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معرفی اج�لی رشکت

نام رشکت:

گروه حفاظتی ایمن

تاریخ تاسیس: 

سال ١٣٦٣

محورهای اصلی فعالیت:

• �ایندگی و واردکننده دوربین های ACCESS در ایران

• فروش دوربین مداربسته در اصفهان 

• فروش دوربین مداربسته وارسال به �ام نقاط ایران

• فروش همکاری دوربین مداربسته با رشایط ویره

• نصب دوربین مداربسته در اصفهان

• فروش دزدگیر اماکن و دزدگیر اتومبیل 

• نصب دزدگیر اماکن و دزدگیر اتومبیل

• فروش لوازم جانبی دوربین مداربسته

• فروش لوازم جانبی دزدگیر

• فروش عمده دوربین مداربسته

• فروش عمده دزدگیر

هیئت مدیره:

مهران پیوند حیدری، مرتضی پیوند حیدری، مهدی پیوند حیدری، منوچهر پیوندحیدری

وب سایت:

www.IMENSG.ir

ایمیل:

IMEN121@yahoo.com
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آشنایی با رشکت

گــروه حفاظتــی ایمــن در دهــه ى شــصت فعالیــت خــود را بــا طراحــی ،  ســاخت و تولیــد انبــوه سیســتم هــای حفاظتــی آغــاز کــرد و از پیشــگامان ایــن امــر در اســتان شــد 

و ایــن آغــازی بــود بــرای نزدیــک بــه چهــل ســال فعالیــت در مســیر تحقــق امنیــت و آســایش .

گــروه حفاظتــی ایمــن از ابتــدای تأســیس رشوع بــه فرهنــگ ســازی و آشــنایی عمومــی بــا بســرت مــورد نیــاز سیســتم هــای حفاظتــی و ضدرسقــت �ــود وطــی ایــن ســال هــا 

همــگام بــا پیرشفــت ایــن صنعــت ، از جملــه طراحــی و تولیــد سیســتم حفاظــت اماکــن و نصــب سیســتم هــای نظــارت تصویــری بــه روز رســانی شــد و اکنــون وارد کننــده و 

ارائــه دهنــده ى دوربیــن هــای مــدار بســته ی آنالــوگ ، تحــت شــبکه و کلیــه ی تجهیــزات حرفــه ای نظــارت تصویــری مــی باشــد. 

هــر تجــارت موفقــی وابســته بــه اصولــی همچــون ؛ مشــرتی مــداری ، قیمــت مناســب ، کیفیــت و خدمــات پایــدار اســت ؛ ارائــه ى خدمــات حفاظتــی بــه ارگان هــای 

دولتــی وخصوصــی ، کارخانجــات ، کلیســاها ، بی�رســتان هــا ، مــدارس و مــوزه هــای اســتان گــواه تــالش ایــن رشکــت بــرای ایــن مهــم بــوده و هســت. 

خدا را شاکریم برای سال ها توفیق ارائه ى بهرتین خدمات به هموطنان عزیزمان.

گــروه ایمــن اولیــن وتنهــا �ایندگــی دوربیــن هــای مداربســته اکســس در ایــران مــی باشــد و امــروز پــس از ســال هــا مفتخریــم موجــب جلــب رضایــت مشــرتیان عزیزمــان 

شــده ایــم. ایــن رشکــت بــا شــعار تجربــه مــا ضامــن امنیــت ش�ســت و بــا در اختیــار داشــ� کادر فنــی متخصــص ، بــا تجربــه و متعهــد و ارائــه خدمــات ، توضیحــات 

و مشــاوره رایــگان قبــل از فــروش و بعــد از فــروش بــه موفقیــت هــای چشــم گیــری رســیده اســت و آمادگــی خــود را جهــت ارائــه انــواع پــروره هــا بــه صــورت همــکاری و 

پی�نــکاری و مجــری اعــالم میــدارد.
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چارت سازمانی
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ژمشرتیان و پروره های شاخص

اماکن فرهتگی آموزشی ورزشی:

دانشگاه فوالد

دبیرستان شهید غفار زمانی علویجه

پژوهشکده ریاضیات دانشگاه اصفهان

باشگاه بیلیارد نیک سان

کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان

دانشگاه ه� استانداری

دانشگاه ه� سنگ تراش ها

رشکت ها و کارخانه ها:

کارخانه مهر الکرتونیک محمودآباد

صندوق قرض الحسنه ولی عرص عج اله آباده

ماشین سازی صفت بهشت آپادانا

صنایع ماشین سازی منظریه

صنایع آلومینیوم گداز

رشکت صبا فوالد مورچه خورت 

صنایع ماشین سازی رنجرب

موسسه حسابرسی کاربرد تحقیق 

صنایع چوب نیوکا

کارخانه شیر سویا اصفهان

پرورش ماهی دیناران شهرکرد

تعمیرگاه مرکزی رانیران 

صنایع MDF رازی

کارخانه ماشین سازی عطوفی ورپشت

صنایع کاغذ شله

دبیرستان شبانه روزی سالمتیان

کارخانه ریسندگی بافندگی رنجرب

رشکت ها و کارخانه ها:

رشکت گلخانه ای پارادایس

رشکت صنایع رسدخانه ای اصفهان

صنایع کاغذ آپادانا پک اصفهان

کارخانه UPVC اصفهان

کلینیک چشم پزشکی آبان

کارخانه ماشین سازی کیان صنعت هشت بهشت

کارخانه صنیع شهرک فناوری

کفش نهرین

کارخانه فوالد آلیاژی سپاهان

معدن شن وماسه طلوع 

کارخانه آبلیمو سلطانی

کارخانه آبلیمو تزرو

کارخانه پرشیا پاک پلیمر شهرضا

کارخانه ایران ترانس

مجموعه کارخانه جات کفش پادوا

صنایع ماشین سازی بریحی

کارخانه فراز برش سپاهان

رشکت نگین جام طلوع

صنایع چوب هوسپیان

مجموعه فرهنگی،ورزشی صاحب بن عباد

�ایندگی ایران خودرو ساالری اقلید فارس

�ایندگی سایپا ٣٣١٥ داران

کارخانه کاشی نگین

مجتمع دامپروری ربیعی برجن

سنگ کوبی باقری محسن آباد

کارخانه آجر اصفهان
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ژمشرتیان و پروره های شاخص

مجموعه های مسکونی و تجاری:

مجتمع تجاری پی�ن بلوار کشاورز

مجتمع مسکونی ایوان حکیم نظامی

مجتمع مسکونی نگارستان 

مجتمع مسکونی فوژان فوالدشهر

مجتمع مسکونی امین مالصدرا

مجتمع مسکونی طلوع باغ دریاچه

مجتمع مسکونی گلدیس ملک شهر

مجتمع مسکونی مسیبی شاهین شهر

مجتمع مسکونی دهخدا خانه اصفهان 

مجتمع مسکونی فیروز آذر

مجتمع مسکونی رسو آذر

مجتمع مسکونی پردیسان ٥آذر

مجتمع تجاری برجیان خانه اصفهان

مجتمع تجاری تک نگین شیخ صدوق

رشکت ها و کارخانه ها:

نیکان گوشت اصفهان(فراورده های گوشتی)    

کارخانه گز کرمانی(شهرک صنعتی فرودگاه)

کارخانه گز سکه      

کارخانه گز معراج

کارخانه آذرخش(وابسته به بهریزان)        

کارخانه نارسیس

ماشین سازی سلطانی

ماشین سازی طالئی

ماشین سازی اطلس

کارخانه پارس کوپال

کارخانه آلیاژی خرسند 

کارخانه گز ترنج                 

کارخانه ایزوگام دلیجان

مجموعه دام پروری رشیفی

رسدخانه بهروز

کارخانه سنگ نقش جهان

کارخانه سنگ پیروز

کارخانه  سنگ صدف

کارخانه سنگ توسعه

کارخانه سنگ طلوع

کارخانه سنگ آذرخش

کارخانه صنعت پیچ آزما

کارخانه آجر نقش جهان

کارخانه آجر فشاری سپاهان
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ژمشرتیان و پروره های شاخص

میراث فرهنگی:

کلیساس وانک

کلیسای مریم مقدس

کلیسای گریگور مقدس

کلیسای گئورگ

کلیسای حرضت لوقا

کلیسای سن استپانوس

کلیسای هاکوپ

کلیسای نرسس و رسکیس

کلیسای بتهلم

کلیسای بیت اللحم

کلیسای یوحنا

کلیسای رسکیس

کلیسای نرسس

آرامستان ارامنه اصفهان

مجموعه آموزشی آرسن ارامنه اصفهان

اماکن دولتی:

رشکت اتان گاز                

پست بانک روستای کیچی

بی�رستان زهرای مرضیه(س)

بی�رستان الزهرا(س)

بی�رستان غرضی

پارکینگ رشیف

رشکت حمل و نقل سی�ن سپاهان    

قرض الحسنه قائم آل محمد حبیب آباد

انبار پدافند هوایی ارتش پایگاه هشتم شکاری

تعاونی مرصف صدا وسی�

فروشگاههای اتکا اصفهان

آرامگاه امام زاده محسن

مدیریت ومه�نرسای بانک کشاورزی

دفرت رسپرستی همراه اول شعبه مرکزی

جایگاه بنزین ولی عرص(عج)

رشکت مسافربری لوان نور دولت آباد
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