کتاب رسمی

پيام جناب آقای دکتر حسین زاده
سرپرست شرکت سهامی نمایشگاههای بین المللی جمهوری اسالمی ایران
به مناسبت برگزاری چهارمین نمایشگاه بین المللی بهداشت ،ایمنی،

محیط زیست،آتش نشانی ،امداد و نجات و مدیریت بحران

از ابتدای خلقت انسانها مکانیزمهای متعددی برای ایمن سـازی خود انجام دادهاند .امروزه به علت رشد روزافزون

جمعیت و به وجود آمدن صنایع بزرگ ،استفاده ازانواع ماشین آالت ،تجهیزات ،فرآیندها و موادشیمیایی ایمنی و برنامه

های مربوط به آن اجتناب 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 میآمده 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 بهسازی محیط کار از اهمیتی شایان توجه برخورداراست  .بی گمان اقتصادی شکوفا

و صنعتی بدون داشتن نیروی کار سالم و تندرست امکان پذیر نخواهد بود.

در این نمایشگاه ،شرکتهای مختلف این فرصت را خواهند داشت تا با مشتریان ،ارتباطی مستقیم را برقرار نمایند.

همچنین این نمایشگاه میتواند در ایجاد روابط طوالنی مدت با مشتریان بالقوه ،درک بازار و توسعه شبکه فروش در

منطقه به شرکتهای خدماتدهنده کمک کند.

هدف اصلی از برگزاری این نمایشگاه این است که بتواند متخصصان و تولیدکنندگان این حوزه را با یکدیگر هماهنگ
نماید .همچنین این رویداد فرصتی عالی برای شرکتها جهت نمایش طیف وسیعی از محصوالتشان فراهم میکند.

در نتیجه با بازدید از نمایشگاه عالوه بر اهداف فوق ،بازدیدکنندگان و افراد عادی نیز ضمن دیدار از ابزار و تجهیزات

ایمنی ،سطح آگاهی خود را افزایش و به نوعی با تکرار این نمایشگاهها فرهنگسازی در میان اقشار مختلف مردم شکل

خواهد گرفت.

در همین راستا چهارمین نمایشگاه بین المللی ایمنی ،محیط زیست و بهداشت آتش نشانی  ،امداد و نجات و مدیریت

بحران با حرکت به سوی جامعهای ایمن و پشتوانه ای محکم برای تمام اقشار زحمتکش از جمله آتشنشانان ،گروههای
امداد و مدیریت بحران ،هاللاحمر باشند .همچنین در سال اقتصاد مقاومتی بتوانیم با ترویج محصوالت ایرانی و باال

بردن کیفیت آن ،همسو با مسئوالن اجرایی ،در راه حل مشکالت اقتصادی و اجتماعی جامعه نیز گام مفیدی برداریم.

In the name of God
The compassionate and merciful
Message of Dr. Bahman Hosseinzadeh
The Administrator of the Islamic Republic of Iran International Exhibitions Company
On the occasion of holding the 4th Int’l Exhibition of Equipment and Technologies of Health, Safety, Environment Crisis Management, Firefighting & Rescue
Human have made several mechanisms for their immunization since the beginning of creation. Nowadays; using the various
types of safety machineries, equipments, processes, chemicals and related programs have become inevitable, due to the more
population increasing and the appearance of major industries. Industrialization and increasing production have made various
risks to the workforce and causing labors to be exposed on many harmful factors, which are an integral part of industry and
manufacturing and threaten the workforce health. The workforce of each country; especially on developing countries; is an important part of national wealth and the foundations of economic and social development too. Therefore, protecting the health
and safety of the workforce and improving the working environment have had a great importance. The flourishing and industrial
economy will not be possible without a healthy and safe work force, undoubtedly.
Different companies will have the opportunity to establish direct contact with customers in this exhibition. This exhibition can
also help service providers to make a long-term relationship with potential customers, market realization and sales network
expansion in the region.
The main purpose of this exhibition is to coordinate the experts and manufacturers in the field. This event also provides a great
opportunity for companies to display a wide range of their products. So; in addition to the above goals; visitors and ordinary
people will also increase their knowledge level by participating on the exhibition, while acquainting the safety equipments &
tools, and somehow, the culturing will be formed among different classes of people by the repetition of these exhibitions.
In this regard, the 4th International Exhibition of Equipment and Technologies of Health, Safety, Environment Crisis Management, Firefighting and Rescue will be a great backup for all strata of the working population, including firefighters, rescue - relief
& crisis management groups and the Red Crescent by moving toward a safe and secure society. Also; we could promote the
Iranian products and enhance their quality and try to be effective on solving the economic and social problems of the community
along with executive officials in this year which is named on “Resistant Economy”.

پيام جناب آقای سعید دولتشاهی

رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل موسسه فرارسانه

به مناسبت برگزاری نمایشگاه بین المللی بهداشت ،ایمنی،

محیط زیست و آتش نشانی و امداد و نجات

این روزها ،لشکر غم همه جا در کمین است ،حوادث مترقبه و غیر مترقبه ،قابل پیشگیری و غیر قابل پیشگیری ،دست به دست

هم داده اند تا در هر زمان و مکانی ،ضربه های مهلکی به کالبد جامعه زده و خسارات جانی و مالی فراوان و غیر قابل جبرانی به

بار آورند .سقوط هواپیما ،آتشسوزی مدرسه شینآباد ،آتشسوزی مدرسه اسوه حسنه اهواز و حادثه دردناک اتوبوس دانشگاه آزاد
واحد علوم و تحقیقات تهران و ، ...همه و همه به دلیل بی اهمیت جلوه گر شدن اقدامات پیشگیرانه یا حفاظتی بر پایه این تفکر

ذاتی است که آزمودن آزموده را خطا نمیدانیم .برآنیم تا فلک را سقف بشکافیم و با شناساندن هرچه بیشتر و بهتر موضوعات و
تجهیزات استاندارد بهداشتی ،ایمنی ،محیط زیستی ،آتشنشانی و امداد و نجات  ،طرحی نو بر اندازیم و با فراهم نمودن بستری

مناسب با همیاری و همفکری یاران و متخصصین همراه ،پیشگیری از اینگونه حوادث را چاره جوئی کرده و با ارتقای کیفیت
تجهیزات ایمنی و پیکربندی فرهنگ استفاده از وسایل حفاظتی ،بنیاد خطرها و حوادث را براندازیم .امروزه برگزاری نمایشگاه

ها یکی از نیازهای مبرم و اساسی برای تمام جوامع توسعهیافته بشری است تا عرضه کنندگان ،بهترین و به روزترین ها را ارائه

دهند و مصرف کنندگان نیز در انتخاب بهینه  ،با دستی باز ،بهترین ها را گزینش نمایند .آمار و نظرسنجی ها حاکی از این است

که برگزاری نمایشگاه بهداشت ،ایمنی ،محیط زیست ،آتشنشانی و امداد و نجات بستر مناسبی جهت گردهم آوری متخصصین
و قرابت افکار و اندیشه های پیشگیرانه  ،ارتقای ابزارهای مناسب و متناسب با حیطه های فعالیت نمایشگاه و در کنار آن فراهم

نمودن مأمنی برای توزیعکنندگان و تولیدکنندگان تجهیزات ایمنی و  HSEاست تا از این طریق هم استفاده کنندگان و توصیه

کنندگان و هم تولیدکنندگان عرصه داخلی بتوانند با پشتوانه اجتماعی و اقتصادی که از این راه کسب میکنند ،در جهت نیل به
جامعه ای ایمن و سالم تالش کرده و ضمن آشنایی با تکنولوژی روز دنیا ،با دیگر همکاران و متخصصین تبادل اطالعات نموده و
در مسیر توسعه پایدار گام های مؤثری بردارند .ما با برگزاری چهارمین نمایشگاه بهداشت ،محیط زیست ،آتشنشانی و امداد و
نجات و همچنین کارگاههای آموزشی تئوری ،عملیات ایمنی  ،تجهیزات آتشنشانی و امداد و نجات  ،برآنیم تا ضمن برخورداری

و یادگیری از آخرین یافته هاو تکنولوژی های روز دنیا ،با کمترین هزینه ،بیشترین بهرهبرداری را در سطح جامعه داشته  ،عالوه

برآن بتوانیم با آشنایی و استفاده بهینه از تجربیات متولیان امر  ،به شعار “تعامل علم با صنعت” در یک مکان و با حضور همه
اقشار جامعه از جمله زحمتکشان این عرصه ،بازدیدکنندگان و حتی افراد عادی جامعه  ،عینیت بخشیم .دراین راستا از تمام

تولیدکنندگان و توزیعکنندگان داخلی دعوت به عمل آمده که با حضور در این نمایشگاه عالوه بر معرفی محصوالت خود و عرضه
مستقیم آنها ،ما را در هرچه باشکوهتر برگزار شدن این نمایشگاه یاری کرده و با عرضه تولیدات خود به رشد اقتصادی کشور،

ایجاد محیطی امن در عرصه کسب و کار و کاهش حوادث کمک کنند تا همه در این عرصه به بهترین شکل ذینفع باشند .باشد

که به یاری خداوند و پشتوانه اجتماعی به اهداف متعالی ایمنی و امنیت درجامعه دست یابیم.
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کتاب رسمی

برگزار کننده:
موسسه فرارسانه جامع صنعت نما آسیا
مدیرعامل و رئیس هیأت مدیره:
سعید دولتشاهی
نایب رئیس هیات مدیره:
فریبا گروسی
مدیر نمایشگاهی  :زهره ذوالقدر
مدیر فروش  :افسانه محمدی
مدیرروابطعمومیو  سایت  :اشکانشکوهی
امور اجرایی  :آرش دولتشاهی
دبیر تحریریه :محبوبه کاظمی
امورمالی :مژگان اهری
امور اداری :امید تهرانی
ستاد خبری :بهنام پاکزاد
عنوان نمایشگاه:
چهارمین نمایشگاه بینالمللی بهداشت،
ایمنی ،محیط زیست ،آتشنشانی ،مدیریت
بحران و امداد و نجات 
زمان 12 :تا  15دی ماه 1397
مکان برگزاری :تهران ،محل دائمی
نمایشگاههای بینالمللی
تلفن تماس021- 88065694 :
آدرس :خیابان هالل احمر ،نرسیده به
میدان رازی ،پالک  ،140مجتمع نگین
رازی ،طبقه دوم ،واحد 118
وب سایتwww.isecexpo.com :
ایمیلinfo@isecexpo.com :
وب سایت:
طراحی گرافیک و اجرا:
استودیو طراحی باران

تلفن09124498375 :

معرفیفعالیتهایموسسهفرارسانه
موسسه فرارسانه به عنوان مرکز اطالعرسانی ،انتشار رسانههای مکتوب و دیجیتال ،برگزارکننده رویدادهای داخلی
و خارجی صنایع ایمنی ،حفاظتی و  HSEبا بهرهگیری از هیأت مدیره آگاه ،مجرب ،دانشمدار و متعهد تأسیس
شده و توانسته با ورود به عرصه برگزاری نمایشگاهها و همایشهای داخلی و بینالمللی ،تخصصی خود را به عنوان
یکی از مهمترین مراجع ارتباط علم و صنعت حوزه  ،HSEحفاظت از حریق هوشمند و همچنین حفاظت و امنیت
معرفینماید.
این موسسه دارای بخشهای بازاریابی و فروش ،تبلیغات و روابط عمومی ،بازرگانی خارجی ،مالی و اداری ،فنی،
مهندسی و اجرایی است که با هدف بازارسازی پیشرفته در حوزههای فوق ،رویدادهای اثرگذار و قدرتمندی را
پایهگذاری و اجراء مینمایند.
زیرمجموعههای این موسسه عبارتند از:
صاحب امتیاز پایگاه خبری بامنا (بهداشت ،ایمنی و محیط زیست www.bamna.ir ) HSE
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  HSEکشور ،پیوسته احساس میشود به همین دلیل پایگاه خبری بامنا (بهداشت ،ایمنی و محیط
زیست) به نشانی www.bamna.ir :ازسال  ۱۳۹۳باهمکاری گروهی از دست اندرکاران صنعت ایمنی و  HSEکشور
توسط موسسه فرارسانه جامع صنعت نما آسیا راهاندازی شد.
مهمترین زمینههای فعالیت پایگاه خبری تخصصی بامنا ،اطالعرسانی دقیق ،صحیح و سریع ازتحوالت مهم حوزه
بهداشت ،ایمنی و محیط زیست درسطوح ملی و بینالمللی ،انتشار ویژهنامهها و نشریات تخصصی ،با توجه به تولیدات
بامنا درباره موضوعات تخصصی بهداشت ،ایمنی،محیط زیست ،نجات و امداد ،مدیریت بحران ،پدافندغیرعامل،
حفاظت وامنیت و سایرزمینههای مرتبط و همچنین مشارکت دربرگزاری همایشها ،پوشش خبری وتبلیغی مکتوب
و تصویری آنها را شامل میشود.
گروه مهندسی رویداد:
مجری دومین همایش آتش نشانی و ایمنی شهری 4و 5اسفند 1395پژوهشگاه صنعت نفت
برگزاری نمایشگاههای تخصصی :عضو وندور لیست مجریان دارای تایید از سازمان توسعه و تجارت ایران
WWW.TPO.IR
مجری برگزاری اولین نمایشگاه فرهنگی ،اجتماعی و خدماتی ازدواج ایرانی در تاریخ 29آذر تا  1دی ماه 1386در
سالن حجاب
برگزاری دومین نمایشگاه تخصصی بهداشت ،ایمنی ،محیط زیست ،آتش نشانی و امداد و نجات تهران
 HSE EXPOدر تاریخ  13الی  16مهرماه 1394
برگزاری هشتمین نمایشگاه تجهیزات و فناوری های نوین صنایع حفاظتی ،امنیتی ،ایمنی و آتش نشانی اصفهان
 21الی  24آبان ماه 1396
برگزاری هفتمین نمایشگاه تجهیزات و فناوری های نوین صنایع حفاظتی ،امنیتی ،ایمنی و آتش نشانی اصفهان
 23الی  26آذر ماه 1395
برگزاری ششمین نمایشگاه تجهیزات و فناوری های نوین صنایع حفاظتی ،امنیتی ،ایمنی و آتش نشانی اصفهان
 9الی  12دی ماه 1394
برگزاری نمایشگاه جانبی ششمین همایش ملی مهندسی ایمنی و مدیریت HSEتهران دانشگاه صنعتی شریف
 11الی  13اسفندماه 1394
مجری برگزاری دومین نمایشگاه بهداشت ،ایمنی ،محیط زیست ،آتش نشانی و امداد ونجات  2015تهران 13
الی  16مهرماه 94
برگزاری سومین جشنواره شهر ایمن ،همزمان با نمایشگاه ایپاس 2015تهران مصلی امام (ره)  13تا 16مهرماه94
برگزاری ششمین نمایشگاه فناوریهای نوین حفاظتی ،امنیتی ،ایمنی و آتشنشانی اصفهان 9تا 12دیماه 94
برگزاری پنجمین نمایشگاه فناوریهای نوین حفاظتی ،امنیتی ،ایمنی و آتشنشانی اصفهان 18تا 21آذرماه 93

برگزاری دومین جشنواره شهر ایمن ،همزمان با نمایشگاه ایپاس  2014تهران  26 -تا  29مهرماه 93
برگزاری چهارمین نمایشگاه فناوریهای نوین حفاظتی ،امنیتی ،ایمنی و آتشنشانی اصفهان  14 -تا  17دیماه 92
برگزاری نمایشگاه جانبی پنجمین همایش ملی مهندسی ایمنی و مدیریت HSEدانشگاه شریف  13 -تا  15اسفندماه 92
برگزاری اولین جشنواره شهر ایمن ،همزمان با نمایشگاه ایپاس  2014تهران  6 -تا  9مهرماه 92
برگزاری سومین نمایشگاه فناوریهای نوین حفاظتی ،امنیتی ،ایمنی و آتشنشانی اصفهان  6 -تا  9اسفندماه ( 91شرکت نماآسیا)
برگزاری دومین نمایشگاه فناوریهای نوین حفاظتی ،امنیتی ،ایمنی و آتشنشانی اهواز  24 -تا  28بهمنماه ( 91شرکت نماآسیا)
برگزاری اولین نمایشگاه فناوریهای نوین حفاظتی ،امنیتی ،ایمنی و آتشنشانی اهواز  11 -تا  14اسفند ( 90شرکت نماآسیا)
همکاری در برگزاری اولین نمایشگاه مدیریت ایمنی ،بهداشت و محیط زیست مصلی امام (ره) تهران  6 -تا  9آذر 90
همکاری در برگزاری اولین نمایشگاه مدیریت بحران ،امداد و نجات تهران  19 -تا 22آذر 89
همکاری در برگزاری چهار دوره نمایشگاه تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی (ایران مد  /لب) تهران  -از سال  1386تا 1389
تهاتر رسانهای با کلیه رویدادهای علمی و تجاری داخلی صنعت ایمنی و حفاظت
برگزاری همایشهای یکروزه برای شرکتهای ایمن اقلیم (ضیافت افطار) و رایان پویش (ضیافت ویژه)
همکاری در برگزاری چهاردهمین نمایشگاه ایپاس  2015تهران –  13الی  16مهرماه 1394
نمایندگیهای انحصاری  و برگزاری تور بازدید از نمایشگاههای خارجی:
نماینده انحصاری جذب غرفه و اعزام هیأتهای تجاری ،صنفی و علمی به نمایشگاه  Isafترکیه 2017
نماینده انحصاری جذب غرفه و اعزام هیأتهای تجاری ،صنفی و علمی به نمایشگاه بزرگترین نمایشگاه حفاظتی امنیتی جهان cpseچین 2017
نماینده انحصاری جذب غرفه و اعزام هیأتهای تجاری ،صنفی و علمی به نمایشگاه بزرگترین نمایشگاه ایمنی و آتش نشانی  China Fireچین 2017
نماینده انحصاری جذب غرفه و اعزام هیأتهای تجاری ،صنفی و علمی به نمایشگاه بزرگترین نمایشگاه حفاظتی ،امنیتی و ایمنی  Securika 2018قزاقستان -آلماتی
هماهنگی اعزام هیأتهای تجاری ،صنفی و علمی به نمایشگاه  Intersecدبی 2017
گروه انتشارات تخصصی:
ماهنامه بهداشت ،ایمنی و محیط زیست  HSEبا رویکرد حفاظت و ایمنی محیط کار و زندگی
شبکهتوزیع:
روسای  HSEکلیه سازمانهای شهری و صنعتی
مسولین ایمنی دارای تایید صالحیت از وزارت کار کلیه واحد های صنعتی
مشاورین حقوقی و بیمهای
کارفرما های پروژه های عمرانی در حال ساخت
سازمان آتشنشانی مراکز استانها ،شهرها و شهرکهای صنعتی ،مدیریت بحران استانها
مدیران  ،HSEایمنی و آتشنشانی شرکتهای نفت ،گاز ،پاالیش ،پتروشیمی ،حفاری ،نیروگاه ،فوالد ،معادن ،ماشینسازی
مدیران  ،HSEایمنی و آتشنشانی صنایع هواپیمائی و هوافضا ،شرکتهای هواپیمائی ،ایمنی زمینی فرودگاهها
مدیران  ،HSEایمنی و آتشنشانی 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 آتشنشانی ،HSE ،سوانح ،پدافند غیرعامل و مراکز بهداشت استانها
شرکتهای واردکننده یا تولیدکننده محصوالت و فناوریهای بهداشت ،ایمنی و محیط زیست( )HSEو حفاظت و ایمنی
شرکتها ،موسسات و فعاالن فروش ،نصب ،راه اندازی و سرویس تجهیزات ایمنی و آتشنشانی سراسر کشور
مدیران سازمانهای نظارتی و مشاورهای :انجمن مهندسی استانها ،نیروی انتظامی ،اتحادیههای الکترونیک و شرکتهای مهندسی مشاور
توزیع مویرگی در کشور
کتابها و ویژهنامههای تخصصی:
گروه فضای مجازی:
انتشار بیش از  12کتاب اختصاصی نمایشگاههای ایمنی و امنیتی
انتشار کتاب تخصصی طراحی سیستمهای اعالم حریق (نویسنده :مهندس رهبر)
انتشار اولین دایرکتوری واردکنندگان و تولیدکنندگان محصوالت ایمنی و امنیتی سال ( 2015با همکاری نشریات تخصصی این حوزه)
انتشار روزنامه تخصصی نمایشگاه امنیتی و ایمنی ایپاس تهران مهرماه ( 1392هر روز یک روزنامه ،در تیراژ  3000نسخه)
انتشار کتاب ویژه نمایشگاه جانبی اولین همایش ملی آتش نشانی و ایمنی شهری –  14الی  15بهمن ماه 1394
انتشار کتاب ویژه مقاالت دومین همایش ملی آتش نشانی و ایمنی شهری –  4و  5اسفند 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
پایگاه خبری بامنا (بهداشت ،ایمنی و محیط زیست) www.bamna.ir
www.iransafesec.com
پایگاه اطالعرسانی ایمنی و امنیت
www.saeeddolatshahi.com
ت سعید دولتشاهی
سای 
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اﻟﺒﺮز ﭘﻮﺷﺶ

ﻫﺎرﻧﺲ و ﺗﺠﻬﯿﺰات ﮐﺎر در ارﺗﻔﺎع
ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺗﺠﻬﯿﺰات ﺗﺨﺼﺼﻰ اﯾﻤﻨﻰﮐﺎر در ارﺗﻔﺎع ﺑﺎ
ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژى روز
ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﻧﺼﺐ ﺗﺠﻬﯿﺰات ﺟﻬﺖ ﺑﻨﺪ ﮐﺸﻰ
)ﻻﯾﻒ ﻻﯾﻦ(
ﻣﺸﺎوره و ﻣﻬﻨﺪﺳﻰ ارﺗﻔﺎع
آﻣﻮزش ﮐﺎر در ارﺗﻔﺎع ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ اﺳﺘﺎﻧﺪارد
ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﻰ ﮐﺎر ILO
داراى اﺳﺘﺎﻧﺪارد  ENاروﭘﺎ
اﺳﺘﺎﻧﺪارد از ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت وزارت ﺗﻌﺎون ﮐﺎر
و رﻓﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ
ﮔﻮاﻫﯿﻨﺎﻣﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪارد اروﭘﺎ CE
ﮔﻮاﻫﯿﻨﺎﻣﻪ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﻰ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ
ﮐﯿﻔﯿﺖ از اروﭘﺎ ISO 9001
ﺑﯿﻤﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن از ﻣﺤﺼﻮﻻت
 6ﻣﺎه ﺿﻤﺎﻧﺖ

ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻣﺎ

را از ﻓﺮوﺷ
ﮕﺎه ﻫﺎى ﻣﻌﺘﺒﺮ

در ﺳﺮاﺳﺮ ﮐ

ﺸﻮر ﺑﺨﻮاﻫﯿﺪ

اﻧﻮاع ﻫﺎرﻧﺲ ﻫﺎ ﺑﺎ ﻟﻨﯿﺎردﻫﺎى)ﺑﻨﺪﻫﺎ(ﻣﺨﺘﻠﻒ
ﺑﺎ ﻗﻼب ﻫﺎى ﺳﺒﮏ و ﺳﮕﮏ ﻫﺎى اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ

راﺣﺖ ،ﻣﻄﻤﺌﻦ ،ﺑﺎ دوام
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ﺷﺮﮐﺖ ﭘﯿﺸﮕﺎﻣﺎن آذر اﻃﻔﺎء
داﻧ
ﺴ
ﺘ
ﻦ
ﻃﺮاﺣﻰ و اﺟﺮاى ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎى اﻋﻼم و اﻃﻔﺎء ﺣﺮﯾﻖ اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ

ﻧﮑﺎ
ت
اﯾ

ﻤﻨ

ﻰ
ﮐﺎﻓ

ﻓﺮوش ،ﺷﺎرژ و ﺳﺮوﯾﺲ اﻧﻮاع ﮐﭙﺴﻮل ﻫﺎى آﺗﺶ ﻧﺸﺎﻧﻰ
ﻓﺮوش ﮐﻠﯿﻪ ﺗﺠﻬﯿﺰات ،ﻟﻮازم اﯾﻤﻨﻰ و آﺗﺶ ﻧﺸﺎﻧﻰ

ﻰ ﻧﯿ
ﺴ
ﺖ ﺑﻪ

آﻧ

ﻬ
ﺎ ﻋﻤ

ﻞﮐ

09126277622
77124592-3
77140142

ﻨﯿﺪ

ﺗﻬﺮاﻧﭙﺎرس ،ﺧﯿﺎﺑﺎن اﺗﺤﺎد ،ﺧﯿﺎﺑﺎن
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Imen Afarinan Imen
Managing Director: Ahmad Aminian
Field of activity: Supplement of Safety, fire protection and industrial health and rescue systems
phone: 021-6676488- 66762735
fax: 021-66755145
Address: Apartment 33, 4th floor, Jahangard
passage, Jahangardi St. Opposite Sina hospital,
Emem Khomeini S
t, Tehran, Iran
web: www.aminiansafety.com
Emai: info@aminiansafety.com
Safety and Fire Fighting Union
Managing Director: Hosein Mostasfazadeh
Field of activity: Issuing work permit for related
occupational unions
phone: 66706631
fax: 66727273
Address: 4th floor, No 216, Emam khomeini St,
Tehran, Iran
web: www.senfimeni.com
Emai: info@senfimeni.com

Alborz Pooshesh
Managing Director: Ali Sha›bani
Field of activity: production of safety equipment
for work in high altitudes
phone: 021-66761737-66758600
fax: 021-66761747
Address No3, Nayeb passage, Jahangardi alley, Opposite Sina hospital, Hasan Abad sq, Tehran, Iran
web: www.alborzpco.com
Emai: alborz.pooshesh@yahoo.com
Omid Bonyan Omran
Managing Director: Mohammadreza Fazli
Field of activity: Fire stop and smoke stop equipment
phone: 021-86081325
fax: 021-86081349
Address Apartment 302, 3rd floor, Vanak passage, No 12, Vanak Sq, Tehran, Iran
web: www.iranobo.ir
Emai: cm@iranobo.ir

ایمن آفرینان امین
 احمد امینیان:مدیرعامل
 امداد و نجات، تأمین تجهیزات ایمنی و آتش نشانی:زمینه فعالیت
و بهداشت صنعتی
021-66762735-66762488 :تلفن
021-66755145 :فکس
 کوچه، روبروی بیمارستان سینا، خیابان امام خمینی، تهران:نشانی
33  واحد،4  طبقه، پاساژ جهانگردی،جهانگردی
www.aminiansafety.com :سایت
info@aminiansafety.com :ایمیل
اتحادیه ایمنی و آتش نشانی
 حسین مصطفی زاده:مدیرعامل
 صدور پروانه کسب در رستههای تخصصی مربوط:زمینه فعالیت
به اتحادیه
021-55688053-66705886 :تلفن
2  داخلی021-55688159:فکس
، نرسیده به میدان رازی، خیابان هالل احمر، تهران:1 نشانی
، تهران:2  نشانی- 140  واحد، طبقه چهارم،مجتمع نگین رازی
 طبقه سوم،216  پالک، جنب بانک ملی،خیابان امام خمینی
www.senfimeni.com :سایت
info@ senfimeni.com:ایمیل
البرز پوشش
 علی شعبانی:مدیرعامل
 تولید تجهیزات ایمنی کار در ارتفاع:زمینه فعالیت
021-66761737-66758600 :تلفن
021-66761747 :فکس
 کوچه، روبروی بیمارستان سینا، میدان حسن آباد، تهران:نشانی
3  پالک، پاساژ نایب،جهانگردی
www.alborzpco.com :سایت
www.alborz.pooshesh@yahoo.com :ایمیل

امید بنیان عمران
 محمدرضا فضلی:مدیرعامل
 تأمین کننده تجهیزات آتش بند و دود بند:زمینه فعالیت
021-86081325 :تلفن
021-86081349 :فکس
 واحد،3  طبقه، پاساژ ونک،12  پالک، میدان ونک، تهران:نشانی
302
www.iranobo.ir :سایت
cm@iranobo.ir :ایمیل
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Ideh Pardazan Danesh Imeni

Managing Director: O
 mid Kalatpour
Field of activity: Crisis management in emergency situations
phone: 081-38327420
fax: 081-38327420
Address: Hamedan Medical Sciences growth center, Bahmani alley, Shokrieh St, Hamedan, Iran
web: www.safetyldeo.com
Emai: hse@umsha.ac.ir

Imen Abzar Iran
Managing Director: Siamak Jabbari
Field of activity:: Production and distribution of
safety and fire protection equipment
phone: 021-66703660
fax: 021-66762529
Address No 1, Jahangardi St, Opposite Sina Hospital, Emam Khomeini St. Tehran, Iran
web: www.iransafetytools.ir
Emai: iransafetytools.jtc@gmail.com
25

EAS Safety
Managing Director: Seyed Mohammad Jadid
Rahnama
Field of activity: Production and distribution of
safety, fire and traffic equipment
phone: 021-66348707
fax: 021-66348249
Address: Underground Floor, No 12, Rashid 3
passage, Emam Khomeiniu St, Tehran, Iran
web: www.eas-safey.ir
Emai: info@eas-safety.ir

IMEN PEYMA
Managing Director: Malek Alizadeh
Field of activity: safety shoes
phone: 021-56454066
fax:
Address: no 13 ,mihan alley, iranpak stret ,islam
shahr , Tehran, Iran
web: www.imenpeymaco.ir
Emai: imenpeymaco@gmail.com
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ایده پرد ازان دانش ایمنی
 امید کالت پور:مدیرعامل
 مدیریت بحران و شرایط اضطراری:زمینه فعالیت
081-38327420 :تلفن
081-38327420 :فکس
 مرکز رشد، کوچه شهید بهمنی، متری شکریه18 ، همدان:نشانی
علوم پزشکی همدان
www.safetyldeo.com :سایت
hse@umsha.ac.ir :ایمیل

ایمن ابزار ایران
 آقای جباری:مدیرعامل
 تهیه و توزیع تجهیزات ایمنی و آتش نشانی:زمینه فعالیت
021-66703660 :تلفن
021-66762529 :فکس
 کوچه، روبروی بیمارستان سینا، خیابان امام خمینی، تهران:نشانی
11  پالک،جهانگردی
www.iransafetytools.ir :سایت
iransafetytools.jtc@gmail.com :ایمیل

ایمن ابزار سید
 سید محمد جدید رهنما:مدیرعامل
 تولید و توزیع تجهیزات ایمنی و آتش نشانی و:زمینه فعالیت
ترافیکی
021-66348707 :تلفن
021-66348249 :فکس
، نرسیده به میدان حسن آباد، خیابان امام خمینی، تهران:نشانی
12  پالک، طبقه زیر همکف،3 پاساژ رشید
www.eas-safety.ir :سایت
info@eas-safety.ir :ایمیل
ایمن پیما
 مالک علیزاده:مدیرعامل
 تولید کفشهای ایمنی:زمینه فعالیت
021 56454066 :تلفن
:فکس
 کوچه میهن، خیابان ایران پاک، اسالم شهر سه راه آدران:نشانی
13  پالک2
www.imenpeymaco.ir :سایت
imenpeymaco@gmail.com :ایمیل

Imen Tash Sepahan
Managing Director: Morteza Iranpour
Field of activity: Production of fire extinguishing
chemicals
phone: 031-36671919
fax: 031-36670960
Address: No 538, Park Complex, Chahar Bagh
Bala, Esfahan, Iran
web: www.ementash.com
Emai: info@ementash.com

Imen Traffic Iranian
Managing Director: Masoud Mokhlegh Azar
Field of activity: Supplying and production of
safety, traffic and parking equipment
phone: 021-66706114
fax: 021-66716137
Address: Sadat Sharif alley, Sarhang Sakhaei St,
Hafez St, Tehran, Iran
web: www.it.-lux.com
Emai: safetytrafficinfo@gmail.com

Imen Traffic Tehran
Managing Director: Ramin Ghasemi
Field of activity: Production of safety and traffic
signs
phone: 021-55688330
fax: 021-55688322
Address: No 52, Negin Razi Complex, Helal
Ahmar St, Tehran, Iran
web: www.imentraffictehran.ir
Emai: info@imentraffictehran.ir

Imen Faraz Pishgam
Managing Director: Keyvan Khanaki
Field of activity: Fire protection equipment
phone: 021-44444222
fax: 021-44444222
Address: No 9, 5th Street, South Jannat Abad,
Tehran, Iran
web: www.imenfarazpishgam.com
Emai: info@imenfarazpishgam.com

ایمن تاش سپاهان
 مرتضی ایرانپور:مدیرعامل
 تولید کننده مواد شیمیایی و آتش نشانی:زمینه فعالیت
031-36671919 :تلفن
031-36670960 :فکس
538  پالک، مجتمع پارک، خیابان چهارباغ باال، اصفهان:نشانی
www.ementash.com :سایت
info@ementash.com :ایمیل

ایمن ترافیک ایرانیان

 مسعود مخلق آذر:مدیرعامل
 ترافیکی و پارکینگی، تهیه و تولید تجهیزات ایمنی:زمینه فعالیت
021-66706114 :تلفن
021-66716137 :فکس
 کوی، خیابان سرهنگ سخایی، خیابان حافظ، تهران:نشانی
28  شماره،سادات شریف
www.it.-lux.com :سایت
safetytrafficinfo@gmail.com :ایمیل

ایمن ترافیک تهران
 رامین قاسمی:مدیرعامل
 تولید عالئم ایمنی و ترافیکی:زمینه فعالیت
021-55688330 :تلفن
021-55688322 :فکس
52  پالک، مجتمع نگین رازی، خیابان هالل احمر، تهران:نشانی
www.imentraffictehran.ir :سایت
info@imentraffictehran.ir :ایمیل

ایمن فراز پیشگام
 کیوان خانکی:مدیرعامل
 تولید خاموش کننده وتجهیزات آتش نشانی:زمینه فعالیت
021-44444222 :تلفن
021-44444222 :فکس
9  پالک، خیابان پنجم، جنت آباد جنوبی، تهران:نشانی
www.imenfarazpishgam.com :سایت
info@imenfarazpishgam.com :ایمیل
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Imen Mohit

Managing Director: Ahmad Shabani
Field of activity: HSE engineering and commercial services, contamination test of work and
industry environment
phone: 021-88803500
fax: 021-8892063
Address: Ground floor, No 50, Keshavarz Blvd.
Valiasr Sq, Tehran, Iran
web:
Emai: imenmohit_hse@yahoo.com

SMS Safety Co.
Managing Director: Ebrahim Haghi
Field of activity: Safety and fire protection
phone: 021-66349627
fax: 021-66349562
Address: 1st floor, No 9, Rashid 3 Commercial
complex, Opposite Sina Hospital, Emam Khomeini St, Tehran, Iran
web: www.yooztools.com
Emai: info@ yooztools.com
27

Apame San›at
Managing Director: Ali Jamalian
Field of activity: Producer of new protection
systems including automatic and manual barriers
phone: 021-66389763-4
fax: 021-66386950
Address: No 172, Homa 1 Bldg, Corner of East
Dampezeshki St, Navab Highway, Tehran, Iran
web: www.apamehco.com
Emai: apamehco@gmail.com

Atash Khamoshe Pars

Managing Director: Hasan Momeni
Field of activity: Supplier of fire protection
services, recharge and sales of fire extinguishers,
Standard hydrostatic tests, ...
phone: 021-77008708-12
fax: 021-77564162
Address: No 8/1, Next to Doostan Complex,
Damavand Road, Tehran, Iran
web: www.atashkhamooshepars.com
Emai: info@atashkhamooshepars.com
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ایمن محیط
 احمد شبانی:مدیرعامل
، و مشاورهHSE  بازرگانی و خدمات مهندسی:زمینه فعالیت
آالینده سنجی محیط کار و صنعت
021-88803500 :تلفن
021-88912063 :فکس
،50  شماره، ابتدای بلوار کشاورز، میدان ولیعصر، تهران:نشانی
طبقه همکف
:سایت
imenmohit_hse@yahoo.com :ایمیل
ایمنی اس ام اس
 ابراهیم حقی:مدیرعامل
 ایمنی و آتش نشانی:زمینه فعالیت
021-66349627 :تلفن
021-66349562 :فکس
، روبروی بیمارستان سینا، خیابان امام خمینی، تهران:نشانی
9  پالک، طبقه اول،3 مجتمع تجاری رشید
www.yooztools.com :سایت
info@ yooztools.com :ایمیل

آپامه صنعت
 علی جمالیان:مدیرعامل
 با نام تجاری آپامه حفاظ اولین و تنها تولید کننده:زمینه فعالیت
سیستمهای نوین حفاظتی شامل راهبندهای آکاردئونی قابل حمل
و یا از یک سمت ثابت به صورت دستی یا برقی
021-66389763-4 :تلفن
021-66386950 :فکس
، نبش دامپزشکی شرقی، ابتدای بزرگراه نواب، تهران:نشانی
172  شماره،1ساختمان هما
www.apamehco.com :سایت
apamehco@gmail.com :ایمیل
آتش خاموش پارس
 حسن مومنی:مدیرعامل
 شارژ و فروش، خدمات ایمنی و آتش نشانی:زمینه فعالیت
، تست هیدرو استاتیک کپسول آتشنشانی،کپسول آتشنشانی
...تعمیر و تجهیز خودروهای آتشنشانی
021-77008708-12 :تلفن
021-77564162 :فکس
 جنب، باالتر از سه راه آزمایش، ابتدای جاده دماوند، تهران:نشانی
1/8  پالک،مجتمع دوستان
www.atashkhamooshepars.com :سایت
info@atashkhamooshepars.com :ایمیل

Ati Salamat Pooya
Managing Director: Dr. Ghaneian
Field of activity: Health, Safety, Environment
and Energy
phone: 0919-0261340
fax:
Address: University of Medical Sciences, Shahid
Sadoughi Blvd, Yazd, Iran
web: www.bamahse.com
Emai: info@bamahse.com

Azar Cylinder Pars
Managing Director: Mojtaba Karimzadeh
Field of activity: Production of fire extinguishers
phone: 013-44405465
fax:
Address: No 28, Shaghayegh St, Anzali No. 1
Industrial Town, Gilan, Iran
web:
Emai:

Arad Shenava
Managing Director: Mehdi Shafaeifar
Field of activity: Acoustic ear protectors
phone: 031-45248897
fax: 031-45248897
Address: Corner of 4th East Alley, Ferdosi St,
Shahin Shahr, Esfahan, Iran
web:
Emai: earth3@gmail.com

Petro Sanat Emdad
Managing Director: Amir Torabi
Field of activity: Relief and rescue and fire protection equipment and education
phone: 021-88219610
fax: 021-88219611
Address: No 14, Yas Alley, South Shiraz St,
Hemmet Highway, Tehran, Iran
web: www.petroemdad.com
Emai: info@petroemdad.com

آتی سالمت محیط کار پویا
 دکتر قانعیان:مدیرعامل
 محیط زیست و انرژی، ایمنی، بهداشت:زمینه فعالیت
0919-0261340 :تلفن
:فکس
 دانشگاه مرکز رشد دانشگاه علوم، بلوار شهید صدوقی، یزد:نشانی
پزشکی یزد
www.bamahse.com :سایت
info@bamahse.com :ایمیل

آذر سیلندر پارس
 مجتبی کریم زاده:مدیرعامل
 تولید کپسول های آتش نشانی:زمینه فعالیت
013-44405465 :تلفن
:فکس
، شهر ک صنعتی شماره یک منطقه آزاد انزلی، گیالن:نشانی
28  پالک،خیابان شقایق
:سایت
:ایمیل

آراد شنوا
 مهدی شفائی فر:مدیرعامل
 محافظ گوش آکوستیک:زمینه فعالیت
031-45248897 :تلفن
031-45248897 :فکس
 نبش فرعی، خیابان فردوسی، شاهین شهر، اصفهان:نشانی
شرقی4
:سایت
earth3@gmail.com :ایمیل

پترو صنعت امداد
 امیر تینوش بهرامی:مدیرعامل
 ارائه و آموزش تجهیزات آتش نشانی و امداد و:زمینه فعالیت
نجات
021-88219610 :تلفن
021-88219611 :فکس
 کوچه، خیابان شیراز جنوبی، اتوبان شهید همت، تهران:نشانی
14  پالک،یاس
www.petroemdad.com :سایت
info@petroemdad.com :ایمیل
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Persian Race
Managing Director: Seyed Mostafa Hejazi
Field of activity: Education and consultant,
Simulators, Educational books
phone: 021-88244120
fax: 021-88241235
Address: Apartment 9, No 159, Next to Bank
Mellat, Jalal Ale Ahmad St, Tehran, Iran
web: www.persianrace.com
Emai: info@persianrace.com

Tejarat Nama Oxin
Managing Director: Farid Esmaeili Raki
Field of activity: Safety Equipment
phone: 021-88536376-8
fax: 021-88730096
Address: Apartment 3, No 67, Eshghyar St,
Khoramshahr St, North Sohrevardi St, Tehran,
Iran
web: www.persiansafety.com
Emai: ps88536376@gmail.com
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Pejman Production and Industrial Co.
Managing Director: Majid Reza Banaei
Field of activity: Production of personal safety
equipment
phone: 021-66707737
fax: 021-66710888
Address: No 165, Bazaare Abzar o yaragh,
Emam Khomeini St, Tehran, Iran
web: www.imenpejman.com
Emai: www.pejman_industrial@yahoo.com

Khazar Cylinder Babol
Managing Director: Ali Beheshtio Ghavi
Field of activity: Production of different types of
fire extinguishers
phone: 011-32023857
fax: 011-32023856
Address: No 57, Dashtestan St, Rajeh industrial
town, East band pey, Babol, Iran
web:
Emai:
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)پرشین ریس (پارسیان سرعت کوشک
 سید مصطفی حجازی:مدیرعامل
 آموزش مهارتهای تکمیلی و ایمنی در:زمینه فعالیت
)...  استراتژیک و، آفرود،رانندگی(تدافعی
 سیموالتوورهای آموزشی،سیستمهای مدیریت ریسک ناوگان
021-88244120 :تلفن
021-88241235 :فکس
 جنب بانک، قبل از پل آزمایش، جالل آل احمد، تهران:نشانی
9  واحد،159  پالک،ملت
www.persianrace.com :سایت
info@persianrace.com :ایمیل
تجارت نمای اکسین
 فرید اسمعیلی راکی:مدیرعامل
 تولید تجهیزات حفاظت فردی و تابلو ایمنی و:زمینه فعالیت
 تولید پایه و پارچه باد نما،ترافیکی
021-88536376-8 :تلفن
021-88730096 :فکس
، خیابان عشقیار، خیابان خرمشهر، سهروردی شمالی، تهران:نشانی
3  واحد،67 پالک
www.persiansafety.com :سایت
ps88536376@gmail.com :ایمیل
تولیدی و صنعتی پژمان
 مجیدرضا بنایی:مدیرعامل
 تولید تجهیزات ایمنی فردی:زمینه فعالیت
021-66707737 :تلفن
021-66710888 :فکس
165  شماره، بازار ابزار و یراق، خیابان امام خمینی، تهران:نشانی
www.imenpejman.com :سایت
pejman_industrial@yahoo.com :ایمیل

خزر سیلندر بابل
 علی بهشتی قادی:مدیرعامل
 فوم، تولید کننده کپسولهای آتشنشانی پورد و گاز:زمینه فعالیت
 و بیوورسال، آب و گاز،و گاز
011-32023857 - 021-66495348 :تلفن
011-32023856 :فکس
 خیابان، شهرک صنعتی رجه، بابل؛ بند پی شرقی، مازندران:نشانی
75  پالک،دشستان
www.khazar_cylinder.com :سایت
khazar.cylinder@gmail.com :ایمیل

Ramz Asa
Managing Director: Amir Abbas Farjad
Field of activity: Design and manufacturing
of ambulances and medical equipment used in
ambulances and medical centers
phone: 021-61047
fax: 021-66906840
Address: No 1363, Jomhouri St, Tehran, Iran
web: www.ramsasa.com
Emai: info@ramsasa.com

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
Address: Unit 118, Second Floor, Negin Razi Complex,
No. 150, not reaching Razi Square, helaleahmar street,
Tehran, iran
Web: www.isecexpo.com
Email: info@isecexpo.com

Pey Bana Koosha

Managing Director: Zahed Emami Anari
Field of activity: Fire protection industry and
buildings
phone: 021-22895001
fax: 021-22895009
Address: Apartment 1, 9th floor, Mina Tower,
in front of Shariati Metro Station, Shariati St,
Tehran, Iran
web: www.peybanakoosha.com
Emai: info@peybanakoosha.com

Taha System Data Processing Network
Managing Director: Bahaeddin Al Taha
Field of activity: HSE and OHS Industrial medical software
phone: 071-36340489
fax: 071-36340489
Address: Apartment 14, 3rd floor, Berlin Bldg.
25th alley, Maali Abad, Shiraz, Iran
web: www.tebkara.com
Emai: info@taha-system.ir

)رمز آسا (سهامی خاص
 امیر عباس فرجاد:مدیرعامل
 طراحی و ساخت انواع آمبوالنس و خودروهای ویژه:زمینه فعالیت
 طراحی و تولید تجهیزات پزشکی مورد استفاده در مراکز،امدادی
اورژانس و آمبوالنس
021-61047 :تلفن
021-66906840 :فکس
، نبش خیابان اسکندری، خیابان جمهوری اسالمی، تهران:نشانی
1363 پالک
www.ramsasa.com :سایت
info@ramsasa.com :ایمیل
موسسه فرارسانه جامع صنعت نما آسیا

 سعید دولتشاهی:مدیر عامل
 سمینار و همایشهای تخصصی حوزه، برگزاری نمایشگاه:زمینه فعالیت
HSE حفاظتی و،ایمنی
پایگاه خبری بامنا
021-55688320 :تلفن
021-55688316 :فکس

،150  پالک، نرسیده به میدان رازی، خیابان هالل احمر، تهران:نشانی
118  واحد، طبقه دوم،مجتمع نگین رازی
www.isecexpo.com :سایت

info@isecexpo.com :ایمیل

ساختمانی پی بنا کوشا
 زاهد امامی اناری و سید رضا اسماعیلی:مدیرعامل
 مشاوره آتشنشانی و تولید کننده پوششهای ضد:زمینه فعالیت
)حریق و تأمین کننده تجهیزات آتشنشانی(اعالم و اطفاء
021-22895001 :تلفن
021-22895008 :فکس
 روبروی متروی، باالتر از میرداماد، خیابان شریعتی، تهران:نشانی
1  واحد،9  طبقه، برج مینا،شریعتی
www.peybanakoosha.com :سایت
info@peybanakoosha.com :ایمیل
شبکه داده پردازان طاها سیستم
 بها الدین آل طاها:مدیرعامل
 محیط، بهداشت، نرم افزار تخصصی ایمنی:زمینه فعالیت
)OHS( ) و طب صنعتیHSE(زیست
071-36340489 :تلفن
071-36340489 :فکس
:نشانی
www.tebkara.com :سایت
info@taha_system.com :ایمیل
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Imen Pad Pooshesh

Managing Director: Hosein Garousi
Field of activity: manufacturer of industrial and
safety shoes
phone: 021-56392208
fax: 021-56392209
Address: Section B96, No 14, Arghavan 4 St,
Nasir Shahr Industrial town, Robat Karim,
Tehran, Iran
web: www.padex.co
Emai: imenpadpooshesh@gmail.com

Baran Mamatir Production Company
Managing Director: Behrouz Amiri Rad
Field of activity: Production of fire extinguishers
and fire fighting equipment
phone: 011-32197284
fax: 011-32202583
Address: End of San›at St, Industrial Town,
Babolsar, Iran
web: www.baranmamatir.com
Emai: baranmamatir@gmail.com
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Baran Mazand Fire Extinguisher Production Co.
Managing Director: Behzad Amiri Rad
Field of activity: Production of fire extinguishing
equipment
phone: 011-32523611-2
fax: 011-32521320
Address: Kardi Kela Industrial zone, Khoshroud
pey, West Band pey, Babol, Iran
web: www.baranmazand.com
Emai: baranmazand.co@gmail.com

Beheshtian Shoes
Managing Director: Mehdi Hoseini Beheshtian
Field of activity: production of safety and industrial shoes and boots and medical insoles
phone: 031-32202412
fax: 031-32204271
Address: No 41, Kazerouni St. Chahar Bagh Abbasi, Esfahan, Iran
web: www.beheshtian.com
Emai: info@beheshtian.com
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شرکت ایمن پاد پوشش
 حسین گروسی:مدیرعامل
 تولید کننده کفش های ایمنی و صنعتی:زمینه فعالیت
021-56392208 :تلفن
021-56392209 :فکس
 خیابان، رباط کریم شهرک صنعتی نصیر شهر، تهران:نشانی
B33  قطعه،14  پالک،4ارغوان
www.padex.co :سایت
imenpadpooshesh@gmail.com :ایمیل

شرکت تولیدی باران مامطیر
 بهروز امیری راد:مدیرعامل
 تولید انواع کپسول و تجهیزات آتش نشانی:زمینه فعالیت
011-32197284 :تلفن
011-32202583 :فکس
 انتهای خیابان صنعت، شهرک صنعتی،  بابلسر:نشانی
www.baranmamatir.com :سایت
baranmamatir@gmail.com :ایمیل

شرکت تولیدی کپسول آتش نشانی باران مازند
 بهزاد امیری راد:مدیرعامل
 تولید کننده انواع کپسول آتش نشانی و پودر آتش:زمینه فعالیت
نشانی
011-32523611-2 :تلفن
011-32521320 :فکس
 ناحیه صنعتی، خوشرود پی، بند پی غربی، بابل، مازندران:نشانی
کاردی کال
www.baranmazand.com :سایت
baranmazand.co@gmail.com :ایمیل
شرکت کفش بهشتیان
 سید مهدی حسینی بهشتیان:مدیرعامل
 تولید کننده انواع کفش و پوتینهای ایمنی مناسب جهت:زمینه فعالیت
 اولین تولید کننده کفش ایمنی با کفش،محیطهای مختلف صنعتی
طبی در ایران
031-32202412 :تلفن
031-32204271 :فکس
41  شماره، کوی کازرونی، چهارباغ عباسی، اصفهان:نشانی
www.beheshtian.com :سایت
sales@beheshtian.com :ایمیل

Nano Tar Pak Co.

Managing Director: Nasim Ghlam Shahbazi
Field of activity: Producing nano fibers and
respiratory masks
phone: 021-56277113
fax: 021-89755855
Address: Industrial and Scientific Research
Organization of Iran, Enghelab St, Ahmadabad
Mostofi, Tehran, Iran
web: www.masknano.com
Emai: nanotarpak@gmail.com
namadin tarh co
Managing Director: k. nazarpoori
Field of activity: design and manufactoring of the
firefighting vehicles...
phone: 021-65766872
fax: 021-65766738
Address: 2nd floor, No 14, Mohebi St, Opposite
Khoramshahr St, North Sohrevardi St, Tehran, Iran
web: www.atashbas.com
Emai: info@atashbas.com

Atash Bas Pars Industries

Managing Director: Hosein Fazilati
Field of activity: Producing Fire extinguishing
foam and powder and Compressed Air Foam
Systems
phone: 021-88510790 - 88764831
fax: 021-88761599
Address: 2nd floor, No 14, Mohebi St, Opposite
Khoramshahr St, North Sohrevardi St, Tehran, Iran
web: www.atashbas.com
Emai: info@atashbas.com

Teb System Madar
Managing Director: Saeed Yousefian
Field of activity: Medical, laboratory and safety
equipment
phone: 021-88905855 88920987-8
fax: 021-88905855
Address: 5th floor, No 6, Dameshgh St, Valiasr
Sq, Tehran, Iran
web: WWW.tebsm.com
Emai: tebsystemmadar@gmail.com

شرکت نانو تار پاک
 نسیم غالم شهبازی:مدیرعامل
 تولید نانو الیاف و ماسک های تنفسی و فیلتر های:زمینه فعالیت
خاص
021-56277113 :تلفن
021-89785855 :فکس
 سازمان پژوهش، خیابان انقالب، احمد آباد مستوفی، تهران:نشانی
 سوله های ستاد نانو،های علمی و صنعتی ایران
www.masknano.com :سایت
nanotarpak@gmail.com :ایمیل
شرکت نمادین طرح
 كاليدين نظرپوري:نام مديرعامل
 طراحی و ساخت خودروهای آتشنشانی و خدمات:زمینه فعالیت
 تجهیزات آتشنشانی و امداد و نجات،شهری
021-65766872 :تلفن
021-65766738 :فکس
، مجتمع صنعتی نیازی، کوی گلستان، صبا شهر، شهریار:نشانی
3 سوله
www.namadintarh.com :سایت
info@namadintarh.com :ایمیل
صنایع آتش بس پارس
 حسین فضیلتی:مدیرعامل
 تولید انواع فوم و پودر آتش نشانی و سیستم های:زمینه فعالیت
)CAFS( کفساز هوای فشرده
021-88510790 - 88764831 :تلفن
021-88761599 :فکس
، مقابل خیابان خرمشهر، خیابان سهروردی شمالی، تهران:نشانی
 طبقه دوم،14  پالک،خیابان محبی
www.atashba.com :سایت
info@atashbas.com :ایمیل
طب سیستم مادر
سعید یوسفیان:مدیرعامل
 تجهیزات پزشکی آزمایشگاهی و ایمنی:زمینه فعالیت
88905855-88920987 :تلفن
88905855:فکس
5  طبقه26  پالک، خیابان دمشق، میدان ولی عصر، تهران:نشانی
www.tebsm.com:سایت
tebsystemmadar@gmail.com :ایمیل
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Chichast Design and Production Co.
Managing Director: Hosein Pour Mirzaei
Field of activity: Safety ands fire protection
phone: 041-34464863
fax: 041-34453306
Address: No 6, Eskan Industrial Town, Tabriz,
Iran
web: www.cheechest.ir
Emai: cheechest.com@gmail.com

Fara Parto Narban Afzar
Managing Director: Mohammad Mohammadi
Field of activity: Safety equipment
phone: 021-66514828-9
fax: 021-66553425
Address: 4th floor, No 30, Hoorsar St, Tehran
vila St. Sattarkhan St, Tehran, Iran
web: www.faraparto.com
Emai: mohammadi1110@yahoo.com
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Ostadkar Industries
Managing Director: Shahab Eshghi
Field of activity: Production of fire proof, explosion proof and theft proof doors and safes
phone: 021-77607704 77607628
fax: 021-88889130
Address: No 4, Ostad Bldg. East Taleghani St,
Tehran, Iran
web: www.ostadkar.com
Emai: ostadkarfactory@gmail.com
Tehran Syndicate of Occupational Health & Safety Authorities
Managing Director: Mohammad Ganjinia
Field of activity: Working in the field of HSE,
Authentication of safety qualifications of contractors in the field of safety, holding educational
courses
phone: 021-66534727
fax:
Address:
web: www.tehranhse.com
Emai: info@tehranhse.com
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طراحی و تولیدی چی چست
 حسین پور میرزایی:مدیرعامل
 ایمنی و آتش نشانی:زمینه فعالیت
041-34464863 :تلفن
041-34453306 :فکس
6  پالک، شهرک صنعتی اسکان، نبریز:نشانی
www.cheechest.ir :سایت
cheechest.com@gmail.com :ایمیل

فرا پرتو ناربان افزار
 محمد محمدی:مدیرعامل
 تولید تجهیزات ایمنی:زمینه فعالیت
021-66514828-9 :تلفن
021-66553425 :فکس
 خیابان هور، خیابان تهران ویال، خیابان ستارخان، تهران:نشانی
4  طبقه،30  پالک، سر
www.faraparto.com :سایت
mohammadi1110@yahoo.com :ایمیل

کارخانجات صنعتی استاد کار
 شهاب عشقی:مدیرعامل
 درب های ضد، تولید کننده انواع دربهای ضد حریق:زمینه فعالیت
 صندوق امانات، صندوق نسوز، دربهای ضد سرقت،انفجار
021-77607704 77607628 :تلفن
021-88889130 :فکس
 نبش، بین بهار و شریعتی، خیابان طالقانی شرقی، تهران:نشانی
4  پالک، ساختمان استاد،جهان
www.ostadkar.com :سایت
ostadkarfactory@gmail.com :ایمیل
کانون مسئولین ایمنی
 محمد گنجی کیا:مدیرعامل
، فعالیت در حوزه صنف ایمنی و بهداشت حرفهای:زمینه فعالیت
، تایید صالحیت مسئولین ایمنی،تأیید صالحیت ایمنی پیمانکاران
برگزاری دورههای آموزشی
021-66534727:تلفن
:فکس
 نبش، خیابان دکتر حبیب اللهی، خیابان آزادی، تهران:نشانی
 طبقه چهارم،1  پالک،خسروان
www.tehranhse.com :سایت
info@tehranhse.com :ایمیل

Mehmet Production ans Industrial Group
Managing Director: Tofigh Shoeibizadeh
Field of activity: Production of workwear, safety
shoes, safety equipment and accessories
phone: 021-55688347
fax: 021-55688366
Address: Apartment 34, Negin Razi Complex,
Helal Ahmar, Tehran, Iran
web:
Emai:

Mazinani Industrial Group
Managing Director: Seyed Mostafa Mazinani
Field of activity: producer of fire boxes
phone: 021-88744888 88744877 88505584
fax:
Address: North Sohrevardi St, Tehran, Iran
web:
Emai:

Yahya Industrial Group

Managing Director: Yousef Sedighi
Field of activity: manufacturer of industrial and
safety shoes
phone: 021-56392197-9
fax: 021-56393548
Address: Amin Behdasht Store, passage Rashid
2, North of park e Shahr, Khayam St, Tehran,
Iran
web: www.yahyabrand.com
Emai:

Payesh Industrial & Production Co.
Managing Director: Hamed Zamani
Field of activity: Safety equipment, production of
valved masks
phone: 031-33377097
fax: 031-33377095
Address: No 217, Shahid Taheri Alley, West Labbaf St, Samadieh St, Esfahan, Iran
web: www.iranpayesh.com
Emai: info@iranpayesh.com

گروه تولیدی صنعتی محمت
 توفیق شعیبی زاده:مدیرعامل
 کفش ایمنی و تجهیزات ایمنی و، تولید لباسکار:زمینه فعالیت
ملزومات ایمنی
021-55688347 :تلفن
021-55688366 :فکس
34  واحد، مجتمع نگین رازی، خیابان هالل احمر، تهران:نشانی
:سایت
:ایمیل

گروه صنعتی مزینانی
 سید مصطفی طالعی مزینان:مدیرعامل
 تولید کننده جعبه های آتش نشانی:زمینه فعالیت
021-88744888-88744877-88505584 :تلفن
:فکس
 خیابان میرزای زینالی، خیابان سهروردی شمالی، تهران:نشانی
4  طبقه،6  واحد،123 پالک،غربی
:سایت
:ایمیل

گروه صنعتی یحیی
 یوسف صدیقی:مدیرعامل
 تولید کننده کفش های ایمنی و صنعتی:زمینه فعالیت
021-56392197-9 :تلفن
021-56393548 :فکس
،2 پاساژ رشید، ضلع شمالی پارک شهر، خیابان خیام، تهران:نشانی
فروشگاه امین بهداشت
www.yahyabrand.com :سایت
yousef_safety@yahoo.com :ایمیل

مجتمع صنعتی و تولیدی پایش
 حامد زمانی:مدیرعامل
 تولید کننده ماسکهای سوپاپدار و لباس اسید در:زمینه فعالیت
کشور
031-33377097 :تلفن
031-33377095 :فکس
 بن بست شهید، خیابان صمدیه لباف غربی، اصفهان:نشانی
217  پالک،طاهری
www.iranpayesh.com :سایت
info@iranpayesh.com :ایمیل

34

،چهارمین نمایشگاه بین المللی بهداشت
 مدیریت، آتشنشانی، محیط زیست،ایمنی
بحران و امداد و نجات
Research & Education Canter of Occupational Safety & Health

Managing Director: Dr. Abbas Gorgi
Field of activity: Research and education in the
field of professional protection and work health
phone: 021-66697711
fax: 021-66631050
Address: Moalem Blvd. Yaftabad intersection,
Saeedi highway, Tehran, Iran
web: www.crtosh.mcls.gov.ir
Emai:

Fonoon Bartar Fidar Tav Engineering Co.
Managing Director: Hamed Nekougooyan
Field of activity: Design and equipping Fire
Alarm and HSE Engineering services
phone: 021-88741784
fax: 021-88745889
Address: Apartment 4, No 18, 1st alley, Eshghyar St,
Khoramshahr St, North Sohrevardi st, Tehran, Iran
web: www.tavtoptech.com
Emai: info@tavtoptech.com
35

Noor Taban Shomal Chemisatry
Managing Director: Ahmad Reza Amid
Field of activity: producer of safety and emergency exit signs
phone: 021-22869528
fax: 021-22866830
Address: No 3, Hoshyar St, Seyed Khandan St.
Tehran, Iran
web:
Emai: amid@nase.ir

HSEQ Professional Holding

Managing Director: Hamed Kashi
Field of activity: Offering professional Health,
Safety and Environmrnt services and HSE Quality services
phone: 0919-4096490 0939-4491375
fax:
Address: No 8, Sarv alley, Marzdaran Blvd,
Tehran, Iran
web: www.HSEQcapital.ir
Emai: info@hseqcapital.ir
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مرکز تحقیقات وزارت کار
 دکتر عباس گرگی:مدیرعامل
 تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت کار:زمینه فعالیت
021-66697711 :تلفن
021-66631050 :فکس
 بلوار، چهارراه یافت آباد، بزرگراه آیت اله سعیدی، تهران:نشانی
 نرسیده به میدان معلم،معلم
www.crtosh.mcls.gov.ir :سایت
:ایمیل

مهندسی فنون برتر فیدارتاو
 حامد نکوگویان:مدیرعامل
 ر اه اندازی کلیه خدمات مهندسی، تجهیز، طراحی:زمینه فعالیت
) (سیستم اعالم و اطفاء حریقHSE در زمینه
021-88741784 :تلفن
021-88745889 :فکس
 خیابان، خیابان خرمشهر، خیابان سهروردی شمالی، تهران:نشانی
4  واحد،18  پالک، کوچه یکم، عشقیار
www.tavtoptech.com :سایت
info@tavtoptech.com :ایمیل
نورتابان شیمی شمال
 احمد رضا عمید:مدیرعامل
 تولید تابلوهای ایمنی و خروج اضطراری:زمینه فعالیت
021-22869538 :تلفن
021-22866830 :فکس
، کوچه هوشیار، پل سیدخندان، خیابان شریعتی، تهران:نشانی
3 پالک
www.nasc.ir:سایت
amid@nasc.ir :ایمیل

پایتخت

HSEQ هلدینگ

:مدیرعامل
 محیط زیست و، ایمنی، خدمات تخصصی بهداشت:زمینه فعالیت
HSEQ کیفیت
09194096490-09394491375 :تلفن
:فکس
8  پالک، کوچه سرو، بین یادگار و اشرفی، مرزداران، تهران:نشانی
www.HSEQcapital.ir :سایت
info@hseqcapital.ir :ایمیل

ﻃﺮاح و ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪه ﺗﺠﻬﯿﺰات ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ،ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎى اﻋﻼم و اﻃﻔﺎء ﺣﺮﯾﻖ

آدرس :ﺗﻬﺮان ،ﺳﺘﺎرﺧﺎن ،ﺳﻪ راه
ﺗﻬﺮان وﯾﻼ ،ﮐﻮﭼﻪ ﻫﻮرﺳﺮ ،ﭘﻼك 30
ﻃﺒﻘﻪ ﭼﻬﺎرم
ﺗﻠﻔﻦ66514828-9 :
ﻓﮑﺲ66553425 :

Email : info@faraparto.com
WWW.FARAPARTO.COM

اوﻟﯿﻦ آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ﺻﺎدر ﮐﻨﻨﺪه ﮔﻮاﻫﻰ آزﻣﻮن اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣﺤﺼﻮل ﻫﻮزرﯾﻞ آﺗﺶ ﻧﺸﺎﻧﻰ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ
اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣﻠﻰ اﯾﺮان INSO 22157-1

ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﺸﺎوره ﺟﻬﺖ اﺧﺬ ﻋﻼﻣﺖ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻫﻮزرﯾﻞ و ﺟﻌﺒﻪ آﺗﺶ ﻧﺸﺎﻧﻰ ﺑﺎ ﻣﺎ ﺗﻤﺎس ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ.
ﺷﺮﮐﺖ آروﯾﻦ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﭘﺮدﯾﺲ ﺑﺎ ﮐﺎدر ﻣﺠﺮب ﺑﺎ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺑﯿﺶ از  10ﺳﺎل و ﺗﺠﻬﯿﺰات ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ و
ﺗﺨﺼﺼﻰ ،ﺧﺪﻣﺎت ﺗﺨﺼﺼﻰ زﯾﺮ را ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﮔﺮاﻣﻰ اراﺋﻪ ﻣﻰ دﻫﺪ:
ﺑﺎزرﺳﻰ و آزﻣﻮن ﻫﺎى دوره اى اﻧﻮاع ﺳﯿﻠﻨﺪرﻫﺎى ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر درزدار و ﺑﺪون درز ،ﺳﯿﻠﻨﺪرﻫﺎى
ﺻﻨﻌﺘﻰ ،ﻃﺒﻰ ،ﻓﻮﻻدى ،آﻟﻮﻣﯿﻨﯿﻮﻣﻰ و ...
ﺗﺴﺖ ﻣﺨﺎزن CNG
ﺑﺎزرﺳﻰ و آزﻣﻮن دوره اى ﺳﯿﻠﻨﺪرﻫﺎى ﮐﺎﻣﭙﻮزﯾﺘﻰ
ﺑﺎزرﺳﻰ و آزﻣﻮن دوره اى ﺧﺎﻣﻮش ﮐﻨﻨﺪه ﻫﺎى آﺗﺶ ﭘﻮدرى ،CO2 ،FM200،ﻫﺎﻟﻮن و ...
ﺑﺎزرﺳﻰ و آزﻣﻮن ﻫﯿﺪرواﺳﺘﺎﺗﯿﮏ ﺧﻄﻮط ﻟﻮﻟﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎى اﻃﻔﺎء ﺣﺮﯾﻖ اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ  ،CO2 ،FM200و ...

ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺮﺟﻊ آزﻣﻮن ﻫﻮزرﯾﻞ ﻣﻄﺎﺑﻖ اﺳﺘﺎﻧﺪارد در اﯾﺮان
اﻧﺠﺎم آزﻣﻮن ﻫﺎى رﻧﮓ ،ﺿﺨﺎﻣﺖ ﺳﻨﺠﻰ ﺷﯿﻠﻨﮓ ﻫﺎى ﻻﺳﺘﯿﮑﻰ و ﭘﻼﺳﺘﯿﮑﻰ و آﺗﺶ ﻧﺸﺎﻧﻰ
ﺷﺎرژ اﻧﻮاع ﮐﭙﺴﻮل آﺗﺶ ﻧﺸﺎﻧﻰ ﻣﻄﺎﺑﻖ اﺳﺘﺎﻧﺪارد
ﺗﻬﯿﻪ و ﺗﺪوﯾﻦ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎى ﻣﻠﻰ ،دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻫﺎى ﮐﺎرى ...
آﻣﻮزش ﻫﺎى اﯾﻤﻨﻰ ،اﻃﻔﺎء ﺣﺮﯾﻖ و ...
ﺗﺴﺖ ﻣﯿﺰان ﭘﺮﺗﺎب ﭘﻮدر و ﻣﮑﺎﻧﯿﺰم ﮐﭙﺴﻮل ﻫﺎى آﺗﺶ ﻧﺸﺎﻧﻰ ﺗﻮﺳﻂ دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎى آﻟﻤﺎﻧﻰ
اراﺋﻪ ﻣﺸﺎوره ﺟﻬﺖ ﺧﺮﯾﺪ ﮐﭙﺴﻮل و ﺗﺠﻬﯿﺰات آﺗﺶ ﻧﺸﺎﻧﻰ
اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻧﻮع ﭘﻮدر آﺗﺶ ﻧﺸﺎﻧﻰ ﺟﻬﺖ ﺷﺎرژ ﮐﭙﺴﻮل

ﻧﺼﺐ ﭘﻼك ﻓﻠﺰى ﺑﺮ روى ﮔﻠﻮﯾﻰ ﮐﭙﺴﻮل ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﭘﯿﮕﯿﺮى ﺑﻬﺘﺮ و ﺣﺼﻮل اﻃﻤﯿﻨﺎن از ﺷﺎرژ ﺷﺪن ﮐﭙﺴﻮل

ﻗﺮاردادن ﺗﻤﺎﻣﻰ ﮐﭙﺴﻮل ﻫﺎى آﺗﺶ ﻧﺸﺎﻧﻰ ﺗﺴﺖ و ﯾﺎ ﺷﺎرژ ﺷﺪه در اﯾﻦ ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﺑﯿﻤﻪ

www.arvinq.com
ceo@arvinq.com
اﺻﻔﻬﺎن ،ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺻﻨﻌﺘﻰ دوﻟﺖ آﺑﺎد،
ﮐﻮى اﻃﻠﺲ  ،19ﭘﻼك 386
ﺗﻠﻔﻦ03145838074 :

دﻓﺘﺮ ﻣﺮﮐﺰى :اﺻﻔﻬﺎن ،اﺑﺘﺪاى ﺧﯿﺎﺑﺎن ﺻﻤﺪﯾﻪ ﻟﺒﺎف ،ﺑﻦ ﺑﺴﺖ ﺷﻬﯿﺪ ﻃﺎﻫﺮى ،ﭘﻼك  ،217واﺣﺪ 2

دﻓﺘﺮ 031 33377627 - 33360106 :
دﻓﺘﺮ ﺗﻬﺮان :ﻫﻼل اﺣﻤﺮ ،ﻧﺮﺳﯿﺪه ﺑﻪ ﻣﯿﺪان رازى ،ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻧﮕﯿﻦ رازى ،ﻃﺒﻘﻪ دوم ،واﺣﺪ 117
ﺗﻠﻔﻦ09127020783 :

021 55688368-55688062

www.payeshmask.com
info@iranpayesh.com
payeshppe
payesh_mask

ﮔﺮوه ﺗﻮﻟﯿﺪى ﺻﻨﻌﺘﻰ ﻣﺤﻤﺖ
ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪه اﻧﻮاع ﮐﻔﺶ ،دﺳﺘﮑﺶ و ﻣﻠﺰوﻣﺎت اﯾﻤﻨﻰ

ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﭘﺨﺶ اﻧﻮاع ﻟﺒﺎس ﮐﺎر ﮐﺎرﮔﺮى ،ﻣﻬﻨﺪﺳﻰ ،ﺟﻮﺷﮑﺎرى
اﻧﻮاع روﭘﻮش ﮔﺎرﺳﻮﻧﻰ ،ﭘﺰﺷﮑﻰ ،ﮐﻼه ،ﭘﯿﺶ ﺑﻨﺪ و ﺳﺎك ﺳﺎده
و ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﻰ ،اﻧﻮاع ﺷﻠﻮار و ﭘﯿﺮاﻫﻦ ادارى و ﮐﺎرﻣﻨﺪى

دﻓﺘﺮ ﻓﺮوش021-55688347 :
ﮐﺎرﮔﺎه021-56111102 :
ﻫﻤﺮاه) :ﺷﻌﯿﺒﻰ زاده( 09128431703
@muhmetuniform

021- 86081325
www.iranobo.ir
sales@iranobo.ir
OBO Bettermann دﻓﺘﺮ ﻣﺮﮐﺰى ﺷﺮﮐﺖ

اتحادیه سراسری شرکتهای فنی
مهندسی حفاظت الکترونیک
و شبکههای ایمنی
نشانی :تهران ،ضلع شمال غربی میدان شیخ بهائی،
پالک ،2ساختمان صدف ،طبقه اول ،واحد12
enscunion

@enscu

info@enscu.ir

ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ  :ﺗﻬﺮان ،ﺟﺎده ﺧﺎوران ،ﺷﻬﺮك ﺻﻨﻌﺘﻰ ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ
02334572282-3
ﺗﻠﻔﻦ09121026256 :
02334572284
ﻓﮑﺲ:

شرکت کارخانه صنعتی استادکار
OSTAD KAR

تاسیس 1340

INDUSTRIAL FACTORY COMPANY
Es tablished In 1961

بزرگترین تولید کننده دربهای ضد سرقت ویژه اماکن مسکونی ،تجاری و اداری

دربهای ضد حریق فرار ویژه راهپله ساختمانها و برجها و بیمارستانها و اماکن حساس

دربهای ضد حریق کشویی اتوماتیک ویژه پاالیشگاههای نفتی ،گازی و پتروشیمی

دربهای ایمنی دیتا و دربهای ضد گلوله ویژه اماکن حساس و سازمانها و بانکها

انواع صندوقها نسوز و دربهای خزانه

انواع کمدهای ایمنی ضد سرقت و ضد حریق مخصوص اسلحهخانه مراکز نظامی

نمایشگاه و دفتر مرکزی :تهران ،خیابان طالقانی شرقی ،بعد از چهار راه بهار ،نبش کوچه جهان ،پالک  ،4ساختمان استادکار
مدیریت 09121816403 :
تلفکس02188889130 :
تلفن02177607628 -02177607530 :
اینستاگرام www.instagram.com/ostadkar :
وب سایت www.os tadkar.co :
کارخانه شماره  :2تهران ،اتوبان پردیس ،منطقه صنعتی خرمدشت
کارخانه شماره  :1کیلومتر  12جاده ساوه

ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻋﻼﺋﻢ ﺗﺮاﻓﯿﮑﻰ ،آﺗﺶﻧﺸﺎﻧﻰ و ﻫﺸﺪاردﻫﻨﺪهاﯾﻤﻨﻰ
ﺗﻬﯿﻪ و اﺟﺮاى ﺗﺠﻬﯿﺰات راﻫﺪارى راﻫﻨﻤﺎﯾﻰ و راﻧﻨﺪﮔﻰ
ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﻰ ،ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﻧﺼﺐ اﻧﻮاع ﺗﺎﺑﻠﻮﻫﺎى ﻧﻮرﺗﺎب )ﻓﺘﻮﻟﻮﻣﯿﻨﺴﻨﺖ(

ﺗﻠﻔﻦ:

ﻓﮑﺲ:

ﻫﻤﺮاه:

ﻗﺎﺳﻤﻰ

02155688330-02155688318
02155688322
09120840063
09120936970

آدرس:ﺗﻬﺮان،ﺧﯿﺎﺑﺎنﻫﻼلاﺣﻤﺮ،ﻧﺮﺳﯿﺪهﺑﻪﻣﯿﺪانرازى،ﻣﺠﺘﻤﻊﻧﮕﯿﻦرازى،ﻃﺒﻘﻪﻫﻤﮑﻒ،ﺷﻤﺎره52

ﻏﻤﺨﻮار
GHAMKHAR

ﻓﺮوﺷﮕﺎه ﻏﻤﺨﻮار
ﻋﺮﺿﻪ و ارﺳﺎل اﻧﻮاع ﭘﺎرﭼﻪ و ﺷﺒﺮﻧﮓ
) ﺷﺒﺮﻧﮓ دو رﻧﮓ ،ﺷﺒﺮﻧﮓ  ،pvcﺷﺒﺮﻧﮓ ﮐﺘﺎن(
ﻃﺮف ﻗﺮارداد ﺑﺎ ﮐﻠﯿﻪ ارﮔﺎن ﻫﺎ.
09123301130 - 55806570
inﬆagram: @shabrang_ghamkhar
ﺗﻬﺮان ،ﺑﺎزار ﺑﺰرگ ،ﺑﺎزار ﮐﻔﺎﺷﻬﺎ،
ﺟﻨﺐ آﺗﺶ ﻧﺸﺎﻧﻰ ،ﺳﺮاى ﻓﺘﺎح ،ﻃﺒﻘﻪ ﺳﻮم ،ﭘﻼك8

ﺑﺎزرﺳﻰ ﻓﻨﻰ
و اﯾﻤﻨﻰ:

ﺟﺮﺛﻘﯿﻞ ﻫﺎى ﺳﻘﻔﻰ ،دروازه اى ،ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ
ﺗﺎورﮐﺮﯾﻦ و ﻟﯿﻔﺘﺮاك
دﯾﮓﻫﺎى ﺑﺨﺎر و ﻣﺨﺎزن ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر
ﺳﯿﺴﺘﻢ اﺗﺼﺎل ﺑﻪ زﻣﯿﻦ)ارﺗﯿﻨﮓ(
ﺑﺎﻻﺑﺮ و آﺳﺎﻧﺴﻮرﻫﺎى ﺻﻨﻌﺘﻰ
ﭘﻠﮑﺎن ﺑﺮﻗﻰ و ﭘﯿﺎده روﻫﺎى ﻣﺘﺤﺮك

ISO 90

01

O 9001

ﮐﺮج رﺟﺎﯾﻰ ﺷﻬﺮ ﻓﺎز  2ﺑﻠﻮار ﺟﻤﻬﻮر اﺳﻼﻣﻰ
)رﺳﺘﺎﺧﯿﺰ( ﮐﻮﭼﻪ ﺷﻬﯿﺪ اﺣﻤﺪ ﺳﻠﻄﺎﻧﻰ
)ﻗﺰﻟﺒﺎش( ﭘﻼك  46ﻣﺠﺘﻤﻊ اﻓﺸﯿﻦ ﻃﺒﻘﻪ  5واﺣﺪ 5

IS

اوﻟﯿﻦ ﻓﺮوﺷﮕﺎه اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﻰ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﺎزرﺳﻰ ﻓﻨﻰ

021- 86081325
www.iranobo.ir
sales@iranobo.ir
OBO Bettermann دﻓﺘﺮ ﻣﺮﮐﺰى ﺷﺮﮐﺖ

