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 سپنتا انرژی سپهرفنی و مهندسی  نام شرکت:

   388535 شماره ثبت:

 12/8/1389: تاریخ تاسیس

 خورشیدینیروگاه های بادی و  ا و پشتیبانی در حوزهمهندسی؛ اجر –حی ؛ طرااقتصادی(  ،)فنیمشاوره محور اصلی فعالیت:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 معرفی اجمالی شرکت

 

 

 هیئت مدیره

 

 
 ناصر الری

 سیامک علی بابایی

 

 گروه انرژی دانا

 

 رئیس هیئت مدیره

 مدیر عامل

 عضو هیئت مدیره

 توسعه ای وديدگاه تفکر با مليتی چند بازرگانی های اجرای پروژه به تسلط و مالی به، ابزارهای آشنا بين الملل، اس ارشد تجارتکارشن

 مديريتی هایمهارت و پیمانکاری 

 ساله مديريت نصب و راه اندازی توربين های بادی 15کارشناس ارشد فنی انتقال تکنولوژی و توسعه نيروگاه های بادی باسابق  

 مديريتی هایمهارت و پیمانکاری 

 شرکت سرمايه گذاری خصوصی در بخش باالدستی نفت و گاز و فعال در زمينه اکتشاف، توسعه و استخراج نفت خام و تجارت انرژی
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 شرکت فنی و مهندسی سپنتا انرژی سپهر

  

  

  و خارج از کشور داخلتوربین بادی در  170مشارکت در نصب و راه اندازی بیش از 

  و خارج از کشور داخلتوربین بادی در  170تامین خدمات تعمیر و نگهداری بیش از 

  های بدون گیربکس دو مگاواتی در ايراناندازی اولین توربینراهمشارکت در نصب و پیش 

 همکاری در حمل و نقل و ساخت نیروگاه های بادی متعدد 

 تعمیر قطعات الکترونیکی و سیستم های کنترل توربین های بادی 

 مشارکت در تعمیر قطعات اصلی توربین های بادی از جمله گیربکس، پره ها و ژنراتورها 

 نیروگاه های بادی بردارانبهرهيدکی اصلی برای  تامین قطعات 

 ارائه سرويس های بازرسی برای توربین های بادی در طول مدت ساخت و بهره برداری 

 های خورشیدی مقیاس کوچکاندازی نیروگاهمشارکت در نصب و راه 

 از جمله مطالعات امکان سنجی واتیدر ظرفیت های مگاواتی و کیلو تدوين چندين طرح توجیهی درحوزه انرژی های تجديد پذير 

 ......و کیلووات  660مگاوات،  12گاوات، م 48ظرفیت های  بهنیروگاه های بادی  مگاوات و  10به ظرفیت  نیروگاه خورشیدی احداث

  مشارکت در فرآيند جذب سرمايه گذاران داخلی و خارجی در توسعه صنعت نیروگاه های تجديد پذير 

 اهم سوابق اجراییِ تیم همکار
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 شرکت فنی و مهندسی سپنتا انرژی سپهر

 هیئت مدیره سوابق علمی و اجرایی اعضاء

 ناصر الری

 

بین  قوانین و بازاریابی اصول به آشنا بین المللی، تجارت دانش ، دارای تجاری کار در لهسا 30 ی تجربهدارای 

 مالی ابزارهای از استفاده به آشنا مدیریتی، هایمهارت و پیمانکاری ، بیمه ، نقل و حمل بازرگانی، در امور المللی

 توسعه ای ودیدگاه تفکر با ملیتی چند بازرگانی های اجرای پروژه به تسلط و

 

 کلیدی های قابلیت و ها مهارت

 
 تجربه ها جمله از آغازين؛ نقطه ی از پیمانکاری و صنعتی بازرگانی، شرکت های سازماندهی جديد، اقتصادی بنگاه های راه اندازی 

 و ايران در ساختمانی وIT   صنعتی،  خدمات صادرات، و واردات بازرگانی خدمات موضوعات در شرکت 4 راه اندازی زمینه، اين در

 ايران از خارج در فاينانس و مالی خدمات بازرگانی، شرکت 3

 فنی هایهمکاری  و فروش خريد، گروه های سازماندهی 

 اختیار تحت سازمان ی بهینه و اقتصادی اداره و انسانی منابع مديريت در موثر عمومی روابط از استفاده 

 هولدينگ ها در کار استراتژی به آشنا 

 اجرايی و بازاريابی مطالعاتی، کاری گروه های رهبری 

 قبیل از بازرگانی بین المللی قوانین به آشنا Incoterms و UCP نقل و حمل بینالمللی اسناد به مسلط و 

 تبلیغاتی و آموزشی متودولوژی های به آشنا 

 فروش از پس خدمات و فروش و خريد نمايندگی قراردادهای به آشنا 

 

 کاری سوابق و تجربیات
 

تا کنون( 1380)  SIG Int. Ltd. London-UK  مدیرعامل و عضوهیئت مدیره شرکت   

 ارشد مدير عنوان به شده تعیین ماموريت های و اهداف جهت در آن راهبری و انگلستان در شرکت اين راه اندازی و تاسیس 

 

 کلیدی های پروژه
 :دالر ملیون 700 مالی گردش با شرکت اين در ساله ده سابقه ی در گرفته انجام پروژه های مهمترين از 

  کارخانجات و آالت ماشین حمل و خريد هماهمنگی: 

 فوالدی لوله های تولید

 بادی نیروگاه های

 صنعتی دوده ی تولید

 لوله اتیلن پلی پوشش های تولید
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 شرکت فنی و مهندسی سپنتا انرژی سپهر

  تجهیزات و حرارتی نیروگاه های گاز، و نفت مخازن پااليشگاهی، قبیل از پروژهای تجهیزات حمل و خريد هماهنگی 

 سدها هیدرومکانیک

  ساختمانی و عمومی فوالدهای تجاری معامالت انجام و هماهنگی 

 

 (1365-1380) مدیره هیئت عضو و عامل مدیر مشاور و معاون وابسته شرکتهای و سدید صنعتی گروه
 داخلی، فروش مدير صادرات، مدير مقامهای در وابسته شرکتهای و سديد سرمايه گذاری گروه در سال 12 مدت به کار تجربه ی

 عامل مدير بازرگانی معاون و مشاور مديره، هیئت عضو بازرگانی، مدير

 

 کلیدی های پروژه

 قبیل از دوم دست و نو آالت، ماشین و کارخانجات خريد پروژه های نقل و حمل و بازرگانی مديريت: 
 آلمان از لوله تولید کارخانجات خريد

 کانادا از لوله پوشش کارخانجات خريد

 دانمارک از بادی نیروگاه تولید خط آالت ماشین خريد

 آنها بودجه ای و برنامه مديريت و خارجی و داخلی کارخانجات از اولیه مواد خريد مدت بلند و کوتاه قراردادهای عقد

 منطق های بازارهای برای فروش و توزيع های سیستم مديريت و بازاريابی و فروش استراتژی تدوين و طراحی 

 

 فريزر يخچال و يخچال جمله از خانگی لوازم کننده تولید )فیلور ( بهمن کارخانجات گروه  

 ) 1377-1379سديد؛ ) در همزمان( فروش مدير

 

 کارشناس و فروش مدير الکترونیک لوازم و قطعات توزيع و تهیه مرکز بازرگانی وزارت  

 (1365  - 1360 واردات) کنترل

 

 

 آموزشی های دوره و تحصیالت

 
  (1388 -1390لندن ) انگلستان میدلسکس دانشگاه اسالمی علوم کارشناسی ارشد 

  (- 13681363 ) ايران تهران بهشتی شهید دانشگاه حسابداری کارشناسی 

  (1349-1355) ايران تهران آذر فرهنگی گروه رياضی ديپلم 

 1371ايران  صنعتی مديريت المللی سازمان بین قراردادهای با آشنايی و مذاکرات های شیوه مدت کوتاه دوره 

 قوانین با آشنايی مدت کوتاه دوره UCP 1375 

 در معامالت با آشنايی مدت کوتاه دوره LME 1382 لندن 
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 شرکت فنی و مهندسی سپنتا انرژی سپهر

 سیامک علی بابایی

 

نگهداری، سال سابقه در زمینه مدیریت نصب و راه اندازی توربین های بادی، مدیریت تعمیرات و  15دارای بیش از 

مدیریت مونتاژ ناسل توربین های بادی، مدیر پروژه راه اندازی اولین مرکز شبیه سازی عملکرد توربین در ایران و 

مدیر پروژه توسعه سیستم کنترل توربین های کیلوواتی در ایران، مدیر پروژه انتقال تکنولوژی مونتاژ و نصب 

نامه نصب، راه اندازی و نگهداری توربین های بادی از شرکت توربین های بادی در کشور دانمارک، دارای گواهی

 وستاس دانمارک

 

 کلیدی های قابلیت و ها مهارت

 
  مديريت و راهبری کالن پروژه های نصب و راه اندازی در نیروگاه های بادی 

 کارشناس ارشد فنی در حوزه انتقال تکنولوژی و توسعه نیروگاه های بادی 

  و تامین در زمینه ی توربین های بادی، قطعات يدکی ، لوازم جانبی ، تجهیزات نصب و راه اندازی از جمله کارشناس ارشد بازرگانی

 جرثقیل های سنگین و....

 توانمندی در نصب و راه اندازی توربین های کالس مگاوات 

  ( توانمندی در تعمیر گیربکس توربینFelender, Metso, Hansen) 

 لیک توربین بهینه سازی سیستم های هیدروV47 

 توسعه روش های تعمیر شفت اصلی 

 پیاده سازی و نصب گیربکس، ژنراتور، هیدرولیک، ناسل و... با استفاده از جرثقیل های سنگین 

  متر  23دانش کامل در زمینه تعمیرات پره های 

 

 

 
 کاری سوابق و تجربیات

 
 (1382 -1394) توسعه توانمدیر عامل شرکت 

  مگاوات در منطقه سیاه پوش 2توربین  10مگاوات و نیز  2.5توربین  12الزم برای نصب و راه اندازی ايجاد زير ساخت های 

  مگاوات در نیروگاه بینالود 2نصب دو دستگاه توربین 

  متر صنايع آذر آب اراک 80ساخت برج 
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 شرکت فنی و مهندسی سپنتا انرژی سپهر

 ( 1379 -1390مدیر نصب و راه اندازی و خدمات فنی مهندسی شرکت صبا نیرو )

 بادی های توربین دستگاه 170 اندازی راه و نصب V47-660 کشور از خارج و ايران در وات کیلو 

 بادی های توربین برای نگهداری و تعمیر منظم، ريزی برنامه خدمات اجرای V47 

  دستگاه  4نصب و راه اندازی  شاملمديريت پروژه کلید در دست در جمهوری ارمنستان V47:شامل 

 ايجاد تیم پروژه

 کیفیت تعهدات پروژهتضمین 

 مسؤل اجرای تعهدات پروژه از لحاظ بودجه، محدوده، کیفیت، و زمان

 ايران در بار اولین برای بادی های توربین آموزش مرکز يجادا 

 مکانیک و برق های زمینه در کارکنان تعمیرات و بادی های توربین خدمات برای آموزشی های بسته تدوين و طراحی 

 بهبود مستمر های تالش از حمايت برای اعتماد قابل و پذير انعطاف تامین زنجیره شده، سازی بهینه انبار سیستم استقرار 

 شرکت کار و کسب خدمات عملکرد

 ايران در ديگر های سیستم زير ها و گیربکس جمله از بادی توربین اصلی اجزای برای تعمیرات آموزشی کارگاه اولین ايجاد  

 استقرار سیستم مديريت يکپارچه فرايند اجرای و تدوين (IMS)   2000 :9001از جمله ،ISO 14001: 2004 ،OHSAS 

  آن ها نگهداری و تعمیر همچنین و بادی های توربین اندازی راه و در نصب 1999 :18001

  فرآيند ممیزی و نظارت شرکت توف نورد  5شرکت در 

 عضو کمیته راهبردی و برنامه کسب و کار 

  عضو کمیته راهبردیCRM 

  عضو کمیتهISO 

 عضو انجمن مهندسین مکانیک ايران 

  عضو کمیتهHSE 

 ايران ساختمان مهندسی نظام سازمان عضو 

 بخش وستاس با کار تکنولوژی انتقال تیم عضو R & D 

 مونتاژ در خط "فرآيند نمودار عملیات" استقرار Nacelle برای توربین V47  وات کیلو 660با ظرفیت  

 وستاس تکنولوژی به توجه با کیفیت کنترل فرآيند تعريف و استقرار 

 وات کیلو 660 بادی های توربین برای "روش مونتاژ " تدوين 

 دستگاه 170 از بیش مونتاژ تولید مدير خط V47-660 Nacelles  

 تامین کنندگان و فروشندگان، مديريت سازی و استقرار، پیاده برنامه مشتری، با ارتباط جمله های تولید از فرايند مديريت 

 کیفیت تضمین و بودجه کنترل

 خروجی برای نام ثبت باالترين رکورد منجر به نتیجه در که مونتاژ زمان کاهش و کیفیت افزايش به منظور فرآيند سازی بهینه 

 گرديد ماه هر در تولید

 فونداسیون و برج، ،سیستم انتقال قدرت مانند بادی های توربین فنی مفاهیم مورد در تالیف گزارش هايی .... 

 وات کیلو 660 بادی های توربین برای "ماشین خانه" مونتاژ روش تالیف 

 ( ساخت تولید و فرايند طرح، قالب، ساخت: شامل) پژوهشگاه نیرو برای کیلوواتی 5توربین باد  تولید پروژه مدير 

 و مواد پره ژنراتور، گیربکس، زمینه در اروپا در بادی های اجزای توربین کنندگان تامین با فنی و تجاری مذاکرات در مشارکت ... 

 آزمون پروژه در مشارکت " Doubly-Fed" ژنراتور Indar اسپانیا در 

 بادی گیربکس توربین" آزمون پروژه در مشارکت " JAKE آلمان در  

 پروژه مدير "V47-HT" ( باال حرارت درجهنوع )و "V47-LT" (پايین درجه حرارت ) 
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 شرکت فنی و مهندسی سپنتا انرژی سپهر

 گیربکس عملکرد سازی بهینه به منظور بادی توربین پشتیبان سیستم باتری پروژه تیم عضو 

 

 

 آموزشی های دوره و تحصیالت

 
   ( 1373-1377کارشناسی مهندسی مکانیک دانشگاه علم و صنعت) 

   ( 1378-1380کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک دانشگاه علم و صنعت) 

    دوره تعمیر و مراقبت از توربین بادV47 و دريافت گواهی نامه از شرکت وستاس دانمارک 

    همراستايی ژنراتور"دوره تنظیم"  با استفاده از روش لیزر و دريافت گواهی نامه مربوطه 

    گواهی FESTO  برای هیدرولیک ابتدايی 

    گواهی FESTO  برای هیدرولیک پیشرفته 

   گواهی EFQM  
 

 

 مهارت های نرم افزاری

 
  نرم افزارهایANSYS, NISA II, NASTRAN 

 ضربه تحلیل و تجزيه افزار نرم (LS-DYNA 960) 

  نرم افزارEDGE CAM 

  نرم افزارMicrosoft Office 

  برنامه نويسی کامپیوتر(VB) 
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 شرکت فنی و مهندسی سپنتا انرژی سپهر

 گروه انرژی دانا

 

 

خصوصی است که به دنبال توسعه یکی از شرکت های سرمایه گذاری پیشتاز در بخش  "انرژی دانا" هلدینگ 

به طور کلی گروه انرژی دانا در سه زمینه، ارائه خدمات  .می باشد کسب و کار در صنایع باالدستی نفت و گاز

پیمانکاری در بخش باالدستی نفت، توسعه میادین نفت و گاز و حوزه کارایی انرژی فعالیت می کند که به تازگی 

 ی تجدید پذیر را نیز در دستور کار قرار داده است.سرمایه گذاری در حوزه انرژی ها

 

 

تاسیس شده است و در زمینه  1378در بخش باالدستی نفت و گاز می باشد که در سال سرمايه گذاری خصوصی  اين شرکت يک مجموعه

 اکتشاف، توسعه و استخراج نفت خام و و تجارت انرژی فعال است.

های نفتی در مرکز و جنوب ايران و همچنین توسعه میدان گازی پارس جنوبی واقع همچنین گروه انرژی دانا در حوزه اکتشاف و توسعه میدان 

بیش از ده سال سابقه در بخش باالدستی نفت و در خلیج فارس به عنوان پیمانکار حفاری برای شرکت ملی نفت ايران فعالیت می کند و 

نفر بعنوان يک گروه پیشگام بخش خصوصی، پروژه های متعددی را در زمینه های حفاری، ژئوفیزيک و خدمات جنبی  600از  بکارگیری بیش

  .حفاری در دست اقدام دارد

 

سهام پس از خريد شرکت توسعه نفت پترو ايران از سوی گروه انرژی دانا، مديران با تجربه اين هلدينگ ثروتمند تالش های خود را برای خريد 

که به اين ترتیب با حضور انرژی دانا در مسند مديريت اين دو شرکت در عمل در بخش حفاری، د آغاز کردن نیز شرکت موفق پتروپارس مديريتی

 .جدی ترين رقیب شرکت ملی حفاری ايران نیز اعالم موجوديت خواهد کرد

 

 حلقه چاه در میدان گازی پارس جنوبی  46حفاری 

و به عنوان نخستین  1381کی از شرکت های خصوصی مجری پروژه های بخش باالدستی صنايع نفت و گاز است که در سال شرکت حفاری دانا ي

 شرکت از گروه انرژی دانا تاسیس شد.

ارائه در میادين نفت و گاز، ارائه خدمات يکپارچه حفاری، ارائه خدمات مهندسی حفاری،  EPDمديريت و اجرای پروژه های حفاری به صورت 

خدمات علوم زمین شامل مهندسی مخزن، پتروفیزيک، ژئوفیزيک و زمین شناسی، تامین مته و نصب تجهیزات و ابزار درون چاهی از جمله خدماتی 

 است که از سوی شرکت حفاری دانا و شرکت های زير مجموعه گروه انرژی دانا ارائه می شود.
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 شرکت فنی و مهندسی سپنتا انرژی سپهر

 نش روزبومی سازی عملیات ژئوفیزیکی با تکیه بر دا

شرکت ديگر گروه انرژی دانا، يعنی ژئوفیزيک دانا توانسته است با بومی سازی عملیات ژئوفیزيکی و تکیه بر دانش روز، انحصار شرکت های  

ر خارجی را از میان بردارد، و به نوعی همکاری با شرکت های بین المللی و مطرح در زمینه های مختلف ژئوفیزيکی و سرمايه گذاری با هدف د

 اختیار داشتن آخرين فناوری ها، تجهیزات روز دنیا و نرم افزارهای پیشرفته از جمله فعالیت های شرکت ژئوفیزيک دانا به شمار می رود.

 اجرای ده ها پروژه برداشت داده های لرزه نگاری دو بعدی و يا سه بعدی در مناطق مختلف از جمله زمین های هموار، زمین های تپه ماهوری،

 ق کوهستانی صعب العبور و يا مناطق آبی خشکی و باتالقی توسط شرکت ژئوفیزيک دانا انجام می گیرد.مناط

استان، از جمله پروژه های در دست اجرا شرکت  4اجرای پروژه لرزه نگاری منطقه بی بی حکمیه به عنوان بزرگترين پروژه لرزه نگاری کشور در 

 ژئوفیزيک دانا است.

جم کار ارجاعی به شرکت ژئوفیزيک دانا باال است، اين شرکت با کسب اعتماد از سوی کارفرما توانسته است، پروژه های با توجه به اينکه ح

 بسیاری را از آن خود کند و اين در حالی است که تمامی پروژه ها به صورت برگزاری مناقصه به شرکت ژئوفیزيک دانا ارجاع داده شده است.

 

 ویسز در ارائه خدمات فنی و تخصصی حفاریحضور فعال شرکت اویل سر 

با هدف پاسخگويی به نیازهای خاص صنعت نفت و گاز  1386شرکت دانا اويل سرويسز، يکی از شرکت های گروه انرژی دانا است که در سال 

 تاسیس شد.

توانسته است در پروژه های ملی  CTUشرکت دانا اويل سرويسز با ارائه خدمات سیمانکاری، خدمات اسید کاری، خدمات نیتروژن و خدمات 

 میدان پارس جنوبی به خوبی ظاهر شود. 21و  20، 18و  17، 16و  15، 14، 10و  9همچون فازهای 

پس از اعمال محدوديت ها و خروج شرکت های خارجی از طرح ها و پروژه های نفتی ايران، شرکت های ايرانی عهده دار اين مسئولیت خطیر 

یان شرکت دانا اويل سرويسز نیز توانست همگام با شرکت های ديگر در امر سیمانکاری و اسید کاری چاه های نفت پیش قدم شدند که در اين م

 شود.

اين شرکت به زودی نخستین کشتی ملکی ويژه خدمات اسید و سیمانکاری که براساس ويژگی ها و نیازهای داخلی طراحی شده است را در 

  اختیار خواهد گرفت.

 

کنون تمامی امکانات مورد نیاز بخش باالدستی صنعت نفت درحوزه خدمات و توسعه میادين از سوی گروه انرژی دانا، تامین می شود، و در هم ا

واقع شرکت نفت و گاز پارس، شرکت ملی حفاری، مديريت اکتشاف، مهندسی و توسعه نفت، فالت قاره ايران، نفت مناطق مرکزی ايران، مناطق 

، شرکت کاالی نفت، شرکت نفت و گاز پرشیا، دانشگاه صنعت نفت و پژوهشگاه CNPCIب، ذخیره سازی گاز طبیعی، نفت خزر، نفت خیز جنو

 صنعت نفت از جمله شرکت ها و موسساتی هستند که گروه انرژی دانا با آنها در اجرای پروژه های صنعت نفت همکاری داشته است.
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 شرکت فنی و مهندسی سپنتا انرژی سپهر

 

گیری از توان و تجربه تعدادی از نخبگان با بهره سپهرشرکت سپنتا انرژی 

 1389های دولتی و خصوصی کشور، در سال و مديران مجرب بخش

هايی از صنايع تأسیس گرديد. هدف اصلی از تأسیس شرکت ورود به بخش

و زيربنايی است که تا کنون کمتر مورد توجه قرار  های تجديد پذير انرژی

های مديريت پیمان، مشاوره تأمین منابع مالی اند. از اين روی، حوزهگرفته

در  پذيرتجديد هایانرژی صنايعهای گذاری در پروژهو مشاوره سرمايه

 فت. های شرکت قرار گراولويت فعالیت

بردن کیفیت کارهای ارائه شده در چهارچوب استانداردهای حاکم در باال 

دنیا، امری نیست که به طور اتفاقی حاصل گردد. ديدگاه بلندمدت در 

 ت. تحقیق، تولید، عرضه و پشتیبانی از جمله نگرش راهبردی ما در کار اس

 .تجربه و تخصصمان برای يافتن بهترين نتیجه بهره گیريمامید است که از 

 مجموعه، اين ها و تجربیات پرسنل شرکتبا توجه به توانمندیلذا 

های مختلف انجام می دهد که به دو ای در زمینههای گستردهفعالیت

 بخش کلی تقسیم می گردند:

 بادی نیروگاه -1

 برتری فسیلی های سوختنیروگاه با مقايسه در بادی های نیروگاه از برق تولید آن در که است رقابتی بازار يک انرژی تامین بازار

 آبادانی موجب و عمران بر عالوه ايران در باد انرژی از استفاده .است داده قرار انرژی بخش اندرکاران دست روی پیش را فراوانی های

 يابد. بیشتری می رشد کشور اقتصاد باد انرژی فناوری سازی بومی با و شده جديد مشاغل ايجاد

های مديران، کارشناسان و سوابق منحصر به فرد ايشان، آمادگی ارائه خدمات جامع شرکت سپنتا انرژی سپهر با توجه به توانمندی

 در زمینه نیروگاه های بادی را دارد: 

 

 توسعه صنعت بادی و سرمایه گذاری در این حوزه -الف

با توجه به نو پا بودن صنعت انرژی های نو در ايران و به تبع آن ناشناخته بودن اين فرصت کم نظیر برای سرمايه گذاران عالقمند، 

مهندسی سپنتا انرژی سپهر با سوابق اجرايی و تجارب ارزنده و منحصر به فردی که در حوزه انرژی های تجديد پذير  –شرکت فنی 

به شناخت متخصصان شرکت از شرايط بازار اين صنعت، اقدام به معرفی فرصت های ويژه سرمايه گذاری  دارد، و همچنین با توجه

 زمینه های فعالیت شرکت 
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 شرکت فنی و مهندسی سپنتا انرژی سپهر

به متقاضیان عالقمند در اين حوزه می نمايد و کلیه اقدامات و شرايط الزم برای پشتیبانی آنان به منظور ورود به اين صنعت را 

 شرح زير می باشد:فراهم می کند.  اهم اين فعالیت ها در اين موضوع به 

 

 جذب سرمايه گذاران داخلی و خارجی به منظور احداث نیروگاه 

 رداد خريد تضمینی ارائه خدمات مشاوره و مهندسی به سرمايه گذاران به منظور دستیابی به الزامات و نیازمندی های قرا

 برق 

 

 و اخذ مجوزهای الزم سایت یابی -ب

 جهت تعیین مکان مناسب برای اجرای نیروگاه بررسی مناطق مختلف 

 خصوصی/ اراضی ملی( الکانتخاب، خريد و يا اجاره زمین)م 

 اخذ پروانه احداث نیروگاه بادی 

  اخذ مجوزهای الزم برای قرارداد خريد تضمینی برق و انعقادPPA به نام کارفرما 

 

 یادبتهیه طرح توجیهی احداث نیروگاه  - ج

  منطقه بر اساس اطالعات دکل باد سنجیبررسی اطالعات باد 

 توربین سازنده انتخاب و پیشنهاد اولیه نوع و 

 تخمین میزان انرژی الکتريکی تولیدی توسط نیروگاه مورد نظر 

 شرايط زيست محیطی، شرايط شبکه انتقال و توزيع برق مقدماتی بررسی 

 د آنبرآورد هزينه های احداث و بهره برداری نیروگاه و تخمین عمر مفی 

  نظر اقتصادی طرح مورد -برآورد های مالی  

 

 انجام امور مهندسی نیروگاه - چ

 نصب دکل بادسنجی، داده برداری و تحلیل داده ها 

 میکروسايتینگ 

 طراحی و اجرای فوندانسیون 

  طرح اتصال به شبکه 

 های دسترسی و محوطه سازیطراحی و اجرای راه 

 ارائه طرح توجیهی نهايی 
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 شرکت فنی و مهندسی سپنتا انرژی سپهر

 توربین مناسب بر اساس شرایط سایت انتخابیتامین  - د

  بر اساس شرايط زمین و اطالعات بادسنجیکالس توربین  نوع ونهايی  تعیین 

 های بادیشرکت سازنده توربین نهايی انتخاب 

 انجام مذاکرات با شرکت سازنده 

 های فنی توربین و بررسی مدارک انجام بازرسی 

  خريد توربین 

 

 مشارکت در امور حمل و نقل  - و

 

 نیروگاهنصب و راه اندازی  - ه

 

  و پشتیبانی فنی دوران بهره برداری تعمیر و نگهداری -ی 

 خدمات بازرسی و تعمیرات دوره ای و منظم 

  تامین قطعات يدکی 
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 شرکت فنی و مهندسی سپنتا انرژی سپهر 

 خورشیدینیروگاه  -2

 

 گاه خورشیدی به شرح ذيل می باشند:خدمات شرکت سپنتا انرژی سپهر برای احداث نیرو

 

 ی و سرمایه گذاری در این حوزهتوسعه صنعت خورشید -الف

  خارجی به منظور احداث نیروگاهجذب سرمايه گذاران داخلی و 

  ارائه خدمات مشاوره و مهندسی به سرمايه گذاران به منظور دستیابی به الزامات و نیازمندی های قرارداد خريد تضمینی

 برق 

 

 و اخذ مجوزهای الزم سایت یابی -ب

 جهت تعیین مکان مناسب برای اجرای نیروگاه بررسی مناطق مختلف 

 زمین)مالک خصوصی/ اراضی ملی( انتخاب، خريد و يا اجاره 

 خورشیدی اخذ پروانه احداث نیروگاه 

  اخذ مجوزهای الزم برای قرارداد خريد تضمینی برق و انعقادPPA به نام کارفرما 

 

 یبادتهیه طرح توجیهی احداث نیروگاه  - ج

  تابش منطقه بررسی اطالعات 

 های خورشیدی و ساير ملحقاتجهیزات شامل پنل انتخاب و پیشنهاد اولیه نوع و سازنده ت 

 تخمین میزان انرژی الکتريکی تولیدی توسط نیروگاه مورد نظر 

 شرايط زيست محیطی، شرايط شبکه انتقال و توزيع برق مقدماتی بررسی 

 برآورد هزينه های احداث و بهره برداری نیروگاه و تخمین عمر مفید آن 

  نظر اقتصادی طرح مورد -برآورد های مالی  

 

 انجام امور مهندسی نیروگاه -چ 

 طراحی نیروگاه خورشیدی 

  طرح اتصال به شبکه 

 های دسترسی و محوطه سازیطراحی و اجرای راه 

 ارائه طرح توجیهی نهايی 
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 مناسب بر اساس شرایط سایت انتخابی تامین پنل و سایر ملحقات -د 

  منطقهاساس شرايط زمین و اطالعات  پنل های خورشیدی و ساير تجهیزات نیروگاه برنهايی نوع  تعیین 

  تجهیزات اصلیانتخاب نهايی شرکت سازنده 

 انجام مذاکرات با شرکت سازنده 

 و بررسی مدارک تجهیزاتهای فنی  انجام بازرسی 

  تجهیزات و کلیه ملحقات نیروگاهخريد 

 

 مشارکت در امور حمل و نقل  -و 

 

 نیروگاهنصب و راه اندازی  -ه 

 

  و پشتیبانی فنی دوران بهره برداری نگهداریتعمیر و  -ی 

 خدمات بازرسی و تعمیرات دوره ای و منظم 

 تامین قطعات يدکی 

 


