توجه
سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شیراز ،به منظور جلوگیری از هر گونه سوء استفاده افراد و یا موسسات فاقد مجوز رسمی در
فروش و یا شارژ خاموش کننده های آتش نشانی در سطح شهر شیراز ،اسامی موسساتی که موفق به اخذ تأییدیه فنی از این سازمان شده
اند را به شرح ذیل اعالم می نماید و به موازات آن فقط فاکتور موسسات درج شده در این فهرست ،مورد تأیید این سازمان می باشد.

شماره

نام شرکت

نام مسئول

آدرس

1

آتش ستیزان فارس

محمد شهریاری گرایی

بلوار مدرس – بعد از پل غدیر – کوچه 43

2

آذر نشان شیراز

حسین حاصلی

شهرک بهار – بعد از حسینیه خاورانیها

3

آریا ایمن

میالد اختری برایجانی

بلوار زینبیه – پاساژ نگین

09179695572

4

اروند

مریم رضایی

بلوار امیرکبیر -نبش کوچه سبوکی -جنب مجتمع

09173148720

علیپور

38428226

امیرکبیر (صرفا

تلفن

سیدمحمدتقی طاهائی

بلوار امیرکبیر – جنب شرکت نفت

6

ایران

سینا جعفری

ب نواب صفوی جنب فرهنگسرای پایداری

7

ایمن آتش

علیرضا حسینی

خیابان شهید پوربیرک کوچه 9

8

ایران ایمن

ایمان طلوع

9

ایمن سازان

غالمرضا عزمی دیندارلو

10

ایمن کاران فارس

صالح نظروند

5

فروش)

09178090321
09178090345
09178088034
09376403053

09171178455
38204477
09176323123
09398416216
09177006255
38392642

بلوار زینبیه – نبش خیابان استانه – پاساژ نگین –

09173186718

واحد 7

37363930

حیابان احمدی – پاساژ مهدی موعود (عج)
بلوار  35متری مقر صاحب الزمان – بازارچه امام
خمینی

09171113281
32319559
09174500406

11

پایا ایمن

محسن پورباقر

سلطان آباد بولوار شهدا بن بست دوم

09179119397

12

تعاونی  92شیراز

سیدمحسن مطهری

بلوار گلستان – ایتدای خیابان استاد شهریار

37317871

13

حافظ

داریوش صفایی زاده

کوی الزهرا – روبروی ثبت احوال

14

شهاب ایمن

سیدمحمدرضا حسینی

بلوار شهدا ارتش – بازارچه شهید پیمان

15

صدر

محمدرضا ادریسی

بلوار مطهری جنوبی– شهرک گلشن – نبش کوچه 5

09171115306

16

عرفان ایمن

اردشیر شفیعی

بلوار طالییه –  35متری تامین اجتماعی

09173670828

17

ایمن فجر

قربان عربلو

انتهای خیابان سراج -کوچه 23

09171039438

18

کوثر

میثم یزدانی

بولوار زینبیه نبش کوچه 5

19

مهارگران

زهرا جوکار

شهرک صنعتی بولوار کارگر جنوبی کوچه 4

20

مهارگران پیشرو

کامران شاهین

خیابان شیشه گری – نبش کوچه 27

21

نجات پارس حریق

محبعلی جاماسب

شهرک صنعتی ،بلوار ابتکار جنوبی ،خیابان 256

22

نصر

فیروز حسن پور گنجه

 20متری امام خمینی – روبرو آپارتمان های سپاه

09173175763
37354320
09171129413
37390920

09171034972
37367286
09176897551
37511506
09301160115
09173142768
09173205211
09177100657

نکته :فهرست فوق شامل مؤسسات فعال در حوزه استحفاضی شهر شیراز می باشد و مؤسسات مستقر در خارج از شهر شیراز
موظف به اخذ مجوز از سازمان آتش نشانی محل خود می باشند.
به روزرسانی تیرماه 99
رئیس اداره ایمنی و پیشگیری -حسین ابراهیمی

تلفن 37366975 :

