
شماره غرفهوب سایتآدرس تلفن فهرست تولیدات و خدماتنام شرکتردیف

تجارت داناپایه1
نماینده انحصاری فروش و خدمات پس از فروش تجهیزات زیگلر 

آلمان  در ایران
www.zigler.de8-959 غربی3واحد-2پ-خ ناهید شرقی-خ آفریقا22047977

43904000ارائه خدمات بازرسی فنی و مهندسیبازرسی کیفیت و استاندارد ایران2
انتهای کارگر شمالی ، نرسیده به جالل، روبروی دانشکده اقتصاد 

1847پالک 
www.avei-co.com8-905

22416208تولید کننده انواع کف های آتش نشانیآذرکاوین3
، 36تهران، خیابان مقدس اردبیلی، خیابان جامی غربی، پالک 

طبقه اول
www.Azarkavin.com8-932

www.azarsylander.com8-908گیالن، بندر انزلی، شهرک صنعتی شماره یک منطقه آزاد انزلیCO232891298تولید کپسول های آتش نشانی شرکت صنعتی آذرسیلندر پارس4

1www.imentiar.com8-963پالک - خیابان پروانه- تقاطع بزرگراه جالل آل احمد و چمران88009526تجهیزات ایمنی و آتش نشانیشرکت مهندسی ایمن تیار5

شرکت بازرگانی پترو صنعت امداد6
وارد کننده لوازم آتش نشانی و امداد و نجات، نماینده انحصاری 

tendon, kong, singingrack
88219611

تهران، اتوبان همت، خیابان شیراز جنوبی، کوچه یاس، پالک 

5، واحد 14
www.petroemdad.com8-964

33544129، آتش نشانی و امداد و نجاتHSEتامین تجهیزات شرکت پارس فناور کیمیا7
، ساختمان مسیله، 1بوشهر، خیابان مطهری، نبش کوچه عرفان 

510، واحد 5طبقه 
www.parsfanavarkimia.com8-981

88734098شرکت خدمات فنی و مهندسی انرژی تجهیز مانا8
تهران، سهروردی شمالی، پائین تر از تقاطع بهشتی، خیابان 

4زمانی، ساختمان ایلیا، واحد 
www.ctmcompany.com8-965

499iransafety.com8-984، پالک 55مشهد، حدفاصل چهارراه راهنمایی و سناباد 38462914تولیدکننده تجهیزات طبی و ارگونومیکشرکت پارس باراد شرق9

شرکت ایمن تاش سپاهان10

انواع فوم های آتش T (BC.ABC.D)انواع پودرهای آتش نشانی

-FP3% , 6%/FFFP/FFFP-AR/AFFF/AFFFنشانی 

AR /AFFF 3% local level B

538www.ementash.com8-970اصفهان، خیابان چهارباغ باال، مجتمع پارک، پالک 36673337

9payaliv.com8-903، واحد 27تهران، یوسف آباد، کوچه هشتم، پالک 88554951خدمات شهری و آتش نشانیشرکت پایالیو11

شرکت تولیدی کفش شهپر ممتاز12

انواع کفش، پوتین و نیم پوتین ایمنی، انواع کفش های چرمی اداری 

و کالسیک، انواع کفش و پوتین نظامی، چکمه های کشاورزی 

صنعتی و ایمنی، کفش های ورزشی

55www.shahparshoes.com8-966قم، بلوار غدیر، کوچه 32856100

13
صنایع آتش )شرکت ایمنی نجات از آتش بابل 

(نشانی کاوه
www.nejatatash.com8-926بابل، کمربندی غربی، جنب پمپ بنزین رمضانی3216408تولیدکننده انواع کپسول و جعبه های آتش نشانی

88529323واردات و صادرات تجهیزات ایمنی و آتش نشانیشرکت مهراس ایمن14
تهران، خیابان خرمشهر، خیابان عشقیار، خیابان سیزدهم، پالک 

، طبقه همکف54
www.mehrasimen.com8-944

88962919واردات تجهیزات ایمنی فردیشرکت ایمن تهران15
، 158 تهران، بلوار کشاورز، روبروی بیمارستان پارس، پالک 

4طبقه 
www.imantehran.com8-986

HSE66342272نشریه تخصصی در زمینه ماهنامه حریق16
 طبقه 590تهران، خیابان انقالب، نبش خیابان الله زار نو، پالک 

7 واحد 6
www.iranalarm.com8-929

پارسیان اوستام17
تولید کننده، توزیع کننده کلیه لوازم ایمنی خردی و کارگاهی و ابزار 

آالت دستی و کارگاهی
66765795

ساختمان )36تهران، خیابان امام خمینی، کوچه نعمتی، پالک 

8 واحد 3طبقه  (صادق
www.ostamco.ir8-920

88322314تولید دستکششرکت صنایع ایمنی پوشا18
 طبقه 16تهران، خیابان مطهری، خیابان جم، کوچه افشار پالک 

3
com8-924

14www.atashbas.com,ir8-945تهران، خیابان سهروردی شمالی، خیابان محبی پالک 88510790تولید فوم آتش نشانیشرکت صنایع آتش بس پارس19

www.khazar.cylinder.com8-942مازندران، بابل، شهرک صنعتی رجه32023856تولید کپسول آتش نشانیشرکت خزرسیلندر بابل20

32255254ارائه خدمات مهندسی بهداشت حرفه ای شرکت مهندسی پایش صنعت آروشا21
کرج، ابتدای خیابان عرفان، نبش کوچه سلمان فارسی، 

7ساختمان ولیعصر واحد 
www.psaeco.com8-967

Bwww.yahyaco.com8-938 95، پالک 2جاده ساوه، شهرک صنعتی نصیرآباد، کوچه سرو 56392197تولید کفش ایمنیگروه صنعتی کفش یحیی22

 شرکت ایمن تیام سپاهان23
شارژ، سرویس و فروش کپسول های آتش نشانی، نصب و راه اندازی 

سیستم های اعالم و اطفاء حریق اتوماتیک
36675538

تهران، خاوران، بعد از خاورشهر، عباس آباد عالقه مند، شهرک 

27صدرا پالک 
8-946

شرکت کفش بهشتیان24

 تولیدکننده  انواع کفش و پوتین های ایمنی مناسب محیط های 

مختلف صنعتی

اولین تولید کننده کفش ایمنی با کفی طبی در ایران،تولید کننده 

انواع کفش های چرمی مردانه و زنانه طبی، اداری و مجلسی

41beheshtian.com.www8-974شماره - کوی کازرونی-چهارباغ عباسی- اصفهان32202412

22252664تولید کننده انواع کفش و پوتین ایمنی، سربازی و پرسنلی شرکت صنعتی کالر25
تهران، خیابان شریعتی،باالتر از میرداماد، کوچه کاظمیان پالک 

7 واحد 2
www.klar-ind.com8-968

44338550تامین تجهیزات و اجرای پروژه آموزش کار در ارتفاع شرکت پیشگامان کار با طناب آسیا26
، پالک 16، ویال 53، جاده مخصوص، خیابان 15تهران، کیلومتر 

17
www.piraco.ir8-949

2www.pagsi.ir8-912 طبقه 4کرج، میدان شهدا، خیابان بهار، برج حافظ، بلوک 32261217تولید انواع ماسک های صنعتیشرکت پاالیه گستر سیمرغ ایرانیان27

36302108تولید کفش ایمنیگروه تولیدی ایمن میالن تبریز28
 متر باالتر از زیرگذر کندرود، 2 جاده تهران، 4تبریز کیلومتر 

کوی اورنگ
www.imenmilantabriz.com8-951

شرکت ایمن آفرینان ارتفاع29

مشاوره ایمنی، انجام خدمات کار با طناب، تولید و عرضه توری های 

ایمنی جلوگیری ومتوقف کننده سقوط، عرضه انواع تجهیزات حفاظت 

فردی کار در ارتفاع

www.emenafarinan.com8-911.1 شماره 2، خیابان اسفندیانی 36مشهد، خیابان کالهدوز 37266636

7www.aeapjs.com8-936 واحد 3تهران، سهروردی شمالی، کوچه زمانی، پالک 88548100سیستم های اعالم و اطفاء آتش نشانی و صنایع باالدستی نفت و گازشرکت آگاهان انرژی آسیا30

شرکت آریاک الکتریک تهران31
طراحی، ساخت، تامین تجهیزات، مشاوره و اجرای سیستم های اعالم 

حریق، حفاظتی و ایمنی
66914116

2، طبقه 41تهران، خیابان آزادی، اول خیابان اوستا، ساختمان  :  

3واحد 
www.ARIAK.co.ir8-919

2www.imengostaran.ir8-940تهران، یافت آباد، خیابان زندیه، کوچه شهید زارعی پالک 66795529تولید کننده و فروشنده تجهیزات ایمنی و انفرادیشرکت ایمن گستران پارس شفق32

1394 مهرماه 16 الی 13- دومین نمایشگاه بین المللی بهداشت، ایمنی ، محیط زیست و آتش نشانی و امداد و نجات 
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شرکت صبا صنعت صبح33

خدمات مهندسی بهداشت حرفه ای، ایمنی و محیط زیست شامل 

طب کار، ارزیابی کلیه پارامترهای فیزیکی، شیمیایی، مکانیکی، 

بیولوژیک، ارگونومیک، محیط کار، طراحی سیستم های روشنایی، 

اعالم و اطفاء حریق، ارزیابی کلیه ریسکهای ایمنی و بهداشتی

66574366
تهران، جمالزاده شمالی،خیابان نصرت، سمت غرب کوچه بهشت 

15 واحد 2پالک 
www.sabasanat.ir8-948

(بازرگانی، مهندسی، آموزش) شرکت پایش34 فعالیت درتمامی زمینه های   HSE33360146
اصفهان، اتوبان شهیدخرازی، جنب دانشگاه علمی کاربردی 

32اصفهان، خیابان مسجد،پالک 
www.iranpayesh.com8-921

1www.nasf.ir8-975 واحد 3تهران، خیابان شریعتی کوچه هشیار پالک 22869538تولید کننده عالئم ایمنی و خروج اضطراری نورتابشرکت نورتابان شیمی شمال35

شرکت رمزینه ساز آسایش36

طراحی و تولید سوپر دمنده مکنده های ضدانفجار پرتابل، مجراهای 

، دمنده های فشار مثبت بنزینی و (flexible hose)انعطاف پذیر

 high)دیزلی، جت فن های پارکینگی، کف ساز پربازده

efficienytrubex)

95018486
 جاده نجف آباد فوالدشهر، شهرک صنعتی 5اصفهان کیلومتر 

2نجف آباد 
www.khezal.com8-961

65523221تولید کننده شیر آالت و اتصاالت صنایع نفت، گاز، آب و آتش نشانیشرکت کامل پیوند37
 شهرک اندیشه، بلوار طالقانی، کوچه مبین 1تهران، شهریار، فاز 

30پالک 
www.kamelpayvand.com8-978

شرکت پارس اپتیک38
تولید انواع عدسی های طبی و انواع عینک ایمنی، طبی، آفتابی و 

ورزشی
2www.parsoptic.com8-954میدان فردوسی، خیابان ایرانشهر جنوبی،کوچه نمازی پالک 88321024

33418213ارائه خدمات حوزه ایمنی، بهداشت و محیط زیستشرکت یکتا الماس پاسارگاد39
تهران، شهر ری، خیابان رازی، خیابان حیدری، مجتمع فیروز 

4 شرقی، پالک 7آبادی، بلوک 
www.yapco.ir8-983

66066144ایمن سازی در برابر امواج الکترومغناطیسشرکت توسعه فناوریهای نوین سالمت سینا40
 مرکز رشد فناوریهای پیشرفته شریف، طبقه 4ساختمان شماره 

دوم
www.nanosina.com8-957

بازرگانی بین المللی هیرسا41

بازرسی فنی و صدور گواهی سالمت و استاندارد جرثقیل ها و صنایع 

باالبری جرثقیل های سقفی و دروازه ای، جرثقیل های متحرک بوم 

خشک و تلسکوپی، جرثقیل های برجی تاور کری، لیفتراک و 

تجهیزات باربرداری

88930943
تهران، میدان ولیعصر، ابتدای خیابان کریم خان، خیابان به 

2 واحد 4آفرین، بن بست ششم، پالک 
phqcrane.com8-902

32658306تولیدکننده ماسک ها و فیلترهای نانوشرکت نانوتارپاک42
 بهمن، ساختمان غدیر، شهرک علمی 22اصفهان، خیابان 

007تحقیقاتی اصفهان، واحد 
www.masknano.com

 فضای 8-902

باز

شرکت پارس تجهیز کسری43
 ارائه مشاوره در خصوص دستگاه های الکترونیکی دفع جوندگان، 

پرندگان، حشرات و جانوران موذی به روش التراسونیک
3electronic.com8-985 طبقه 190تهران، شهرک غرب، بلوار دریا، پالک 88091830

36307012تولید کفش ایمنی، نظامی، ضد آتش، پرسنلی و لباس کارشرکت کفش گلشن44
 بعد از پلیس راه تبریز تهران، شهرک گسترش کفش 3کیلومتر 

گلشن
www.Golshanshoes.ir8-972

شرکت فنی مهندسی شبکه ارتباطات آداک45
، اسپارت هوم، BMSهوشمندسازی ساختمان، اکسس کنترل، 

سیستم های صوتی و پیجینگ، سیستم مرکز تلفن تحت شبکه
36www.adok.ir8-914تهران، بلوار آفریقا،بلوار آرش غربی، پالک 88190736

شرکت راهیان دانش فن سحر فردا46
 آتش نشانی و سیستم های HSE در حوزه EPCاجرای پروژه های 

اعالن و اطفاء حریق
80801325

تهران، خیابان استاد حسن بنا شمالی، کوچه شقایق، کوچه 

15، واحد 9حضوری، پالک 
www.rdfgroup.com8-953

88970249در زمینه صدور گواهینامه های استاندارد های مدیریتشرکت ژیک سیستم47
 4، طبقه 220تهران، بلوار کشاورز، نبش خیابان قدس، پالک 

7واحد 
zhikcert.com8-910

88244120 آموزش مهارت های تکمیلی رانندگیشرکت پرشین ریس48
تهران، بزرگراه جالل آل احمد غربی، قبل از پل آزمایش، پالک 

9 واحد 159
www.persianrace.com8-976

HSE22785359مجری تخصصی استقرار و تامین تجهیزات شرکت راهبران ایمنی جهانی49
تهران، خیابان شهیدکالهدوز، پمپ بنزین کاوه، بن بست 

1/9سپیده، پالک 
www.gsliran.com8-913

شرکت ایمن پیشرو50
تجهیزات ایمنی فردی، تابلوهای ایمنی، راهنمایی و رانندگی، 

تجهیزات ایمنی راهها
66709549

تهران، خیابان امام خمینی، نرسیده به میدان حسن آباد، کوچه 

3شجاعی، پاساژ پایتخت واحد شماره 
www.imenpishroo.com8-998

شرکت مهندسی و بازرسی فنی مخازن آلیاژدار51

بازرسی فنی و آزمون دوره انواع سیلندرهای تحت فشار درزدار، بدون 

درز، الومینیومی و کامپوزیت و تست انواع شیر آالت سیلندرهای 

تنفسی

88761696
 طبقه 118تهران، خیابان سهروردی شمالی، هویزه غربی، پالک 

5
www.avei-co.com8-928

www.baranmazandco.com8-906بابل، بندپی، خوش رود پی، ناحیه صنعتی کاردیکال32523611تولیدکننده انواع کپسول های ایمنی و آتش نشانیباران مازند-شرکت صنعتی تولیدی باران بابل52

شرکت رمزآسا53
 طراحی و ساخت انواع آمبوالنس و خودروی ویژه امدادی، طراحی و 

تولید انواع تجهیزات پزشکی مورد استفاده در مراکز اورژانس
61047

تهران، خیابان جمهوری اسالمی،نبش خیابان اسکندری پالک 

1363
ramsasa.com8-937

88887166شرکت بازرگانی، تجهیزات ابزار دقیق، مانیتورینگ و کنترلشرکت فزارتجهیزجم54
 67خیابان تابان غربی پالک  (آفریقا)تهران، بلوار نلسون ماندال

12واحد 
www.fazartajhiz.com8-909

شرکت بیسان پارس پایش55
 ارائه خدمات مشاوره فنی، تعمیرات، نگهداری، ارائه تجهیزات 

سنجش و پایش کیفی محیط زیست
5www.bisanparspayesh.com8-971 واحد 299تهران، خیابان فاطمی غربی، پالک 66903415

22924987ارائه خدمات حوزه ایمنی، بهداشت و محیط زیست شرکت یکتا الماس پاسارگاد56
تهران، خیابان شریعتی باالتر از حسینیه ارشاد، کوچه بیگدلی، 

2پالک 
www.safetymessage.com8-983

88324161واردات تجهیزات برقی صنعتی و ضد انفجارشرکت افشید الکتریک57
 64تهران، خیابان ایرانشهر جنوبی نبش خیابان کامل پالک 

3طبقه 
www.afshidelectric.com8-958

66532714ارائه خدمات حوزه ایمنی، بهداشت و محیط زیستشرکت مدیران تصمیم ساز ایمن58
تهران، خیابان ستارخان، خیابان حبیب اللهی، کوچه چهارم 

3 طبقه 6دریان نو،پالک 
sdm-co.ir

88362436تولیدکننده پشتی طبی حرفه ای زیفن بکشرکت زیفن59
تهران، شهرک غرب، بلوار فرحزادی، روبروی میالد نور، مجتمع 

33تجاری شهرک غرب، واحد 
www.zifenco.com8-982

66052027تولید نرم افزار آموزشیشرکت سروین تی تی نار60
تهران، خیابان دامپزشکی، بلوار تقاطع یادگار امام، کوچه حاجی 

نیارکی
www.ttnar.com

44984002چادر، پتو، اقالم امدادی، انواع نخ، پارچه، صادرات و وارداتشرکت صنایع نساجی هالل ایران61
 جاده مخصوص کرج، جنب پارس اگزوز، 18تهران، کیلومتر 

65نبش خیابان 
www.helaliran.com

 فضای 8-903

باز

88696684داربست مدوالرشرکت طرح و اقلیم پویا62
تهران، سعادت آباد، بلوار فرحزادی، خیابان بهاران یکم، پالک 

2، واحد 52
www.dercons2000.ir8-915

www.sheaco.irکرج، محمدشهر، خیابان حافظHSE36204252ارائه خدمات مهندسی، بازرگانی و تولیدی (شیاکو)شرکت ایمن سالمت زیست آزما 63
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26402290تجهیزات پزشکیشرکت مادزیست فناور بین الملل64
تهران، بلوار میرداماد، میدان مادر، خیابان بهروز، خیابان احمد 

7 واحد 2 طبقه 5شریفی، پالک 
www.maadintl.com

شرکت کوه ویسی65
اجرای پروژه های کار در ارتفاع، برگزارکننده دوره های آموزشی کار 

در ارتفاع
86www.koohveisi.com8-962تهران، خیابان بحر شمالی، خیابان جواد کارگر، پالک 77533173

66389763(حفاظ و راه بند آکاردئونی)ارائه سیستمهای نوین ایمنیشرکت آپامه صنعت66
تهران، ابتدای بزرگراه نواب، نبش دامپزشکی شرقی، ساختمان 

172همای یک، شماره 
www.apamehco.com8-933

شرکت ایمنی آتش خاموش پارس67

فروش کپسول های آتش نشانی، نصب و راه اندازی اعالن و اطفاء 

حریق، تولید و فروش دستگاه های شارژ کپسول آتش نشانی، تولید و 

تجهیز خودروهای آتش نشانی و خدمات شهری

1/8www. atashkhamoshepars.com8-995تهران، خیابان دماوند، بعد از سه راه آزمایش پالک 77008708

26604711شرکت پری پارس68
 5تهران، تقاطع شریعتی و کالهدوز، برج نگین قلهک، طبقه 

55واحد 
www.PERI.com8-969

980-58 واحد 12تهران، خیابان اشرفی اصفهانی، کوچه طالقانی، پالک 44276118گروه ساختمانی گلشن69

22688714باالبر و آسانسرهای صنعتیشرکت دنا باالبر ایرانیان70
تهران، بلوار میرداماد، میدان مادر، خیابان وزیری پور، خیابان 

13 واحد 21بدغیانی، پالک 
www.DENACLIMBER.com8-979

955-8پرشین سیفتی71

934-3028، واحد 1تهران، نیاوران، نبش امیرسلیمانی، پالک26113378شمیم شریف72

نشریه پیام ایمنی73

انتشار ماهنامه تخصصی ایمنی، بهداشت و محیط زیست، انتشار 

، تولید کانوندهی تخصصی در زمینه های HSEسالنامه تخصصی 

مرتبط

22924987
تهران، خیابان شریعتی، باالتر از حسینیه ارشاد، کوچه بیگدلی، 

2پالک 
www.safetymessage.com8-952

5www.safeertech.com8-904، طبقه 15تهران، خیابان کریمخان زند، خیابان سنایی، پالک 88862891شرکت سفیران فنون ایمنی74

شرکت ایمن اقلیم75
مشاوره، طراح و مجری سیستم های اعالم و اطفاء حریق تمام 

اتوماتیک
88614494

، طبقه 53تهران، خیابان مالصدرا، بعد از پل کردستان، شماره 

 واحد غربی3
www.imeneghlim.ir8-950

7www.ideco-iran.com8-960، واحد 18جردن، خیابان سعیدی، پالک 22924978ارائه خدمات در حوزه ایمنی، بهداشت و محیط زیستآیدیکو76

22221606آسان رو77
تهران، میرداماد، روبروی مسجد الغدیر خیابان شنگرف، کوچه 

ف7، واحد 1یکم غربی، پالک 
www.asamro.net9-988

47www.denacilmber.com8.977 متری رسالت، کرمان جنوبی، پالک 45تهران، 22510918تولید کننده انواع کپسول آتش نشانیشرکت سد حریق ناجی78

66478243تولید کاله ایمنی و کاله و ماسک جوشکاریگروه تجاری تقی خانی79
تهران، خیابان وحدت اسالمی، پایین تر از میدان حسن آباد، 

5، واحد 3روبروی پارک شهر، خیابان معتمدی، پالک 
www.hatterman-co.com8-994

آذر شکن80

شارژ و سرویس انواع کپسولهای اطفاء حریق با دستگاه تمام 

اتوماتیک ، فروش کلیه تجهیزات لوازم ایمنی و آتش نشانی ، طراحی 

و اجرای سیستم های اعالم و اطفاءحریق

77580820
ابتدای خیابان  (کهن)تهران،خیابان دماوند، ایستگاه فتحنایی 

3.1کهن، پالک 
www.azarshekanpars.com8-996

66754940تولید البسه کار و واردات ملزومات ایمنیشرکت پوشش گستران نایب81
تهران، خیابان امام خمینی، نرسیده به میدان حسن آباد، کوچه 

8شجاعی، کوچه فتحعلی خانی، ساختمان نایب، واحد 
nayebsafety.com8-992

66755286تولید و واردات عینک و ماسک اتوماتیکشرکت توتاص82
تهران، خیابان امام خمینی، میدان حسن آباد، کوچه شجاعی، 

9، واحد 3پالک 
totas.ir8-992

83
اتحادیه تولید کنندگان و فروشندگان لوازم 

ایمنی،کاله و آتش نشانی
8-993

44403360ایمنی کار در ارتفاعشرکت پایا فراز ماشین84
تهران، اتوبان همت ، ابتدای جنت آباد شمالی، کوچه نوروزیان، 

1، واحد 1پالک 
www.payafaraz.com8-989

88741613شرکت کفش البرز85
 ، 18تهران، میدان آرژانتین، خیابان احمد قصیر، نبش کوچه 

18، واحد 3ساختمان جردن، طبقه 
www.alborzshoes.com8-947

916-8طب صنعت جام و جم86

925-8شرکت طب ایمن جویان87

918-8شرکت آسال تجارت آسیا88

89
سازمان نظام مهندسی و ساختمان استان تهران 

شرکت تواناکرین
8-991

987-8شرکت نظام مهندسی و ساختمان استان تهران90

91
ماهنامه مهندسی حفاظت از - موسسه فرارسانه 

حریق و حفاظت و ایمنی
8-939

50www.rampcogroup.com8-901تهران،خیابان ولیعصر، باالتر ا ز ظفر، خیابان بهرامی، پالک 88209878نفت، گاز و پتروشیمیشرکت رامپکو92

922-8شرکت تهران نجات93

990-8نظام کاردان ها94

مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت کار95

www.bsnews.ir، طبقه دوم2تهران، میدان جمهوری، کوچه عبداله زاده، پالک 66571318نشریه تخصصی صنعت ساختمان و تاسیساتنشریه بازار ساختمان و تاسیسات96

33844997لوازم ایمنی و تجهیزات کار در ارتفاعایمنی البرز پوشش97
تهران، خیابان امام خمینی، روبروی بیمارستان سینا، کوچه 

3جهانگردی، پاساژ نایب، پالک 
alborzpco.com

1venuspetro.com، واحد B 21کیش، بلوار ایران، ساختمان شماره 44420639نفت، گاز، انرژیشرکت ونوس پترو مارین کیش98

99
مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و 

بهداشت کار
66697711ایمنی و بهداشت کار

تهران، ابتدای بلوار سعیدی، ابتدای جاده ساوه، بلوار معلم، 

نرسیده به میدان معلم
crtosh.irimlsa.ir
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فاتک الکترونیک100
طراحی، تولید، تامین، مشاوره و اجرای پروژه ها و سیستم های 

الکترونیکی و مخابراتی
22840140

تهران، خیابان شریعتی، تقاطع همت شرق، سروستان پنجک، 

18سروش غربی، پالک 
www.fotechelectronic.com

7870www.etfaparssnat.comتهران، خیابان مرتضوی، پالک 66033364تولید تجهیزات آتش نشانی و پتروشیمیپارس صنعت101

43904000ارائه خدمات بازرسی فنی و مهندسی در خصوص کیفیت و استانداردبازرسی کیفیت و استاندارد ایران102
تهران، انتهای کارگر شمالی، نرسیده به جالل، نبش کوچه سوم، 

1847روبروی دانشکده اقتصاد، پالک 
www.isqi.co.ir

ایمن پخش ماهان103
تجهیزات اطفاء حریق ایمنی و امداد و نجات، صاحب امتیاز فروشگاه 

125اینترنتی ایمنی و امداد آتش نشانی الو 
88335820

تهران، خیابان کارگر شمالی، باالتراز آل احمد، نبش خیابان 

، طبقه سوم304دهم، ساختمان امیر، واحد 
alo125.com

104
اتحادیه صنف فروشندگان و تولیدکنندگان لوازم 

ایمنی و آتش نشانی
66706631تولید البسه کار و واردات ملزومات ایمنی

تهران، خیابان امام خمینی، نرسیده به میدان حسن آباد، جنب 

4، طبقه 216بانک ملی، شماره 
www.senfimeni.com


