
 
 تایید صالحیت شده در امر بازرسي كاالهاي وارداتي هاي بازرسي  شركت
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تایید صالحیت شده در امر بازرسي كاالهاي وارداتي "ایــــــــــــراني  "شركت هاي بازرسي   

 

شماره و تاریخ 

بازرسي پروانه  

تلفن و دورنگار -نشاني دفتر شركت  زمینه بازرسي  

 

 نام اختصاصي بین المللي
 

 

 نام شركت

 

ف
دی

 ر
 

11-131  

11/11/93  

 مواد غذایی ،محصوالت کشاورزی و روغن های گیاهی -

 نفت و مواد نفتی و پتروشیمی  -

 مواد معدنی-

 کاالهای مصرفی -

 کاالهای صنعتی-

 در سراسر دنیا 

 – 11شماره  -خیابان توانیر  -خیابان ولیعصر  -تهران 

11واحد – 4طبقه  

77 197111دورنگار :   77717181-3تلفن :   

 

SHARDIN AFARIN 

INTERNATIONAL INSPECTION 

CO. 

شرکت بازرسی بین المللی شاردین 

    آفرین

 

1 
 

 

9-147  

11/8/94  

:مایعات آلی ،روغن های غیر آلی و  نفت و مواد نفتی و پتروشیمی- 

 پتروشیمی 

 کاالهای صنعتی- 

 اروپا وآسیا    در حوزه  وارداتی

 81شماره  -خیابان جویبار -طمیفامیدان  -تهران

 77914819دورنگار :  ‘  77794118تلفن :
IRANIAN INSPECTION CO. 

 
 8 شرکت  بازرسی فنی ایرانیان

11-188  

81/7/93  

 محصوالت کشاورزی و روغن های گیاهی ،مواد غذایی -

 نفت و مواد نفتی و پتروشیمی  -

 مواد معدنی-

، طعااات خودرو،لااوازب کاالهااای مصاارفی :ن اااجی ،لااوازب خااانگی بر اای  -

 الکترونیکی ،مخازن تحت فشار

   یو مکانیک یکاالهای صنعتی :تجهیزات و ماشین آالت ساختمانی،بر -

 سراسر دنیا در  وارداتی

 –خیابان کوه نور  -خیابان استاد مطهری  -تهران 

   11واحد   -طبقه دوب  -17پالک 

  77141141دورنگار :  ، 77189187-31تلفن :  

TECHIN CO TECHNICAL 

INSPECTION  & CORROSION 

CONTROL CO. 

 

شرکت بازرسی فنی و کنترل خوردگی 

  تکین کو 
 

3 

18- 188  

81/4/94  

 های گیاهی  زی روغن ،محصوالت کشاورمواد غذایی -

 نفت و مواد نفتی و پتروشیمی-

 مواد معدنی-

 کاالهای صنعتی  -

 کاالهی مصرفی -

 سر دنیااسر در  وارداتی 

 

نرسیده به بزرگراه جالل آل   -کارگرشمالی  خیابان –تهران 

  411شماره  -روبروی دانشکده ا تصاد –احمد 

77181141دورنگار :   ‘   77181981  ‘  77181343تلفن:   

 

 
IRANIAN STANDARD & 

QUALITY INSPECTION CO.    
 

 

شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد 

 ایران  
 

 

4 

18-  137  

11/8/94  

 مواد غذایی ،محصوالت کشاورزی و روغن های گیاهی 

 نفت و مواد نفتی و پتروشیمی  -

مواد معدنی-  

کاالهای صنعتی-   
 کاالهای مصرفی-

 سراسر دنیا در  وارداتی

 

شماره  -باالتر از پارک ساعی  -خیابان ولیعصر  -تهران 

8434 

77778311دورنگار : ،  77111111تلفن :   

IRAN 

ENGINEERING INSPECTION 

CO. 
 

 

 شرکت بازرسی مهندسی ایران  

 
1 

 

14- 114  

11/8/94  

 مواد غذایی ،محصوالت کشاورزی و روغن های گیاهی 

 نفت و مواد نفتی و پتروشیمی  -

مواد معدنی-  

کاالهای صنعتی-   

کاالهای مصرفی-  

 وارداتی  در سراردنیا 

 

 

خیابان  -روبروی پارک ملت  -خیابان ولیعصر  -تهران 

  14شماره  -اسفندیار 

7 7118311دورنگار : ،   77117798 - 91تلفن :    

INDUSTRIAL & ENGINEERING 

INSPECTION CO. of IRAN 
 

شرکت بازرسی مهندسی و صنعتی 

 ایران

 

 

 

8 
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تایید صالحیت شده در امر بازرسي كاالهاي وارداتي "ایــــــــــــراني  "شركت هاي بازرسي   

شماره و تاریخ 

 پروانه بازرسي
بازرسيزمینه  تلفن و دورنگار -  نشاني دفتر شركت   

 

 نام اختصاصي بین المللي
 

 

 نام شركت
 

 

ف
دی

 ر
 

 

13-131  

18/1/94  

 مواد غذایی ،محصوالت کشاورزی و روغن های گیاهی 

 و ماشین االت صنعتی  :تجهیزاتکاالهای صنعتی -

طعاات خاودرو ،تجهیازات     کاالهای مصرفی :لوازب خاانگی بر ای   -

در حاوزه  وارداتای    و لوازب آرایشی رایانه صوتی وتصویری ،اداری و 

  اروپا ،آسیا و ا یانوسیه ،خاورمیانه و افریقا
 

 

 
 

 

 

-بن ب ت کاج–خ شیراز شمالی –میدان ونك  –تهران 

 1طبقه  -4پالک-ساختمان کاج

  77811171-9دورنگار : 

 

BEHSOTONE SANAT NOVIN 
CO. 

 1   شرکت به تون صنعت نوین

 

11-181  

18/8/93  

 مواد غذایی ،محصوالت کشاورزی و روغن های گیاهی -

 نفت و مواد نفتی و پتروشیمی  -

 مواد معدنی-

 کاالهای مصرفی -

 کاالهای صنعتی-

 در سراسر دنیا

 

 

خیابان  ائم مقاب باالتر از  –خیابان استاد مطهری  -تهران 

334شماره  -فراهانی   

77733119دورنگار : 77733111-3تلفن :     

  

 

INTERNATIONAL GOODS 

INSPECTION CO.(IGI( 
 

ی شرکت بین المللی بازرسی کاالی تجار
  
 

 

7 

14- 118  
11/18/93  

 مواد غذایی ،محصوالت کشاورزی و روغن های گیاهی -

 نفت و مواد نفتی و پتروشیمی  -

مواد معدنی-  

کاالهای صنعتی-   

کاالهای مصرفی                 وارداتی  در سراردنیا -  

 سراسر دنیا در  وارداتی
 

 

 –باالتر از خیابان میرداماد  –خیابان دکتر شریعتی  -تهران 

برج  –کوچه زرین  –ای تگاه مینا  –نرسیده به خیابان ظفر 

  1/1179شماره  –مینا 

 88794314دورنگار :   88794341تلفن :   

 

 

BEKHRAD INTERNATIONAL 

INSPECTION SERVICES 

( B.I.S ) 

 

 بازرسی بین المللی بخردخدمات شرکت 

  

 

9 

14- 111  

89/11/93  

مایعات آلی و روغن  پتروشیمی نفت ،مواد نفتی وپتروشیمی :-

 های غیر آلی 

 رنگ  وپلیمر کاالهای مصرفی :چوبی ،ن اجی،-

،بر ای   مکانیکیماشین االت و تجهیزات کاالهای صنعتی :-

  سراسر دنیا در وارداتی،ابزار د یق و پلیمر     

 19پالک –نصرت غربی  -میدان توحیدتهران 
 88484147دورنگار :  ‘ - 88434841تلفن :

ARYA SGS  QUALITY  

SERVICES  CO. 

 
   خدمات کیفیت آریا اس جی اس شرکت

 
 

 

11 

 

14-111  

1/1/93  

تجه اااااف    گااااا     اااااا  کاالهاااااای  ااااان ای  ما ااااا    ال    
 م د ی ، نایع فلفی تجه ف    پار   می ،

 مو د م د ی -

  سر سر د  ادر   رد تی 

4شماره  –بلوار آرش  –بزرگراه افریقا  –تهران   

77194981،  دورنگار :    77197178تلفن :    
IKA  ENGINEERING and 

TECHNICAL INSPECTION CO. 
 11 شرکت مهندسی و بازرسی فنی ایکا

  
 

   
 

شرکت کارورزمھر

www.karvarz.com
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 4  

تایید صالحیت شده در امر بازرسي كاالهاي وارداتي "ایــــــــــــراني  "شركت هاي بازرسي   

شماره و تاریخ 

بازرسيپروانه   
تلفن و دورنگار -  نشاني دفتر شركت زمینه بازرسي  

 

 نام اختصاصي بین المللي
 

 

 نام شركت
 

 

ف
دی

 ر
 

7-111  

18/7/93  

 مواد غذایی ،محصوالت کشاورزی و روغن های گیاهی -

 نفت و مواد نفتی و پتروشیمی  -

ن ،لوازب خانگی ،تجهیزات پزشکی ،بر ای  آکاالهای مصرفی :خودرو و موتور سیکلت و  طعات -

 ،الکترونیکی و سلولزی   

و فلااز شناساای مکانیااك صاانعتی کاالهااای صاانعتی :باارک و الکترونیکاای ، ماشااین آالت   -

،CNGجهیزات پزشکی ،تجهیزات نفت و گاز،ت  
 سراسر دنیا  در  وارداتی

 

 دنیا از سراسر وارداتی

 

  174واحد -برج تجاری بهار -خیابان بهار جنوبی -تهران

 ه چهاربطبق

   11811171-11811179: و دورنگار  تلفن

 
AZMOON ASA PARSE  

INSPECTION 
CO. 

آزمون آسا پارسه شرکت بازرسی  18 

1-149  

31/8/91  

 کشاورزی موادغذایی و محصوالت -

 سراسر دنیا در وارداتیکاالهای مصرفی :موادشیمیایی -

طبقاه  -111شاماره   -پایین تراز میدان فل طین-خیابان فل طین–تهران 

 MILAD DEVELOPMENT INTERNATIONAL 88414398دورنگار:  88419381تلفن :19سوب واحد

ENGINEERING INSPECTION CO. 

بازرسی مهندسی بین المللی طرح توسعه شرکت 

*دمیال  
13 

7-111  

11/11/93  

 و روغن  های گیاهی  کشاورزی مواد غذایی و محصوالت-

 نفتی و پتروشیمینفت و مواد --

 مواد معدنی -

  کاالهای مصرفی-

  در سراسر دنیاوارداتی           کاالهای صنعتی-

 طبقه 8811ملت پالک  خ ولیعصر)عج( روبروی ورودی اصلی پارک-تهران

 19811-43177کدپ تی 18واحد  3

 88887111دورنگار :88881111تلفن : 

 

NASA INTERNATIONAL INSPECTION 

CO.(N.I.C) 

 

 شرکت بازرسی فنی ن ا بین الملل
 

14 

1-117  

83/8/94  

 مواد غذایی ،محصوالت کشاوری و روغن های گیاهی  -

 مواد معدنی  -

 ،موادشیمیاییخانگی برقی ،اثاثیه خانگی .قطعات خودروکاالهای مصرفی :لوازم -

  و پتروشیمی ماشین آالت صنعتیزکاالهای صنعتی :تجهیزات نفت،گا-

 وارداتی در سراسر دنیا 

 

  81واحد -84پالک –خ ونك -میدان ونك–تهران 

 77881114دورنگار :    77881174تلفن :  
 

2R Inspection & Quality Services  

Kish Co 

 

تو آر این پکشن اند کوالیتی سروی ز کیش شرکت  

 
 

11 

7-188  

83/8/94  

مواد غذایی ومحصوالت کشاورزی و روغن های گیاهی--  

نفت و موادنفتی و پتروشیمی-  

مواد معدنی -  

کاالهای صنعتی :تجهیزات و ماشین آالت صنعتی و صنایع فلزی-  

 و بهداشتیخانگی ،شیمیایی ،لوازب  کاالهای مصرفی :تجهیزات پزشکی ،برک و الکترونیك-
،ن اجی و چربسلولزی-، طعات خودرو  

 در سراسر دنیا وارداتی 

 

 طبقه سوب-411پالک-ساختمان پزشکان -دکتر بهشتی خیابان -تهران

 خط (8)77111791تلفکس :
PESSANJ INTERNATIONAL 

TECHNICAL INSPECTION  CO . 
پ نجبین المللی شرکت بازرسی فنی   18 

 

14-141  

18/1/94  

 وروغن های گیاهی  مواد غذایی،محصوالت کشاورزی -

 نفت و مواد نفتی و پتروشیمی  -

 مواد معدنی  -

 یکی ،الکتریکی ،نفت و گاز نمکاتجهیزات  کاالهای صنعتی :-

شیشه آالت ،سرامیك ،لوازب آرایشی ، طعات خودرو ،کاالهای مصرفی :ن اجی ،وسایل خانگی -

 ،لوازب بر ی و الکترونیکی خانگی  

 سراسر دنیادر  وارداتی 

واحد   -طبقه چهارب  – 117نبش گلشهر شماره  -بزرگراه افریقا  -تهران 

414 

 8 8119111  دورنگار : ،   8 8119898تلفن :  

ATLAS  INSPECTION SERVICES 
Ltd. 

 11  سرویس  این پکشنشرکت اطلس 

شرکت کارورزمھر

www.karvarz.com

ترخیص کاال
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تایید صالحیت شده در امر بازرسي كاالهاي وارداتي "ایــــــــــــراني  "شركت هاي بازرسي   
 

شماره و تاریخ 

بازرسيپروانه   
تلفن و دورنگار -  نشاني دفتر شركت زمینه بازرسي  

 

 نام اختصاصي بین المللي
 

 

 نام شركت
 

 

ف
دی

 ر
 

1-111  

9/1/94  

 محصوالت کشاورزی و روغن های گیاهی :مواد غذاییمواد غذایی 

 مواد معدنی 

 ،ماشین آالت صنعتی ، ابزار د یق کاالهای صنعتی : مکانیك و فلز شناسی 

.ادوات کشاورزی و و الکترونیکی ،تجهزات نفت وگاز و پتروشیمیبر ی تجهیزات 

 مهندسی پزشکی 

 بر ی  شیمیایی ،لوازب خانگیبر ی و الکترونیکی ،مواد لوازب کاالی مصرفی :

 سلولزی، ، طعات خودرو و ن اجی

 ،روسیه و کشورهای تازه استقالل یافته ،خاورمیانه و آفریقاوارداتی در حوزه آسیا  
 اروپا

سااختمان  –رف انبش خیابان معا –بلوار فرهنگ –سعادت آباد –تهران 

  17واحد – 1طبقه – 3پالک-بیژن

 88181881:فاکس   88184941تلفن :

 ARIA TOOS MOTTAHED 

INTERNATIONAL TECHNICAL 

INSPECTION GROUP CO. 

شرکت گروه بازرسی فنی بین المللی 

 آریا طوس متحد
17 

9-181  

3/3/94  

 مواد غذایی ،محصوالت کشاورزی و روغن های گیاهی 

 نفت و مواد نفتی و پتروشیمی  --

 مواد معدنی  -

 کاالهای صنعتی :ماشین االت صنعتی ،مکانیك ،فلز شناسی ،برک  والکترونیك -

،بر اای و   مهندساای پزشااکی، ساالولزی ،ن اااجی،چرب،. طعات خااودرو  کاالهااای مصاارفی :-

 ،خودرو و طعات موتور سیکلت  الکترونیکی ،لوازب بر ی خانگی 

 وارداتی در  سراسر دنیا

-1739پالک-دوبنبش خ –خ کارگر شمالی -تهران

 41واحد  8طیقه 

 181-77111344-77331881ن و دورنگار:تلف

ROSHAK PAYA CONTROL 

INSPECTION CO. 
 19 شرکت بازرسی روشاک پایا کنترل

8-111  

81/18/93  

مواد غذایی ،محصوالت کشاورزی و روغن های گیاهی -  

نفت ،موادنفتی وپتروشیمی-  

معدنی-  

لوازب بر س و الکترونیك و مهندسی پزشکی کاالهای مصرفی : -  

کاالهای صنعتی :تجهیزات و ماشین آالت صنعتی ،مکانیك و فلز شناسی -  

 وارداتی در آسیا و اروپا

طبقاه   11تهران خیابان ولیعصر خیابان توانیر  بل از پل همات پاالک   

 77883188دورنگار: 77818138-1اول تلفن : 

INTERTEK QESHM 

INSPECTION CO. 
 81 شرکت بازرسی اینترتك  شم

1-118  

 

7/3/94  

موادغذایی،محصوالت کشاورزی و روغن های گیاهی-   

نفت ،مواد نفتی و پتروشیمی-  

 مواد معدنی

کاالهای مصرفی : طعات فلزی ، طعات خودرو ،موادشیمایی و سلولزی،مهندسی پزشکی 

و چرب،ارایشی و بهداشتیریا،برک و الکترونیك،لوازب خانگی و ن اجی   

کلیه کاالهای صنعتی به استثنای ماشین االت سنگین  کاالهای صنعتی :

 ،راه ازی ،معدنی و کشاورزی ،باالبرها ،انواع جرچقیل و شناورها
 وارداتی در سراسر دنیا

تلفن :  1واحد  847خیابان شهید دستگردی ، پالک  –تهران 

 88811818دورنگار : 88417118

IDRA INTERNATIONAL 

QUALITY INSPECTION  CO 
 81 شرکت بین المللی بازرسی کیفیت ایدرا

 
 

 

شرکت کارورزمھر

www.karvarz.com

ترخیص کاال
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تایید صالحیت شده در امر بازرسي كاالهاي وارداتي "ایــــــــــــراني  "شركت هاي بازرسي   
 

اره و تاریخ شم

 پروانه بازرسي

 

 زمینه بازرسي

 

 
 

تلفن و دورنگار -  نشاني دفتر شركت  

 

 نام اختصاصي بین المللي
 

 

 نام شركت
 

 

ف
دی

 ر
 

8-113  

81/7/93  

 مواد غذایی و محصوالت کشاورزی و روغن های گیاهی

نفت ومو اد نفتی و پتروشیمی-  

 کاالهای صنعتی 

 اروپا ،امریکای جنوبی آسیا و خاورمیانهدر حوزه وارداتی  

خیاباان   –خیابان کارگر شمالی ، بااالتر از بزرگاراه جاالل آل احماد      –تهران 

 31پنجم پالک 

 77181117دورنگار  :      74398تلفن :  

ASIA-KISH 

CLASSIFICATION Company 

(ACS) 

کیش -شرکت رده بندی آسیا   88 

1-187  

81/3/94  

 مواد غذایی ،محصوالت کشاورزی و روغن های گیاهی 

 نفت ،موادنفتی و پتروشیمی :فراورده های شیمیایی و پتروشیمی-

کاالهای مصرفی :لوازب خانگی بر ی ،الکترونیکی ،الکتریکی -

 ،موادشیمیایی،ن اجی و چرب 

انواع جرثقیل و ، الکتریکی و باالبر   ،تجهیزات صنعتی: کاالهای صنعتی -

 لیفتراک 

 وارداتی در حوزه آسیا ، اروپا و امریکا ،کانادا

 ر یاا  - اا ر   ونااو ی–خ مال اادر   -  اا –تهااران 

 01  حدپنجم   طبقه-041پالک -غر ی

 181-77818417نگار : دور181-43911111تلفن: 

Falat Pejvak Technical 
Inspection Co 

 83 شرکت بازرسی فنی فالت پژواک

1-181  

31/3/94  

مواد غذایی ،محصوالت کشاورزی و روغن های گیاهی--  

نفت ومواد نفتی و پتروشیمی -  

مواد معدنی -  

آالت،ماشین آالت صنعتی ،صنایع نفت ،گازو کاالهای صنعتی :آهن 

  ،لیفتراک ،جرثقیل ،مکانیك وفلز شناسی  پتروشیمی

کاالهای مصرفی :  طعات خودرو ،ن اجی و چرب تجهیزات پزشکی 

،برک و الکترونیك ،لوازب خانگی ،کود های شیمیایی و سلولزی 

،خاورمیانه و مریکا  روپا ،آ وارداتی درحوزه آسیا  و ا یانوسیه ،ا

 آفریقا

طبقه جهارب  71پالک -خ ناصری-بلوار افریقا  -تهران 

 1987841441کدپ تی  11واحد

 77181497،   77818131تلفن و دورنگار:   

BAZAFARINAN SANAT 

JONOUB 

INTERNATIONAL 

INSPECTION (B.S.J) 

بازآفرینان  بین المللی  شرکت بازرسی

 صنعت جنوب
84 
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تایید صالحیت شده در امر بازرسي كاالهاي وارداتي "ایــــــــــــراني  "بازرسي شركت هاي   

شماره و 

 پروانهتاریخ 

 بازرسي

تلفن و دورنگار -  نشاني دفتر شركت زمینه بازرسي  

 

 نام اختصاصي بین المللي
 

 

 نام شركت
 

 

ف
دی

 ر
 

1-181  

9/8/93  

 مواد غذایی ،محصوالت کشاورزی و روغن های گیاهی -

 نفت و مواد نفتی و پتروشیمی  --

مواد معدنی-  

لوازب بر ی خانگی ،اثاثیه خانگی ،لوازب بر ی و الکترونیکی کاالهای مصرفی:

  طعات فلزی و  طعات خودرو ،موادآرایشی و بهداشتی و ن اجی 

،تجهیزات نفاات و گاااز و کاالهااای صنعتی::صاانایع غذایی،ماشااین االت صاانعتی  -

 پتروشیمی ،تجهیزات برک و الکترونیك  صنایع فلزی  

  وارداتی در سراسر دنیا

-خیابان استاد نجات الهی )ویاال( -خیابان کریم خان زند-تهران

طبقاه  –ساختمان پردیس ویال  889پالک –نبش کوچه افشین 

 111اول واحد

 77981789دورنگار :   77931133-1تلفن:

 

FARADANESH  INSPECTION 

CO. 
بازرسی فرا دانش  خدمات شرکت  81 

9-114  

1/3/94  

 مواد غذایی ، کشاورزی و روغن های گیاهی -

 مواد نفتی و پتروشیمی ،نفت --

 مواد معدنی -

 کاالهای صنعتی -

 کاالهای مصرفی -

 وآفریقا  اروپا،اسیا و خاورمیانهدر حوزه وارداتی 

 

 

 

خیابان ماوج  -83جمال الدین اسد آبادی )یوسف اباد (خیابان خیابان –تهران 

      77478431-7تلفان: 1433743831      کدپ اتی  -طبقه چهارب-11پالک–

 77118177دورنگار :
FAHAMEH ENGINEERING 

INDUSTRIAL.CO 
 88 شرکت مهندسی صنعتی فهامه 

1-178  

1/11/93  

آب و : ماشین آالت و  طعات در صانعت  کاالهای صنعتی-

،تجهیازات و    و پلیمری برک ،ابزار د یق و سازه های فلزی

،ریلی و...(صانایع  ابزار کشاورزی )آبیاری  طره ای ،زهکشی

فلاازی )میلگاارد ،آهاان و فااوالد و...(کاالهااای بر اای و      

 الکترونیکی و لوله ها و اتصاالت  

کاالهای مصرفی :لاوازب بر ای خاانگی ،کاالهاای بر ای و      -

 الکترونیکی ،تایر و تیوپ ،رنگ  

 و اروپاا یانوسیه او اسیا  ازوارداتی    

 

طبقاه -040_پاالک خیابان میارزای شایرازی شامالی    –تهران 

 -سوم

 55917788  د ر گار     55917784تلگ   

IRAN WATER &ELECTRICAL 

EQUIPMENT ENGINEERING 

CO . 

آب و برک  شرکت مهندسی تجهیزات

 ایران 
81 
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تایید صالحیت شده در امر بازرسي كاالهاي وارداتي "ایــــــــــــراني  "كت هاي بازرسي شر  

شماره و تاریخ 

 پروانه بازرسي
تلفن و دورنگار -  نشاني دفتر شركت زمینه بازرسي  

 

 نام اختصاصي بین المللي
 

 

 نام شركت
 

 

ف
دی

 ر
 

1-111  

11/1/93  

 مواد معدنی -

خاانگی   کاالهای مصرفی:خودرو و طعات خودرو.لاوازب بر ای و الکترونیکای ،اثاثیاه    -

 ،لوازب بر ی خانگی ،لوله و اتصاالت ،ن اجی و چرب 

کاالهای صنعتی :مکانیك و فلز شناسی ،ماشین االت و تجهیزات صنعتی ،کشاورزی -

الکتریکای ،لاوازب الکتریکای ،لولاه هاا و       ،ریلی ،راه ازی و ادوات آبیااری .تجهیازات  

 اتصاالت ،تجهیزات نفت و گاز وپتروشیمی
 آروپا ،آسیا و ا یانوسیه ،خاورمیانه و آفریقا حوزه وارداتی   در

 

 

 

 

 

طبقه  83تهران ، خیابان شهرآرا ، جنب اداره گذرنامه ، پالک 

 همکف

 88437918دور نگار :    88191448تلفن : 
Pars quality Innovators Company 

(P.Q.I). 
 87 شرکت نوآوران کیفیت پارس

1-194  

1/11/93  

 مواد غذایی ،.حصوالت کشاورزی و روغن های گیاهی-

 نفت و مواد نفتی و پتروشیمی  -

 مواد معدنی  

کاالهای مصرفی :لوازب پزشکی ،لوازب بر ی خاانگی ،لاوازب الکترونیکای و    

   ، طعات خودروبر ی ،محصوالت سلولزی و بهداشتی 
کاالهای صنعتی ، ،تجهیزات ماورد اساتفاده در صانایع آب ،بارک نفات      -

،صنایع فلازی ،ابازار د یاق الکترونیاك ،مکانیاك و فلاز       ،گازو پتروشیمی

 شناسی ،سازه های صنعتی و ساختمانی  
روسایه    و آسیا و ا یانوسایه  ،خاورمیانه وارداتی در حوزه جغرافیایی اروپا 

 وکشور های استقالل یافته

 

 

  1پالک –میدان راه اهن -اهواز

 1811-3388143-1تلفن :

 1811-3388148دورنگار:

–18پالک–خیابان نهم  –میدان کاج  –سعادت اباد خ –تهران 

 88139139تلفن  و دورنگار   :1واحد  – 3طبقه 
AB KARKHEH CONSULTING 

ENGINEERS CO. 
آب کرخهشرکت مهندسین مشاور   89 

4-191  

11/1/93  

 

 مواد غذایی ،محصوالت کشاورزی و روغن های گیاهی 

کاالهای صنعتی :ماشین االت صنعتی و صنایع فوالد ،تجهیزات - 

 الکتریکی و لوازب الکترونیکی 

و الکترونیکی ،تجهیزات  کاالهای مصرفی: : طعات خودرو ،لوازب بر ی-

 اداری ،رایانه،ن اجی و شیمیایی

 و مواد نفتی  و  پتروشیمی  نفت-

 آسیا و ا یانوسیه،اروپا و خاومیانه و افریقاحوزه در 

-( یزی)پال یخ دکتر  ند-یشمال یسهرورد ابانخی–تهران 

4 واحد -18 پالک– زدهمیس ابانینبش خ   

 

 PARNIAN PAYESH ANDISHE KADUS 77118714-77113141-77113187:تلفن
CO( PPAK) 

 31 شرکت پرنیان پایش اندیشه کادوس 

8-181  

81/3/94  

مواد غذایی و محصوالت کشاورزی و روغن های گیاهی :مواد  -

 غذایی و محصوالت کشاورزی

 مواد معدنی-

کاالهای صنعتی :تجهیزات شهربازی و پارک ها ،تجهیزات -

 پزشکی ،ماشین االت صنعتی ،مکانیك و فلز شناسی 

،برک  ،   کاالهای مصرفی : طعات خودرو ،موتورسیکلت ،خودرو-

 ،شیمیایی و الکترونیك

 وارداتی 

 اسر دنیاردرس

 

 

 

 

 

 

-کاشانی ..ا ابتدای ضلع شمالی آیت-فلکه دوب صاد یه   -تهران

 18واحد-13پالک -فروتن خ نجف زاده  نبش

44181818تلفکس:  44111711تلفن:  

RAHAVARD SANAT ALBORZ CO. 31 شرکت رهاورد صنعت البرز 
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تایید صالحیت شده در امر بازرسي كاالهاي وارداتي "ایــــــــــــراني  "شركت هاي بازرسي   
 

شماره و تاریخ 

 پروانه بازرسي
تلفن و دورنگار -  نشاني دفتر شركت زمینه بازرسي  

 

 نام اختصاصي بین المللي
 

 

 نام شركت
 

 

ف
دی

 ر
 

4-071  

 

00/8/78  

محصوالت کشاورزی و روغن های گیاهی ،مواد غذایی -  

کاالهای مصرفی :خودرو و طعات خودرو،سلولزی و لوازب -

محصوالت آرایشی وبهداشتی  ،آرایشی   

 کاالهای صنعتی :ماشین های راه ازی و کشاورزی 

 آسیاوارداتی در  حوزه خاورمیانه و افریقا،اروپا و 
 

 

   –ساختمان گلداران –خیابان مخبری –خ اشرفی اصفهانی –تهران  

38پالک   

 44411319تلفکس :  

Technical quality system co 
 

 شرکت سی تم کیفیت فنون

 
38 

 

11-148 

11/8/94  

 مواد غذایی ومحصوالت کشاورزی شامل غالت 

 نفت و مواد نفتی و پتروشیمی -

 مواد معدنی -

:ماشین االت و  طعات صنعتی صنایع فلزی و  صنعتیکاالهای -

 غیر فلزی

 وارداتی در سراسر دنیا

 – 81خیابان سنایی کوی –خیابان استاد مطهری –تهران      

4شماره   

 

  77713118-13:، دورنگار  7 7784118 – 1تلفن :  
IRAN GROUP OF SURVEYORS  COMPANY 

 شرکت ایران گروپ آف سورویورز

کارشناسان ایران( )شرکت گروه  
33 

1-171  

14/4/94  

 مواد غذایی،محصوالت کشاورزی و روغن های گیاهی-

 نفت ، مواد نفتی و پتروشیمی -

 مواد معدنی  -

 فلزی  .ماشین االت صنعتی   صنایع:کاالهای صنعتی -

وارداتی در آسیا و ا یانوسایه ،روسایه و کشاورهای تاازه     

و یافته و آمریکاای شامالی و جناوبی و کاناادا     -استقالل

  اروپا

 17خیابان کاووسی فرپالک  –خ سهروردی شمالی  –تهران 

 17واحد  1طبقه  -ساختمان سپیدار

 181     –77138814و77117971و77117978 تلفن : 

 7138811دورنگار : 
DARYA KALA CONTROL 
INSPECTION SERVICES    

دریاکاال کنترلشرکت بازرسی فنی   34 

4-818  

14/4/94  

 نفت و مواد نفتی و پتروشیمی -

مواد غذایی،محصوالت کشاورزی و -

 : محصوالت کشاورزیروغنهای گیاهی

 : سلولزی کاالهای مصرفی-

 : مکانیك و فلز شناسی کاالهای صنعتی-

تازه   وارداتی  در آسیا و ا یانوسیه ،روسیه و کشورهای

 استقالل یافته ، خاورمیانه و آفریقا 

خیابان بیدار کوچه گرد غربی پالک –خیابان فرشته –تهران 

   8واحد  8

88119438فکس :   88119431تلفن :  

 ARIA SINA CONTROL 
INTERNATIONAL INSPECTION 

CO.(ASCO) 

شرکت بازرسی بین المللی آریا سینا 

 کنترل )آسکو(
31 
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تایید صالحیت شده در امر بازرسي كاالهاي وارداتي "ایــــــــــــراني  "بازرسي شركت هاي   

شماره و تاریخ 

 پروانه بازرسي
تلفن و دورنگار -  نشاني دفتر شركت زمینه بازرسي  

 

 نام اختصاصي بین المللي
 

 

 نام شركت
 

 

ف
دی

 ر
 

8-019  

7/0/79  

 مواد غذایی و محصوالت کشاورزی و روغن ها گیاهی 

 کاالهای صنعتی : تجهیزات الکترونیکی و الکتریکی و مخابراتی

  یآالت صنعت نیو ماش زاتی،تجه یو فلز شناس كیمکان

.نفت و مواد نفتی و پتروشیمی  

سلولزی چرب کاالهای مصرفی :مکانیك و فلز شناسی ،ن اجی و 

  ،شیمیایی و پلیمر  ، طعات خودرو 

 سراسر دنیا  در    

 

 

 

 

پالک -غر ی 041خ ا ان –خ ر  د –تهر ن پارس –تهر ن 

90 

 

   01014084 -8-99595880 8تلگ   

 57990110-99518177د ر گار     

DARKO ALBORZ 
GROUPINTERNATIONAL TECHNICAL 
INSPECTION (DARKO 

شرکت بین المللی بازرسی فنی گروه 

دارکو البرز   
81 

3-811  

81/8/94  

 روغن های  غیر آلی ،نفت و مواد نفتی و پتروشیمی :مایعات آلی 

 مواد معدنی  -

 کاالهای صنعتی :تحهیزات و ماشین آالت صنعتی ،سلولزی  -

 در سراسر دنیا

                                                 813واحد –طبقه ششم –برج تجاری صدف -کیش

 118-44413118تلفن:

 118-44413119:دورنگار 

 

LLOYD  ALMAN  KISH.CO 31 شرکت لوید آلمان کیش 

8-818  

81/7/93  

 مواد غذایی ،محصوالت کشاورزی و روغن های گیاهی 

 نفت و مواد نفتی و پتروشیمی-

 مواد معدنی :مصالح ساختمانی 

 کاالهای صنعتی :تجهیزات و ماشین آالت صنعتی ،صنایع فلزی -

کاالهای مصرفی :خودرو ،مهندسی پزشاکی ،بارک والکترونیاك    -

،لوازب خانگی ،شیمیایی،محصوالت آرایشی و بهداشتی ،ن اجی و 

 چرب  

وارداتی در محدوده اروپا ،آسیا و ا یانوسیه ،روسایه و کشاورهای   

 تازه استقالل یافته ،خاورمیانه و افریقا

 
 

خیابان –بهمن  88بلوار –میدان گلها – شم 

 استاندارد 

 1848893دورنگار :   1848891-8تلفن :
MONITORING THE  HUMAN HYGIENE  
CONDITION & STANDARD QESHM 

CO. 

شرکت نظارت بر ضوابط بهداشت 

 ان انی و استاندارد  شم
37 

3-811  

31/3/94  

 مواد غذایی محصوالت کشاورزی و روغن های گیاهی -

 یفلز ریغ ی:مصالح ساختمان یمواد معدن

کاالهای مصرفی :لوازب ارایشی و محصوالت آرایشی و بهداشاتی  -

،محصوالت شیمیایی ،لوازب بر ی و الکترونیکی ، طعاات خاودر و   

 .و چرب یو ن اج  ی،اسباب باز ییایمی،ش كیمکان موتور سیکلت

 نیماش ،کاالهای صنعتی :ماشین آالت صنعتی و لوله واتصاالت -

نفت و  زاتیو تجه  یروگاهین زاتی،تجه قی،ابزار د  یآالت صنعت

 یمیگاز پتروش

 وارداتی در سراسر دنیا

 18ساختمان شماره  -خیابان نهم–خیابان بخارست 

 4واحد 

 77113111تلفن:

 MOODY INTERNATIONAL QESHM 77114791دورنگار :
CERTIFICATION(MIC) 

 39 مودی اینتر نشنال  شم سرتیفیکیشن

شرکت کارورزمھر
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تایید صالحیت شده در امر بازرسي كاالهاي وارداتي " خـــــارجـــــي "شركت هاي بازرسي   
 

 

شماره و تاریخ 

 پروانه بازرسي
تلفن و دورنگار -  نشاني دفتر شركت زمینه بازرسي  

 

 نام اختصاصي بین المللي
 

 

 نام شركت
 

 

ف
دی

 ر
 

8-819  

81/3/94  

  مواد غذایی ،محصوالت کشاورزی و روغن های گیاهی

 :مصالح ساختمانی مواد معدنی 

،ن اجی :مواد شیمیایی ، طعات خودرو  و خودرو  کاالهای مصرفی

 ،چرب،سلولزی ،لوازب بر ی خانگی 

کاالهااای صاانعتی :ماشااین االت صاانعتی ،ماشااین االت کشاااورزی 

 ،تجهیزات باالبر ،تجهیزات مکانیکی و الکترونیکی 

 نه ،خاورمیادراروپا ،اسیا و ا یانوسیهوارداتی 

روبروی دانشگاه هنرهای کاربردی –خ آزادی –تبریز 

1واحد  -3طبقه –ساختمان شایان  –  

14131411181       14131411111 تلفن :   

 14131411141دور نگار :
AZAR  SETAVIZ CO.  41 شرکت آذرستاویز 

1-881  

81/7/93  

:لوازب خانگی ،مواد شیمیایی ،لوازب الکتریکای و   کاالهای مصرفی-

 الکترونیکی

الهااای صاانعتی :ماشااین آالت راه ااازی ،معاادنی و کشاااورزی کا-

،تجهیزات بر ی و الکترونیکی و تجهیازات نفات وگااز ،ابازار د یاق      

 ،مکانیك و فلز شناسی

 مواد معدنی  -

وارداتی  در محدوده آسایا ، ا یانوسایه ،روسایه و کشاورهای تاازه      

 استقالل یافته اروپا و خاورمیانه 

 

–بلوار گل ها –میدان گلها –خیابان فاطمی –تهران 

  4و  3واحد  7پالک 

 

 77111117تلفن :

 77338138دور نگار :

ANDISHEH PARDAZAN SANAT 
PERSIA   CO. 

 41 شرکت اندیشه پردازان صنعت پرشیا 

818 

81/8/94  

آالت  نی، ماشاا یآالت صاانعت نی:ماشاا یصاانعت یکاالهااا

 و باالبر   لیمخازن تحت فشار جرثق  ،یو کشاورز یراه از

و  ی:خودرو و  طعاات خاودرو ، لاوازب بر ا     یمصرف یکاالها-

 یو چرب وسلولز ی،ن اجییایمیو مواد ش یکیالکترون

 وارداتی 

 اقیو افر انهی، خاورم هیانوسیدر اروپا، آسیا وا    
 

 شماره– زاگرس خیابان– نیآرژانت دانمی –تهران 

813 واحد -9  

77171811دورنگار :   77819811  -8: تلفن  

ARZYABAN  ENTEBAGH  

RABIN Co 
نیانطباک راب ابانیشرکت ارز  48 

 

شرکت کارورزمھر
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 12  

تایید صالحیت شده در امر بازرسي كاالهاي وارداتي " خـــــارجـــــي "شركت هاي بازرسي   
      

 

 

 

N

o. 

 
Name of Inspection 

Co. 

 نام شركت بازرسي

 

Address of Central 

Office- Tel & Fax 

تلفن و  - نشاني دفتر مركزي

 دورنگار

Name & Address of Agency or 

Branch Office- Tel & Fax 

تلفن و  - نام و نشاني نمایندگي یا شعبه

 دورنكار

Field 

 زمینه بازرسي

No. & 

Date  of 

Inspectio

n License 

شماره و تاریخ 

 پروانه بازرسي
 

 

1 

 
BUREAU  VERITAS , 

INTERNATIONAL 

REGISTER of 

CLASSIFICATION of 

VESSELS & AIRCRAFT   

 
17 bis , Place des Reflets , La 

Defense 2, 92 400 Courbevoie  

FRANCE  

Tel : (33) (1) 429 15 291  

Fax : (33) (1) 429 15 447  
 

 
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 

  ایران  بیرووریتاسشعبه 

صندوک  -8طبقه  7پالک –کوچه گلدان  –خیابان آفریقا  -تهران  

 پ تی 

0711558999 
 88111318دورنگار : ، 88111488تلفن :  

 

IMPORT  

 
FOODSTUFF&AGRICULTURAL PRODUCTS &HERBAL 

OILS  

- PETROLEUM &PETROCHEMICAL. PRODUCTS 

-MINERALS 
-CONSUMER PRODUCTS 

- INDUSTRIAL PRODUCTS 

 مواد غذایی ،محصوالت کشاورزی و روغن های گیاهی 

 نفت و مواد نفتی و پتروشیمی -

 مواد معدنی-

 کاالهای صنعتی- 

 کاالهای مصرفی-

 وارداتی در سراسر دنیا 

 

 
 

112- 13 

2015/1/01 

13- 118  

11/11/93  

 

 
 

 
2 

 
CONTROL UNION 

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

 
BOOMPJES270,3011 XZ – 

Rotterdam  THE  

NETHERLANDS 

Tel : 010 -2823390  
Fax: 010 –4123967 

 

CONTROL UNION 

 

Unit 6 – 2
nd

 Floor – No  –70  Ghods-St. – North 

Sohrevardi St. TERHAN – IRAN  

Tel : (98-21)8 8434 546 , Fax : (98-21)8 8438 

200  
 شرکت کنترل یونیون   

واحد -طبقه دوب-11پالک-کوچه حمید  دس ،سهروردی شمالی خیابان  -تهران 

8 

 7 7437811  دورنگار :    ، 7  7434148 لفن : ت

 

 

 

 

IMPORT  : 
-FOOD STUFF,AGRICULTURAL  

PRODUCTS&HERBAL OILS 
- PETROLEUM &PETROCHEMICAL. PRODUCTS 

-MINERALS 

 . یاهیهای گ مواد غذایی،محصوالت کشاورزی و روغن-

 .نفت و مواد نفتی وپتروشیمی  

  .مواد معدنی-

 دنیا  سراسردروارداتی  

 

145-10 

2014/04/06 

11-141  

11/1/94  

            

شرکت کارورزمھر
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تایید صالحیت شده در امر بازرسي كاالهاي وارداتي " خـــــارجـــــي "شركت هاي بازرسي   

      

 

 

 

N

o. 

 
Name of Inspection 

Co. 

 نام شركت بازرسي

 

Address of Central 

Office- Tel & Fax 

تلفن و  - نشاني دفتر مركزي

 دورنگار

Name & Address of Agency or 

Branch Office- Tel & Fax 

تلفن و دورنكار - نام و نشاني نمایندگي یا شعبه  

Field 

 زمینه بازرسي

No. & 

Date  of 

Inspectio

n License 

شماره و تاریخ 

 پروانه بازرسي
 

 

3 

 
NIPPON KAIJI KENTEI 

KYOKAI. CO  

(NKKK)  *  

9-7 Hatchobori,1- Chome 

Chuo – Ku , Tokyo- -  JAPAN 

Tel : +81-3-3552-0141 

Fax: +81-3-3553-0633 
 
 

RAHBANAN CO. 
No. 95 - 4

th 
Floor - North Kheradmand St. - 

Karimkhan Ave. - TERHAN – IRAN  

Tel : (98-21)8 8825901 

Fax : (98-21)8 88 20 376  
 شرکت راهبانان 

 -خیابان خردمند شمالی -خیابان کریمخان زند  -تهران 

 دورنگار :  99959588تلفن :    -   طبقه چهارم  - 59شماره 

9958288 9 

 

IMPORT: 

-MINERALS 

-INDUSTRIAL PRODUCT: INDUSTRIAL 

PARTS & MACHINERY 
-CONSUMER PRODUCT: , CHEMICAL, 

ELECTRICAL 

, 
 IN THE GEOGROPHICAL REGION of 

 FAR EAST  
مواد معدنی-  

کاالی -کاالی صنعتی : طعات و ماشین آالت صنعتی -

 مصرفی :شیمیایی،الکتریکی 

خاور دورحوزه در  وارداتی  

 
116 -7 

 

2012/01/11 

1  -  118  

58/88/58  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شرکت کارورزمھر
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 14  

تایید صالحیت شده در امر بازرسي كاالهاي وارداتي " خـــــارجـــــي "شركت هاي بازرسي   
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N

o. 

Name of Inspection 

Co. 

 نام شركت بازرسي

Address of Central 

Office 

Tel & Fax 

تلفن و  -  نشاني دفتر مركزي

 دورنگار

Name & Address of Agency or 

Branch Office 

Tel & Fax 

تلفن و  - نام و نشاني نمایندگي یا شعبه

 دورنكار

Field 
 زمینه بازرسي

No. & Date  of 

Inspection 

License 

شماره و تاریخ پروانه 

 بازرسي

 

 

4 

 
COTECNA INSPECTION 

S.A. 

 
58 Rue de La Terrassiere 1211 

Geneva 6  -  SWITZERLAND 

Tel  : 0041 22 849 6900 

Fax : 0041 22 849 6909 

 
MOSHAVERIN KAVIAN CO. 

3th Floor – No.23 - 6th St. - Ghaem Magham  

Farahani St. TEHRAN – IRAN  
Tel   : (98-21)88510521  

Fax : (98-21)88744742  

 شرکت مشاورین کاویان 

طبقه  - 83شماره  -کوچه ششم  -خیابان  ائم مقاب فراهانی  -تهران 

 77144148دورنگار : ‘    77143198،   77111181-1تلفن : ،   سوب

 

IMPORT: 

 - FOODSTUFF&AGRICULTURAL PRODUCTS 

&HERBAL OILS  

-CONSUMER PRODUCTS:CHEMICAL 

,ELECTRICAL HOUSE HOLD APPLIANCES 

&HOUSE HOLD PRODUCTS,ELECTRONIC 

PRODUCTS,TEXTILES&LEATHER,PC.AUDIO-

VIDEO EQUIPMENT,VEHICLE PARTS 

-INDUSTRIAL PRODUCTS 

-MINERALS 

 

غذایی و محصوالت کشاورزی و روغن های گیاهیمواد -  

،لوازب خانگی بر ی و اثاثیه خانگی کاالهای مصرفی :شیمیایی -

،کاالی الکترونیکی ،ن اجی و چرب ،رایانه شخصی ،صوتی و 

 تصویری ، طعات خودرو

کاالهای صنعتی -  

مواد معدنی -  

    در سراسر دنیا    وارداتی

 

 

 

117 -12                                                                                                                                                                                                                                                                          

2015/01/01 

18- 111  

11/11/93  

شرکت کارورزمھر
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تایید صالحیت شده در امر بازرسي كاالهاي وارداتي " خـــــارجـــــي "شركت هاي بازرسي   
 

No

. 

 
Name of Inspection Co. 

 نام شركت بازرسي

Address of Central 

Office 

Tel & Fax 

تلفن و  -   نشاني دفتر مركزي

 دورنگار

Name & Address of Agency or 

Branch Office 

Tel & Fax 

تلفن و دورنكار  -   و نشاني نمایندگي یا شعبه نام  

 

Field 
 زمینه بازرسي

No. & Date  

of 

Inspection 

License 

شماره و تاریخ 

 پروانه بازرسي

 

 

5 

 
OVERSEAS MERCHANDISE 

INSPECTION CO. Ltd(OMIC) 
 

 
15 – 6 , Nihonbashi, Kabuto , 

Cho, chuo – Ku , Tokyo  103 

0026  

JAPAN  

 Tel   : 0081 33669 – 5181 

                    33669 - 5186 

Fax  : 0081 3669 – 51900 

                    3669 - 8875 
 

 

 
Industrial Management Services Center 

(I.M.S.C) Co. 
No. 15, 4th Alley, Ahmad Ghasir              

Bokharest )St. Tehran – Iran 

Tel: (+98)21 88734379     Fax: (+98) 21 

88734905  
 مرکز خدمات مدیریت صنایع   شرکت 

، 11تهران، خیابان احمد  صیر )بخارست(، خیابان چهارب، پالک   

 

 181-77134911، دورنگار :  181-77134319تلفن : 

IMPORT : 
-FOODSTUFF&AGRICULTURAL PRODUCTS  
&HERBAL OILS  

- PETROLEUM &PETROCHEMICAL. 
PRODUCTS 
-MINERALS 

-CONSUMER PRODUCTS 
- INDUSTRIAL PRODUCTS 

 مواد غذایی ،محصوالت کشاورزی و روغن های گیاهی 

 و مواد نفتی و پتروشیمی نفت -

مواد معدنی-  

کاالهای صنعتی-   

کاالهای مصرفی-  

در سراسر دنیا    وارداتی  

 

 
  

 
 

110-9 

2014/08/01 

 

9-  111  

11/1/93  

 

 

6 

 
SEAPORT CONTROLLERS 

INTERNATIONAL  
 GmbH 

 

 

 

 

 
 

 
Getriedestr 7, D- 28217- 

Bremen  

GERMANY  

Tel : (+49)421 61 8080 

Fax: (+49)421 61 2429 
 

 

BALIVAN  CO 
No. 17- ketab sara building-Delafrooz Alley - 6th st.-  

Khaled Eslamboli Ave. -  TEHRAN – IRAN  

Tel  : (98-21)88107630-32 

Fax  : (98-21)8 87 17819 
 شرکت بلیوان 

 - 11شماره  -کوی دل افروز  -کوچه ششم  -خیابان خالد اسالمبولی  -تهران 

 77111831-38تلفن :   - ساختمان کتاب سرا

 77111719دورنگار :  

IMPORT : 
-FOODSTUFF&AGRICULTURAL&HERBAL OILS 

PRODUCTS 

-  PETROLEUM &PETROCHEMICAL. PRODUCTS 

-MINERALS 

-CONSUMER PRODUCTS 

- INDUSTRIAL PRODUCTS 

 مواد غذایی ،محصوالت کشاورزی و روغن های گیاهی 

 نفت و مواد نفتی و پتروشیمی -
مواد معدنی-  

کاالهای صنعتی-   

یکاالهای مصرف-  

در سراسر دنیا  وارداتی   

 
 

109-13 

2015/01/11 

119 –13 

81/11/93  

شرکت کارورزمھر

www.karvarz.com

ترخیص کاال
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تایید صالحیت شده در امر بازرسي كاالهاي وارداتي " خـــــارجـــــي "ركت هاي بازرسي ش  

 

No. 

 
Name of Inspection 

Co. 

 نام شركت بازرسي

 

Address of Central 

Office 

Tel & Fax 

تلفن و  - نشاني دفتر مركزي

 دورنگار

 

Name & Address of Agency 

or Branch  office 

Tel & Fax 

تلفن و  - نام و نشاني نمایندگي یا شعب

 دورنكار

 

Field 
 زمینه بازرسي

No. & Date  

of 

Inspection 

License 

شماره و تاریخ 

 پروانه بازرسي

7 S.G.S 

1 PLACE DES ALPES, 

 P.O.BOX : 2152 

1211 Geneva 1 , 

SWITZERLAND 

Tel : (41-22) 739 9111 

Fax: (41-22) 739 98 86 
 

 

S.G.S ( IRAN ) Ltd. 

No. 73-18 th  Alley – Bokharest - Arjantin 

Square-TEHRAN – IRAN 

Tel: (98-21)88736554-88542400 

Fax  : (98-21)88736075 

  شرکت اس جی اس ) ایران ( لیمیتد

 13پالک  17نبش کوچه   -اول بخارست -  میدان آرژانتین  -تهران 

 77138111دورنگار:  77138114و 77148411تلفن : 
 

IMPORT: 
 

--FOODSTUFF&AGRICULTURAL PRODUCTS &HERBAL OILS  

-  PETROLEUM &PETROCHEMICAL. PRODUCTS 

-MINERALS 

-CONSUMER PRODUCTS 

- INDUSTRIAL PRODUCTS 

 مواد غذایی ،محصوالت کشاورزی و روغن های گیاهی -

 نفت و مواد نفتی و پتروشیمی -

مواد معدنی-  

کاالهای صنعتی-   

کاالهای مصرفی-  

درسراسر دنیا  وارداتی  

 
 

118- 11 
2015/05/01 

117  –11 

11/8/94  

8 IS COMPANY 

90 RUC DEN Vanesses Zi 

Paris Nord ti 93420 

villepinte 

 

IS   TEHRAN COMPANY 

NO.50-Shahin ST. Shoa Sq – Ghaem 

magham Ave. TEHRAN-IRAN 

Tel: (98-21)88323119-20 , Fax: (98-

21)88344487 

تهران  شرکت بازرسی  آی اس  

تهران ، خیابان قائم مقام ، میدان شعاع ، خیابان 

 9طبقه -98پالک  سابق ( شاهینشهید خدری )

99233398دورنگار : 99252885-58   تلفن :  

IMPORT: 
-FOODSTUFF&AGRICULTURAL PRODUCTS &HERBAL OILS  

- -  PETROLEUM &PETROCHEMICAL. PRODUCTS 

-MINERALS 

-CONSUMER PRODUCT:HOUSEHOLD PRODUCT,VEHICLE 

PARTE,MOTORBIKE 

PARTS,TEXTILE,CELLOLUSE,TOYS,PC,COSMETIC 

PRODUCT&COSMETIC APPLENCES,ELECTRICAL 

VPRODUCT&ELECTRICAL HOUSEHOLD APPLIENCES 

-INDUSTRIAL PRODUCTS:METAL INDUSTRY 

,ELECTRICAL&ELECTRONIC EQUIPMENT,INDUSTRIAL 

MACHINARY,MEDICAL EQUIPMENT   IN THE WORLD 

مواد غذایی ،محصوالت کشاورزی و روغن های گیاهی-  

ی نفت ،مواد نفتی و پتروشیم-  

مواد معدنی--  

الکتریکی ،لوازب خانگی بر ی ،اداری و رایانه ،مواد و لوازب اثاثیه خانگی ،مصرفی :کاالهی -

      وآرایشی ،ن اجی ،سلولزی و پوشاک ،اثاثیه خانگی ، طعات خودرو و موتور سیکلت 

 اسباب بازی 

،تجهیزات بر ی و الکترونیکی ،ماشین آالت صنعتی و کاالهای صنعتی :صنایع فلزی -

 تجهیزات  پزشکی 

دنیا    سراسروارداتی در    

163-8 

2015-01-1 

183-7 

11/11/93  

شرکت کارورزمھر
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