت گروه بازرسي فني بین المللي
آریا طوس متحد

ARIA TOOS
MOTTAHED
INTERNATIONAL
TECHNICAL
INSPECTION GROUP
CO.

تهران –سعادت آباد –بلوار فرهنگ -
ساختمان بیژن-پالک– 3واحد 1
تلفن 021- 22064940:

مواد معدنيكاالي مصرفي :لوازم الکتریکي و الکترونیکي ،شیمیایي ،لوازم برقي خانگي ،قطعاتخودرو  ،محصوالت نساجي  ،سلولزي.

فاكس 021-22065267:

170-11
98/01/09
99/01/09

در هنگام واگذاری کار به شرکت های بازرسی حتما به تاریخ انقضاء پروانه توجه شود .شرکت ها مکلفند حداقل دو ماه قبل از تاریخ انقضا ،به جهت جلوگیری از حذف نام خود از لیست ،در خصوص تمدید پروانه ،برابرتشریفات مندرج
در آیین نامه تایید صالحیت شرکت های بازرسی کاال اقدام نمایند .مسئولیت هر گونه عقد قرار داد خارج از بازه زمانی(تاریخ) مندرج در جدول بر عهده طرفین قرار داده بوده و با توجه به درج زمان انقضاء هیچگونه اعتراض
بعدی مسموع نمی باشد .

شركت هاي بازرسي " ایراني " تایید صالحیت شده در امر بازرسي كاالهاي وارداتي
نام شركت

نام اختصاصي بین المللي

زمینه بازرسي

نشاني دفتر شركت  -تلفن و دورنگار

شماره و
تاریخ

ردیف

صدور و
انقضاء
پروانه
بازرسي
كاالهاي صنعتي  :تجهیزات مکانیکي و صنایع فلزي  ،ابزار دقیق  ،ماشین آالت صنعتي ،تجهیزات الکتریکي و الکترونیکي ،تجهیزات نفت وگاز و پتروشیمي ،ادوات كشاورزي و
تجهیزات پزشکي.
وارداتي در آسیا،روسیه و كشورهاي تازه استقالل یافته ،خاورمیانه ،آفریقاو اروپا

قشم -مجتمع تجاري اداري خلیج فارس -

24

طبقه دوم -پالک 75
تلفکس 076-35233515 :

مواد غذایي ،محصوالت كشاورزي و روغن هاي گیاهينفت ،موادنفتي وپتروشیميمواد معدني-كاالهاي م صرفي  :لوازم الکتریکي و الکترونیکي  ،لوازم پز شکي ،ن ساجي ،شیمیایي،

شركت بازرسي اینترتک قشم

INTERTEK QESHM
INSPECTION CO.

سلولزي ،لوازم برقي خانگي ،لوازم صوتي و ت صویري ،رایانه ،مجموعه تلفن ،ا سباب بازي،

171-11

اثاثیه خانگي .لوازم مکانیکي ،لوازم آرای شي و بهدا شتي ،لوازم شی شه اي و سرامیکي،

98/03/13

لوازم ورزشي.محصوالت پلیمري.

99/03/13

كاالهاي صنعتي  :ماشین آالت صنعتي ،تجهیزات مکانیکي و صنایع فلزي ،ابزار دقیق،تجهیزات الکتریکي والکترونیکي ،تجهیزات نفت ،گاز و پتروشیمي ،باالبر(آسانسور برقي) ،
تجهیزات كارخانه اي و ذوب فلز  ،تجهیزات چرخشي.
وارداتي در آسیا ،اروپا ،آمریکا ،خاور میانه و آفریقا

در هنگام واگذاری کار به شرکت های بازرسی حتما به تاریخ انقضاء پروانه توجه شود .شرکت ها مکلفند حداقل دو ماه قبل از تاریخ انقضا ،به جهت جلوگیری از حذف نام خود از لیست ،در خصوص تمدید پروانه ،برابرتشریفات مندرج
در آیین نامه تایید صالحیت شرکت های بازرسی کاال اقدام نمایند .مسئولیت هر گونه عقد قرار داد خارج از بازه زمانی(تاریخ) مندرج در جدول بر عهده طرفین قرار داده بوده و با توجه به درج زمان انقضاء هیچگونه اعتراض
بعدی مسموع نمی باشد .

شركت هاي بازرسي " ایراني " تایید صالحیت شده در امر بازرسي كاالهاي وارداتي
نام شركت

نام اختصاصي بین المللي

زمینه بازرسي

نشاني دفتر شركت  -تلفن و دورنگار

شماره و
تاریخ

ردیف

صدور و
انقضاء
پروانه
بازرسي

25

شركت بین المللي بازرسي كیفیت
ایدرا

IDRA
INTERNATIONAL
QUALITY
INSPECTION CO

تهران – خیابان شهید دستگردي -پالک 248

-مواد غذایي،محصوالت كشاورزي و روغن هاي گیاهي

-واحد 1

-نفت ،مواد نفتي و پتروشیمي

98/03/08

تلفن 021- 26408176-9 :

-مواد معدني

99/03/08

دورنگار 021-22275652 :

 -كاالهاي مصرفي  :به استثناء موتور سیکلت

172-11

 -كاالهاي صنعتي :به استثناء باالبرها ،انواع جرثقیل ،لیفتراک ،مخازن تحت فشار (مطابق

با گواهینامه  ، )17020تجهیزات شهربازي و بادي.
وارداتي در سراسر دنیا
26

*شركت رده بندي آسیا – كیش
با تمدید پروانه شركت رده بندي آسیا -
كیش موافقت نگردیده است.

ASIA-KISH
CLASSIFICATION
)Company (ACS

كیش -بازار هرمز -باالي هزار كاال-

-مواد غذایي و محصوالت كشاورزي و روغن هاي گیاهي

واحد E105

-نفت ،مو اد نفتي و پتروشیمي :پتروشیمي

تلفن 076 -44451619 :

-كاالهاي صنعتي :به استثناء ماشین آالت سنگین ،راهسازي ،معدني ،كشاورزي ،باالبر،

97/05/22

دورنگار 076-44451645 :

تجهیزات شهربازي.

98/05/22

173-10

وارداتي در اروپا ،آمریکاي جنوبي ،آسیا و خاورمیانه
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شركت بازرسي فني دریا كاال كنترل

DARYA KALA
CONTROL
INSPECTION
SERVICES

تهران – خ سهروردي شمالي – خیابان

-مواد غذایي،محصوالت كشاورزي و روغن هاي گیاهي

كاووسي فر-پالک - 18ساختمان سپیدار-

-نفت  ،مواد نفتي و پتروشیمي

طبقه - 5واحد 18

-مواد معدني

تلفن88758987 :و021- 88532204

 -كاالهاي مصرفي  :لوازم آرایشي و بهداشتي ،لوازم مکانیکي  .قطعات خودرو

88758987و

-كاالهاي صنعتي :تجهیزات نفت و گاز و پترو شیمي  ،صنایع فلزي .ما شین االت صنعتي.

دورنگار 021-88532205 :

تجهیزات مکانیکي.

185-9
97/12/5
98/12/5

وارداتي در سراسر دنیا

در هنگام واگذاری کار به شرکت های بازرسی حتما به تاریخ انقضاء پروانه توجه شود .شرکت ها مکلفند حداقل دو ماه قبل از تاریخ انقضا ،به جهت جلوگیری از حذف نام خود از لیست ،در خصوص تمدید پروانه ،برابرتشریفات مندرج
در آیین نامه تایید صالحیت شرکت های بازرسی کاال اقدام نمایند .مسئولیت هر گونه عقد قرار داد خارج از بازه زمانی(تاریخ) مندرج در جدول بر عهده طرفین قرار داده بوده و با توجه به درج زمان انقضاء هیچگونه اعتراض
بعدی مسموع نمی باشد .

شركت هاي بازرسي " ایراني " تایید صالحیت شده در امر بازرسي كاالهاي وارداتي
نام شركت

نام اختصاصي بین المللي

زمینه بازرسي

نشاني دفتر شركت  -تلفن و دورنگار

شماره و
تاریخ

ردیف

صدور و
انقضاء
پروانه
بازرسي
 -نفت ومواد نفتي و پتروشیمي  :پتروشیمي

28
تهران –خیابان میرزاي شیرازي شمالي
شركت مهندسي تجهیزات آب و برق
ایران

IRAN WATER
&ELECTRICAL
EQUIPMENT
ENGINEERING CO.

_پالک -242طبقه سوم-

 كاالهاي مصرفي  :لوازم برقي خانگي،لوازم الکتریکي و الکترونیکي ،محصوالتپلیمري ،قطعات خودرو.

تلفن  88709954:و

 -كاالهاي صنعتي  :تجهیزات چرخشي ،ابزار دقیق،ادوات كشاورزي  ،صنایع فلزي

دورنگار 88709953:

186-10
98/6/21
99/6/21

،تجهیزات الکتریکي و الکترونیکي ،تجهیزات نفت و گاز
وارداتي در اروپا،آسیا و اقیانوسیه
-مواد غذایي ،محصوالت كشاورزي و روغن هاي گیاهي

29

شركت پرنیان پایش اندیشه كادوس

PARNIAN PAYESH
ANDISHE KADUS
)CO( PPAK

تهران –خیابان سهروردي شمالي-خ دكتر

-نفت ،مواد نفتي و پتروشیمي

قندي–پالک  -76طبقه دوم

مواد معدني-كاالهاي مصرفي :قطعات خودرو ،لوازم الکتریکي و الکترونیکي  ،لوازم اداري

تلفن88173128:
دورنگار88173140 -88172854 :

،رایانه،نساجي و شیمیایي،لوازم مکانیکي ،لوازم برقي خانگي ،لوازم و محصوالت آرایشي
و بهداشت ي،محصوالت پلیمري و سلولزي ،لوازم صوتي و تصویري مجموعه تلفن ،لوازم
ورزشي ،اسباب بازي

195-9
97/9/15
98/9/15

كاالهاي صنعتي  :ماشین االت صنعتي  ،تجهیزات الکتریکي و الکترونیکي  ،تجهیزاتمکانیکي و صنایع فلزي
وارداتي درحوزه اروپا ،آسیا و اقیانوسیه ،آمریکا و كانادا
30

شركت سیستم كیفیت فنون

Technical quality
system co

تهران-میدان ونک-خیابان گاندي

-مواد غذایي ،محصوالت كشاورزي و روغن هاي گیاهي

جنوبي-نبش كوچه سوم -پالک -7طبقه

-كاالهاي مصرفي :خودرو وقطعات خودرو،سلولزي و لوازم آرایشي ،محصوالت آرایشي

سوم-واحد 14

وبهداشتي

تلفن021-88196717:
دورنگار021-89779738 :

وارداتي در آسیا و اقیانوسیه

196-9
98/05/11
99/05/11

در هنگام واگذاری کار به شرکت های بازرسی حتما به تاریخ انقضاء پروانه توجه شود .شرکت ها مکلفند حداقل دو ماه قبل از تاریخ انقضا ،به جهت جلوگیری از حذف نام خود از لیست ،در خصوص تمدید پروانه ،برابرتشریفات مندرج
در آیین نامه تایید صالحیت شرکت های بازرسی کاال اقدام نمایند .مسئولیت هر گونه عقد قرار داد خارج از بازه زمانی(تاریخ) مندرج در جدول بر عهده طرفین قرار داده بوده و با توجه به درج زمان انقضاء هیچگونه اعتراض
بعدی مسموع نمی باشد .

شركت هاي بازرسي " ایراني " تایید صالحیت شده در امر بازرسي كاالهاي وارداتي
نام شركت

نام اختصاصي بین المللي

زمینه بازرسي

نشاني دفتر شركت  -تلفن و دورنگار

شماره و
تاریخ

ردیف

صدور و
انقضاء
پروانه
بازرسي

31

شركت بازرسي فني و مهندسي
زاگرس تطبیق كاال

ZAGROS TATBIGH
KALA CO

تهران – فردوس-خیابان شهید علي اكبر

 -مواد غذایي ،محصوالت كشاورزي و روغن هاي گیاهي

سلیمي جهرمي-بزرگراه آیت اله كاشاني-

-نفت ،مواد نفتي و پتروشیمي

پالک -160ساختمان گلزار-طبقه پنجم-

-مواد معدني

201-7

واحد  -20كدپستي1481893755 :

- -كاالهاي مصرفي  :به استثناء موتور سیکلت و خودرو

98/08/22

تلفن021- 49232000 :

- -كاالهاي صنعتي  :به استثناء ماشین آالت كشاورزي ،راهسازي .پله برقي .تجهیزات

99/04/25

دورنگار 021-49232901 :

شهربازي و بادي ،جرثقیل و لیفتراک.

 وارداتي در اروپا ،آسیا واقیانوسیه ،خاورمیانه و آفریقا32

شركت بازرسي بین المللي آریا
سینا كنترل (آسکو)

ARIA SINA
CONTROL
INTERNATIONAL
INSPECTION
)CO.(ASCO

تهران –خیابان شهید فیاضي )فرشته)

-مواد غذایي محصوالت كشاورزي و روغن هاي گیاهي

–خیابان بیدار -كوچه گرد غربي -پالک 6

-نفت  ،مواد نفتي و پتروشیمي

-واحد 2

 -مواد معدني

تلفن 021- 22019430:

-كاالهاي مصرفي :سلولزي ،قطعات خودرو،لوازم الکتریکي و الکترونیکي ،لوازم خانگي

دورنگار 021-22019436:

برقي ،لوازم مکانیکي ،لوازم تحریر و اداري .خودرو .رایانه .مجموعه تلفن .مواد
شیمیایي.نساجي و چرم.
-كاالهاي صنعتي  :تجهیزات مکانیکي و صنایع فلزي ،تجهیزات الکتریکي والکترونیکي،

202-9
97/12/13
98/12/13

تجهیزات نفت ،گاز و پتروشیمي .ماشین آالت صنعتي .ابزار دقیق .انواع باالبر (آسانسور
برقي) .صنایع فلزي.

وارداتي در سراسر دنیا
33

تهران – میدان آرژانتین –خیابان زاگرس –

شركت ارزیابان انطباق رابین

ARZYABAN
ENTEBAGH RABIN
Co

شماره  -9واحد 203
تلفن 021-88659200 -2:
دورنگار 021-88781275 :

كاالهاي مصرفي  :قطعات خودرو  .لوازم الکتریکي و الکترونیکي  .مواد شیمیایي.نساجي و چرم  .سلولزي.
-كاالهاي صنعتي :ماشین آالت صنعتي  .مخازن تحت فشار (مطابق با گواهینامه )17020

وارداتي در اروپا ،آسیا واقیانوسیه  ،خاورمیانه و آفریقا

206-4
98/02/21
99/02/21

در هنگام واگذاری کار به شرکت های بازرسی حتما به تاریخ انقضاء پروانه توجه شود .شرکت ها مکلفند حداقل دو ماه قبل از تاریخ انقضا ،به جهت جلوگیری از حذف نام خود از لیست ،در خصوص تمدید پروانه ،برابرتشریفات مندرج
در آیین نامه تایید صالحیت شرکت های بازرسی کاال اقدام نمایند .مسئولیت هر گونه عقد قرار داد خارج از بازه زمانی(تاریخ) مندرج در جدول بر عهده طرفین قرار داده بوده و با توجه به درج زمان انقضاء هیچگونه اعتراض
بعدی مسموع نمی باشد .

شركت هاي بازرسي " ایراني " تایید صالحیت شده در امر بازرسي كاالهاي وارداتي
نام شركت

نام اختصاصي بین المللي

زمینه بازرسي

نشاني دفتر شركت  -تلفن و دورنگار

شماره و
تاریخ

ردیف

صدور و
انقضاء
پروانه
بازرسي

34

شركت لوید آلمان كیش
LLOYD ALMAN
KISH.CO

كیش-برج تجاري صدف –طبقه ششم –واحد

 -نفت و مواد نفتي و پتروشیمي  :پتروشیمي

603

 -مواد معدني

تلفن076-44453116 :

-كاالهاي مصرفي  :سلولزي ،لوازم برقي خانگي ،الکتریکي و الکترونیکي ،صوتي و

دورنگار 076-44453119 :

تصویري و تحریر و اداري ،رایانه

و مجموعه تلفن .

211-7

-كاالهاي صنعتي  :به استثناي ماشین آالت سنگین ،راهسازي ،معدني و كشاورزي ،انواع

97/11/16

جرثقیل ،باالبر(آسانسور برقي)  ،لیفتراک ،تجهیزات شهربازي و بادي و تجهیزات پزشکي،

98/11/16

پله برقي
وارداتي در سراسر دنیا
35

شركت نظارت بر ضوابط بهداشت
انساني و استاندارد قشم

MONITORING THE
HUMAN HYGIENE
& CONDITION
STANDARD QESHM
CO

قشم –میدان گلها –بلوار  22بهمن –

 -مواد غذایي و محصوالت كشاورزي و روغن هاي گیاهي

خیابان استاندارد

 -نفت و مواد نفتي و پتروشیمي:پتروشیمي

تلفن 076- 5242291-2:

 -مواد معدني :مصالح ساختماني غیر فلزي

دورنگار 076-5242293 :

-كاالهاي مصرفي  :به استتثاء لوازم ورزشي و موتور سیکلت ،سلولزي ،نساجي و لوازم

216-7

پزشکي.

98/05/07

 -كاالهاي صنعتي  :تجهیزات كارخانه اي و ذوب فلز  ،تجهیزات مکانیکي و صنایع فلزي ،

98/09/13

ابزار دقیق  ،تجهیزات الکتریکي و الکترونیکي  ،تجهیزات ساختماني  ،باالبر (آسانسور برقي)

و ماشین آالت صنعتي.
وارداتي در اروپا ،آسیا و اقیانوسیه ،خاورمیانه و آفریقا
 -مواد غذایي محصوالت كشاورزي و روغن هاي گیاهي

36

شركت مودي اینتر نشنال قشم
سرتیفیکیشن

MOODY
INTERNATIONAL
QESHM
CERTIFICATION(MIC
)

قشم  -بلوار سپیدار -شهرک سام و زال-خ

 -نفت ،مواد نفتي و پتروشیمي  :پتروشیمي

سرو -ساختمان آپادانا -17طبقه دوم -

-مواد معدني :مصالح ساختماني غیر فلزي ،كاني هاي غیرفلزي

واحد 4

-كاالهاي مصرفي :لوازم ارایشي و بهداشتي و نساجي ،مواد شیمیایي ،لوازم الکتریکي و

تلفکس 076- 3 5248725 :

الکترونیکي ،قطعات خودرو ،قطعات موتور سیکلت  ،لوازم مکانیکي ،اسباب بازي،

217-7
98/4/13
99/4/13

سلولزي.اثاثیه خانگي.لوازم تحریر و اداري ،لوازم پزشکي ،لوازم ورزشي.

در هنگام واگذاری کار به شرکت های بازرسی حتما به تاریخ انقضاء پروانه توجه شود .شرکت ها مکلفند حداقل دو ماه قبل از تاریخ انقضا ،به جهت جلوگیری از حذف نام خود از لیست ،در خصوص تمدید پروانه ،برابرتشریفات مندرج
در آیین نامه تایید صالحیت شرکت های بازرسی کاال اقدام نمایند .مسئولیت هر گونه عقد قرار داد خارج از بازه زمانی(تاریخ) مندرج در جدول بر عهده طرفین قرار داده بوده و با توجه به درج زمان انقضاء هیچگونه اعتراض
بعدی مسموع نمی باشد .

شركت هاي بازرسي " ایراني " تایید صالحیت شده در امر بازرسي كاالهاي وارداتي
نام شركت

نام اختصاصي بین المللي

زمینه بازرسي

نشاني دفتر شركت  -تلفن و دورنگار

شماره و
تاریخ

ردیف

صدور و
انقضاء
پروانه
بازرسي
كاالهاي صنعتي :ماشین آالت صنعتي و لوله واتصاالت  ،ماشین آالت صنعتي ،ابزار دقیق،تجهیزات نیروگاهي و تجهیزات نفت ،گاز و پتروشیمي ،تجهیزات شهر بازي و بادي.مخازن
تحت فشار (مطابق با گواهینامه . )17020صنایع فلزي.
وارداتي در سراسر دنیا

37

شركت آذرستاویز

تبریز -خیابان آزادي -میدان حکیم

-مواد غذایي ،محصوالت كشاورزي و روغن هاي گیاهي

نظامي -كوي دانش -دانش دوم -پالک

-نفت ،مواد نفتي و پتروشیمي

4.5

-مواد معدني

تلفن 041-34777277 :

-كاالهاي م صرفي  :شیمیایي ،قطعات خودرو و خودرو  ،ن ساجي ،چرم ،سلولزي ،لوازم

دور نگار041-34777300 :

برقي خانگي ،لوازم ارای شي ،مح صوالت بهدا شتي .لوازم شی شه ایي و سرامیکي .موتور

AZAR SETAVIZ CO.

219-6

سیکلت.

98/3/25

-كاالهاي صنعتي :ما شین االت صنعتي ،ما شین االت ك شاورزي ،تجهیزات مکانیکي و

99/3/25

الکترونیکي و صنایع فلزي  ،باالبر ،تجهیزات پز شکي و آزمای شگاهي .ابزار دقیق.انواع
جرثقیل.پله برقي.
وارداتي دراروپا ،ا سیا و اقیانو سیه،خاورمیانه و آفریقا ،رو سیه و ك شورهاي تازه ا ستقالل
یافته
38

شركت اندیشه پردازان صنعت
) (ASPپرشیا

ANDISHEH
PARDAZAN SANAT
PERSIA CO.

تهران –خیابان كارگر شمالي –خیابان چهارم

-مواد غذایي ،محصوالت كشاورزي و روغن هاي گیاهي

–پالک 40طبقه دوم

 -نفت و مواد نفتي و پتروشیمي

تلفن 88222700 -3 :
دور نگار 88229728 :

مواد معدني-كاالهاي مصرفي :اثاثیه خانگي  ،لوازم الکتریکي و الکترونیکي،قطعات خودرو،

220-6

محصوالت ارایشي و بهداشتي ،لوازم شیشه ایي ،سرامیک ،محصوالت پلیمري ،قطعات موتور

98/08/08

سیکلت و دوچرخه ،شیمیایي ،نساجي و سلولزي.

99/08/08

كاالهاي صنعتي :ماشین آالت راهسازي ،معدني و كشاورزي ،تجهیزات برقي ،الکترونیکي ،نفت وگاز و پتروشیمي ،ابزار دقیق ،تجهیزات مکانیکي و صنایع فلزي ،ماشین آالت صنعتي
(خط تولید) ،تجهیزات پزشکي ،مخازن تحت فشار (مطابق با گواهینامه )17020
در هنگام واگذاری کار به شرکت های بازرسی حتما به تاریخ انقضاء پروانه توجه شود .شرکت ها مکلفند حداقل دو ماه قبل از تاریخ انقضا ،به جهت جلوگیری از حذف نام خود از لیست ،در خصوص تمدید پروانه ،برابرتشریفات مندرج
در آیین نامه تایید صالحیت شرکت های بازرسی کاال اقدام نمایند .مسئولیت هر گونه عقد قرار داد خارج از بازه زمانی(تاریخ) مندرج در جدول بر عهده طرفین قرار داده بوده و با توجه به درج زمان انقضاء هیچگونه اعتراض
بعدی مسموع نمی باشد .

شركت هاي بازرسي " ایراني " تایید صالحیت شده در امر بازرسي كاالهاي وارداتي
نام شركت

نام اختصاصي بین المللي

زمینه بازرسي

نشاني دفتر شركت  -تلفن و دورنگار

شماره و
تاریخ

ردیف

صدور و
انقضاء
پروانه
بازرسي
وارداتي در سراسر دنیا

39

شركت بازرسي فني بهینه سازان
اعتماد صنعت ایرانیان

BEHINE SAZAN
ETEMAD SANAT
IRANIYAN
TECHNICAL
INSPECTION CO.

تبریز-خیابان فارابي (چکوانار) -خیابان

-مواد غذایي ،محصوالت كشاورزي و روغن هاي گیاهي :به استثناء غالت

شهید رضا نژاد-اول دمشقیه غربي-پالک

 -نفت ،مواد نفتي و پتروشیمي :پتروشیمي

-121ساختمان بسا

-مواد معدني

تلفن 041-33251317-18 :

-كاالهاي مصرفي :اسباب بازي ،محصوالت آرایشي و بهداشتي  ،لوازم الکتریکي و

دورنگار041-33251319 :

الکترونیکي ،لوازم برقي خانگي ،لوازم صوتي و تصویري ،رایانه و مجموعه تلفن ،قطعات

227-3
98/06/11
99/06/11

خودرو
كاالهاي صنعتي :به استثناء ماشین آالت راهسازي ،معدني ،كشاورزي ،جرثقیل ولیفتراک ،تجهیزات بادي.
وارداتي در اروپا ،آسیا و اقیانوسیه  ،روسیه و كشورهاي تازه استقالل یافته
-مواد غذایي،محصوالت كشاورزي و روغن هاي گیاهي

40

شركت آي اس تهران

IS TEHRAN
COMPANY

تهران  -خیابان قائم مقام فراهاني  -میدان

-نفت  ،مواد نفتي و پتروشیمي

شعاع – خیابان شهید خدري -پالک 50

-مواد معدني

تلفن 021-88323116-20 :

-كاالهاي مصرفي :به استثناء خودرو و موتور سیکلت

230-4

دورنگار 021- 88344487 :

-كاالهاي صنعتي  :به استثناء ماشین آالت سنگین  ،راهسازي و معدني  ،كشاورزي  ،انواع

97/11/9

جرثقیل ،باالبرها (آسانسور برقي)  ،لیفتراک  ،تجهیزات شهربازي و بادي ،پله برقي

98/11/9

وارداتي در آ سیا و اقیانو سیه ،اروپا ،آفریقا و خاورمیانه ،رو سیه و ك شورهاي تازه ا ستقالل
یافته

در هنگام واگذاری کار به شرکت های بازرسی حتما به تاریخ انقضاء پروانه توجه شود .شرکت ها مکلفند حداقل دو ماه قبل از تاریخ انقضا ،به جهت جلوگیری از حذف نام خود از لیست ،در خصوص تمدید پروانه ،برابرتشریفات مندرج
در آیین نامه تایید صالحیت شرکت های بازرسی کاال اقدام نمایند .مسئولیت هر گونه عقد قرار داد خارج از بازه زمانی(تاریخ) مندرج در جدول بر عهده طرفین قرار داده بوده و با توجه به درج زمان انقضاء هیچگونه اعتراض
بعدی مسموع نمی باشد .

شركت هاي بازرسي " ایراني " تایید صالحیت شده در امر بازرسي كاالهاي وارداتي
نام شركت

نام اختصاصي بین المللي

زمینه بازرسي

نشاني دفتر شركت  -تلفن و دورنگار

شماره و
تاریخ

ردیف

صدور و
انقضاء
پروانه
بازرسي
-مواد غذایي محصوالت كشاورزي روغن هاي گیاهي

41

شركت گسترش كیفیت صنعت رهام

ROHAM INDUSTRY
&QUALITY
DEVELOPMENT CO

232-5

تهران – محله شهید قندي-نیلوفر-خیابان

-مواد معدني

97/11/30

لیال-خیابان هویزه-پالک -42طبقه سوم-

-كاالهاي مصرفي :خودرو و موتور سیکلت و قطعات آنها ،شیمیایي و پلیمري لوازم برقي

98/11/30

واحد  5و-6كدپستي155993391 :

خانگي  ،لوازم الکتریکي و الکترونیکي  ،سلولزي و نساجي ،لوازم آرایشي و بهداشتي،

تلفن021- 88171320-2 1 - 22:

محصوالت شوینده  ،لوازم شیشه اي و سرامیکي ،رایانه و مجموعه تلفن ،لوازم پزشکي و لوازم

دورنگار021-88525766 :

ورزشي.
كاالهاي صنعتي :تجهیزات مکانیکي و الکتریکي  ،كارخانه اي و ذوب فلز ،ماشین آالتراهسازي  ،معدني وكشاورزي ،صنایع فلزي ماشین االت صنعتي ،تجهیزات نفت و گاز
پتروشیمي ،مخازن تحت فشار ،تجهیزات پزشکي وتجهیزات آزمایشگاهي.
وارداتي در سراسر دنیا

تهران –خیابان كریم خان زند –خیابان شهید

42
مركز تحقیقات صنایع انفورماتیک

RESEARCH
CENTER OF
INFORMATIC
INDUSTRIES
)(RCII

 -مواد معدني

234-5

عضدي (آبان جنوبي )-خیابان رود سر –

-كاالهاي صنعتي :تجهیزات پزشکي

98/06/04

پالک 3

وارداتي در آسیا و اقیانوسیه

98/12/03

تلفن 021- 88925950:
دورنگار021-88937658:

43
شركت بین المللي صنعت مهندسي
ابتکار آبي كیش

EBTEKAR ABI KISH
ENGINEERING
INDUSTRY
INTERNATIONAL
CO.

235-3

كیش -بلوار ایران -میدان اقتصاد-خ

-مواد غذایي محصوالت كشاورزي و روغن هاي گیاهي

اقتصاد-2ساختمان - EX24واحد 10

-نفت ،مواد نفتي و پتروشیمي

98/04/04

تلفن076-44471474 :

 -مواد معدني :مصالح ساختماني غیرفلزي.

99/04/04

كاالهاي مصرفي :قطعات خودرو  ،شیمیایي ،لوازم برقي خانگي ،محصوالت سلولزيكاالهاي صنعتي :تجهیزات مکانیکي و صنایع فلزي ،تجهیزات نفت ،گاز و پتروشیمي،تجهیزات الکتریکي و الکترونیکي.

وارداتي در سراسر دنیا

در هنگام واگذاری کار به شرکت های بازرسی حتما به تاریخ انقضاء پروانه توجه شود .شرکت ها مکلفند حداقل دو ماه قبل از تاریخ انقضا ،به جهت جلوگیری از حذف نام خود از لیست ،در خصوص تمدید پروانه ،برابرتشریفات مندرج
در آیین نامه تایید صالحیت شرکت های بازرسی کاال اقدام نمایند .مسئولیت هر گونه عقد قرار داد خارج از بازه زمانی(تاریخ) مندرج در جدول بر عهده طرفین قرار داده بوده و با توجه به درج زمان انقضاء هیچگونه اعتراض
بعدی مسموع نمی باشد .

شركت هاي بازرسي " ایراني " تایید صالحیت شده در امر بازرسي كاالهاي وارداتي
نام شركت

نام اختصاصي بین المللي

زمینه بازرسي

نشاني دفتر شركت  -تلفن و دورنگار

شماره و
تاریخ

ردیف

صدور و
انقضاء
پروانه
بازرسي

44
شركت پایش كاالي جهان نوین

PAYESH KALAY
JAHAN NOVIN CO

شركت پایش گستران پیشرو

PAYESH GOSTARAN
PISHRO.CO

شركت بازرسي فني شاخه زیتون لیان

TECHNICAL
INSPECTION
SHAKHE
ZEYTOON LIAN Co

تهران – بخش مركزي -محله شهید بهشتي

-مواد غذایي ،محصوالت كشاورزي و روغن هاي گیاهي

تهران -خیابان ولي عصر -كوچه دل افروز

-مواد معدني

97/8/24

 -پالک  -4طبقه سوم

-كاالهاي مصرفي :قطعات خودرو ،شیمیایي ،لوازم الکتریکي و الکترونیکي ،مکانیکي،

98/8/24

تلفن 021- 88535332 :

آرایشي بهداشتي ،پزشکي.

دورنگار 021- 88527375 :

-كاالهاي صنعتي :تجهیزات نفت و گاز و پتروشیمي ،تجهیزات صنعتي ،مکانیکي ،

237-3

الکتریکي و الکترونیکي و پزشکي.
وارداتي در حوزه آسیا و اقیانوسیه  ،خاورمیانه و افریقا ،اروپا ،آمریکا
45

238-3

تهران -ولیعصر-كوچه پونک-كوچه

 -مواد غذایي ،محصوالت كشاورزي و روغن هاي گیاهي

شناسا-پالک -19طبقه سوم

-نفت  ،مواد نفتي و پتروشیمي

97/8/24

كدپستي1967753989 :

-موادمعدني

98/8/24

تلفن 021-26217095 :

-كاالهاي مصرفي :به استثناي خودرو و موتور سیکلت.

021-26217329

-كاالهاي صنعتي :به استثناي ماشین آالت سنگین،راه سازي ،معدني ،كشاورزي ،تجهیزات

021-26217604

شهربازي و بادي ،انواع باالبر (آسانسور برقي)

021-26217573

وارداتي در سراسر دنیا

دورنگار021-26216629 :
46

بوشهر–بلوار دهقان–روبروي درب خروجي

-مواد غذایي ،محصوالت كشاورزي و روغن هاي گیاهي

گمرک – كوچه رستوران میالد – ساختمان

 -نفت ،مواد نفتي و پتروشیمي

98/06/04

افق

 -مواد معدني :مصالح ساختماني غیرفلزي

99/06/04

تلفن 077-33342001 :

-كاالهاي مصرفي  :خودرو ،قطعات خودرو ،لوازم خانگي برقي ،شیمیایي و پلیمري،

دورنگار 077-33343499 :

محصوالت آرایشي و بهداشتي ،اسباب بازي و لوازم مکانیکي ،لوازم الکتریکي و الکترونیکي،

239-4

سلولزي ،نساجي و چرم  ،رایانه و مجموعه تلفن ،موتور سیکلت.
كا -كاالهاي صنعتي :ماشین آالت صنعتي ،تجهیزات مکانیکي و صنایع فلزي ،تجهیزات پزشکي
ما ماشین آالت كشاورزي ،باالبرها (آسانسور برقي)
وارداتي در سراسر دنیا
در هنگام واگذاری کار به شرکت های بازرسی حتما به تاریخ انقضاء پروانه توجه شود .شرکت ها مکلفند حداقل دو ماه قبل از تاریخ انقضا ،به جهت جلوگیری از حذف نام خود از لیست ،در خصوص تمدید پروانه ،برابرتشریفات مندرج
در آیین نامه تایید صالحیت شرکت های بازرسی کاال اقدام نمایند .مسئولیت هر گونه عقد قرار داد خارج از بازه زمانی(تاریخ) مندرج در جدول بر عهده طرفین قرار داده بوده و با توجه به درج زمان انقضاء هیچگونه اعتراض
بعدی مسموع نمی باشد .

شركت هاي بازرسي " ایراني " تایید صالحیت شده در امر بازرسي كاالهاي وارداتي
نام شركت

نام اختصاصي بین المللي

47

شركت خبرگان بین المللي تهران

TEHRAN
INTERNATIONAL
EXPERTS
)COMPANY(TIE Co

48

شركت خدمات مهندسي ارتقا گستر

ERTEGHA GOSTAR

پویا

POUYA

زمینه بازرسي

نشاني دفتر شركت  -تلفن و دورنگار

شماره و
تاریخ

ردیف

صدور و
انقضاء
پروانه
بازرسي
240-4

تهران-بلوار آفریقا(جردن)-انتهاي ناهید

-موادغذایي،محصوالت كشاورزي و روغن هاي گیاهي

شرقي-پالک -35طبقه چهارم

-نفت  ،مواد نفتي و پتروشیمي

97/11/09

تلفکس 021 -74612 :

-مواد معدني

98/11/09

كاالهاي مصرفي  :به استثناي خودرو و موتور سیکلتكاالهاي صنعتي :تجهیزات نفت و گازو پتروشیمي ،تجهیزات مکانیکي وصنایع فلزي  ،ماشینآالت صنعتي ،تجهیزات الکتریکي و الکترونیکي
وارداتي در حوزه اروپا  ،آسیا ،آمریکا و خاور میانه و آفریقا
تهران ،خیابان شیراز جنوبي ،پایین تر از
اتوبان همت ،كوچه یاس ،پالک  ،14واحد 2

مواد غذایي ،محصوالت كشاوري و روغن هاي گیاهي -نفت ،مواد نفتي و پتروشیمي

242-4

ENGINEERING

تلفن021- 54887000 :

-مواد معدني

98/06/26

SERVICES CO.

دورنگار021-89774159 :

-كاالهاي مصرفي

99/06/26

كاالهاي صنعتي :به استثناء تجهیزات باديوارداتي در آسیا و اقیانوسیه ،اروپا ،روسیه و كشورهاي تازه استقالل یافته ،خاورمیانه و
آفریقا
49

شركت فني مهندسي آریا فوالد قرن

ARYA FOULAD
GHARN
TECHNICAL
&ENGINEERING CO

50

شركت بازرسي فني بین المللي

SHANTIA GOSTAR
FARAZ
INTERNATIONAL

اهواز –زیتون كارمندي -خیابان

-مواد غذایي ،محصوالت كشاوري و روغن هاي گیاهي

جهانگیري -بین زهره و زیبا -پالک 33

 -نفت ،مواد نفتي و پتروشیمي :پتروشیمي

243-4

-مواد معدني :مصالح ساختماني غیرفلزي

97/11/15

-كاالهاي صنعتي  :به استثناء خودرو ،موتور سیکلت و نساجي

98/11/15

تلفن061-34437439:
دورنگار 061-34450179 :

كاالهاي مصرفي  :به استثناء انواع جرثقیل ،لیفتراک،وسایل حمل و نقل سنگین،ماشین آالت راهسازي ،معدني ،كشاورزي.
وارداتي در روسیه و كشورهاي تازه استقالل یافته ،آسیا و اقیانوسیه  ،اروپا.

شنتیا گستر فراز

مشهد -بلوار سازمان آب -خیابان قاضي

-مواد معدني

طباطبایي-بین قاضي طباطبایي 3و-5

-كاالهاي مصرفي :لوازم مکانیکي ،لوازم الکتریکي و الکترونیکي ،شیمیایي

254-2
98/03/07

در هنگام واگذاری کار به شرکت های بازرسی حتما به تاریخ انقضاء پروانه توجه شود .شرکت ها مکلفند حداقل دو ماه قبل از تاریخ انقضا ،به جهت جلوگیری از حذف نام خود از لیست ،در خصوص تمدید پروانه ،برابرتشریفات مندرج
در آیین نامه تایید صالحیت شرکت های بازرسی کاال اقدام نمایند .مسئولیت هر گونه عقد قرار داد خارج از بازه زمانی(تاریخ) مندرج در جدول بر عهده طرفین قرار داده بوده و با توجه به درج زمان انقضاء هیچگونه اعتراض
بعدی مسموع نمی باشد .

شركت هاي بازرسي " ایراني " تایید صالحیت شده در امر بازرسي كاالهاي وارداتي
نام شركت

نام اختصاصي بین المللي

زمینه بازرسي

نشاني دفتر شركت  -تلفن و دورنگار

شماره و
تاریخ

ردیف

صدور و
انقضاء
پروانه
بازرسي
TECHNICAL
INSPECTION CO.

پالک -170طبقه اول-واحد -2

-كاالهاي صنعتي  :تجهیزات مکانیکي و صنایع فلزي،تجهیزات الکتریکي و الکترونیکي،

كدپستي9184973981:

تجهیزات ساختماني و باالبرها .

تلفن -37233127-37246951 :

وارداتي در آسیا و اقیانوسیه  ،روسیه و كشورهاي تازه استقالل یافته

99/03/07

051-372660080
دورنگار051-37244853 :
51

شركت بلیوان

BALIVAN Co

52

شركت صنعت انرژي كرخه

KARKHE
ENERGY SNANT
CO

258-2

تهران -خیابان وزرا-خیابان ششم -كوي

-مواد غذایي ،محصوالت كشاورزي و روغن هاي گیاهي :مواد غذایي

دل افروز  -پالک  -17ساختمان كتاب سرا

 -مواد معدني

98/03/13

تلفن 021- 88107630-2 :

 -كاالهاي مصرفي  :لوازم مکانیکي ،لوازم الکتریکي و الکترونیکي ،لوازم برقي

99/03/13

دورنگار 021-88717819 :

خانگي  ،رایانه  ،نساجي ،شیمیایي.قطعات خودرو.سلولزي.
كاالهاي صنعتي :تجهیزات الکترونیکي و ماشین آالت صنعتي (خط تولید)، ،تجهیزات مکانیکي .صنایع فلزي
وارداتي در آسیاو اقیانوسیه ،خاورمیانه و اروپا

اهواز – میدان راه آهن -پالک  -7طبقه 5

مواد غذایي ،محصوالت كشاوري و روغن هاي گیاهي :به استثناء غالت -نفت ،مواد نفتي و پتروشیمي :پتروشیمي

264-1

تلفن061-3366143:

-مواد معدني

97/11/25

دورنگار 061-3366142 :

-كاالهاي مصرفي :اسباب بازي ،ابزار و كاالهاي مورد مصرف در تعمیر و نگهداري ،لوازم

98/11/25

الکتریکي ،لوازم برقي خانگي ،لوازم صوتي و تصویري ،لوازم تحریر و اداري ،اثاثیه خانگي،
لوازم شیشه اي و سرامیکي ،شیمیایي ،لوازم مکانیکي ،محصوالت شوینده.
كاال هاي صنعتي  :تجهیزات كارخانه اي و ذوب فلز ،تجهیزات ساختماني ،تجهیزاتالکترونیکي و مخابراتي ،تجهیزات فرآیندي و صنایع فلزي.

وارداتي در خاور میانه و آفریقا  ،اروپا  ،آسیا و اقیانوسیه

در هنگام واگذاری کار به شرکت های بازرسی حتما به تاریخ انقضاء پروانه توجه شود .شرکت ها مکلفند حداقل دو ماه قبل از تاریخ انقضا ،به جهت جلوگیری از حذف نام خود از لیست ،در خصوص تمدید پروانه ،برابرتشریفات مندرج
در آیین نامه تایید صالحیت شرکت های بازرسی کاال اقدام نمایند .مسئولیت هر گونه عقد قرار داد خارج از بازه زمانی(تاریخ) مندرج در جدول بر عهده طرفین قرار داده بوده و با توجه به درج زمان انقضاء هیچگونه اعتراض
بعدی مسموع نمی باشد .

شركت هاي بازرسي " خارجي " تایید صالحیت شده در امر بازرسي كاالهاي وارداتي
No & Date of
inspection
License
شماره و تاریخ

Field
زمینه بازرسي

Name & Address of Agency or
Branch office – Tel & Fax
نام و نشاني نمایندگي یا شعبه – تلفن و

Address of Central Office
Tel & Fax
نشاني دفتر مركزي – تلفن و

دورنگار

دورنگار

پروانه بازرسي

Name of Inspection Co.
نام شركت بازرسي

IMPORT
-FOOD STUFF& AGRICULTURAL and HERBAL OILS PRODUCTS

112- 17
2019/01/01
2020/01/01
112 -17

-PETROLEUM &PETROCHEMICAL
-MINERALS

-CONSUMER PRODUCTS: EXCLUDING VEHICLES & MOTORBIKE
-INDUSTRIAL PRODUCTS: EXCLUDING HEAVY DUTIES, ROAD BUILDING,

97/10/11

MINING AGRICULTURAL MACHINERY, LIFTS, TYPES OF CRANES, PRESSURE

98/10/11

VESSELS, LIFT TRUCK, PLAY GROUND & INFLATABLE EQUIPMENT.

1
BUREAU VERITAS IRAN
2FLOOR-NO,8,GOLDAN
– ST,AFRICA BLV- TEHRAN
IRAN –PO BAX:1966883477
)Tel : (98-21)2 2057422(9LINE(Fax: (98-21)2 205 7352
شعبه بیرووریتاس ایران

67/71 Boulevard du
– chateau 92200-Neuilly
Sur- Seine- FRANCE
Phone : +33 ( 01)1 55 24
70 00
Fax :+33(01)1 55 24 70
01

BUREA VERITAS

تهران  -خیابان آفریقا – كوچه گلدان –

-مواد غذایي ،محصوالت كشاورزي و روغن هاي گیاهي

پالک  8طبقه  -2صندوق پستي

-نفت و مواد نفتي و پتروشیمي

1966883477

-مواد معدني

تلفن 22057422 :

-كاالهاي صنعتي :به استثناء ماشین آالت سنگین  ،راهسازي و معدني  ،كشاورزي  ،مخازن تحت

No

دورنگار 22057352 :

فشار و شهربازي ،باالبرها (آسانسور برقي)  ،انواع جرثقیل ،لیفتراک و تجهیزات شهربازي و بادي
كاالهاي مصرفي  :به استثناء خودرو و موتور سیکلتوارداتي در سراسر دنیا

117 -16
2019/01/01
2020/01/01
117 -16
97/10/11
98/10/11

IMPORT:
- FOODSTUFF & AGRICULTURAL & HERBAL OILS PRODUCTS
- MINERALS
& - CONSUMER PRODUCTS: CHEMICAL, ELECTRICAL HOUSEHOLD APPLIANCES
HOUSEHOLD & ELECTRONIC APPLIANCES, TEXTILE &LEATHER, PC, AUDIO-VIDEO
APPLIANCES, VEHICLE PARTS
-INDUSTRIAL PRODUCTS: EXCLUDING HEAVY DUTIES, ROAD BUILDING, MINING,
AGRICULTURAL MACHINERY, LIFTS, TYPES OF CRANES, PRESSURE VESSELS, LIFT
TRUCK, PLAY GROUND & INFLATABLE EQUIPMENT

مواد غذایي و محصوالت كشاورزي و روغن هاي گیاهي-مواد معدني

COTECNA INSPECTION
)(IRAN
No.48- 37 th Ave –sarafha st.-saadat
abaad
Tehran-Iran
Tel, Fax: 88684367

58 Rue de La Terrassiere
1211
 Geneva 6SWITZERLAND
Tel : 0041 22 849 6900
Fax: 0041 22 849 6909

COTECNA
INSPECTION S.A.

شركت كوتکنا اینسپکسیون اس ا ایران
تهران -خیابان شهید سرلشکر منصور وطن
پور شمالي -خیابان شهید دكتر لواساني
(فرمانیه) – پالک -166طبقه همکف
كد پستي1937743451 :
تلفکس 22691400 :

در هنگام واگذاری کار به شرکت های بازرسی حتما به تاریخ انقضاء پروانه توجه شود .شرکت ها مکلفند حداقل دو ماه قبل از تاریخ انقضا ،به جهت جلوگیری از حذف نام خود از لیست ،در خصوص تمدید پروانه ،برابرتشریفات
مندرج در آیین نامه تایید صالحیت شرکت های بازرسی کاال اقدام نمایند .مسئولیت هر گونه عقد قرار داد خارج از بازه زمانی(تاریخ) مندرج در جدول بر عهده طرفین قرار داده بوده و با توجه به درج زمان انقضاء
هیچگونه اعتراض بعدی مسموع نمی باشد .

2

شركت هاي بازرسي " خارجي " تایید صالحیت شده در امر بازرسي كاالهاي وارداتي
No & Date of
inspection
License
شماره و تاریخ

Field
زمینه بازرسي

پروانه بازرسي

Name & Address of Agency or
Branch office – Tel & Fax
نام و نشاني نمایندگي یا شعبه – تلفن و

Address of Central Office
Tel & Fax
نشاني دفتر مركزي – تلفن و

دورنگار

دورنگار

Name of Inspection Co.
نام شركت بازرسي

No

كاالهاي مصرفي  :شیمیایي ،لوازم خانگي برقي و اثاثیه خانگي ،كاالي الکترونیکي ،نساجي وچرم ،رایانه شخصي  ،صوتي و تصویري ،قطعات خودرو
كاالهاي صنعتي  :به استثناي ماشین آالت سنگین،راهسازي،معدني و كشاورزي ،انواع جرثقیل،مخازن تحت فشار،تجهیزات شهر بازي و بادي
وارداتي در سراسر دنیا
EXPORT:
-FOODSTUFF&AGRICULTURAL PRODUCTS &HERBAL OILS
- PETROLEUM &PETROCHEMICAL. PRODUCTS
-MINERALS
-CONSUMER PRODUCTS: EXCLUDING MOTORCYCLE
- INDUSTRIAL PRODUCTS: EXCLUDING TYPE OF CRANES
-مواد غذایي ،محصوالت كشاورزي و روغن هاي گیاهي

S.G.S (IRAN) Ltd.
 No. 73-18 th Alley – BokharestArjantin Square-TEHRAN – IRAN
Tel: (98-21)88736554-88542400
Fax : (98-21)88736075
شركت اس جي اس (ایران) لیمیتد

98/02/11

-نفت و مواد نفتي و پتروشیمي

تهران  -میدان آرژانتین  -اول

99/02/11

-مواد معدني

بخارست -نبش كوچه  18پالک 73

-كاالهاي صنعتي :به استثناي انواع جرثقیل

تلفن  88542400 :و88736554

-كاالهاي مصرفي  :به استثناي موتور سیکلت

دورنگار88736075 :

118-15
2019/05/01
2020/05/01
118 -15

3

1 PLACE DES
ALPES, 1211
Geneva 1 ,
SWITZERLAND

S.G.S S.A

Tel:(41-22)739 94 111
Fax:(41-22)739 98 86

وارداتي در سراسر دنیا

در هنگام واگذاری کار به شرکت های بازرسی حتما به تاریخ انقضاء پروانه توجه شود .شرکت ها مکلفند حداقل دو ماه قبل از تاریخ انقضا ،به جهت جلوگیری از حذف نام خود از لیست ،در خصوص تمدید پروانه ،برابرتشریفات
مندرج در آیین نامه تایید صالحیت شرکت های بازرسی کاال اقدام نمایند .مسئولیت هر گونه عقد قرار داد خارج از بازه زمانی(تاریخ) مندرج در جدول بر عهده طرفین قرار داده بوده و با توجه به درج زمان انقضاء
هیچگونه اعتراض بعدی مسموع نمی باشد .

شركت هاي بازرسي " خارجي " تایید صالحیت شده در امر بازرسي كاالهاي وارداتي
No & Date of
inspection
License
شماره و تاریخ

Field
زمینه بازرسي

پروانه بازرسي

Name & Address of Agency or
Branch office – Tel & Fax
نام و نشاني نمایندگي یا شعبه – تلفن و

Address of Central Office
Tel & Fax
نشاني دفتر مركزي – تلفن و

دورنگار

دورنگار

CONTROL UNION
Unit 6 – 2nd Floor – No –70 GhodsSt. – North Sohrevardi St. TERHAN
– IRAN
Tel : (98-21)8 8434 546 , Fax : (9821)8 8438 200
شركت كنترل یونیون

BOOMPJES270,3011 XZ
– Rotterdam
THE NETHERLANDS
Tel : +3110 -2823390
Fax: +31104123967

Name of Inspection Co.
نام شركت بازرسي

No

4
145-14
2019/02/25
2020/02/25
145-14
97/12/06
98/12/06

IMPORT :
-FOOD STUFF,AGRICULTURAL PRODUCTS&HERBAL OIL
-PETROLEUM &PETROCHEMICAL PRODUCTS: PETROCHEMICAL
-MINERALS
CONSUMER PRODUCTS: DETERGENT PRODUCTS, POLYMER

PRODUCTS, CHEMICAL.MEDICAL APPLIANCES, MECHANICAL
APPLIANCES.
-INDUSTRIAL PRODUCTS: MECHANICAL EQUIPMENT.PRECISION
TOOLS

CONTROL UNION
HOLDING (C.U.H) B.V.

تهران  -خیابان سهروردي شمالي  -كوچه
حمید قدس-پالک-70طبقه دوم-واحد 6
تلفن 88434546 :

-مواد غذایي،محصوالت كشاورزي و روغن هاي گیاهي

دورنگار 8 8438200 :

نفت و مواد نفتي و پتروشیمي :پتروشیمي-مواد معدني

 كاالهاي مصرفي:محصوالت شوینده ،محصوالت پلیمري،محصوالت شیمیایي .لوازمپزشکي ،لوازم مکانیکي.
كاالهاي صنعتي :تجهیزات مکانیکي  .ابزار دقیق.وارداتي درسراسر دنیا

در هنگام واگذاری کار به شرکت های بازرسی حتما به تاریخ انقضاء پروانه توجه شود .شرکت ها مکلفند حداقل دو ماه قبل از تاریخ انقضا ،به جهت جلوگیری از حذف نام خود از لیست ،در خصوص تمدید پروانه ،برابرتشریفات
مندرج در آیین نامه تایید صالحیت شرکت های بازرسی کاال اقدام نمایند .مسئولیت هر گونه عقد قرار داد خارج از بازه زمانی(تاریخ) مندرج در جدول بر عهده طرفین قرار داده بوده و با توجه به درج زمان انقضاء
هیچگونه اعتراض بعدی مسموع نمی باشد .

