
 

                                                                                                                                                                     27/02/1394سال تاسیس : 
                                                                                                27/05/1394مورخ  6021-35شماره و تاریخ ثبت پروانه : 

     411497484819کداقتصادي :  

                                                    14004928693شناسه ملی : 

    4324شماره ثبت :

                                                                                                                                                                                             مقدمه : 
و ضرورت و ایجاد مجتمع ها و شرکتهاي صنعتی و مجموعه هاي تجاري گسترش بی رویه شهرها وافزایش جمعیت شهرنشین 

ي مجتمع هاي مسکونی و تجاري و اداري و شرکتهاجرائم وتعمیم امنیت دراعماق و الیه هاي درونی محالت، پیشگیري ازوقوع  
قانون  23ماده 3وفرهنگی و تبصره ... ودرراستاي برنامه سوم توسعه اقتصادي ،اجتماعی ..و  شهرك هاي صنعتی دولتی و خصوصی 

س امنیت تامین امنیت عمومی وارتقاء سطح احسافرماندهی ناجا درخصوص  1383استخدام ناجا ودراجراي تدابیر ابالغی سال 
 تا گردید ایجاد ناجا پیشگیري پلیس نظارت تحت) انتظام مرکز(ومراقبتی حفاظتی خدمات مرکز عنوان تحت مرکزي ، درجامعه

درقالب موسسات خدمات  مورد تایید ناجادیده وبراساس قوانین جاري و آئین نامه هاي اجرائی با بکار گیري نیروهاي آموزش 
            اقدام نماید.درراستاي ساماندهی و قانونمند ساختن امور نگهبانی و خدمات انتظامی حفاظتی ومراقبتی 

                                                                                                                                        اهداف تشکیل موسسات خدمات حفاظتی و مراقبتی:       
                             .ط افراد متفرقه و بعضاٌ فاقد صالحیتساماندهی و قانونمند نمودن امور نگهبانی وخدمات انتظامی درحال اجراءتوس -1
                                              .ارتقاء ظرفیت و توان ناجا در پیشگیري ازوقوع جرائم و ارائه خدمات انتظامی و مراقبتی به مردم -2
                                  .تها با جلب مشارکت مردمی و نظارت نیروي انتظامارتقاء ضریب امنیت محالت و اماکن تجاري و اداري و شرک -3
       .پیشگیري از وقوع جرم و هرگونه تعرض به اماکن و اموال مردم -4

 خدمات حفاظتی و مراقبتی صیانت گستر کوثر شنایی با موسسهآ 

که از  صفاهان حمایت ودر راستاي تحقق اهداف فوق الذکر اعضاي هئیت مدیره و هئیت امناي دو شرکت سپاهان صیانت      
و درادامه به ز آغاتامین نیروي انسانی ، خدماتی وفیزیکی نیروهاي حفاظتفعالیتهاي خود را در حوزه تامین  1376سال 
تحت برنامه چهارم توسعه، مبادرت به تاسیس موسسه خدمات حفاظتی و مراقبتی صیانت گستر کوثر  قانون  122اجراي ماده منظور

شرکت فوق الذکر که مختصري از فعالیتهاي دو  گردیدثبت  1394سال این موسسه دراقدام و پیشگیري ناجاپلیس نظارت وکنترل 
                                                                                                                                                                      :می باشد  بشرح ذیل
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                                                                                                                                                                               شرکت صفاهان حمایت :
                                                                1389و 1388و 1387 هايسالدررکز پزشکی الزهرا(س) حفاظت فیزیکی متأمین نیروي  -1
                                                                                                                                                                         1386و 1385و 1384و1382هايسالدرحفاظت فیزیکی شرکت عمران بهارستان تأمین نیروي  -2
  ،گز  بادرود ،( نطنزتلف شرکت توزیع برق استان اصفهاناماکن شهرستانهاي مختاسیسات و فیزیکی حفاظتتأمین نیروي  -3

                                                 1391الی1382هايسالدر فریدونشهر ) ،فالورجان  ،لنجان  ،گز  ،شاهین شهر  ، کوشک ،نجف آباد 
                                                                                                                      1391الی1382هايسالدرتاسیسات و اماکن شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان فیزیکی حفاظت تأمین نیروي  -4
                                              1391و1390و1389و1387و1385هايسالدرحفاظت فیزیکی شرکت کوشش برق اصفهان تأمین نیروي  -5
                                                                                                                                                                                                                     1396الی1386هايسالدرنیروگاه جنوب اصفهان (مپنا) فیزیکی حفاظت وي تأمین نیر -6
                                                                  1388و1387و1386هايسالدر سازمان فرهنگی تفریحی شهرداريفیزیکی حفاظت تأمین نیروي  -7
                                                              1386سالدرنیروگاه شهید محمد منتظري فیزیکی حفاظت تأمین نیروي  -8
                                                                                                   1386سالدرمرات پوالد حفاظت فیزیکی نویدآلیاژتأمین نیروي  -9

                                                                      1388و1387هايسالدرحفاظت فیزیکی کارخانه خمیرو کاغذ اترك تأمین نیروي  -10
                      1394و1393و1390و1389و1388و1387هايسالدر اصفهان حفاظت فیزیکی سازمان قطارشهري یروين تأمین -11
                                                            1388سال درشرکت توزیع برق استان چهارمحال و بختیاري حفاظت فیزیکی تأمین نیروي  -12
                                                                                                                          1390و1389درسالسازمان آب منطقه اي اصفهان فیزیکی  حفاظتتأمین نیروي  -13
                                                                  1393و1392و1391هايسالدرفیزیکی شرکت توزیع برق استان اصفهان حفاظت تأمین نیروي  -14
                                                                             1396و1395و1394سالدر حفاظت فیزیکی پاالیش قطرانتأمین نیروي  -15
                                    1386و1385درسالهاي  سطح استاندر یدست عیصناسازمان میراث فرهنگی، گردشگري و  حفاظت فیزیکیتأمین نیروي  -16
                                                                                                                                                          1384و1383و1382درسالهايکمپ مجاور نیروگاه شهیدمنتظري  فیزیکیحفاظت تأمین نیروي -17
                             1397و1396و1395رانی اصفهان درسالهاي شرکت واحداتوبوس حفاظت فیزیکیتأمین نیروي  -18
                 1394و1393و1391سازمان قطارشهري اصفهان درسالهاي حفاظت فیزیکیتأمین نیروي  -19
                             1389و1385و1383معاونت بهره برداري شرکت برق منطقه اي اصفهان درسالهاي حفاظت فیزیکیتأمین نیروي  -20
                                                                                                                                                                                                                1392و1391و1390در سالهاي شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان شرکت تأمین نیروي انسانی   -21
                                   1388و1387مرکزپزشکی الزهرا(س) درسالهاي  شرکت تأمین نیروي انسانی -22
                                  1388و1387و1386مرات پوالددرسالهاي شرکت تأمین نیروي انسانی -23
                                         1384و1383اداري،فنی و مهندسی وخدماتی شرکت عمران بهارستان در سالهاي تأمین نیروي انسانی -24
                     1382اونت بهره برداري برق منطقه اي اصفهان در سالعخدمات اداري و فضاي سیزم تأمین نیروي انسانی -25

                                                                       1390و1389و1388و1387کارخانه خمیروکاغذانرك درسالهاي  نیروي انسانیتأمین  -26
                                                                                                                                    1390سازمان بازرگانی در سال تأمین نیروي انسانی -27
                                    1384نیمه ماهراداري و فنی شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان در سال  تأمین نیروي انسانی -28
            1390و1389مجتمع صنایع قائم الرضا در سالهاي شرکت تأمین نیروي انسانی -29
                                                                                          1391کاغذاترك درسالکارخانه خمیرو  تأمین نیروي انسانی -30
      1390و1387و1386و1385درسالهايغرب توزیع برق شهرستان  غرب و شمال يامورها يبردار نسانی بهرها تأمین نیروي -31
                                                     1395و1394و 1393و1390و1389سازمان قطار شهري اصفهان در سال تامین نیروي خدماتی -32
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                                                             1388 درسال ، دانشگاه اصفهان وقت پارهو  وقت تمامتأمین نیروي اداري خدماتی  -33
                                                          1386و1385هاي شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان در سالخدمات کارگري نیروي  نیتأم -34
                                                       1386و1385 هايشرکت توزیع برق شهرستان اصفهان در سال خدمات کارشناسینیروي  نیتأم -35
                                                                     1397و1395و1394و1393و1392و 1391هايسال در نیروي انسانی حوزه هنري استان اصفهان تامین -36
  ی استان اصفهاندست عیصناسازمان میراث فرهنگی ، گردشگري و  یو خدماتپشتیبانی تأمین نیروي انسانی اداري ،  -37

                                                                                                                                                           1389و1387و1386و1385درسالهاي
                                                                                    1397و1396سازمان عمران شهرداري اصفهان در سالهاي نیروي انسانی تامین -38
         يا و حرفهتعمیراتی و...) اداره کل آموزش فنی ،حرارتی،برودتی، و برقآب ،ی ساتیتأس،فضاي سبز  ،نیروي خدماتی (اداري نیتأم - 39

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               1390و 1389و 1388و  1385در سالهاي استان اصفهان 
                                     1384و 1383هايسالدرآموزش نیروهاي حفاظت فیزیکی  نیروگاه شهید منتظري -40
                                                                               1384و1383هايسالدر آموزش نیروهاي حفاظت فیزیکی  نیروگاه اصفهان  -41
                                                                                          1384سال در آموزش نیروهاي حفاظت فیزیکی  کارخانه نسوز اصفهان -42
                                  1384سال در وابسته يها اصفهان و شرکت يا آموزش نیروهاي حفاظت فیزیکی  شرکت برق منطقه -43
                                            1381سالدراصفهان به شعب و نقاط مختلف استان اصفهان  شگاهیحمل روغن مظروف از پاالقرارداد  -44
                                               1381سال در موتور مظروف از شکوه پالستیک به نقاط مختلف استان اصفهان حمل روغن قرارداد -45
                                                                                                              1382سالدر احداث فضاي سبز شهر عالمه مجلسی قرارداد -46
                                                                                        1382سالدراصفهان  يا برق منطقه يبردار نماسازي با معاونت بهره قرارداد -47
                                                     1382سالدر يبردار اصفهان ، معاونت بهره يا پستهاي برق منطقه يگذار و طعمه یپاش سم قرارداد -48
                                                          1383و1382هايسالدر به شرکت عمران شهر جدید عالمه مجلسی اهیفروش گل و گ قرارداد -49
                                                                       1382سالدر آهن جمهوري اسالمی ایران تأمین آب شرب ایستگاههاي راهقرارداد  -50
                                                        1397و1396و1390و1389و 1388و1387هايسالدر قرارداد نظافت صنعتی معدن حوض ماهی  -51
                                                                                                                                                                                                  1386ي استان اصفهان درسال ا و حرفهاداره کل فنی  در رستوران سرو غذاقرارداد طبخ و  -52
                                                                      1396و1390و1389و1388و1387در سالهايقرارداد فضاي سبز معدن حوض ماهی  -53
             1393و1392و1391درسالهايقرائت و توزیع ، کنتور خوانی، خدمات مشترکین امور برق شمال غرب شهرستان قرارداد  -54
  1393و1392و1391درسالهاي شهرستان اصفهانقرائت و توزیع ، کنتور خوانی، خدمات مشترکین امور برق نواحی قرارداد  -55
          1391درسال قرائت و توزیع ، کنتور خوانی، خدمات مشترکین امور برق مرکز شهرستان اصفهان قرارداد -56

                                                                               1398و1397و1396در سالهاي قرارداد قرائت و توزیع برق شهرستان نجف آباد -57
                                                                                         1394و1393درسالهايشهر ینیخمقرارداد قرائت و توزیع برق شهرستان   -58
                                                                   1395و1393و1392و1391هايسالدرقرارداد قرائت و توزیع برق شهرستان فالورجان  -59
                                                                                   1394 و1393و1391هايسالدرقرائت و توزیع برق شهرستان نطنز قرارداد -60
                                                                      1394و1393و1392و1391هايسالدرخوارتوزیع برق شهرستان بر قرارداد قرائت و -61
                                                                      1388 درسال قرارداد بازرسی قرائت و توزیع شرکت توزیع نیروي برق استان اصفهان -62
 1390الی1388درسالهاي قرائت و توزیع ، کنتور خوانی، خدمات مشترکین امور برق شمال غرب شهرستان اصفهان قرارداد -63
                                                 1385 سالبرق شهرستان اصفهان درامور شمال قبوض مشترکین  عیقرائت کنتور و توز قرارداد -64
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 1384و1383و 1382هايسالدر )نطنز کاشان ،آران وبیدگل،شهرستانهاي قبوض مشترکین در عیتوز قرائت کنتوروقرارداد  -65
                               1386و 1385و1384و1383و1382شهرستان فالورجان در سالهايقبوض مشترکین  عیتوز قرائت کنتوروقرارداد  -66
                                                                                                            1386و1385شهرستان برخوارو میمه در سالهاي قبوض مشترکین  عیتوز قرائت کنتوروقرارداد  -67
                                                                                                                                                                                     1387 و1386و1385در سالهاي استان اصفهان ي ) توزیع برق فشارقودیماندي (قبوض مشترکین  عیقرائت کنتور و توزقرارداد  -68
                                                                                                                                                                                                               1383سالدر شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان يا آموزش نصب کنتورهاي سه تعرفه -69
                                                                           1384کنترل و نظارت بر مأمورین قرائت کنتوروتوزیع قبوض مشترکین شهرستان اصفهان در سال -70
                                                                                                                                                                                                             1384توزیع برق شهرستان اصفهان در سالقطع وصل کنتور مشترکین بدهکار شرکت  -71
           و1386و  1385هاي شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان در سال شمال غربمور خدمات مشترکین امور انجام کلیه ا -72

                                                                                    1398و1397و1396و1395و1394و1393و1392و1391و1390و1389
  و1387و1386و 1385در سالهاي  توزیع برق شهرستان اصفهان   امور غربانجام کلیه امور خدمات مشترکین  -73

                                                                                                                      1398و1397و1396و1395و1394و1393و1388
                                                                                                        1386در سالي برق شهرستان اصفهان انبار مرکزخدمات  -74
    1389استان اصفهان در سال ی،وگردشگري دردست عیصناقرارداد امور خدمات عمومی و پشتیبانی سازمان میراث فرهنگی، -75
                                                                     1392 و1391و1390در سالهاي قرارداد امور اداري شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان -76
                                                                                                     1393و1392سالهايدر ي امور برق شهرستان فریدنبردار بهرهقرارداد  -77
                                                                                                                                                                                                             13971396وو1395و1394هايسالدرقرارداد اجرایی خدمات مشترکین امور برق شهرستانهاي کاشان ،شهرضا،خمینی شهر  -78
                                                                        1383و1382و1381هايسالدروساز مجموعه چهارباغ خواجو  مشارکت در ساخت -79
            1382سالدر، خردایش و تحویل  تأمین بنتونیت به شرکت فوالد مبارکه شامل استخراج از معدن ، حمل ، فرآوري  -80
    1383الی1381هايسال در یلحمل، فرآوري، خردایش و تحو، تأمین بنتونیت به شرکت مهندسی مرآت فوالد شامل استخراج  -81
 1383سال در تابعه يها اطفاء حریق دانشگاه هنر اصفهان و ساختمان ستمیمداربسته و س يها نیدورب يانداز تهیه ،نصب و راه -82

                                                                               :                                                                       شرکت سپاهان صیانت
                                                                 1387و 1386درسالهاي شرکت فرآورده هاي نسوزآذر و حفاظتی انسانی تأمین نیروي -1
                                                            1382و1381درسالهاي بهارستان دیشرکت عمران شهر جد  تأمین نیروي حفاظت فیزیکی  -2
                                                                     1398و1397درسالهاي شرکت پاالیش نفت اصفهان تأمین نیروي حفاظت فیزیکی -3
  1379و1378درسالهاي یگوشت يفرآورده ها يوبسته بند دیتول شرکت تأمین نیروي حفاظت فیزیکی -4

                                                                     1376و1375درسالهاي استان اصفهان ياداره راه و ترابر تأمین نیروي حفاظت فیزیکی -5
                                               1387و1386درسالهاي اصفهان کت صنایع ریخته گري آذرینشر تأمین نیروي حفاظت فیزیکی -6
                                                                                           1379و1378درسالهاي اژیآل دیشرکت نو تأمین نیروي انسانی -7
                                                                     1381و1380درسالهاي تیهدا يو نوساز شرکت توسعه تأمین نیروي حفاظت فیزیکی -8
                                                                                1382و1381درسالهاي شرکت رسول ماشین تأمین نیروي حفاظت فیزیکی -9

                                                   1385و1384درسالهاي شرکت برق منطقه اي استان اصفهان وي حفاظت فیزیکیتأمین نیر -10
                                                    1381و1380درسالهاي شرکت توزیع برق استان اصفهان تأمین نیروي حفاظت فیزیکی -11
                              1395و1394درسالهاي ره برداري شرکت برق استان اصفهانمعاونت به حفاظت فیزیکی تأمین نیروي -12
                                                                                 1389لغایت اسفندشرکت میراب زاینده رود تأمین نیروي انسانی -13
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                                                                            1377اسفند تیلغا يسازوزارت مسکن وشهر نیروي حفاظت فیزیکیتأمین  -14
                                                              1380اسفند تیلغا اپراتور مخابرات)نفت اصفهان (  شیشرکت پاال تأمین نیروي انسانی -15
                                                      1380مرداد تیلغا )ریق يرینفت اصفهان ( بارگ شیشرکت پاال تأمین نیروي انسانی -16
                                                                                                                                                                                                    1381و1380درسالهايشرکت مخابرات استان اصفهان  تأمین نیروي انسانی -17
                                       1392و1391درسالهاي  منتظريیریت تولید برق شهید محمد مد تأمین نیروي حفاظت فیزیکی -18
                                                                                                                                                                                                               1381و1380درسالهاي  دانشگاه اصفهان تأمین نیروي حفاظت فیزیکی -19
                                                          1381و1380درسالهاي رکت سهامی ذوب آهن اصفهانش تأمین نیروي حفاظت فیزیکی -20
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                                                                                                                                                       موسسه:هاي  فعالیتحوزه  
 درخود ،لجستیکی مالی پرسنلی، توانمندیهايبا توجه به بااستعانت ازخداوندمتعال وکوثرصیانت گستر مراقبتیخدمات حفاظتی و موسسه

 فعالیت می نماید: محورهاي ذیل

                                                                                                                                              محالت از مراقبت و حفاظت 
                                                                                                                                   عمرانی و تجاري و مسکونی هاي مجتمع از مراقبتو حفاظت
                                                                                                                                                                                                                                         سیلوها و رسانی سوخت هاي جایگاه، عمومی و خصوصی هاي انبار از مراقبتو حفاظت
                                                                                                                                                                                                                                                       ،بري مسافر هاي پایانه،بار تره و میوه میادیندرمانی،کشاورزي، ،عتیصن هاي مجتمع از مراقبتو حفاظت
                   خصوصی هاي بانک ، الحسنه قرض هاي ،صندوق اعتباري و مالی موسسات ، اداري اماکن از مراقبتو حفاظت
 ، ها پارك ها، وهمایش ها نمایشگاه، ها هتل ،،توریستی،ورزشی فرهنگی ، آموزشی رتی،زیاتفریحی، اماکن از مراقبتو حفاظت

    متبرکه بقاع و تاریخی هاي ابنیه

                                                                                                                                                                                  :ي موسسهفعالیتها قراردادها و اهم
                                                                                          :ذیل تقدیم میگرددبشرح   1395از سال خالصه اي از فعالیت هاي این مؤسسه در ادامه 

                                                                                                                                            1399پیمانکار شرکت برق منطقه اي اصفهان در سال  -1

                                                                                                                                    1398پیمانکار شرکت سیمان سپاهان اصفهان در سال   -2
                                                                                                          1398و1397فرشچیان در سالهاي پیمانکار مجتمع فرهنگی هنري استاد  -3
                                                                                             1398و1397و1396و1395پیمانکار شرکت پرستیژلند ایران  در سالهاي   -4
                                                                                1398و1397و1396پیمانکار سازمان مدیریت پسماند شهرداري اصفهان در سالهاي -5
                                                                                                         1397و1396پیمانکار سازمان عمران شهرداري اصفهان در سالهاي -6
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. نحو مطلوب وارد عمل شویمتوانیم باري از مسئولیت هاي سنگین شما کاسته و در راه خدمت رسانی به بخرسندیم در این راه 

   همبپیوست تعدادي از رضایت نامه هاي صادره توسط کارفرمایانی  که با این موسسه  قرارداد داشته جهت استحضار ضمیضمنا 
 .می باشد

                                                                                                                                                                
 

 مدیرعامل -مهدي هنرجو
 خدمات حفاظتی و مراقبتی موسسه

 کوثرصیانت گستر
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