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مپناگروه 



عزم،علمعنصرسهنظرمبهداشته،نقشمجموعهاینابقاءوبناوساختدرآنچه»

«.استهنروراسخ

اهاتمبمایهییعنیاست؛افتخاربرانگیزمجموعهیک«مپنا»مجموعهیاینامروز»

رااناییتواینتوانستهایدکهشماخشودمباهاتهمشماها،بهکشورمباهاتهماست؛

کجاهردر،همهتان.کنیدمباهاتبایدبکشانید؛دشمنودوسترخبهوبیاوریدبهوجود

تلف،مخبخشهایوبرنامهریزانوطرّاحانومسئوالنومدیرانوکارگرانهستید؛که

«.بودهایدسهیمافتخارآمیزوزیبانتیجهیاینایجاددرکهکنیدافتخارباید

میشاننکردیممشاهدهمپناازبازدیددرراآنازهاییجلوهامروزکهزیباحقیقتاین»

رمزوهمیشگیشعاریبلکهامسالشعارفقطنهجهادی،مدیریتوملیعزمکهدهد

«.ماستکشوردرخشانآیندهوحیثیتوهویت

دربازدیدازگروهمپنا(مدظلهالعالی)گزیدهایازبیاناتمقاممعظمرهبری
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.کردبررسیمرحلهسهدرتوانمیراترکیبیسیکلهاینیروگاهفنیدانشانتقالدرنیرووزارتتجربه

کهگردیداقدامGE-F9گازیواحد28فوریخریدبهنسبتها،خاموشیسریعرفعجهت(اولسالپنجبرنامه)تحمیلیجنگازپسسالهایدر-1

موضوعیتترکیبیسیکلنیروگاه6طرحترتیببدینونمایدتبدیلترکیبیسیکلبهراهانیروگاهاینگرفتتصمیمدومسالهپنجبرنامهدردولت

فقطودنشاخذخاصیلیسانسوفنیدانشپروژه،ایناجرایوجودبا.شدواگذارمپنابهترکیبیسیکلنیروگاه6بخاربخشمرحلهایندر.یافت

.نمودهمواربعدیمراحلبرایراراهکهشدکسبایتجربه

سوم،سالهپنجبرنامهکمّیاهدافتنظیمجهت1376سالدرگرفتهصورتمطالعاتاساسبر.استگازیتوربین30طرحبهمربوطدوممرحله-2

طرحبرنامه،اینتصویبباوداردگازیواحد30بهنیازسوم،سالهپنجبرنامهدربرقتولیدظرفیتتوسعهجهتکشوربرقصنعتکهگردیدمشخص

تاسیسوجادایبهنسبتمپناشرکتموقعیتایندر.گرفتقرارکشوربرقصنعتبرنامهدرساختتکنولوژی،اخذمنظوربهواحد30یکجایخرید

وشربهکنترلسیستموتوربینبرایفنیدانشانتقالگازیتوربین30طرحدر.نموداقدامحوزهایندر(...وپارستوگا،نظیر)مختلفشرکتهای

قراردادهمانطیوگردیددریافتنیزآنازبعددستگاه80ساختمجوزآنباهمراهوگرفتصورت(Co-Manufacturing)ساختدرمشارکت

شداخذنیزحرارتیهاینیروگاهژنراتورهایساختلیسانس

تجربه وزارت نیرو در انتقال دانش فنی نیروگاه های سیکل ترکیبی
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.کردبررسیمرحلهسهدرتوانمیراترکیبیسیکلهاینیروگاهفنیدانشانتقالدرنیرووزارتتجربه

خریدسیاستاتخاذبانیزمپناشرکتوگردیدواگذارمپنابهترکیبیسیکلواحد22بخاربخشاحداثقراردادی،طیسوممرحلهدر-3

.نموداربخبخشتجهیزاتساختتکنولوژیانتقالبهوادارراتجهیزاتاصلیکنندگانتولیدگاز،بخشهمانندسازندگان،ازیکجا

تجربه وزارت نیرو در انتقال دانش فنی نیروگاه های سیکل ترکیبی
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توربین گازی30شکل اجرای طرح 

سازمان توسعه برق ایران: کارفرما

شرکت مپنا: پیمانکار اصلی

مهندسین : مشاور کارفرما
مشاور قدس نیرو

:پیمانکاران خارجی 

انتقال دهنده )آنسالدو -
(تکنولوژی

موننکو-
دونکسترز انگلیس-
-ABBسوئد/سویس
زیمنس-
و چند برند دیگر-

:پیمانکاران داخلی 
ایران ترانسفو-
ایران سویچ -
کرمان تابلو-
ماشین سازی اراک-
هپکو-
نصب نیرو-
قدس نیرو-
جهاد توسعه -
توگا-
پارس ژنراتور-
شرکت دیگر50و بیش از -
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توربین گازی30شکل اجرای طرح 

متوسطهرفاز(BOP)بخشتجهیزاتکمکیبخشژنراتوربخشتوربینتعدادفاز

%14%52%5%69اول
%24%68%13%419دوم
%59%82%60%655سوم
%71%87%81%667چهارم
%80%87%81%878پنجم

%50%74%50%3047جمعکل

هر فازتفکیكدرصد ساخت داخل بخشهای مختلف نیروگاه گازی به 

قرارکشورنظرمد(خودکفایی)داخلساختحداکثرسازیسیاست89-88سالدرهاتحریمازناشیهایمحدودیتافزایشبا
ازولیاشدنبزیادوزنیسهمنظرازشایدکهداغبخشمانندتوربیناستراتژیکقطعاتساختتوسعهزمانایندروگرفت

.یافتادامهنیزدارند،ایویژهاهمیتراهبردیدید
بخاروگازیهایتوربینعمومیاولیهموادازبرخیتنهاکشوردرگرفتهصورتشایستهمدیریتومتعالخداوندلطفبهامروز

.نداریممحدودیتتجهیزاتاینازبخشیهیچساختدروشدهخریداری



7

واحد سیکل ترکیبی22شکل اجرای طرح 

سازمان توسعه برق ایران: کارفرما

اشرکت مپن: پیمانکار اصلی

:پیمانکاران خارجی 

زیمنس-
هاربین-
فاسترویلر-
دوسان-
موننکو اگرا-
ای جی آی-
تاتا-
تراکتبل-

:پیمانکاران داخلی 
نصب نیرو-
تناوب-
شوکا-
سدید نصب-
اتمسفر-
میراب-
آذرآب-
موننکو-
پارس ژنراتور-
شرکت دیگر30و بیش از -
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واحد سیکل ترکیبی22شکل اجرای طرح 

تعدادواحدفاز
درصدساخت

داخل
مواردیکهساختداخلمیگردند

7Front Bearing Pedestalتا60اول

261دوم
Exhaust Casing-Outer Casing-

Stationary Blade Ring-Transition 

Piece

277سوم
Inner Casing-Guide Blade Carrier-

Valve

582Bladesچهارم

7100Rotorپنجم

--22کلجمع

هر فازتفکیكدرصد ساخت داخل بخشهای مختلف توربین بخاری به 
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واحد22در پروژه نمایش شماتیک فازهای ساخت داخل توربین بخار

9
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عوامل موثر در انتقال موفقیت آمیز تکنولوژی

(باالانگیزهوکارآمدمدیریتوبزرگبازارایجادوتجمیعبا)دولتموثرحمایت•

(باالهایانگیزهباانساننیرویهایظرفیت)تکنولوژیجذبقدرت•

صادراتتوسعهسیاست•

(مقایسهقابلغیرشرایطیدرحاضرحالدر)توسعهوتحقیقفعالیتهایبهتوجه•

:ازعبارتندمتوالیسالیانطیکشوردرشدهایجادهایزیرساختازبرخی

ظرفیتوصنعتنیازمورد(اخیرسال30طیتکمیلیتحصیالتهایدورهتوسعه)هادانشگاهدرکارآمدانسانیمنابعتوسعه•

استکردهرشدعلمیهای

.مپناستگروهآنهاینمونهازیکیکهاندکردهرشداقتصادیوصنعتیبزرگهایبنگاه•

.اندشدهایحرفهواندکردهرشدنیزترکوچکپیمانکاریهایشرکتبزرگهایبنگاهتناسببه•

باالیحجم،تکنولوژیباالیسطحدلیلبهگازیهایتوربینصنعتکهاستاینشوددقتآنبهاستالزمکهمهمینکته•

.استبودهانحصاریهمواره،سیاسیدالیلونیازموردگذاریسرمایه
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در یک نگاهمپناگروه 

پروژههایسرمایهگذاری

للمپنادرعرصۀبینالم

دریکنگاه

خدماتمشتریان
وبهرهبرداری

مسئولیتهای
اجتماعی

درمپنا
حملونقلریلی زمپنادرنفتوگا

تولیدتجهیزات
کلیدی

وتوسعهتحقیق

وکارهایجدیدکسبدرصنعتبرقمپنا
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در یک نگاهمپناگروه 

یسییرمایهگذارایرانییبزرگتییریناولییینو
خصوصیِکشورنیروگاهیدرطرحهای

تجهییییییزاتکلییییییدیسیییییازند 
نفتوگازموردنیازدرصنعت

باالدسییتوپیمانکییارعمییومیپروژههییای
درصنعتنفتوگازمیاندست

بزرگتییییرینسییییازند تمییییامیاولییییینو
اصلینیروگاهیدرایرانتجهیزات

راولییینوبزرگتییرینپیمانکییارعمییومیایرانییید
یاصنعتنیروگاهیدرمنطقۀخاورمیانهوغربآس

لوکوموتیووتجهیزاتجانبیآنوسازند 
پروژههایمختلفحملونقلریلیمجری

جایگاه فعلی گروه مپنا
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مپناسیر تطور 

طراحی،مهندسی*
وتامینتجهیزات
زاصلینیروگاهیا

خارج
انجام*

عملیاتهای
اجراییوتامین
زتجهیزاتجانبیا

داخل

طراحی،مهندسی،*
اجراوساخت

تجهیزاتغیراصلی
درداخل

تامینتجهیزات*
اصلیازخارج

ساختتجهیزات*
اصلی

انجامکلیه*
فعالیتهایطراحی،

مهندسیواجرا
نیروگاهیدرداخل

حضوردر*
پروژههاییوتیلیتی

نفتوگازو
پتروشیمی

سرمایهگذاری*
مستقیمدر

احداثنیروگاه
حضوردر*

پروژههایصنعتی
ویوتیلیتی

ارائهخدمات*
پسازفروش،

نگهداریو
بهرهبرداری

ورودبهعرصه*
عهتوس)نفتوگاز

فعالیتهای
اجرایپروژههای

(یوتیلیتی
ورودبهعرصه*

ریلیحملونقل
(اجرایپروژه)
ورودبه*

بازارهای
بینالمللی

وتمرکزبرتحقیق*
توسعهوطراحی

محصول،
ایتوسعهفعالیته*

نفتوگازدر
واحدهایفرآیندی

یوتیلیتیو
گازپاالیشگاههای

تامیندکلحفاری*
خشکیواجرای
عملیاتحفاری

ورودبهتوسعه*
ازمیادیننفتوگ

ساختتجهیزات
اصلیحوزهنفتو

گاز

ساختلکوموتیو
هایمسافری

ورودبهصنعت*
سالمت

ورودبهحوزه*
ICT

ورودبهحوزهآب
وآبشیرینکن

هایحرارتی

معرفینیروگاه
هایموبایل

ورودبهسرمایه
گذاریدرپروژه

هایخارجی

ورودبهصنعت
آلومینیوم

ورودبهحوزهآب
وآبشیرینکن

غشاییهای

ورودبهحوزه
ذخیرهسازها

ورودبهحوزه
خودروبرقی

راهاندازیپروژه
P2Xهای

ریبالکوموتیوهای

ورودبهحوزه
باتریهای
پیشرفته

GCصرفاً یک  یسازنده تجهیزات اصل رارائه راه حل برای کشو
وزه چشم انداز در حتببین

های مختلف

حرکت از سطح اجرا به سطح راهبردی و راهبری کالن

1372مرداد 22تاسیس 
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نیروی انسانی نخبه

فوقدیپلموپایینتر
نفر7539

لیسانس
نفر6539

دکتریوفوقلیسانس
نفر2929

44%

39%

17%

مجموعکارکنانشاغلدر
کارخانجاتونیروگاههای

دردستاجرا

نفر17،000

نفر17007
کارکنانگروهبهتفکیکتحصیالت

نفر793
شرکتمادرکارکنان

بهتفکیکتحصیالت

فوقدیپلموپایینتر
نفر45

لیسانس
نفر353

دکتریوفوقلیسانس
نفر395

5%

45%

50%

ایجاد فرصت شغلی برای نخبگان کشور در صنایع پیشرفته
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تحقیق و توسعه

توسعهوبومیسازیومحورهایاصلیدرتحقیق

وتامینامنیتتولیدخوداتکایی•

تولیدهزینههایکاهش•

توسازگاریبامحیطزیسراندمانافزایش•

جلوگیریازخروج)کاهشهزینههایارزی•

(ارزازکشور

سادهسازیوکاهشهزینههایبهره•

برداری

...و مپفنایجاد موسسات تحقیقاتی مشترک با دانشگاه ها مانند آیندهپژوهی•

P E D R

Development Process of Leaders

Catch-up Process of Followers

-1395

از یک دنبال کننده فناوری به سمت پیشرومپناتغییر رویکرد 

1395-
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در بازار جهانی به واسطه توسعه فناوریمپناافزایش سهم 

ینسهممپناازبازارجهانیتورب
%2010،2تاسال

سهممپناازبازارجهانیتوربینهایگاز
%2015،17درسال
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اجرا شده: پروژه های سرمایه گذاری

نیروگاهگازیجنوباصفهان

(فردوسی)نیروگاهگازیتوس

نیروگاهگازیعسلویه

نیروگاهگازیعلیآباد

نیروگاهگازیفارس

نیروگاهگازیپرند

سنندجنیروگاهگازی

نیروگاهسیکلترکیبیگناوه

نیروگاهبادیکهک

نیروگاهسیکلترکیبیپرهسر

نیروگاهتولیدهمزمانبرقوآبقشم

ومپنابینالملل IHAGمالکیت مگاوات954ظرفیت B.O.T

مپنا:مالکیت مگاوات954ظرفیت B.O.O

مپنا:مالکیت مگاوات942ظرفیت B.O.O

نامپناوشرکتس:مالکیت مگاوات972ظرفیت B.O.O

مپنا:مالکیت مگاوات972ظرفیت B.O.T

مپنا:مالکیت مگاوات954ظرفیت تملکتهاتری

مپنا:مالکیت مگاوات956ظرفیت تملکتهاتری

مپنا:مالکیت مگاوات484ظرفیت B.O.O

مپنا:مالکیت مگاوات50ظرفیت B.O.O

مپنا:مالکیت مگاوات968ظرفیت B.O.T

مپنا:مالکیت مترمکعب18000مگاوات،آب50ظرفیتبرق B.O.O
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در حال اجرا: پروژه های سرمایه گذاری
توسعهنیروگاهبخشبخارعسلویه

نیروگاهتولیدهمزمانبرقوآبقشم

نیروگاهسیکلترکیبیبهبهان

نیروگاهسیکلترکیبیغربکارون

توسعهنیروگاهبخشبخارتوس

4و3و2و1نیروگاههایبادیکهک

توسعهنیروگاهبخارپرند

نیروگاهسیکلترکیبیمقیاسکوچکزرند

نیروگاهبادیآقکند

مپنا:مالکیت مگاوات500ظرفیت B.O.O

مپنا:مالکیت مگاوات492ظرفیت B.O.O

مپنا:مالکیت مگاوات105ظرفیت B.O.O

مپنا:مالکیت مگاوات480ظرفیت B.O.O

مپنا:مالکیت مگاوات25+10ظرفیت B.O.O

مپنا:مالکیت مگاوات50ظرفیت B.O.O

مگاوات480ظرفیت B.O.O

مگاوات480ظرفیت B.O.O

آبدرروزمترمکعب37000مگاواتبرق،500ظرفیت B.O.O

نیروگاهبادیدرح
مگاوات50:ظرفیت

تولیدآبشیرینبوشهر
درروزمکعبمتر35000:ظرفیت
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مپناالمللیپروژه های بین 

پروژههایدردستمذاکره

عراق؛نیروگاهنجف؛ظرفیت
322

بنین؛نیروگاهگازی

ساختبهصورت:ترکمنستان

کلیددردستپستهاوخطوط
کیلوولتدر500-400انتقال

مشهدو-سرخس-مسیرمرو
افزایشظرفیتخروجیتوربینهای

70گازیپاالیشگاهترکمنباشیتا
مگاوات

واحدهایواردمدارشده

نیروگاهگازیریسوتعمان؛

بخشبخارنیروگاهقرنعالم

نیروگاهسیکلترکیبیتشرین؛سوریه؛

نیروگاهسیکلترکیبیجندر

نیروگاهگازیالصدردربغدادعراق؛

نیروگاهگازیحیدریهدرنجف

دوواحدگازی(LTE)پروژهافزایشطولعمراندونزی؛
نیروگاهبالوان

157×2پاکستان؛گودو

پروژههایدرحالاجرا

(بصره)عراق؛رمیله

الذقیهسوریه؛نیروگاه

روسیه

مپنادو پروژه عظیم با مشارکت در تامین مالی توسط گروه 
!متاسفانه هیچ نظام مالی و بیمه ای در کشور برای پروژه های خارج از کشور وجود ندارد
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توربینبخار
توربینگاز ژنراتور

بادیتوربین

سیستمهایبرقوکنترل انواعبویلر
انواعپرهداغتوربین

توربوکمپرسور

باسداکتنیروگاهی

در حوزه برقمپنابومی گروه برخی از محصوالت 
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MGT-40توربین گازی 

Cycle Parameter Value

GT Power @ Generator (MW) 42.1

SC Efficiency @ Generator (%) ~ 32.1

CC Efficiency – Gross (%) ~50

Pressure Ratio 12.2:1

High Availability(%) 96.2

High Reliability(%) 99.2

MGT-40نیروگاه زاهدان با توربین گازی 

ندامحصوالت بومی جدیدی که برای رفع نیازهای کشور طراحی و ساخته شده 

ختنیروگاه چابک، مقاوم و سازگار با اقلیم س
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MGT-30توربین گازی 

مگاواتی برای تامین سریع برق یک شهر صدهزار نفری25نیروگاه موبایل 

تریلی 4، تریلی6این نیروگاه های موبایل در قالب سه طرح 

.طراحی و ساخته می شوندتریلی2و 

انده محصوالت بومی جدیدی که برای رفع نیازهای کشور طراحی و ساخته شد

(وبایلم)نیروگاه با قابلیت نصب و جابجایی سریع

6 Trailer 4 Trailer 2 Trailer

پرندنوشهرو بهشهر
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انده محصوالت بومی جدیدی که برای رفع نیازهای کشور طراحی و ساخته شد

MGT-75توربین گازی 

Cycle Parameter Value

GT Power @ Generator (MW) 222

SC Efficiency @ Generator (%) ~ 39

CC Efficiency – Gross (%) ~58

Compressor Inlet Mass flow (Kg/s) 544

Turbine Inlet Temperature (°C) 1230

Turbine Exhaust Mass flow (Kg/s) 555

Turbine Exhaust Temperature (°C) 573

NOx @ 15% O2 (fuel gas, base load),PPM 15

NOx @ 15% O2 (fuel oil, with steam

injection),PPM
~ 65

بومیFتوربین گازی کالس 

با کمترین هزینهFبه کالس Eویژگی استثنایی آن تبدیل واحدهای کالس 
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انده محصوالت بومی جدیدی که برای رفع نیازهای کشور طراحی و ساخته شد

MAP24باری لکوموتیو 

MAP12مانوریلکوموتیو  مپناتونلیلکوموتیو 

مپنامونوریل AD43Cبازسازی لکوموتیو باری 

GT26بازسازی لکوموتیو باری 

یرلکوموتیو مسافری ایران سف
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مپنامحصوالت بومی آتی 

MAP28قویترین لکوموتیو باری بومی کشور 

امپنواگن های مترو 

مپناالسیرقطار سریع مپناقطار برقی 

برایمپنااعالم آمادگی 

ساخت و تامین انواع 

واگن های مترو
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انده محصوالت بومی جدیدی که برای رفع نیازهای کشور طراحی و ساخته شد

(حفظ محیط زیستدر راستای تولید پایدار مبتنی بر )تجدیدپذیردر بخش نیروگاهیتکمیل زنجیره ارزش حوزه 

کهکمگاواتی2فتوولتاییکنیروگاه خورشیدی 

مگاواتی کهک55نیروگاه بادی 

مگاواتی آقکند50نیروگاه بادی 

مگاواتی مپنا2.5توربین بادی 
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اندمحصوالت بومی جدیدی که برای رفع نیازهای کشور طراحی و ساخته شده

ورودبهعرصۀ
یتوسعۀزیرساختهایمخابرات

ورودبهعرصۀ
ساختتجهیزاتپزشکی
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اندمحصوالت بومی جدیدی که برای رفع نیازهای کشور طراحی و ساخته شده

ات امضا و مبادله تفاهم نامه همکاری با سازمان فناوری اطالع

ICTفعالیت های در حال برنامه ریزی در حوزه برخی 

صنعتیکنترلهایسیستمطراحی و ساخت •

CMپروژه های )شدن دیجیتالیحرکت در جهت •

...(خودرو هوشمند و ،نیروگاهی

همراهتلفن اپراتوری•

ماهوارهاپراتورورود به موضوع •

•...



29

اندمحصوالت بومی جدیدی که برای رفع نیازهای کشور طراحی و ساخته شده

.هسته فنی و اقتصادی جهت تحلیل و توسعه فناوری و بازار تشکیل شد 1

ع توانمندی ها در ایران بررسی شد و در راستای تخصصی سازی و توسععه نعنای
مختلف در حوزه برقی سازی، شرکت جدیدی در گروه مپنا بعه نعورت سعهامی 

.تاسیس گردید1400خاص با سهامداری گروه مپنا، در سال 
2

با یک بر این اساس، قراردادی به منظور تامین تجهیزات، راه اندازی و انتقال تکنولوژی
.شرکت چینی منعقد گردید 3

اتری، یون، انتقال فناوری طراحی و ساخت بع-توسعه دانش در زمینه باتریهای لیتیوم
یعدی راه اندازی آزمایشگاه تحقیق و توسعه مجهز، خط پایلوت و همچنین کارخانه تول

ی ایعن در این زمینه در مقیاس تولید انبوه در داخل کشور، جزو انلی ترین فعالیت ها
.شرکت می باشد

4

ی های میعدکو یون تا تولید کامل پک باتری از توانای-ساخت سلولهای پیشرفته لیتیوم
هکتار در مجاورت 10بنابراین، به منظور تامین فضای تولیدی، زمینی به مساحت . است

.نیروگاه پرند توسط شرکت تامین گردید
5



30

انده محصوالت بومی جدیدی که برای رفع نیازهای کشور طراحی و ساخته شد

تمام الکتریک

ی طراحی و ساخت خودرو تمام الکتریک با فناور•
موتور الکتریکی مرکزی

آب خنک48kWhطراحی و ساخت باتری پک •
مجهز به سیستم ترمز احیا کننده•
ک طراحی و ساخت سیستم کنتعرل و الکترونیع•

قدرت
دقیقه ای30قابلیت شارژ سریع •
کیلومتر با یعک بعار شعارژ 300پیمایش بیش از •

کامل

هیبرید

ر طراحی و ساخت خودرو هیبرید با فناوری موتو•
الکتریکی درون چرخ

قابلیت کارکرد به نورت تمام الکتریک•
مجهز به سیستم ترمز احیا کننده•
ک طراحی و ساخت سیستم کنتعرل و الکترونیع•

قدرت

خودرو دو توان

طراحی و ساخت خودرو دو توان با فناوری موتور•
الکتریکی درون چرخ

قابلیت کارکرد به نورت تمام الکتریک•
مجهز به سیستم ترمز احیا کننده•
ک طراحی و ساخت سیستم کنتعرل و الکترونیع•

قدرت
دقیقه ای30قابلیت شارژ سریع •
کیلومتر با یعک بعار شعارژ 180پیمایش بیش از •

کامل
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انده محصوالت بومی جدیدی که برای رفع نیازهای کشور طراحی و ساخته شد

شارژر سریع قابل حملشارژر فوق سریع اتوبوسشارژر فوق سریع خودرو شارژر دیواری خودرو شارژر موتورسیکلت
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انده محصوالت بومی جدیدی که برای رفع نیازهای کشور طراحی و ساخته شد

اتوبوس برقی

شرکت شتاب در راستای توسعه جریعان برقعی•
سازی و هوشمندسازی، با هدف تولیعد اتوبعوس 

عت های تمام برقی با مشارکت بازیگر کالن نعن
و قطعب انعلی نعنعت"گروه مپنا"برق کشور 

بعرای بعازار"گروه عقاب افشان"اتوبوس سازی 
داخلی و کشورهای همسایه تاسیس شد

واحدمقدارپارامتر

-Low-Floor, Monocoqueنوع بدنه

33۷۷mm*255۰*1245۰ابعاد

6532mmفاصله محورها

-Electric Axle, Near the Wheelھپیکربندی سیستم پیشران

2۰1۰۰kgبیشینه بار قابل تحمل

8۰km/hrبیشینه سرعت

-275/70R22.5ابعاد تایر

%2۰شیب روی

1855۰N.mبیشینه گشتاور روی چرخ ها

341kWhظرفیت باتری

– High Voltage:460بازه ولتاژی 670, Low Voltage: 24 - 28V

OBC: 80, Plug-in: 350, Pantograph: 600kWسیستم های شارژ

450/ 376 (Constant Speed)km ,(ECE R15) 191 /252پیمایش

Heating and Cooling, Additional Floor RadiatorkW ,37ظرفیت سیستم تھویه مطبوع

-Electro-Hydraulicسیستم فرمان

-Pneumaticسیستم درب ها

قابلیت ها
Dynamic Regenerative Brake System 
/ Active Differential / ESP / Anti Skid

Brake Resistor System
/ ABS, EBD
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اندمحصوالت بومی جدیدی که برای رفع نیازهای کشور طراحی و ساخته شده

MAPBESS

3Kw,3Kwh

:برخی ویژگی ها 

پیک سایی

بهبود کیفیت توان

 عملکرد به صورت جزیره ای دارایIslanding Mode 

عملکرد اتوماتیک و دستی در مد های مختلف کنترلی

 کنترل شارژ و دشارژ باتری با در نظر گرفتنSOC 

قابلیت اتصال به پنل خورشیدی

 سیستمEMSجهت مدیریت انرژی ساختمان

 سیستم مانیتورینگ بر پایهWeb 

(BESS: )سیستم های ذخیره ساز انرژی مبتنی بر باتری در رنج خانگی 
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انده محصوالت بومی جدیدی که برای رفع نیازهای کشور طراحی و ساخته شد

(BESS: )صنعتی سیستم های ذخیره ساز انرژی مبتنی بر باتری در رنج 

MAPBESS

250Kw,1Mw
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Power2Xپروژه های اَبَرتعریف 

Power2H

Power to Home

Power2P

Power to Product 

(Water, Aluminium …)

Power2V

Power to Vehicle

Power2G

Power to Grid (Export)

Power

المهدیآلومینیوم 

قشمآب شیرین کن 
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انده محصوالت بومی جدیدی که برای رفع نیازهای کشور طراحی و ساخته شد

گازسوزساخت موتور دیزل و 
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انده محصوالت بومی جدیدی که برای رفع نیازهای کشور طراحی و ساخته شد

Aero-derivativeموتورهایو و ساخت قطعات مرکز تعمیرات 

HPT Blade

Compressor Blade

Test Cell Design
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تجهیزات حوزه نفت و گاز

ادهدر،پرههایانواعتوربینهایگازیمورداستفپاالیشگاهیگازوتوربوکمپرسورهای)پروژههاینفتوگازدوارتجهیزات•
..(وAVON-GEF6-SGT600-SGT400حوزهنفتوگاز

(بویلربازیافتحرارتی،بویلرهاییکبارگذرواترتیوب)پروژههایپاالیشگاهیوپتروشیمی•

(مخزن،مبدل،دیاریتور،برجتقطیر،تانکذخیره)تجهیزاتثابتپروژههاینفتوگاز•

ارائهخدماتحفاری•
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در مسیر توسعه بهره ورمپنا

نموددنبالارموازیمسیردوالمللیبینصنعتیگروهیکبهشدنتبدیلوهاتوانمندیتوسعهورشدبرایمپناگروه

:فناورانهیادگیری•

مشترکتولیدقراردادباآنسالدوشرکتازنیروگاهیواحدهایساختفناوریانتقال

وسلیسانتحتتولیدقراردادکمکبهآلمانزیمنسشرکتازنیروگاهیواحدهایساختازفناوریانتقال

فنیدانشانتقال

اینمالکیتانتقالنهایتدروکاناداآگراموننکوشرکتازنیروگاهیهایپروژهمهندسیدانشیادگیری

مپنابهایراندرشرکت

شرکتباریلیوگازونفتبرق،هایحوزهدرمتعددهایشرکتبافناورانههایهمکاریقراردادهایانواع

پیشروهای



40

در مسیر توسعه بهره ورمپنا
:مدیریتیهایتوانمندییادگیری

برایالمللیبینمشاورانازمختلفمقاطعدرشمسی80دههابتدایو70دههدرمهندسیهاتوانمندیحوزهدرمپناگروهسریعرشدازپس

.شداستفادهگروهمدیریتیتوانافزایش

قراربازنگریوبازبینیمورد86-85سالدراروپایی،مدیریتمشاورهشرکتبزرگترینعنوانبهبرگررولندشرکتازالمللیبینمشاورهاخذبا

ایکلیشهوکالسیکساختارازدیدگاهتغییرباعثپروژهاینبعالوه.شدهاهزینهکاهشکناردرپذیریانعطافافزایشبهمنجرامراینوگرفته

.شدنهادینهشرکتدرجمعیخردازاستفادهراهبری،کمیتهتشکیلباهمچنین.گردیدکاریوکسبچندبهایوظیفه

تکیفیازاطمینانحصولوشرکتبهجهانروزدانشانتقالمنظوربهولیگرددمیبر77سالهایبهاستراتژیکریزیبرنامهاقداماتشروعچهگر

ووزردانشاساسبر(جهانمشاورهبرترشرکتپنجازیکی)پاالدیومبین المللیمشاورهشرکتهمکاریبا90-91سالهایدرشدهانجاماقدامات

وییهمس،مپناکاروکسبتوسعهورشدعواملدیگراز.شدبازنگرینظام مندوجامعبه طورراخوداستراتژیبرنامه،بین المللیتجارب

وظیفهنبیمختلفهایحوزهمناسبمشارکتوهمکاریاستراتژیک،تفکرازگیریبهرهوکناردراستراتژیهابافرایندهاوساختار

استبودهتیمیکارتوسعهوای
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گروهفرهنگیدستاوردهایوتوانمندسازمثابهبهفرهنگ

درمستمرونظام مندصورتبهفرهنگواخالقسازمانی،ارزش هایموضوعاتشد،نامگذاری«سازمانیاخالق»که1390سالاز،مپناگروهدر•

.استگرفتهقرارتوجهموردمپناگروه

ووینتدرفتاریکدهایکتابوسازمانیاخالقجامعسندشاملپایهاسنادگروه،شرکتهایتمامیدرکارکنانومدیرانگستردهمشارکتبا•

.شدمنتشر

کسبالقاخوپذیریمسئولیتایمنی،سازمانی،تعالینوآوری،مداری،مشتریشاملکهمی شوندشناخته«ماتامن»واژگانسربامپناارزش های•

.استکارو

.گذرانده اندراسازمانیارزش هایواخالقفرهنگ،آموزش هایمامدیرانتمامی•

دهشانجاماخالقیوارزشیانتظاراتومفاهیمازآگاهیبهانسانیمنابعترغیبهدفباسازمانیارزش هایزمینهدرمتعددیترویجیاقدامات•

...ونامهویژهانتشاررخداد،،کمپینمسابقه،برگزاریازاعماست؛

.شده انداصالحومروراخالقیسندورفتاریکدهایسازمانی،ارزش هایراهنمایخطوطبراساسسازمانیفرایندهای•

نوانعبهروزایندرمدیرعاملپیامومهندسیروزویژهگرامیداشتسازمانی،مسئله هایحلدستگاهمثابهبهمپنانظیربخشالهاممحورهای•

.استداشتهقرارمدنظرهموارهانسانیمنابعذهنیمدلارتقاءراهکار
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افزایش بهره وری در کسب و کارهای مختلف
:گروه مپنا در سه سطح دنبال می شود

سطح گروه مپنا

سطح کسب و کارها

سطح محصوالت

زنجیره افزایش بهره وری در گروه مپنا
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مدیریت اثر بخش منابع و دارایی ها در : سطح گروه مپنا
سطح استراتژیک

سرمایه گذاری در کسب و کارهای دارای بازدهی مناسب و 
خروج از کسب و کارهای دارای بازدهی پایین

شناسایی و تعدیل منابع و دارایی های بال استفاده

افزایش بهره وری منابع و دارایی های موجود به کمک قالب
کردن فرصت های موجود در بازار با توانمدی های داخل 

عه توسعه سبد محصوالت و خدمات گروه در کنار توس)گروه 
(بازارهای هدف مطابق با نیازهای مشتریان

افزایش بهره وری در سطح گروه مپنا
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:  سطح کسب و کارها
ه توسعه کسب و کارها ب

سمت حوزه های بهینه 
سازی مصرف انرژی

زه در بخش برق به دنبال توسعه کسب و کار در حو
شبکه های هوشمند و بهینه سازی مصرف انرژی می

.باشد

به در بخش حمل و نقل ریلی با توسعه کسب و کار
سمت حمل بار به دنبال افزایش بهروری خطوط و 
حمل بار بیشتر با ظرفیت های موجود به کمک 
مدیریت بهینه ترافیک خطوط در کنار افزایش 

لوکوموتیو و واگن های فعال کشور

افزایش بهره وری در سطح کسب و کارها
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ان در بخش های مختلف کسب و کار افزایش راندمان محصوالت فعلی و توسعه محصوالت جدید با راندم: سطح محصوالت•

.باالتر دنبال می شود

:افزایش راندمان محصوالت اصلی حوزه برق شامل•

پره و توربین•

سیستم کنترل•

.اقدامات صورت گرفته در راستای افزایش بهره وری محصوالت فوق در اسالید های بعدی ذکر شده اند•

افزایش بهره وری در سطح محصوالت
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:ازشاخصهایمهمدورهرشد
ایجادقابلیتسفارشیسازی

Products compatible with …

HOT
zones

COLD

zones
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اینونداشتهوجودشرکتهایبیندریکسانیاستانداردیکتوربینمختلفهایکالستعریفخصوصدر•

یکسانزومالولیبودههمشبیهبیشوکمکهداشتهگازیهایتوربینبندیکالسهازراخودتعاریفکدامهرشرکتها

میو،کالسشاملکهاستگرفتهنظردرتوربینبرایطراحیکالسسهشرکتتعریفطبقباشندنمی

مطابقرددگمیتعریفترکیبیسیکلراندمانوتوربینبهوروددمایمبنایبربندیدستهاین1شکلمطابقکهباشند

درجه1120توربینداغبخشورودیدمایودرصد50تاترکیبیسیکلراندماندارایکههاییتوربینتعریفاین

درجه1300حدودتاورودیدمایودرصد55تاترکیبیسیکلراندمانکالسدر،کالسدرباشندمیسانتیگراد

درصد60ازباالترترکیبیسیکلراندمانوباالبهسانتیگراددرجه1500حدوددرورودیدمایکالسدروسانتیگراد

باشدمی

ها بر اساس راندمان بندی توربیندسته
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نسبتیانتوربیورودیدمایاستمهمآنچهتوربینمختلفکالسهایبندیدستهوتعریفدرتعریفاینبهتوجهبا•

وطراحیدرفیمختلهایتکنولوژیملزومات،اینفراخوربهوبودهمهمکهاستترکیبیسیکلراندمانوکمپرسورفشار

افزایشبهتوجهباسازدمیمتمایزیکدیگرازراطراحیمختلفکالسهایاینکهشدهاستفادهتوربینقطعاتساخت

درترتهپیشرفکاریخنکواحتراقپوشش،مواد،تکنولوژیمختلفکالسهایتوربیندرترکیبیسیکلراندمان

.استشدهگرفتهبکارمختلفکالسهایتوربینهای

ها بر اساس راندمان بندی توربیندسته
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و راندمان سیکل ترکیبینمودار تعریف کالسهای مختلف توربین بر اساس دمای 
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.استدهشمطرحجدیدنسلگازیهایتوربیندرکلیدیهدفیکصورتبهوهافناوریسایرازپیشترباالتربازدهبهدستیابی•

راصوالتمحبازدهلذاوشدههاپرهکاریخنکبهمربوطفناوریارتقایسببتوربینداغبخشدررفتهکاربهموادارتقایوتوسعه

.استشدهمیسرموادتکنولوژیتغییرباافزایشاز%20تنهاکهاستذکرشایان.دادخواهدافزایش

تالش شده است به و توربین های کالس در مپنا نیز با توسعه پره های پیشرفته •

.  های باالتر در نیروگاه های حرارتی دست پیدا کنیمراندمان

های زمینی پیشرفتهسوپرآلیاژهای مورد استفاده در توربین
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یافتهتوسعهوطراحیتکنولوژیاستانداردساختاراساسبرکامالکهبودهپیشرفتهسامانه•

وغذاییموادصنعتپتروشیمی،پاالیشگاهی،نیروگاهی،فرآیندهمچون)صنعتیفرآیندهایانواعکهداردراتواناییاینواست

ونظارتیکنترلپلتفرم:استشدهتشکیلاصلیبخش2ازنمایدکنترلراپیچیدگیازسطحهربا(...وشیمیایی

وحلیلتوتجزیهنمایش،بررسی،افزاری،سختارتباطاتبرایابزارهاازایمجموعهنظارتی،کنترلپلتفرمفرآیندیکنترلپلتفرم

آوردمیفراهمرااطالعاتسازیبهینه

دردادهالنکوعمیقیادگیریبرتکیهباصنعتیهایسایتونیروگاهشرایطبرنظارتپلتفرمدیگرطرفاز•

.استیافتهتوسعهمپناگروه

اقباً نیروگاه ها و سایت های ننعتی و متعکاهش زمان و هزینه های تعمیرات این دو سیستم مکمل با •

.وندسرمایه گذاری انجام شده می شوریدسترسی،  منجر به افزایش بهره اطمینان و افزایش قابلیت 

وشکاف فناوری و محصوالت  سیستم کنترل در شرکت  گروه مپنا و  شرکت های پیشر
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کارهایوسبکماهیت.باشدمیکارهاوکسبتوسعهورشددرفاکتورهامهمترینازیکیرقابتیبازگشتنرخباسرمایهبهدستیابی•

خریدعرفهتگذاریقیمتنحوه.کندمیدوچندانرارقابتیبازگشتنرخباسرمایهبهدسترسیاهمیتزیرساختیوکالنحوزهدرمپنا

یاورددگروانهصنعتآنسمتبهیاهاگذاریسرمایهتاگرددمیموجبوداردمستقیمیتاثیرصنعتآناقتصادبرمحصولواحدهر

اینهکاستبودهروبرومشکالتیباهموارهایراندربرقخریدنرخگذاریقیمتتعرفهمثالطوربه.شودمیایسرمایهفرارموجب

حدودممعضالتاینوباشدداشتهوجودگذارانسرمایهبرایصنعتایندرگذاریسرمایهزیادیهایاگرواماتاگردیدهموجبموضوع

.ستامواجهزیادیمشکالتبانیزصنایعوهاخانواربهبرقفروشنرختعییندرنیزنیرووزارتحتینیست،گذارانسرمایهبه

توسعهوشدرمسیردرحرکتجهتنیازموردسرمایهبهدسترسیمشکالتبرغلبهبرایمالیتامینمتنوعهایمکانیسمازمپناگروه•

،(هاگاهنیرو)بورسدرزیرمجموعههایشرکتسهامفروشسرمایه،افزایشبانکی،تسهیالتمانندهایمکانیسم.داردمیبرگامخود

....وصکوکومشارکتاوراقفروش

.استشدهدشواربسیارموجودهایتحریمبهتوجهبارقابتینرخباالمللیبینمالیمنابعبهدستیابی•

موانع پیش رو برای توسعه در حوزه های محیط کسب و کار 
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:هستندفعروپیگیریمتولی،(های)نهادونوعتفکیکبهبندیدستهقابلمشخصتصویریایجادمنظوربهکهباشندمیزیرشرحبهتولیدمتعددموانعازبخشی

کارفرمایانوبانکیسیستمدولت،طرفازمطالباتپرداختعدم•

داخلیمشابهدارایتجهیزاتواردات•

داخلیمشابهتجهیزاتوارداتبهکاملمعافیتهایاعطای•

کاروکسبمرتبطهایحوزهدرکشورننعتییتوسعهبرایراهینقشهوجودعدم•

کشوردرمادرننایعتوسعهبهراهبردینگرشوجودفقدان•

مرتبطبسترسازیهایوبرقنادراتمجوزعدم•

خارجیموضوعفاینانسمنابعنامناسبتخصیص•

کشوربانکیسیستمبامرتبطمشکالت•

تولیدموانع پیش رو برای توسعه در حوزه 
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زنجیره افزایش بهره وری در گروه مپنا

تمرکز استراتژیك

تمرکز بر تکنولوژی
رقابت در مقیاس جهانی با جدیدترین )

(تکنولوژی روز

خدماتتمرکز بر
از رقابت در بازار داخلی با سبد جامعی)

خدمات پس از فروش و قراردادهای 
(بلندمدّت خدمات

تمرکز بر هزینه
ین رقابت در مقیاس جهانی با پای)

(ترین قیمت ها

تمرکز بر رهبری در حوزه
خدمات

ازپشتیبانیبرایتوسعهوتحقیق
خدماتحوزهدررهبریاستراتژی

(غیرهومحصوالتآپگرید)

دررهبریاستراتژینکردندنبال
دورهآندرتکنولوژییحوزه

کاهش راستایدر عملیاقدامات 
درگروهسازیآماده برایهاهزینه

مقابل رقابت آزاد
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جمعبندی

مونتاژ

1967-1976

تولیدتحتلیسانس

1973-1985

تولیدتحتلیسانس
محدود

1980-1994

استقاللفناوری

1984-1995

تجربههیوندایموتوردرکاهشفاصلهفناوری:مثالمشابه
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...تونیه به جوانان

:کنیدفکرآنهابهکاروکسبشروعازپیشبایستیکهانلیرکنسه

حالدرهککندمیبرآوردهرامشترینیازچهیاکندمیایجادمشتریبرایمامحصولایافزودهارزشچهبخرند؟راماکاالیبایداحتمالیمشتریانچرا

شود؟نمیدادهپاسخخوبیبهبازاردرحاضر

ونیازهاابخدمت/کاالچقدررسید؟خواهدهدفمشتریانبهماخدمتیاکاالیچگونهکرد؟خواهندپیداراماآنهاچگونههستند؟کسانیچهمامشتریان

کنیم؟حفظمشتریانباراخودارتباطچگونههست؟منطبقهدفمشریانانتظارات

الزممنابعایرسداریم؟دیگریدرآمدیروشیاگیریممیپولنهاییکاربران/مشتریانازمستقیمآیاشد؟خواهدتامینکجاازکاروکسبدرآمدیمنابع

ووزهامجچهشد؟خواهدنظرموردتیراژدرکاال/خدمتارایهبهمنجرداخلیعملیاتچگونهشد؟خواهندباالنسوتامینچگونهعملیاتپیشبردبرای

دهد؟قرارتاثیرتحتراماکاروکسباستممکنهاییمحدودیت

طراحی و راه اندازی کسب و کارها بر اساس مزیت های بومی و 
بازاریابی و فروش در سطح جهانی 
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پایان


