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سومین نمایشگاه بین المللی 
بهداشت، ایمنی، محیط زیست 
آتش نشانی و امداد و نجات  







پیام جناب آقای دکتر حسین اسفهبدی
رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل شرکت سهامی 

نمایشگاههای جمهوری اسالمی ایران
به مناسبت برگزاری نمایشگاه بین المللی بهداشت، ایمنی 

محیط زیست و آتش نشانی و امداد و نجات

هـر  بـوده و اصـوالً  ایمن سـازی  ابتدای خلقت موجودات، شاهد مکانیزم های متعددی در  از  گستره جهان هستی 
موجـودی بـه تناسب خلقت در جه ت ایمن سازی خود اقداماتی را به عمل آورده است.

امروزه به علت رشد روزافزون جمعیت و به وجود آمدن صنایع بزرگ، استفاده ازانواع ماشین آالت، تجهیزات، فرآیندها، 
موادشیمیایی و ... امری گریز ناپذیر شده است . صنعتی شدن و تولید فزاینده،مخاطرات گوناگونی را برای نیروی کار 
به ارمغان آورده و موجب شده نیروی کار در معرض عوامل زیان آور بسیار قرار گیرد، عواملی که جزو جدایی ناپذیر 
صنعت و تولید به شمار می آمده و  تندرستی نیروی کار را تهدید می کنند. نیروی کاری هر کشور به ویژه کشورهای 
در حال توسعه بخشی پراهمیت از سرمایه ملی و از پایه های توسعه اقتصادی واجتماعی می باشد. از این رو حفاظت از 
تندرستی و ایمنی نیروی کار و به سازی محیط کار از اهمیتی شایان توجه برخورداراست. بی گمان اقتصادی شکوفا و 

صنعتی بدون داشتن نیروی کار سالم و تندرست امکان پذیر نخواهد بود.
یکی از راه های توفیق در دستیابی به این هدف، معرفی و شناسایی توانایی ها و قابلیت های فنی واحدهای تولیدی و 
بازرگانی، به همراه حضور پررنگ بخش خصوصی و نیز بخش های وابسته به دولت در نمایشگاه ها می باشد. نمایشگاه 
در  مشارکت  است  فناوری  انتقال  و  و صنعت  علم  نوین  پدیده های  به  یافتن  و دست  اطالعات  تبادل  برای  مرکزی 
نمایشگاه باعث می شود تا توانمندی های واحدها و بنگاه های مختلف تولیدی به معرض نمایش گذاشته و زمینه برای 

دست یافتن به بازارهای جدید فراهم گردد.
در جهان امروز نمایشگاه ها تنها صرفا به خاطر اهداف تجاری برگزار نمی گردد، به همین دلیل،میزان موفقیت یک 
یک  دستاوردهای  نمی کنند،  ارزیابی  می گردد،  منعقد  برپایی  طول  در  که  قراردادهایی  ارزش  با  تنها  را  نمایشگاه 
نمایشگاه می تواند وسیع تر و گسترده تر از مبادالت تجاری باشد و منجر به ایجاد تفاهم و دوستی میان کشورها گردد.

در همین راستا برگزاری نمایشگاه بینالمللی بهداشت، ایمنی، محیط زیست، آتش نشانی و امداد و نجات کشور از دو 
جهت می تواند واجد اهمیت باشد؛  از یک سو باعث می شود تا متخصصین این حوزه هر چه ملموس تر و نزدیک تر با 
خطرات صنایع آشنا شده و در حفظ تاسیسات و نیروی انسانی کوشا باشند و از سوی دیگر می توان عالوه بر آموزش 

چگونگی حفاظت از منابع ملی و صنایع کشور از تجربیات سودمند سایر کشورها نیز در این رابطه استفاده نمود.
امید است با گردهم آمدن و همدل شدن تمامی متخصصین، دست اندرکاران و زحمت کشان این عرصه و  با توکل به 
خداوند و بهره گیری از هم اندیشی اندیشمندان و صاحب نظران با عزمی راسخ و جمعی بتواند دستاوردهای روزافزون 

در بهبود مستمر در حوزه های بهداشت ایمنی، محیط زیست، آتشنشانی و امداد و نجات به همراه داشته باشد.



On the occasion of holding international exhibition of health, safety, environment, firefighting, and rescue

Expanse of the universe from the very beginning of the creation of beings, has always seen several mechanisms for immunization, 

and essentially any creature has taken steps to secure itself in accordance with creation.

 Today, due to the growing population and the emergence of large industries, the use of various types of machinery, equipment, 

processes, chemicals, etc. has become inevitable. Industrialization and increasing production have brought various risks to the 

workforce, causing labor to be exposed to many harmful factors, which are an inseparable part of industry and production, 

and threaten the health of the workforce. The workforce of each country, especially developing countries, is an important part 

of national capital and one of the foundations of economic and social development. Therefore, protecting the health and safety 

of the workforce and improving the working environment is of great importance. Undoubtedly, a flourishing and industrial 

economy without a well and healthy workforce will not be possible.

One of the ways to achieve this goal is to introduce and identify the capabilities and technical abilities of manufacturing and 

commercial units, along with the bold presence of the private sector and government-affiliated sectors at exhibitions. The 

exhibition is a central venue for the exchange of information and achieving new phenomena in science and industry and 

technology transfer. Participation in the exhibition makes it possible to exhibit the capabilities of various manufacturing units 

and establishments and to provide the ground for new markets.

In the world today, exhibitions are not held solely for commercial purposes, therefore, the success rate of an exhibition is not 

evaluated solely by the value of the contracts that are concluded during the exhibiting, the achievements of an exhibition can be 

more extended and wider than commercial exchanges and it can lead to mutual understanding and friendship among nations.

In this regard, holding of the International Exhibition of Health, Safety, Environment, Firefighting and Rescue of the country 

can be of importance in two respects; on the one hand, this will make experts in this field more tangible and closer to the risks 

of the industry and make them work on maintaining facilities and workforce, and on the other hand, in addition to teaching 

how to protect the national resources and industries of the country, it is possible to use the experience of other countries in this 

regard as well.

It is hoped that with the gathering and sympathy of all the experts, practitioners and working people of this field, with the trust of 

God and using the co-thinking of scholars and pundits with determination and solidarity, we will be able to achieve ever greater 

achievements in continuous improvement in the fields of health, safety, environment, firefighting and rescue.

The message of Dr. Hossein Esfahbodi

Chairman of the Board and Managing 

Director of I.R iran international exhibitions 

of Islamic Republic of Iran



به مقوله  بروز حوادث و سوانح مختلف هوایی، دریایی، جاده ای و شهری ضرورت توجه بیشتر  امروزه 

توسعه فرهنگ ایمنی را در سطح کشور دوچندان نموده است. اگر بتوان سه ضلع دستیابی به باالترین 

ضریب ایمنی را خریدار، فروشنده و قانون گذار دانست، نمایشگاه تخصصی بستری مناسب برای تعامل 

این ارکان اصلی است. 

برگزاری سومین نمایشگاه بهداشت، ایمنی، محیط زیست، آتش نشانی و امداد و نجات با ارائه فناوری های 

نوین پیشرفته تخصصی و معرفی تجهیزات شرکت های توانمند حوزه HSE، ترویج و توسعه تحقیقات و 

فعالیت های پژوهشی، تغییر نگرش های مدیریتی جدید در زمینه های ایمنی، بهداشت کار و محیط زیست 

در تمامی صنایع و ارائه چشم اندازی نوین در عرصه سالمت و بهداشت جامعه می باشد، تا با حضور، تعامل 

و هم فکری بین صاحبان صنایع، محققان و صاحب نظران، گامی موثر در راستای ارتقاء استانداردهای 

مدیریت ایمنی، سالمت و محیط زیست برداشته شود. در این مهم کلیه سازمان ها، شرکت ها، صنایع 

تولیدی و خدماتی ذینفع خواهند بود.

اکنون که غرفه گذاران این نمایشگاه تخصصی با پذیرش ریسک سرمایه گذاری، گرد هم آمده و هر آنچه 

در توان داشته اند، ارائه کرده اند، انتظار دارد با حمایت ویژه بازدیدکنندگان عزیز و ایجاد ارتباط تجاری 

فی مابین، رونق کسب و کار موجب نیل به اهداف تعالی ایمنی گردد.

پیام جناب آقای سعید دولت شاهی
رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل موسسه فرارسانه

به مناسبت برگزاری نمایشگاه بین المللی بهداشت، ایمنی، 
محیط زیست و آتش نشانی و امداد و نجات



Today, the occurrence of various air, sea, road and urban accidents has 
increased the need to pay more attention to the development of safety 
culture in the country. If one understands three sides to achieve the highest 
safety factor as buyer, seller and legislator, a specialized exhibition is a 
good place to interact with these key pillars.
Holding the Third Exhibition of Health, Safety, Environment, Fire and 
Rescue is done by the goal of providing advanced specialized technology 
and the introduction of HSE-capable equipment companies, the promotion 
and development of investigation and research activities, changing new 
managerial attitudes in the areas of safety, occupational health and 
environment in all industries and provide a new perspective on fitness and 
health of community, to taking effective steps to promote safety, health and 
environmental standards with the presence, interaction and thought among 
industry owners, researchers and experts. In this regard, all organizations, 
companies, manufacturing industries and services will be the beneficiaries.
Now that the exhibitors of this specialized exhibition have come together 
with the acceptance of the investment risk and have provided everything 
they can, it is expected that with the special support of dear visitors and 
establishing business relationships, the business boom leads to the goals of 
safety excellence.

Message from Mr. Saeed Dawlatshahi 

Managing Director of Fararesane Institute, and 

organizer of the HSE & Fire Exhibition



برگزار کننده: 
موسسه فرارسانه جامع صنعت نما آسیا
مدیرعامل و رئیس هیأت مدیره: 

سعید دولتشاهی 
نائب ریس هیات مدیره: 

فریبا گروسی
مدیر نمایشگاهی:  زهره ذوالقدر
مسئول بازرگانی:  افسانه محمدی
امور اجرایی:  آرش دولت شاهی

روابط عمومی و امور سایت:  پژمان شکوهی
مدیر مالی: شبان دلیر

امور اداری و مالی:  مهسا رفیعی 
رئیس دبیرخانه و امور همایش ها: 

علی چیتگری
امور اداری:  مونا ضرابی

عنوان نمایشگاه:
سومین نمایشگاه تخصصی بهداشت، ایمنی و 

محیط زیست، آتش نشانی و امداد و نجات
زمان: 2 تا 5 اسفند ماه 1396

مکان برگزاری:  تهران، محل دائمی 
نمایشگاه های بین المللی

تلفن تماس:  88065694 -021
آدرس: خیابان هالل احمر، نرسیده به 
میدان رازی، پالک 140، مجتمع نگین 

رازی، طبقه دوم، واحد 118
www.isecexpo.com :وب سایت

info@isecexpo.com :ایمیل
وب سایت:

  www.bamna.ir 
www.iransafesec.com  

طراحی گرافیک و اجرا:
 استودیو طراحی باران

تلفن: 64 380 750 -021

معرفی فعالیت های موسسه فرارسانه 
موسسه فرارسانه به عنوان مرکز اطالع رسانی، انتشار رسانه های مکتوب و دیجیتال، برگزارکننده رویدادهای داخلی 
و خارجی صنایع ایمنی، حفاظتی و HSE  با بهره گیری از هیأت مدیره آگاه، مجرب، دانش مدار و متعهد تأسیس 
شده و توانسته با ورود به عرصه برگزاری نمایشگاه ها و همایش های داخلی و بین المللی، تخصصی خود را به عنوان 
یکی از مهم ترین مراجع ارتباط علم و صنعت حوزه  HSE، حفاظت از حریق هوشمند و همچنین حفاظت و امنیت 

معرفی نماید. 
این موسسه دارای بخش های بازاریابی و فروش، تبلیغات و روابط عمومی، بازرگانی خارجی، مالی و اداری، فنی، 
مهندسی و اجرایی است که با هدف بازارسازی پیشرفته در حوزه های فوق، رویدادهای اثرگذار و قدرتمندی را 

پایه گذاری و اجراء می نمایند.
زیرمجموعه های این موسسه عبارتند از: 

         www.bamna.ir   )  HSE صاحب امتیاز پایگاه خبری بامنا )بهداشت، ایمنی و محیط زیست
گردش اطالعات تخصصی به ویژه درصنعت ارزشمند و استراتژیکی همچون بهداشت، ایمنی و محیط زیست به 
همان میزان اهمیت دارد که گردش سالم خون در ارگانیزم بدن. به همین دلیل، جای خالی یک شبکه پویای 
گردش اطالعات در صنایع HSE کشور، پیوسته احساس می شود به همین دلیل پایگاه خبری بامنا )بهداشت، ایمنی 
 HSE ازسال 1393 باهمکاری گروهی از دست اندرکاران صنعت ایمنی و www.bamna.ir:و محیطزیست( به نشانی

کشور توسط موسسه فرارسانه جامع صنعت نما آسیا راه اندازی شد.
مهم ترین زمینه های فعالیت پایگاه خبری تخصصی بامنا، اطالع رسانی دقیق، صحیح و سریع ازتحوالت مهم حوزه 
بهداشت، ایمنی و محیط زیست درسطوح ملی و بین المللی، انتشار ویژه نامه ها و نشریات تخصصی، با توجه به تولیدات 
بامنا درباره موضوعات تخصصی بهداشت، ایمنی،محیط زیست، نجات و امداد، مدیریت بحران، پدافندغیرعامل، 
حفاظت وامنیت و سایرزمینه های مرتبط و همچنین مشارکت دربرگزاری همایش ها، پوشش خبری وتبلیغی مکتوب 

و تصویری آنها را شامل می شود.
گروه مهندسی رویداد: 

 مجری دومین همایش آتش نشانی و ایمنی شهری 4و5 اسفند1395 پژوهشگاه صنعت نفت
WWW. برگزاری نمایشگاه های تخصصی:  عضو وندور لیست مجریان دارای تایید از سازمان توسعه و تجارت ایران 

    TPO.IR
 مجری برگزاری اولین نمایشگاه فرهنگی، اجتماعی و خدماتی ازدواج ایرانی در تاریخ 29آذر تا 1 دی ماه 1386در 

سالن حجاب 
 HSE برگزاری دومین نمایشگاه تخصصی بهداشت، ایمنی، محیط زیست، آتش نشانی و امداد و نجات تهران 

EXPO- 13 الی 16 مهرماه 1394
 برگزاری هشتمین نمایشگاه تجهیزات و فناوری های نوین صنایع حفاظتی، امنیتی، ایمنی و آتش نشانی اصفهان 

– 21 الی 24  آبان ماه 1396
 برگزاری هفتمین نمایشگاه تجهیزات و فناوری های نوین صنایع حفاظتی، امنیتی، ایمنی و آتش نشانی اصفهان 

– 23 الی 26 آذر ماه 1395
 برگزاری ششمین نمایشگاه تجهیزات و فناوری های نوین صنایع حفاظتی، امنیتی، ایمنی و آتش نشانی اصفهان 

– 9 الی 12 دی ماه 1394
 برگزاری نمایشگاه جانبی ششمین همایش ملی مهندسی ایمنی و مدیریت HSEتهران دانشگاه صنعتی شریف – 11 

الی 13 اسفندماه 1394
 مجری برگزاری دومین نمایشگاه بهداشت، ایمنی، محیط زیست، آتش نشانی و امداد ونجات 2015 تهران - 13  

تا 16  مهرماه 94
 برگزاری سومین جشنواره شهر ایمن، همزمان با نمایشگاه ایپاس 2015 تهران مصلی امام )ره( - 13 تا 16 مهرماه 94

 برگزاری ششمین نمایشگاه فناوری های نوین حفاظتی، امنیتی، ایمنی و آتش نشانی اصفهان - 9تا12  دیماه 94
 برگزاری پنجمین نمایشگاه فناوری های نوین حفاظتی، امنیتی، ایمنی و آتش نشانی اصفهان - 18تا21 آذرماه 93  



 برگزاری دومین جشنواره شهر ایمن، همزمان با نمایشگاه ایپاس 2014 تهران - 26 تا 29  مهرماه 93
 برگزاری چهارمین نمایشگاه فناوری های نوین حفاظتی، امنیتی، ایمنی و آتش نشانی اصفهان - 14 تا 17 دی ماه 92

 برگزاری نمایشگاه جانبی پنجمین همایش ملی مهندسی ایمنی و مدیریتHSE دانشگاه شریف - 13 تا 15 اسفندماه 92 
 برگزاری اولین جشنواره شهر ایمن، همزمان با نمایشگاه ایپاس 2014 تهران - 6 تا 9  مهرماه 92

 برگزاری سومین نمایشگاه فناوری های نوین حفاظتی، امنیتی، ایمنی و آتش نشانی اصفهان - 6 تا 9 اسفندماه 91 )شرکت نماآسیا(
 برگزاری دومین نمایشگاه فناوری های نوین حفاظتی، امنیتی، ایمنی و آتش نشانی اهواز -  24 تا 28 بهمن ماه 91 )شرکت نماآسیا(

 برگزاری اولین نمایشگاه فناوری های نوین حفاظتی، امنیتی، ایمنی و آتش نشانی اهواز - 11 تا 14 اسفند 90 )شرکت نماآسیا(
 همکاری در برگزاری اولین نمایشگاه مدیریت ایمنی، بهداشت و محیط زیست مصلی امام )ره( تهران -  6 تا 9 آذر 90

 همکاری در برگزاری اولین نمایشگاه مدیریت بحران، امداد و نجات تهران -  19 تا22 آذر 89
 همکاری در برگزاری چهار دوره نمایشگاه تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی )ایران مد / لب( تهران - از سال 1386 تا 1389 

 تهاتر رسانه ای با کلیه رویدادهای علمی و تجاری داخلی صنعت ایمنی و حفاظت
 برگزاری همایش های یک روزه برای شرکت های ایمن اقلیم )ضیافت افطار( و رایان پویش )ضیافت ویژه(

 همکاری در برگزاری چهاردهمین نمایشگاه ایپاس 2015 تهران – 13 الی 16 مهرماه 1394
نمایندگی های انحصاری  و برگزاری تور بازدید از نمایشگاه های خارجی:

 نماینده انحصاری جذب غرفه و اعزام هیأت های تجاری، صنفی و علمی به نمایشگاه  Isaf ترکیه 2017
 نماینده انحصاری جذب غرفه و اعزام هیأت های تجاری، صنفی و علمی به نمایشگاه بزرگترین نمایشگاه حفاظتی امنیتی جهانcpse چین 2017

 نماینده انحصاری جذب غرفه و اعزام هیأت های تجاری، صنفی و علمی به نمایشگاه بزرگترین نمایشگاه ایمنی و آتش نشانی China Fire چین 2017
 نماینده انحصاری جذب غرفه و اعزام هیأت های تجاری، صنفی و علمی به نمایشگاه بزرگترین نمایشگاه حفاظتی، امنیتی و ایمنی   Securika 2018   قزاقستان- آلماتی 

 هماهنگی اعزام هیأت های تجاری، صنفی و علمی به نمایشگاه Intersec دبی  2017
گروه انتشارات تخصصی: 

 ماهنامه بهداشت، ایمنی و محیط زیست HSE  با رویکرد حفاظت و ایمنی محیط کار و زندگی
شبکه توزیع: 

 روسای HSE  کلیه سازمانهای شهری و صنعتی
 مسولین ایمنی دارای تایید صالحیت از وزارت کار کلیه واحد های صنعتی 

 مشاورین حقوقی و بیمه ای 
 کارفرما های پروژه های عمرانی در حال ساخت

 سازمان آتش نشانی مراکز استانها، شهرها و شهرکهای صنعتی، مدیریت بحران استانها
 مدیران HSE، ایمنی و آتش نشانی شرکتهای نفت، گاز، پاالیش، پتروشیمی، حفاری، نیروگاه، فوالد، معادن، ماشینسازی

 مدیران HSE، ایمنی و آتش نشانی صنایع هواپیمائی و هوافضا، شرکتهای هواپیمائی، ایمنی زمینی فرودگاهها 
 مدیران HSE، ایمنی و آتش نشانی صنایع نظامی و دفاعی، شیمیایی، خودروسازی، الستیکسازی و داروسازی

 دفاتر نظام مهندسی مراکز استانها، مهندسین مشاور و پیمانکاران رتبهدار سازه و تأسیسات
 دانشگاهها و دانشکدههای آتش نشانی، HSE، سوانح، پدافند غیرعامل و مراکز بهداشت استانها

 شرکتهای واردکننده یا تولیدکننده محصوالت و فناوریهای بهداشت، ایمنی و محیط زیست)HSE(  و حفاظت و ایمنی 
 شرکتها، موسسات و فعاالن فروش، نصب، راهاندازی و سرویس تجهیزات ایمنی و آتش نشانی سراسر کشور

 مدیران سازمان های نظارتی و مشاوره ای: انجمن مهندسی استان ها، نیروی انتظامی، اتحادیه های الکترونیک و شرکت های مهندسی مشاور
 توزیع مویرگی در کشور

 کتاب ها و ویژه نامه های تخصصی:
گروه فضای مجازی: 

 انتشار بیش از 12 کتاب اختصاصی نمایشگاه های ایمنی و امنیتی
 انتشار کتاب تخصصی طراحی سیستم های اعالم حریق )نویسنده: مهندس رهبر( 

 انتشار اولین دایرکتوری واردکنندگان و تولیدکنندگان محصوالت ایمنی و امنیتی سال 2015 )با همکاری نشریات تخصصی این حوزه(
 انتشار روزنامه تخصصی نمایشگاه امنیتی و ایمنی ایپاس تهران مهرماه 1392 )هر روز یک روزنامه، در تیراژ 3000 نسخه(

 انتشار کتاب ویژه نمایشگاه جانبی اولین همایش ملی آتش نشانی و ایمنی شهری – 14 الی 15 بهمن ماه 1394
 انتشار کتاب ویژه مقاالت دومین همایش ملی آتش نشانی و ایمنی شهری – 4 و 5 اسفند  ماه 1395

 انتشار اولین کتاب بانک اطالعات کارفرمایان، مجریان، واردکنندگان و تولیدکنندگان محصوالت ایمنی و حفاظتی، الکترونیک )وندور لیست ایران(        
   www.isecexpo.com  سایت موسسه فرارسانه 

                    www.bamna.ir  پایگاه خبری بامنا )بهداشت، ایمنی و محیط زیست( 
   www.iransafesec.com  پایگاه  اطالع رسانی ایمنی و امنیت 

                                      www.saeeddolatshahi.com  سایت  سعید دولتشاهی 



www.iranenvirofair.com
www.energysaving.ir

وزارت نیرو
سازمان انرژی های تجدیدپذیر و
بهره وری انرژی برق ( ساتبا )

International 

﹡﹞ـ︀︪﹍ــ︀ه ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙ــ﹩ 

﹝﹫ـ︳ ز︧ـــ️، 

Environment and
Renewable Energy and
Energy Saving

︋︣ه وری و ︮︣﹁ـ﹥ ︗ـ﹢ــ﹩ ا﹡ــ︣ژی

21 - 24 February 2018, Tehran, IRAN

٢ تا ٥ اسفندماه ١٣٩٦ - محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران

ا﹡︣ژی ﹨︀ی ︑︖︢︎︡︡ـ︣،

Exhibition

























سومین نمایشگاه بین المللی 
ایمنی   بهداشت،  تجهیزات 
آتش نشانی  زیست،  محیط 

و امداد و نجات  
تهـرانمحلدائمـینمایشگاههایبینالمللی

2 تا 5 اسفند ماه 96  

22

موسسه فرارسانه جامع صنعت نما آسیا

مدیر عامل: سعید دولت شاهی 
زمینه فعالیت: برگزاری نمایشگاه، سمینار و 

HSE  همایش های تخصصی حوزه ایمنی، حفاظتی و
ماهنامه تخصصی بهداشت، ایمنی، محیط زیست و انرژی

صاحب امتیاز پایگاه خبری بامنا
تلفن: 021-55688320

فکس: 021-55688316
نشانی: تهران، خیابان هالل احمر، نرسیده به میدان رازی، 

پالک 150، مجتمع نگین رازی، طبقه دوم، واحد 118

فروشگاه کپسول 

مدیر عامل: حامد قنبری 
زمینه فعالیت: تامین و توزیع کننده تجهیزات ایمنی

تلفن: 026-55688165
فکس: 026-55688044

نشانی: تهران، خیابان هالل احمر، نرسیده به میدان 
رازی، مجتمع نگین رازی، طبقه سوم واحد 126

INSTITUTE  FARARESANEH

Direct Manager: Saeed Dolatshahi

Field Of Activity: Holding the exhibition, seminars 

and specialized congresses in the field of safety, 

protection and HSE

Telephone: 9821 55688320

Fax: 9821 55688316

Web: www.isecexpo.com

Email: info@isecexpo.com

Address: Unit 118, Second Floor, Negin Razi 

Complex, No. 150, not reaching Razi Square, 

helaleahmar street, Tehran, iran

CAPSIUL STORE

Direct Manager: hamed ghanbari

Field Of Activity: Supply and Distributor of Safety 

Equipment

Telephone: 9821 55688165

Fax: 9821 55688044

Web: www.ipieco.ir

Email: info@ipieco.ir

Address: Unit 126, Third Floor, Negin Razi Complex,  

not reaching Razi Square helale ahmar Street, 

Tehran, iran
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ایمن پرتو ایرانیان

مدیر عامل: غالمرضا غفوری افشاری 
زمینه فعالیت: بازرسی فنی و ایمنی، آزمایشگاه معتمد 

محیط زیست
تلفن: 026-34474560

فکس: 026-34474629
نشانی: کرج، بلوار مطهری، روبروی اداره کل ارشاد، 

برج نیکان، طبقه 5، واحد 19

ایمن فراز پیشگام )سام(

مدیر عامل: کیوان خانکی 
زمینه فعالیت: تولید خاموش کننده و تجهیزات آتش 

نشانی 
تلفن: 021-44444222

فکس: 021-44444222
نشانی: تهران، جنت آباد جنوبی، خیابان پنجم، پالک 9

IMEN PARTO  IRANIAN

Direct Manager: gholamreza ghafouri afshari

Field Of Activity: Technical inspection and safety, 

Trusted Environmental Lab

Telephone: 9826 34474560

Fax: 9826 34474629

Web: www.ipieco.ir

Email: info@ipieco.ir

Address: no 19, 5th floor, nikan tower, front of 

General Directorate ershad, Motahari Blvd, Karaj,  

Iran

IMEN FARAZ PISHGHAM

Direct Manager: keyvan hkaneky

Field Of Activity: Production of fire extinguisher and 

equipment

Telephone: 9821 44444222

Fax: 9821 44444222

Web: www.imenfarazpishgam.com

Email: imenfarazpishgam@yahoo.com

Address: No 9, Fifth Avenue, Southern Janatabad, 

Tehran,  Iran
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ایمنی البرز پوشش
مدیر عامل: علی شعبانی 

زمینه فعالیت: تولید و پخش لوازم ایمنی کار در ارتفاع 
تلفن: 021-66761730

فکس: 021-66761737
نشانی: تهران، خیابان امام خمینی، روبروی بیمارستان 

سینا، کوچه جهانگردی، پاساژ نایب، طبقه همکف، 
پالک 3

ایمنی پوشا 

مدیر عامل: امیر ابراهیم زرگری 
زمینه فعالیت: تولید کننده دستکش های صنعتی 

تلفن: 021-88322314-15
نشانی: تهران، خیابان مطهری، خیابان جم، کوچه 

افشار، پالک 16

IMENY  ALBORZ POOSHESH

Direct Manager: Ali Shabani

Field Of Activity: Production And Distribution Of 

Safety Equipment At High Altitude

Telephone: 9821 66761730

Fax: 9821 66761737

Web: www.alborzpco.com

Email: alborz.pooshesh@yahoo.com 

Address:no 3, Ground Floor, Nayeb Pass, Alley of 

Jahangery, opposite Sina Hospital, Imam Khomeini 

Street, Tehran

IMENY POOSHA

Direct Manager: Amir Ebrahim Zargari

Field Of Activity: Manufacturer of industrial gloves

Telephone: 9821 88322314 - 5

Web: www.pushasafety.com

Email: info@pushasafety.com 

Address: No 16, Afshar Alley, Jam St, Motahari St, 

Tehran.  Iran



سومین نمایشگاه بین المللی 
ایمنی   بهداشت،  تجهیزات 
آتش نشانی  زیست،  محیط 
و امداد و نجات  

تهـرانمحلدائمـینمایشگاههایبینالمللی
2 تا 5 اسفند ماه 96  

25

آپامه صنعت 

مدیر عامل: علی جمالیان 
زمینه فعالیت: سیستم های نوین حفاظتی شامل انواع 

راه بند آکاردئونی 
تلفن: 021-66389763
فکس: 021-66386950

نشانی: تهران، ابتدای بزرگراه نواب، ساختمان هما یک، 
شماره 172

آتش بس پارس 

مدیر عامل: حسین فضیلتی 
زمینه فعالیت: تولید انوع کف آتش نشانی، پودر آتش 

نشانی، سیستم های کفساز هوای فشرده 
تلفن: 021-88768794
فکس: 021-88761599

نشانی: تهران، سهروردی شمالی، خیابان محبی، پالک 
14، طبقه 2

APAME SANAT

Direct Manager: Ali Jamalian

Field Of Activity: New protective systems include a 

variety of accordion rails

Telephone: 9821 66389763

Fax: 9821 66386950

Web: www.apamehco.com

Email: apamehco@gmail.com

Address: No 172, Homa 1 Buld, Navvab Exp. way, 

Tehran,  Iran

ATASH BAS PRAS

Direct Manager: Hossein Fazilati

Field Of Activity: Foam fire extinguishing, Fire 

extinguishing powder, Foam compressor systems

Telephone: 9821 88768794

Fax: 9821 88761599

Web: www.atashbas.com

Email: info@atashbas.com

Address: No. 14, 2nd Floor, Mohebbi St, Northern 

Sohrevardi, Tehran,  Iran
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آذرشکن پارس )سهامی خاص(

مدیر عامل: فرهاد مومنی 
زمینه فعالیت: طراحی و اجرای سیستم های اعالم و 
اطفاء حریق، شارژ و تست کپسول های آتش نشانی، 

خدمات ایمنی و آتش نشانی
تلفن: 021-77592517-20

021-77580820-22
فکس: 021-77560702

نشانی: تهران، تهرانپارس، خیابان سازمان آب، خیابان 
پنجم شیدایی، نبش 5 شمالی، پالک 17

آسان پوش پدیده ایرانیان 

مدیر عامل: پیمان رنجبر مشتقین
زمینه فعالیت: تولید کننده ی انواع لباس کار، ایمنی، 

صنعتی 
تلفن: 021-66415692

فکس: 021-66467782
نشانی: تهران، خیابان امام خمینی، نبش ولی عصر و 

امام خمینی، پالک 436

AZAR SHEKAN PARS 

Direct Manager: Farhad Momeni

Field Of Activity: Design and implementation of 

fire extinguishing and fire extinguishing systems, 

charging and testing fire extinguishers, safety 

services and firefighting

Telephone: 9821 77560820

Fax: 9821 77560720

Web: www.azarshekanpars.com

Email: info@azarshekanpars.com

Address: no 17, corner of north 5th , 5thsheydaee st, 

sazemaneab ave, Tehranpars, Tehran,  Iran

ASANPOUSH PADIDEH  IRANIAN

Direct Manager: Peyman Ranjbar Moshtaghin

Field Of Activity: Producer of clothes, safety, 

industrial

Telephone: 9821 66415692

Fax: 9821 66467782

Web: www.asanpoosh.biz

Email: asanpoosh@gmail.com

Address: No. 436 , Valiasr Square and Imam 

Khomeini Street, Imam Khomeini Street, Tehran,  

Iran
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باران مامطیر 

مدیر عامل: بهروز امیری راد 
زمینه فعالیت: تولید انواع کپسول و جعبه های آتش 

نشانی 
تلفن: 011-32196408

فکس: 011-32202583
نشانی: مازندران، بابل، کمربندی غربی، حد فاصل تاالر 

پور جواد و پمپ بنزین

بازرسی فنی استاندارد و آموزش جرثقیل 

مدیر عامل: رضا عبدی
زمینه فعالیت: مرکز تخصصی بازرسی فنی و آموزش 

فنی و صدور گواهی استاندارد فنی و سالمت جرثقیل 
ها، لیفتراک و باالبر ها 

تلفن: 021-88930943
فکس: 021-86034595

نشانی: تهران، میدان ولیعصر، ابتدای خیابان کریمخان، 
خیابان به آفرین، بن بست ششم، پالک 4، واحد 2

BARAN MAMATIR

Direct Manager: Behrouz Amiri Rad

Field Of Activity: Product Fire Extinguisher 

Clylinder

Telephone: 9811 32196408

Fax: 9811 32202583

Web: www.baranmamatir.com

Email: baran.mamatir@gmail.com

Address: betwen poorJawad and Gas Station 

Western Belt, Babylon, Mazandaran,  Iran

PHQ  CO

Direct Manager: Reza Abdi

Field Of Activity: Technical Inspections And Lifting 

Data Bank In  Iran Lifting  Crane, Forklift , Slings

Telephone: 9821 88930943

Fax: 9821 86034595

Web: www.phq.ir

Email: info@phq.ir

Address: unit2, no 4, 6th d.d, beh afarin st, 

karimkhan ave, valiasr sq, tehran
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بازرگانی پژمان 

مدیر عامل: مجیدرضا بنایی
زمینه فعالیت: بازرگانی و تولیدی 

تلفن: 021-66707737
فکس: 021-66710888

نشانی: تهران، خیابان امام خمینی، بازار ابزار و یراق، 
طبقه همکف، شماره 165

پارسیان اوستام 

مدیر عامل: مرتضی اسکندری نوین 
زمینه فعالیت: تولید و فروش لوازم ایمنی فردی 

تلفن: 021-66732225
فکس: 021-66767062

نشانی: تهران، خیابان امام خمینی، کوچه نعمتی، پالک 
36، طبقه 3، واحد 8

PEJMAN CO

Direct Manager: majid reza banaei

Field Of Activity: Commercial and Manufacturing

Telephone: 9821 66707737

Fax: 9821 66710888

Web: www.imenpejman.com

Email: pejman_industrial@yahoo.com

Address: No. 165, Ground Floor, Market of Tools and 

Hardware, Imam Khomeini Street, Tehran, 

PARSIAN OSTAM

Direct Manager: Morteza Eskandari Novin

Field of Activity: Production and Sales Of Personal 

Protective Equipment

Telephone: 9821 66732225

Fax: 9821 66767062

Web: www.oostamco.com

Email: mohamad.moradi@gmail.com

Address: Unit 8, 3rd Floor, No. 36, Nemati Alley, 

Imam Khomeini St, Tehran,  Iran 
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تجارت نمای اکسین 

مدیر عامل: فرید راکی 
زمینه فعالیت: تولید کننده محصوالت ایمنی با برند 

Persian Safety )پرشین سیفتی(، شامل انواع کاله 

ایمنی، عینک ایمنی، تابلو و استیکرهای ایمنی، انواع 
بادنما و پارچه های بادی

تلفن: 021-88536376-8
فکس: 021-88536377

نشانی: تهران، سهرودی شمالی، خیابان خرمشهر، 
خیابان شهید عشقیار، نبش کوچه 13، پالک 67، واحد 

3

تهویه دماوند پارس

مدیر عامل: خسرو بانکار
زمینه فعالیت: تولید کننده انواع دستگاه های تهویه 

مطبوع و تجهیزات اطفاء حریق 
تلفن: 021-88262299

فکس: 021-88240865
نشانی: تهران، بزرگراه جالل آل احمد، غرب پل گیشا، 

پالک 113، طبقه 3، واحد 6

TEJARAT NAMA OXIN

Direct Manager: Farid Raki 

Field Of Activity: Producer Of Safety Helmets, 

Spectacles, Face Shields, Safety Signs, Wind 

Indicicators

Telephone: 982188536376  8

Fax: 9821 88536377

Web: www. Iransafety.com

Email: ps88536376@gmail.com

Address: no.67 , niloofar st. khoramshahr st. north 

sohrevardi. Tehran

TAHVIEH DAMAVAND PARS

Direct Manager: khosro bankar

Field Of Activity:Manufacturer of various ventilation 

devices

Telephone: 9821 88262299

Fax: 9821 88240865

Web: www.damavandac.com

Email: info@damavandac.com

Address: Unit 6, 3rd floor,no 113, west of Gisha 

Bridge, Jalal Al Ahmad highway, Tehran,  Iran



سومین نمایشگاه بین المللی 
ایمنی   بهداشت،  تجهیزات 
آتش نشانی  زیست،  محیط 

و امداد و نجات  
تهـرانمحلدائمـینمایشگاههایبینالمللی

2 تا 5 اسفند ماه 96  

30

جهان تجارت سالم 

مدیر عامل: فریدون سالم 
زمینه فعالیت: تولید محصوالت اطفاء حریق 

تلفن: 88217644 - 021-57871
فکس: 021-88217669

نشانی: تهران، خیابان مالصدرا، شیخ بهایی جنوبی، 
خیابان گرمسار غربی، پالک 78، واحد 8، طبقه 4

زنجیره طالئی تجارت 

مدیر عامل: حمیدرضا نبی زاده 
زمینه فعالیت: امداد، نجات، ایمنی و آتش نشانی 

تلفن: 021-44453511
فکس: 021-44453512

نشانی: تهران، پونک، بلوار میرزا بابائی، پالک 146

JAHAN TEJARAT SALEM

Direct Manager: Feridoun Salem

Field Of Activity Manufacturing Fire Exthinguishing

Telephone: 9821 57871 88217644

Fax: 9821 88217669

Web: www.saalem.com

Email: commercial@saalem.co

Address: 4th floor, no 78, west garmsar st, south 

sheikh bahaei ave. theran

ZANJIREH TALAEE TEJARAT

Direct Manager: Hamidreza Nabeezadeh

Field Of Activity:Relief, rescue, safety and fire

Telephone: 9821 44453511

Fax: 9821 44453512

Email:nabizadeh@golden chain.com

Address: No. 146, Mirza Baba›i Blvd, Ponak, Tehran,  

Iran



سومین نمایشگاه بین المللی 
ایمنی   بهداشت،  تجهیزات 
آتش نشانی  زیست،  محیط 
و امداد و نجات  

تهـرانمحلدائمـینمایشگاههایبینالمللی
2 تا 5 اسفند ماه 96  

31

ژیک سیستم

مدیر عامل: یاسین رامین
زمینه فعالیت: آموزش و صدور گواهینامه های مدیریت 

ISO

تلفن: 021-88965114
فکس: داخلی 6

نشانی: تهران، بلوار کشاورز، نبش قدس، پالک 220، 
طبقه 4، واحد 7

صنعتی کالر 

مدیر عامل: ناصر دزفولی 
زمینه فعالیت: تولید کننده کفش ایمنی 

تلفن: 021-33532293
فکس: 021-36619536

نشانی: تهران، سعدی شمالی، کوچه بخارا، پالک 4، 
واحد 7

ZHIK SYSTEM

Direct Manager: Yasin ramin

Field Of Activity: Training and certification of ISO 

management

Telephone: 9821 88965114

Web: www.zhikcert.com

Email: CRM@zhikcert.com

Address: Unit 7, No. 220, 4th Floor, Ghods Corner, 

Keshavarz Blvd, Tehran,  Iran

kLAR INDUSTRIAL

Direct Manager: Nasser Dezfouli

Field Of Activity: Safety shoes manufacturer

Telephone: 9821 33532293

Fax: 9821 36619536

Web: www.klar ind.com

Email: info@klar ind.com

Address: Unit 7, No. 4, Bokhara Alley, North Saadi 

Ave, Tehran,  Iran



سومین نمایشگاه بین المللی 
ایمنی   بهداشت،  تجهیزات 
آتش نشانی  زیست،  محیط 

و امداد و نجات  
تهـرانمحلدائمـینمایشگاههایبینالمللی

2 تا 5 اسفند ماه 96  
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کفش بهشتیان 

مدیر عامل: سید مهدی حسینی بهشتیان 
زمینه فعالیت: تولید کننده انواع کفش و پوتین های 

ایمنی مناسب جهت محیط های مختلف صنعتی، اولین 
تولید کننده کفش های ایمنی با کفی طبی در ایران 

تلفن: 031-32202412
فکس: 031-32204271

نشانی: اصفهان، چهارباغ عباسی، کوی کازرونی، 
شماره 41

گروه تولیدی ایمن ترافیک تهران 

مدیر عامل: پیران قاسمی 
زمینه فعالیت: تولید عالئم ایمنی و ترافیک 

تلفن: 021-55688330
فکس: 021-55688330

نشانی: تهران، خیابان هالل احمر، مجتمع نگین رازی، 
طبقه همکف، پالک 52

BEHESHTIAN SHOES CO 

Direct Manager: Seyed Mehdi Hosseini Beheshtian

Field Of Activity: Manufacturer Of Many Types 

Of Safety Shoes And Boots For Different Industrial 

Zones

Telephone: 9831 32202412

Fax: 9831 32204271

Web: www.beheshtian.com

Email: info@beheshtian.com

Address: no,41. kazeruni lane, chaharbagh abbasi 

ave, Isfahan

IMEN TERAFFIC TEHRAN CO

Direct Manager: Piran Ghasemi 

Field Of Activity: Generate safety and traffic signs

Telephone: 9821 55688330

Fax: 9821 55688330

Web: www.imentraffictehran.ir

Email: info@imentraffictehran.ir

Address: no 52, Ground floor, Negin Razi Complex, 

helale ahmar Street, Tehran,  Iran 



سومین نمایشگاه بین المللی 
ایمنی   بهداشت،  تجهیزات 
آتش نشانی  زیست،  محیط 
و امداد و نجات  

تهـرانمحلدائمـینمایشگاههایبینالمللی
2 تا 5 اسفند ماه 96  
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گروه تولیدی و صنعتی تدبیر 

مدیر عامل: حسن روحانی 
زمینه فعالیت: تولید آتش خاموش کن های  بیورسال، 

آیروسل و پودری 
تلفن: 35258323 - 041-352578323

فکس: 041-35261117
نشانی: تبریز، شهرک صنعتی فناوری خودرو، خیابان 

سوم،  پالک 154

گروه صنعتی یحیی 

مدیر عامل: یوسف صدیقی 
زمینه فعالیت: تولید کفش ایمنی 

تلفن: 021-56393548
فکس: 021-56392548

نشانی: رباط کریم، شهرک صنعتی نصیرآباد، خیابان 
سرو 2، پالک 95

TEDBIR MANUFACTURING AND INDUSTRIAL GROUP

Direct Manager: Hassan Rouhani

Field Of Activity: Production of Biurex, Aerosol and 

powder extinguishers

Telephone: 9841 35258323

Fax: 9841 35261117

Web: www.bioversal.ir

Email: hassan.rouhani@bioversal.com

Address: No. 154, 3rd Ave, industrial automobile 

industrial town, Tabriz,  Iran 

YAHYA INDUSTRIAL GROUP

Direct Manager: Yousef Sedighy

Field Of Activity: Safety Shoes Production

Telephone: 9821 56393548

Fax: 9821 56392548

Web: www.yahyabrand.com

Email: s.bodaghi33@gmail.com

Address: No. 95, Sarv 2 Street, Nasir Abad Industrial 

Town, Robat Karim, Tehran ,  Iran



سومین نمایشگاه بین المللی 
ایمنی   بهداشت،  تجهیزات 
آتش نشانی  زیست،  محیط 

و امداد و نجات  
تهـرانمحلدائمـینمایشگاههایبینالمللی

2 تا 5 اسفند ماه 96  
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گروه فلزی مزینانی 

مدیر عامل: سید مصطفی طالعی مزینانی
زمینه فعالیت: تولید کننده جعبه های آتش نشانی و 

وسایل ایمنی
تلفن: 77629532-3 - 021 - 0912-1089528

فکس: 021-77699534
نشانی: تهران، خیابان شریعتی، نرسیده به سه راه 

طالقانی، روبروی میثاق 4، پالک 315

مانا پوش پارس 

مدیر عامل: امیر حسین سمیعی 
زمینه فعالیت: تولید دستکش 

تلفن: 031-32349930
فکس: 031-32355250

نشانی: اصفهان، خیابان نواب صفوی، مجتمع تجاری 
نواب، واحد 302

MAZINANI GROUP

Direct Manager: syed mostafa talee mazinani

Field Of Activity: Manufacturer of fire extinguishers 

and safety equipment

Telephone:09123-77629532 - 021 - 1089528-

Fax: 02177699534-

Address: No. 315, opposite the 4th Cemetery, not 

reaching Taleghani›s three roads, Shariati avenue, 

Tehran

MANAPOOSH PARS

Direct Manager: Amirhoseyn Samiee

Field Of Activity: Manufacture Of Gloves

Telephone: 9831 32349930

Fax: 9831 32355250

Address: Unit 302, Nawab Commercial Com Navab 

Safavi Street plex, Isfahan,  Iran



سومین نمایشگاه بین المللی 
ایمنی   بهداشت،  تجهیزات 
آتش نشانی  زیست،  محیط 
و امداد و نجات  

تهـرانمحلدائمـینمایشگاههایبینالمللی
2 تا 5 اسفند ماه 96  

35

ماهان گستر همگام 

مدیر عامل: امیر حسن توکلی
زمینه فعالیت: شارژ و فروش خاموش کننده های آتش 

نشانی، نصب و راه اندازی انواع سیستم اعالم و اطفاء 
حریق

تلفن: 0912-6081171
فکس: 021-33500469

نشانی: تهران، خیابان خاوران، نبش محرابیان فرد، 
ساختمان مهدیس، طبقه دوم جنوبی، واحد 6

مجتمع اداری و تجاری نگین رازی

مدیر عامل: امیر حسین موذن 
زمینه فعالیت: تجهیزات ایمنی و آتش نشانی 

تلفن: 021-55655452
فکس: 021-55655452

نشانی: خیابان هالل احمر، نرسیده به میدان رازی، 
مجتمع نگین رازی، طبقه سوم، واحد 125

MAHAN GOSTAR HAMGAM 

Direct Manager: Amir Hassan Tavakkoli

Field Of Activity: Charging And Selling Fire 

Extinguishers

Telephone: 0912 6081171

Fax: 09821 33500469

Web: www.mahangostarhamgam.ir

Email: mahangostar125@yahoo.com

Address: Unit 6, Southern Second Floor, Mehdis 

Building, Mehrabian Fard, Khavaran St, Tehran

NEGHINE RAZI

Direct Manager: Amir Hosein Moazen

Field Of Activity: Safety equipment and fire 

department

Telephone: 9851 55655452

Fax: 9851 55655452

Web: www.neginrazi hse.com 

Email: mahshad.khaghani@gmai.com 

Address: Unit 125, Third Floor, Negin Razi Complex, 

not reaching Razi Square, hlale ahmar Street



سومین نمایشگاه بین المللی 
ایمنی   بهداشت،  تجهیزات 
آتش نشانی  زیست،  محیط 

و امداد و نجات  
تهـرانمحلدائمـینمایشگاههایبینالمللی

2 تا 5 اسفند ماه 96  
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مجتمع صنعتی پایش 

مدیر عامل: حامد زمانی 
زمینه فعالیت: تجهیزات ایمنی و تولید کننده و 

ماسک های سوپاپ دار در کشور 
تلفن: 031-33377627
فکس: 031-33377095

نشانی: اصفهان، ابتدای خیابان صمدیه لباف، بن بست 
شهید طاهری، پالک 217

نورتابان شیمی شمال 

مدیر عامل: احمدرضا عمید 
زمینه فعالیت: تولید تابلوهای ایمنی و اضطراری 

نورتاب 
تلفن: 021-22869538
فکس: 021-22866830

نشانی: تهران، خیابان شریعتی، اولین کوچه، باالتر از 
پل سید خندان، کوچه هوشیار، پالک 3

PAYESH CO

Direct Manager: Hamed Zamani

Field Of Activity: Safety equipment and 

manufacturer and valve valves in the country

Telephone: 09831 33377097

Fax: 9821 33377095

Web: www. Iranpayesh.com

Email: info@ Iranpayesh.com

Address: No. 217, deadlock of Shahid Taheri, at the 

beginning of the street of Samadieh Labaf, Isfahan

NOOR TABAN SHIMI SHOMAL 

Direct Manager: Ahmad Reza Amid

Field Of Activity:photoluminescent Safety Sign

Telephone: 9821 22869538

Fax: 9821 22866830

Web: www.nasc.ir

Email: amid@nasc.ir

Address: no3, hooshyar alley, seyed khandan, 

shariati st, tehran



سومین نمایشگاه بین المللی 
ایمنی   بهداشت،  تجهیزات 
آتش نشانی  زیست،  محیط 
و امداد و نجات  

تهـرانمحلدائمـینمایشگاههایبینالمللی
2 تا 5 اسفند ماه 96  
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 EBDA GHARAN IMEN ETFA

Direct Manager: Bahman Emamgholi Khan

 Field Of Activity: Production And Sale Of Safety 

And Fire Safety Equipment, Charging Fire 

Extinguishers, Conducting Training Classes And 

Operating Maneuvers

Telephone: 9821 448525712-

Fax: 9821 44856285 

Address: No. 8, Shahid Street, Simon Bolivar West, 

University Square, North End Station, Tehran,  Iran

 TARA CO

Direct Manager: Hadi Pakseresht

 Field of activity: Provision of equipment and 

supplies for fire detection and fire detection systems, 

Intelligent Fire Detection and Fire Detection 

Designer and Fire Extinguisher Fire Extinguisher

Telephone: 9821 220382557

Fax: 9821 22038262

Web: www.pakpayro.com

Email: info@pakpayro.com

Address: Unit 3, 1st Floor, No. 64, West Azarbaijan 

Building, opposite Mellat Park , Vali Asr avenue 

,Tehran,  Iran 

ابداع گران ایمن اطفا

مدیر عامل: بهمن امامقلی خان  
زمینه فعالیت: تولید و فروش تجهیزات ایمنی و 

آتش نشانی، شارژ کپسول های آتش نشانی، برگزاری 
کالس های آموزشی و مانورهای عملیاتی

تلفن: 021-44852571-2
فکس: 021-44856285

نشانی: تهران، انتهای ستاری شمال، میدان دانشگاه، 
سیمون بولیوار غربی، خیابان شاهد، پالک 8

کارخانجات تولیدی تارا 

مدیر عامل: هادی پاک سرشت  
زمینه فعالیت: تهیه تجهیزات و لوازم مورد نیاز 

سیستم های اعالم و اطفای حریق، طراحی جامع 
سیستم اعالم و اطفای حریق هوشمند و تولید کننده 

آتش خاموش کن آیروسل پاک پایرو در ایران 
تلفن: 021-22038255-7

فکس: 021-22038262
نشانی: تهران، خیابان ولیعصر، روبروی پارکت ملت، 

کوچه ارمغانی غربی، ساختمان شماره 64،  طبقه اول، 
واحد 3



سومین نمایشگاه بین المللی 
ایمنی   بهداشت،  تجهیزات 
آتش نشانی  زیست،  محیط 

و امداد و نجات  
تهـرانمحلدائمـینمایشگاههایبینالمللی

2 تا 5 اسفند ماه 96  
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Direct Manager: Mohamad Ghanji Kia

 Field Of Activity: Business Activities And Holding 

Educational Courses 

Telephone: 9821 66534727

Fax: 9821 66510538

Web: www.tehranhse.com

Email: info@tehranhse.com

Address: Unit 4, No. 1, Dr. Habibollah St, the end of 

Dr. Gharib Ave, Azadi St, Tehran,  Iran

 NEJAT IMEN DANAPAYEH

Direct Manager: Hoseyn Seyrafi

 Field Of Activity: Providing safety equipment, fire 

brigade and countering natural phenomena

Telephone: 9821 22047977

Fax: 9821 89776665

Web: www.nejatimendp.com

Email: info@nejatimendp.com

Address: No. 20, East Nahid Blvd, Jordan St, Tehran,  

Iran

کانون انجمن های صنفی مسئولین ایمنی، بهداشت کار استان تهران 

مدیر عامل: محمد گنجی کیا  
زمینه فعالیت: فعالیت های صنفی و برگزاری دورهای 

آموزشی 
تلفن: 021-66534727
فکس: 021-66510538

نشانی: تهران، خیابان آزادی، انتهای خیابان دکتر 
قریب، خیابان دکتر حبیب اهلل، پالک 1، واحد 4

نجات ایمن دانا پایه 

مدیر عامل: حسین صیرفی   
زمینه فعالیت: تأمین تجهیزات ایمنی، آتش نشانی 

ومقابله با پدیده های طبیعی 
تلفن: 021-22047977

فکس: 021-89776665
نشانی: تهران، خیابان جردن، بلوار ناهید شرقی، پالک 

20



سومین نمایشگاه بین المللی 
ایمنی   بهداشت،  تجهیزات 
آتش نشانی  زیست،  محیط 
و امداد و نجات  

تهـرانمحلدائمـینمایشگاههایبینالمللی
2 تا 5 اسفند ماه 96  
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ماهنامه مهندسی حفاظت از حریق

مدیر عامل: احمد غالمیان میراب   
زمینه فعالیت: اطالع رسانی تخصصی حوزه ایمنی 

حریق 
تلفن: 021-55688240

فکس: 021-55688368
نشانی: تهران، خیابان هالل احمر، نرسیده به میدان 

رازی، پالک 140، مجتمع نگین رازی، طبقه دوم، واحد 
117

ایمن ماسک آذر

مدیر عامل: بهمن عبدی   
زمینه فعالیت: ایمنی، بهداشت و ماسک های سوپاپدار 

تلفن: 021-22047977
فکس: 021-89776665

نشانی: خیابان امام خمینی، نرسیده به میدان 
حسن آباد، کوچه جهانگردی، پاساژ رشید 2، زیر 

همکف، پالک 16 

HEFAZAT AZ HARIGH MAGAZINE

Direct Manager: Ahmad Gholamian Mirab

 Field Of Activity: Specialized Information On Fire 

Safety 

Telephone: 9821 55688240

Fax: 9821 55688368

Web: www.iransafetytrade.com

Email: info@iransafetytrade.com

Address: No. 20, East Nahid Blvd, Jordan St, Tehran,  

Iran

IMEN MASK AZAR

Direct Manager: Bahman Abdi

 Field Of Activity: Safety And Hygiene And Valves 

Masks

Telephone: 9821 22047977

Fax: 9821 89776665

Address: No. 16, Underground, Rashid Pass 2, 

Jahangery Alley, Not Reaching Hassanabad Square, 

Imam Khomeini Street, Tehran, Iran



سومین نمایشگاه بین المللی 
ایمنی   بهداشت،  تجهیزات 
آتش نشانی  زیست،  محیط 

و امداد و نجات  
تهـرانمحلدائمـینمایشگاههایبینالمللی

2 تا 5 اسفند ماه 96  
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ASAN CHADOR CO

Direct Manager: Mostafa Arjmandi

 Field Of Activity: Production of relief tents 

Telephone: 9866 42443511

Web: www.easytent.ir

Email: mostafaarjmandi@gmail.com

Address: Unit 24, Yas Block 2, Hakimiyeh, Holy St, 

Tehran, Iran

تولیدی آسان چادر

مدیر عامل: مصطفی ارجمندی   
زمینه فعالیت: تولید چادرهای امدادی، رفع آلودگی، 

اسکان، چادرهای نمایشگاهی، کیسه حمل اقالم 
آلوده)شیمیایی میکروبی(، سبد حمل اقالم آلوده، 
کفپوش جمع آوری پساب آلوده، مخازن تا شونده 

دربسته، دوش های شستشوی تا شونده 
تلفن: 066-42443511

نشانی:  تهران، حکیمیه، خیابان مقدس، بلوک یاس 2، 
واحد 24
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شركت مهندسي پايش سيستم مهر عضو گروه كاسپين

88351602-88351603-88332336

Info@imsiran.ir

www.imsiran.ir

دكتر مجيد علي زاده

آموزش هاي NEBOSH.IOSH.IEMA , دوره هاي سرمميزي

انجمن جامعه ايمن كشور

ارتقای ايمنی برای پيشگيری از انواع حوادث و كاهش بار حوادث طبيعی و انسان ساز

46046298-021

iransafeassociation@gmail.com

@safecommunityassociation

www.iranscs.ir

تهران- بلوار سردار جنگل- بن بست صدرا- پالک 4- واحد 4

دكتر جواد نوفرستی

 گروه HSE نفت و گاز پارس جنوبی

اطالع رسانی در حوزه ايمنی بهداشت محيط زيست

Haghighat.mo54@gmail.com

@HealthSafetyEnvironment

نگين رازی 

صنف ايمنی و سيستم های اعالن و اطفاء حريق 

55659574

@neginerazi

گروه نرم افزاری مهندس پالس

طراحی اپليکيشن دستيار مهندس و آزمايشگاه دستيار مهندس

2188715202

گروه های فعال حوزه HSE  در شبکه های اجتماعی

mailto:Haghighat.mo54@gmail.com


info@engineerplus.ir

EngineerPlus

www.EngineerPlus.ir

تهران، وزرا، كوچه سوم، پالک 19، واحد 1

پويا حياتی

كلينيک آرامش تهران

درمانگاه چندتخصصی درد

96621414

info@araamesh.com

clinicaramesh

خيابان خرمشهر )آپادانا( - خيابان شهيد عشقيار )نيلوفر( - خيابان چهارم - شماره 4

صالح رمضانی خورشيد دوست

شركت بسيط تحقيق آسيا

طراحی،ساخت ونصب، راه اندازی و راهبری خط پردازش و توليد كود كمپوست فاين 

شركت دانش بنيان پوياژن آزما 

طراحی، ساخت ونصب، راه اندازی وراهبری خط تصفيه شيرابه زباله

شركت بنيان توسعه زرين

كاشت داشت و برداشت درختان استراتژيک پائولونيا 

شركت دانش بنيان پاک سازان هستی 

 طراحی،ساخت ونصب،راه اندازی و راهبری خط امحاء پليمرهای ريجکت شده ی دفنی

كانون مسئولين ايمنی و بهداشت كار

https://tehranhse.com

021 6653 4727

info@tehranhse.com

 @tehranhse

www.tehranhse.com
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http://www.tehranhse.com/


HAZMAT PUMP
TUP, GUP, IN EX

پمپ ضد انفجار
ویژه انتقال  مواد قابل اشتعال، خورنده و اسیدى 

EEx II 2G c IIB T3 رده حفاظتى
دبى 620  لیتر بر دقیقه
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