
 ( 1401/ 06/ 01  )تاریخ به روزرسانی:   ارائه خدمات ایمنی و آتش نشانی رشت جهت    شرکتهای فعال تعیین صالحیت شده   فهرست 

 ردیف  نام شرکت  موضوع فعالیت  نام محصول  تاریخ اعتیار  آدرس  تلفن  اخطار  توضیحات 

  - دتکتورهای نوری   – استانداردها:   شستی اعالم حریق 

 آژیر   - مرکز اعالم حریق  - دتکتور های حرارت 
 

33227555 

09123101982 

رشت خیابان سعدی مقابل  

سازمان همیاری شهرداری  

 های استان گیالن 
04/11 /1401 

 زیتکس 
اجرا و فروش سیستم اعالم  

 1 آدلر   حریق 

 شارژ خاموش کننده     ی و گاز   یپودر 

  - دتکتورهای نوری   – استانداردها:   شستی اعالم حریق 

 آژیر   - مرکز اعالم حریق  - دتکتور های حرارت 
 

09121268804 

32223593 
 زیتکس  1401/ 04/11 رشت خیابان سعدی 

اجرا و فروش سیستم اعالم  

 حریق 
 2 پاک تدبیر رشت 

 دقیقه   240با مقاومت  UL فلزی مقاوم حریق    درب - 1

  دکوراتیو چوبی درب  مقاوم حریق  - 2

   سیستم اعالم حریق آدرس پذیر  -3

  –شستی اعالم حریق  - )استانداردها:   مرکز اعالم حریق 

 آژیر   - دتکتورهای دودی و حرارتی 

 
33733456 

09117621300 

 

 گلسار   رشت  

 توس درب  1401/ 06/ 16
  مقاومدرب  اجرا و فروش  

 حریق 
 کلید طالیی گیالن 

 
3 

04/11 /1401 
سیستم اعالم  اجرا و فروش   سایان 

 ویوا  حریق 

 شارژ خاموش کننده  پودری و گازی   1400/ 29/12

XLPE low smoke & halogen cable  77504594 -021 
  تهران خ دکتر شریعتی 

 رشت کارخانه سیمکو   –
 سیمکو  1401/ 04/11

سیم و کابل مقاوم  فروش 

 حریق 

 

 سیمکو 

 

4 

 سعدی سیلندر  1401/ 10/05 بلوار شهید فومنی - رشت 33000183  - 
تولید کننده سیلندرهای  

CO2 
 5 سیلندر امید فردا 

 -  09111393840 

  -رشت خیابان معلم 

باالتر از معلم خدمات  

 آتش نشانی آلفا 

 6 گیل مهارگران آذرخش  سیستم اعالم حریق   اجرا -  1401/ 17/12

دتکتور    - دتکتورهای نوری   – استانداردها: شستی اعالم حریق 

 مرکز اعالم حریق - های حرارت 
 

09113375784 

09385546383 

رشت پارک دانشجو  

 17کوچه 
 تسال  1401/ 29/12

اجرا و فروش سیستم اعالم  

 حریق 
 7 اطفا حریق نجات گیل 

 سیستم اعالم حریق آرس پذیر 

  - دتکتورهای نوری   – استانداردها:   شستی اعالم حریق 

 آژیر   - مرکز اعالم حریق  - دتکتور های حرارت 

 
09122984640 

33254384 

رشت منظریه انتهای خ  

 ولیعصر 
30/06 /1401 

 تلتک 
سیستم اعالم  اجرا و فروش  

 حریق 
 8 نگین صنعت الکترونیک روز 

 دی ام تک 

 

  – شستی اعالم حریق - استانداردها:   مرکز اعالم حریق

 آژیر   - دتکتورهای دودی و حرارتی 
 

09111392422 

09100963291 

رشت گلسار خیابان  

179   
 ویستا  1401/ 29/12

سیستم اعالم  اجرا و فروش  

 حریق 
 9 آرین ایمن آتش 

  مقاومدرب  اجرا و فروش  

 حریق 

 با درجه مقاومت BS7 دربرابر آتشدرتک لنگه فلزی مقاوم  

E120 
 

09125024865 

01333766030 

جنب    - گل باغ نماز  - رشت

ساختمان مارلیک کارن  

 درب 

 سالیان درب ماندگار  1401/ 29/12
  مقاومدرب  اجرا و فروش  

 حریق 
 10 کارن پوشش درب گیالن 

 برنا صنعت  1401/ 29/12



 ردیف  نام شرکت  موضوع فعالیت  نام محصول  اعتیار تاریخ   آدرس  تلفن  اخطار  توضیحات 

دتکتور    - دتکتورهای نوری   – استانداردها: شستی اعالم حریق 

 مرکز اعالم حریق - های حرارت 
 

09118351090 

33263756 

خ سعدی کوچه میخچی  

 13- ساختمان میخک و 
 دزلی  1401/ 07/02

فروش سیستم اعالم  اجرا و  

 حریق 
 11 آتش حصار گستران دوران 

دتکتور    - دتکتورهای نوری   – استانداردها: شستی اعالم حریق 

 آژیر   - مرکز اعالم حریق- های حرارت 
 09111365916 

خ تختی بلوار جوان کوچه  

 11جوان  
 آریاک  1401/ 29/12

فروش سیستم اعالم  اجرا و  

 حریق 

سیستم های هوشمند و نیرو  

 رسان پژواک 
12 

  درجه   با  RAP02 آتش   برابر  در   مقاوم   فلزی   لنگه تک   در

 E240  مقاومت
 01333245378 

خمعلم جنب    - رشت

ساختمان شهرداری منطقه  

1 

 رسام آرمین پرگاس  1401/ 07/07
  مقاومدرب  اجرا و فروش  

 حریق 
 13 ایستا درب گیالن نوین 

 -  
01333545881 

09111395466 

رشت، بلوار معلم میدان  

سرگل، بلوار شهید شمسی  

پور، میدان هاشمی،  

  4ساختمان آژنر، طبقه  

 8واحد  

 سیستم اعالم حریق   اجرا -  1401/ 10/09
فنی و مهندسی توان رسانای  

 کادوس 
14 

 -  
34739372 

09111347905 

فومن میدان پاسداران بلوار  

 ابوذر  
 15 آتش تدبیر آذران  شارژ خاموش کننده  -  1401/ 29/12

  09112381235 
حسن رود  شهرک صنعتی  

 انزلی  
 16 صنعتی آذر سیلندر پارس  فروش خاموش کننده  آذر سیلندر پارس  1401/ 29/12

 -  
09111368938 

01333851663 

- بلوار امام رضا - رشت

- نرسیده به آج بیشه 

 روبروی بانک سپه 

 17 اطفا آتش گیالن  شارژ خاموش کننده  پودری و گازی  1401/ 29/12

 

 باشد. آنها می  عملکرد  نظارت بر  منتشر می شود و به منزله    (حداقل شرایط الزم   احرازبا توجه به    ) تش نشانی آ شرکتهای فعال در حوزه ایمنی و  وضعیت گاهی عموم شهروندان از  آ   تاین فهرست جه  ❖

 ایی بصورت مستمر درج می گردد. ن در فهرست نهآ عملکرد شرکتها بصورت دوره ای ارزیابی و از نظر کیفی مورد پایش قرار خواهد گرفت که نتایج   ❖

 شهروندان محترم می بایست با توجه به عملکرد شرکتها و بررسی رزومه آنها نسبت به انتخاب پیمانکار اقدام نمایند.  ❖

 ید. به واحد بازرسی سازمان اعالم نمای در صورت مشاهده هر گونه تخلف بر اساس آئین نامه اجرائی ،مراتب را جهت پیگیری بصورت کتبی   ❖


