


اطالعات پايه
كارفرما: وزارت مسكن جمهوري بوليواري ونزوئال

نوع پيمان: مهندسي، تدارك، ساخت
مدت پيمان: 36 ماه )قرارداد اصلي(- مدت پيمان با احتساب الحاقيه قرارداد: 46 ماه

شروع پيمان: فروردين 1385
محل پروژه: كشور ونزوئال )استان هاي: موناگاس، گوآريكو، پورتوگسا، كوخدس(

مشخصات پروژه
ساخت چهار شهرك با تمام امكانات در چهار استان ونزوئال ■
احداث 10.008 واحد مسكوني دو و سه خوابه ■
احداث حدود 1.000.000مترمربع بناي مفيد مسكوني ■
احداث بيش از 70.000 مترمربع فضاهاي جانبي شامل: ■

آموزشي و فرهنگي ■
بهداشتي و درماني ■
تفريحي و ورزشي ■

بيش از 1.000.000 مترمربع محوطه سازي ■
400.000 مترمربع خيابان ■
200.000 مترمربع پاركينگ ■
بيش از 460.000 متر طول شبكه هاي مختلف زيربنايي و تاسيسات شهري ■

سرعت اجرا
ساخت سازه بتني يك واحد مسكوني در ساعت ■
ركورد ساخت سازه بتني بيش از 600 واحد مسكوني در ماه ■

كيفيت
عمر مفيد حداقل دو برابر سازه هاي احداث شده با روش هاي متعارف ■
مقاوم در برابر حوادث طبيعي از جمله شديدترين زلزله ها ■

پروژه ونزوئال، سريع ترين پروژه انبوه سازي 
مسكن با روش بتن مسلح در جهان

معرفي



اهداف اصلي طراحي معماري
ايجاد يك محيط كالبدي مطلوب، تأمين امنيت و ايمني ساكنان. ■
فراهم آوردن دسترسي بهينه براي ساكنان. ■
خلق يك فضاي مطلوب براي زندگي، احراز پايداري از نظر اقتصادي، زيست محيطي و اجتماعي. ■
به حداقل رساندن عواقب ناشي از حوادث طبيعي مانند زلزله، سيل، رانش زمين و توفان. ■

طراحي براي ايمني و ارتقاء كيفيت زندگي

طراحي



تدارك

همانطور كه در جدول فوق مشاهده مي شود، بيش از 78/4 درصد  ■
از كل كاالها و تجهيزات پروژه از ايران تهيه و به پروژه ارســال 
شده. خريد اين حجم كاال از بنگاه هاي توليدي ايراني اشتغال زايي 

و درآمدزايي زيادي را براي كشور عزيزمان به همراه داشت.
حســاس ترين و مهم ترين كاالي مورد نياز پروژه، يعني قالب ها،  ■

همگي، قبل از ارســال به ونزوئال، از طريق ســاخت يك بلوك 
آپارتماني در ايران، كنترل كيفي شدند.

 همانطور كه در نمودار باال مشــاهده مي شــود، حدود نيمي از  ■
كاالها و تجهيزات مورد نياز پروژه در شــش ماه اول تهيه و به 

پروژه ارسال شد.
انگليسفرانسهبلژيكايتاليااماراتآلمانبالروسچينايران

638380047123915166207/13/6

روند ارســال كاال به ونزوئال بر اساس تعداد كانتينر ارسال كاال به پروژه براساس كشور مبدأ )تن(.
ارسال شده



 نــرخ آماده به كاري ماشــين آالت در پروژه ونزوئالروند تأمين ماشين آالت و تجهيزات پروژه
)از ما مي 2007 الي اكتبر 2008(

پروژه ونزوئال با حدود450 دســتگاه تجهيزات و ماشين آالت كه از  ■
ايران، ونزوئال و ساير كشورها تأمين شده، تجهيز گرديد.

همان طور كه در نمودار باال مشــاهده مي شــود، بيش از 70 درصد  ■
ماشين آالت و تجهيزات پروژه طي فقط شش ماه تأمين شد. 

 همانطور كه نمودار باال نشــان مي دهد، واحد ماشــين آالت  ■
و تجهيزات كيســون با به كار گيري پيشرفته ترين روش هاي 
 )Preventive( و پيش گيرانه )Predictive( پيش بيني كننده
آماده به كاري ماشين آالت پروژه را به طور مستمر در باالي 94 

درصد حفظ كرده است.

ماشين آالت و تجهيزات



مقايسه توزيع نيروي انساني ايراني و ونزوئاليي در پيك پروژه

طي زمان كوتاهي، حدود 500 نفر از مهندســان، تكنسين ها و كارگران كه هسته  ■
مركزي آنها را افراد آموزش ديده در پروژه 552 واحد مســكوني شــهر جديد پرند 

تشكيل مي دادند، به پروژه اعزام شدند.
در كمتر از سه ماه،  بيش از 5000 نفر از نيروهاي محلي تحت آموزش هاي ميداني  ■

و آكادميك قرار گرفتند و به يك نيروي كار منسجم و با بهره وري باال تبديل شدند.
در پي عقد قرارداد، كميته فني پروژه متشكل از مجرب ترين مهندسان در رشته هاي  ■

مورد نياز مانند معماري و شهرســازي، ســازه و سيويل، تاسيسات، برق و مكانيك 
و اجرا تشــكيل شــد و تهيه نقشه ها و بهينه ســازي هزينه ها را با اعمال مهندسي 
ارزش در دستور كار خود قرار داد. اين كميته تاكنون حدود 1500 شيت نقشه  در 

ديسيپلين هاي مختلف به پروژه ارسال كرده است. 
در زماني كوتاه دفاتر مديريتي پروژه در ســاختمان مركزي شــركت كيســون در  ■

تهران و كاراكاس)پايتخت ونزوئال( شكل گرفت. 
در كشــوري كه سنديكاهاي كارگري پشتيباني گسترده اي از نيروي كار بومي به  ■

عمل مي آورند و اعتصاب هاي كارگري كشــورهايي مانند چين را بر آن داشــته تا 
كارگران ساده خود را هم از كشور خود تامين كنند و شركت هاي مشابه بومي در 
مديريت چند صد نفر هم با مشكل روبرو هستند، تيم مديريت پروژه حدود 6000 

ونزوئاليي را با موفقيت مديريت و به نيرويي كارآمد تبديل نمود.
علي رغم اينكه قيمت كيسون براي ساخت هر متر مربع بناي مسكوني به   مراتب  ■

پايين تر از ساير پيمانكاران حاضر در ونزوئال )از جمله چين( بود، متوسط دستمزد 
ماهانه پرداختي به پرســنل ونزوئاليي پروژه حدود 70 درصد بيشــتر از حداقل 

دستمزد در اين كشور است.

سازماندهي و مديريت نيروي انساني



سرعت و كيفيت اجرا

پروژه در مدت زماني كوتاه به ركورد باورنكردني احداث سازه مسكوني هر واحد مسكوني در  ■
57 دقيقه دســت يافت. با احتســاب يك شيفت 8 ساعته، عماًل سازه بتني هر واحد در كمتر از 

20 دقيقه انجام شد.
از آنجا كه در سيســتم خانه ســازي كيسون با اتمام بتن ريزي ديوارها و سقف ها، عماًل صد در  ■

صد سازه، درصد بسيار بااليي از سفت كاري و بخشي از نازك كاري و تاسيسات انجام مي شود، 
لذا با اتمام كار سازه حدود 70 درصد كار انجام شده است.

در سيستم كيسون، باقيمانده كارهاي نازك كاري و تاسيسات، همزمان با عمليات احداث سازه  ■
در طبقات زيرين و در بلوك هايي كه سازه آنها به اتمام رسيده انجام مي شود. لذا سرعت اجرا 

در تمام مراحل حفظ مي گردد.
تمام مراحل كار توسط تيم كنترل كيفي متشكل از 40 كارشناس با استفاده از حدود 500 فرم  ■

كنترل كيفي مي شد و بدون تاييد اين تيم اجازه ادامه عمليات صادر نمي شد.
شعار كيسون را در پروژه ونزوئال مي توان در اين جمله خالصه كرد: »ما آمده ايم تا كاري كنيم كه  ■

هر كس 50 سال بعد هم از اينجا گذر كرد با تحسين بگويد: اين خانه ها را ايراني ها ساخته اند.«



روند تكميل احداث سازه بتني واحدهاي مسكوني
)ژانويه 2007- ژوئن 2008(

همانطور كه در نمودار فوق مشاهده مي شود، سازه بتني 8163  ■
واحد مسكوني)بيش از 81% (در 18 ماه انجام شده است.

سرعت و كيفيت اجرا





ارزش افزوده بيشتر با هزينه كمتر

مزيت رقابتي در بازارهاي رقابتي نهايتًا توسط دو عامل تعريف مي شوند:
ايجاد ارزش افزوده بيشتر براي مشتري با هزينه برابر. 1
ايجاد ارزش افزوده برابر براي مشتري با هزينه كمتر. 2

به ندرت اتفاق مي افتد شــركتي بتواند ارزش افزوده بيشــتري را باهزينه كمتر براي مشــتري ايجاد نمايد. 
سيســتم خانه ســازي كيســون يك چنين مزيت نادر رقابتي را به مشتريان خود عرضه مي دارد.  براي مثال، 
هزينه واحدهاي مســكوني ســاخته شــده توسط كيســون در ونزوئال حداقل 8 درصد از ديگر سيستم هاي 

انبوه سازي موجود پايين تر است.



انعطاف در طراحي و نازك كاري

علي رغم اينكه سيستم خانه سازي كيسون تنها در مقياس وسيع انجام مي پذيرد، 
اما اين سيســتم به ما امكان مي دهد تا از طرح هاي معماري و نماهاي متنوع 
برخوردار شويم. همبستگي سازه اي ممتاز اين سيستم به ما اين فرصت را مي دهد 
تا بتوانيم از ديوارهاي داخلي غير باربركه مي توانند قابليت جابه جايي داشــته 
باشــند، اســتفاده كنيم. رنگ هايي كه مستقيمًا بر روي نماي بتني ساختمان ها 

اجرا مي شوند از تنوع گسترده اي برخوردارند.    



تشكيل تيم فوتبال نوجوانان اهدا صندلي چرخ دار به تيم بسكتبال معلولين

اهداء كامپيوتر به مدرسه

اهداء كولر به مدرسه

اهداء دارو

ساخت سردر ورودي ايستگاه پليس موناگاس

مرمت و نقاشي مدرسه

»كيســون نه به عنوان يك شركت، بلكه به عنوان نماينده جامعه ايراني مصمم اســت تصويري 
اثرگذار و ماندگار براي نسل ها از جامعه مهندسي ايران در آمريكاي التين بر جاي گذارد. بخشي 
از اين تصوير به عملكرد فني و مهندسي ما و بخش ديگر كه از اهميت ويژه اي برخوردار است، 
مربوط به مسئوليت اجتماعي ما يعني تالش براي بهبود كيفيت زندگي مردم ونزوئال مي شود.«
مدير عامل كيسون

نمونه هايي از فعاليت هاي اجتماعي كيسون در ونزوئال
كمك به احداث زمين ورزشي براي مردم محلي ■
مرمت و كمك در ساخت وبازسازي ورزشگاه ها و تشكيل تيم هاي ورزشي ■
انتخاب كارگران نمونه و اهداي جايزه به آن ها ■
كمك به انجمن هاي خيريه ■
احداث و مرمت پل و جاده ■
برگزاري سمينارهاي عملي جهت انتقال تكنولوژي و پذيرش كارآموز ■

مسئوليت اجتماعي



ساخت مسكن مناسب و امن براي بيش از 50.000 نفر. ■
اجراي سريع ترين پروژه انبوه سازي مسكن به روش بتن مسلح در جهان. ■
ايجاد ظرفيت احداث ده هزار واحد مسكوني در يك پروژه در يك سال. ■
تربيت نيروي انساني براي اجراي پروژه هاي انبوه سازي در سطح بين المللي. ■
انتقال تكنولوژي ساخت به جامعه مهندسي ونزوئال. ■
در نتيجه اجراي پروژه، اكنون مردم ونزوئال، ايراني ها را مردماني كه از كار شبانه روزي هراسي ندارند، به انسان ها  ■

احترام مي گذارند و از دانش، فناوري و فرهنگي باال برخوردارند، مي شناسند.
بهبــود كيفيــت زندگــي مردم محلي، به طوري كه حدود 40 درصد از پرســنل بومي پروژه طي اجراي پروژه يا  ■

صاحب خانه شده اند يا به خانه هاي بهتر نقل مكان كرده اند.
فعال كردن صنايع محلي و اشتغال زايي غير مستقيم براي 12 هزار نفر از مردم ونزوئال. ■
آموزش مهارت هاي مختلف به حدود 5500 نفر از مردم محلي و تبديل آنها به كارگران ماهر. ■
بهره برداري بهينه از منابع از طريق به كارگيري اصول مهندســي ارزش  و دســتيابي به 30 درصد صرفه جويي  ■

در مصالح.
چهار شهرك پروژه، با اجراي يك برنامه گسترده مسئوليت هاي اجتماعي، اثري ماندگار از مهرورزي و انسان دوستي  ■

ايرانيان در ونزوئال بر جاي گذاشتند و از اين طريق سهم خود را در تحكيم دوستي دو ملت ايفاء كردند.

دستاوردهاي پروژه



گزارش تصويري

آكاريگوا

آكاريگوا

سن كارلوس

سن كارلوسكاالبوسو



گزارش تصويري

آكاريگوا

ماتورين

ماتورين

ماتورين

ماتورين



تهران، شهرك قدس، فاز يك، خيابان ايران زمين، مجتمع اداري- تجاري 
ايران زمين، شماره 2288، كدپستي: 1465613763

تلفـن: 88072501-9 )21( 98+
فاكس: 88072500 )21( 98+

info@kayson-ir.com :پست الكترونيك
www.kayson-ir.com :وب سايت


