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  گروه مپنا

 حمید زین الدین

( سهامي عامـ  هاي نيروگاهي ايران شركت مديريت پروژه)است كه با تأسيس شركت مادر  گروه مپنا يك گروه صنعتي

ترين  هاي تحت پوشش، هم اكنون يكي از بزرگترين و موفق شمسي و توسعه مداوم شركت 2731در سال 

 :است كه در سه حوزه زير فعاليت دارد هاي صنعتي ايران مجموعه

  نيروگاهي و توليد انرژي الكتريكيصنعت  ( Power Generation) 

 نفت و گاز (Oil & Gas) 

 حمل و نقل ريلي (Rail Transportation) 

سازمان  در قالب ساختار گروه ای تابعهه هر يک از اين شرکت که شرکت زيرمجموعه است73اين گروه متشكل از 

توليد تجهيزات،  از جمله  دهای فعاليت گروه را بر عهده دارن مسؤوليت تخصصی انجام بخشی از حوزه و اند يافته

http://www.mapna.com/
http://www.mapnaturbine.com/fa/AboutUs/Documents/Group_Structure_Fa.pdf


 .برداري و خدمات است ها، و نيز بهره اجراي پروژه

 نیرو صنعت

 با مپنا گروه. است يافته اختصاص آن به گروه ساختار عمده بخش که است مپنا گروه فعاليت حوزه اولين نيرو، صنعت

 از درصد 05 حدود تأمين در خود، آتی و اجرا دست در يافته، خاتمه نيروگاهی های پروژه مگاوات 00555 از بيش

 .است داشته فعال مشارکت ايران های نيروگاه شده نصب ظرفيت

 خصوصی نيروگاه چندين ،(IPP) خصوصی نيروگاهی های پروژه گذارسرمايه عنوان به مپنا گروه ديگر سوی از

 با( BOO) برداری بهره و تمليك ساخت، و( BOT) واگذاری و برداری  بهره ساخت، های روش چارچوب در را

 در اکنون هم و نموده احداث داده، توسعه را يورو ميليارد 4 به نزديک ارزشی و مگاوات 0055 حدود ظرفيت

 .هستند برق توليد به مشغول که دارد خود مالکيت

 تجهيزات بخار، و گاز های توربين جمله از حرارتی، های نيروگاه اصلی تجهيزات کليه سازنده تنها مپنا گروه همچنين

 حرارتی بازياب بويلرهای ژنراتور، توربين، پره توربين، جانبی

(HRSG)، تحت آنها جانبی تجهيزات و معمولی بويلرهای 

 .باشد می ايران در جهانی معتبر های شركت ليسانس

 زيست، محيط قبال در خود اجتماعی مسؤوليت به نگاه با مپنا گروه

 و باد انرژی مانند تجديدپذير منابع از استفاده اخير، سال چند در

 انرژی توليد سازی  بهينه جهت نوين های فناوری از استفاده نيز

 را( DG/CHP) بخار و برق همزمان توليد و پراکنده توليد نظير

 .است افزوده خود کار و کسب های حوزه به

 كليه سازنده بزرگترين و اولين آسيا، غرب و خاورميانه در نيروگاهی عمومی پيمانكار بزرگترين و اولين مپنا گروه

 كشور در خصوصی نيروگاهی های طرح گذار سرمايه بزرگترين و اولين و فوق مناطق در نيروگاهی اصلی تجهيزات

 حمايت منظور به و برق بازار توسعه و رشد به پاسخ در و فعاليت های سال طول در آن بر عالوه. شود می محسوب

 را ها نيروگاه «نگهداری و تعمير» و «فروش از پس خدمات» ارائه مپنا گروه خصوصی، نيروگاهی های پروژه از

 .نمايد می ارائه خود خدمات و محصوالت سبد در نيز

 بازارهای در حضور توسعه باعث رقابتی، کيفيت از برخوداری با مپنا گروه خدمات و محصوالت گسترده طيف

 دست در يا شده اجرا های پروژه به توان می آنها ميان از که است شده آفريقا قاره و خاورميانه در ويژه به المللی بين

 .نمود اشاره لبنان و عمان ترکيه، سوريه، عراق، کشورهای در اجرا



 

 گاز و نفت صنعت

 صنعت، اين در مپنا گروه های فعاليت بودن جوان وجود با

 رشد از حاکی خارجی و داخلی بازارهای در مشتريان اقبال

 که است گاز و نفت صنعت در مپنا های توانمندی روزافزون

 نزديک آينده در گروه درآمدزايی اصلی محور به رفته رفته

 .شد خواهد بدل

 انتقال خطوط توربوکمپرسورهای نظير صنعت اين اصلی تجهيزات توليد زمينه در تنها نه حاضر حال در مپنا گروه

 واحدهای دريا، و خشکی در حفاری ميادين، توسعه نظير مختلف های پروژه اجرای در بلکه دارد، پررنگ فعاليتی گاز

 .دارد چشمگير فعاليتی مخازن ساخت و يوتيليتی و جانبی تأسيسات دستی، پايين و دستی ميان فرآيندی

 اجرای توانايی کيفی، و فنی استانداردهای اخذ المللی بين معتبر های شرکت با تنگاتنگ همکاری از گيری بهره

 به مپنا گروه رقابتی مزايای از صنعت، اين مطرح فعاالن با ارتباط و نياز مورد فنی دانش اخذ عظيم، های پروژه

 .است شده عرصه اين در گروه تعالی و توسعه فرآيند به بخشيدن شتاب باعث که آيد می شمار

 

 ریلی نقل و حمل

 ريلی، نقل و حمل عرصه در مپنا گروه کوتاه سابقه وجود با

 و رقابتی های قيمت مطلوب، کيفيت باال، توانمندی ارائه

 .است مشتريان اعتماد

 همكاری با...(  و ترمز سامانه نظير) آنها جانبی قطعات و تجهيزات و مسافری و باری لوكوموتيوهای ساخت

 های ظرفيت در جهش ايجاد منظور به ريلی نقل و حمل های پروژه اجرای و المللی بين معتبر های شركت تنگاتنگ

 .آيد می شمار به ما فعاليت های عرصه ديگر از حوزه اين در كشور

الزم به . هاي بخش مهندسي و توليد گروه مپنا به شمار مي رود شركت مهندسي و ساخت توربين مپنا جزء شركت 

 .بر عهده دارد بخش مهندسي و توليد گروه مپنا مسئوليت توليد و تأمين تجهزات اصلي نيروگاه را ذكر است

 

 



 ها ارزش

 در آنها رعايت به ملزم را خود و است نهاده بنا شده تعريف ارزشهايی مبنای بر را خود کار و کسب مپنا، گروه

 : از عبارتند بنيادين ارزشهای اين. داند می فعاليت شؤون تمامی

 گرا نتيجه سازمانی، تعالی  

 مشتری بر تمرکز  

 نوآوری  

 کار و کسب اخالق  

 محيطی زيست دوستداری و ايمنی  

 پاسخگويی و گروهی کار  

 دانش گذاری اشتراک روحيه به 

 

 مپنا گروه انداز چشم

 :است شده تعريف کليدی جمله يک قالب در ما، کار و کسب انداز چشم

 و خاورميانه منطقه در ريلی نقل و حمل و انرژی های زمينه در مرجع صنعتی گروه به بزرگترين 2455تا سال  ما

 .دتبديل خواهيم ش همسايه کشورهای و آفريقا شمال

 

 مأموریت گروه مپنا

  

 :دهنده مأموريت ما هستند که عبارتند از سرفصل اصلی، شکل چهار

 ما يک گروه صنعتی هستيم. 

  نفت و گاز ، حمل و نقل ريلی و اشتراک مساعی در ديگر بخش های مرتبط انرژی ما بر روی توليد برق ،

 .تمرکز داريم

  ، صادرکننده گواهی های عملکرد انرژی و ارائه دهنده خدمات ، اپراتورها ، توسعه ما به عنوان توليدکننده

 .دهندگان و سرمايه گذاران عمل می کنيم

 مان و سودآوری سهامدارانمان کمک می کنيمما به توسعه اقتصاد ملی ، پايداری ساز. 

 



 شعار مپنا

 .، شعار اصلی تعريف شده است« وریاـب ودـماد خـن »در گروه مپنا، عبارت 

 

 مشی خط

 خود بنيادی شعار بر تكيه با اقتصادی مؤسسه يك قالب در مجرب، و ديده آموزش انسانی منابع از برخورداری با مپنا

 حمل تجهيزات توليد و انرژی توليد برای زيربنايی صنايع در صنعتی های ظرفيت ايجاد جهت( خودباوری نماد مپنا،)

 .کند می فعاليت اقتصادی و كيفی فنی، اصول رعايت با و جامعه رفاه و زندگی سطح ارتقاء هدف با ريلی؛ نقل و

 ISO 9001، ISO 10015، ISO استـانـداردهـای مبـنـای بــر يكپـارچـه مديـريـت سيستم اجـرای راستـای در

 جهانی سطح در معتبر ای مجموعه به شدن تبديل جهت در را خود مشی خط رئوس ،OHSAS 18001 و 14001

 اساس بر گاز و نفت و ريلی نقل و حمل برق، توليد صنايع در آسيا غرب و خاورميانه منطقه در اول رتبه و

 :داند می آنها بخش اثر اجرای به متعهد را خود و ساخته استوار زير محورهای

 نفت نيرو، بخشهای های پروژه اجرای زمينه در اجرايی و مديريتی سازمانی، های توانايی و ها قابليت توسعه 

 ريلی نقل و حمل و گاز و

 كيفيت، و وری بهره بهبود و شده تمام قيمت كاهش طريق از نيرو بخش در پذيری رقابت امكان افزايش 

 ريلی نقل و حمل و گاز و نفت بخش در مناسب های پتانسيل و قابليتها ايجاد همچنين

 نفت نيرو، های بخش در اصلی تجهيزات ساخت و اجرا تكنولوژی و مهندسی و طراحی دانش توسعه و ايجاد 

 جهان روز فنی دانش انتقال و ريلی نقل و حمل و گاز و

 ريلی و گاز و نفت نيروگاهی، تجهيزات داخل ساخت ميزان افزايش 

 نقل و حمل و گاز و نفت نيرو، های بخش در ها پروژه مالی منابع تأمين و گذاری سرمايه جذب در مشاركت 

 ريلی

 نگهداری و برداری بهره و فروش از پس خدمات گسترش و ايجاد (O&M )ذيربط بخشهای در 

 نقل و حمل و گاز و نفت بخشهای در و فراملی و ملی سطح در نيرو بخش در ها پروژه اجرای و مديريت 

 بخش هر در بازار سهم توسعه و جهانی استانداردهای با مطابق ملی سطح در ريلی

 و ريلی نقل و حمل و گاز و نفت نيرو، بخشهای در ها پروژه اجرای در داخلی پيمانكاران توانايی توسعه 

 پيمانكاران اجرايی تكنولوژی ارتقاء و آنها نمودن شكوفا جهت كشور بالقوه امكانات از استفاده

 بلند اهداف و انداز چشم مأموريت، تحقق راستای در ساالری شايسته بر مبتنی انسانی منابع فرآيندهای بهبود 

 كاركنان و سازمان اهداف بين استراتزيك همسويی ايجاد و سازمان مدت



 ايجاد نياز، مورد های شايستگی به كاركنان و مديران تجهيز طريق از انسانی های سرمايه پرورش 

 نفعان ذی كليه با ارتباطات و مشاركت های زمينه ايجاد نيز و توسعه و يادگيری برابر های فرصت

 و اجرا شناسايی، طريق از يكپارچه مديريت سيستم مستمر بهبود و كيفيت ارتقاء مشتری، رضايت افزايش 

 سازمانی مناسب اهداف تعيين و فرآيندها كنترل

 مقررات و استانداردها الزامات، از شركت نفعان ذی آگاهی سطح مستمر ارتقاء و كيفيت فرهنگ گسترش 

 توجيهی جلسات و مشاوره آموزش، واسطه به سازمان عمليات با مرتبط

 يا و نامناسب استفاده از پرهيز و آب و انرژی و سوخت مواد، قبيل از منابع از اثربخش و كارا گيری بهره 

 آنها اتالف

 زيست بارز های جنبه برای گذاری هدف و پايش شناسايی، طريق از زيست محيط آلودگی از پيشگيری 

 ذيربط های سازمان قوانين و الزامات با مطابق محيطی

 در شغلی مخاطرات گذاری هدف و پايش ارزيابی، شناسايی، طريق از كاركنان جسمی و روحی سالمت حفظ 

 ذيربط سازمانهای مقررات و قوانين با مطابق ريسك كاهش جهت

 تيم عهده به آن گزارش و پايش و همكاران عهده به يكپارچه مديريت سيستم استقرار و مشی خط اين اجرای و درك

 .است مديريت

 

 سهام امور

 سهامی شرکت يک شود؛ می محسوب مپنا گروه اصلی شرکت که ،(مپنا) ايران نيروگاهی های پروژه مديريت شرکت

 .شود می ستد و داد و شده عرضه تهران بهادار اوراق بورس بازار در آن سهام که است عام

 بااليی اهميت از سرمايه بازار فعاالن ميان در و شود می محسوب تهران بورس بازار مهم نمادهای از يکی مپنا سهام

 .است برخودار

 با بازار، نوسانات در خصوص به امر اين و بوده گروه پايه مالی سياستهای از همواره مپنا، سهام ارزش پايداری حفظ

 مورد مسائل از ديگر يکی سهام، شده بينی پيش سود تحقق. است شده دنبال ما مديران سوی از بااليی توجه و حساسيت

 .مپناست گروه مديريت تأکيد

 شرکت بورس مديريت در اساسی اصل کوچک، يا عمده سهامداران از اعم مپنا سهام صاحبان برابر در پاسخگويی

 .ترکيب سهامدارارن به شکل زير است .است شده تعريف مپنا



 



و چشم انداز ،  رتبه شرکت در ميان ساير شرکت های ايرانی شرکت های تابع را معرفی کردهدر اينجا ما برخی از 

 . ماموريت ها ، ارزش ها و اهداف اصلی آن ها را آورده و با هم مقايسه می کنيم

 

 مپنا و تجهیزات بویلر ساخت و مهندسی شرکت

 کشور داخل سازی تجهيزات ظرفيتهای از وسيع استفاده منظور به( مپنا) ايران نيروگاهی های پروژه مديريت شرکت

 بويلر ساخت و مهندسی شرکت تأسيس به اقدام 2731 سال در تجهيزات، ساخت منابع از وری بهره بهينه مديريت و

 .داد تغيير

 سال در حرارتی ای نيروگاه راندمان افزايش زمينه در توسعه های برنامه اهداف و کشور کالن سياستهای راستای در

 قراردادهای و موافقتنامه اجرای با آن بر عالوه و نمود منعقد DOOSAN شرکت با فنی دانش انتقال قرارداد 2711

 .است شده مند بهره خود فنی دانش ارتقاء جهت ايتاليا MACCHI شرکت فنی همکاری از مختلف

 ساخت امکان تهران شهر نزديکی در ای کارخانه الحاق با 2710 سال اوايل از شرکت جديد استراتژی اساس بر

 .گرديد فراهم شرکت اين توسط محصوالت ساير و بويلر حساس و اصلی های بخش

 

رتبه سال 
  ۸۹فروش سال  ۹۰فروش سال  جابجاییمیزان  ۸۹رتبه سال  شرکت ۹۰

        
 میلیارد لایر میلیارد لایر

 7884.9 5940.3 34- 66 توگا-شرکت مهندسی و ساخت توربین مپنا 100

 1472.7 2147.1 13 193 شرکت تولید برق عسلویه مپنا 180

 1791.2 1735.0 24- 177 پرتو-شرکت مهندسی و ساخت پره توربین مپنا 201

 2073.3 1659.3 49- 161 شرکت مهندسی و ساخت پویلر مپنا 210

 2718.0 1613.3 88- 129 توسعه یک-شرکت احداث و توسعه نیروگاه های مپنا 217

 1194.3 1378.8 13- 223 توسعه دو-شرکت احداث و توسعه نیروگاه های ترکیبی مپنا 236

 1852.5 1360.9 67- 171 پارس-شرکت مهندسی و ساخت ژنراتور مپنا 238

 1256.9 1319.7 26- 216 توسعه سه-شرکت احداث و توسعه پروژه های ویژه مپنا 242



 چشم انداز

 المللی بين بازارهای در نفوذ و داخل بازار رهبری منظور به بويلر انواع ساخت و طراحی در سرآمدی



 ماموریت

 و نصب تامين،ساخت، طراحی، زمينه در که توانمند است شرکتی ، مپنا تجهيزات و بويلر ساخت و مهندسی شرکت

 های بخش در مرتبط جانبی تجهيزات  و نيروگاهی صنعتی، پکيج، حرارتی، بازيافت بويلرهای انواع اندازی راه

 .نمايد می فعاليت  خارجی و داخلی بازارهای در صنايع ساير و پتروشيمی گاز، و نيرو،نفت

 و شرکت توليد ظرفيت از گيری بهره حداکثر ، فنی ارتقاءدانش و جذب کارآمد، انسانی نيروی به اتکا با شرکت اين

 پايدار توسعه راستای در  مشتريان رضايت کسب و سهامداران حقوق حفظ ضمن داخلی، کنندگان تامين با همکاری

 .ميدارد بر گام کشور ساله بيست انداز چشم تحقق و  جامعه

 

 ها ارزش

 

 : داری امانت و صداقت

 ذينفعان و سازمان اسرار حفظ سازمانی، تعامالت در حقايق پذيرش اطالعات، دقيق و شفاف انتقال

 :  پذيری مسئوليت و سازمانی تعلق

 پذيرش سازمانی، و فردی شکوفايی و رشد به مند عالقه سازمان، و تيم يکپارچگی حفظ و سازی تصميم در مشارکت

 تالش آنها، سيستماتيک بهبود برای تالش و جاری قوانين پذيرش و درک تيمی، و فردی عملکرد از حاصل ريسک

 مپنابويلر خانواده از عضو يک عنوان به عمل و سازمانی و فردی منافع شدن همسو برای

 : متقابل اعتماد و احترام

 اعتماد و احترام اجتماعی، و اخالقی اصول رعايت سازنده، بازخوردهای ارائه و ديگران های ايده و نظرات به توجه 

 تعامالت در داوری پيش از پرهيز و سازمانی وظايف انجام در جديت عين در کاری تعامالت در همکاران به

 سازمانی

 : مداری مشتری

 ايجاد جهت در تالش و ها فعاليت همه در مشتری رضايت بر تمرکز شده، توافق کيفيت با و زمان در تعهدات انجام 

 مشتری با بلندمدت رابطه

 :آوری نو و ابتکار

 نو های ايده توليد و ناشناخته مرزهای به ورود جسارت پويا، تفکری با آينده از تصويرسازی 

 



  

 اهداف کالن



 

 مپنا شركت مهندسي و ساخت توربین

هاي فني بسيار موفق با  از طريق همكاري مپنا دانش فني محصوالت و توليد در شركت مهندسي و ساخت توربين

ها و  زمان نوآوري ايندهه گذشته شكل گرفته و طي  يك صنعت طي بيش از اين در هاي معتبر جهاني شركت

 .است كرده تر هاي مهندسي داخلي، آن را كامل فعاليت

بر همين اساس  گيرد و نشأت مي هاي توسعه فناوري در توگا از نيازهاي مشخص بازار و مشتريان و برنامه دراهبر

گاهي و تجهيزات مگاوات نيرو 265بخار  هاي گاز و پس از طي تجارب موفق در انتقال تكنولوژي و توليد توربين

و ( با كاربرد محرك مكانيكي يا توليد انرژي الكتريكي)مگاوات  12گازي  هاي ها، اين شركت توربين جانبي آن

 .نموده است سانتريفيوژ خطوط لوله گاز را نيز به سبد محصوالت خود اضافه كمپرسورهاي



تركيب  .فضاي توليدي است مربع هزار متر 215 بيش از داراي( توگا)ساخت توربين مپنا  و شركت مهندسي

انساني  نيروي توسط به روز مهندسي دانش و كنترل كيفيت با نرم افزارها و افزارهاي پيشرفته توليد سخت

منجر به توليد محصوالتي منطبق با استانداردهاي تعريف شده جهاني در اين صنعت و همتراز  آموزش ديده و كارآمد

 .االن اين صنعت شده استبا ساير دارندگان دانش فني و فع

   

    

    

محصوالت و خدمات خود را براي طيف وسيعي از مشتريان داخل و ( توگا)ساخت توربين مپنا و شرکت مهندسي 

هاي ارايه شده، در كنار حلتوگا با تمركز بر ارتقا عملكرد و كاهش هزينه در راه. دهدارائه مي خارج از کشور

هاي حرارتي و  نيروگاه كننده مطمئن محصول و خدمات در حوزهتعهد به نتايج، به عنوان يك تأمينپشتيباني فني و 

 .، گاز و پتروشيمي عمل مي كندصنايع نفت

 ارائه دهنده مطمئن خدمات

 :كنيم، بدين طريق ايفاء مي" ارايه دهنده مطمئن خدمات"عنوان ما نقش خود را به    

  مسئله مشكالت و حلتمركز بر ريشه يابي 



 ديدگاه عميق، موشكافانه و جامع در مواجهه با مسايل 

 ناوگاني محصوالت دست آمده از تحليلهاي بهمند كردن شبكه مشتريان خود از يادگيريبهره 

 پذيري در قبال اثربخشي خدماتگرايي و مسؤوليتنتيجه 

 خدمات توسعه در پشتيباني ازو  هاي تحقيق خدمت گرفتن قابليتبه 

  مشتريان عمل در پاسخگويي به نيازهايسرعت 

اي بر تامين كنندگان خود به زنجيره تامين، اهتمام ويژه به منظور خلق ارزش براي مشتريان خود در   شركت توگا

هاي محوري خود و  لذا بر اساس شايستگي. ورزدعنوان ذينفعان و شركاي تجاري سازمان در اين زنجيره مي

هاي  هاي محيطي و وضعيت تعهدات و بازار، فرصت هاي سازمان، تهديدات و فرصت ن، استراتژيكنندگا تامين

 .نمايد شراكت و همكاري را ايجاد و مديريت مي

 :نيز عبارتند از  كنندگان از مهمترين رويكردهاي تعيين شده جهت مديريت اثر بخش تامين

 كنندگان شناسايي، ارزيابي اوليه و انتخاب تامين 

 مديريت قراردادها 

 كنندگان بندي تامين گروه بندي اقالم و دسته 

 كنندگان بر اساس منافع دو جانبه و احترام و اعتماد متقابل مديريت روابط با تامين 

 نظرسنجي و افزايش رضايت تامين كنندگان 

 كنندگان و زنجيره تامين پايش عملكرد تامين 

 كنندگان ارتقا و توسعه تامين 



. 

  

 

 

 



 (پرتو) مپنا توربین پره ساخت و مهندسی شركت

 گازی های توربين داغ بخش های پره ساخت هدف با 2730 سال در( پرتو) مپنا توربين پره ساخت و مهندسی شركت

 2712 ديماه در كارخانه احداث اجرايی عمليات و گرديد تأسيس( مگاوات 155 تا) كشور نيروگاههای باالی توان

 اين توليد برنامه در پره نوع 23 از بيش توليد حاضر حال در .است رسيده پايان به 2717 ماه مرداد در و آغاز

 روش به ها پره ساير و زيمنس شركت ليسانس تحت پرتو شرکت در زيمنس توربين های پره. دارد قرار شركت

 .شوند می توليد معکوس مهندسی

 مپنا توربين ساخت و مهندسی شركت و( مپنا) ايران نيروگاهی های پروژه مديريت شركت پرتو اصلی سهامداران

 .باشند می( توگا)

 . باشد می صنعتی و گازی های توربين های پره بازار از توجهی قابل سهم کسب پرتو، شرکت اصلی انداز چشم

 داغ بخش آالت يراق و ها پره انبوه توليد هدف با سازی بستر و آوری فن توسعه و انتقال پرتو، شركت اصلی رسالت

 .است گازی های توربين

 :از عبارتند پرتو شركت اصلی اهداف ترتيب بدين

 گازی های توربين آالت يراق و ها پره ساخت جهت افزاری نرم و افزاری سخت توسعه و سازی بستر 

 كشور داخل در صنعتی

 در کيفيت با های پره تحويل طريق از مشتريان رضايت جلب هدف با بازار نياز مورد های پره انبوه توليد 

 مناسب بندی زمان

 

 (مکو ) شرکت مهندسی ساخت برق و کنترل مپنا 

 می کشور در بخار و گاز های نيروگاه کنترل و برق تجهيزات توليد و طراحی زمينه در شرکت تنها و اولين مکو،

 ماه خرداد در. گرديد تاسيس ايران برق صنعت در خودکفايی سطح ارتقاء هدف با و 2717 سال ماه تير در که باشد

 کنترل های سيستم توليد زمينه در آلمان، زيمنس شرکت برای معتبری تجاری شريک عنوان به مکو ،2717 سال

 ماه آذر در گرديد، شرکت آن از مربوطه ليسانس دريافت به منجر که شد، انتخاب V94.2 بخار و گاز های توربين

 سوئيس ABB شرکت با انداز راه و تحريک های سيستم توليد زمينه در را ديگری قرارداد مکو نيز، 2714 سال

 .نمود منعقد

 



 شرکت ماموریت

 و برق های سيستم اندازی راه بر نظارت و تامين ساخت، و سازی يکپارچه مهندسی، و طراحي مکو وجودی فلسفه 

 و دانش. است مطمئن برداری بهره در آنها های قابليت و ها توانمندی افزايش و مشتريان نيازهای رفع جهت در کنترل

  .شود مي گرفته كار به زيست محيط حفظ و بهتر اي جامعه خلق به کمک برای مكو شركت های حل راه

 و کنترل و برق های سيستم به مپنا گروه نيازهای رفع به متعهد را خود مپنا بزرگ خانواده از عضوی بعنوان مکو 

  .داند می مشتريان و همكاران عنوان به خدمات

 از تأمين، توانمندي و دانشي كاركنان از گيري بهره دانش، توسعه و تكنولوژي مستمر انتقال و کسب در توانمندي

 و متنوع خدمات و محصوالت پشتيباني ساخت، و سازی يکپارچه مهندسی، و طراحي در شركت ممتاز هاي ويژگي

  .باشد مي سودآوری و رشد جهت در فنی دانش سازی بومی همچنين

 و انگيزه ايجاد آموزش، و ها شايستگي شناسايي خود انساني عوامل از بهينه گيري بهره راستاي در مكو شركت 

 داده خودقرار هاي اولويت در را مناسب كاري درمحيط كاركنان نگهداري و رشد،حفظ جهت مناسب هاي  فرصت

  .است

 شرکت انداز چشم

 در کنترل و برق های سيستم ساز يکپارچه برتر شرکت و طراحی فنی دانش دارای المللی، بين است شرکتی مکو،

 گروه های شرکت مديريتي الگوی و گاز و نفت ريلی، نقل و حمل نيروگاهی، صنايع در آسيا غرب و خاورميانه منطقه

 کار و کسب در مپنا

 شرکت اهداف

 صنايع ساير و نيروگاهی صنايع در کنترل و الکتريک درحوزه مپنا گروه نيازهای به پاسخگويی 

 ساير و نيروگاهی کنترل و برق تجهيزات انواع توليد امتياز حق همچنين و الزم آوری فن و دانش کسب 

 صنايع

 المللی بين و داخلی های پروژه در رقابتی توان ارتقای 

 کنترل و برق های سيستم کننده توليد و طراح مهمترين عنوان به داخلی، بازار در تجاری سهم حداکثر کسب 

 مپنا گروه صادراتی های پروژه چارچوب در کشور از خارج بازارهای در حضور 

 

 


