


کارخانجـــات  گـــروه 
تبریز صنعت  یاقوت 

باشـــگاه فرهنگـــى، ورزشـــى 
گســـترش فـــوالد تبریز

شرکت بنیان دیزل

شـــرکت ماشـــین سازى 
تبــریز یاقـوت 

شرکت فنى و مهندسى 
سترگ آذران

دانشگاه علمى- کاربردى
بنیان دیزل

گروه صنعتى توانگران سهند

گـــروه  کارخانجـــات 
صنعتـــى ُدرپاد تبریز

مجتمع فوالد صائب تبریز

بازرگانـــى  گـــروه 
تبریـــز ُدرشـــاهین 

شـــرکت ســـازه هاى 
روش روشن  فضایى 

شـــرکت ذوب آهـــن 
تبریز شـــمس 

شـــرکت صنایع مس 
آذران سهند 

شـــرکت صنایـــع فـــرآورى 
آهن و تیتانیـــوم آذربایجان

فروآلیـــاژ  شـــرکت 
پارســـا شـــهریار 

شرکت هواپیمایى آتا

مجتمع  آتاسنتر

تبریز  فوالد  گسترش  شرکت 
به عنوان بزرگترین هلدینگ تخصصى گروه 
از   متشکل  َدریک،   گذارى  سرمایه  توسعه 
پروژه هاي  و  بزرگ  کارخانه  و  چندین مجتمع 
باشد  احداث، در حال فعالیت می  در دست 
این  در  مدیریت  نوع  تاسیس،  بدو  از  که 
تحت  گروه،  توسعه  تا  شده  سبب  شرکت 
استراتژیک  هاي  برنامه  ریزي   و  سیستم  ها 
داشته  جریان  بعدي  چند  و   علمی  بصورت 

باشد.
این  سازمانی  گستردگی  و  فعالیت  تنوع 
شرکت بسیار باال بوده و تولیدات کارخانجات 
شمش  انواع  شامل:  هلدینگ  این  صنعتى 
میلگرد  انواع   ،(Billet & Bloom) فوالدي 
(ساده، عاجدار و کالف)، انواع مقاطع فوالدى  
فرآورده  انواع  نبشى)،  و  ناودانى  (تیرآهن، 
هاى معدنى (سنگ آهن هماتیت و مگنتیت،  
کنسانتره تیتان،  سنگ آهک با خلوص باالى 
97درصد، سنگ سلیس با خلوص باالى 97 
طال)،  و  مس  کانسنگ  سنگ،  زغال  درصد، 
سازه هاى فلزى، جرثقیل سقفى، انواع لوله 
و  صنعتى  گاز،   ) گالوانیزه  و  فوالدى  هاى 
آبرسانى)، انواع قوطیهاى مربع و مستطیل ( 
صنعتى و ساختمانى ) و انواع ورق گالوانیزه 

مى باشند.
گذارى  سیاست  و  رویکرد  اخیر  سالهاى  در 
واگذارى  و  ساخت  مبناى  بر  گروه  این 
یا  و  نقد  صورت  به  تولیدى  کارخانجات 
گردیده  باعث  روند  این  باشد.  مى  فاینانس 
سرعت توسعه صنعتى و همراه با آن میزان 
چشمگیرى  افزایش  منطقه  در  اشتغالزائى 
داشته و فضا براى تولیدکنندگان به صورت 
صورت  به  مردم  عموم  براى  و  تخصصى 

مشارکت و سرمایه گذارى باز گردد.

سرمایه گذارى گسترش فوالد تبریز
|هلدینگ تخصصى|

4| شرکت سهامى عام |
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آشنایی با گروه کارخانجات یاقوت صنعت تبریز 

خط مشی

خدمات 

مزایاي رقابتی: قیمت تمام شده

مزایاي رقابتی: سرمایه انسانی

مزایاي رقابتی: تجهیزات و امکانات

مزایاي رقابتی: مطابقت با استانداردهاي داخلی و بین المللی    

مزایاي رقابتی: شرکت در نمایشگاه هاي معتبر

خالصه اي از پروژه هاي اجرا شده و در دست اجرا                      

طرح هاي آتی
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1
آشنایی با یاقوت صنعت تبریز

گروه کارخانجات یاقوت صنعت تبریزیکی از بزرگترین واحدهای تولید کننده سازه های 
فلزی در کشور می باشد که در سال 1384با سرمایه گذاری بخش خصوصی و در زمینی به 
مساحت 10هکتار با بیش از 3/5 هکتار فضای مسقف با ظرفیت اسمی 40000 تن در سال 
به منظور طراحی، تولید و اجرای انواع استراکچرهای فلزی سنگین و نیمه سنگین )سوله 
،خرپا و ...(جرثقیل های سقفی، انواع پلتفرم ها و سایر مصنوعات فلزی احداث گردید . 
این شرکت یکی از شرکت های زیر مجموعه سرمایه گذاری گسترش فوالد تبریز، وابسته 
به ُهلدینگ توسعه سرمایه گذاری َدریک می باشد که نقش مهمی در تسریع روند توسعه 

کارخانجات و مجتمع های صنعتی سرمایه گذاری َدریک دارد.

این گروه با در اختیار داشــتن تجهیزات ،امکانات و فضای کارگاهی منحصر به فرد و 
همچنین بیش از 300 نفر پرسنل متعهد و ماهر توانایی طراحی و اجرای انواع سازه 
های سنگین فلزی از قبیل ســازه های صنایع ذوب و ریخته گری و نورد،انواع سوله 
های صنعتی،سازه های فلزی ساختمانی پیش ساخته تجاری،خدماتی،طراحی و اجرای 
انواع آشیانه هواپیما،سالن های ورزشی و اجتماعات وسیع و فروشگاههای زنجیره ای 
سازه پل های ســنگین فلزی و همچنین طراحی و ساخت انواع جرثقیل، از قبیل 

جرثقیل های سقفی را در تُناژهای مختلف دارا می باشد.

Yagout sanat Tabriz 
Business Profile
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خط مشی شرکت

1. ایجاد اطمینان و جلب رضایت مشتریان و کلیه ذینفعان
2. ارتقاء دانش فنی مشتریان

3. ارتقاء مداوم کیفیت خدمات
4. ارتقاء سطح مهارت، توانمندي و دانش نیروي انسانی

5. ارتقاء سطح مشارکت و روحیه همکاري کارکنان شرکت
6. تقویت روحیه مشتري مداري در شرکت

7. آموزش و شایسته سازي منابع انسانی

٢

Company’s Approach

8. ارتقاء بهره وري شرکت با محوریت فن آوري اطالعات
9. استفاده از راه هاي جدید و بکارگیري دانش هاي نوین و استانداردهاي فنی و مهندسی

10. توجه به مشتریان و درك صحیح نیازها و انتظارات آنها و ارائه خدمات مطلوب
11. کسب رضایت مشتریان از طریق انجام به موقع تعهدات و ارائه بهینه خدمات

12. ارتقاء مستمر سیستم هاي تضمین کیفیت به منظور تأمین حداکثر رضایت مشتریان
13. ارتقاء سطح مدیریت کارفرمایی و نظارت بر اجراي صحیح پروژه ها
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٣
خدمـــات

 طراحی، ساخت و نصب انواع سازه هاي سنگین فلزي از قبیل سازه هاي صنایع ذوب و ریخته گري و نورد و ...
 طراحی، ساخت و نصب انواع سوله هاي صنعتی، خرپا و ...

 طراحی، ساخت و نصب انواع سازه هاي فلزي ساختمانی پیش ساخته، تجاري، خدماتی و ...
 طراحی، ساخت و نصب انواع جرثقیل هاي سقفی، دروازه اي و ...

 طراحی، ساخت و نصب انواع سازه فلزي آشیانه هواپیماها، سالن هاي ورزشی و اجتماعات وسیع و فروشگاه هاي زنجیره اي
 تولید انواع باکس ها و تیرورق هاي جوشی با مقاطع H و صلیبی با خط تولید اتوماتیک مجهز به سیستم هاي مونتاژ  

هیدرولیکی و جوشکاري اتوماتیک خطی و تابگیري هیدرولیک
 طراحی، ساخت و نصب انواع درب و پنجره فلزي

 طراحی، ساخت و نصب انواع درب و پنجره آلومینیومی
 طراحی، ساخت و نصب انواع کانکس
 طراحی، ساخت و نصب انواع کانتینر
 طراحی، ساخت و نصب انواع جعبه

Services



YagoutSanatTabriz
Steel Structure | Overhead Cranes | H-beam www.yagoutsanat . i r10 |

٤
مزایای رقابتی: قیمت تمام شده

امر طراحی کاریست تخصصی و بسیار دقیق و فاکتورهاي مهمی در طراحی دخیل هستند که بی توجهی به آنها منجر به 
عدم اقتصادي بودن طرح و همچنین نتیجه معکوس می گردد و استحکام و پایداري سازه را تضعیف نموده و موجب ایجاد 

حوادث جبران ناپذیر می شود.
این مجموعه با دراختیار داشتن کارشناسان مجرب مهندسی قادر به طراحی کلیه ي پروژه هاي ساختمانی، صنعتی و انواع 

سازه هاي فلزي با استفاده از نرم افزارهاي نوین و به روز مانند 
Tekla Structures" -" Solid works " -" Safe " -" Sap " -" Etabs " - " Autocad"d "و … می باشد.
طراحی و محاسبات دقیق انواع سازه ها و تهیه نقشه هاي مهندسی و دفترچه هاي محاسباتی، انتخاب بهترین شیوه اجرا 
منطبق به منافع شرکت و کارفرما ( اجراي راحت تر، سبک سازي سازه و کنترل دورریز مواد ) توانسته تا حد مطلوبی نیازهاي 

مشتریان را در این خصوص مرتفع سازد.

Competitive 
Advantages:
Cost Price



YagoutSanatTabriz
Steel Structure | Overhead Cranes | H-beam www.yagoutsanat . i r12 |

۵
مزایای رقابتی: سرمایه ا�سانی

با توجه به اینکه طراحی و اجراي سازه هاي سنگین فلزي به دلیل حجم کار و پیچیدگی هاي فنی به توان باالي فنی و تجربی 
نیاز دارد، گروه کارخانجات یاقوت صنعت تبریز با تکیه بر توان علمی و فنی متخصصان و تجربه کاري خود جزو معدود شرکت 

هایی است که توان اجراي پروژه هاي عظیم را دارا می باشند.
بخشی از واحدهاي این مجموعه به شرح ذیل می باشد:

 واحد فنی و مهندسی؛ با بیش از ده نفر مهندس سازه و مکانیک داراي مدرك تحصیلی لیسانس به باال
 واحد کنترل و تضمین کیفیت؛ با بیش از ده نفر مهندس سازه و مکانیک داراي مدرك تحصیلی لیسانس به باال داراي 

گواهینامه هاي مربوطه
 واحد تولید؛ با بیش از یکصد و پنجاه نفر مونتاژکار و جوشکار ماهر داراي  گواهینامه هاي مربوطه و بیش از ده نفر مهندس سازه و ...

 واحد برنامه ریزي؛ با بیش از پنج نفر مهندس صنایع و مدیریت صنعتی داراي مدرك تحصیلی لیسانس به باال
 واحدهاي ستادي و پشتیبانی؛ با بیش از شصت نفر نیروي متخصص

Competitive 
Advantages:
Human Resources
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مزایای رقابتی: �جهیزات و امکا�ات

Competitive 
Advantages:
Equipment & Facilities

۶

جهت ارتقاء کیفیت و ظرفیت تولید، داشــتن تجهیزات نوین و اتوماتیک ضروري می باشد، این مجموعه در بخش تولید و 
کنترل کیفی با دارا بودن تجهیزات مذکور این مهم را محقق نموده است که بخشی از این تجهیزات به شرح ذیل می باشد:

تجهیزات تولید
 دستگاه هاي برش شامل: [ اره نواري، اره اتشی، اره صابونی، گیوتین 3 و 6 متري و ... به تعداد بیش از 25 دستگاه

برش CNC (14*3)متر هواگاز به تعداد 1 دستگاه، برش با هواگاز به تعداد بیش از 30 دستگاه ]
 دستگاه هاي سوراخکاري: [ دریل هاي CNC ، رادیال، ستونی و مگنت دار  به تعداد بیش از 20 دستگاه ]

 دستگاه هاي ماشینکاري و تراش: [ فرز، صفحه تراش، تراش و ... به تعداد بیش از 20 دستگاه ]
 دستگاه هاي جوشکاري: [ زیرپودري، CO2، الکترودي و ... به تعداد بیش از 200 دستگاه ]

 دستگاه هاي پرس جهت پانچ زنی: [  از 20 تن تا 100 تن به تعداد 4 دستگاه ]
 ترانسپورت کارگاهی: [ لیفتراك و ... به تعداد 6 دستگاه، جرثقیل سقفی از 4 تن الی 20 تن به تعداد 16 دستگاه ]

 دستگاه شات بالستینگ: [ شات بالستینگ تمام اتوماتیک براي قطعات سنگین به ارتفاع 1 متر و عرض 3 متر و تا طول 
25 متر، شات بالستینگ نیمه اتوماتیک به تعداد 2 دستگاه، سند بالستینگ نیمه اتوماتیک به تعداد 2 دستگاه ]

 خط کامل H تیرآهن هاي بال پهن جوشــی: [ شامل خط مونتاژ، جوشــکاري زیرپودري 4 دستگاه و صاف کن در 
ضخامت هاي مختلف  به طول 140 متر، به ارتفاع جان تا 1/8 متر و عرض بال تا 0/8 متر با ظرفیت 800 تن در ماه ]

 تجهیزات کنترل کیفی: [ ست کامل تجهیزات تست جوش PT, MT, UT ، گیج کمبریج، کولیس ساعتی و دیجیتالی
میکرومترها، الکومتر ( ضخامت سنج رنگ ) و ... ]
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۷
مزایای رقابتی: مطابقت با استاندارهای داخلی و بین المللی

این شــرکت با ایجاد یک Data base عظیم از آخرین ویرایش کلیه استانداردهاي داخلی و بین المللی، کلیه عملیات 
طراحی و اجرایی خود را منطبق بر این استانداردها انجام می دهد و در واحد کنترل  و تضمین کیفیت نیز در حین ساخت 
براین اساس اقدام و در     Final book هاي مربوطه براساس این استانداردها تنظیم و در پایان عملیات همراه با کلیه 

تست شیت ها و گواهینامه ها تحویل کارفرمایان می گردد.

Competitive 
Advantages:
Compliance With
International And Local Standards
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٨
مزایای رقابتی: شرکت در نمایشگاه های معتبر

حضور فعال در نمایشگاه هاي معتبر داخلی و بین المللی باعث شده است تا با نیازهاي مشتریان خود آشنا شویم و بتوانیم 
فرایندهاي کاري خود را ارتقاء داده و تعامل سازنده اي داشته باشیم.

Competitive 
Advantages:
Participation in
High-Profile Trade Fairs
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٩
خ�صه ای از پ�وژه های اجرا شده و در دست اجرا

این مجموعه از تاریخ تأسیس تا کنون بیش از یکصدهزار تن سازه فلزي را طراحی، ساخت و نصب نموده است که خالصه اي از این 
پروژه ها به شرح ذیل بوده و گزارش کامل پروژه هاي اجرا شده  و در دست اجرا در رزومه کاري این شرکت می باشد.

پروژه هاي صنعتی، کارخانه اي و هواپیمایی:
 طراحی، ساخت و نصب سازه هاي فلزي مجتمع فوالد بناب ( فوالد شاهین، فوالد صنعت، فوالد سهند، فوالد شهریار و ... )

 طراحی، ساخت و نصب سازه هاي فلزي مجتمع فوالد عجبشیر ( فوالد صائب، ذوب آهن شمس فروآلیاژ شهریار پارسا و ... )
 طراحی، ساخت و نصب سازه هاي فلزي گروه صنعتی درپاد تبریز

 طراحی، ساخت و نصب سازه هاي فلزي شرکت ماشین سازي یاقوت تبریز
 طراحی، ساخت و نصب سازه هاي فلزي آشیانه هواپیمایی آتا

 ساخت و نصب سازه هاي فلزي پروژه گوگردزدایی از نفت و گاز پاالیشگاه تبریز
 ساخت و نصب سازه هاي فلزي کارخانه الیاف کائولن ارس

 ساخت و نصب سازه هاي فلزي کارخانه ذوب و ریخته گري آذرحدید بناب
 ساخت و نصب سازه هاي فلزي کارخانه بستنی دوستی

Featured & 
Under Construction 
Projects                      

 ساخت و نصب سازه هاي فلزي پست برق مرکزي شرکت فولمن
 ساخت و نصب سازه هاي فلزي شرکت سام شن ارس

 ساخت و نصب سازه هاي فلزي سردخانه اهر
 ساخت و نصب سازه هاي فلزي کارخانه معدن طالي زرشوران تکاب

 ساخت و نصب سازه هاي فلزي شرکت تک ظرف
... 

پروژه پل:
 پل روگذر تقاطع دامپزشکی، اره گر- شرکت آذرسیماب 

 پل رودخانه آدینان در استان کردستان، سقز- شرکت بیس راه 
 پل رودخانه مشکین شهر - شرکت عرشه ساز تبریز 

 پل خداآفرین- شرکت آذرسیماب 
 و ...
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طرح های آتی

 ایجاد و راه اندازي خطوط رول فرمینگ جهت ساخت پروفیل هاى زد، ورق ذوزنقه اى، گاردریل و عرشه فوالدى
  ایجاد و راه اندازي خط رول بازکن
  ایجاد و راه اندازي خط برش ورق

  ایجاد و راه اندازى خطوط تولید ساندویچ پانل سقفى و دیوارى
(Space Frame) کسب تکنولوژي، طراحی و ساخت سازه هاي خرپاي فضایی 

1٠
Future plans

پروژه هاي ساختمانی:
 ساخت و نصب سازه فلزي ساختمان لوکس مسکونی آقاي نیکجو در ولیعصر تبریز
 ساخت و نصب سازه فلزي ساختمان لوکس مسکونی آقاي باویلی در ولیعصر تبریز

 ساخت و نصب سازه فلزي ساختمان لوکس اداري و تجاري آقاي اکرامی در دروازه تهران
 ساخت و نصب سازه فلزي ساختمان مسکونی برج مینا- آقاي صباغ پوراصل در فردوس تبریز

 ساخت و نصب سازه فلزي ساختمان تجاري آقاي دهکردي در تهران
 ساخت و نصب سازه فلزي ساختمان هاي مسکونی- تجاري آقاي فیاضی در باکو

 ساخت و نصب سازه فلزي ساختمان هاي ویالیی شرکت Azco در باکو
 ساخت و نصب سازه فلزي ساختمان لوکس مسکونی دکتر جهانشاهی در ولیعصر تبریز

... 



کارخانه:
آذربایـجان شـرقی، جاده تبــریز-آذرشــهر، کیلــومتــر 6 جاده جــزیره اســـالمی
تلفن کارخانه:   2-33467160-041       تلفن مدیریت کارخانه: 33467165-041      نمابر: 041-33467166 

گروه بازرگانی ُدرشاهین)نمایندگی فروش محصوالت(:
بلـــوار ملــــت )دیــــزل آباد(، منطـــقه صنعــتی غـرب،  شـرکت بنیــان دیــزل
تلفن: 34480109-041                            نمابر: 34482140-041                            همراه: 09143956047

info@yagoutsanat.ir                        yagoutsanat@gmail.com


