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"ریزی و کنترل پروژه /ف/اداره  برنامه15-2-4"  

 

  آتش نشانی و خدمات ایمنیسازمان 
 

 همراه مدیر عامل تلفن دفتر آدرس دفتر مدیر عامل نام شرکت ردیف

 45530545353 54434443 رجایی شهر خیابان ششم غربی جنب تاالر بابک طبقه اول پاساژ فوالدی امیر رضا  ابنیه ایمن نگهدار موفق البرز 1

 45124444525 52012024 متر بعد از پمپ بنزین باران 244ابتدای جاده مالرد  هادی   حاجی زاده اطفاء حریق رنگین ارس 2

 45125502204 54444524 4واحد   ساختمان مهر سه راه رجایی شهر مجید مختار جوزانی افرا دژ راستین 5

 45124412455 54043512 1/1کوچه میثم  0کمالشهر خرمدشت کوچه مهر  منصوری سیف ا...  امداد البرز مهر ایرانیان 4

 45124444545 52044141 53خیابان ذوب آهن نرسیده به پل اتوبان پالک  ظهیری هاشمی میالد  امداد مهر کرج 3

 45125402041 ----- 2طبقه  2خیابان طالقانی جنوبی کوچه شهید یادگاری مجتمع گل بلوک  جعفری لیال  ایمن آذران هامون 4

 45120452424 54452145 3واحد  2طبقه  144میدان نبوت مجتمع آمایش ساختمان فرهنگ پالک  ساسانی مهرداد  ایمن آراد حریق البرز 2

 45124442432 54445442 14جاده مالرد جنب شهرداری منطقه  امین   ممشلو ایمن آوران قمشلو 0

 45523224445 52042104 طبقه همکف 5پ  -کوچه شهید حسین مرام -شکرآباد -بلوار ذوب آهن گودرزی سحر   ایمن پویش ماندگار البرز 5

 45123434255 54542244 نبش کوچه حسینی مرام -بلوار ذوب آهن مجید  ملک میرزایی جوان برق ماد سیستمآدرینا  14

 45121042445 54553241 0پ  12امام علی نبش گلستان باغستان بلوار موذن خیابان  علیشاهی مرتضی  آرمان صنعت آویژه 11

 45123143540 52341544 3طبقه  344متری کاج مجتمع دریای نور واحد  43میدان ازادگان  امین زهره  آرمون آرنگ 12

 45122454503 52042052 1بلوار ذوب آهن کوچه حسینی مرام پالک  کریمی  سجاد آریاز آذر ایمن آسیا 15

 45124352442 54535244 5ساختمان پارسه  14باغستان بوستان  علی اصغر کیانی بامداد صنعت چهار فصل 14

 45212422524 52334234 25حسن آباد بلوار تربیت مربی تربیت  بهنام حسین زاده تناور گام اروند 13

 45120121550 54404442 13واحد  4شرقی ساختمان بهار طبقه بلوار جمهوری شمالی نبش بیژن  شهرام محرمی البرزآرا  تندیس رهاوران پارس 14

 45122405434 52214453 13واحد  0میدان توحید ساختمان دهقانی ط  فالحی  اعظم جاوید جم البرز 12

 45125414452 54535544 15باغستان غربی باالتر از بیمارستان بیدار چشمه گلستان  چنگیز عزیزی چنگیز گاز کرج 10

 45124424545 52244445 52بلوار امامزاده حسن خیابان کشاورز کوچه حجازی پالک  احمد    خلج خلج گاز کرج 15

بهزاد نژاد  کامبیز دما افرین راتین پارس 24 5واحد  35کوی کارمندان شمالی خیابان سوم غربی بلوار آزادی پ    54413424 45123444335 

 45122441454 ----- 4و 4دهقان ویال اول باالتر از میدان بین کوچه  میثم   صادقی رادمان ساخت آموت 21

 45125554202 52441445 5سه را ه رجایی شهر خیابان سلحشور ساختمان ارکیده   واحد  فاطمه   حسینی سازه صنعت برادران هوشمند 22

 45122452343 52355244 1واحد   14پ  -حجرتخ  -بین میدان سپاه و میدان والفجر هاشم   احمدی امیدان یتسیطره موفق 25

 45124425414 ----- 11پ  5مشکین دشت بلوار طالقانی شرقی نبش کوچه آخر نبش  افشون ابراهیم  شاهین شعله سروش 24

 45122415154 54220244 14رزکان نو خیابان شهید کریمی نبش زنبق  مهدی حیدری شعله پیمای کرج 23

24 
 نیایم طراحان ساختارهای

 45125443010 54242552 خیابان شهید بهشتی روبروی بازار مالصدرا ساختمان رضوان طبقه اول  نوید جوادی هوشمند پاسارگاد

 45125422523 52251221 13بلوار دانش آموز روبروی بیمارستان قائم پالک  محسن شروعی طلوع ابنیه البرز 22

 45125204122 54452441 فاز یک 12رجایی شهر خیابان  مهدی اخوان طنین سازه مهر البرز 20

4بلوار دانش آموز روبروی پمپ بنزین ساختمان اسکان واحد  سید محمد رضا گرکانی کرج تهویه کوشان 25  52242254 45123404420 

 45125415215 54244152 2شهرک بعثت خیابان حافظ نبش یاس  یحیی احدی گاز رسانی خورشید فضا 54

 45125154202 54443052 5واحد  4طبقه  144رجایی شهر انتهای خیابان پنجم شرقی پالک  عالءالدین یاوری نفیس الکترونیک 51

 45153042403 ----- طبقه همکف 2ساختمان اهورا  -خ شهید جنیدی -کرج نو فاطمه ملکی یگانه شعله البرز 52

 45123355425 55524521 45پ  -14عدل  –کوچه عدل  -خیابان ولیعصر -مهرشهر انصاری بیژن  ایمن شکوه البرز 55

 45124411554 54435102 4طبقه دوم واحد 24پ  -خیابان دوم شرقی ساختمان ماهان -رجایی شهر سبحانی مهدی  ایمن طرح البرز 54

 45122254534 ----- طبقه همکف -10پ -پاساژ میرفندرسکی -خیابان مظاهری گوزل زاده رضا  آبراهه سازان بنیادین 53

 45124443541 ----- طبقه همکف -پاساژ ولیعصر –شهرک سپاه  -فلکه پنجم -فردیس شجاع  ایوب آپا شعله دیبا 54

 45122404012 52224244 55پ  -بلوار موسیوند –دولت آباد  پناهی پیام  آتی سازان مهندسی مانا البرز 52

 45124445514 54424344 44پ  -کوچه شهید سلطانی -بلوار رستاخیز -2فاز  -رجایی شهر غالمرضا غفوری افشاری ایمن پرتو ایرانیان 50

 45122444543 54215220 40پ  -کوی اتحاد -باالتر از سه باندی –رجایی شهر  حسین کوه خیل بهبود صنعت چاوش البرز 55

 45124432225 54242055 کوچه بنفشه سوم -خیابان نفت –رزکان  سلیمی  رحیم پرتو ایمن صنعت پیروز 44

 45124411045 ----- ساختمان یاس -کوچه بهاردوم -کوچه میثم اول -خرمدشت جهانبخش اسالمی تالشگران جهان کار 41
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 همراه مدیر عامل تلفن دفتر آدرس دفتر مدیر عامل نام شرکت ردیف

 45532445101 52242502 44پ  -کوچه زکیخانی -خیابان مظاهری عبادیسید زهره  تیوان ایمن سازان آنوش 42

 45123454422 55352230 141پ  -خیابان شهید باقری -حسین آباد -مهرشهر جوالیی الهام  دانش حرارت و برودت البرز 45

 45530424224 52042104 انتهای کوچه حسینی مرام -بلوار ذوب آهن رعنا کریمی دایان ایمن حریق آتا 44

 45144423404 54323124 طبقه همکف –مجتمع الدن  -بلوار شهید بیات -فردیس حسینی  طاهر شتابندگان حریق قائم 43

 45125122444 55245424 21پ  –کوچه ستایش  -متری یزدان 10خیابان  -کیان مهر افشین پیرزاده شعله افروز جهان نما 44

 45524524553 54322114 25پ  -کوچه شهید اسماعیل آبادی –خیابان رازی  -فردیس مهدی اکبری عمران آب بید سرخ 42

 45120434444 52240441 25متری انقالب کوچه چمران پ 14میدان هفت تیرخیابان طالقانی جنوبی  مصطفی حیدری عمران تهویه افق البرز 40


