


“بسم اهلل الرحمن الرحیم

ایــن مجموعــه مایــه مباهــات صنعــت کشــور 
ــادی و  ــت جه ــاش و مدیری ــت و در آن ت اس
ــس  ــه نف ــاد ب ــکار و اعتم ــم و ابت ــزم و عل ع
ــت  ــک و هدای ــک کم ــد. بی ش ــی زن ــوج م م
ــان  ــران و طراح ــما مدی ــتگیر ش ــد دس خداون
و کارگــران بــوده اســت و خواهــد بــود. 

ــاء اهلل انش

 سید علی خامنه ای
92/2/13

دستنوشته معظم له پس از بازدید از مجموعه مپنا





مقــدمــه
معاونت پژوهش و ارتباطات

تبـادل نظـر آنهـا پیرامـون نحـؤە تعامـل و انتقـال تجربیـات علمـی 3
و زیسـته خـود در کشـورهای مختلـف به مراکـز علمـی و اجرایـی 
ایـران فراهـم میگـردد. طــی ایــن مــدت، حــدود 25 مــورد از 
ایــن جلســات برگــزار گردیــد کــه بــا حضــور و اســتقبال 
بســیار خــوب دانشــجویان و دانش آموختـگان  ایرانــی خــارج از 
کشــور ایرانــی خــارج از کشــور در دفتــر دبیرخانــٔە نهــاد حــول 
محورهـای از پیش تعیین شـده برگـزار می شـد، امـا از از ایـن سـال 
بـه بعـد، بـا توجـه بـه اینکـه احسـاس شـد، دانشـجویان شـاغل بـه 
تحصیـل در خـارج از کشـور، از بسـیاری از پیشـرفت ها و دسـتاوردهای 
علمـی و اجرایـی صورت گرفتـه در ایـران مطلـع نیسـتند، تصمیـم 
بـر ایـن شـد کـه ایـن جلسـات، در قالـب بازدیدهـای یـک روزه 
از مراکـز علمـی و اجرایـی مهـم کشـور برگـزار شـود تـا  شـرکت 
کنندگان، ضمـن ارتبـاط چهره به چهـره بـا مسـئولین و مدیـران 
ارشـد نظـام، بتواننـد آخریـن پیشـرفت ها و دسـتاوردهای صـورت 
گرفتـه در بخش هـای مختلـف کشـور را از نزدیـک مشـاهده نمـوده 
و توضیحـات الزم را از زبـان مسـئولین بشـنوند، ضمـن اینکـه زمینه 
بحـث و تبـادل نظـر آنهـا پیرامـون نحـؤە تعامـل و انتقـال تجربیـات 
علمـی و زیسـته خـود در کشـورهای مختلـف به مراکـز علمـی و 
اجرایـی ایـران فراهـم می گـردد. طــی ایــن مــدت، حــدود 25 
مــورد از ایــن جلســات برگــزار گردیــد کــه بــا حضــور و 
اســتقبال بســیار خــوب دانشــجویان و دانش آموختـگان ایرانـی 
خـارج از کشـور مواجـه شـده اسـت کـه آخریـن مـوارد آن در سـال 
1398 در »سـازمان اسـناد و کتابخانـٔە  ملـی ایـران«، »سـازمان 

انـرژی اتمـی ایـران« و »مجلـس شـورای اسالمی« برگـزار گردیـد.
بـا توجـه به همه گیـری جهانـی ویروس کرونـا و محدودیتهـای 
تحمیـل شـده در خصـوص تشـکیل تجمعـات، امـکان برگـزاری 

جلسـات »شـنبه گفت« بـه شـکل سـابق 
مقـدور نبـوده و لـذا بـا تأخیـر دوسـاله مجـددا در همیـن راسـتا، طبـق 
پیگیریهـای انجام شـده و هماهنگـی به عمـل آمـده بـا مجوعه مپنا، 
مقـرر شـد،  ایـن نشسـت در تاریـخ 7 خردادماه 1401 در محـل ایـن 
مجموعه برگـزار شد که گزارش آن از حضور خوانندگان محترم می گذرد.

  نهـاد نمایندگـی مقـام معظـم رهبـری در امـور دانشـجویان ایرانـی 
خـارج از کشـور در تاریـخ 1385/4/7 براسـاس دسـتور رهبـر معظـم 
انقالب اسالمي حضرت آیت اهلل خامنه اي )مـد ظلـه العالـي( بـراي 
تحقـق اهـداف مقـدس جمهـوري اسـالمي در حـوزه  دانشـجویان و 

اسـتادان ایرانـي خـارج از کشـور، تشـکیل شـد.
بـه توسـعه و  نهـاد، می تـوان  ایـن  اهـداف تشـکیل  از جملـه    
تعمیـق آگاهي هـا و عالئـق اسـالمي دانشـجویان و تبییـن ارزش هاي 
اسـالمي، ایجـاد و گسـترش فضـاي معنـوي و اسـالمي در بیـن 
دانشـجویان و رشـد فضائل اخالقـي، افزایـش دانش و بینش سیاسـي  
تشـکل هاي  فکـري  هدایـت  و  حمایـت  دانشـجویان،  میـان  در 
اسـالمي دانشـجویي، پاسـخ بـه شـبهات و تقویـت باورهـاي دینـي  
دانشـجویان، فراهـم نمـودن زمینه هـاي ارتبـاط علمـي روحانیـون بـا 
دانشـجویان، افزایـش تعلقـات ملـي و انقالبـي دانشـجویان و پیگیـری 
مطالبـات مقـام معظـم رهبـری )مـد ظله العالی( در امـور مختلـف 

اشـاره نمود. 
ایـن نهـاد از سـال 1392 اقـدام بـه برگـزاری جلسـاتی بـا عنـوان 
»شـنبه گفت« نمـود تـا مهمتریـن موضوعـات و مسـائل مبتـال به 
زندگـی دانشـجویی در خـارج از کشـور را بـا حضـور دانشـجویان 
مربوطه،  بعضـا مسئوالن  و  از کشـور  آموختـگان خـارج  دانش  و 
مـورد بحـث و بررسـی قـرار دهـد. ایـن جلسـات تـا سـال 1398 
در قالـب آنچـه در مطالعـات اجتماعـی بـا عنـوان »پنـل خبـرگان« 
و  دانشــجویان  از  دعــوت  صــورت  به  می شــود،  شــناخته 
مهـم  اجرایـی  و  علمـی  مراکـز  از  روزه  یـک  آموختــگان  دانش 
کشـور برگـزار شـود تـا  شـرکت کنندگان، ضمـن ارتبـاط چهره 
به چهـره بـا مسـئولین و مدیـران ارشـد نظـام، بتواننـد آخریـن 
هـای  بخش  در  گرفتـه  صـورت  دسـتاوردهای  و  ها  پیشـرفت 
توضیحـات  و  نمـوده  مشـاهده  نزدیـک  از  را  کشـور  مختلـف 
الزم را از زبـان مسـئولین بشـنوند، ضمـن اینکـه زمینه بحـث و



چرا شنبه گفت؛ چرا مپنــا؟!
حجت االسام و المسلمین سید محمد مرتضوی
ریاست دبیرخانه نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری

در امور دانشجویان ایرانی خارج از کشور

نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در امور دانشجویان خارج از 
کشور، فعالیت های متفاوتی دارد از جمله این فعالیت ها برنامه 
سال 1391  از  برنامه  این  »شنبه گفت«.  عنوان  تحت  است  ای 
آغاز گردید. ابتدا جلسات محدودی با دانشجویان ایرانی خارج از 
کشور بود که در کشور حضور داشتند و به مناسبت های مختلف 
می آمدند.  کشور  به  امثالهم  و  خانواده  دیدار  کارگاه،  ارائه  مثل 
مطرح  وقتی  که  بود  مختلفی  موضوعات  جلسات،  این  محتوای 
و چاپ و ارائه می شد، جالب و جذاب بود و در اختیار نهادهای 
تصمیم گیری قرار می گرفت که احیانا میخواستند تصمیمی در 
خصوص دانشجویان و دانش آموخته های ایرانی خارج از کشور 

اتخاذ کنند.
در  فعالیت هایی که  این سمت مدعوین،  به  رفتیم  آرام  آرام  اما 
کشور وجود دارد را ببینند و با آنها آشنا بشوند و اگر می توانند، 
ارتباطی برقرار کنند، کاری کنند و خدماتی ارائه دهند. در واقع 
داخل  فعالیتهای  با  دانشجویان  این  آشنایی  بیشتر  اولیه  هدف 
کشور و در مرحله بعدی انتقال دانش و فناوری بود که البته اگر 
چنانچه امکانش باشد، اعم از اینکه دانشجویانی که میخواهند در 
محل تحصیلشان بمانند- که دراین صورت از آنجا میتوانند ارائه 
خدمات کنند- یا اینکه میخواهند برگردند و جذب بشوند- که 
خب دراین حالت هم از این برنامه ها بعضی نهادها استفاده های 
خاص خودشان را داشتند مثل معاونت علمی و فناوری بنیاد ملی 

نخبگان و مراکز دانش بنیان و امثالهم.
تا کنون دوستان ما در قالب برنامه »شنبه گفت« از مراکز مختلفی 
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از جمله کتابخانه ملی، فرهنگستان علوم، ستاد توسعه نانو فناوری 
هستیم.  شما  خدمت  مپنا  در  امروز  که  اند  داشته  بازدید  و... 
امیدوار هستم که به یاری خدا این دیدار مفید باشد و بتواند در 
عرصه انتقال دانش و فناوری در آینده کمکی کرده باشد. چرا که 
مپنا ازمهمترین مراکز انتقال دانش به صنعت درکشورما محسوب 
های  زمینه  دانش،  انتقال  بر  عالوه  توانند  می  افراد  و  می شود 
نمایند. فراهم  را  تحصیل  از  فراغت  پس  در صنعت  حضورموثر 



در پاسـخ بـه نیـاز روزافـزون بـه انـرژی الکتریکی در ایـران و عدم تولیـد توربین و تجهیزات جانبی آن در کشـور، شـرکت مهندسـی 
و سـاخت توربیـن مپنـا )تـوگا( کـه یکـی از زیرمجموعه هـای اصلـی گـروه مپنـا اسـت در تابسـتان سـال 1378 تاسـیس و تولیـد 
توربین هـای بـزرگ گازی در کارخانجـات خـود واقـع در فردیـس کـرج )سـی کیلومتری تهـران( را از اواخر سـال 1380 آغـاز نمود. 
از آن زمـان تاکنـون و بـه منظـور پوشـش نیـاز رو به رشـد داخلـی و خارجی به ایـن محصوالت، تأسیسـات و ظرفیت کارخانـه مرتباً 

در حـال افزایـش اسـت و بـه قریب 40 واحد در سـال رسـیده اسـت.
در حـال حاضـر شـرکت تـوگا بـا ثبـت تولید و تحویـل بیش از 300 واحـد توربین هـای گاز و بخار نیروگاهـی به بازار ایـران و منطقه 

خاورمیانـه در کارنامـه خـود، یک بازیگـر بین المللـی در صنعت توربین محسـوب می گردد.
شـرکت تـوگا بـه عنـوان بخشـی از گروه مپنـا و به منظـور افزایش ارزش ارایه شـده به مشـتریان این گـروه، نقش یـک تأمین کننده  
مطمئـن و برتـر محصـوالت و خدمـات مربـوط بـه توربیـن و سـایر تجهیـزات دوار را در گـروه ایفـا نمـوده اسـت. این شـرکت بر آن 
اسـت تـا محصـوالت و خدمـات خواسـته شـده را محـدوده وسـیعی از مشـتریان داخل و خارج کشـور، بـا کارآیی و هزینه مناسـب و 

پشـتیبانی فنـی برتـر ارایـه کندتـا بتوانـد به عنـوان تأمین کننـده قابل اعتمـاد در صنایـع نیروگاهی و نفت و گاز شـناخته شـود

شــرکت مهندسی و ســاخت توربین مپنا
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بازدید از مپـنا



پـارس ژنراتـور از سـال 1377 در راسـتای سیاسـت های ارتقای دانـش فنی و توانایی صنعتی کشـور، با هدف انتقال تکنولوژی سـاخت 
و تولیـد انـواع ژنراتورهـای نیروگاه هـای حرارتی )تا ظرفیت 1۶0 مـگاوات(، آبی )تا ظرفیت 250 مـگاوات( و باس داکت های نیروگاهی، 
 Siemens,Ansaldo,Jeumont( شـروع بـه فعالیـت نموده و بـا همـکاری تولیدکننـدگان بین المللـی ایـن صنعـت همچـون
Canada(,Andritz )Eline( Alstom ,GE, و Elin Motoren توانسـته اسـت عـالوه بـر تولیـد 45451 مـگاوات )تا پایان 
سـال 9۶( مولـد نیروگاهـی بـه همـراه باس داکـت و تجهیـزات جانبـی، محصـوالت خـود را بـه کشـورهایی چـون سـوریه، عـراق و 

نماید. تاجیکسـتان صادر 
در سـال 1391 بـا شـروع پـروژه انتقـال تکنولـوژی توربین هـای بـادی مگاواتـی بـا تمرکـز بـر توربیـن ۲٫۵ مگاواتـی و بـا همـکاری  

W2E ، Aerodyn  و VEM فعالیت هـای پـارس در عرصـه انـرژی  هـای تجدیدپذیـر آغـاز شـد.
ژنراتـور مپنـا )پـارس( هـم اکنـون بـه عنـوان طـراح و تولیدکننـده ژنراتورهـای نیروگاهـی آبی، حرارتـی و انـواع باس داکـت ، توربین 
بـادی مگاواتـی، ژنراتورهـای صنعتـی، ترکشـن موتـور و الکتروموتـور در تکمیل زنجیره سـاخت نیـروگاه، لکوموتیو، تجهیـزات صنایع 
نفـت و گاز و همچنیـن در حـوزه ارائـه خدمـات پـس از فـروش محصـوالت و خدمـات تخصصـی نیروگاهی مطابـق با اسـتانداردهای 

معتبـر بین المللـی ایفـای نقـش می نماید.

ــاخت ژنراتور مپنا شرکت مهندسی و س

۶



مکـو نخسـتین روز مـرداد سـال 1383 و بـا هدف پاسـخ به نیازهاي گروه مپنا در صنایع نیروگاهي تاسـیس شـد تـا دانش و فن آوري 
الزم در حـوزۀ بـرق، کنتـرل، حفاظـت و ابـزار دقیق پاسـخ داده شـود. این شـرکت، بعدها گسـترۀ فعالیت هـای خود را بـه حوزه هاي 
نفـت، گاز، پتروشـیمي و پاالیشـگاه ها، و البتـه حمـل و نقل ریلي توسـعه داد تا نخسـتین و تنها شـرکت تولیدکنندۀ سیسـتم کنترل 
فرآینـدي و اتوماسـیون )DCS\FCS( در کشـور باشـد. همـکاری و شـراکت بـا برخـي از شـرکت هاي معتبر و بین المللـي در زمینۀ 
تولیـد سیسـتم های کنتـرل و حفاظـت، سیسـتم هاي تحریـک و راه انـداز توربین هـاي گاز و بخـار جـزو سـوابق و دسـتاوردهای ایـن 

شـرکت است.
انـواع ماشـین هاي دّوار شـامل توربوژنراتورهـا،  توانایـي کامـل در زمینـۀ پیاده سـازي سیسـتم بـرق و کنتـرل  تجربـه، دانـش و 
توربوکمپرسـورها، سیسـتم کنتـرل و حفاظـت توزیـع   شـده IPCS، سیسـتم کنتـرل تمامـی واحدهـاي فرآینـدي و یوتیلیتـي در 
پلنت هـاي نفـت و گاز، سـایر صنایـع و سیسـتم هاي دیسـپاچینگ و میترینـگ در شـرکت مکـو وجود دارد. بـه پشـتوانۀ برخورداری 
از تجربـۀ کافـي و بهره گیـري از نیروهـاي متخصـص و نخبـه، شـرکت مکـو بـا اتخاذ رویکردهـاي جدید بـه دومین دهـۀ فعالیت هاي 

خـود وارد می شـود.
طراحـي، تولیـد، تسـت، نصـب و راه انـدازي بیـش از 150 واحد سیسـتم برق، کنتـرل، حفاظت و تحریـک نیروگاه هاي گازي، سـیکل 
ترکیبـي و بخـار در محدوده هـاي مختلـف در داخـل و خـارج از کشـور و نیـز تولیـد سیسـتم بـرق و کنترل بـرای بیـش از 70 واحد 
توربوکمپرسـور مورد نیاز در صنایع مختلف، از جمله دسـتاوردهاي ارزندۀ شـرکت مهندسـي و سـاخت برق و کنترل مپنا محسـوب 

. مي شود

شــرکت مهندسي و ســاخت برق و کنترل مپنا« )مکو(
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مپنــا؛ نمادی از خودباوری ومپنــا؛ نمادی از خودباوری و
دانش محوریدانش محوری

مهندس معین بنی دهقان
گروه مپنـا

سـال 92 کـه فعالیت خود را آغـاز کردیم سیسـتم کنترل را که 
نقـش مغـز را در نیـروگاه دارد، بـه تولید داخل رسـاندیم و عمال 
نیـاز بـه زیمنس یا شـرکت های خارجـی را کامال مرتفـع کردیم 
و یـک سیسـتم کنترلی به اسـم مپ سـی دی اس را بومی سـازی 
کردیـم و از سـال 92 بـه بعـد پروژه-هایمـان را عـالوه بـر اینکه 
بسـته بـه کارفرماهـا از زیمنـس و ای بی بـی میگرفتیم مـوازی با 
آن یـک سیسـتم تمـام بومـی مپنا را هم داشـتیم که به ایشـان 
ارائـه می دادیـم و از سـال 1399 بـه بعـد دیگـر زیمنسـی در 
ایـران اسـتفاده نشـد. از نیمـه دوم 99 بـه بعـد، کـه دیگر چون 
خریـدی انجـام نـداده بودیـم همـه نیروگاهایمان را در قسـمت 
کنتـرل کـه مغز نیروگا نیز محسـوب می شـود، توسـط متخصان 
توانمند داخلی سیسـتم بومی مپ سـی اس اسـتفاده شـد و قطعا 
شـما میدونیـد چـون در دانشـگاه های مختلـف فـارغ التحصیـل 
شـده ایـد، کـه کار بسـیار دشـوار و بـزرگ و اسـتراتژیک صورته 
گرفتـه اسـت. یـک بخـش از کاری کـه نیـاز بـه زیمنـس آلمان 
داشـتیم یـا خیلـی وقت هـا جاهایـی بـود کـه خـود زیمنس هم 
نمیتوانسـت بـه مـا کمـک کنـد، بواسـطه اینکـه سـهامدارهای 
آمریکایـی داشـتند، آنهـا هم مـا رو تحریـم میکردنـد منتها این 
تحریمهـا بـه نحـوی تبدیـل بـه فرصت برای ما شـد کـه بتوانیم 

ایـن سیسـتم را داخـل نیـروگاه ها انجـام دهیم.
مپنـا آمـده و در بحـث توربیـن و ژنراتـور و جاهـای مختلـف 
همیـن کار اتفـاق افتـاده اسـت کـه در ادامـه برنامـه و بازدیـد 
قطعـا در کارخانـه کـه شـما تشـریف  ببریـد حسـب حضـوری 
کـه خواهیـد  داشـت خدمتتـون عـرض خواهـد شـد کـه کدوم 
قسـمت هـا بـه اصطـالح، داخلـی سـازی شـده؛ منتهـا اینجایی 
کـه مـا در خدمتتـون هسـتیم از سـال 92 بـه بعـد مـا اولیـن 
نیـروگاه داخلی مـان هـم از آغـاز شـد. یـک واحـد 1۶2 مگاواتی 
گازی بـود کـه یـک واحـد سـال 95 برایشـان فرسـتادیم نصـب 
شـد راه انـدازی شـد بـا توانمنـدی هـای خودمـان. از آن به بعد 
دیگـر قسـمت بخـار پرنـد کـه بـرای خـود مپناسـت، عسـلویه، 
طـوس و از ایـن بـه بعـد همـه نیـروگاه هایـی کـه وجـود دارد
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چـه خصوصـی چـه دولتـی، چه بـرای خود مپنـا، سیسـتم برق 
سیسـتم  از  می شـود،  حسـاب  نیـروگاه  مغـز  کـه  کنترلـش  و 

می کنـد.  اسـتفاده  مپ سـی اس 
مـا در راسـتای بومـی سـازی حـاال سیسـتمهای دیگـر هـم این 
کار را کردیـم ولـی ایـن کاری کـه انجـام شـد هـم نیازمـان را 
از آن طـرف )خـارج( مرتفـع کـرد یعنـی واقعـا مـا رو بـی نیـاز 
کـرد. در بازدیـد هـم مـا ایـن قسـمت را خواهیم  داشـت. حتی 
بوردهـای الکترونیکـی اش هـم مـا همیـن جـا خودمـان تولیـد 
کـه  میگیـرد  صـورت  جـا  همیـن  هـم   مونتـازش  می کنیـم. 
آنهـم مالحظـه خواهیـد کرد. و بـه جـرات میتوانیـم بگوییم که 
بردهـای الکترونیکـی کـه اینجا تولید می شـود کیفیتش بیشـتر 

از زیمنـس نباشـد از آن کمتـر نیسـت.
حتـی دو مشـخصه ای کـه زیمنـس مشـکل دارد، در نیـروگاه 
هـای مـا، بـا توجـه بـه شـرایط آب و هوایـی، مـا آن مشـکلش 
را هـم در تولیدمـان مرتفـع کردیـم و از زیمنـس هـم در واقـع 
جلوتـر رفتیـم. یا سیسـتم هـای مختلفمـان، حاال انشـااهلل ما در 
بازدیـد از خـط تولیدمـان و محصوالتـی که داریم سـعی کردیم 
در ایـن مـدت زمانی کـه محدوداسـت-چون بـرای بازدید دقیق 
نیـاز بـه یـک یا دو روز هسـت و میدانیـم که زمان شـما محدود 
اسـت- امـا در همیـن مـدت کوتاه سـعی میکنیم کـه در معرفی 

محصـوالت بصـورت کلـی در خدمتتون باشـیم.
ایـن رونـدی کـه در مپنـا طـی می شـود در واقـع یکـی از وجه 
تمایزهـای شـرکت مپنا-بـا باقـی شـرکت هـا اسـت- کـه آن را 
تبدیـل کـرده بـه یک شـرکت اسـتراتژیک و ملی. طرحـی که از 
ابتدا شـروع شـده بر اسـاس نیازمندی صنعت برق آمده خودش 
مـدام بـه روز کـرده و می آیـد تغییراتـی را در محصـوالت انجام 
می دهـد کـه بتواند نیازمندی هـای شـبکه مان و نیازمندی های 
برقمـان و کسـری هایـی کـه وجـود دارد را تامیـن کنـد و ایـن 
ترنـدی کـه آقـای مهندس می گویند نشـان می دهد کـه پویایی 
در گـروه وجـود دارد کـه تبدیـل شـده به شـرکت سـازه ای  که 
بتوانـد نیـاز بـرق کشـور را مرتفع کنـد در این شـرایط اقتصادی

10 و سیاسـی حاکـم بـر دنیـا کـه واقعـا از جاهـای مختلـف تحـت 
فشـار هسـتیم. مپنـا سـال 85-8۶ کـه وارد دوره تحریـم هـای 
بـه مشـکالت  بـرق  واقعـا در صنعـت  خیلـی سـختی شـدیم، 
عدیـده ای خوردیـم کـه حلـش بـه ایـن راحتـی نبـود و ایـن 
ترنـدی کـه آقـای مهندس گفتنـد در مـورد نیـروگاه موبایل در 
ظاهـر بنظـر می رسـد که خیلـی راحـت می توانیم جابجـا کنیم.



دکترمیرزایی
گروه مپنـا

وقتی »ما می توانیم« عینیت پیدا می کند
11

در حـال توسـعه توربیـن هـا اسـت. توربیـن هـای بخـار هـم 
هسـت کـه در مقیـاس هـای مختلف، مپنـا محصوالتـش را ارائه 
کـه  ژنراتورهایـی  و  الکتریکـی  موتورهـای  بحـث  در  می دهـد. 
توسـط مپنـا بـرای مقیاس هـای مختلـف توانی تولید می شـود، 

همینطور! هـم 
یکـی از مسـایلی کـه در مپنا بـه آن توجه می کنیـم، در حقیقت 
بدنبـال حـل مسـایل مهندسـی مـورد نیـار کشـور هسـتیم و 
درعیـن حال راهکارهای اقتصادی و همیشـه مسـئله سـودآوری 
مهـم اسـت. فـرق مپنـا بـا یـک شـرکتی کـه بـا حمایـت هـای 
کامـل دولتـی اسـت، ایـن اسـت که مپنـا بـه دنبـال راهکارهای 
اقتصـادی بـرای تامین سـود هم هسـت و بـرای همیـن رضایت 

مشـتریان در اولویت اسـت.
یکـی از پـروژه هـای تحقیقاتـی کـه تـا االن انجـام داده ایـم، 
پـروژه لوکوموتیـو تونلی بـود که در واقـع لوکوموتیوهـای تونلی 
رو بـرای اسـتخراج لوکوموتیوهـای تونلـی رو بـرای اسـتخراج 
معـادن، تونـل هـای متـرو و امثالهـم اسـتفاده مـی شـود. در 
واقـع حمـل بـار می کننـد تـا آن تونـل کنـده بشـود و وسـیله 
بهـره  آمـاده  تونـل  تـا  لوکوموتیوهـا  ایـن  بـا  میبرنـد  و  هـار 
بـرداری شـود. یکـی از پـروژه هـای تحقیقاتـی همیـن بـود که 
لوکوموتیـو تونلـی را توسـعه دادیـم. تـا بـه حـال نمونـه هـای 
سـوئدی و آلمانـی در کشـورمان موجـود بـود. بـا توجـه بـه نیاز 
بـازار کـه شناسـایی شـد توسـط دوسـتان »مپنـا لوکوموتیـو« 
یـه پـروژه تحقیقاتـی تعریـف کردنـد مـا هـم حمایـت کردیـم

یکـی محصـوالت کلیدی گروه مپنا، توربین اسـت کـه در واقع 
توربیـن مـپ mgt70 کـه در ابتـدا تحـت لیسـانس زیمنـس 
ظرفیتـی حـدود  بـا  و  مپنـا  گـروه  در  میشـد  تولیـد  آلمـان 
158 مـگاوات. در طـی چنـد سـال پـروژه تحقیقاتـی و بعـد 
از تحریـم هایـی کـه اعمـال شـد و تامیـن برخـی از قطعـات، 
ایـن پـروژه تحقیقاتی در حدود شـش سـال و در چنـد مرحله 
اجـرا شـد کـه تـوان تولیدمـان رو از حـدود 158 زیمنـس بـه 
حـدود 183 مـگاوات و راندمانـش هـم 2 درصـد افزایـش داده 
ایـم. از محصـوالت دیگـری کـه میتوانـم خدمتتان عـرض کنم 
توربیـن mgt30 اسـت. اینهـا همـه پـروژه هایـی اسـت کـه 
تحـت لیسـانس شـروع شـده  ولـی االن محصوالتـی کـه مپنا 
تولیـد می کنـد، طـی چند مرحله پـروژه های پژوهشـی، بهبود 
پیـدا کـرده انـد و در حقیقـت هـم راندمانشـان و هـم تـوان و 
عملکردشـان بهبـود یافته اسـت؛ به هـر حال چون بحـث بازار 

اسـت. مطرح 
کـه  می کننـد  تاکیـد  همیشـه  مهندسـی  بخـش  دوسـتان 
 mgt80 رضایـت مشـتری هـا رو بتوانند تامین کننـد. توربین
هسـت کـه البتـه ایـن توربین تحـت لیسـانس تولید می شـود 
می شـود  تولیـد   mgt75 توربیـن  هـم  موازازاتـش  بـه  و 
کـه یـک پـروژه تحقیقاتـی اسـت کـه چنـد سـال اسـت بـر 
رویـی آن کار می کننـد. یـک توربیـن کالس اف هسـت کـه 
بومـی خـود گـروه مپنـا محسـوب مـی شـود. بـا پژوهشـگاه 
مپنـا خـودش االن  ولـی  داشـتیم  یـک همکاری هایـی  نیـرو 
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و در البـالی آن پـروژه، لوکوموتیـو تونلـی توسـعه داده شـد کـه 
در واقـع هـم بحـث تامیـن تجهیزاتـش و هـم موتـوری کـه تولیـد 
می شـد همـه بومـی بـود و از ایـن جهـت خیلـی  مـورد رضایـت 
کارفرمـا قـرار گرفـت. و در حقیقـت مـن خـودم کـه بـرای بازدیـد 
رفتـه بـودم کـه مـورد بهره بـرداری قـرار بگیـرد و در واقـع اختتام 
کارفرمـا  رضایـت  واقعـا  بکنیـم،  اعـالم  را  تحقیقاتی شـان  پـروژه 
را فیدبـک دادنـد بـه مـا و یـک سـری مـواردی هـم بـرای بهبـود 
ارائـه شـد کـه قـرار شـد در پـروژه هـای بعـدی کـه بهبـود همان 

محصـوالت بـود مـورد توجـه قـرار بگیـرد.
در لیسـت محصـوالت مپنـا بعنـوان مثـال توربیـت mgt70 رو 
مالحظـه می کنیـد کـه داخـل پرانتـز نوشـته 3 یعنـی ورژن سـوم 
ایـن محصـول هسـت کـه االن در واقـع ورژن چهار را هم دوسـتان 
بـرای  رو  تونلـی  لوکوموتیوهـای  همیشـه  و  می کننـد  کار  دارنـد 
اسـتخراج معـادن، تونـل هـای متـرو و امثالهم اسـتفاده می شـود. 
در واقـع حمـل بـار می کنند تـا آن تونل کنده بشـود و وسـیله هار 
و میبرنـد بـا ایـن لوکوموتیوهـا تـا تونـل آماده بهـره برداری شـود. 
یکـی از پـروژه هـای تحقیقاتـی همیـن بـود کـه لوکوموتیـو تونلی 
را توسـعه دادیـم. تـا بـه حـال نمونـه هـای سـوئدی و آلمانـی در 
کشـورمان موجـود بـود. بـا توجـه بـه نیـاز بازار که شناسـایی شـد 
توسـط دوسـتان »مپنـا لوکوموتیـو« یـه پـروژه تحقیقاتـی تعریف 
کردنـد مـا هـم حمایـت کردیـم و در البـالی آن پـروژه، لوکوموتیو 
تونلـی توسـعه داده شـد کـه در واقع هم بحـث تامیـن تجهیزاتش 
و هـم موتـوری کـه تولیـد می شـد همـه بومی بـود و از ایـن جهت 
خیلـی  مـورد رضایـت کارفرمـا قـرار گرفـت. و در حقیقـت مـن 
خـودم کـه بـرای بازدیـد رفتـه بـودم که مـورد بهـره بـرداری قرار 
بگیـرد و در واقـع اختتـام پـروژه تحقیقاتی شـان را اعـالم بکنیـم، 
و یـک سـری  مـا  بـه  دادنـد  فیدبـک  را  کارفرمـا  واقعـا رضایـت 
مـواردی هـم بـرای بهبـود ارائـه شـد که قـرار شـد در پـروژه های 
بعـدی کـه بهبـود همـان محصـوالت بود مـورد توجـه قـرار بگیرد.

 mgt70 توربیـت  مثـال  بعنـوان  مپنـا  محصـوالت  لیسـت  در 
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را مالحظه می کنید که داخل پرانتز نوشته 3 یعنی ورژن سوم 
این محصول هست که االن در واقع ورژن چهار را هم دوستان 
دارند کار می کنند و همیشه بطور مستمر بهبود محصول مورد 
توجه هست. بطور کلی توربین یکی از محصوالت کلیدی مپنا 
رقابتی  کامال  مگاوات   183 ظرفیت  با  توربین  این  و  هست 
و  زیمنس  جمله  از  دنیا  بزرگ  شرکت های  های  توربین  با 
میتسوبیشی که این ها در واقع لیدر تکنولوژی در حوزه توربو 
رقابتی  محصول  این  کامال  که  هستند  ها  توربین  و  ماشین 
هست و کامال هم با پروژه تحقیقاتی انجام شده و در واقع از آن 
محصولی که از زیمنس گرفتیم چهار مرتبه باالتره و  به یک 
محصولی رسیدیم که کامال رقابتی با محصوالت روز دنیا است.

المللی  بین  بازارهای  در  برای حضور  مپنا  موانعی که  از  یکی 
دارد بحث بازار است و مپنا در خیلی از بازارها نمی تواند حضور 
دنیا  استفاده کل  در  که  برای همین هم هست  باشد.  داشته 
ها  محدودیت  این  ما  محصوالت  از  دنیا  کل  استفاده  در  که 
وجود دارد. از محصوالت دیگری که می-بینید نیروگاه موبایل 
)سیار( است که شرکت های معدودی در دنیا این پروژه رو ارائه 
دادند. نیروگاه موبایل به این طریق است که توربین را پشت 
چند تریلی مستقر می کنند و نیروگاه بصورت موبایل قابلیت 
جابجایی دارد.  این نیروگاه در عرض سه ماه ساخته می شود 
و هر موقع الزم بشود متناسب با پیک بار و شرایط باری که 
توانیر اعالم می کند این قابلیت وجود دارد که بعد از مدتی که 
استفاده شد جمع بشود و به جای دیگه ای ارسال بشود. این 
از توانمندی هایی است که شرکت های محدودی در دنیا از آن 
برخوردارند استفاده شد جمع بشود و به جای دیگه ای ارسال 
بشود. این از توانمندی هایی است که شرکت های محدودی در 

دنیا از آن برخوردارند.
محصول  بهبود  بحث  همیشه  ما  محصوالت  از  سری  یک 
روش از  محصول  توسعه  بصورت  هم  سری  یک  و  بوده 
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توربین جی ای فریم  استفاده شده و همون  مهندسی معکوس 
سیکس هست که نمونه ش را در واقع دوستان تهیه کرده بودند، 
این  معکوس  مهندسی  های  روش  به  و  کشور  در  داشت  وجود 
محصول االن تجاری هست و در زاهدان نصب شده و در چند 
جای دیگر از کشور مورد بهره برداری قرار گرفته است.  توربین 
mgt80 تحت لیسانس تولید می شود و معادل آن ما توربین 
mgt75 را در واقع بصورت بومی و در قالب یه پرژه پژوهشی 
داریم که یه توربین کالس اف مپنا که تحت عنوان یک پروژه 
ملی در این زمینه تعریف شده و مپنا بعنوان متولی اجرای این 
انجام شده  کارهایی که  میبره. سایر  داره پشیش  رو  کار  طرح، 
بحث تراکم مرطوب متناسب با پیک تابستان که مگاوات توربین 

ها افت میکنند این بحث تراکم مرطوب اجرا شده است.
زیرساخت های  اشاره کنیم  مواردی که میخوایم بهش  از  یکی 
پژوهش  معاونت  حمایت  با  مپنا  گروه  در  که  هست  پژوهشی 
فناوری مپنا ساخته شده و همین االن عالوه بر اینکه خود گروه 
امکان  البته  می دهیم.  سرویس  هم  دانشگاهی  بخش  به  مپنا 
محرمانه  شرایط  بخاطر  ها  زیرساخت  این  از  بعضی  از  استفاده 
بودنشان در جایی غیر از مپنا وجود ندارد ولی از خیلی از این 
زیر ساخت ها در جاهای مختلف مثل آزمایشگاه اختراع همین 
االن  در آنها با دانشگاه ها همکاری می کنیم و سرویس میدیم 
هست،  ام  ای  همون  که  افزایش  ساخت  آزمایشگاه  ایشان.  به 
آزمایشگاه اختراع و آزمایشگاه پوشش از جمله آزمایشگاه هایی 
خریداری  تجهیزاتش  مختلف  های  پروژه  قالب  در  که  هستند 
دیگر  از  هستند.  سرویس  حال  در  االن  و  شده  ساخته  و  شده 
دستاوردهای مپنا دانش فنی پره های sx هستش که خب این 
پایه توربین های کالس اف هست برای اینکه ما بتوانیم دمای 
تکنولوژی ساختش  نوع  باید  کنیم  تحمل  ها  توربین  در  را  باال 
واقعا  ها  شرکت  همه  که  است  دانشی  این  و  بدهیم  تغییر  را 
است. بوده  تحقیقاتی مان  های  پروژه  از  یکی  هم  این  و  ندارند 

  



بـرق؛  در واقـع 4-5 بخـش  گـروه مپنـا در حـوزه بخـش 
تـا  صفـر  سـاخت  متولـی  کـه  بـرق  بخـش  دارد.  اصلـی 
تجهیـزات  بخـش  اسـت.  نیروگاهـی  تجهیـزات  صـد 
و گاز کـه در حـوزه میـان  نفـت  اسـت. بخـش  نیروگاهـی 
دسـتی صنعـت نفـت و گاز قـرار دارد و در کلیـپ معرفـی 
واقـع در  کـه  دریـا  و  خشـکی  حفـاری  دکل  دیدیـد   هـم 

های-تِـک محسـوب مـی شـود. و در بخـش سـالمت هـم 
دسـتگاه هـای هم دسـتگاه هـای ام آر آی تولیـد می کنیم. در 
بخـش حـوزه ریلـی تولیـد کننده تحـت لیسـانس بودیم ولی 
االن در ایـن حـوزه هم توسـعه محصـول خیلی داشـتیم مثال 
لوکوموتیـو تونلـی از محصوالتـی بـوده کـه توسـعه محصـول 
بـوده و اینـا جزو افتخـارات معاونت پژوهش و فناوری هسـت. 
در بحـث متالـوژی هـم پـره هـای اس ابکـس رو میسـازیم و 
روی توربیـن نصـب مـی شـود. خیلی خوشـحال هسـتیم که 
بعنـوان یـک شـرکت دانـش بنیـان در کشـور فعالیـت داریم 
خیلـی از شـرکتای مـا دانش بنیان هسـتند و یکـی از ویژگی 
هـای گـروه مپنـا ایـن هسـت کـه خیلـی از محصوالتـی کـه 
وارد بـازار کـرده ابتـدا بـا الیسـنس بـوده ولـی االن خیلی از 
آنهـا تحـت پروژهـای تحقیقاتـی کـه معاونـت پژوهشـی مپنا 
کارفرمـای آن بـوده وارد عرضـه بـازار مـی شـود. از آن جهت 
هسـت که خیلی خوشـحال هسـتیم کـه در واقع ایـن افتخار 
رو داریـم تجهیزات نیروگاهی اسـت. بخش نفـت و گاز که در 
حـوزه میـان دسـتی صنعت نفـت و گاز قـرار دارد و در کلیپ 
 معرفـی هـم دیدیـد دکل حفاری خشـکی و دریا کـه در واقع

های-تِـک محسـوب مـی شـود. و در بخـش سـالمت هـم 
دسـتگاه هـای هم دسـتگاه هـای ام آر آی تولیـد می کنیم. در 
بخـش حـوزه ریلـی تولیـد کننده تحـت لیسـانس بودیم ولی 
االن در ایـن حـوزه هم توسـعه محصـول خیلی داشـتیم مثال 
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لوکوموتیـو تونلـی از محصوالتـی بـوده کـه توسـعه محصـول 
بـوده و اینـا جـزو افتخـارات معاونـت پژوهش و فناوری هسـت. 
در بحـث متالـوژی هـم پـره هـای اس ابکـس رو میسـازیم و 
روی توربیـن نصـب مـی شـود. خیلـی خوشـحال هسـتیم کـه 
بعنـوان یـک شـرکت دانـش بنیـان در کشـور فعالیـت داریـم 
خیلـی از شـرکتای مـا دانـش بنیـان هسـتند و یکـی از ویژگی 
هـای گـروه مپنـا ایـن هسـت کـه خیلـی از محصوالتـی کـه 
وارد بـازار کـرده ابتـدا بـا الیسـنس بـوده ولـی االن خیلـی از 
آنهـا تحـت پروژهـای تحقیقاتـی کـه معاونـت پژوهشـی مپنـا 
کارفرمـای آن بـوده وارد عرضـه بـازار مـی شـود. از آن جهـت 
هسـت کـه خیلی خوشـحال هسـتیم کـه در واقـع ایـن افتخار 
رو داریـم کـه وارد بـازار کـرده ابتدا با الیسـنس بـوده ولی االن 
خیلـی از آنهـا تحـت پروژهـای تحقیقاتی که معاونت پژوهشـی 
مپنـا کارفرمـای آن بـوده وارد عرضـه بـازار مـی شـود. از آن 
جهـت هسـت کـه خیلـی خوشـحال هسـتیم کـه در واقـع این 
افتخـار رو داریـم کـه بـه کمک مهندسـینی کـه در گـروه مپنا 
هسـتند بتوانیـم ایـن کار رو انجـام بدهیـم. و ارتبـاط بدهیـم 
آن جاهایـی کـه در واقـع الزم هسـت از توانایـی بخـش هـای 
دانشـگاهی و پژوهشـگاه هـا بتوانیم اسـتفاده کنیـم. ارائه خیلی 
مختصـری را خدمتتـان آمـاده کردیـم. یـک فایـل تکمیلی هم 
آوردیـم از محصـوالت مپنـا کـه بـا پـروژه هـای پژوهشـی وارد 
عرضـه بـازار شـده انـد کـه آنهـم خدمتتـون ارائـه می دهیـم و 
بعـد هـم اگر پرسـش و پاسـخی باشـد خدمتتون خواهیـم بود.

1۶







     در ایـن گـروه صنعتـی در واقـع تبدیـل دانـش بـه فناوری 
رخ مـی دهـد کـه قابلیـت ارائـه بـه دنیـا را دارد. بـا توجـه به 
ایـن مسـئله آیـا گـروه صنعتـی مپنـا بـه کشـورهای خـارج 
صادراتـی دارد؟ و درصـد آن چگونـه مـی باشـد؟ و ضمنـا تـا 
بـه حـال گـروه مپنا از ایـده های مطرح شـده توسـط کمپانی 
هـا و شـرکت هـای فعـال در ایـن حـوزه، بهـره گرفته اسـت؟ 
در زمینـه پژوهشـگاه چطـور؟ پژوهشـگاه خاصـی داریـد یا از 

پژوهشـگاه های دانشـگاهی اسـتفاده مـی کنیـد؟

         گـروه مپنـا صـادرات سـرویس نیـروگاه هـای اندونزی و 
نیروگاه های سـاخته شـده در خارج از کشـور را برعهده دارد.

در زمینـه پژوهشـگاه هـا نیـز، ما بـا دانشـگاه ها و پژوهشـگاه 
هـا کار مـی کنیـم و در ایـن زمینه هـم از فعالیت افـراد فعال 
در ایـن حـوزه اسـتقبال مـی کنیـم. در حقیقـت مـا دو مـدل 
همـکاری بـا پژوهشـگاه هـا داریـم؛ یـک مـدل بـه صـورت 
RFP یـا همـان ریکوئسـت کـه گـروه مپنـا آن را ارسـال می 
کنـد و آن را در اختیـار گـروه هـای پژوهشـی در دانشـگاه 
هـا قـرار مـی دهیـم و مـدل دیگـر همـکاری بـه ایـن شـکل 
ارسـال  بـه مپنـا   از طریـق دانشـگاه  اسـت کـه ریکوئسـت 
مـی شـود و ایـن بـه شـرط آن اسـت کـه بهـره بـردار آن در 
مجموعـه حاضـر باشـد،در اینصـورت قطعـاً حمایـت می کنیم 
و اسـتاد یـا پژوهشـگاه دانشـگاهی مطـرح کننـده ایـن ایـده، 
مجـری کار و شـرکت مربـوط بـه ایـن ایـده در مپنـا، بهـره 
بـرداری ایـن پـروژه را بـر عهـده دارنـد و ایـن جـزء ویژگـی 
هـای کار مـا در معاونـت پژوهشـی و فنـاوری  اسـت کـه بهره 
بـردار بایـد در مجموعـه باشـد یعنـی فـارغ  از اینکـه ایـده از 
داخـل گـروه و یـا خـارج آن باشـد مـا حتمـاً بایـد کاربـرد و 
حـوزه آن را در محصـوالت تولیـد شـده توسـط مپنـا بدانیـم.
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   آیا مپنا در بخش سالمت و بهداشت  هم فعالیت دارد؟

         در این حوزه گروه مپنا یک شرکت مجزا به اسم »تبسم« 
دارد که در قسمت سی تی اسکن و ام آر آی فعالیت می کند 
البته یک بخشی از آنها را از طریق زیمنس وارد کردیم و در 
حال حاضر در حال بومی سازی آن هستیم که بتوانیم در این 
دو بخش هم ورود پیدا کنیم و وارد این مرحله هم شده ایم، 
اما زمانی ترنسفر و انتقال دانش فنی صورت می گیرد که 2 یا 
3 یا 4 واحد متناسب به کنترل و تجهیز وارد شود و بعد با یه 
ترندی انتقال دانش فنی صورت می پذیرد تا به مرحله بومی 
سازی برسیم. در حال حاضر تجهیزات مورد نیاز را خریداری 
در  آی  آر  ام  و  اسکن  تی  ساخت سی  به  شروع  و  ایم  کرده 

شرکت های داخلی کرده ایم.
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    در زمینه Smart city یا همان شـهر هوشـمند که جز مسـائل بسـیار عقب مانده در ایران در مقایسـه  با سـایر کشـورهای 
توسـعه یافتـه در دنیـا مـی باشـد و بـا توجـه به اینکـه این بحـث در کنار انرژی جزء مسـائل بسـیارحائز اهمیت اسـت گـروه مپنا 

در ایـن راسـتا چقدر فعالیت کرده اسـت؟
           

          در نمایشـگاه Iot کیـش، یـه پلتفـرم در بحـث هوشـمند سـازی سـاختمان مطـرح شـد که ایـن پلتفرم  آماده می باشـد و 
در زمینـه زمـان روشـن و خامـوش شـدن چراغ ها متناسـب با شـرایط و آبدهی گلـدان هـا و.. کارآیی دارد.
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    در کنـار بحـث خانـه هـای هوشـمند، در حـوزه مدیریـت ترافیـک، مدیریـت شـهری و پلیـس راهنمایـی رانندگی و امثـال آنها که 
نیازمنـد هوشـمند سـازی مـی باشـند، چـه فعالیت هایـی در مپنـا انجام گرفته اسـت؟

        در ایـن حوزه هـا طراحـی هایـی داریـم امـا در حـال حاضـر تنهـا طرحـی که عملیاتی شـده بحث خانه های هوشـمند می باشـد 
و در ایـن حیطـه نیـز جهـت پیـاده سـازی ایـن طرح،با چند مورد از سـاختمان سـاز های بـزرگ مثل مپسـا وارد مذاکره شـده ایم.

در کنـار ایـن بحـث، سیسـتم Pss صنعتی-خانگـی را داریـم کـه کارکـرد آن به شـرح زیر می باشـد:  از حدود 11 شـب تـا 4 صبح 
کـه سـاعات کـم بـار هسـتند و بسـیاری از نیروگاه هـا در این بـازه از مـدار مصرف برق خـارج می شـوند، این سیسـتم Pss خانگی- 
صنعتـی انـرژی بـرق را ذخیـره می کنـد و در سـاعات اوج بـار حـدوداً 12 ظهر تا 4 بعـد از ظهر که معموالً خاموشـی هـا و قطعی های 
مکـرر در ایـن بـازه رخ مـی دهـد از انرژی ذخیره شـده در سـاعات کم بـار بهره می گیـرد و آن را وارد سـیکل مصرفـی می کند؛ یعنی 
بـرق ذخیـره شـده در سـاعت کـم بـار در سـاعت اوج بـار وارد مـدار مصـرف می شـود و این گونـه با ایـن IOT بهـره وری در مصرف 

بـرق صورت مـی گیرد
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2۶



“بسم اهلل الرحمن الرحیم

ایــن مجموعــه مایــه مباهــات صنعــت کشــور اســت و در آن تــاش و مدیریــت جهــادی 
و عــزم و علــم و ابتــکار و اعتمــاد بــه نفــس مــوج مــی زنــد. بی شــک کمــک و هدایــت 
ــود.  ــوده اســت و خواهــد ب ــران و طراحــان و کارگــران ب ــد دســتگیر شــما مدی خداون

هلل ء ا نشا ا

 سید علی خامنه ای
92/2/13


