كيســون
مسكنوشهرسازی

ساختن دنيايي بهتر
براي نسلهاي آينده

چشمانداز و مأموريت

سازندگي در تراز جهاني با توسعه قابليتهاي انساني و سازماني براي ارتقاي زندگي انسانها

ارزشها

■احترام به انسانها ،ارزشها و حقوق آنها
■رعايت اخالق حرفهاي و پايبندي به تعهدات
■تأكيد بر ايمني ،سالمت و حفظ محيط زيست
■تأكيد بر ارائه كيفيت مطلوب
■توسعه فرهنگ خالقيت ،ابتكار و نوآوري
■استمرار بهسازي و توسعه فني و مديريتي
■رابطه برد -برد -برد

گروههاي تخصصي
نفت ،گاز و صنعت

■تأسيسات پااليشگاهي و صنايع پتروشيمي
■تلمبهخانهها و تأسيسات تقويت فشار
■نيروگاه و خطوط انتقال و ايستگاه برق
■مجتمعهاي توليدي صنعتي
■مخازن و خطوط لوله
■پروژههاي تزريق گاز

مسكن و شهرسازی

■انبوهسازي مسكن
■مجتمعهای مسكوني
■شهركسازي
■تأسيسات زيربنايي و محوطهسازي

سيستمهاي حمل و نقل ريلي

■قطارشهري
■مونوريل
■راهآهن

آب و فاضالب

■سد
■تونلهای انحراف و انتقال آب
■شبكههاي آبياري و زهكشي
■تأسيسات تصفيه آب و فاضالب
■خطوط انتقال آب
■خطوط جمعآوری و انتقال فاضالب (به روش پایپ جکینگ)

سيويل و ساختمان

■مجتمعهاي اداري و تجاري
■مجتمعهاي ورزشي ،تفريحي ،فرهنگي ،رفاهي و درماني
■فرودگاه
■جاده ،بزرگراه و تونل
■پل و تقاطعهاي غير همسطح
■بندر و لنگرگاه

تعهد ملي
ري
 تلمبهخانهها و تأسيسات خط لوله نفت خام نكا -
 سدهاي باال و پايين نيروگاه تلمبه ذخيرهاي سياهبيشه
 شبكه آبياري زهكشي D1فومنات
 تصفيهخانه فاضالب شرق بندرانزلي
 سد خاكي ستارخان (اهر) و تأسيسات وابسته به آن
 خط انتقال نفت به طول  364كيلومتر ري -ايدهلو  
 سد انحرافي و شبكه زهكشي و آبياري پلدشت

پلدشت

 خط لوله انتقال گاز  16اينچ به طول
 70كيلومتر عليآبادكتول -شاهرود

اهر

 تصفيهخانه فاضالب التيمور مشهد

 مخازن نفت تربت حيدريه

تربت حيدريه

مشهد

شاهرود

بندرانزلي
الهيجان

نكا
سياهبيشه
تهران
قم

 كارخانه سيمان خاكستري ساوه با ظرفيت  7,200تن در روز

  شبكه فاضالب همدان (به روش لولهراني)

ساوه

 پروژه مونوريل قم

 پروژه   4,920واحد مسكوني كرمانشاه   

همدان

كرمانشاه

 مجتمع مسكوني  400واحدي كارگران
كارخانه سيمان دورود   

دورود
اصفهان

 اتوبان اصفهان -فوالدشهر (قطعه )2
 اتوبان شاهين شهر

مرودشت
 خط انتقال گاز  16اينچ به طول
 72كيلومتر گويوم -مرودشت
 ابنيه ،ورزشگاه و درياچه تفريحي مجتمع فرهنگي
رفسنجان
 خط انتقال نفت  16اينچ به طول  232كيلومتر
رفسنجان -اصفهان
 خط انتقال نفت  26اينچ به طول  104كيلومتر
رفسنجان -بندرعباس




















بازار بزرگ ایران (ایران مال)
ساختمان مرکزی بانک آینده
پروژه لولهراني شبكه فاضالب تهران (محدوده شريعتي-خواجه عبداله)
پروژه  16,080واحدمسكوني شهر جديد پرند
پروژه باغ كتاب تهران
مجتمع مسكوني  552واحدي پرند
بازار بزرگ ستارخان
طراحي و اجراي سيستم برنامهريزي و
كنترل پروژه متروي تهران (خط 1و)2
مجموعه تجاري اميركبير
زيرگذر سواره اميركبير
طرح ويژه فرودگاه بينالمللي امام خميني (ره)
مجتمع مسكوني نواب
پل يادگار امام
ميدان مادر ميوه و ترهبار تهران (فاز  1و )2
تقاطع غيرهمسطح سهراه افسريه
كانالهاي سرخهحصار و والفجر
عمليات حفاري و تزريق تونل خط  1و  2متروي تهران
كانالهاي انتقال آب چاهها و قنوات تهران
به دشت ري و ورامين

اهواز
آغاجاري

رفسنجان
سيرجان

تبريز

فراشبند
عسلويه

كنگان

بندر عباس








سايت فرآيندي آروماتيك چهارم
آمادهسازي اراضي پارس جنوبي ،فازهاي
4و5
آمادهسازي اراضي و عمليات تقاطع
جادهها و توسعه حوزه گازي پارس جنوبي
فازهاي  2و 3
عمليات سيويل توسعه حوزه گازي پارس
جنوبي پااليشگاه فاز 1
عملیات ساختمان ،سیویل صنعتی و خطوط
لوله زیرزمینی پروژه الفین  -پتروشیمی
بوشهر

 كارخانه گندلهسازي گل گهر







تصفيهخانه فاضالب شرق اهواز
پروژه قطار شهري اهواز
مجموعه مسكوني  1,505واحدي معلمان اهواز
شبكه آبياري و زهكشي دشت حميديه -قدس
عمليات سيويل و تأسيسات زيربنايي محله  7شهرك
شيرينشهر

  پروژه تزريق گاز آغاجاري
 طرح توسعه واحد فراورش پااليشگاه گاز فراشبند
 توسعه ميدان گازي فاز  12پارس جنوبي ()EPC2
 مجتمع آلومينيوم المهدي

سازندگي در تراز جهاني

  مركز شهري جديد مينسك

بازسازي و تعريض راه بيشكك -اوش 

  مركز لجستيكي پريلسيه

پروژه  1920واحد مسکونی العامریه 

 جاده آني سوك به بينزام

پروژه تصفيهخانه و شبكه انتقال آب الكفل 

بالروس
قرقيزستان

پروژه تصفيهخانه و شبكه انتقال آب الناصريه 

هندوستان

عراق
عمان

كامرون
گينه استوايي

 جاده سنگمليما-مكوك-بيگوال

ونزوئال
 پروژه  10,000واحد مسكوني ونزوئال

پروژه اجرای ساختمان مرکز آموزش و توسعه هوایی 
شرکت خطوط هواپیمایی العراقیه
پروژه اجرای مجتمع حمل و نقل هوایی شرکت خطوط 
هواپیمایی العراقیه
 پروژه راهسازي خصب -الخالديه
 احداث پل روی مسیر بنیسوق در والیت رستاق

بازسازي و تعريض بزرگراههاي ايالتي 
آندراپرادش هندوستان

 پروژه  10,008واحد مسكوني ونزوئال

پروژه  10,008واحد مسكوني ونزوئال

شرح كلي پروژه

كارفرما :وزارت مسكن جمهوري بوليواري ونزوئال
نوع پيمان :مهندسي ،تدارك  ،ساخت
مدت پيمان 18 :ماه
محل پروژه :كشــور ونزوئال (استانهاي :الرا ،يوراكي،
كارابوبو)
وضعيت :در دست احداث

پروژه احداث  10,008واحد مسكوني ونزوئال در قالب
ســه شهرك مســكوني دومين قرارداد بزرگ صدور
خدمات فني و مهندســي شركت كيسون در ونزوئال
است.
محدوده كاري پروژه  ،ساخت  10,008واحد مسكوني
در بلوك هــاي چهارطبقه با روش كام ً
ال صنعتي ،به
همراه تاسيسات زيربنايي و ساختمان هاي جنبي نظير
مدارس،كلينيك ها  ،كتابخانه ها و غيره در قالب ســه
شهرك در سه استان مختلف ونزوئال را در بر مي گيرد
و طي يك قرارداد   EPCاجرا مي شود.
مساحت سه شهرك در مجموع  208هكتار (به ترتيب
 78 ، 42و  88هكتار) است.
واحدهاي مسكوني در دو تيپ دو و سه خوابه طراحي
و بــه روش صنعتي بتن آرمــه درجا با قالب يكپارچه
احداث  مي شوند.
مزيت هاي حاصل از اين روش صنعتي  ،عملكرد بهتر
و مقاوم تر در مقابل بالياي طبيعي و به خصوص زلزله ،
عمر مفيد طوالني تر و سرعت باالي احداث است.
صنعتي بــودن روش اجرا ايــن امكان را نيز به همراه
مي آورد كه كنترل و برنامه ريزي دقيق تري در مقايسه

با روش هاي معمول جهت مهندسي و تدارك و ساخت
پروژه فراهم شود.
از ديگر مزاياي اين روش صنعتي  ،كيفيت بسيار باالي
كار و محصول است كه اجراي موفق پروژه مشابه قبلي
موجب تمجيد مســئوالن دو كشور و نيز رسانه هاي
عمومي كشــور ونزوئال در مراحل مختلف كار شــد،
بطوري كه اين اعتماد را براي عقد قراردادهاي جديد
به وجود آورد.
با اســتفاده از اين تكنولوژي كه كيســون از تركيب
روش هاي پيشــرفته ساخت و تجربه پروژههاي قبلي
فراهم آورده و در اين پروژه نيز به كار گرفته  ،پيش بيني
مي شود كه به سرعت باالي متوسط احداث يك واحد
مسكوني در بيست دقيقه دست يابد.
در كنار ســاختمان هاي مســكوني در مجموع حدود
  60,000متر مربع ســاختمان هاي جنبي  نيز ساخته
ميشود كه با توجه به نياز شهرك ها منجر به استقالل
نسبي آنها خواهد شد.

دامنه كار

آمار و ارقام عمده پروژه ( برآورد پيمان)

دامنه كار شــامل طراحي  ،تدارك و اجراي موارد زير ســطح ناخالــص زيربناي واحد هاي مســكوني   :
است :
 927,000متر مربع
ســاختمان هاي مســكوني  10,008 :واحد در سه ســطح ناخالص زيربناي ســاختمان هاي جنبي:
شــهرك  ،به ترتيب شــهرك هاي  3,456 ، 2,520و  60,000متر مربع
 4,032واحد مســكوني به صــورت بلوك هاي چهار حجــم تقريبــي عمليــات خاكــي1,700,000 :
طبقه است % 66 .از واحدها سه خوابه و  % 34دو خوابه متر مكعب
هستند .طراحي بر مبناي شرايط اقليمي ونزوئال انجام سطح خيابان ها  250,000 :متر مربع
شــده و ســاختمان ها به روش بتن آرمه درجا با قالب سطح پاركينگ هاي روباز 110,000  :متر مربع
يكپارچه احداث مي شوند.
شبكه جمع آوري فاضالب  35,000 :متر طول
ساختمان هاي جنبي :به منظور افزايش رفاه عمومي شــبكه جمــع آوري آب هاي ســطحي 29,000 :
در كنار بلوك هاي مســكوني  ،كليه ســاختمان هاي متر طول
جنبــي مــورد نياز هر شــهرك از قبيــل مدارس در شبكه توزيع آب مصرفي  51,000 :متر طول
مقاطع مختلف تحصيلي  ،كودكســتان و مهد كودك  ،خطوط تلفن  55,000 :متر طول
كتابخانه  ،ســالن ورزشي و زمين ورزشي روباز و غيره شبكه كابل كشي برق  655,000 :متر طول
در مســاحتي حدود  60,000متر مربع در مجموع سه شبكه گاز 27,000 :متر طول
شهرك احداث مي شود.
فضاي سبز  220,000 :متر مربع
تاسيسات زيربنايي و محوطه سازي  :كليه شبكه هاي محوطه سازي نهايي 1,200,000 :متر مربع
گازرساني  ،آب مصرفي  ،جمع آوري آب هاي سطحي
و نيز فاضالب  ،شبكه برق و تلفن و روشنايي محوطه
شهرك ها و نيز  خيابان ها ،پاركينگ ها و فضاي سبز
شهرك ها احداث مي شود.

پروژه  1,920واحد مسكوني العامریه عراق

شرح كلي پروژه

كارفرما :وزارت آموزش عالي عراق
نوع پيمان :مهندسي ،تداركات ،ساخت
مدت پيمان 36 :ماه
محل پروژه :كشور عراق (شهرك العامريه در شهر
بغداد)
وضعيت :در دست احداث

پروژه احداث  1,920واحد مســكوني العامریه عراق،
در قالب یک شــهرك مســكوني و به صورت قرارداد
 ،EPCبــه عنــوان اولین فاز از پــروژه دههزار واحد
مسکونی عراق در دست اجرا است.
محدوده كاري پروژه ساخت  1,920واحد مسكوني در
بلوكهاي پنج طبقه با روش كام ً
ال صنعتي ،به همراه
احداث تأسیسات زيربنايي و ساختمانهاي جنبي نظير
مدارس ،كلينيكها ،كتابخانهها و غيره است.
واحدهاي مسكوني در دو تيپ دو و سه خوابه طراحي
و بــه روش صنعتي بتن آرمــه درجا با قالب يكپارچه
احداث خواهند شد.

دامنه كار

دامنه كار شــامل طراحي ،تدارك و اجراي موارد زير
است:
ساختمان هاي مسكوني 1,920 :واحد در یک شهرک 
به صورت بلوك هاي پنج طبقه كه  %62/5از واحدها
سه خوابه و  %37/5دو خوابه هستند .طراحي بر مبناي
شرايط اقليمي عراق انجام و ساختمان ها با روش بتن
آرمه درجا با قالب يكپارچه اجرا خواهند شد.
ساختمان هاي جنبي :كليه ساختمان هاي جنبي مورد
نياز هر شــهرك از قبيل مــدارس در مقاطع مختلف
تحصيلــي ،كودكســتان و مهد كودك ،دبســتان،
دبیرســتان ،كتابخانه ،ســالن ورزشــي ،زمين هاي
ورزشــي روباز ،کلینیک ،پارک ،ایستگاه پلیس ،مرکز
فرهنــگ و تمدن ،مراکز تولیدی ،فرهنگســرا ،مرکز
شورای محله و غيره ساخته خواهد شد.
تأسيســات زيربنايــي و محوطه ســازي :كليــه
شــبكه هاي گازرســاني ،آب مصرفــي ،جمع آوري

فاضــاب ،جمــع آوري آب هاي ســطحي محوطه
شــهرك ها ،كابل كشــي هاي برق و تلفن ،روشنايي
محوطه شــهرك ها و نيز محوطه سازي ،خيابان ها و
پاركينگ هــا ،تصفیه خانه فاضالب ،چاه آب ،مخازن
ذخیره آب و غیره احداث خواهد شد.
آمار و ارقام عمده پروژه

سطح ناخالص زيربناي واحدهاي مسكوني 319,703 :
متر مربع
سطح ناخالص زيربناي ساختمان هاي جنبي31,000 :
متر مربع
شبكه جمع آوري فاضالب 11,500 :متر طول
شبكه توزيع آب مصرفي 12,000 :متر طول
شبكه گاز 15,000 :متر طول

پروژه اجرای مجتمع حمل و نقل هوایی شرکت خطوط هواپیمایی العراقیه در فرودگاه بین المللی بغداد

دامنه کار :
تامیــن زمیــن  :وزارت حمل و نقل عراق  -شــرکت
هواپیمایی العراقیه
تامیــن اعتبــارات  :وزارت حمــل و نقل عراق  -دولت
جمهوری عراق
نوع پیمان  :طراحی ،تدارک و ساخت
مدت پیمان  24 :ماه
محل پروژه  :کشور عراق  -بغداد
وضعیت  :در دست احداث

شرح کلی پروژه :

پــروژه احداث مجتمع حمل و نقل هوایی شــرکت
هواپیمایی العراقیه واقع در فرودگاه بغداد به عنوان یک 
مجموعه ساختمانهای خدمات ترانزیت و تحویل بار
هوایی می باشــد .این مجتمع شامل دو سوله بزرگ
بــرای تحویــل کاال ،یک ســاختمان  3طبقه اداری
با مســاحت زیربنای  50,000متــر مربع ،جاده های
ارتباطی ،فضاهای خدمات رســانی و محوطه سازی
میباشد  .اســکلت این ساختمان بتنی و فونداسیون
آن از نوع گسترده میباشد.

■طراحــی ،تدارک و اجــرای مجموعه حمل و
نقل هوایی در دو ســوله و یک ســاختمان سه
طبقه اداری  شامل فضاهای اداری و مدیریتی،
آزمایشــگاه ،کافهتریا ،اتاقهای تاسیســاتی،
آسانسور ،فضاهای قرنطینه ،اماکن نگهداری
حیوانات ،ســردخانهها ،امنیتی (ایکس ری)،
پارکینگ ماشــین آالت ســبک و سنگین و
همچنین فضاهای ســبز و محوطه ســازی
میباشد.
■طراحی این ســاختمان شامل طراحی سازه ،
معماری ،مکانیکی ( شــامل طراحی سیستم
فاضــاب و  ونــت  ،آبرســانی ،تهویه هوای
مطبــوع ،اعالم و اطفاء حریق  ،بویلر و هوای
گرم  ،آسانســور) ،برقی (روشنائی ،نیرورسانی  ،
تولیــد و توزیع برق اضطراری ،سیســتم مدار
بســته  ، CCTVروشنایی محوطه ،ارتینگ)
است.
■مطالعات ژئوتکنیک طراحی قسمتهای اشاره
شــده فوق توسط کیسون با همکاری کارفرما
و بخش مهندسی دانشــگاه تکنولوژی بغداد
صورت گرفته است.

آمار و ارقام عمده پروژه :

سطح زیربنای پروژه  52,000 :متر مربع
حجم عملیات خاکی  110,000 :متر مکعب
بتن ریزی 45,000 :متر مکعب
ایزوالسیون رطوبتی کف و بام  100,000 :متر مربع
آسانسور  8و  10نفره  10 :عدد
مخازن آب  13 :عدد با ظرفیت  225,000لیتر
لوله کشی آب  4,000 :متر طول
لوله کشی فاضالب  3,300  :متر طول

پروژه اجرای ساختمان مرکز آموزش و توسعه هوایی شرکت خطوط هواپیمایی العراقیه در فرودگاه بین المللی بغداد

تامیــن زمیــن :وزارت حمل و نقل عراق  -شــرکت
هواپیمایی العراقیه
تامیــن اعتبــارات  :وزارت حمــل و نقل عراق -دولت
جمهوری عراق
نوع پیمان  :طراحی ،تدارک و ساخت
مدت پیمان  27 :ماه
محل پروژه  :کشور عراق  -بغداد
وضعیت  :در دست احداث

شرح کلی پروژه :

پروژه احداث مرکز آموزش و توســعه هوایی شرکت
هواپیمایی العراقیــه واقع در فرودگاه بغداد به عنوان
یــک مجموعه کامل برای آمــوزش خلبانان و کادر
هوایــی شــرکت هواپیمایی العراقیه می باشــد .این
مجتمع شامل بنای چهار طبقه و با مساحت زیربنایی
 22,000متر مربع می باشــد .اسکلت این ساختمان
بتنی و فونداسیون آن از نوع گسترده می باشد.
دامنه کار :

■طراحــی ،تدارک و اجــرای مجموعه آموزش

هوایی در چهار طبقه و با مســاحت زیربنایی
تقریبــی  5,000متــر مربــع در هــر طبقه و
 22,000متر مربع در مجموع  شامل فضاهای
آموزشــی ،اداری  ،آزمایشــگاه ،کتابخانــه،
آمفــی تئاتر ،کافهتریا ،اتاقهای تاسیســاتی،
آسانســور و استخر آموزشی و همچنین مجهز
به دســتگاههای پیشرفته ســیمالتور هوایی
میباشد.
■طراحی این ســاختمان شامل طراحی سازه ،
معماری  ،مکانیکی ( شــامل طراحی سیستم
فاضــاب و ونــت  ،آبرســانی  ،تهویه هوای
مطبــوع ،اعالم و اطفاء حریق ،سیســتم راه
اندازی اســتخر ،بویلر و هوای گرم ،سیســتم
 ، HVACآسانســور) ،برقــی ( روشــنائی،
نیرورســانی ،شبکههای تلفن و اینترنت ،تولید
و توزیع برق اضطراری ،سیســتم مدار بســته
 ،CCTVروشنایی محوطه ،ارتینگ) است.
■مطالعات ژئوتکنیک طراحی قسمتهای اشاره
شده فوق توسط کیسون و با همکاری کارفرما
و بخش مهندسی دانشــگاه تکنولوژی بغداد
صورت گرفته است.

آمار و ارقام عمده پروژه :

سطح زیربنای پروژه  21,997 :متر مربع
حجم عملیات خاکی  40,000 :متر مکعب
بتن ریزی 25,000 :متر مکعب
تیغه چینی  25,000 :متر مربع
ایزوالسیون رطوبتی کف و بام  22,000 :متر مربع
آسانسور  8و  10نفره  6 :عدد
دستگاه سیموالتور 5 :عدد
استخر آموزشی  1 :واحد
مخازن آب  5 :عدد با ظرفیت  80,000لیتر
لوله کشی آب  2,000 :متر طول
لوله کشی فاضالب  1,500  :متر طول

پروژة  10,000واحد مسكوني ونزوئال

كارفرما :وزارت مسكن جمهوري بوليواري ونزوئال
نوع پيمان :مهندسي ،تدارك ،ساخت
مدت پيمان 36 :ماه
محل پروژه :كشــور ونزوئال (اســتانهاي :موناگاس،
گوآريكو ،پورتوگسا،كوخدس)
وضعيت :تكميلشده

شرح كلي پروژه

پــروژه احــداث  10هزار واحد مســكوني ونزوئال در
قالب چهار شــهرك مســكوني ،بزرگترين قرارداد
صدور خدمات فني و مهندسي در تاريخ كشور و يكي
از بزرگترين و سريع ترين پروژه هاي خانه سازي در
جهان بود.
محدوده كاري پروژه ساخت  10هزار واحد مسكوني
در بلوك هــاي چهار طبقه با روش كام ً
ال صنعتي ،به
همراه احداث تأسيســات زيربنايي و ســاختمان هاي
جنبي نظيــر مدارس ،كلينيك ها ،كتابخانه ها و غيره

در قالب چهار شــهرك  2,500خانواري مســتقل در
چهار اســتان كشــور ونزوئال را در بر مي گرفت و طي
يك قرارداد  EPCتوسط كيسون اجرا شد.
مســاحت چهار ســايت پروژه مجموعــ ًا  210هكتار
(كوچكتريــن آن 33هكتــار و وســيع ترين آن
 71هكتار) است.
واحدهاي مسكوني در دو تيپ دو و سه خوابه طراحي
و بــه روش صنعتي بتن آرمــه درجا با قالب يكپارچه
احداث شدند.
كيسون در اين پروژه با طراحي و ساخت دو دست قالب

ديوار و هشــت دســت قالب سقف براي هر كارگاه و
استفاده از اين تركيب ،توانست به سرعت باالي ساخت
يك واحد مسكوني در يك ساعت دست يابد.
در كنار ســاختمان هاي مسكوني ،در هر سايت حدود
 16,000متر مربع ســاختمان هاي جنبي نيز ســاخته
شد.

دامنه كار

دامنه كار شــامل طراحي ،تدارك و اجراي موارد زير
بود:
ســاختمان هاي مســكوني 10,000 :واحد در چهار
شهرك و در هر شهرك حدود  2,500واحد مسكوني
بــه صورت بلوك هاي چهارطبقه كه  %66از واحدها
ســه خوابه و  %34دو خوابــه بودند .طراحي بر مبناي
شــرايط اقليمي ونزوئال انجام شــد و ساختمان ها با
روش بتن آرمه درجا با قالب يكپارچه اجرا شدند.
ساختمان هاي جنبي :كليه ساختمان هاي جنبي مورد
نياز هر شــهرك از قبيل مــدارس در مقاطع مختلف
تحصيلي ،كودكستان و مهد كودك ،كتابخانه ،سالن
ورزشي ،زمين هاي ورزشي روباز و غيره ساخته شد.
تأسيســات زيربنايــي و محوطه ســازي :كليــه
شــبكه هاي گازرســاني ،آب مصرفــي ،جمع آوري
فاضــاب ،جمــع آوري آب هاي ســطحي محوطه
شــهرك ها ،كابل كشــي هاي برق و تلفن ،روشنايي
محوطه شــهرك ها و نيز محوطه سازي ،خيابان ها و
پاركينگ ها و فضاي سبز احداث شدند.

آمار و ارقام عمده پروژه

ســطح ناخالــص زيربناي واحدهاي مســكوني :

 925,000متر مربع

ســطح ناخالص زيربناي ســاختمان هاي جنبي:

 65,000متر مربع

حجم عمليات خاكي 2,000,000 :متر مكعب
سطح خيابان ها  350,000 :متر مربع
سطح پاركينگ هاي روباز 155,000 :متر مربع
شبكه جمع آوري فاضالب 48,000 :متر طول
شــبكه جمــع آوري آب هاي ســطحي105,000 :
متر طول
شبكه توزيع آب مصرفي 62,000 :متر طول
خطوط تلفن 85,000 :متر طول
شبكه كابل كشي برق 1,000,000 :متر طول
شبكه گاز 35,000 :متر طول
تسطيح نهايي 385,000 :متر مربع
فضاي سبز 320,000 :متر مربع
محوطه سازي نهايي (سطوح خيابانها ،پاركينگها،
تســطيح نهايــي و فضــاي ســبز)1,210,000 :
متر مربع

پروژه  10,000واحد مسكوني ونزوئال

پروژه  16,080واحد مسكوني شهر جديد پرند

دامنه كار
تأمين زمين :شركت عمران شهر جديد پرند
تأمين اعتبارات :بانك مسكن
نوع پيمان :مهندسي ،تدارك ،ساخت
مدت پيمان 31 :ماه
محل پروژه :استان تهران ،شهر جديد پرند ،فاز 6
وضعيت :در دست احداث

شرح كلي پروژه

پروژه  16,080واحد مسكوني پرند به عنوان بزرگترين
پروژه انبوه سازي مسكن در ايران با استفاده از روش
صنعتــي بتــن آرمه يكپارچه درجا احداث مي شــود.
طراحــي جانمايي بلوك هاي مســكوني به گونه اي
اســت كه امكان احداث ،تأمين كليه زير ساخت ها و
امكانات رفاهي مورد نياز يك شــهرك در اين پروژه
عظيم در نظر گرفته شده است.
در اين پروژه با طراحي و ســاخت  16دســت قالب
ديوار و  128دست قالب سقف امكان احداث  64واحد
مسكوني در روز فراهم شده است.

■طراحــي ،تــدارك و اجــراي 16,080واحد
مســكوني كه همگــي در بلوك هاي  5طبقه
ســاخته مي شــوند %25 .از كل ساختمان ها
ســه خوابه %63 ،دو خوابه و  %12باقي مانده
يك خوابه هستند  .
■طراحي ،ســاخت و احداث زيرســاختهاي
شــهري مانند عمليات ســيويل ،جمعآوري
آبهاي ســطحي ،تأسيسات زيربنايي شامل:
جمــعآوري فاضالب ،توزيع آب ،برق قدرت و
برق روشنايي كه طي قراردادهاي جداگانه به
شركت كيسون ابالغ شده است.

آمار و ارقام عمده پروژه

ســطح ناخالــص زيربناي واحد هاي مســكوني:

 1,490,000متر مربع

حجم عمليات خاكي 2,000,000 :متر مكعب
ســطح خيابان ها و پاركينگ هاي روباز490,000 :
متر مربع
آرماتوربندي 42,500 :تن
بتن ريزي 520,000 :متر مكعب
طول شبكه جمعآوري فاضالب 16,683 :متر
طول شبكه آبرساني 29,985 :متر
طول شبكه برق و روشنايي 240,000 :متر

پروژه  4,920واحد مسكوني كرمانشاه

كارفرما :سازمان مسكن و شهرسازي استان كرمانشاه
تأمين اعتبارات :بانك مسكن
نوع پيمان :مهندسي ،تدارك ،ساخت
مدت پيمان 15 :ماه
محل پروژه :شهر كرمانشاه ،محله دولت آباد
وضعيت :تكميلشده

تأمين كليه زيرســاخت ها و امكانات رفاهي مورد نياز
شرح كلي پروژه
پروژه  4,920واحد مسكوني كرمانشاه كه در زميني به يك شهرك در نظر گرفته شده است.
مساحت  27/5هكتار و در قالب يك شهرك مسكوني
احداث شــده اســت يكي از بزرگترين و سريع ترين
پروژه هاي خانه سازي در ايران است.
واحدهاي مســكوني به صورت دو خوابه طراحي و به
روش صنعتي بتن آرمه يكپارچه درجا احداث شدهاند.
در اين پروژه با طراحي و ساخت  7دست قالب ديوار و
 42دست قالب سقف امكان احداث  28واحد مسكوني
در روز فراهم شد.
طراحي شــهرك به گونه اي بوده كه امكان احداث و

دامنه كار

آمار و ارقام عمده پروژه

دامنــه كار طراحــي ،تدارك و اجــراي 4,920واحد
مســكوني را شامل مي شود كه به صورت بلوك هاي  458,000متر مربع
 5طبقــه بــوده و همگي داراي واحدهــاي دوخوابه ســطح خيابان ها و پاركينگ هــاي روباز81,000 :
هستند.
متر مربع
حجم عمليات خاكي 400,000 :متر مكعب
آرماتوربندي 13,000 :تن
بتن ريزي 150,000 :متر مكعب

ســطح ناخالص زيربنــاي واحدهاي مســكوني:

پروژه 552واحدي پرند

شرح كلي پروژه

مجــري و ســرمايهگذار :اتحــاد عمران پــارس (از
شركتهاي تابعه كيسون)
در مشــاركت بــا :ســرمايهگذاري مســكن ،شركت
دشتسازان
محل كار :استان تهران ،شهر جديد پرند ،فاز صفر
وضعيت :تكميلشده

مجتمــع  552واحــدي پرند در زميني به مســاحت
 50,000متــر مربع در مجاورت جاده ارتباطي شــهر
جديــد پرند با فرودگاه بين المللي امام خميني (ره) به
روش صنعتــي بتن آرمه در جا با قالب يكپارچه احداث
شده است.
در طراحي اين مجموعه ،هدف اصلي آفرينش گونه اي
از مجتمع هاي مسكوني بود كه بتواند به عنوان الگويي
در ساخت و ســاز انبوه مسكن كه در آن انسان و رفاه
او محور قرار گرفته ،مطرح شــود .در اين راســتا ،در
طراحي پروژه مسائلي از قبيل تشخيص واحد ها همراه
تنوع معماري ،تلفيق فضاهاي بسته ،باز و نيمه باز در
كل مجموعه ،ايجاد چشــم اندازهاي مناسب ،ايجاد
فضاهــاي خصوصي ،جدا ســازي مســيرهاي پياده
از ســواره  ،جلوگيري از اشــراف واحد ها به يكديگر  ،
طراحي فضاي سبز به گونه اي كه واحدهاي مسكوني
در بســتري از يك «باغ ســبز» شناور شوند ،به دقت
مد نظر قرار گرفتند.
پاركينگ سر پوشــيده  ،سازه تمام بتن آرمه مقاوم در

برابر زلزله و ساير حوادث طبيعي ،تيغه هاي دو جداره،
عايق بندي ديوارهاي خارجي ،پكيج يونيت براي تأمين
آب گــرم و گرمايش  و رعايت كامل اســتاندارد هاي
مهندســي ســاختمان و تأسيسات مكانيكي و برق از
ديگر مزيت هاي اين مجموعه هستند.
دامنه كار

طراحي و ساخت يك مجتمع مسكوني  552واحدي
متشــكل از آپارتمان هاي  2 ،1و  3خوابه با اســتفاده
ازسيستم صنعتي بتن آرمه درجا با قالب يكپارچه.

مجتمع مسكوني نواب

كارفرما :شــهرداري منطقه  12تهران (شركت تهران
آبادساز)
مدت پيمان 8/5 :ماه
محل كار :تهران
وضعيت :تكميلشده

شرح كلي پروژه

به عنوان يكي از بزرگترين شركتهاي مهندسي و
ساختماني در ايران ،كيسون نقش عمدهاي در تحقق
اهداف تعيينشــده براي پروژه نواب كه عظيمترين
طرح نوســازي شــهري در ايران ميباشد را به عهده
داشــته است .در اين طرح بزرگ كه شامل دهها هزار
متر مربع فضاهاي مســكوني ،تجاري ،اداري ،مراكز
صنعتي ،بزرگراه و تعداد زيادي معابر روگذر و زيرگذر
ميشد ،مديريت نيروي انساني ،كنترل پروژه ،تأمين
تجهيزات و مصالح با توجه به گســتردگي كارگاه در
سطح و ارتفاع و زمانبندي فشرده از اهميت ويژهاي
برخوردار بودند.
از ويژگيهاي ديگر طرح نواب استفاده از مصالح جديد
براي اولين بار و در حجم باال بود كه از جمله ميتوان
اســتفاده از  پنجرههاي  ،P.V.Cآجر ماسه آهكي در
نماي ساختمان ،سقفهاي كاذب پيشساخته گچي
به ضخامت  12ميلي متر از نوع كناف و لولههاي پلي
اتيلين براي فاضالب نام برد.

آمار و ارقام عمده پروژه

زير بناي مسكوني 32,000 :متر مربع
زير بناي تجاري 2,000 :متر مربع
آرماتوربندي 340 :تن
قالببندي سقف و ديوار بتني 37,000 :متر مربع
سقف كاذب با صفحات گچي 25,000 :متر مربع
اجراي نما با آجر ماسه آهكي 30,000 :متر مربع
اجراي ديوار پانل گچي 40,000 :متر مربع
اجراي بلوك سفال و بتني 15,000 :متر مربع
نصب كاشي و سراميك 22,000 :متر مربع

سيم كشي و كابل كشي 400,000 :متر طول
لولهكشــي آب ،گاز ،شــوفاژ وفاضالب250,000 :
متر طول
ســاير فعاليتها :اجراي ايســتگاه پمپ آتشنشاني
و پمپــاژ آب،برقگير ،آنتنمركزي ،سيســتم اعالم
حريق

پروژه  4,920واحد مسكوني كرمانشاه

آدرس دفتر مركزي :تهران ،شهرك قدس ،خيابان ايرانزمين،
مجتمع اداري -تجاري ايرانزمين ،شماره  ،2288كدپستي 1465613763
تلفن  )021( 88072501-9 :دورنگار)021( 88072500 :

وب سايتhttp://www.kayson-ir.com :
پست الكترونيكinfo@kayson-ir.com :

