ﴍﮐـﺖ ﺑﺎزرﮔـﺎﯽﻧ ﻧـﺠـﺎت از آﺗﺶ ﺑﺎﺑﻞ در ﺳﺎل  ۱۳۵۷ﺑﺎ ﺑﻬﺮهﮔﯿــﺮی از اﻣﮑﺎﻧﺎت آﻣﻮزشﻫﺎی
ﺗﺨﺼﺼـﯽ در زﻣﯿﻨﻪﻫﺎی ﺷﺎرژ ،ﻓﺮوش اﻧﻮاع ﮐﭙﺴﻮلﻫﺎی آﺗﺶ ﻧﺸﺎﯽﻧ و ﻟﻮازم اﯾﻤﻨـﯽ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ
ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﺶ را آﻏﺎز ﮐﺮد.
اﻣﺮوز اﯾﻦ ﺷـﺮﮐﺖ ﭘﺲ از ﺳﻪ دﻫﻪ ﺑﺎ ﮐﺴﺐ ﺗﺠﺮﺑﻪ  ،آﻣﻮزش و ﻣﻬﺎرتﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر ﺑﻪ ﺷـﺮﮐﺖ
ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪهای در ﺻﻨﻌﺖ اﯾﻤﻨـﯽ و آﺗﺶﻧﺸﺎﯽﻧ در ﮐﺸﻮر ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه و از ﺟﺎﯾﮕﺎه وﯾﮋهای ﺑﺮ ﺧﻮردار
اﺳﺖ.
اﯾﻦ ﺷـﺮﮐﺖ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﺑﺎزرﮔﺎﯽﻧ و ﺧﺪﻣﺎﯽﺗ از ﺳﺎل  ۱۳۹۰اﻗﺪام ﺑﻪ ﺗﺄﺳﯿﺲ واﺣﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪی
ﺑـﺎران ﻣﺎﻣﻄﯿـﺮ ﻧﻤﻮده و در ﮐﻨﺎر ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺻﻨﺎﯾﻊ ﮐﺸﻮر ،ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﭙﺴﻮل ﺧﺎﻣـﻮش ﮐﻨﻨـﺪه و
ﺟﻌﺒـﻪﻫﺎی آﺗﺶ ﻧﺸﺎﯽﻧ ) (Fire Boxﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ ﺿﻤﻦ آﻧﮑﻪ ﺗﺠﺎرب ﺗﺠﺎری و آﻣﻮزﺷـﯽ ﺧﻮد را در
اراﺋﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺑﻪ ﺑﺎزار ﻋﺮﺿﻪ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﺑﻠﮑﻪ اﺷﺘﻐﺎل ﻣﻨﺎﺳﺒـﯽ را ﻫﻢ ﻋﻼوه ﺑﺮ
ﺑﺨﺶ ﺑﺎزرﮔﺎﯽﻧ و ﺧﺪﻣﺎت در ﺑﺨﺶ ﺻﻨﺎﯾﻊ و ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻫﻢ اﯾﺠﺎد ﻧﻤﺎﯾﺪ.
ﻣﺤﺼﻮﻻت اﯾﻦ ﺷـﺮﮐﺖ ﺑﺎ ﻧﺎم ﺗﺠﺎری ﮐـــﺎوه ﻣﻤﺘـــﺎز ،ﮐـﺎوه ،درﯾـﺎ و ﺻـﺪف ﺑﻪ ﺑﺎزار ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽﮔﺮدد.
ﻓﻌـﺎﻟﯿـﺖ ﺷـﺮﮐـﺖ را ﭘـﺲ از  ۴۰ﺳــﺎل ﺗﺠﺮﺑـﻪ در ﻓﺼﻞﻫﺎی ذﯾﻞ ﻣﯽﺗﻮان ﺧﻼﺻﻪ ﮐﺮد:
 اوﻟﯿـﻦ ﺗﻮﻟﯿـﺪ ﮐﻨﻨــﺪه ﮐﭙﺴــﻮلﻫﺎی ﺑﺎﯾـﻮﻓــﻮم در ﮐﺸــﻮر ﺗﻮﻟﯿﺪ اﻧﻮاع ﮐﭙﺴﻮلﻫﺎی ﺧﺎﻣﻮشﮐﻨﻨﺪه آﺗﺶ و ﺟﻌﺒﻪﻫﺎی (Fire Box) F واردات و ﺗﻮزﯾﻊ اﻧﻮاع ﻟﻮازم اﯾﻤﻨـﯽ و آﺗﺶﻧﺸﺎﯽﻧ در ﺳﻄﺢ اﺳﺘﺎن و ﮐﺸﻮر -ﻧﺼــﺐ و راهاﻧــﺪازی ﺳﯿﺴﺘــﻢﻫـــﺎی اﻋـــﻼم و اﻃـﻔــــﺎء ﺣــﺮﯾـــﻖ ﺑـــﺮای اﻧﺒـﻮهﺳـﺎزان و ﺻﻨـﺎﯾﻊ ﮐﺸـﻮر
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ﮐﭙﺴـــﻮل ﭘـــﻮدر و ﮔـــﺎز
از اﯾﻦ ﻧﻮع ﮐﭙﺴﻮل ﺑﺮای ﺧﺎﻣﻮشﮐﺮدن اﻧــﻮاع ﺣﺮﯾـــﻖ
ﺑﻪ ﻏﯿــــــﺮ از ﺣﺮﯾــــﻖ ﻧﺎﺷـــﯽ از ﺟﺮﯾـﺎﻧـﺎت اﻟﮑﺘــﺮﯾﺴﯿﺘـﻪ
اﺳﺘﻔـــﺎده ﻣﯽﺷـﻮد .ﺷـﺮﮐﺖ ﺑﺎران ﻣﺎﻣﻄﯿـﺮ اﯾﻦ ﻧﻮع
ﮐﭙﺴﻮلﻫﺎ را در ﺑﺮﻧــﺪﻫﺎی ﮐﺎوه ﻣﻤﺘـــــﺎز ،ﮐــﺎوه و
درﯾــﺎ در اوزان ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨـــﺪ.

ﮐﭙﺴﻮلﻫﺎی ﺳﻘﻔﯽ اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ ﺑﺮای ﻣﺤﯿﻂﻫﺎﯽﯾ از
ﺟﻤﻠﻪ اﻧﺒـــﺎرﻫـﺎ ﮐﻪ اﻣﮑــــﺎن ﺣﻀــــــﻮر داﺋﻤــﯽ ﭘﺮﺳﻨــﻞ
وﺟـــﻮد ﻧﺪارد ،ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .اﯾﻦ ﮐﭙﺴﻮلﻫﺎ دارای
ﺳﻨﺴﻮر ﺣﺴـﺎس ﺑﻪ دﻣﺎ ﺑﻮده و در ﺻﻮرت ﺑﺮوز آﺗﺶ
ﺳﻮزی ﺑﻪ ﻃﻮر ﺧﻮدﮐﺎر ﺷـﺮوع ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺣﺮﯾﻖ
را اﻃﻔﺎ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ.



وﯾﮋﮔـﯽﻫـﺎی ﮐﻠـــﯽ ﮐﭙﺴـــﻮلﻫـﺎی ﭘـﻮدر و ﮔــﺎز

.
ﻧـﻮع ﮔـﺎز :ازت ﺑﺎ ﺧﻠــﻮص  . ٪۹۹٫۹ﺑﯿﻤــﻪ :ﯾﮏ ﺳــﺎل
ﻓﺸــﺎر ﮔـﺎز ۱۵ :اﻟــــﯽ  ۱۷٫۵ﺑـﺎر  .ﻣﺪت ﮔﺎراﻧﺘــﯽ :ﯾﮏ ﺳــﺎل
ﻓﺸـﺎر ﺗﺴﺖ ﺑﺪﻧـﻪ ۳۰ :اﻟـــﯽ  ۳۵ﺑـﺎر  .ﻧﻮع ﭘﻮﺷـﺶ :رﻧﮓ اﻟﮑﺘـﺮواﺳﺘﺎﺗﯿﮏ
ﻓﺸـﺎر ﺗﻘﺮﯾﺒــﯽ ﺗﺤﻤـﻞ ﺑﺪﻧﻪ ۶۰ :ﺑـــﺎر  .ﻧﻮع ﺟـﻮش :ﺟﻮش CO2
ﻓﺸـــﺎر اﻧﻔﺠـــﺎر ۸۵ :ﺑــﺎر  .اﺳﺘﺎﻧــﺪارد :اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣﻠــﯽ ۸۶۹

ﻧــﻮع :ﭘــﻮدر و ﮔـﺎز ﻣﺨﻠــــﻮط ﺟﻨﺲ ﺳﯿﻠﻨـﺪر :ورق ﻓﻮﻻد ﮐﻢ ﮐﺮﺑـﻦ

ﻣﺸﺨﺼــﺎت ﻓﻨــﯽ ﮐﭙﺴﻮلﻫـﺎی ﭘـﻮدر و ﮔـﺎز ﺑﺎ ﺑﺮﻧــﺪ ﮐــﺎوه و ﭘــﻮدر BC
ﻇﺮﻓﯿــﺖ ﭘــﻮدر

 ۱ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم

 ۲ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم

 ۳ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم

 ۴ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم

 ۶ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم

 ۱۲ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم

 ۲۵ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم

 ۵۰ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم

ارﺗﻔــــﺎع

 ۲۲ﺳﺎﻧﺖ

 ۲۵ﺳﺎﻧﺖ

 ۳۳ﺳﺎﻧﺖ

 ۳۵ﺳﺎﻧﺖ

 ۴۶ﺳﺎﻧﺖ

 ۶۰ﺳﺎﻧﺖ

 ۷۰ﺳﺎﻧﺖ

 ۹۶ﺳﺎﻧﺖ

ﻗﻄــــــــﺮ

 ۹ﺳﺎﻧﺖ

 ۱۲ﺳﺎﻧﺖ

 ۱۲ﺳﺎﻧﺖ

 ۱۴٫۵ﺳﺎﻧﺖ

 ۱۴٫۵ﺳﺎﻧﺖ

 ۱۸٫۵ﺳﺎﻧﺖ

 ۲۳ﺳﺎﻧﺖ

 ۳۰ﺳﺎﻧﺖ

ﺿﺨﺎﻣﺖ ﮐﺎﺳﻪﺳـﺮ

 ۱ﻣﯿﻠﯽﻣﺘـﺮ

 ۱ﻣﯿﻠﯽﻣﺘـﺮ

 ۱ﻣﯿﻠﯽﻣﺘـﺮ

 ۱٫۲۵ﻣﯿﻠﯽﻣﺘـﺮ

 ۱٫۲۵ﻣﯿﻠﯽﻣﺘـﺮ

 ۱٫۲۵ﻣﯿﻠﯽﻣﺘـﺮ

 ۲ﻣﯿﻠﯽﻣﺘـﺮ

 ۲ﻣﯿﻠﯽﻣﺘـﺮ

ﮐﺎﺳــﻪ اﻧﺘﻬـﺎﯾـﯽ

 ۱٫۵ﻣﯿﻠﯽﻣﺘـﺮ

 ۱٫۵ﻣﯿﻠﯽﻣﺘـﺮ

 ۱٫۵ﻣﯿﻠﯽﻣﺘـﺮ

 ۱٫۵ﻣﯿﻠﯽﻣﺘـﺮ

 ۱٫۵ﻣﯿﻠﯽﻣﺘـﺮ

 ۲ﻣﯿﻠﯽﻣﺘـﺮ

 ۲ﻣﯿﻠﯽﻣﺘـﺮ

 ۲ﻣﯿﻠﯽﻣﺘـﺮ

ﺿﺨﺎﻣــﺖ ﺑﺪﻧﻪ

 ۱ﻣﯿﻠﯽﻣﺘـﺮ

 ۱ﻣﯿﻠﯽﻣﺘـﺮ

 ۱ﻣﯿﻠﯽﻣﺘـﺮ

 ۱٫۲۵ﻣﯿﻠﯽﻣﺘـﺮ

 ۱٫۲۵ﻣﯿﻠﯽﻣﺘـﺮ

 ۱٫۲۵ﻣﯿﻠﯽﻣﺘـﺮ

 ۲ﻣﯿﻠﯽﻣﺘـﺮ

 ۲ﻣﯿﻠﯽﻣﺘـﺮ

وزن ﺗﻘﺮﯾﺒـــﯽ
ﺳﯿﻠﻨـﺪر ﺧﺎﻟﯽ

 ۴۵۰ﮔﺮم

 ۱۰۵۰ﮔﺮم

 ۱٫۲ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم

 ۱٫۹ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم

 ۲٫۳ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم

 ۳٫۷ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم

 ۱۲ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم

 ۲۰ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم

وزن ﺗﻘﺮﯾﺒـــﯽ
ﺳﯿﻠﻨﺪر ﺷﺎرژ ﺷﺪه

 ۱٫۸ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم

 ۳٫۵ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم

 ۴٫۷ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم

 ۶٫۷ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم

 ۸٫۷ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم

 ۱۶٫۳ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم

 ۴۰ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم

 ۷۵ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم

زﻣﺎن ﺗﺨﻠﯿــﻪ

 ۸ﺛﺎﻧﯿﻪ

 ۱۰ﺛﺎﻧﯿﻪ

 ۱۲ﺛﺎﻧﯿﻪ

 ۱۳ﺛﺎﻧﯿﻪ

 ۱۵ﺛﺎﻧﯿﻪ

 ۱۷ﺛﺎﻧﯿﻪ

 ۳۰ﺛﺎﻧﯿﻪ

 ۴۰ﺛﺎﻧﯿﻪ

ﻃـــﻮل ﭘﺮﺗﺎب

 ۱٫۵اﻟﯽ  ۲٫۵ﻣﺘـﺮ

 ۱٫۵اﻟﯽ  ۲٫۵ﻣﺘـﺮ

 ۱٫۵اﻟﯽ  ۲٫۵ﻣﺘـﺮ

 ۲٫۵اﻟﯽ  ۴ﻣﺘـﺮ

 ۴اﻟﯽ  ۶ﻣﺘـﺮ

 ۴٫۵اﻟﯽ  ۶٫۵ﻣﺘـﺮ

 ۸ﻣﺘـﺮ

 ۱۰ﻣﺘـﺮ
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ﮐﭙﺴـــﻮل آب و ﮔــﺎز

از اﯾﻦ ﻧﻮع ﮐﭙﺴـــﻮل ﺑﺮای اﻃﻔــــﺎء ﺣﺮﯾــﻖ ﻟــﻮازم ﭼﻮﯽﺑ،
ﮐﺎرﺗـﻦ ،ﻣﺒﻠﻤـــــﺎن و ﻓــــﺮش و  ....اﺳﺘﻔــــــﺎده ﻣﯽﺷـــﻮد
ﮐﻪ در ﺑﺮﻧـﺪﻫـﺎی ﮐـــــﺎوه و درﯾـــــــــﺎ و در اوزان ﻣﺨﺘـﻠﻒ
ﺗﻮﻟﯿــــﺪ ﻣﯽﺷــﻮد.



وﯾﮋﮔـﯽﻫـــﺎی ﮐﻠــــﯽ ﮐﭙﺴـــﻮلﻫـﺎی آب و ﮔــﺎز

.
ﻧـﻮع ﮔـﺎز :ازت ﺑﺎ ﺧﻠــﻮص  . ٪۹۹٫۹ﺑﯿﻤــﻪ :ﯾﮏ ﺳــﺎل
ﻓﺸــﺎر ﮔـﺎز ۱۵ :اﻟــــﯽ  ۱۷٫۵ﺑـﺎر  .ﻣﺪت ﮔﺎراﻧﺘــﯽ :ﯾﮏ ﺳــﺎل
ﻓﺸـﺎر ﺗﺴﺖ ﺑﺪﻧـﻪ ۳۰ :اﻟـــﯽ  ۳۵ﺑـﺎر  .ﻧﻮع ﭘﻮﺷـﺶ :رﻧﮓ اﻟﮑﺘـﺮواﺳﺘﺎﺗﯿﮏ
ﻓﺸـﺎر ﺗﻘﺮﯾﺒــﯽ ﺗﺤﻤـﻞ ﺑﺪﻧﻪ ۶۰ :ﺑـــﺎر  .ﻧﻮع ﺟـﻮش :ﺟﻮش CO2
ﻓﺸـــﺎر اﻧﻔﺠـــﺎر ۸۵ :ﺑــﺎر  .اﺳﺘﺎﻧــﺪارد :اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣﻠــﯽ ۸۶۹

ﻧــﻮع :آب و ﮔـﺎز ﻣﺨﻠــــﻮط ﺟﻨﺲ ﺳﯿﻠﻨـﺪر :ورق ﻓﻮﻻد ﮐﻢ ﮐﺮﺑـﻦ

ﻣﺸﺨﺼــﺎت ﻓﻨــﯽ ﮐﭙﺴﻮلﻫـﺎی آب و ﮔـﺎز ﺑﺎ ﺑﺮﻧــﺪ ﮐــﺎوه
ﻇﺮﻓﯿــﺖ ﭘــﻮدر

 ۱ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم

 ۲ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم

 ۳ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم

 ۴ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم

 ۶ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم

 ۱۲ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم

 ۲۵ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم

 ۵۰ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم

ارﺗﻔــــﺎع

 ۲۲ﺳﺎﻧﺖ

 ۲۵ﺳﺎﻧﺖ

 ۳۳ﺳﺎﻧﺖ

 ۳۵ﺳﺎﻧﺖ

 ۴۶ﺳﺎﻧﺖ

 ۶۰ﺳﺎﻧﺖ

 ۷۰ﺳﺎﻧﺖ

 ۹۶ﺳﺎﻧﺖ

ﻗﻄــــــــﺮ

 ۹ﺳﺎﻧﺖ

 ۱۲ﺳﺎﻧﺖ

 ۱۲ﺳﺎﻧﺖ

 ۱۴٫۵ﺳﺎﻧﺖ

 ۱۴٫۵ﺳﺎﻧﺖ

 ۱۸٫۵ﺳﺎﻧﺖ

 ۲۳ﺳﺎﻧﺖ

 ۳۰ﺳﺎﻧﺖ

ﺿﺨﺎﻣﺖ ﮐﺎﺳﻪﺳـﺮ

 ۱ﻣﯿﻠﯽﻣﺘـﺮ

 ۱ﻣﯿﻠﯽﻣﺘـﺮ

 ۱ﻣﯿﻠﯽﻣﺘـﺮ

 ۱٫۲۵ﻣﯿﻠﯽﻣﺘـﺮ

 ۱٫۲۵ﻣﯿﻠﯽﻣﺘـﺮ

 ۱٫۲۵ﻣﯿﻠﯽﻣﺘـﺮ

 ۲ﻣﯿﻠﯽﻣﺘـﺮ

 ۲ﻣﯿﻠﯽﻣﺘـﺮ

ﮐﺎﺳــﻪ اﻧﺘﻬـﺎﯾـﯽ

 ۱٫۵ﻣﯿﻠﯽﻣﺘـﺮ

 ۱٫۵ﻣﯿﻠﯽﻣﺘـﺮ

 ۱٫۵ﻣﯿﻠﯽﻣﺘـﺮ

 ۱٫۵ﻣﯿﻠﯽﻣﺘـﺮ

 ۱٫۵ﻣﯿﻠﯽﻣﺘـﺮ

 ۲ﻣﯿﻠﯽﻣﺘـﺮ

 ۲ﻣﯿﻠﯽﻣﺘـﺮ

 ۲ﻣﯿﻠﯽﻣﺘـﺮ

ﺿﺨﺎﻣــﺖ ﺑﺪﻧﻪ

 ۱ﻣﯿﻠﯽﻣﺘـﺮ

 ۱ﻣﯿﻠﯽﻣﺘـﺮ

 ۱ﻣﯿﻠﯽﻣﺘـﺮ

 ۱٫۲۵ﻣﯿﻠﯽﻣﺘـﺮ

 ۱٫۲۵ﻣﯿﻠﯽﻣﺘـﺮ

 ۱٫۲۵ﻣﯿﻠﯽﻣﺘـﺮ

 ۲ﻣﯿﻠﯽﻣﺘـﺮ

 ۲ﻣﯿﻠﯽﻣﺘـﺮ

وزن ﺗﻘﺮﯾﺒـــﯽ
ﺳﯿﻠﻨـﺪر ﺧﺎﻟﯽ

 ۴۵۰ﮔﺮم

 ۱۰۵۰ﮔﺮم

 ۱٫۲ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم

 ۱٫۹ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم

 ۲٫۳ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم

 ۳٫۷ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم

 ۱۲ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم

 ۲۰ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم

وزن ﺗﻘﺮﯾﺒـــﯽ
ﺳﯿﻠﻨﺪر ﺷﺎرژ ﺷﺪه

 ۱٫۸ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم

 ۳٫۵ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم

 ۴٫۷ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم

 ۶٫۷ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم

 ۸٫۷ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم

 ۱۶٫۳ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم

 ۴۰ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم

 ۷۵ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم

زﻣﺎن ﺗﺨﻠﯿــﻪ

 ۸ﺛﺎﻧﯿﻪ

 ۱۰ﺛﺎﻧﯿﻪ

 ۱۲ﺛﺎﻧﯿﻪ

 ۱۳ﺛﺎﻧﯿﻪ

 ۱۵ﺛﺎﻧﯿﻪ

 ۱۷ﺛﺎﻧﯿﻪ

 ۳۰ﺛﺎﻧﯿﻪ

 ۴۰ﺛﺎﻧﯿﻪ

ﻃـــﻮل ﭘﺮﺗﺎب

 ۱٫۵اﻟﯽ  ۲٫۵ﻣﺘـﺮ

 ۱٫۵اﻟﯽ  ۲٫۵ﻣﺘـﺮ

 ۱٫۵اﻟﯽ  ۲٫۵ﻣﺘـﺮ

 ۲٫۵اﻟﯽ  ۴ﻣﺘـﺮ

 ۴اﻟﯽ  ۶ﻣﺘـﺮ

 ۴٫۵اﻟﯽ  ۶٫۵ﻣﺘـﺮ

 ۸ﻣﺘـﺮ

 ۱۰ﻣﺘـﺮ
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ﮐﭙﺴـــﻮل ﺑﺎﯾـــﻮﻓـــﻮم
اﯾﻦ ﻧـــﻮع ﮐﭙﺴـــﻮلﻫــﺎ ﺟﻬــﺖ اﻃﻔــــﺎء ﻣﺎﯾﻌﺎت ﻗﺎﺑــﻞ
اﺷﺘﻌـــﺎل ﻣﯽﺑﺎﺷــــﺪ .ﻓﻮم ﺑﻪ ﺳـــﺮﻋﺖ ﺳﻄﺢ ﻣﺎﯾﻌـﺎت
را ﭘﻮﺷﺎﻧـﺪه و ﺑﺎ ﺟﻠﻮﮔﯿــﺮیﮐـــﺮدن از رﺳﯿﺪن اﮐﺴﯿـﮋن
ﻣﺎﻧﻊ ﮔﺴﺘـــﺮش آن ﻣــﯽﺷــــــﻮد .از وﯾـﮋﮔـﯽﻫـــﺎی اﯾـــﻦ
ﻣﺤﺼﻮل ﻣﯽﺗــﻮان ﺑﻪ ﻣـــﻮارد زﯾــﺮ اﺷـــــﺎره ﮐﺮد:
 .۱دوﺳﺘﺪار ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ
 .۲ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﻃﻔﺎ ﺳـﺮﯾﻊ
 .۳ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺟﻠﻮﮔﯿـﺮی از اﺷﺘﻌﺎل ﻣﺠﺪد



وﯾﮋﮔـﯽﻫـﺎی ﮐﻠـــﯽ ﮐﭙﺴــــــﻮلﻫـﺎی ﺑﺎﯾـــﻮﻓـــﻮم

.
ﻧـﻮع ﮔـﺎز :ازت ﺑﺎ ﺧﻠــﻮص  . ٪۹۹٫۹ﺑﯿﻤــﻪ :ﯾﮏ ﺳــﺎل
ﻓﺸــﺎر ﮔـﺎز ۱۵ :اﻟــــﯽ  ۱۷٫۵ﺑـﺎر  .ﻣﺪت ﮔﺎراﻧﺘــﯽ :ﯾﮏ ﺳــﺎل
ﻓﺸـﺎر ﺗﺴﺖ ﺑﺪﻧـﻪ ۳۰ :اﻟـــﯽ  ۳۵ﺑـﺎر  .ﻧﻮع ﭘﻮﺷـﺶ :رﻧﮓ اﻟﮑﺘـﺮواﺳﺘﺎﺗﯿﮏ
ﻓﺸـﺎر ﺗﻘﺮﯾﺒــﯽ ﺗﺤﻤـﻞ ﺑﺪﻧﻪ ۶۰ :ﺑـــﺎر  .ﻧﻮع ﺟـﻮش :ﺟﻮش CO2
ﻓﺸـــﺎر اﻧﻔﺠـــﺎر ۸۵ :ﺑــﺎر  .اﺳﺘﺎﻧــﺪارد :اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣﻠــﯽ ۸۶۹

ﻧــﻮع :ﺑﺎﯾـﻮﻓـــﻮم ﺟﻨﺲ ﺳﯿﻠﻨـﺪر :ورق ﻓﻮﻻد ﮐﻢ ﮐﺮﺑـﻦ

ﻣﺸﺨﺼــﺎت ﻓﻨــﯽ ﮐﭙﺴـــــﻮلﻫـﺎی ﺑﺎﯾـﻮﻓــﻮم ﺑﺎ ﺑﺮﻧــﺪ ﮐــــﺎوه
ﻇﺮﻓﯿــﺖ ﭘــﻮدر

 ۱ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم

 ۲ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم

 ۳ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم

 ۴ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم

 ۶ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم

 ۱۲ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم

 ۲۵ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم

 ۵۰ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم

ارﺗﻔــــﺎع

 ۲۲ﺳﺎﻧﺖ

 ۲۵ﺳﺎﻧﺖ

 ۳۳ﺳﺎﻧﺖ

 ۳۵ﺳﺎﻧﺖ

 ۴۶ﺳﺎﻧﺖ

 ۶۰ﺳﺎﻧﺖ

 ۷۰ﺳﺎﻧﺖ

 ۹۶ﺳﺎﻧﺖ

ﻗﻄــــــــﺮ

 ۹ﺳﺎﻧﺖ

 ۱۲ﺳﺎﻧﺖ

 ۱۲ﺳﺎﻧﺖ

 ۱۴٫۵ﺳﺎﻧﺖ

 ۱۴٫۵ﺳﺎﻧﺖ

 ۱۸٫۵ﺳﺎﻧﺖ

 ۲۳ﺳﺎﻧﺖ

 ۳۰ﺳﺎﻧﺖ

ﺿﺨﺎﻣﺖ ﮐﺎﺳﻪﺳـﺮ

 ۱ﻣﯿﻠﯽﻣﺘـﺮ

 ۱ﻣﯿﻠﯽﻣﺘـﺮ

 ۱ﻣﯿﻠﯽﻣﺘـﺮ

 ۱٫۲۵ﻣﯿﻠﯽﻣﺘـﺮ

 ۱٫۲۵ﻣﯿﻠﯽﻣﺘـﺮ

 ۱٫۲۵ﻣﯿﻠﯽﻣﺘـﺮ

 ۲ﻣﯿﻠﯽﻣﺘـﺮ

 ۲ﻣﯿﻠﯽﻣﺘـﺮ

ﮐﺎﺳــﻪ اﻧﺘﻬـﺎﯾـﯽ

 ۱٫۵ﻣﯿﻠﯽﻣﺘـﺮ

 ۱٫۵ﻣﯿﻠﯽﻣﺘـﺮ

 ۱٫۵ﻣﯿﻠﯽﻣﺘـﺮ

 ۱٫۵ﻣﯿﻠﯽﻣﺘـﺮ

 ۱٫۵ﻣﯿﻠﯽﻣﺘـﺮ

 ۲ﻣﯿﻠﯽﻣﺘـﺮ

 ۲ﻣﯿﻠﯽﻣﺘـﺮ

 ۲ﻣﯿﻠﯽﻣﺘـﺮ

ﺿﺨﺎﻣــﺖ ﺑﺪﻧﻪ

 ۱ﻣﯿﻠﯽﻣﺘـﺮ

 ۱ﻣﯿﻠﯽﻣﺘـﺮ

 ۱ﻣﯿﻠﯽﻣﺘـﺮ

 ۱٫۲۵ﻣﯿﻠﯽﻣﺘـﺮ

 ۱٫۲۵ﻣﯿﻠﯽﻣﺘـﺮ

 ۱٫۲۵ﻣﯿﻠﯽﻣﺘـﺮ

 ۲ﻣﯿﻠﯽﻣﺘـﺮ

 ۲ﻣﯿﻠﯽﻣﺘـﺮ

وزن ﺗﻘﺮﯾﺒـــﯽ
ﺳﯿﻠﻨـﺪر ﺧﺎﻟﯽ

 ۴۵۰ﮔﺮم

 ۱۰۵۰ﮔﺮم

 ۱٫۲ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم

 ۱٫۹ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم

 ۲٫۳ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم

 ۳٫۷ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم

 ۱۲ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم

 ۲۰ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم

وزن ﺗﻘﺮﯾﺒـــﯽ
ﺳﯿﻠﻨﺪر ﺷﺎرژ ﺷﺪه

 ۱٫۸ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم

 ۳٫۵ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم

 ۴٫۷ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم

 ۶٫۷ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم

 ۸٫۷ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم

 ۱۶٫۳ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم

 ۴۰ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم

 ۷۵ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم

زﻣﺎن ﺗﺨﻠﯿــﻪ

 ۸ﺛﺎﻧﯿﻪ

 ۱۰ﺛﺎﻧﯿﻪ

 ۱۲ﺛﺎﻧﯿﻪ

 ۱۳ﺛﺎﻧﯿﻪ

 ۱۵ﺛﺎﻧﯿﻪ

 ۱۷ﺛﺎﻧﯿﻪ

 ۳۰ﺛﺎﻧﯿﻪ

 ۴۰ﺛﺎﻧﯿﻪ

ﻃـــﻮل ﭘﺮﺗﺎب

 ۱٫۵اﻟﯽ  ۲٫۵ﻣﺘـﺮ

 ۱٫۵اﻟﯽ  ۲٫۵ﻣﺘـﺮ

 ۱٫۵اﻟﯽ  ۲٫۵ﻣﺘـﺮ

 ۲٫۵اﻟﯽ  ۴ﻣﺘـﺮ

 ۴اﻟﯽ  ۶ﻣﺘـﺮ

 ۴٫۵اﻟﯽ  ۶٫۵ﻣﺘـﺮ

 ۸ﻣﺘـﺮ

 ۱۰ﻣﺘـﺮ
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ﮐﭙﺴـــﻮل دیاﮐﺴﯿﺪﮐﺮﺑﻦ Co2
اﯾﻦ ﮐﭙﺴﻮل ﺑﺮای ﺣﺮﯾﻖﻫﺎی اﻟﮑﺘـﺮﯾﮑﯽ و ﺗﺠﻬﯿـﺰات
اﻟﮑﺘـﺮوﻧﯿﮑﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد .زﯾﺮا اﯾﻦ ﺧﺎﻣﻮش
ﮐﻨﻨﺪهﻫﺎ ﻫﺎدی اﻟﮑﺘـﺮﯾﺴﯿﺘﻪ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ و ﺗﺎﺛﯿـﺮی ﺑﺮ روی
اﯾﻦ وﺳﺎﯾﻞ اﻟﮑﺘـﺮوﻧﯿﮑﯽ ﺑﺎﻗـﯽ ﻧﻤﯽﮔﺬارﻧﺪ.
اﯾﻦ ﮐﭙﺴـــــــــــﻮل در آزﻣﺎﯾﺸﮕــﺎهﻫــﺎ ،آﺷﭙــﺰﺧﺎﻧــﻪﻫﺎ و
ﻓﺮوﺷﮕﺎهﻫﺎ و ادارات و  ...اﺳﺘﻔــــــﺎده ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .اﯾﻦ
ﮐﭙﺴﻮلﻫﺎ در ﺑﺮﻧﺪ ﮐﺎوه و درﯾﺎ و در اوزان ﻣﺨﺘﻠﻒ
ﺗﻮﺳﻂ ﺷـﺮﮐﺖ ﺑﺎران ﻣﺎﻣﻄﯿـﺮ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽﺷﻮد.



ﻣﺸﺨﺼــﺎت ﻓﻨــﯽ ﮐﭙﺴـــﻮل دیاﮐﺴﯿﺪﮐﺮﺑﻦ Co2
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ﮐﭙﺴـــﻮل ﮐـﺎوه ﻣﻤﺘــــﺎز
ﮐﭙﺴﻮلﻫﺎی ﭘﻮدر و ﮔﺎز ﮐﺎوه ﻣﻤﺘﺎز ﻣﺤﺼﻮل ﺟﺪﯾﺪ ﺷـﺮﮐﺖ
ﺑﺎران ﻣﺎﻣﻄﯿـﺮ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﮐﭙﺴﻮلﻫﺎ از ﻟـﺤﺎظ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑﺪﻧﻪ ،ﭘﻮدر
ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده و ﻫﻢﭼﻨﯿـﻦ ﺑﺴﺘﻪﺑﻨﺪی ﺗﻤﺎﯾﺰ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ ﺑﺎ
رﻗﺒﺎی ﺧﻮد دارﻧﺪ .ﺑﻪ ﻧﺤﻮی ﮐﻪ در وﻧﺪورﻟﯿﺴﺖ ﺳﺎزﻣﺎن آﺗﺶ
ﻧﺸﺎﯽﻧ ﺗﻬﺮان ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﮐﭙﺴﻮل در ﺳﺎﯾﺰﻫﺎی  ۱اﻟﯽ
 ۵۰ﮐﯿﻠﻮﮔﺮﻣﯽ ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ.
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ﺟﻌﺒﻪﻫـﺎی آﺗـﺶﻧﺸﺎﻧـﯽ
ﺟﻌﺒﻪ آﺗﺶﻧﺸﺎﯽﻧ از ﺑﻬﺘـﺮﯾﻦ ﺗﺠﻬﯿـﺰات ﺑﺮای اﻃﻔﺎء ﺣﺮﯾﻖ در واﺣﺪﻫﺎی ﺻﻨﻌﺘـﯽ،ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎی ﻣﺴﮑﻮﯽﻧ و اداری ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
اﯾﻦ ﺟﻌﺒﻪﻫﺎ ﻣﺤﻔﻈﻪﻫﺎی ﻧﮕﻬﺪارﻧﺪهی ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی اﻃﻔﺎء ﺣﺮﯾﻖ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ درون آنﻫﺎ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﻗﺮﻗﺮهﻫﺎی ﻧﮕﻪدارﻧﺪه،
ﺷﯿﻠﻨﮓ آﺗﺶﻧﺸﺎﯽﻧ و ﮐﭙﺴﻮلﻫﺎی اﻃﻔﺎء ﺣﺮﯾﻖ اﺑﺰارﻫﺎی اﻣﺪادی و  ...ﻧﮕﻪداری ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.

رﻧﮓ

ﻣﺪل

اﺑﻌﺎد

رﻧﮓﺑﻨﺪی ﻣﺘﻨﻮع و اﺳﺘﯿﻞ

ﺗﻮ ﮐﺎر و رو ﮐﺎر

۶۰ x ۷۰

رﻧﮓﺑﻨﺪی ﻣﺘﻨﻮع و اﺳﺘﯿﻞ

ﺗﻮ ﮐﺎر و رو ﮐﺎر

۶۰ x ۷۵

ﺳﻔﯿﺪ

ﺗﻮ ﮐﺎر و رو ﮐﺎر

۶۰ x ۶۰

رﻧﮓﺑﻨﺪی ﻣﺘﻨﻮع

دوﻗﻠﻮ

۷۵ x ۹۵

رﻧﮓﺑﻨﺪی ﻣﺘﻨﻮع

دوﻃﺒﻘﻪ

۶۵ x ۱۶۰
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ﺳﯿﺴﺘـﻢ اﻋــﻼم ﺣﺮﯾــﻖ

دﺗﮑﺘـــﻮرﻫــﺎی اﻋـــﻼم ﺣﺮﯾـــﻖ وﺳــﺎﯾـﻠﯽ اﻟﮑﺘـﺮوﻧﯿــﮑﯽ
ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺣﺮﯾﻖ اﻋﻢ از دود،
ﺣﺮارت و ...ﺣﺴﺎس ﻫﺴﺘﻨﺪ .اﯾﻦ دﺗﮑﺘﻮرﻫﺎ در اﻧﻮاع
ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ وﺟﻮد دارﻧﺪ و وﻇﯿﻔﻪ اﺻﻠﯽ و ﻣﺸﺘـﺮک آنﻫﺎ
ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺣﺮﯾﻖ و ﮔﺰارش ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ آن ﺑﻪ ﺗﺎﺑﻠﻮی
ﮐﻨﺘـﺮل ﻣﺮﮐﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ اﻋﻼم ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﻪ ﺻﻮرت
آژﯾﺮ و ﻧﺸﺎﻧﮕﺮﻫﺎی ﻫﺸﺪار دﻫﻨﺪه اﺳﺖ .ﺷـﺮﮐﺖ
ﺑﺎران ﻣﺎﻣﻄﯿـﺮ ﺗﺎﻣﯿـﻦ ﮐﻨﻨﺪه اﻧﻮاع ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی اﻋﻼم
ﺣﺮﯾﻖ در ﺑﺮﻧﺪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
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ﺗﺠﻬﯿـﺰات اﯾﻤﻨـﯽ و ﺗﺮاﻓﯿﮑﯽ

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

دﺳﺘﮑـﺶ ﻣﻌﻤـﻮﻟـﯽ
ﮐﻼه اﯾﻤﻨـﯽ ﻣﻌﻤـﻮﻟـﯽ
ﮐﻼه ﻣﻬﻨﺪﺳـﯽ
ﮐﺎورﻫـﺎی رﻧﮕـﯽ
ﻧﺎزل ﺳﻤـﺎوری
ﻟﺒﺎسﮐﺎر دوﺗﯿﮑﻪ و ﯾﮏﺳـﺮه
ﻣﺎﺳـﮏ
ﻣﺎﺳـﮏ ﺗﻤــﺎم ﺻﻮرت ﻣﮑﺴﻮن
ﺷﯿﻠﻨﮓ ﭼﯿﻨـﯽ در اﺑﻌﺎد ﻣﺨﺘﻠﻒ
ﻗـﺮﻗـﺮه  ۵۰و ۳۰ﻣﺘـﺮی
ﭘﺘـــﻮ
ﻓﯿﻠﺘـﺮ آﯽﺑ  -ﻣﺸﮑﯽ
ﻧـﻮار ﺧﻄـــﺮ
ﺗﺎﺑﻠــﻮ ﺧﻄـﺮ
ﺑﺮﭼــﺴﺐ
راﮐﺖ اﯾﺴـﺖ
ﮐﻠﻪ ﻗﻨـــﺪی ﮐﻮﭼــﮏ و ﺑــﺰرگ
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درب ﻣﻘــﺎوم ﺑـﻪ ﺣﺮﯾــﻖ ﺗـﮏ ﻟﻨﮕـﻪ و دو ﻟﻨﮕﻪ
درب ﺿﺪﺣﺮﯾﻖ ﺗﮏ ﻟﻨﮕﻪ ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ از اﺳﻢ آن ﻣﺸﻬﻮد اﺳﺖ دارای ﯾﮏ ﻟﻨﮕﻪ و ﭼﻬﺎرﭼﻮب ﺑﻮده اﺳﺖ و ﺑﺮای ﻣﻌﺎﺑﺮ ﺑﺎ
ﻋﺮض دﻫﻨﻪ ﻧﻬﺎﯾﺖ  ۱۲۰ﺳﺎﻧﺘﯿﻤﺘـﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد و درب ﺿﺪ ﺣﺮﯾﻖ دو ﻟﻨﮕﻪ دارای دو ﻟﻨﮕﻪ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﻌﺎﺑﺮ
ﻋﺒــﻮری ﺑﺎ دﻫﻨﻪ ﺑﯿﺶ از  ۱۵۰ﺳﺎﻧﺘـﯽﻣﺘــﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷـــﻮد.
درب ﺿﺪ ﺣﺮﯾﻖ ﯾﺎ ﺑﻪ ﺗﻌﺒﻴــــــﺮ ﺻﺤﻴــــﺢﺗﺮ درب ﻣﻘﺎوم در ﺑﺮاﺑﺮ ﺣﺮﯾﻖ ﺑﻪ درﯽﺑ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷـــﻮد ﮐﻪ در ﻣﺠـــﺎورت ﺣﺮارت
ﻣﻘــــﺎوﻣﺖ داﺷﺘﻪ و ﺑﺎﻋـــﺚ ﺟﻠﻮﮔﯿـﺮی از ﮔﺴﺘــــﺮش آﺗــﺶ در زﻣـــــــﺎن آﺗﺶﺳﻮزی ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ دﯾﮕﺮ ﺳﺎﺧﺘﻤـــﺎن ﻣﯽ
ﺷـــﻮد  ،ﻫﻤﭽﻨﯿـﻦ ﺑﺎﻋـــﺚ اﯾﺠﺎد ﻓﺮﺻﺖ ﮐﺎﻓــﯽ ﺟﻬﺖ ﺗﺨﻠﻴـــﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن در زﻣــــﺎن ﺑﺮوز ﺣـﺎدﺛﻪ ﻣﯽﺷـــــﻮد.
ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﻣﺒﺤﺚ ﺳﻮم ﻣﻘﺮرات ﻣﻠﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن در ﻣﻌﺎﺑﺮ ﺗﺮدد و ﺣﺴﺎس ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎ ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﻣﻘﺮرات
ﻣﺬﮐﻮر از درب ﺿﺪﺣﺮﯾﻖ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد  .درب ﺿﺪ ﺣﺮﯾﻖ در واﻗﻊ ﺣﺎﻓﻆ ﺟﺎن و ﺳﻼﻣﺖ ﺳﺎﮐﻨﯿـﻦ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ
ﮐﻪ از اﯾﻦ ﺣﯿﺚ ﻣﯽﺗﻮان آن را ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ و ﺣﯿﺎﯽﺗﺗﺮﯾﻦ درب ﺑﻪ ﮐﺎر رﻓﺘﻪ در ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻧﺎم ﺑﺮد.
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ﻟﯿﺴـﺖ ﺑﺮﺧــﯽ از ﻣﺸﺘـﺮﯾـﺎن ﺷـﺮﮐـﺖ ﺑـﺎران ﻣﺎﻣﻄﯿـــﺮ درﺳــﺎلﻫــﺎی  ۹۸ ، ۹۷و ۹۹

 .ﺑﺮق ﻣﻨﻄﻘﻪای اﺳﺘﺎن ﻓﺎرس .
 .ﺑﺮق ﻣﻨﻄﻘﻪای اﺳﺘﺎن زﻧﺠﺎن .

 .ﺷـﺮﮐﺖ ﺗﻌﺎوﯽﻧ ﺳﺎزﻣﺎن آﺗﺶ ﻧﺸﺎﯽﻧ زﻧﺠﺎن .
 .ﺷـﺮﮐﺖ ﺗﻌﺎوﯽﻧ ﺳﺎزﻣﺎن آﺗﺶ ﻧﺸﺎﯽﻧ ﻧﯿﺸﺎﺑﻮر .
 .ﺷـﺮﮐﺖ ﺗﻌﺎوﯽﻧ ﺳﺎزﻣﺎن آﺗﺶ ﻧﺸﺎﯽﻧ ﺑﺎﺑﻞ .
 .ﺷـﺮﮐﺖ ﺗﻌﺎوﯽﻧ ﺳﺎزﻣﺎن آﺗﺶ ﻧﺸﺎﯽﻧ ﻗﺰوﯾﻦ .
 .اداره ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﻣﺮﮐﺰی اﻫﻮاز .
 .اداره ارﺷﺎد ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن اﯾﻼم .
 .ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ اوراق و اﺳﻨﺎد ﺑﻬﺎدار آﻣﻞ .

 .داﻧﺸﮑﺪه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ و ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘـﯽ ﺧﺮاﺳﺎن ﺷﻤﺎﻟﯽ .
 .اداره ﮐﻞ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﯿﻌﯽ و آﺑﺨﯿـﺰداری اﺳﺘﺎن آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﻏﺮﯽﺑ .
 .ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﯿﻤﻪ ﺳﻼﻣﺖ اﯾﺮان .
 .ﺷﻬﺮداری ﺧﻤﯿـﻦ .
 .ﺷـﺮﮐﺖ ارﺗﺒﺎﻃﺎت زﯾﺮﺳﺎﺧﺖ اﺳﺘﺎن ﻓﺎرس .
 .ﺷﻬﺮداری ﻟﻨﮕﺮود .
 .ﺷﻬﺮداری ﺑﺎﺑﻠﺴـﺮ .
 .ﺷﻬﺮداری ﺑﺎﺑﻞ .
 .اداره ﮐﻞ ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ اﺳﺘﺎن اردﺑﯿﻞ .
 .ﺷﻬﺮداری ﺧﻤﯿـﻦ .
 .ﺷـﺮﮐﺖ ﺑﺮق ﻣﻨﻄﻘﻪاﯽﯾ زﻧﺠﺎن .
 .ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻫﻼل اﺣﻤﺮ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان .
www.BaranMamatir.com



دﻓﺘـﺮ ﻣﺮﮐـﺰی :ﺑﺎﺑﻞ ،ﮐﻤﺮﺑﻨــﺪی ﻏـﺮﺑـﯽ ،ﺟﻨــﺐ ﭘﻤﭗﺑﻨـــﺰﯾﻦ رﻣﻀــﺎﻧـﯽ ،ﺷـﺮﮐـﺖ ﺑـﺎران ﻣﺎﻣﻄﯿــﺮ
ﮐـﺎرﺧـﺎﻧـﻪ :ﺑﺎﺑﻠﺴـــــــﺮ ،اﻧﺘﻬـــــــــﺎی ﺷﻬــــــﺮک ﺻﻨﻌـﺘــــﯽ ﺑﺎﺑﻠﺴــــــــــﺮ ،اﻧﺘﻬـــــــﺎی ﺧﯿﺎﺑـﺎن ﺻﻨﻌـــﺖ۲
ﺗﻠﻔﻦ ۰۱۱ - ۳۲ ۱۹ ۷۲ ۸۴ - ۳۲ ۱۹ ۶۴ ۰۸ :ﻫﻤﺮاه ۰۹۱۰ ۲۱۳ ۶۰۱۳ :ﻓﮑﺲ۰۱۱ - ۳۲ ۲۰ ۲۵ ۸۳ :
www.baranmamatir.com | baran.mamatir@gmail.com | www.instagram.com/baranmamatir

