پیش گفتار:
شرکت مدیریت پروژه های ساختمانی ایران ( مپسا) با هدف پژوهش و اجرای طرح صنعتی
سازی ساختمان در ایران و ترویج آن در صنعت ساختمان کشور فعالیت خود را در سال 1371
آغاز نمود .این شرکت با پژوهش های گسترده نسبت به اجرای پروژه های مختلف ساختمانی
در قالب صنعتی سازی ساختمان فعالیت خود را اجرایی نمود .از جمله بزرگترین
دستاوردهایی که در تاریخچه این شرکت می درخشد تهیه نقشه راه صنعتی سازی کشور و
برنامه راهبردی در  1۴جلد است .در حال حاضرشرکت مپسا تحت مالکیت صد درصدی
بانک رفاه کارگران است.

ماموریت و اهم فعالیتها
پس از مالکیت شرکت توسط بانک رفاه کارگران  ،و اعمال سیاست های مدیریت جدید  ،برخی
از ماموریت های شرکت مپسا عبارتند از :شرکت مپسا پیمانکار عمومی و اصلی در زمینه طراحی،
اجرا و تحویل پروژه های ساختمانی با استفاده از صنعتی سازی می باشد  .این شرکت با تمرکز بر
فن آوری های جدید و صنعتی سازی و توسعه دانش مهندسی و ارتقای کیفیت و تکنولوژی
اجرای پروژه ها و با اتکا به نیروی متخصص خود و از طریق مشارکت های حرفه ای به منظور
جذب سرمایه و اجرای پروژه های بانک رفاه کارگران (به عنوان سهامدار اصلی) در سطح ملی و
منطقه ای نسبت به بهبود مستمر و رضایتمندی مشتریان اقدام می نماید .
فعالیت های کلیدی شرکت
 صنعتی سازی و ساخت پروژه های ساختمانی با رویکرد سبک سازی و قیمت مناسب

 پیمانکار عمومی در زمینه اجرای پروژه های عمرانی،انجام کلیه امور در حوزه اجراو ساخت با
روش مدیریت پیمان  ،پیمانکاری و ...
 انجام مطالعات اقتصادی و ارائه پیشنهادات اجرایی در خصوص امالک و همچنین اجرایی
نمودن پیشنهادات ارائه شده
 بازاریابی جهت فروش ،پیش فروش  ،مشارکت  ،تهاتر ،اجاره  ،بهره برداری  ،معاوضه و ....
 تعریف پروژه های ساختمانی و سرمایه گذاری جدید با دیدگاه بهره برداری  ،ایجادارزش
افزوده  ،تامین مسکن کارکنان و همچنین ایجاد صندوق سرمایه گذاری

 بازسازی و نوسازی امالک در حال بهره برداری
 معرفی فرصت های ویژه سرمایه گذاری

ارزش های شرکت مپسا
Co
 اجرای به موقع پروژه ها و انجام فعالیت ها بر اساس آخرین استانداردها و در راستای
تحقق رضایت مشتری

 رعایت جنبه های زیست محیطی و ایمنی و مقررات ذیربط
 احترام کامل به شان و جایگاه انسان ها
 تاکید بر خالقیت و نوآوری در همه زمینه ها
 تقویت روحیه همکاری گروهی در سازمان و اجرای پروژه ها
 توسعه دانش مهندسی و ارتقای سطح فن آوری در شرکت
 تاکید بر بهبود مستمر و توسعه دانش مدیریت و برنامه ریزی در شرکت

چشم انداز

Co

حضور در بین  10شرکت برتر پیمانکار عمومی ساختمان و اجرای پروژه های بزرگ
در سند  20ساله جمهوری اسالمی ایران در افق 1۴0۴

ساختار سازمانی شرکت
مدیریت پروژه های
ساختمانی ایران (مپسا)

برخی از مهمترین پروژه ها
پروژه  ۵۴00واحدی فاز
 ۵پرند
فوالد مصرف شده  20000 :تن

مساحت کل زمین پروژه  7۵٫۵:هکتار

آسفالت  220000 :متر مربع

تراکم  72 :واحد در هکتار

جدول  13۴000 :متر طول

تعداد بلوک ها  7۹0 :بلوک

پیاده رو سازی  ۵۸7000 :متر مربع

تعداد واحدهای مسکونی  ۵۴00 :واحد

خاکبرداری  303000 :متر مکعب
درصد استفاده شده از
هر فناوری در فاز ۵پرند

پیمانکاران حاضر در پروژه  2۸ :شرکت صنعتی ساز

پروژه  1100واحدی فاز
 3پرند مپسا
فوالد مصرف شده  ۴000 :تن

مساحت کل زمین پروژه  1۸.3:هکتار

آسفالت  ۴۴000 :متر مربع

تراکم  6۴ :واحد در هکتار

جدول  27000 :متر طول

تعداد بلوک ها  1۹7 :بلوک

پیاده رو سازی  110000 :متر مربع

تعداد واحدهای مسکونی  1100 :واحد

خاکبرداری  7۵000 :متر مکعب

تعداد پیمانکاران حاضر در پروژه  22 :شرکت صنعتی ساز

درصد استفاده شده از
هر فناوری در فاز 3پرند

تصویر پروانه احداث
ساختمان به روش
صنعتی

موقعیت جغرافیایی
پروژه پرند بر روی نقشه

پروژه 200 0واحدی
ماهشهر
تعداد بلوک ها 1۴ :

مساحت کل زمین پروژه  11۵00 :متر مربع

تعداد طبقات هر بلوک  ۵ :طبقه

نوع سازه  :فلزی پیچ و مهره ای به وزن  2۵00تن

تعداد واحدهای مسکونی  200 :واحد

نوع سقف  :عرشه فوالدی

حجم بتن ریزی  6000 :متر مکعب

مساحت زیر بنا  27000 :متر مربع

کارفرما :پتروشیمی امیر کبیر

پروژه  200واحدی فاز
 2مجتمع مسکونی
بهاران شیراز
مساحت زمین کل پروژه  23000 :متر مربع

تعداد واحد قابل احداث  200 :واحد

مساحت فضای سبز  ۸200 :متر مربع

مساحت زیر بنای مفید  32300 :متر مربع

مساحت زمین فاز  13۵00 : 2متر مربع

کارفرما :شرکت مپسا

کارگزاری اخذ پروانه
ساختمانی چیذر
(تخریب و نوسازی)
تعداد بلوک ها 1 :

کاربری :مسکونی

مساحت کل زمین پروژه  1366 :متر مربع
تعداد طبقات  7 :طبقه روی همکف  3طبقه زیر زمین

نوع سازه  :اسکلت فلزی
مساحت زیر بنا  10300 :متر مربع
کارفرما :اداره امالک بانک رفاه کارگران

کارگزاری اخذ پروانه
ساختمانی طالقانی
(تخریب و نوسازی)

تعداد بلوک ها 1 :

مساحت کل زمین پروژه  21۵۹.۸3 :متر مربع

تعداد طبقات ۹ :طبقه روی همکف  ۸طبقه زیر زمین
مساحت زیر بنا  20000 :متر مربع
اجرای پروژه تخریب و
احداث بانک رفاه شعبه
سه راه اندیشه

زیر بنا کل پروژه1۸/1۸۹ :مترمربع
کاربری :شعبه بانک (اداری)
نوع سازه :اسکلت فلزی پیچ و مهره
مدت قرارداد 6 :ماه
کارفرما  :بانک رفاه کارگران

نوع سازه  :اسکلت فلزی
کاربری :اداری – تجاری

کارفرما :اداره امالک بانک رفاه کارگران

فناوریهای نوین ساختمانی
شرکت مپسا برای اولین بار به صورت پایلوت و اجرایی در شهر پرند ،روش های نوین
فناوریهای ساختمان را به صورت همزمان اجرایی نمود .در ذیل به برخی از آنها اشاره می شود:
قالبهای عایق ماندگار )I.C.F (Insulating Concrete Frame
قابهای سبک فوالدی)L.S.F (Light Weight Steel Frame
قالب تونلی )T.F.C (Tunnel Frame Concrete

سیستم جیـکی )(J.K.S
سازههای فوالدی پیچ و مهرهای )B&N BOLT And Nut
سازههای چوبی )W.S (Wood System
سقفهای پیش تنیده)P.S.C (Prestressed Concrete Ceiling
سازههای پیشساخته

دیوارهای دوبل )D.W(Double Wall

تصاویر فناوریهای نوین
استفاده شده

نمونه ديوار  ICFدر مرحله مونتاژ

نمونه بلوک با سیستم جیـکی

نمونه بلوک با سیستم چوبی

نمونه سازههای  LSFاجرا شده

اجرای نمونه سقف سازه پیش تنیده

نمونه سازههای پیش ساخته اجرا شده

سیستم قالب تونلی

نمونه سازههای پیچ و مهره ای اجرا شده

نمونه سازههای کامپوزيت اجرا شده

مستند سازی های انجام گرفته توسط مپسا
در راستای انتقال تجربیات اجرایی به نسل آینده و استفاده از آنها در ساخت و سازهای کالن و
خرد در کشور ،شرکت مپسا مستندسازی برخی از فن آوریهای نوین صنعتی سازی ساختمان
را انجام داده است.

نقشه راه
یکی از بزرگترین طرح های تحقیقاتی شرکت مپسا تهیه نقشه راه صنعتی سازی ساختمان و برنامه
راهبردی آن در کشور بوده است .این نقشه راه در چهارده جلد به شرح ذیل تهیه شده است :
جلد اول  :بررسی روند کنونی و پیش بینی روند آتی عرضه و برآورد توان صنعتی سازی مسکن در
کشور تا سال 1۴0۴
جلد دوم  :آسیب شناسی ساخت مسکن در زمان حال و آینده
جلد سوم  :شناخت ویژگی های اقلیمی  ،اجتماعی  ،فرهنگی و معادن تامین کننده مواد اولیه در
استان های کشور
جلد چهارم  :بررسی تولید و مصرف مصالح و پراکندگی آن در استان ها
جلد پنجم  :کارخانه جات تولید کننده مصالح نوین  ،سازندگان سیستم های ساختمانی و ةرفیت آنها

جلد ششم  :تعریف گسترده صنعتی سازی و مقایسه آن با روش های متداول ساخت مسکن
جلد هفتم  :آثار و الزامات صنعتی سازی مسکن
جلد هشتم  :بررسی ویژگی ها و روش های تولید صنعتی
جلد نهم :تجربیات صنعتی سازی مسکن
جلد دهم  :مقایسه و رتبه بندی تکنولوژی های تولید صنعتی مسکن

جلد یازدهم  :چگونگی انطباق هر یک از تکنولوژی های منتخب بر حسب استان ها
جلد دوازدهم  :مکان یابی استانی و سیستم های تولیدی منتخب و ارائه نقشه استقرار
جلد سیزدهم  :محیط قانونی و برنامه اجرایی
جلد چهاردهم  :خالصه و جمع بندی

سمینارهای برگزار شده توسط مپسا

شرکت مپسا در راستای آموزش فناوری های نوین به دانشجویان و عالقمندان رشته های مهندسی
مربوط به ساختمان از بدو تاسیس اقدام به برگزاری سمینارهای متعدد در راستای آموزش صنعتی
سازی ساختمان و همچنین فناوری های نوین نمود.

گواهی صالحیت پیمانکاری مپسا

ایران ،تهران ،خیابان ولیعصر،
خیابان مطهری ،تقاطع الرستان،
پالک  ۴26تلفن -۸۸۸07۸۴1
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