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التقدیم

INTRODUCTION

لقــد تــم تاســیس شــرکة هیــاکل یاســان الفلزیــة عــام 1994م بهــدف تصمیــم وانتــاج وتنفیــذ ابــراج خطــوط نقــل الطاقــة و االتصــاالت وکذلــک
جلفنــة القطــع الفلزیــة وذلــک فــی مســاحة قدرهــا  64الــف متــر مربــع بضمنهــا 8000متــر مربــع صــاالت االنتــاج  .ان طاقــة انتــاج هــذه الشــرکة تبلــغ
حوالــی  100الــف طــن ســنویا وانهــا تبدلــت وبفتــرة وجیــزة الــی احــد الشــرکات المتقدمــة فــی صناعــة الکهربــاء فــی ایــران.
ان شــرکة یاســان وبعــد عقدیــن مــن النشــاط وباالعتمــاد علــی الخلفیــات الالمعــة والمقــدرة الهندســیة ومهــارة العاملیــن فیهــا فتحــت طریقهــا فــی
اســواق المنطقــة واســتطاعت ان تصــدر اکثــر مــن  28000طــن مــن اعمــدة نقــل الطاقــة عــام 2016م وان تحصــل علــی لوحــة المصــدر االنموذجــی
الوطنــی وبنفــس المســیرة اســتطاعت التواجــد الموفــق والفاعــل فــی المشــاریع الوطنیــة لصناعــة الکهربــاء عــام 2018م وتــم تســجیل الشــرکة فــی
قائمــة الوحــدات االنتاجیــة االنموذجیــة.

1991

تاسیس الشرکة

بواسطة المندس محمد فارسی

1997

النمو الصناعی

رغبـــة الشـــرکات الصناعیـــة
الکبـــری التمویـــل فی شـــرکة
یاســـان

2002

الهیکل التنظیمی االداری

تدوین وتقییم دقیق للوظائف
والواجبات

2003

الحصول علی شهادة ISO
الول مرة بغیة رقی الجودة

2007

التمویل الممجدد

ازدیــاد طاقــة االنتــاج لحد 35
الــف طنــا فی الســنة
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نبذة تاریخیة
HISTORY

بالقــاء نظــرة عابــرة علــی تاریــخ صناعــة الکهربــاء فــی ایــران وتدشــین خطــوط نقــل الطاقــة نجــد ان ایــران کانــت تعتمــد بشــکل کبیــر علــی الصناعات
االجنبیــة بغیــة تجهیــز وتدشــین وتشــغیل خطــوط نقــل الطاقــة فــی ایــران .ولقــد کانــت الحاجــة الماســة ملموســة فــی هــذا االطــار المهــم وذات
البنــی التحتیــة وخاصــة بعــد التطــور والتقــدم المضطــرد الــذی شــهدناه فــی االقتصــاد االیرانــی و تبعیتــه الشــدیدة لصناعــة الکهربــاء .ومــن هــذا
المنطلــق فــان مجموعــة مــن المهندســین و االخصاییــن والذیــن تعلمــوا فــی هــذا المضمــار خــارج ایــران قــرروا تاســیس شــرکة یاســان للعمــل فــی
مجــال نقــل الطاقــة  .ونظــرا الــی الحاجــة الماســة لهــذه الصناعــة واالختصــاص ابرفیــع لموسســی الشــرکة اســتطاعت شــرکة یاســان وبفتــرة وجیــزة
لــن تتبــدل الــی وحــدة کبیــرة النتــاج الهیــاکل الفلزیــة فــی ایــران .وکمــا اســتهدفت الشــرکة االســواق الخارجیــة واســتطاعت تصدیــر منتوجاتهــا الــی
العدیــد مــن بلــدان آســیا وآفریقیــا.

2008

کسب المرتبة االولی للطاقة

باالعتمــاد علــی الکــوادر الماهــرة
والخلفیــات الالمعــة

2010

تحدیث االنتاج

تمویل جدید وشراء عدة اجهزة
من نوع CNC

2013

البدا فی الفصل الجدید

نشــاطات یاســان بالتعــرف
علــی االســواق الجدیــدة بغیة
التصدیــر

2016

المصدر االنموذجی

تصدیــر اکثــر مــن  27الــف طن
مــن اعمــدة نقــل الطاقة

2019

الوحدة الصناعیة االنموذجیة
دور الشــرکة فــی تنفیــذ ناجــح
للمشــاریع الوطنیــة
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منتجــــــــات

PRODUCTS

•ابراج نقل الطاقة المشبکة
•االبراج التلسکوبیة نقل الطاقة
•االبراج التلسکوبیة و المشبکة الخاصة باالتصاالت
•الهیاکل الفلزیة لنقل الطاقة ( جنتری )
•سائر الهیاکل الفلزیة
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ابــراج نقــل الطاقــة المشــبکة
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ابراج المشـــبکة نقل الطاقة

LATTICE TRANSMISSION TOWERS
وحالیــا یتــم التصمیــم واالنتــاج وجلفنــة جمیــع قطــع ابــراج نقــل الطاقــة المشــبکة وکمــا یتــم تنفیــذ مشــاریع  EPCفــی
هــذا القســم حیــث یعــد مــن مجمــل نشــاطات الشــرکة االصلیــة .ان جمیــع مراحــل االنتــاج تتــم باالســتفادة مــن فریــق
الســیطرة علــی الجــودة ســواء بالنســبة العــداد المــواد الخــام حتــی االنتــاج النهائــی وکل ذلــک یخضــع للدراســة والدقــة
المتناهیــة.
ان هــذا النــوع مــن ابــراج نقــل الطاقــة وبعــد التصمیــم فــی الوحــدة الهندســیة تنتــج بواســطة مکائــن ذاتیــة الحرکــة
( اتوماتیکیــة ) ونصــف اتوماتیکیــة وطبقــا للمواصفــاة الدولیــة  IEC60826و IEC60652ان الجــودة العالیةلمنتوجــات
هــذه الشــرکة والنصــب الســریع والســهل باســطة الفریــق التنتفیــذی یــودی الــی التقشــف فــی الوقــت والمصــادر المالیــة
واالنســانیة  .وانطالقــا مــن تجربــة الشــرکة المدیــدة فقــد تــم االســتفادة مــن هــذه االبــراج فــی خطــوط نقــل الطاقــة فــی
ایــران وکذلــک بعــض البلــدان االخــری التــی قمنــا بتصدیــر منتوجاتنــا لهــا .ان احــد مفاخــر هــذه الشــرکة هــو االســتفادة
مــن منتوجاتهــا وتســجیل اســم شــرکة یاســان فــی تنفیــذ المشــاریع ســواء الوطنیــة او المصــدرة.
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انـــواع االبراج المشـــبکة

TYPES OF LATTICE TOWERS

االبراج  63کیلو ولط

االبراج  132کیلوولط

ان خطــوط  63کلیــو ولــط تعــد مــن مجموعــة خطــوط
الضغــط العالــی حیــث تســمی ایضــا فــوق التوزیــع .ان ابــراج
 NN/AA/CCمــن االبــراج الرائجــة االنتاجیــة علــی هــذا
المســتوی فــی شــرکة یاســان وبشــکل مداریــن وهــی
تســتخدم بشــکل واســع فــی مناطــق مختلفــة فــی ایــران
ومنهــا فــی مشــاریع فارســان کــوه رنــک  -مدینــة شــاهرود
الصناعیــة  -کهربــاء فــارس  -الخــط الثانــی الیصــال المیــاه
فــی زاهــدان وغیرهــا.

ان خطــوط  132کیلــو ولــط تعــد مــن جملــة خطــوط الضغــط
العالــی وتســمی خطــوط فــوق التوزیــع ایضا وتم اســتخدامها
فــی ابــراج  2S2, 2T2, 2E2فــی مشــاریع محطــه میســان
 400ک ف  -محطــة غــرب العمــارة  132ک ف والــذي
يســتخدم فــي العــراق.

االبراج  230کیلو ولط

االبراج 400کیلو ولط

ان خطــوط  230کیلــو ولــط تعــد مــن جملــة خطــوط الضغــط
العالــی وتســمی خطــوط النقــل ایضــا و انهــا اســتخدمت
فــی ابــراج  T1/30-T1/10-HS1/LS160مــدار واحــد
واســتفید منهــا فــی مشــاریع الســنغال فــی قــارة آفریقیــا
حیثــت انتجــت وصممــت مــن قبــل شــرکة یاســان.

ان خطـــوط 400کیل ــو ولط تعد م ــن جملة خط ــوط الضغط
العالـــی وتس ــمی خط ــوط النق ــل ایض ــا واس ــتخدمت فی
ابـــراج  XA, XB, XC, XDم ــدار واحد و YA,YB, YC,
 YDمدار ی ــن و  XYA, XYB, XYC, XYDم ــدار واح ــد
حیـــث اس ــتفید منها ف ــی مش ــاریع العراق.

 / HSTاول برج مصنوع من الصفائح بمشــارکة شــرکة یاســان ومرکز بحوث الطاقة.
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عدد االبراج المجربة فی شرکة یاسان
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االبراج  230کیلو ولط

1

S4AL

1

HS2-10A

1

HS2-10

1

DS

2

T4A10

2

MS03A

2

LS2-3

2

DT15

3

T4A30

3

T2-30A

3

T2-30

3

DT30

4

T4A60

4

T2-60A

4

T2-60

4

DT60

5

S4CL

5

HS

5

DC0

5

GLSD03

6

T4C30

6

MS

6

DC10

6

GTD30

7

T4C60

7

T1DA

7

DC30-60

7

GTD60

8

DB2-3

8

T60

8

DC90

8

HST

9

DB2-35

9

S2EM

9

DC0-NEW

9

HST-COLD FORM

10

AA

10

T30-2

10

HS2-10 HAN

10

HS1-10 ANG

11

CC

11

T60-2

11

HS2-10 JAC

11

HS1-10 TAN

12

NN

12

KT3-DOUBLE PEAK

12

LS2-3 JAC

12

LS1-3

 / YAS Towerنظــام البرمجــة الکمبیوتــری لشــرکة یاســان للتصمیــم وتدشــین بارد افتراضی البــراج نقل الطاقة.
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االبراج التلســـکوبیة نقل الطاقة
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االبراج التلسکوبیة نقل الطاقة

MONOPOLE TRANSMISSION TOWERS

ان االبــراج التلســکوبیة او ذات العمــود الواحــد یســتفاد منهــا بصــورة عامــة فــی طر یــق نقــل الطاقــة
واالماکــن التــی یتعــذر فیهــا المــکان الــازم .ان هــذا النــوع مــن االبــراج یحتــاج الــی فضــاء اقــل وان
امکانیــة الصعــود فیهــا اقــل مــن االبــراج المشــبکة .مــن هــذا المنطلــق بــدات الشــرکة بانتــاج هــذا النــوع
مــن االعمــدة التلســکوبیة لنقــل الطاقــة للمــدن التــی یقطنهــا عــدد کبیــر مــن الســکان منــذ عــام 2005
م وحالیــا وصلــت طاقتــه االنتاجیــة  40الــف طــن ســنویا وان الفریــق االخصائــی یعــد احــد الموفر یــن
النــواع االعمــدة التلســکوبیة فــی ایــران.
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االبراجالتلسکوبیةوالمشبکةالخاصةباالتصاالت
TELECOMMUNICATION TOWERS
ان االبــراج الخاصــة باالتصــاالت المتنجــة فــی شــرکة یاســان تتمیــز بالتنــوع
الکبیــر مــن حیــث التصمیــم واالســتخدام .ان القســم االکبــر مــن الزبائــن
لهــذا المنتــوج هــو شــرکات االتصــاالت مثــل ( همــراه اول ) ( ایــران ســل )
وشــرکة االتصــاالت االیرانیــة .حیثــت تقــوم الشــرکة بانتــاج هــذه االبــراج طبقــا
للمواصفاتالعالمیــة وهــی منتوجــات یعرفهــا الزبائــن بصــورة جیــدة.
لقــد بــدات شــرکتنا منــذ عــام  2006م بانتــاج ابــراج االتصــاالت وهــی تنتــج فــی
اربــع مجموعــات اساســیة:
االعمدة الذاتیة الوقوف:
هذه االعمدة تحتوی علی  4-3قواعد تتصل احدها باالخر من االسفل.
االعمدة الربطیة:
هــذه االعمــدة یتــم ربطهــا باالســاک وتثبــت فــی االرض وتتــکا علــی متکــی
للســیطرة علیهــا .تتمیــز هــذه االعمــدة بخفــت وزنهــا وتحتــاج الــی اقــل مســاحة
لنصبهــا ویســتفاد منهــا للهواتــف النقالــة والرادیــو والالســلکی و شــبکات
الکمبیوتــر.
اعمدة مونوبل ( قاعدة انفرادیة ):
هــذه االعمــدة ذات قاعــدة انفرادیــة وتثبــت علــی قاعــدة ویســیطر علیهــا
بواســطة ثبــت القاعــدة.
اعمدة روف تاب ( المشبکة ):
هــذه االعمــدة ذات اشــکال مشــبکة وموبیلیــة تثبــت فــی الســطوح وصممــت
الســتخدما هنــاک.

الربطیـ ــة

الذاتیة الوقوف

روف تاب

مونوبل

عنوانالصفحة 1
عنوانالصفحة2
عنوانالصفحة3
عنوانالصفحة4
عنوانالصفحة5
عنوانالصفحة6
عنوانالصفحة7
عنوانالصفحة8

االبراج التلسکوبیة و المش ــبکة الخاصة باالتصاالت
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الهیاکل الفلزیة لنقـــل الطاقة (جنتری):
)SUBSTATION STEEL STRUCTURES (GANTRY

تســخدم هیــاکل جنتــری فــی محطــات نقــل الطاقــة وهــی تشــبه مــن حیــث االنتــاج
ابــراج نقــل الطاقــة .ان شــرکة یاســان تســاهم فــی المشــاریع التــی تقــام فــی ســائر
انحــاء ایــران وان هــذه الهیــاکل تصنــع بمقــدرة مختلفــة مــن  63کیلــو ولــط حتــی
 400کیلــو ولــط.
شــرکة یاســان کانــت والتــزال متواجــدة فــی المشــاریع الداخلیــة والخارجیــة بصــورة
غیــر مباشــر بصفتهــا الموفــرة للهیــاکل الفلزیــة لمحطــات نقــل الطاقــة وانهــا ســجلت
انتــاج  6000طــن جنتــری مــن خــال عقــد اکثــر مــن  50اتفاقیــة ناجحــة.

اسم المشروع

رب العمل

سنة البدایة

توفیر جنتری المحطات

شرکة یاسان

2001

تصمامیم وانتاج جنتری

شرکة فولمن

2002

تصمامیم وانتاج محطة  63کیلو ولط خوزستان

شرکة بارسیان

2002

انتاج جنتری محطة مهران  -دهلران

شرکة فرانیرو

2005

تصامیم وانتاج جنتری محطة اصفهان

شرکة برسان

2007

تصامیم وانتاج جنتری محطة المرد

الصین GTEPC

2017

عنوانالصفحة 1
عنوانالصفحة2
عنوانالصفحة3
عنوانالصفحة4
عنوانالصفحة5
عنوانالصفحة6
عنوانالصفحة7
عنوانالصفحة8

الهیاکل الفلزیة لنقل الطاقة ( جنتری )
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سائر الهیاکل الفلزیة:
OTHER STRUCTURES

ان الفریــق االخصائــی فــی شــرکة یاســان قــادرة علــی تصمیــم و انتــاج مــا یحتاجــه رب العمــل حســب
المواصفــات المطلوبــة وبــکل انعطــاف .وحالیــا فــان منتوجــات هــذه الشــرکة تســخدم فــی الکثیــر مــن
المشــاریع الوطنیــة وخــارج الوطــن وبــکل موفقیــة .وعلیــه فانــه اضافــة الــی منتوجــات الشــرکة ذات
الصلــة بخطــوط نقــل الطاقــة واالتصــاالت فهنــاک منتوجــات متنوعــة یتــم تصمیمهــا وانتاجهــا فــی شــرکة
یاســان منهــا مــا یلــی:
•ابراج تلسکی
•قواعد خطوط التوزیع الفلزیة
•الهیاکل الفلزیة لمحطات الکهرباء الشمسیة
•جریتینغ
•القواعد الفلزیة لخط مترو االنفاق
•أعمدة االضائة االعالم
عدد المشاريع الوطنية
اسم المشروع

رب العمل

انتاج جرتینغ منصات قسم 13و  22و  24و 18- 17

شرکة صدرا

هیاکل محطة برزکران الشمسیة

شرکة نیروسان

قواعد نقل الکهرباء لخط متروانفاق هشتجرد

شرکة فراب

قواعد تلسکی نمک ابرود الفلزیة

شرکة عمران ومسکن شمال

قواعد تلسکی الهیجان

شرکة بام سبز الهیجان

انتاج جریتینغ محطة بوشهر

شرکة آذر آب

عنوانالصفحة 1
عنوانالصفحة2
عنوانالصفحة3
عنوانالصفحة4
عنوانالصفحة5
عنوانالصفحة6
عنوانالصفحة7
عنوانالصفحة8

سائر الهیاکل الفلزیة

YASAN COMPANY

خدمات الجلفنة
GALVANIZING SERVICES
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عنوانالصفحة 1
عنوانالصفحة2
عنوانالصفحة3
عنوانالصفحة4
عنوانالصفحة5
عنوانالصفحة6
عنوانالصفحة7
عنوانالصفحة8

خدمات الجلفنة

GALVANIZING SERVICES

لقــد بــدات هــذه الشــرکةومنذ عــام  1994م وفــی اطــار خدمــات الجلفنــة
الســاخنة نشــاطاتها فــی هــذا المجــال ومنذ ذلــک تتم عملیات الجلفنــة الخاصة
بالفلــزات فــی مصانــع شــرکة یاســان .ان وحــدة انتاج الجلفنة وبمســاحة 3000
متــر مربعتبلــغ طاقتهــا االنتاجیــة  70الــف طــن مــن انواع الهیــاکل الفلزیــة  .کما ان
فریــق الرقابــة والســیطرة علــی جــودة االنتــاج مــن المنتوجــات المجلفنــة یعمــل
بصورة مســتقلة للقیام بدراســة جمیع المراحل بغیة الحصول علی منتوج ذات
جــودة عالیــة یتــم عرضهــا علــی الزبائــن.
یتــم فــی هــذه الوحــدة االنتاجیة للقطع الفلزیة طبقــا للمواصفــات ASTMA123
التــی تتــم جلفنتهــا وتقییمــا مــن ناحیــة الضخامــة ومقــدار االلتصــاق والغطــاء
الکمیــاوی.
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خدمات الجلفنة

GALVANIZING SERVICES

والجدیــر بالذکــر ان جلفنــة الفلــزات یتــم مــن خــال غطســها فــی المــواد المذابــة بدرجــة
 99/98بالمائــة حیــث یغطــی الســائل الســطح الظاهــر للفلــزات وهــذا مــا یقلــل تاکلهــا اثــر
العوامــل الجویــة ویطیــل مــن عمــر الفلــزات  .تتــم الجلفنــة علــی منتوجــات متنوعــة منهــا
االبــراج المشــبکة وابــراج االتصــاالت واالبــراج التلســکوبیة والجرینیــغ و الر یــل وجمیــع
الفلــزات کا االنابیــب و الحدیــد والصفائــح والعلــب الفلزیــة وغیرهــا .
المقاومة اما التآکل بعد الجلفنة
ضخامة الغطاء بالغالوانیزة

الفترة (علی اساس العام و5بالمائة جلفنة
Industrial
الصناعی

Urban
المدنی

Marine
البحری

Rural
خارج المدینة

Micrometer
میکرون

8-4

15-10

20-12

35-17

77-38

12-8

25-15

35-20

50-35

120-78

25-12

40-25

50-35

57-50

198-121

سر فصل 1

عنوانالصفحة 1

سر فصل 2

عنوانالصفحة2

سر فصل 3
سر فصل 4
سر فصل 5
سر فصل 6
سر فصل 7

عنوانالصفحة3
عنوانالصفحة4
عنوانالصفحة5
عنوانالصفحة6
عنوانالصفحة7
عنوانالصفحة8

خدمات الجلفنة

YASAN COMPANY
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االدارة للمشاریع
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االدارة للمشاریع

بالنظـــر الـــی منحـــی التطـــور والتوســـع الصناعـــی فـــی ایـــران
وازدیـــاد تدریجـــی للمشـــاریع العمرانیـــة ومشـــاریع البنـــی
التحتیـــة وکذلـــک المشـــاریع الصناعیـــة خاصـــة صناعـــة
الکهربـــاء فان االدارة الصحیحة للمشـــاریع فـــی هذا المجال
لیعـــد مـــن الضروریـــات وعلیـــه فقد قامت شـــرکة یاســـان
بایجـــاد قســـم تخصصـــی فیمجـــال االدارة للمشـــاریع .فـــی
الحقیقـــة ان المشـــروع بمثابـــة سلســـلة مـــن العملیـــات
المعقـــدة وغیـــر المکـــررة وهـــذا ما یتـــم ادارته فی شـــرکتنا
وان رقابـــة المشـــروع احد الســـواعد للجودة یتـــم فی هذا
ا لقسم .

INSTALLATION SERVICES

االدارة مشــاریع خطوط نقل الطاقة

عنوانالصفحة 1
عنوانالصفحة2

االدارة مشاریع خطوط نقل الطاقة

عنوانالصفحة3

EPC TRANSMISSION LINE PROJECTS

ان شــرکة یاســان بصفتهــا المقــاول رقــم  1فــی مجــال الکهربــاء بــوزارة الطاقــة تعــد دومــا احــد الشــرکات الخاصــة
المتقدمــة فــی المشــاریع العمرانیــة لصناعــة الکهربــاء .والن ادارة مشــاریع خطــوط نقــل الطاقــة تتــم علــی اســاس
وفــی طــار الضرورویــات الدولیــة مثــل  H.S.Eفــان مثــل هــذه المشــاریع تتحلــی باالهمیــة القصوی بالنســبة للمصالح
الوطنیــة والنمــو االقتصــادی وهــذا مــا یضــع المســئولیة الکبیــرة علــی الشــرکات مثــل شــرکة یاســان.ان عملیــات ابــراج
نقــل الطاقــة التنفیذیــة یشــتمل علــی المســاحة وتعییــن لطریــق وبنــاء االســاس ونصــب االبــراج وســحب االســاک
بواســطة مکائــن ثقیلــة وشــبه ثقیلــة وباشــراف فریــق لتنفیــذ بشــرکة یاســان.

عنوانالصفحة4
عنوانالصفحة5
عنوانالصفحة6
عنوانالصفحة7
عنوانالصفحة8

االدارة مشاریع مهمة خطوط نقل الطاقة  400کیلو ولط
اسم المشروع

كمية المشروع (طن)

رب العمل

خط  400کیلوولط البلد سوریه

9000

الشرکة صانرجی

خط  400کیلوولط زاهدان -بم

7000

شركة كهرباء المنطقة سیستان و بلوشستان

خط  400کیلوولط عسلویه  -فسا

6500

المنظمة التطویر بالکهربا االیرانی

خط  400کیلوولط گتوند  -شازند

6000

الشرکة برسان

االدارة مشاریع مهمة خطوط نقل الطاقة  230کیلو ولط
اسم المشروع

كمية المشروع (طن)

رب العمل

خط  230کی فی البلد سوريا

14000

الشرکة صانرجی

خط  230کی فی غایتی -دندی

3500

شركة كهرباء المنطقة زنجان

خط  230کی فی البلد سنغال

3200

الشرکة نصب نیرو

خط  230کی فی البلد البنغالدیش

3000

الشرکة صانرجی

االدارة مشاریع مهمة خطوط نقل الطاقة  132کیلو ولط
اسم المشروع

كمية المشروع (طن)

رب العمل

خط  132کی فی میسان  - 400غرب العمارة

1500

الشرکة العامة لنقل الطاقة الکهربائیة المنطقة الجنوبیة

خط  132کی فی بنجوین  -سیدصادق

1000

الشركة ديان إلقليم كوردستان

خط  132کی فی طرح انتقال خراسان

2000

الشرکة مهام شرق

خط  132کی فی انشعاب زرین آباد

1400

الشركة كهرباء المنطقة غرب

االدارة مشاریع مهمة خطوط نقل الطاقة  63کیلو ولط
اسم المشروع

كمية المشروع (طن)

رب العمل

خط  63کی فی کویرزدایی کاشان

1744

الشرکة فرانیرو

خط  63کی فی سروستان-سعادت آباد

1200

الشرکة تبدیل انرجی

خط  63کی فی میامی  -ری آباد

1200

الشرکة سیم نور بویا

خط  63کی فی البلد سوريا

5000

الشرکة صانرجی

االدارة مشاریع مهمة خطوط نقل الطاقة التلسکوبیة
المشروع

رب العمل

خط دو مداره  132کی فی شرکت کاغذ سازی

الشرکة بردیس ورقة فارسیان

خط چهار مداره  66و  230کی فی جامعة شیراز

شركة كهرباء المنطقة فارس

خط دومداره  132کیلوولت کی فی سعدی  -صدرا

شركة كهرباء المنطقة فارس

خط  66کی فی ملک مکان

شركة كهرباء المنطقة فارس

خط  230کی فی محطة توليد الكهرباء شهید منتظری

الشرکة مصفى نفط اصفهان
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مشاریع الهیاکل الفلزیة لنقل الطاقة ( جنتری )
TELECOM PROJECTS

هیـــاکل جنتـــری تعـــد احـــد الهیـــاکل التـــی لهـــا المزیـــد م ــن االس ــتخدامات ف ــی محط ــة نق ــل
الطاقـــة .تتـــم عملیـــات ایجـــاد االســـاس و نصـــب جنتـــری م ــن قب ــل الر ی ــق التنفی ــذی لش ــرکة
یاســـان .ولقـــد قامـــت شـــرکتنا بتنفیـــذ العدیـــد مـــن مش ــاریع  EPCحی ــث ت ــم انتاجه ــا ونص ــب
جمیـــع هیـــاکل جنتـــری مـــن قبـــل شـــرکة یاســـان .ولقـــد ت ــم رعای ــة جمی ــع الزام ــات الس ــامة
والمحیـــط وباالخـــذ بنظـــر االعتبـــار المواصفـــات الدولیـــة خ ــال تنفی ــذ مش ــاریع ش ــرکة یاس ــان.
االدارة مشاریع مهمة الهیاکل الفلزیة لنقل الطاقة ( جنتری )
اسم المشروع

كمية المشروع (طن)

رب العمل

محطة كهرباء مهران  -دهلران
 -بیستون

400

الشرکة فرانیرو

محطة كهرباء افغانستان

350

الشرکة نوین سیمیا

محطة كهرباء مهاباد

320

الشرکة فارسیان

محطة كهرباء المرد

350

China Energy Egineerig Group Tianjin Electric Power
)Construction Co. (TEPC

عنوانالصفحة 1
عنوانالصفحة2
عنوانالصفحة3
عنوانالصفحة4
عنوانالصفحة5
عنوانالصفحة6
عنوانالصفحة7
عنوانالصفحة8

االدارة مشاریع الهیاکل االتصالتیة
TELECOM PROJECTS

باشــکال متنوعــة وعلــی اســاس الموقــع یتــم تصمیــم وانتــاج الهیــاکل االتصالتیــة مــن قبــل شــرکة
یاســان .کمــا ان االنتــاج یتــم حســب طلــب الزبــون ورب العمــل ویتــم تزییــن االعمــدة فــی المناطــق
الســیاحیة وکمــا یمکــن تغطیتهــا بشــکل اشــجار جمیلــة.
االدارة مشاریع مهمة الهیاکل االتصالتیة
اسم المشروع

كمية المشروع (طن)

رب العمل

الشرکة ایرانسل

900

2007

الشرکة همراه اول

860

2007

الشرکة مخابرات ایران

1200

2009

الشرکة رایتل

840

2008

YASAN COMPANY
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Exportation Activities

أنشطة التصدير
ان التواجـــد الفاعـــل والناجـــح فی االســـواق الدولیة احـــد االهداف بعیدة المدی لش ــرکة یاس ــان  .وقد
افلحـــت الشـــرکة وبواســـطة کوادرهـــا الماهـــرة وذات التجربـــة الغالیة بتحقی ــق جانب من ه ــذا الهدف.
حالیا تقوم الشـــرکة بالتســـویق من خالل المشـــارکة فی المعـــارض الدولیة ورفع ج ــودة االنتاج والتواجد
فـــی المناقثـــات والمزایـــدات الدولیـــة وانهـــا تســـتطیع ان تکـــون احد المنافس ــین ف ــی اس ــواق المنطقة
واالســـواق العالمیـــة  .وان الشـــرکة حصلت علی الصیت العالی فی اس ــواق المنطقة وتع ــد احد الوحدات
الصناعیة الکبیرة المنافســـة.
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Exportation Experience

تاریخ التصدير
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ان شــرکة یاســان تعــد حالیــا احــد الشــرکات المصــدرة االنموذجیــة فــی البــاد و وزارة الطاقــة وان الکثیــر
مــن منتوجاتهــا تصــدر الــی البلــدان المختلفــة وان منتوجــات الشــرکة مضمونــة حســب المقاییــس الدولیــة
وتعــد مــن الســلع االیرانیــة ذات الجــودة العالیــة ویمکــن االســتفادة منهــا لمشــاریع البنــی التحتیــة فــی
مختلــف بلــدان العالــم.
اسم المشروع

كمية المشروع (طن)

البلد

سنة البدایة

خط  132کی فی میسان  - 400غرب العمارة

1500

العراق

2019

خط  132کی فی بنجوین  -سید صادق

850

العراق کوردستان

2013

خط  400کی فی

7000

أرمينيا

2017

خط  66کی فی

5000

سوریا

2014

خط  400کی فی

9000

سوریا

2014

خط  230کی فی

14000

سوریا

2014

خط  230کی فی بیبیانا  -کامیلیا

3000

بنغالدش

2012

خط  225کی فی

3154

سنغال

2005

خط  66کی فی

801

سوریا

2004
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Honors

مرتبة الشرف
ان شــرکة یاســان وبخلفیــة حوالــی  25عامــا مــن النشــاطات وبســبب چــودة منتوجاتهــا ورعایــة حقــوق
الزبائــن وفاعلیتهــا فــی تنفیــذ مشــاریع البنــی التحتیــة الوطنیــة قــد نالــت الکثیــر مــن المکاســب والنجــاح
وان الکــوادر التقنیــة و االداریــة للشــرکة تســعی دومــا برقــی نشــاطاتها ورفــع جــودة منتوجاتهــا وتقدیــم
المزیــد مــن الخدمــات لزبائنهــا وانهــا تعمــل دومــا بغیــة المزیــد مــن الجــودة لمنتوجاتهــا وهــذا مــا جعلهــا
تحصــل علــی الصیــت الطیــب والســمعة العالیــة فــی االســواق الداخلیــة و الخارجیــة.
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Some Customers of Yasan Company

ان بعض زبائن شرکة یاسان
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YASAN COMPANY
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A Powerful Elite

Gallery

صالة عرض

جهاز CNCحدید زاویة وصفائح

جهاز  CNCمنشار شریطی

جهاز  CNCلوحة

جهاز  CNCقطع لوحة

المنشار

مکان التجمیع

مظهر المصنع

احواض الغسیل بالحوامض

حوض الجلفنة

مباریات کرة الصاالت

مباریات کونغو العالمیة 2017

یوم االرض النظیفة 2018
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