
شركت مهندسي احداث گستر نيروي پارس در سال 1385 آغاز به فعاليت نمود و در مدتي بسيار كوتاه با ياري 
خداوند متعال مسير پيشرفت و توسعه در صنعت روشنائي را طي نمود و با توجه به انگيزه فراوان مديران جوان 
و توان متخصصين خود  موفق به طي مراحل رشد در كوتاهترين زمان ممكن گرديد و اكنون مفتخر به جذب 
تعداد بسيار زياد پروژه هاي روشنائي در سطح كشور مي باشد. مي توان گفت توليدات شركت احداث گستر از لحاظ 
كيفيت در باالترين سطح استاندارد بوده و همچنين قابل رقابت با توليدات حوزه خليج فارس مي باشد. سير تحول 
اين شركت كه با بررسي سه متغير ميزان توليد، فروش، پروژه های اجرايی و تعداد نيروي انساني جذب شده كاماًل 

مشهود مي باشد.
اهداف شركت بمنظور ادامه اين روند رشد و تكامل به شرح ذيل به صورت برنامه های كالن و دراز مدت تنظيم 

گرديده است:
1- توسعه، تنوع و به روز رسانی محصوالت توليدی از لحاظ كيفيت و ظاهر

2- استفاده از دانش فنی، نرم افزار و سخت افزارها به همراه استانداردهای معتبر بين المللی و آموزش مستمر در 
جهت ارتقاء توان طراحی، فنی، اجرايی و توليدی در جهت انجام هرچه بهتر فعاليتهای اين مرز و بوم

3- افزايش پرسنل مجرب با دانش فنی روز در جهت اشتغال زايی بيشتر
4- جلب رضايت مشتريان و كارفرمايان با ارائه خدمات به موقع و محصوالت با كيفيت

5- بسط و اشاعه توان فنی و اجرايی در سطح منطقه و نفوذ به بازارهای خاورميانه و بين المللی 
6- مطرح شدن به عنوان يک قطب صنعتی منحصر به فرد در عرصه منطقه ای و بين المللی
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هدف اصلي از روشنايي معابر، ميادين و اماكن، ايجاد محيطي مناسب جهت استمرار فعاليتها در طول شب مي باشد. اين فعاليتها 
از دو ديدگاه قابل بررسي مي باشند:

الف( وسايل نقليه؛
ب( اشخاص پياده.

در مورد وسايل نقليه، روشنايي كافي معابر باعث مي شود كه راننده بتواند موانع موجود را با جزئيات كامل مشاهده كرده و با 
اطمينان و در فرصت كافي از خود عكس العمل مناسبي نشان دهد، روشنايي مطلوب معابر، ميدان ديد اشخاص پياده را افزايش 

داده و موجب مي شود كه افراد بتوانند به راحتي و با جزئيات كامل محيط كار خود را ديده و كارهاي موردنياز را انجام دهند.
تأمين روشنايي مناسب معابر و محيط كار، منابع اقتصادي و اجتماعي زيادي را به دنبال دارد كه عمده ترين آنها به شرح ذيل است:

الف( كاهش حوادث و سوانح عمومي در محيط كار و جاده ها، حتي با ترافيک كم كه عمدتاً ناشي از عدم ديد كافي مي باشد.
ب( ايجاد امنيت و كاهش جرائم به علت نظارت بهتر.

ج( تسهيل و تسريع در تردد وسايل نقليه.
د( امكان ادامه فعاليتهاي صنعتي در شب كه باعث افزايش چشمگير بهره وري خواهد بود.

هـ( تبديل محيط كار و معابر به محيطي زيبا و فرح بخش در شب حين حفظ زيبايي آنها در روز.

Ehdas Gostar Nirooye Pars launched in 2006. Having obtained help from God, it took the first basic stages to 
develop and upgrade the lighting industry in a short period of time. In the beginning of its activities, due to the young 
Managers' career motivation and the abilities of the professional people, the company has been able to go through 
the developmental stages in the shortest possible time. Now, the company is proud of attracting a large number of 
national lighting projects. It can be said that the company develops a series of high-quality products in comparison 
to average standards and is compatible with the products of Persian Gulf region. Despite many active companies in 
this filed, this company has a very high gradients of growth in its life cycle which is evident through analyzing three 
variables of production, sales, and human resources. 
The main goals of the company are organized based on long-term strategic plans in order to continue this growth 
and evolution. They are as follow:
1.Developing, variation, and upgrading the products in terms of quality and appearance
2.Using technology, hardware, and software with international standards and continuous training in order to improve 
designing, technical, administrative, manufacturing, and operating capabilities to perform tasks effectively
3.Increasing the number of experienced personnel with technical knowledge in order to maximize the job opportunities
4.Attracting customers and clients by providing them on-time service and high-quality products
5.Developing and promoting technical and administrative abilities in the region and entering the Middle East and 
international markets
6.Being represented as a unique industrial hub in the regional and international contexts 

هدف اصلی از ایجاد سیستم های روشنایی

c b



شركت مهندسي احداث گستر نيروي پارس 
از بدو تأسيس با ورودي موفق به عرصه صنعت 

روشنايي كه بيانگر توان و ظرفيت باالي مجموعه 
در رقابت سالم و مبتني بر موازين حرفه اي است و 

با تكيه بر تجارب متنوع به دست آمده در عرصه ساخت 
سازه هاي فوالدي و اجراي پروژه هاي روشنايي متعدد 

در سطح كشور و همچنين اخذ تأئيديه هاي بين المللي 
ISO9001،  سيستم مديريت  )سيستم مديريت كيفيت 

ايمني و بهداشت حرفه اي OHSAS18001 و مديريت ايمني 
بهداشت و محيط زيست HSE-MS ( و تطبيق محصوالت خود 

با استانداردهاي اروپايي )CE1282, ECM( توانسته است خود 
را به عنوان يكي از برترين شركتها در كشور مطرح سازد.

Ehdas Gostar Nirooye Pars has achieved the highest level of 
success in the lighting industry since 2005 which represents 
the high quality and capacity of ethical competition based 
on professionals standards, varied experiences gained 
in the field of steel structures and lighting projects, 
receiving international certificates such as ISO 9001 
for quality management system, OHSAS 18001 
for occupational health and safety management, 
HSE – MS for environmental health and safety 
management, and also adopting its products 
with European standards (ECM, CE 1282), 
the company has been able to introduce 
itself as one of the best companies in 
the country.

Mr.Mahdiمهندس مهدی مستاجران   رئيس هيئت مديره ) كارشناس ارشد سازه (  Mosta jeran,
Board Chai rman (  Master  o f  s t ructures )

Mr.  Farhad Mosta jeran,
CEO and board member (  e lect r ica l  power engineer  )
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  OHSAS و ISO گواهینامه هاى

فهرست

چارت سازمانى  

عوامل موثر در طراحى روشنایى معابر

تقدیرنامه ها و تائیدیه ها 

نماى کارخانه
نمایى از مراحل تولید

کارخانه

محصوالت

برجهاى روشنایى
پایه هاى روشنایى معابر و پارك ها

سازه هاى پرچم و دومنظوره (روشنایى-پرچم)
سازه هاى استادیومى
سازه هاى فرودگاهى 

دکلهاى دوربین و سامانه هاى نظارت تصویر
پایه هاى ترافیکى و دروازه اى

فونداسیون پیش ساخته
ملزومات روشنایى تونلها 

Products
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Organizational Chart

ISO and OHSAS certificate

Main Reason of Developing Lightening Systems

Index

Services and Capabilities

Internal Projects

Factory

اجراى روشنایى آزاد راهها ، بزرگراهها، معابر
اجراى اتوماسیون شبکه هاى روشنایى

نصب و راه اندازى سازه هاى پرچم و استادیومى
طراحى و تولید انواع فونداسیون پیش ساخته 

نصب و راه اندازى برجهاى روشنایى
نصب و راه اندازى پست هاى هوایى فشار متوسط

خدمات و توانمندى ها
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Designing and manufacturing prefabricated foundations
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كليه طرح های موجود در كاتالوگ به صورت اختصاصی و متعلق به شركت احداث گستر نيروی پارس می باشد و هرگونه كپی برداری از آن پيگرد قانونی دارد.
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منتخب1392 نشان  جهانی  مجمع  زرین  تندیس 
Golden statue of the Neshan Montakhab 

international association 2013

پیمانکار برتر سال 1390
Premier contractor in Isfahan province  2011

مدیر عامل برتر سال 1391
Top CEO on year  2012

واحد تولیدی برتر سال 1391
Superior manufacturing unit in country 2012 1392 مدیر اجرایی برتر سال

The best executive director in 2013
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Productsمحصوالت

چارت سازمانى
شرکت مهندسى احداث گستر نیروى پارس
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فناورى اطالعات مدیر فروش مدیر فنى پروژه ها

مشاورین

هیئت مدیره

مدیرعامل

دفتر مدیر عامل

مدیر کارخانه مدیر مالى مدیر ادارى مدیر تدارکات

Lighting tower برجهای روشنايی 

Parks and street lighting poles پايه های روشنايی معابر و محوطه ها 

Flag Towers سازه های پرچم و دومنظوره )روشنايی-پرچم( 

Stadium Towers سازه های استاديومی و فرودگاهی 

Camera poles دكلهای دوربين و سامانه های نظارت تصوير 

Traffic light poles پايه های ترافيكی و دروازه ای 

 Lighting protection power tower      دكل های صاعقه گير     

Manufacturing  prefabricated foundation فونداسيون پيش ساخته 

Tunnel lighting utilities ملزومات روشنايی تونلها 
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عوامل موثر در طراحی روشنایی معابر

The main purpose of lighting streets, squares, and 
different places is to make night-time activities 
possible. These activities can be considered from 
two points of view:
transportation
sidewalks

Main Reason of Developing 
Lightening Systems

In the case of vehicles, proper lighting will help 
drivers to see the obstacles better and have 
enough time to show the best possible reaction. 
Good lighting on streets and public places will 
increase the pedestrians' viability in order to see 
the surrounding better and also helps workers to 
see the work environment with enough details and 
do their job efficiently. Providing proper lighting will 
lead to lots of social and economic advantages, 
some of them are as follow: 
Reducing the accident rates in workplaces 
and on public roads due to the lack of vision 
even on the roads with not heavy traffic 
Providing security and reducing crime rates due 
to have better monitoring
Facilitating transportation
Creating suitable environment to work during night 
time which increases efficiency.
Making environment and work places beautiful at 
night without effecting the day-time view

Key Factors in Lighting Design 

The level and type of lightening system have 
close and direct relationship to the traffic form 
and importance of the road that we are designing 
the system for. However, there are some other 
parameters that need to be considered, for 
example, the road side condition that is to see 
whether the roadside is industrial, commercial, or 
residential. The road features like asphalt condition, 
some obstacles such as trees branches and 
leaves, side walk, and bicycle lane, cross roads, 
squares, tunnels and sharp turns on the way, and 
lastly the beauty of lighting system.

In order to design a well-organized and friendly- 
environmental lighting system, designers have to 
consider the following issues to reduce the energy 
consumption:
using  high efficient light bulbs
scheduling maintenance program to obtain maximum 
durability
choosing appropriate installation height for system

Based on our experiences and having expert employees 
we are prepared to give you the following services:
1. designing, manufacturing, and installing different types 
of street, park, and light poles
2. designing, manufacturing, and installing a telescopic 
light tower up to 60 m high
3. installing Aerial and ground station equipment
4. installaing LV and MV networks ( aerial and ground)
5. Designing and estimating costs for industrial, parks, 
streets, highways, and sidewalks lights.
6. designing and manufacturing the metal products and 
decoration
7. designing, constructing, and operating the flag masts 
with different heights

سطح روشنايي و نوع سيستمي كه براي معابر انتخاب مي شود ارتباط مستقيم با اهميت و كيفيت ترافيک آن را دارد ولي بايد پارامترهاي 
ديگر را نيز در طراحي دخالت داد. از جمله اين پارامترها مي توان به وضعيت اطراف معبر از نظر صنعتي، تجاري و يا مسكوني بودن آن، ويژگي 
هاي آسفالت راه، موانع موجود در كنار راه همچون درختان و شاخ و برگ آنها، وجود پياده رو و دوچرخه رو در طرفين راه، وجود عوارض راه 
مانند تقاطع ها، ميادين، تونلها، پيچها و... و نيز مالحظات زيبايي سيستم روشنايي معبر اشاره كرد. يک طراحي خوب، عالوه بر تأمين مناسب 

روشنايي معبر، صرفه جويي در مصرف انرژي را نيز سبب مي شود. 
به همين منظور طراح سيستم روشنايي معابر و بهره بردار آن بايد موارد ذيل را در نظر داشته باشند:

الف( انتخاب المپ و چراغ با راندمان باال.
ب( دارا بودن برنامه تعمير و نگهداري منظم و مرتب براي اطمينان از پيوستگي روشنايي معبر و مداومت در حفظ سطوح 

طراحي  اوليه روشنايي آن.
ج( انتخاب مناسب ارتفاع نصب چراغ هاي روشنايي معبر و محل استقرار آن.

با توجه به مطالب و تجارب به دست آمده طي چندين سال گذشته و همچنين داشتن كارشناسان متخصص در زمينه طراحي ساخت و اجراي 
پروژه هاي روشنايي معابر، پاركي و ترافيكي، اين شركت آمادگي خود را در زمينه ارائه خدمات زير اعالم مي دارد:

الف( طراحي، ساخت و اجراي پايه هاي روشنايي، خياباني و پاركي؛
ب( طراحي، ساخت و اجراي برج هاي تلسكوپي روشنايي تا ارتفاع 60 متر؛

ج( اجراي پروژه هاي تجهيز پست زميني و هوايي؛
د( اجراي شبكه هاي فشار متوسط و فشار ضعيف )هوايي و زميني(؛

هـ( طراحي روشنايي )معابر، محوطه هاي صنعتي، پاركها، راهها و...( و برآورد اجرايي؛
و( طراحي و ساخت مصنوعات فلزي و دكوراتيو؛

ز( طراحي، ساخت و اجراي دكل هاي پرچم با ارتفاع هاي مختلف.
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Park and street lights are a necessary and important issue. 
Nowadays, beautification  and decoration of city are 
significantly important in order to make a pleased place 
and to make the citizens' movement easily. In the design 
and manufacture of urban equipment, effort is made 
so that this equipment fulfills urban needs and helps 
urban esthetics.
Ehdas Gostar Nirouye Pars Engineering Company 
has tried to design, manufacture and install the 
park light poles system in various shapes, 
ordinary forms, and fancy designs with different 
heights in order to actualize this objective.

روشنايی معابر پارک ها و تفرجگاه ها امری ضروری و 
مهم است. امروزه زيباسازی و تزئين محيط های شهری به 

دليل ايجاد نشاط و شادی و روشنايي جهت سهولت در رفت 
و آمد شهروندان از اهميت بسزايی برخوردار است. بنابراين در 

طراحی و ساخت تجهيزات شهری تالش می گردد اين تجهيزات 
عالوه بر رفع نيازهای شهری به زيباسازی شهری نيز كمک كنند.

شركت مهندسی احداث گستر نيروی پارس در راستای تحقق اين 
امر اقدام به طراحی، توليد و نصب سيستم پايه های روشنائی در اشكال 
مختلف، طرح های معمولی و فانتزی با ارتفاع های متفاوت كرده است.

Park and street lightening polesپایه های روشنایی معابر و محوطه ها
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مصنوعات فلزی و دکوراتیو

پایه چراغ های پارکیپایه چراغ های پارکی
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مصنوعات فلزی و دکوراتیو
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مصنوعات فلزی و دکوراتیو
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مصنوعات فلزی و دکوراتیو

پایه چراغ های پارکیپایه چراغ های پارکی
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پایه های دکوراتیو
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پایه های خیابانی و روشنایی جاده
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پایه های خیابانی و روشنایی جاده
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مصنوعات فلزی و دکوراتیو

پایه چراغ های خیابانی

80

پایه چراغ های پارکی
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مصنوعات فلزی و دکوراتیو

پایه چراغ های خیابانیپایه چراغ های خیابانی
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پایه چراغ های خیابانی
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پایه چراغ های خیابانی
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پایه چراغ سوالر
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برج های روشنایی
 برای روشنايی محوطه های بزرگ مانند پارک ها، 

تفرجگاه ها، ميادين، خيابان ها، پل ها ، محوطه 
ساختمان ها نظير بيمارستان ها، كارخانجات و... 

استفاده زيادی دارند.
اين برج ها با ارتفاع های متداول 12 تا 30 متر در انواع 

موتوردار و بدون موتور با سبدهای ثابت و متحرک توليد می 
شود. سطح خارجی اين دكلها توسط گالوانيزه گرم محافظت 

می شود و قطعات آنها به صورت اورلپ مونتاژ می گردد. ايمنی 
سبد اين برجها توسط قفل های اينترالک و پاراشوت تأمين شده 

كه اين سيستم قفل سبد ضدسقوط در سال 1390 توسط مهندسين 
شركت احداث گستر طراحی و به توليد رسيد. در اين سيستم، سبد 

در هنگام باال رفتن و يا پائين آمدن اگر دچار پارگی سيم بكسل و يا 
سقوط مستقيم شود اين قفل مانع از سقوط سبد می گردد.

Light Towers

Light towers are much used to illuminate large areas such 
as parks, excursion sites, squares, streets, bridges, and 
buildings spaces such as hospitals, factories, and so on. 
These towers are usually 12-30 m high in the motor and 
motorless types with fixed and moving baskets. Their 
external surface is protected using hot galvanized 
steel and their parts are assembled in the overlap 
form. Their basket security is supplied via interlocks 
and parachutes. This antifall basket interlocking 
system was designed and produced in 2011 
by Ehdas Gostar Company engineers. If its 
cable breaks in ascending or descending 
or if it is subjected to direct fall, its lock will 
prevent the basket from falling.
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سیستم پاراشوت
بنادر و فرودگاه ها(، جهت جلوگيری و به  اين شركت به طور خاص)انحصاری( و بنابر ضرورت نياز در برخی مناطق)خصوصاً 

حداقل رساندن خطرات ناشی از سقوط سبد برج ها در حين بهره برداری اقدام به طراحی ،ساخت و اجرای سيستم ضد سقوط 
)پاراشوت( نموده است كه اين سيستم در صورت رها شدن سبد حين بهره برداری)به علت از هم گسيختگی سيم بكسل و يا 

عملكرد ناقص موتور گيربكس يا خطای انسانی( مانع از سقوط آزاد و برخورد شديد پروژكتورها به زمين گرديده و اين گامی 
بلند در جهت به حداقل رساندن خسارتهای مالی و جانی می باشد.

Due to the needs in some areas (especially ports 
and airports), this company has specifically 

(exclusively) has designed, produced and 
implemented of an anti-collapse system 

(Parachute) to prevent and minimize the 
risks of collapsing the tower basket during 

its operation, and this system prevents free 
fall and severe impact of projectors to the 

ground in case of releasing of the basket 
during the operation (due to broken wire 

rope, incomplete function of the gearbox, or 
human error), and this is a long step towards 

minimizing financial losses and fatalities.

PARACHUTE SYSTEM
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سازه های استادیومی
سازه های استاديومی جهت روشن نمودن ميادين 

ورزشی با ارتفاع مختلف طراحی و توليد می گردد، مبنای 
طراحی اين پايه ها براساس نوع كاربری ورزشگاه، ميزان 

لوكس نور موردنياز، شرايط جوی منطقه، تعداد تماشاچيان 
و وسعت و... می باشد. ايجاد محيطی يكنواخت، روشنتر و ايمن 

برای تماشاگران و بازيكنان از اهداف اصلی اين طراحی می باشد.
اين سازه ها در انواع سبد ثابت و متحرک مورد بهره برداری قرار 

می گيرد. در نوع متحرک در صورت نياز به تعويض يا تعمير منبع 
روشنايي، سبد با كنترل الكتريكي نصب شده در پايين دكل و نيروي 

مكانيكي ناشي از موتور، به پايين منتقل شده و رفع عيب انجام مي گيرد. 
سرويس و نگهداري آسان و ارزان به لحاظ متحرک بودن هد و عدم نياز به 

جرثقيل براي تعويض المپ ها از جمله مزاياي اين سازه ها محسوب مي شود.

Stadium towers and structures are designed and produced to illuminate 
sports fields at different heights. The design of these poles is based 
on the type of the gymnasium application, required luxes of light 
regional atmospheric conditions, number of spectators, area and 
soon . A uniformly lighter and safer environment for spectators 
and players is a major objective of the design.
These structures are utilized in fixed and movable basket 
types. In the movable type, in order to replace or repair the 
light source, the basket is moved by an electric control 
fixed down the tower and the mechanical force of the 
motor. The movable the easy and cheap movable types 
service and maintenance because of its movable 
head and no need for cranes for replacing lamps 
are some advantages of these structures.   

Stadium towers
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با توجه به روند رو به رشد توسعه فرودگاه 
های كشور،اين شركت قابليت طراحی ،توليد 

و اجرای روشنايی محوطه های فرودگاهی اعم 
از  اپرون و ديگر محوطه ها  را دارا بوده و پروژه 

های متعددی را بر اساس ضوابط و مشخصات فنی 
حاكم بر فرودگاه های كشور به انجام رسانده است

سازه های  فرودگاهی

Regarding the growing trend of developing the 
country’s airports, this company has the potentials 

for design, production, and executing lightings of 
airport areas such as aprons and other areas, and it 

has fulfilled various projects according to the regulations 
and technical specifications dominating Iranian airports

AIRPORT STRUCTURES
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دکل های صاعقه گیر
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سازه های پرچم

سازه های پرچم و دومنظوره )روشنایی-پرچم(
سازه های پرچم توليدی اين شركت مجهز به سيستم روتين)چرخش پرچم حول 360 درجه( ميباشد كه از پيچش پارچه پرچم 

به اطراف ميله آن جلوگيری می نمايد
-سازه های دو منظوره سازه هايی می باشند كه جهت باال بردن بهره وريو توجيه اقتصادی بهره برداری از آنها به صورت دو 
منظوره )بدون ايجاد خللی در عملكرد آنها( قابل انجام می باشد كه با توجه به موقعيت جغرافيايی محل نصب و نوع كاربری 
آنها ،اينگونه سازه ها طراحی و قابل توليد می باشند. به عنوان مثال طراحی و توليد سازه دو منظوره پرچم ،روشنايی از 
جمله اين سازه ها ميباشد كه در عين استفاده جهت ميله پرچم نقش تامين روشنايی محوطه اطراف خود را نيز به 

عهده داره

 The produced flag structures of this company are equipped with the routine  -
 system (rotation of the flag around 360˚), preventing the fabric twisting around the
flagpole
 Dual-purpose structures are the ones that are done for promoting the productivity  -
 and economic justification of their operations (with no problems in their performance),
 and these structures can be designed and produced with regards to the geographic
 situations of their installation places and their applications. For instance, in addition to
 using the flagpoles, these structures have the role of lighting their surrounding areas
as the dual purpose of design and production of these structures

DUAL PURPOSE AND FLAG STRUCTURES
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سازه های پرچم و دومنظوره )روشنایی-پرچم(
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دکلهای دوربین و سامانه های نظارت تصویر

ترافيک  به مركز كنترل  آنها  ارسال  به ثبت وقايع و  اقدام  ترافيكی كه  دوربين های 
می نمايند، از جمله مهم ترين و سريع ترين راههای تشخيص ترافيک هستند.

براي اينكه دوربين از ميدان ديد موردنظر برخوردار گردد بايستي در ارتفاع مناسب 
و با زاويۀ مناسبي نسبت به زمين قرار گيرد يا نصب شود.  طراحی اين پايه ها 
به همراه بازوهای بلند كمک می نمايد تا نصب دوربين ها بر روی پايه ها به 
سهولت انجام پذيرد. اين مجموعه قادر به ساخت انواع پايه های لوله ای و 

چندوجهی برای مقاصد عمومی و تبليغاتی می باشد.

Traffic cameras which record 
the events and send the records 

to the traffic control center are 
among the most important and 

quickest ways of traffic monitoring.
In order to have an appropriate 

view, cameras should be fixed at 
suitable levels and angles relative to 

the ground. The design of these poles 
along with high arms will help fix the 

camera on the poles with ease. We are 
capable of manufacturing types of tubular 

and multihedral poles for promotional and 
general purposes.

camera towers
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پایه های ترافیکی  و دروازه ای و مسیرنما
امروزه عالئم ترافيكي نقش بسزايي در زمينه كنترل و روان سازي ترافيک كالن شهرها دارا مي باشند. از اين رو شركت احداث 
گستر نيروي پارس با توجه به تجربيات و سوابق گذشته خود در زمينه ساخت پايه هاي خودايستا اقدام به طراحي، ساخت 

و اجراء انواع پايه هاي ترافيكي نموده است. اين سازه ها به صورت چندوجهي با اليه محافظتي گالوانيزه گرم توليد مي گردد. 
اين پايه ها اغلب جهت نصب چراغهاي راهنمايي و رانندگي به همراه كانتر، تابلوهاي عالئم و نوشتارهاي راهنمايي جهت نصب 

در سطح معابر درون و برون شهري مورد استفاده قرار مي گيرد. اين شركت با توجه به امكانات ويژه و نيروي مجرب در اين 
زمينه توانسته است گامهاي مؤثري بردارد.
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 Nowadays, traffic signs play a significant role in the control and smoothening of cities 
 macro traffics. Therefore, relying on its past experience and record in the field of

 manufacturing self-polesing Poles, Ehdas Gostar Niryoue Pars Company has tried to
 design, manufacture, and install different types of traffic poles. These structures are

 constructed in the multihedral form with a hot protective galvanized layer, often used
 to install traffic lights along with counters and traffic warnings and sign boards on intra-

 and extra-city roads. Concerning specialized facilities and experienced employees,
the Company has managed to take effective steps in this direction

Traffic Poles 
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طراحی فونداسیون 

انواع بسترهای خاک 

فشارهای قابل تحمل زمین )خاک ( :

در ادامه با نحوه انتخاب فونداسیون مناسب جهت سازه ها آشنا می گردید.

در اين بخش از كاتالوگ يک مجموعه از راهنمايی های فنی در مورد طراحی فونداسيون دكل های بلند و دكل های كوتاه ارائه 
شده است همه طراحی ها بر اساس بخش هفتم استاندارد   BS-8004 انجام گرفته است .

يكی از مهم ترين عوامل تعيين ابعاد فونداسيون ها جهت دكل ها و پايه های روشنايی ، ميزان فشار قابل تحمل زمين در 
محل اجرای فونداسيون ميباشد . 

در جدول زير مقدار تقريبی مقاومت خاک های مختلف بر اساس استاندارد BS-8004 نشان داده شده است . در صورتی كه 
از تركيب خاک های بستر فونداسيون مطمئن نيستيد می توانيد با مهندسين عمران واجد شرايط يا آزمايشگاه مقاومت خاک 

، ميزان فشار قابل تحمل خاک محل را محاسبه نماييد 
جزييات فونداسيون های ارائه شده تنها برای راهنمايی می باشد بايد قبل از استفاده از جداول با واحد طراحی سازه شركت 

هماهنگی كرده وگرنه شركت هيچگونه مسئوليتی در قبال فونداسيون ها ندارد .

 شرایط بسترنوع بستر خاکردیف
خاک

  میزان تقریبی فشار قابل تحمل
Kn⁄m²

1000خيلی سختسنگ1

150-400فشردهسنگ ريز و شن2

50-100سختخاک رس،خاک رس ماسه دار3

75>سختشن ، ماسه ، ماسه سبک4

75>نرمگل ، خاک رس ،خاک رس ماسه دار5

75>خيلی نرمگل ، خاک رس ،خاک رس ماسه دار6

Approximate amount of 
soil resistance Kn/m²

Type of SoilType of SoilRow

1000Very HardStone1

400-150CompressedPebble & 
Sand

2

100-50HardBole & Clay3

75<HardSand, Ballast 
and  light 

sand

4

75<SoftMud, Bole, 
Clay

5

<75Very Soft Mud, Bole, 
Clay

6

In this part of Catalogue, a set of technical guidance has been prepared considering designing of tall 
and short poles foundation. All designing has been done according to the 7th part of BS-8004 Standard. 
Pressure Resistance of Terrain )Soil(:
One of the important factors determining poles and lighting columns foundation dimensions is amount 
of pressure being resistant by terrain )soil( in foundation implementing location.
In next pages you will be familiarized by how to select proper foundation for structures. In the 
following table approximate amount of soil resistance in different kinds of soil has been indicated 
according to BS-8004 Standard. In the case you are uncertain about the mixture of soil of foundation, 
you can calculate resistible pressure of the soil by the help of qualified civil engineers or soil resistance 
laboratory. 
Details of presented foundations are only guidance. Before using this table, you have to make contact 
and coordination with structure Designing Unit of the company otherwise the company has no 
responsibility against the foundations. 

Foundation Designing

Different Soils
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بولت های فونداسیون : 
بولت های فونداسيون همراه مهره و واشر و يک عدد شابلون كه در رو ويک عدد ثابت كننده كه در انتهای بولت ها قرار 

می گيرند در داخل فونداسيون به كمک ساپورت نگهدارنده شابلون ثابت می گردند .
در زمان بتن ريزی می بايست شابلون به صورت محكم به ساپورت بسته شود تا از جابجايی بولت ها جلوگيری گردد.

بعد از اتمام بتن ريزی شابلون از روی بولتها جدا و سازه بر روی بولت ها به كمک مهره ها و واشر تخت وفنری قرار می گيرد .

مشخصات بولت فونداسیون و میزان بیشترین گشتاور قابل تحمل

سایز بولت و گریدطول رزوه)Nm( گشتاور
25125M16X500 long grade 4.6

50125M20X500 long grade 4.6

160125M24X600 long grade 4.6

310150M30X800 long grade 4.6

425150M24X880 long grade 8.8

850150M30X1220 long grade 8.8

1450175M36X1200 long grade 8.8

1450175M36X1350 long grade 8.8

1450175M36X1590 long grade 8.8

2350210M42X1700 long grade 8.8

3500210M48X1870 long grade 8.8

شیارهای عبور کابل :

كابل های خاک شده در زمين بايد با پوشش كابل و يا 
نوارهای مناسب عالمت گذاری شده باشند . كابل ها ، سيم 
های رسانا و مسيرهای جريان بايد از عمق مناسب عبور 
داده شود تا آسيبی به آن ها وارد نشود . در صورت نياز به 
اطالعات بيشتر به استانداردهای مربوطه مراجعه نماييد.

In the time of concreting, stencil should be tightly fixed to the support in order to avoid displacement of bullets. 
Finishing the concreting, you should separate the stencil from the bullets. The structure will be placed on 
the bullets by the help of elastic and flat washers and nuts.

Specification of Foundation Bolts  and Maximum tolerable torque

 Size And Grade of
Bolts

Thread length torque (Nm)

M16X500 long grade 4.6  125 25

M20X500 long grade 4.6 125 50

M24X600 long grade 4.6 125 160

M30X800 long grade 4.6 150 310

M24X880 long grade 8.8 150 425

M30X1220 long grade 8.8 150 850

M36X1200 long grade 8.8 175 1450

M36X1350 long grade 8.8 175 1450

M36X1590 long grade 8.8 175 1450

M42X1700 long grade 8.8 210 2350

M48X1870 long grade 8.8 210 3500

Underground cable should be marked by cable covers or appropriate strips. Cables, conductive 
wires and circuits should be in appropriate depth till no damage threatens them. In case of further 
information refer to related standards.   
Foundation Bullets:
Foundation bullets together with a washer & nut, and a stencil on top, and a fixer at the end of 
bullet become fixed in the foundation by stencil holder supports.

Cable Passing Groove
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By using Concrete we mean the amount of applied cement in volume unit. The applied term in foundation of 
structures should be 300-400kg/m3 according to the designing. The maximum resistible pressure tension for 
28-days cement should be considered 3-35megapascal. Foundation can be used after 12 days by announcing 
the result of experiments.

 Concrete:

بتن:

منظور از عبارت بتن مقدار سيمان استفاده شده در واحد حجم ميباشد . عبارت استفاده شده در فونداسيون های سازه ها بر اساس 
400kg/m-300باشد. ميزان ماكزيمم تنش فشاری قابل تحمل جهت سيمان 28 روز بايد  35-30مگاپاسكال   ʒطراحی می بايست

در نظر گرفته شود.از فونداسيون می توان پس از 12 روز كه نتايج آزمايش مشخص گردد استفاده نمود .

Glossary of foundation reference codes:

نحوه کد گذاری فونداسیون ها :
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ابعاد استاندارد فونداسیون خاک غیر مقاوم
N o n - p a s s i v e 
concrete foundation 
Standard sizes

ابعاد استاندارد فونداسیون خاک مقاوم
Passive concrete 
f o u n d a t i o n 
Standard sizes
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استاندارد فونداسیون های تقویت شده

Reinforced 
Foundation 
Standard
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تولید انواع
فونداسیون پیش ساخته 

Producing Different Kinds of 
Prefabricated Foundations
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تولید انواع
فونداسیون پیش ساخته 

Producing Different Kinds of 
Prefabricated Foundations
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ملزومات روشنایی تونلها
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تعمیرات اساسی و ارتقاء سیستم ایمنی برجهای روشنایی
در پروژه های روشنايی كه توسط برجهای نوری انجام می پذيرد پس از گذشت سال ها و بهره برداری متناسب ، برجهای مذكور 
مخصوصا در مناطق دارای رطوبت دچار آسيب در سيستم محركه)مخصوصا در سيستم تاج فوقانيريال سيستم بكساها،كابل،تابلو 
برق( ميشوند كه ايم آسيب ها ميتواند به عنوان خطر بالقوه ظاهر شده و امكان سقوط سبد در حين بهره برداری از برجها را محيا 
سازد كه اين امر ميتواند منجربه وارد شدن خسارت های جانی و مالی جبران ناپذيزی گردد)مواردی نيز اتفاق افتاده( لذا در اين 
راستا تعميرات اساسی و ارتقاء سيستم ايمنی برجها)پاراشوت،اينترالک،درب ضد سرقت، تعويض قطعات سيستم متحركه، ايجاد 
پوشش جديد از طريق رنگ آميزی،سرويس و تعويض پروژكتورها( الزاما ميبايست مورد توجه قرار گيرد كه اين شركت در اين 

راستا آماده خدمت رسانی به كارفرمايان محترم می باشد. 
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گالوانیزه

Galvanized

171 170



پایه های مدور و مشبک فلزی  

فرسودگی 

يكی از مهمترين صنايع در جهان كه بي شک تمامي صنايع ديگر به آن وابسته است ، صنعت برق مي باشد
شبكه هاي توزيع و انتقال برق همانند شاهرگهاي حياتي در سرتاسر جهان گسترده شده است استفاده از تيرهای فوالدی و مشبک 
سابقه طوالنی از جمله در اروپا و آمريكا دارد تيرهای فوالدی دارای استاندارد مدونی می باشد كه تا كنون چندين بار مورد بازنگری 
قرار گرفته است و دارای مزيت های بسياری نسبت به تيرهای مشابه ) بتنی ....( دارد در ذيل به برخی از مزيت های پايه های 

لوله ای و مشبک فلزی نسبت به پايه های  بتنی مورد بررسی قرار گرفته است  .

 فرسودگی تير های بتنی هر ساله هزينه های سنگين مالی و جانی به كشور تحميل می  كند. عمر مفيد تيرهای بتنی بستگی 
به كيفيت اجرای بتن ريزی دارد كه در صورت عدم  نظارت دقيق امكان كاهش كيفيت وجود دارد، اين در حالی است در ساخت 
تيرهای فوالدی امكان مداخله در كيفيت وجود ندارد  . عمر مفيد تير های فوالدی با پوشش گالوانيزه طبق جداول موجود  در بد 

ترين شرايط آب و  هوايی تقريبا 60 و در شرايط مناسب آب و هوايی حدود سال 100 سال ميباشد

تصادف و سقوط

حمل و نصب: 

يكی از خطرات بالقوه در شهر و 
جاده ها احتمال تصادف با تير های 

برق ميباشد.
     به دليل صلب و انعطاف ناپذير بودن 

بتن در تصادفات نيروی حاصل از ضربه را 
تماما به وسيله نقليه منتقل ميكند و باعث 

خسارات شديد ميشود، در حالی كه در تير های 
فوالدی به دليل خاصيت ارتجاعی و شكل پذيری 

فوالد در اثر ضربه تغيير شكل ميدهد و مقداری از 
نيروی تصادف را در خود مستهلک ميكند 

تيرهای فوالدی به دليل سطح مقطع كمتر نسبت به 
تير بتنی فضای كمتری از معابر را اشغال می كنند و به 

همين نسبت احتمال برخورد وسايل نقليه باآنها كمتر می 
شود . در صورتی كه تصادف منجر به سقوط تيرهای بتنی شود 

شرايط به مراتب سخت تر خواهد شد، وزن زياد تيرهای بتنی 
در زمان سقوط باعث آسيب های شديد می شود اين در حاليست 

كه در تيرهای فوالدی حتی   در  اثر سقوط به دليل وزن كم آسيب 
چندانی به وجود نمی آيد

 به دليل وزن و حجم كم تيرهای فوالدی امكان بارگيری بالغ بر100 الی 120 پايه روی تريلی وجود دارد همچنين به دليل وزن 
كم تيرهای فوالدی نصب آنها بسيار آسان تر از تير های بتنی است    
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سد معبر و زیبایی شهر:

توجیه اقتصادی: 

مزیت تیرهای فوالدی در یک نگاه :

قطر تيرهای فوالدی برای نيروی كاری 200 كيلوگرم فورس از 14 
سانتيمتر تا 16 سانتيمتر متغير است. تيرهای فوالدی عالوه بر پوشش 

گالوانيزه كه ظاهر براق نقره ای رنگ دارد امكان رنگ آميزی نيز دارد 
كه در زيبا سازی فضای شهری تاثير زيادی دارد

قيمت تيرهای فوالدی به طور متوسط حدود  30 درصد بيشتر از تيرهای بتنی است. 
ولی هزينه های بازرسی حين توليد ، حمل و نقل ، انبارداری، تعمير و نگهداری تيرهای 

فوالدی بسيار كمتر از تيرهای بتنی است. همچنين عمر مفيد تيرهای فوالدی متوسط 2 
برابر بيشتر از تيرهای بتنی است هرچند امروزه به دليل كاهش كيفيت تيرهای بتنی عمر 

مفيد بعضی از آنها تا 15 سال كاهش پيدا كرده. همچنين امكان بازيافت تيرهای فوالدی  
وجود دارد كه ميتواند 40 درصد هزينه مواد اوليه را جبران نمايد.

سرعت توليد باال 
وزن پايين 

هزينه حمل و نصب پايين
نصب آسان )در برخی مواقع بدون جرثقيل(

طول عمر باال )طول عمر تير های فلزی 60 الی 100 سال می باشد (
اشغال فضای كمتر معابر 

امكان رنگاميزی جهت زيبا سازی شهر 
بازگشت هزينه های اسقاط تا 40 درصد 

پايه فوالدی دارا
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مشبک و مدور

177 176



179 178



181 180



مشخصات فنی پایه های مدور و مشبک مورد استفاده در شمال و جنوب عراق

اق
عر

ل 
شما

جنس تیپ سایز  طول
)mm(  طول برش  ضخامت

)mm(
 دیپ

)mm( نوع دیپ طول کلی

ST 37

T 1

12” 4850 4850 5 800

لب خفه  11m10” 3050 3850 4/5 650

8” 3100 3750 3/5 …

T 2
10” 4700 4700 5 650

لب خفه  9m8” 2300 2950 4/5 500
6” 2000 2500 3/5 …

T 3
6” 5500 5500 4 420

پرسی 11m5” 3000 3420 4 350
4” 2500 2850 3/5 …

T 4
5” 4700 4700 4 420

پرسی 9m4” 2300 2720 4 300
3” 2000 2300 3/5 …

اق
عر

ب 
نو

ج

جنس تیپ سایز  طول
)mm(  طول برش

 ضخامت
)mm(  دیپ

)mm( نوع دیپ طول کلی

old spec new spec

ST 52

T 1 IPN&IPE140 مشبک ... … … … … 11m

T 2 IPN&IPE120 مشبک ... … … … … 9m

T 3

6” 5500 5500 5/5 4/4 420

پرسی 11m5” 3000 3420 5/5 4/4 350

4” 2500 2850 5/5 4/4 …

T 4

5” 4700 4700 5 3/7 350

پرسی 9m4” 2300 2650 5 3/7 300

3” 2000 2300 5 3/7 …

Lighting poles are made in different sizes and dimensions. One of the common shapes of lighting poles is polyhedral 
pole including octagon or dodecahedral poles. As the number of sides of lighting pole increases, cross section 
pole tends to become round. These structures are made by press brake machines in different lengths. 
Having the largest press brake machine in the country with the length of 16m and tonnage of 800 tons, Ehdas 
Gostar Nirooye Pars Co. has the ability to produce different kinds of round and polyhedral poles. Considering new 
designing of lighting poles having round cross section, this company has the ability to produce lighting poles with 
round cross section till 4mm of thickness. The process of lighting poles construction is the same as construction 
of polyhedral poles. The only difference is between the process of bending and type of applied templates.

Having less resistance coefficient against wind Cp
Elegant appearance comparing with polyhedral poles

Limitation in construction of diverse cross section
Limitation in designing due to incapability of constructing structures with thickness more than 4 mm.

Round Conical Pole

Benefits of Conical poles having round cross section:

Disadvantages:

Table of Round Poles Technical specifications 

N
or

th
er

n 
Ira

q 

material size Length 
)mm(  

 Cutting
length

thickness 
)mm(

joint 
)mm( type Length

ST 37

T 1

”12 4850 4850 5 800
 Pole pipe
 reduce 11m”10 3050 3850 4/5 650

”8 3100 3750 3/5 …

T 2

”10 4700 4700 5 650
 Pole pipe
 reduce 9m”8 2300 2950 4/5 500

”6 2000 2500 3/5 …

T 3

”6 5500 5500 4 420

pressed 11m”5 3000 3420 4 350

”4 2500 2850 3/5 …

T 4

”5 4700 4700 4 420

pressed 9m”4 2300 2720 4 300

”3 2000 2300 3/5 …

So
ut

he
rn

 Ir
aq

material Size Length 
)mm(  

 Cutting
length

thickness 
)mm( joint 

)mm( type Length

old spec new spec

ST 52

T 1 IPN&IPE140 مشبک ... … … … … 11m

T 2 IPN&IPE120 مشبک ... … … … … 9m

T 3

”6 5500 5500 5/5 4/4 420

pressed 11m”5 3000 3420 5/5 4/4 350

”4 2500 2850 5/5 4/4 …

T 4

”5 4700 4700 5 3/7 350

pressed 9m”4 2300 2650 5 3/7 300

”3 2000 2300 5 3/7 …
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)power transmission tower (دکل های انتقال نیرو

)latice( دکل های لتیس

)monopol( دکل های منو پل

دكل های انتقال نيرو به دو دسته )لتيس latice( و دكل های منو پل )monopol( تقسيم می شوند.

دكل های latice به صورت مشبک و به استفاده از نبشی ساخته ميشوند. اين نوع دكل ها ازلحاظ فيزيكی قوی تر بوده و فضای 
بيشتری اشغال ميكندو معموال در منطق برون شهری استفاده می گردند. يكی از مزايای اين نوع دكل ها امكان نصب بدون استفاده 

ازجرثقيل ميباشد  .

دكل های منوپل به دكل هايی گفته ميشود كه به صورت تک پايه )دو سر فلنچ يا تلسكوپی( ساخته شده و بر روی تک پايه استوار 
است. در ساخت اين نوع از دكل ها روی از روی ورق های فوالدی با مقاطع چند وجهی يا گرد استفاده می شود. اين نوع از دكل 
ها در مناطق درون شهری كه فضا محدود بوده و نياز به سازه ها با اشتغال حداقل فضا می باشد استفاده می گردد. به طوريكه يم 
دكل منوپل برای خط انتقال 400 كيلو ولت با ارتفاع 50 متر برای استقرار تنها نياز به 4 متر مربع فضا نياز دارد اما يک دكل مشبک 

با همان كارايی و مشخصات نياز به 120 متر مربع فضا خواهد بود.

Power transmission towers divide into two categories: Lattice and Monopol.

These towers are latticed and are made by the help of laths. They are physically stronger and occupy more 
spaces. They are usually used in suburban areas. One of the advantages of these towers is the possibility of 
installation without using crane. 

These kind of towers are made of one single base (flanged or telescopic) and are installed on one base.
They are made out of steel sheets with round or polyhedral cross sections. They are used inside cities were 
the space is limited and where there is a need for structures that occupy the least space. It should mention that 
a Monopol tower for transmitting 400 kv with the height of 50m needs 4sqm space for installation, however a 
lattice tower with the same specification and usage needs 120sqm space. 

Having heavy cutting and bending equipments, Ehdas Gostar Nirouye Pars has the ability to produce Monopol 
towers with the length of 14m and thickness of 15mm for each parts which are made of steel ST52. This ability 
leads to major changes in Monopol tower designing and the designer of such structures using the structures 
more than 6m height considering this ability which result in decreasing the construction amount of such towers.   

Power Transmission Tower

Lattice Tower:

Monopol Towers:

Ehdas Gostar Nirouye Pars

شركت مهندسی احداث گستر نيروی پارس با دارا بودن تجهيزات سنگين برش و خم 
كاری توانايی توليد دكلهای منوپل به طول هر قطعه 14 متر و ضخامت 15 ميلی متر از 

جنس فوالد ST52 را دارا می باشد اين توانايی باعث شده كه طراحی سازه های منو پل 
دستخوش تغييرات عمده ای شده و طراحان اين گونه سازه ها با در نظر گرفتن اين نوع توانايی 

از سازه هايی با طول های باالتر از 6 متر استفاده می كنند كه باعث كاهش هزينه ساخت اين نوع 
از دكل ها گرديده است.
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نمای کارخانه
كارخانه اين شركت واقع در شهرک صنعتي مورچه خورت با داشتن كارشناسان باتجربه آمادگي ساخت كليه 

سازه هاي روشنايي، مخابراتي، دوربين و... را دارا مي باشد.  

F a c t o r y  i s  l o c a t e d  i n 
Mourchekhor t  indust r ia l 

park with experienced and 
professional experts who are 

ready to build all kinds of 
lighting, telecommunication, 

camera, and other related 
projects. 

View of  the factory

191 190



193 192



Overview of the Production Processنمایی از مراحل تولید
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Installing freeway, highway, and street lighting systems اجرای روشنایی آزاد راهها ، بزرگراهها، معابر 
Installing automation lighting system اجرای اتوماسیون شبکه های روشنایی 

Installing flag and stadium structures up to 150m high نصب و راه اندازی سازه های پرچم و استادیومی تا ارتفاع 150 متر         
Designing and manufacturing prefabricated foundations طراحی و تولید انواع فونداسیون پیش ساخته          

Installing light towers up to 60m high  نصب و راه اندازی برجهای روشنایی تا ارتفاع 60 متر            
Installing MV stations نصب و راه اندازی پست های هوایی فشار متو سط 

Internal Projectsپروژه های داخلی
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پروژه های روشنایی و اجرایی
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پروژه های روشنایی و اجرایی
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پروژه های روشنایی و اجرایی
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پروژه های روشنایی و اجرایی
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پروژه های روشنایی و اجرایی
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پروژه های روشنایی و اجرایی
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پروژه های روشنایی و اجرایی
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گستر  احداث  شركت 
داشتن  با  پارس  نيروی 

در  متخصص  كارشناسان 
زمينه طراحی، ساخت و اجرای 

پروژه های روشنايی، آمادگی خود 
را در زمينه ارائه خدمات زير و هرگونه 

پيشنهاد جديد اعالم می دارد:
های  برج  واجرای  ساخت  طراحی، 

تلسكوپی روشنايی؛
طراحی و ساخت انواع پايه های روشنايی 

)خيابانی، پاركی، دكوراتيو، تزيينی و...(؛
طراحی و ساخت انواع پايه های ترافيكی و دوربين 

های مداربسته؛
طراحی روشنايی )معابر، محوطه های صنعتی، پاركها، 

راهها و...( و برآورد اجرايی؛
اجرای پروژه های تجهيز پست زمينی و هوايی؛

اجرای شبكه های فشار متوسط و فشار ضعيف )هوايی و 
زمينی(؛

طراحی ساخت و نصب دكل های پرچم با ارتفاع های مختلف.
دفتر مهندسی اين شركت با استفاده از پيشرفته ترين ابزارهای 

نرم افزاری و سخت افزاری و مطابق با استانداردهای معتبر ملی 
لمللی قادر به طراحی و اجرای روشنايی درون و برون  و بين ا

شهری با هدف افزايش ايمنی می باشد، همچنين در جهت ايجاد 
روشنايی مطلوب در محوطه های وسيع، ميادين، پايانه های بنادر، 

فرودگاه ها و استاديوم های ورزشی با استفاده از برج های روشنايی 
سبد متحرک و ثابت طراحی و اجرا می گردد.

كارخانه شركت مهندسی احداث گستر نيروی پارس با بهره گيری از امكانات 
مناسب و پرسنل متخصص و مجرب يكی از پيشگامان توليد در عرصه صنعت 

برق و مخابرات بوده و آمادگی انجام كليه سفارشات در كوتاه ترين زمان ممكن را 
دارا می باشد.

خدمات و توانمندی ها

Employing specialized experts in designing, producing, and performing 
roads, park and traffic light projects, Ehdas Gostar Nirouye Pars 
Company hereby states its determination for the following services 
and any new recommendations:
Designing, manufacturing, and performing telescopic light towers, 
up to 30-m high
Designing, manufacturing and performing different types of 
street, park, decorative, and light poles
Designing and manufacturing different types of traffic poles 
and closed-loop cameras
Designing and estimating lightening projects in roads, 
industrial areas, park, and highways
Performing of ground and aerial equipped station  
projects
Performing of ground and aerial medium and low 
pressure networks
Designing, manufacturing, and installing flag 
towers
Applying the most up-dated software and 
hardware applications based on national 
and international credible standards, the 
engineering office is capable of designing 
and performing inside and outside city lights 
aiming to increase safety. For optimal light 
in large areas, squares, ports terminals, 
airports, and gymnasiums with fixed 
and movable basket towers are also 
designed and performed.
Enjoying appropriate facilities 
and employing experienced 
and specialized personnel, 
Ehdas Gostar Nirouye Pars 
Engineer ing  Company, 
a pioneer of production 
in the elec. power and 
communications industry, 
is prepared to perform all 
orders in the shortest 
possible time.

Services and Capabilities
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حضور در نمایشگاه های
 بین المللی صنعت برق

Participation in International Exhibitions 
of the Electrical Industry
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اين شركت با داشتن توان تخصصی و تجربيات علمی و عملی با استفاده 
قادر   DIALUX و   CALCULUX مانند  معتبر  افزارهای  نرم  از 
ارائه  جهت   )Road , Area( روشنايی  محاسبات  كليه  انجام  به 

باشد. می  گوناگون  های  طرح 
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