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 خط تولید سیستماتیك در سال سال مدیریت ارشد، دانش روز جهان و 20با تلفیق نیروی جوانی، تجربه تحقیقاتی بیش ازشرکت مهندسی شهرسازان مدرن 

و با ارائه انواع پایه چراغهای  محوطه ای مدرن و کالسیك آغاز -فعالیت شرکت در طراحی، تولید و عرضه چراغهای پارکی  .فعالیت خود را آغاز نمود  1384

و  مبلمان شهری اخیرأ با اضافه شدن فیلد و  ادامه یافت LED  ، انواع برج های نوری تلسكوپی و سیستمهای مجهز به المپخورشیدیخیابانی، چراغهای 

با ایجاد بزرگترین شبكه دسترسی به  صنعتی موعهاین مج .تكمیل گردیدو ورزشی، لوازم بازی کودکان و..  دستگاه های بدنسازی پارکی از قبیل:تجهیزات 

اماکن خصوصی ، و فضاهای باز در اقصی نقاط کشور اعم از شهرها، روستا ها، مراکز دولتی و غیردولتی شهریمبلمان  شهری، محصوالت مرتبط با خدمات

 300شهرداری، قریب به  800خانواده بزرگ مشتریان ما را بیش از .است و تولیدات خود مشغول کاال ها باغ، ویال و... به خدمت رسانی و ارائه جدیدترین مانند:

ا بالطاف الهی و پس از آن  به با اتكا تولیدیاین واحد . مرکز دولتی و شرکت خصوصی تشكیل می دهد مرکز آموزشی، سازمان، 250 دهیاری و نزدیك به

خستگی کارکنان  نیز پرسنل خالق، زحمتكش و فعال واحد تولید و نین با بهره مندی ازو همچ و بازاریابی اعضاء فهیم، جوان و آگاه دایره فروش همكاری

طراحی  مبلمان شهری را با موفقیت  پروژه روشنایی، ترافیكی و 2000 مدتی کوتاه توانست نزدیك به درخود؛ نصب و خدمات پس از فروش  ناپذیر دپارتمان

جلب رضایت کامل مصرف کنندگان  پس از ،روشنایی و مبلمان شهری خدماتی به عنوان یكی از پیشتازان صنعت -این گروه تولیدی . از اهداف مهمو اجرا نماید

و زمانی مناسب در استفاده از محصوالت ( GIS)از جمله: طراحی و تعیین موقعیت مكانی در این حوزه آشنا نمودن ایشان با ابعاد مختلف بهره وری و مشتریان،

و زیباسازی از مشخصات و جزئیات فنی  یدست اندرکاران حوزه معاونت خدمات شهر  آگاهی و ارتقاء سطح دانش  کمك بهین هدف؛ به موازات ا است. لذا

تولید، در انجام عملیات مشتریان ارتباطی دائمی و هماهنگ با  به همراه ایجاد ، از برنامه های اساسی این شرکت می باشد. همواره تحقق این دو مهمتولیدات

 میسر شده است.پشتیبانی تجهیزات با برنامه ریزی و به شكلی نظام مند  - خدمات ب ونص

 مزیت های رقابتی شهرسازان:

تحویل سریع -

کیفیت مطلوب  -

بسته بندی ایمن -

قیمت مناسب -

پرسنل مجرب اداری، تولیدی، نصب و خدمات پشتیبانی -

طراحی و تولید مطابق با استانداردهای ملی -

نصب و خدمات پس از فروش در سراسر کشورامكان ارسال،  -

قابلیت بازیافتبا  استفاده از بهترین و مرغوب ترین مواد اولیه -

سال تجربه تولید و ارائه خدمات در شاخه مبلمان شهری و روشنایی شهری 20 -
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 :سالمت و اخالق حرفه ای

 در بهره گیری از فرصت ها  رعایت هنجار های اجتماعی -1

 رقبا بر اساس شایستگی هارقابت و تعامل با  -2

  .وتامین کنندگان برد با مشتریان، پیمانكاران –انتخاب شایسته نمایندگان و تعامل برد  -3

 
 :برنامه های جاری

 ضمن افزایش رضایت مندی مشتریان توسعه و تنوع محصول از طریق بهره گیری از فن آوری های روز، -1

و سیستم های سوالر) استقبال از طرح استفاده از انرژی  LEDمصرف محصوالت فوق کم  تجاری سازی هر چه بیشتر و بهتر -2

 های جایگزین خورشیدی، بادی و... در تامین روشنایی (

 درتمامی مراحل تولید و عرضه محصول مشتری مستقیم و نظارت مستمرامكان  -3

 افزایش در تولید و بهره وری. -4

 
 :دستاوردهای مهم

 مرکز 1400شهری و ترافیكی در بیش از پروژه روشنایی، مبلمان  2000اجرای  -1

 ارتقاء سطح کیفی محصوالت -2

 زمان ممكن ارسال کاال در سریع ترین -3

 ساعت 72ارائه خدمات پس از فروش در کمتر از  -4

 صادرات به کشورهای همسایه؛ افغانستان، عراق و ارمنستان. -5
 

 : در دستور کار

 استفاده از مواد اولیه مرغوب تر با ماندگاری بیشتر -1

 ادامه خط مشی کیفیت  -2

 ارسال کاال و خدمات پس از فروش در زمان های کوتاه تر -3

 شرکت QCو  R&Dباالتر بردن سطح کیفی واحد  -4

 خاورمیانه و شمال آفریقا.ی راهبری بازار مبلمان شهری در سطح منطقه توسعه صادرات و  -5
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 مبلمان شهری -

 خیابانی، المان های شهری و.. () نیمكت و مخزن زباله، پایه پرچم، پایه های 

 سیستم های روشنایی شهری و محیطی -

 ) برج نوری، پایه چراغ، چراغ پارکی و ویالیی، انواع پرژکتور و.. (

 تزئینات شهری الکترونیکی و الکتریکی -

 ) انواع والواشر، ستاره فروزان، انواع ریسه و.. (

 ملزومات پارکی -

 کان و.. () دستگاه های ورزشی، لوازم بازی کود
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 لوازم بازی پارکی فلزی

 
در ساخت و ارائه این  شهرسازانخط مشی واحد تولید شرکت  استاندارد سازی، در نظر گرفتن ایمنی مصرف کننده و کیفیت مطلوب؛

 . تجهیزات است

مرغوب، رنگ با دوام و درنهایت  هایاتصاالت مقاوم، جوشكاری مناسب، بلبرینگ  فلزی،  لوله و قوطی های ضخیم بهره گیری از ورق،

 .آماده سازی لوازم بازی کودکان در طرح و مدل های دلخواه از مشخصه های ثابت آنهاست
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 :مشخصات فنی

 (mm 5تا  2استفاده از قطعات فلزی ضخیم و مناسب)  -1

 1 بهره گیری از بلبرینگ های درجه  -2

 عدم استفاده از زانویی در تولید -3

  CO2به روش  جوشكاری -4

 بتونه کاری پیش از رنگ -5

 الكترواستاتیك رنگ آمیزی به روش کوره ای -6
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 ارتباط با ما:

 آدرس دفتر تهران:

 1457854494کد پستی:     تهران، میدان توحید، خیابان پرچم، کوچه تاجور، پالک پنجم، طبقه سوم

 شماره های تماس:

 (                    021) 66564118و  66927986                                دایره فروش:                             

 (021) 66919234                   واحد نصب و خدمات پس از فروش:                            

 (021) 66578865و  66429015              واحد مشاوره و طراحی:                              

 (021) 66578853                                                 فكس:                                 

 
 

 وبسایت:

www.shahrsaazaan.com 

 ایمیل:

info@shahrsaazaan.com 

 تلگرام:

@shahrsaazaan 

 اینستاگرام:

Instagram.com/shahrsaazaan 
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