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شركتخط مشی 
در صنایع مختلف  EPCشركت بال صبا با ارائه خدمات مهندسی مشتمل بر طراحی، تامین و مدیریت پروژه های 

:در صدد است تا به اهداف ذیل دست یابد

طح بهبود روش های شناسایی و درک صحیح نیازها، خواسته ها و انتظارات مشتریان و سهامداران به منظور باال بردن س
رضایت آنان

  ارتقا کیفیت خدمات

تحویل به موقع پروژه ها

  ورود به بازارهای جدید

 محصوالت و خدمات جاری ارائه افزایش درآمد شرکت از

ایمنی و توسعه و بهبود منابع انسانی، دانش تخصصی کارکنان و ارتقاء سطح آگاهی و فرهنگ کیفی، زیست محیطی ،
ها در فعالیت های بهبود و جلب رضایت آن هابهداشتی و ایجاد زمینه های مشارکت آن

ت بایستی  پیروی از کلیه الزامات قانونی، مقررات، استانداردها و سایر الزامات بهداشتی، ایمنی و زیست محیطی که شرک
رعایت کند

کاهش خطرات، بیماری ها، حوادث ناشی از کار و پیشگیری از آلودگی ها و پیامدهای زیست محیطی



زمینه های فعالیت شركت

 مشاور مدیریتی(MC)  های صنعتیپروژه

پیمانکار پروژه های برق، مخابرات و ساختمان

  همکار ایرانی شرکتSIAE MICROELETTRONICA در زمینه طراحی، تامین، نصب تجهیزات

SDHانتقال مایکروویو و 

  همکار ایرانی شرکتECLIPSE ENTERPRISES در زمینه طراحی، نصب و راه اندازی و نگهداری

(نوکیا)تجهیزات انتقال بر بستر فیبر نوری ساخت شرکت آلکاتل 



لیست گواهی نامه ها

 گواهی نامه صالحیت پیمانکاری

پروانه عرضه خدمات ورود، خرید و فروش تجهیزات رادیویی

 گواهینامهISO9001:2008

 گواهینامهHSE

گواهینامه صالحیت شرکت های پیمانکاری و خدماتی شرکت ملی گاز ایران

گواهی عضویت در سندیکای صنعت برق ایران

گواهی عضویت در انجمن صنفی پیمانکاران ساختمانی

گواهینامه تایید صالحیت ایمنی استان کرمان فعالیت در مجتمع مس سرچشمه



گواهی نامه ها



پیمانکاریصالحیت گواهی نامه



پروانه عرضه خدمات ورود، خرید و فروش 
تجهیزات رادیویی



 ISO9001:2008نامهگواهی 



 HSEگواهی نامه



صالحیت شركت های پیمانکاری و نامهگواهی 
خدماتی شركت ملی گاز ایران



رق در سندیکای صنعت بعضویت گواهی 
ایران



مانیگواهی عضویت در انجمن صنفی پیمانکاران ساخت



 SIAE  MICROELETTRONICAهمکار ایرانی شركت 

ایراندر 



صالحیت ایمنی استان تایید نامهگواهی 
كرمان

فعالیت در مجتمع مس سرچشمه



LOCAL PARTNER OF

SIAE MICROELETTRONICA



SM Microwave Solutions

 POINT TO POINT: PDH/SDH/Ethernet radio systems

 ALS series

 ALFO series

 TL series

 POINT TO MULTI-POINT:

 EASY CELL SYSTEMS

 MULTIPLEXERS: SDH and PDH

 NETWORK MANAGEMENT SYSTEMS





SM Multiplexer Systems



SM Network Management Systems:

NMS5 & SCT

NMS5

SCT



SM SDH Solutions:

Service Transport Switch

 Alcatel-Lucent 1850 TSS-5C

 Alcatel-Lucent 1850 TSS-320

 Alcatel-Lucent 1850 TSS-160 

 Alcatel-Lucent 1850 TSS-5R



SM SDH Solutions:

 Alcatel-Lucent 1646 Synchronous Multiplexer (SM)

 Alcatel-Lucent 1646 Synchronous Multiplexer Compact (SMC)

 Alcatel-Lucent 1660 Synchronous Multiplexer

 Alcatel-Lucent 1662 Synchronous Multiplexer Compact (SMC)



Microwave Transmission



پروژه های انجام شده و در دست اجرا

پروژه های مخابراتی

 توسعه شبکه زیرساخت فیبر نوری کشور(TIC Expansion Project)

 (مدیریت شبکه برق ایران)انجام خدمات تعمیر و نگهداری شبکه داده و مخابرات نوری در سطح کل کشور

 تامین، نصب و راه اندازی تجهیزات ماکروویو( برندSM)  شرکت نفت قالت )مابین منطجزیره الوان و سکوی شناور بالل
(قاره

 نصب و راه اندازی تجهیزات انتقال ماکروویو , تامین( برندSM) جهت لینک های پر ظرفیت مخابرات استان مازندران

 تامین، نصب، راه اندازی، اجرا و آموزش جهت چهارNode  تجهیزات آلکاتلSDH 1660 (پژوهشگاه نیرو)

 طراحی، احداث و نصب و راه اندازی سه ایستگاه شبکه اپراتور همراه اول در تهران و مازندران

 4300مرکز سوئیچ کم ظرفیت 74تامین تجهیزات، مونتاژ، نصب و راه اندازی و پشتیبانیR آلکاتل

 انجام عملیاتADC  شبکه موبایل اعتباری تالیا در شهرهای قزوین، رشت، سمنان، گرگان و بابل1و راه اندازی  فاز

 اجرا و نصب تجهیزات انتقال مایکروویوFull Outdoor شرکت افرانت

 تامین، نصب و راه اندازی تجهیزات انتقال مایکروویوSplit Mount شرکت افرانت

 راه اندازی و انچام خدمات پشتیبانی سرورAC1353 شرکت مدیریت شبکه برق ایران



پروژه های انجام شده و در دست اجرا

پروژه های مخابراتی

 اجرایPilot  تجهیزات انتقال مایکروویوFull Outdoor   و اخذ گواهینامه تاییدیه عملکرد شركت پارس
آنالین

 اجرایPilot  تجهیزات انتقال مایکروویوFull Outdoor و اخذ گواهینامه تاییدیه عملکرد شركت رایتل

وطه  برداشت و جمع آوری اطالعات شبکه فیبرنوری برق منطقه ای زنجان و تجهیزات مخابراتی پست های مرب
در زنجان

 تامین تجهیزاتIDU32E1-SM به همراه متعالقات مربوطه مخابرات منطقه قزوین

 لینک رادیو 2تامینSDH  8باندG مخابرات منطقه خراسان جنوبی

 ست كامل لینک مایکرویو از نوع 7تامینALFOPlusشركت افرانت

 نصب تجهیزاتATC ایستگاهی محور تهران تبریز شركت راه آهن جمهوری اسالمی ایران

 راه اندازی سرورAC  و پیاده سازی طرح بهینه سازی شبکهAccess



پروژه های انجام شده و در دست اجرا

عمرانی–پروژه های برقی 

20احداث شبکه و تامین برقKV   6.9وKV  ، پروژه های توسعه مجتمع مس سرچشمه شامل خدمات طراحی و مهندسی
 (EPC)تدارکات و عملیات اجرایی 

 20توسعه شبکه برقKV مجتمع مس سرچشمه

 20احداث شبکه برقKV مجتمع مس سونگون اهر

 20توسعه شبکه برقKV مجتمع پتروشیمی شیراز

پروژه های عمرانی

احداث سالن صنعتی و ساختمان اداری در شهرک صنعتی هشتگرد شرکت پارس کار

وپاطراحی ، تهیه و ساخت ، نصب، انجام کلیه خدمات عمرانی و عملیات آماده سازی زمین سایت عسلویه شرکت ایران ار

 بستر سازی و احداث فونداسیونRing Wall های مخازن𝑚^3 اسید مجتمع مس سرچشمه6000

احداث و بهسازی جاده سر باره کش در مجتمع مس سرچشمه

 متری و توسعه کارگاه تعمیرات مرکزی  125اجرای عملیات تخریب ویرباکس های داخلی، جابجایی پل روی کریدور
پتروشیمی مروارید



پروژه های مخابراتی
بر نوری  طراحی، نصب، راه اندازی و پشتیبانی تجهیزات و ارائه خدمات یکپارچه سازی و بهینه سازی جهت شبکه فی

4/1/5831شركت ارتباطات زیرساخت قراداد 

تامین و نصب ،Passiveاجرای عملیات بازدید ایستگاهی، رفع مشکالت ایستگاهی، تامین و نصب تجهیزات : موضوع پیمان
نصب و راه اندازی تجهیزات اصلی انتقال، انجام عملیات برگردان و خدمات  ،Routerو   Serverتجهیزات مدیریت شبکه شامل 

:سازی شبکه انتقال موجود به شرحبهینه

 سازی، د، مستن(افزاریافزاری و نرمبررسی اشکاالت وضع موجود شبکه اعم از سخت)سازی شبکه انتقال و بهینهطراحی
هااعالم اشکاالت سایت

برداریسازی شبکه، عملیات برگردان، تست و آزمایش، تحویل و بهره، راه اندازی و یکپارچهنصب

 عملکرد سیستم به مدت یکسال پس از تحویلگارانتی

سراسر کشور: اجرا محل 

شرکت بین المللی عمران رضوی: کارفرما 

1392/04/01: تاریخ انعقاد قرارداد 

تحویل دائم: وضعیت پیمان 



پروژه های مخابراتی
نوریانجام خدمات تعمیر و نگهداری شبکه داده و مخابرات 

نوریانجام خدمات تعمیر و نگهداری شبکه داده و مخابرات : موضوع پیمان 

1395/06/09: تاریخ انعقاد قرارداد سطح کل کشور: محل اجرا 

اجرادر حال : پیمان وضعیت ایرانمدیریت شبکه برق : کارفرما 

مابین منطقه بهرگان و  SMتامین، نصب و راه اندازی یک درستگاه لینک ماكروویو 
سکوی بهرگانسر

مابین منطقه بهرگان و سکوی بهرگانسر با ظرفیت  SMتامین، نصب و راه اندازی یک دستگاه لینک ماکروویو :پیمان موضوع 
Availability :99.999و  40Mbpsحداقل 

1394/10/06: انعقاد قرارداد تاریخ بوشهراستان : محل اجرا 

تحویل دائم: وضعیت پیمان ایرانشرکت نفت فالت قاره : کارفرما 



پروژه های مخابراتی
هار  ، نصب، راه اندازی، اجرا و آموزش تجهیزات مخابرات فیبرنوری پژوهشگاه نیرو جهت چتامین

Node  آلکاتلSDH 1660  93/305/109قراداد

نصب و راه اندازی و ارائه خدمات آموزشی جهت آزمایشگاه و ،(SDH)تامین تجهیزات مخابراتی : پیمان موضوع 
Workshop  پژوهشگاه نیرو

1393/05/20: انعقاد قرارداد تاریخ (وزارت نیرو)پژوهشگاه نیرو -استان تهران : محل اجرا 

در حال اجرا: وضعیت پیمان نیروپژوهشگاه :   کارفرما 

(سه ایستگاه)توسعه شبکه اپراتور همراه اول 

رق انجام کلیه عملیات خرید دکل، حمل و نصب دکل، اجرای ارت، فنس کشی، اجرای فونداسیون، ب: پیمان موضوع 
مخابراتیکشی و اجرای تابلوی برق جهت ایستگاه های 

1384خرداد : تاریخ انعقاد قرارداد مازندراناستانهای تهران و : محل اجرا 

تحویل دائم: وضعیت پیمان شرکت اریکسون  : کارفرما 



پروژه های مخابراتی
آلکاتل 4300Rمركز كم ظرفیت 74تامین تجهیزات ، مونتاژ، نصب و راه اندازی و پشتیبانی 

4571قرارداد 

ب و راه اندازی راه اندازی کارخانه مونتاژ مراکز تلفنی آلکاتل در شهر صنعتی کرج، مدیریت و اجرای کلیه عملیات مونتاژ، نص: موضوع پیمان 

در سراسر ایران( شماره250000)مراکز تلفن 

سراسر ایران: محل اجر ا 

گروه صنعتی بازرگانی ایران اروپا : کارفرما 

1376: تاریخ انعقاد قرارداد 

تحویل دائم: وضعیت پیمان 



پروژه های مخابراتی

ن و شبکه موبایل اعتباری تالیا در شهرهای قزوین، رشت، سمنان، گرگا1راه اندازی  فاز 
بابل

انجام کلیه عملیات مکان یابی، خرید دکل، حمل و نصب دکل، اجرای ارت، فنس کشی، اجرای : موضوع پیمان 
BTSفونداسیون، برق کشی و اجرای تابلوی برق جهت ایستگاه های 

استانهای اردبیل، گیالن، قزوین، سمنان، مازندران و گلستان : محل اجرا 

(مجتمع صنعتی رفسنجان)شرکت تالیا : کارفرما 

1383/12/02: تاریخ انعقاد قرارداد 

تحویل دائم: وضعیت پیمان 



پروژه های مخابراتی
Full Outdoorاجرا و نصب تجهیزات انتقال مایکروویو 

23GHzبا فرکانس ALFOplusاز نوع   Full Outdoorاجرا و نصب تجهیزات  یک لینک رادیو : موضوع پیمان 

1394/08/18: تاریخ انعقاد قرارداد هشتگرد: محل اجرا 

تحویل دائم: وضعیت پیمان افرانتشرکت : کارفرما 

Split Mountتامین، نصب و راه اندازی تجهیزات انتقال مایکروویو 

با   ALCplus2eاز نوع          Split Mountتامین، نصب و راه اندازی تجهیزات یک لینک رادیو :موضوع پیمان 
 38GHzفرکانس 

1393/05/04: تاریخ انعقاد قرارداد تهراناستان : اجرا محل 

تحویل دائم: پیمان وضعیت افرانتشرکت : کارفرما 



پروژه های مخابراتی
و اخذ گواهینامه تاییدیه  Full Outdoorتجهیزات انتقال مایکروویو  Pilotاجرای 

عملکرد

23GHzبا فرکانس ALFOplusاز نوع   Full Outdoorتجهیزات یک لینک رادیو   Pilotاجرای :موضوع پیمان 

1394/07/28: تاریخ انعقاد قرارداد تهراناستان : محل اجرا 
شرکت پارس آنالین: کارفرما 

و اخذ گواهینامه تاییدیه  Split Mountتجهیزات انتقال مایکروویو  Pilotاجرای 
عملکرد

38GHzو 25با فرکانس    ALCplus2Eاز نوع  Split Mountتجهیزات دو لینک رادیو  Pilotاجرای :موضوع پیمان 

استان تهران: محل اجرا 

شرکت رایتل: کارفرما 

1393/03/21: تاریخ انعقاد قرارداد 



پروژه های مخابراتی
برداشت و جمع آوری اطالعات شبکه فیبرنوری برق منطقه ای زنجان و تجهیزات 

مخابراتی پست های مربوطه

زات  برداشت و جمع آوری اطالعات شبکه فیبرنوری برق منطقه ای زنجان و تجهی:موضوع پیمان 
مخابراتی پست های مربوطه

استان زنجان: محل اجرا 

مدیریت شبکه برق ایران: کارفرما 

1395/03/22: تاریخ انعقاد قرارداد 

در حال اجرا: وضعیت پیمان 



پروژه های مخابراتی
IDU32E1-SMتامین تجهیزات 

با  ALCplus2eاز نوع    Split Mountتامین، نصب و راه اندازی تجهیزات یک لینک رادیو :موضوع پیمان 
 38GHzفرکانس 

1395/10/12: انعقاد قرارداد تاریخ قزویناستان :محل اجرا 

در حال اجرا: وضعیت پیمان قزوینمدیریت منطقه –شرکت مخابرات ایران : کارفرما 

8Gباند SDHلینک رادیو 2تامین 

8Gباند  SDHلینک رادیو 2تامین :موضوع پیمان 

استان خراسان جنوبی:محل اجرا 

منطقه خراسان جنوبی-شركت مخابرات ایران: كارفرما 

1395/10/05: تاریخ انعقاد قرارداد 

در حال اجرا: وضعیت پیمان 



پروژه های مخابراتی
ALFOplusست كامل لینک مایکرویو از نوع 7تامین 

ALFOplusست كامل لینک مایکرویو از نوع 7تامین :موضوع پیمان 

1395/01/3: انعقاد قرارداد تاریخ تهراناستان:محل اجرا 

تحویل دائم: پیمان وضعیت افرانتشركت : كارفرما 

تبریزایستگاهی محور تهران  ATCتجهیزات نصب 
تبریزایستگاهی محور تهران  ATCنصب تجهیزات :پیمان موضوع 

1395/10/28: انعقاد قرارداد تاریخ تبریز–استان های تهران :محل اجرا 

در حال اجرا: پیمان وضعیت ایرانشركت راه آهن جمهوری اسالمی : كارفرما 



پروژه های مخابراتی
Accessو پیاده سازی طرح بهینه سازی شبکه  AC1353راه اندازی سرور 

Accessو پیاده سازی طرح بهینه سازی شبکه  AC1353راه اندازی سرور :پیمان موضوع 

استان  تهران :محل اجرا 

1395/10/29: تاریخ انعقاد قرارداد 

ایران                         مدیریت شبکه برق : کارفرما 

در حال اجرا: پیمان وضعیت 



TIC Backbone Expansion Project



TIC Backbone Expansion Project



عمرانی-پروژه های برقی
4281كیلوولت مجتمع مس سرچشمه قرارداد 6/9و 20پروژه اصالحات برق 

كیلوولت و تامین برق پروژه های توسعه مجتمع مس 6/9و 20احداث شبکه : موضوع پیمان 
(  EPC)شامل خدمات طراحی و مهندسی ، تداركات و عملیات اجرایی ( فاز یک)سرچشمه  

مجتمع مس سرچشمه رفسنجان-استان كرمان: محل اجرا 
شركت ملی صنایع مس ایران: كارفرما 

1390/12/06: تاریخ انعقاد قرارداد 
در دست اجرا: وضعیت پیمان 



عمرانی-پروژه های برقی
1958توسعه شبکه برق مجتمع مس سرچشمه قرارداد 

منهولها، تامین تجهیزات، طراحی ، اجرای کلیه عملیات ساختمانی شامل اجرای مسیرهای بتنی،: موضوع پیمان
کیلو ولت و انجام عملیات نصب، راه اندازی، تست و 20فونداسیون ترانسفورماتورها، عملیات کابل کشی شبکه 

. انجام آزمایشات کارخانه ای برق رسانی به واحدهای مصرف کننده

مجتمع مس سرچشمه رفسنجان-استان کرمان: محل اجرا 
شرکت ملی صنایع مس ایران: کارفرما

1378/12/07: تاریخ انعقاد قرارداد 
تحویل دائم: وضعیت پیمان



عمرانی-پروژه های برقی
2182كیلوولت مجتمع مس سونگون اهر قرارداد 6/9و 20احداث شبکه برق 

کیلوولت ، 6/9و 20طراحی  تفصیلی ، تامین تجهیزات، نصب و راه اندازی ترانسفورماتورهای : موضوع پیمان 
فشار  کابلهای قدرت و سایر ملزومات،  اجرا و احداث مسیرهای بتنی و فونداسیون ترانسفورماتورها و منهولهای

قوی، انجام عملیات تست

استان آذربایجان شرقی، سونگون اهر: محل اجرا 
شرکت ملی صنایع مس ایران: کارفرما 

1380/02/31: تاریخ انعقاد قرارداد 
تحویل دائم:وضعیت پیمان



عمرانی-پروژه های برقی
83-6كیلوولت مجتمع پتروشیمی شیراز قرارداد 20توسعه شبکه برق 

رق اجرای عملیات احداث کانال بتنی و کابل کشی و راه اندازی شبکه ب: موضوع پیمان 
KV20مابین نیروگاه و واحدهای آمونیاک، اوره، و سودااش

استان شیراز، مرودشت:محل اجرا 

پتروشیمی شیراز( عام)شرکت سهامی : کارفرما 

1383/04/22: تاریخ انعقاد قرارداد 

تحویل دائم: وضعیت پیمان 



Electrical Power Distribution



Power Wok



Civil & Power 
Conforming to all requirements of structural concrete for buildings Manholes with

reinforced concrete

Formwork & Reinforcement



Electrical Power Distribution

 Cabling work
 Medium Voltage cables (12/20 kV) (240 & 400 mm2)
 Installation and execution of cable accessories consisting of MV cable sealing ends 
& joints (outdoor & indoor ),  Cable lugs Cable cleats, Ferrules, glands, Cable Ladders 
and other required accessories, Bonding and Earthing, Warning Tape, Cable
Identification markers Duct sealing (including spares), and fire protection sealing



Electrical work
Installation, test and commissioning of (20/6.9KV &20/0.4 KV) 2.5 to 45 MVA Power &

Distribution Transformers



عمرانیپروژه های 

مترمربع و یک باب ساختمان اداری به متراژ 2150احداث دو باب سوله به متراژ 
مترمربع و محوطه سازی در شهرک صنعتی هشتگرد324

ابنیه و )طراحی ، ارائه خدمات مشاور مهندسی و اجرای کامل تمامی عملیات ساختمانی : موضوع پیمان 
متر و یک باب 14مترمربع  و ارتفاع 2150دو باب سوله به متراژ ( تاسیسات مکانیکی و تاسیسات برقی

مترمربع و محوطه سازی در شهرک صنعتی هشتگرد324ساختمان اداری به متراژ 

شهرک صنعتی هشتگرد-هشتگرد: محل اجرا 

شرکت پارس کار: کارفرما 
1392/03/01: تاریخ انعقاد قرارداد 

تحویل دائم: وضعیت پیمان 



عمرانیپروژه های 

مترمربع11000طراحی، اجرای كلیه عملیات آماده سازی زمین سایت عسلویه به مساحت 

کوبش طراحی و تهیه نقشه های ساختمانی و تاسیساتی، تهیه مصالح، تثبیت زمین، خاکریزی و: موضوع پیمان 
مترمربع11000به میزان مترمکعب  و دیوارکشی به مساحت 4500

120و 119استان بوشهر ، شهرستان عسلویه، سایت صنایع مختلط قطعات : محل اجرا 

اروپا-شرکت گروه صنعتی بازرگانی ایران : کارفرما 

1385شهریور : تاریخ انعقاد قرارداد 

تحویل دائم: وضعیت پیمان



عمرانیپروژه های 

متر مکعبی  6000بستر سازی و احداث فونداسیون رینگ وال های سه دستگاه مخزن 
اسید مجتمع مس سرچشمه

و نصب طراحی و اجرای عملیات خاکبرداری، تسطیح، بلوکاژ ، آرماتور بندی ، قالب بندی، بتن ریزی: موضوع پیمان 
متر مکعبی اسید در مجتمع مس سرچشمه رفسنجان6000انکر بلت و اجرای رینگ وال های سه دستگاه مخزن 

مجتمع مس سرچشمه رفسنجان-استان کرمان: محل اجرا 
(ساصد)صنایع دفاع : کارفرما 

1385اردیبهشت : تاریخ انعقاد قرارداد 
تحویل دائم: وضعیت پیمان 



عمرانیپروژه های 

2759پروژه احداث و بهسازی جاده اختصاصی سر باره كش  قرارداد 

متر در مجتمع مس 11.4کیلومتر و عرض 1احداث، اصالح و بازسازی جاده سرباره کش به طول : موضوع پیمان 
تنی140سرچشمه رفسنجان جهت عبور ماشین سرباره کش

مجتمع مس سرچشمه رفسنجان-استان کرمان:محل اجرا 

مجتمع مس سرچشمه رفسنجان: کارفرما 

1384مرداد : تاریخ انعقاد قرارداد 

تحویل دائم: وضعیت پیمان 



عمرانیپروژه های 

متری و 521اجرای عملیات تخریب ویرباكس های داخلی، جابجایی پل روی كریدور 
توسعه كارگاه تعمیرات مركزی

متری و توسعه کارگاه  521اجرای عملیات تخریب ویرباکس های داخلی، جابجایی پل روی کریدور : موضوع پیمان 
تعمیرات مرکزی

عسلویه-استان بوشهر:محل اجرا 

شرکت پتروشیمی مروارید: کارفرما 

95/11/03: تاریخ انعقاد قرارداد 

در حال اجرا: وضعیت پیمان 



Civil Work
Excavation in various type of soil by using different type of excavating machinery



Civil Work for Mobile Operators



Civil Work



Civil Work



Solar System




