ارتباط با ما
دفتر مرکزی :
تهران ،اشرفی اصفهانی ،باالتر از میدان پونک ،کوچه بیست و یکم ،پالک 10
44478695-44479049
دفتر کرمان :
شهرک صنعتی شماره ( 2خضراء) ،بلوار ملیکا ،شرکت گروه صنعتی الوان
034-33386411 -14

www.Lavanir.com
info@Lavanir.com

1

شرکت مهندسی الوان نیرو آکام در سال  1389به عنوان یکی از شرکت های زیر
مجموعه گروه صنعـتی الوان بنیان گذاشته شد .هدف اصلی از تاسیـس شرکت
الوان نیرو آکام ،اجرای پروژه های کلیـد در دسـت ( )EPCخطوط انتقال و پست
های فوق توزیع و انتقال بوده است.
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موضوع فعالیت شرکت :
 ساخت و احداث خطوط انتقال ،شبکه های توزیع و پست های برق فوق توزیع و انتقال
 ساخت و احداث کلیه تاسیسات برق و انرژی مراکز صنعتی ،تولیدی ،نیروگاهی ،صنایع نفت،
گاز ،پتروشیمی ،آب و فاضالب ،شبکه های مخابراتی ،سیلوها ،مخازن متعارف و تحت فشار
 ساخت و احداث انواع سازه های فلزی مرتبط با فعالیت های شرکت
 انجام کلیه کارهای ساختمانی مرتبط با فعالیت های شرکت
 مشاوره ،طراحی ،ساخت و مدیریت پیمان کلیه پروژه های مرتبط با فعالیت های شرکت و
مشارکت در سرمایه گذاری امور برق و انرژی
 صادرات و واردات کلیه کاالهای مجاز
 شرکت در مناقصات و مزایده ها دولتی و غیردولتی
 جذب سرمایه گذاران داخلی و خارجی
 اخذ وام و تسهیالت ارزی و ریالی و گشایش اعتبارات اسنادی از بانکها و موسسات مالی و
اعتباری داخلی و خارجی
 تامین تجهیزات و اجرای سیستم های تولید پراکنده ،انرژی های نو و تجدیدپذیر
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معرفی اعضای هیئت مدیره :
آقای مهندس علی قربانی (رئیس هیئت مدیره)
آقای مهندس جواد قربانی (نایب رئیس هیئت مدیره)
آقای مهندس قاضی میرسعید (مدیر عامل و عضو هیئت مدیره)

آقای مهندس امینایی (عضو هیئت مدیره)
آقای اله وردی (عضو هیئت مدیره)
آقای مهندس شادروان (عضو هیئت مدیره)
آقای مهندس رسولی (عضو هیئت مدیره)

نام

سوابق اجرایی

آقای مهندس قاضی میرسعید

بیش از  30سال سوابق مدیریتی در گروه مپنا (مدیر طرح
پروژه های شهید رجایی ،خوی ،فارس ،نیشابور ،شریعتی و
منتظر قائم) ،شرکت هیربدان ،گروه صنعتی سدید ،لوله
سازی ماهشهر ،نیروگاه بعثت ،دانشگاه صنعت آب و برق
عباسپور ،نیروگاه منتظر قائم و نیروگاه گازی ری

آقای مهندس علی قربانی

مدیر عامل گروه صنعتی الوان

آقای مهندس جواد قربانی

مدیر عامل شرکت الوان تابلو
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برخی از پروژه های انجام شده :
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برخی از پروژه های انجام شده :

پست  132کیلوولت فوالد بردسیر

پست  132کیلوولت فوالد بردسیر

6

پست موبایل شهرک صنعتی خضراء کرمان

خط انتقال  132کیلوولت بردسیر
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توانمندی ها :
 بهره گیری از مدیران باتجربه بخش دولتی و بخش خصوصی صنعت برق و
نفت ،گاز  ،پتروشیمی و مهندسین مجرب و با سوابق ستادی و عملیاتی

جهت مدیریت ،طراحی ،تامین تجهیزات و اجرای پروژه ها
 بهره مندی از توانمندی شرکت های گروه صنعتی الوان و سایر شرکت ها
جهت ساخت بخش عمده ای از تجهیزات
 بهره گیری از مدرن ترین تجهیزات روز جهت تست و راه اندازی پروژه ها
 مدیریت پیمان و دسترسی به بزرگترین جامعه اطالعاتی شرکت های

پیمانکاری و اکیپ های اجرایی ،جهت اتمام پروژه ها طبق برنامه زمانبندی
 جذب سرمایه گذاران داخلی و خارجی و اخذ وام و تسهیالت ارزی و ریالی
و گشایش اعتبارات اسنادی از بانکها و موسسات مالی و اعتباری داخلی و
خارجی
 ارتباط موثر و کارآمد با شرکت های تولیذکننده مطرح بین المللی کننده و
انجام تعامالت اقتصادی با کشورهای منطقه
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زمینه های کاری :
 صنعت برق
-

طراحی ،تامین تجهیزات و اجرای پست های فوق توزیع و انتقال  AISو GIS

-

طراحی ،نقشه برداری ،تامین تجهیزات و اجرای خطوط انتقال برق

-

طراحی ،تامین تجهیزات و اجرای شبکه های توزیع

-

تعمیرات و نگهداری پست های فوق توزیع و انتقال و خطوط انتقال

-

تعمیرات و نگهداری شبکه های توزیع

-

بهره برداری از پست های فوق توزیع و انتقال

-

طراحی و تامین تجهیزات و اجرای سیستم های اتوماسیون پست های فشار قوی و شبکه های توزیع

-

نوسازی و بهسازی پست های فشار قوی و خطوط انتقال و شبکه های توزیع

-

انجام پروژه های پست و خطوط انتقال بعنوان سرمایه گذار و پیمانکار بصورت  EPCFو EPC+F

-

نصب ،تست و راه اندازی پست های فوق توزیع و انتقال

-

ساخت ،نصب ،تست و راه اندازی انواع پست های موبایل در سطوح ولتاژی مختلف

-

جذب سرمایه گذاران داخلی و خارجی و اخذ وام و تسهیالت ارزی و ریالی و
گشایش اعتبارات اسنادی از بانکها و موسسات مالی و اعتباری داخلی و خارجی
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زمینه های کاری :
 صنعت نفت ،گاز و پتروشیمی
-

طراحی ،تامین تجهیزات و اجرای سیستم های اتوماسیون و ابزار دقیق

-

طراحی ،ساخت ،تامین تجهیزات و اجرای ایستگاه های برق ثابت و سیار

-

طراحی ،تامین تجهیزات و اجرای پست های فشار قوی برق در سطوح مختلف ولتاژی

-

طراحی ،تامین تجهیزات و اجرای خطوط هوایی و کابلی در سطوح مختلف ولتاژی

-

تاسیسات پاالیشگاهی

-

مدیریت پیمان و سرمایه گذاری در پروژه های مرتبط از قبیل :

 تلمبه خانه ها و تاسیسات تقویت فشار نفت و گاز

 مخازن فلزی ذخیره نفت و فرآورده های نفتی اتمسفریک و تحت فشار
 خطوط لوله انتقال گاز  ،نفت و فرآورده های نفتی
 نصب و راه اندازی و خدمات جایگاههایCNG
 سیستم ذخیره  ،انتقال و مصرفLPG
 طراحی  ،ساخت و نصب تجهیزات میترینگ ( تاسیسات اندازه گیری )
 طراحی و ساخت پلنتهای کوچک پاالیشگاهی ())Mini Refinery

 خطوط لوله جمع آوری و انتقال

10

زمینه های کاری :
 صنایع و معادن
-

طراحی ،تامین تجهیزات و اجرای کلیه پلنت های صنعتی

-

طراحی ،بازنگری و بازسازی سیستم های الکتریکال صنایع

-

تعمیرات دوره ای و نگهداری سیستم های الکتریکال صنایع

-

طراحی ،تامین تجهیزات و اجرای سیستم های اتوماسیون و ابزار دقیق

-

طراحی ،ساخت ،تامین تجهیزات و نصب ،تست و راه اندازی پست های SKID MOUNTED

-

طراحی ،تامین تجهیزات و اجرای سیستم های جبران ساز و اصالح ضریب قدرت SVC
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زمینه های کاری :
 راه ،راه آهن ،صنایع ریلی و قطار شهری
-

طراحی ،تامین تجهیزات و اجرای پست های برق در سطوح مختلف ولتاژی

-

طراحی ،تامین تجهیزات و اجرای سیستم های اتوماسیون و مانیتورینگ صنایع
ریلی

-

طراحی ،ساخت و اجرای کلیه عملیات ساختمانی ایستگاه های قطار و مترو

-

تعمیرات و نگهداری سیستم های روشنایی

-

تعمیرات و نگهداری پست های برق
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زمینه های کاری :
 صنعت ساختمان ،شهرک های مسکونی ،تجاری و تفریحی
-

طراحی ،ساخت و اجرای پست های توزیع برق (کمپکت ،زیر زمینی ،دفنی ،نمیه

دفنی و داخلی و سیار)
-

طراحی و تامین تجهیزات و اجرای شبکه های توزیع برق (هوایی ،کابلی و
زیرزمینی)

-

طراحی و اجرای سیستم های روشنایی
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زمینه های کاری :
 صنعت کشاورزی
-

طراحی ،تامین تجهیزات و اجرای سیستم های آبیاری (تحت فشار و قطره ای) و

شبکه های زهکشی پیشرفته و هوشمند
-

طراحی و اجرای پست های برق جهت برق رسانی پمپ چاه های کشاورزی

-

طراحی و اجرای سیستم های اتوماسیون و کنترل از راه دور

-

طراحی ،تامین تجهیزات پمپ و استارتر ( )SOFT STARTERو اجرای سیستم های آبرسانی
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