عمـران
کیسون

ساختن دنیایی بهتر
برای نسلهای آینده

عمـران
کیسون

معرفی کیسون

شرکتهای تابعه

پیمانکاری(مهندسی ،تدارک ،ساخت)

شــرکت کیســون در ســال  1354بــه عنــوان یــک شــرکت ســهامی
خــاص ،در بخــش خصوصــی تاســیس شــد و فعالیتهــای
خــود را بــا مأموریــت ســازندگی در تــراز جهانــی بــا توســعه
قابلیتهــای انســانی و ســازمانی بــرای ارتقــای زندگــی
انســانها و بــا چشــم انــداز رســیدن بــه یکــی از صــد شــرکت
برتــر دنیــا در حوزههــای تعریفشــده ادامــه داده اســت.
در راســتای رســیدن بــه ایــن اهــداف ،از ســال  1390گروههــای
تخصصــی «ســیویل»« ،مســکن و ســاختمان»« ،آب و فاضالب»،
«حمــل و نقــل ریلــی» ،و «نفــت ،گاز و صنعــت» تشــکیل گردید.
پروژههــای کیســون بــا توجــه بــه نیــاز تخصصهــای ویــژه در
هــر بخــش پیگیــری و اجــرا شــده اســت.
در راســتای تکمیــل زنجیــر ه ارزش و در جهــت توســعه کمــی و
کیفــی و نیــز تنوعبخشــی بــه فعالیتهــا ،هولدینــگ کیســون
بــا تأســیس ،مشــارکت یــا خریــد ســهام شــرکتهای توانمنــد
در بازارهــای مختلــف صنعــت ســاخت و ســاز و در حوزههــای
پیمانــکاری ،تولیــدی ،بازرگانــی ،خدماتــی ،ســرمایهگذاری و
مهندســی فعالیتــش را گســترش داده اســت.

حوزههای تخصصی
سیویل

شرکت عمران کیسون

شرکت بتنصنایع کیسون

شرکت ساختمانی کیسون

شرکت لولهبتنپلیمر

شرکت آب و محیط زیست کیسون

شرکت پشنگنوین

شرکت پترو صنعت کیسون

شرکت عمرانماشین خاورمیانه

شرکت برق و نیروگاهی کیسون

شرکت تأمین کاالی کیسون

شرکت ویما

شرکت فناوری اطالعات کیسون

شرکت دریا خاک پی

شرکت نظامگستر کیسون

شرکت جروند
شرکت کیسون العمانیه

توسعه ،سرمایهگذاری و مالی
شرکت نفت ،گاز و انرژی کیسون

شرکتهای وابسته

مأموریت

شرکت دانیال انرژی سپهر کیش

شرکت توسعه انرژی تجارت آسیا (تتا انرژی)

سازندگی در تراز جهانی با توسعه قابلیتهای انسانی و سازمانی برای ارتقاء زندگی انسانها

شرکت بلپارس

شرکت توسعه توان انرژی پویا

شرکت پریلسیه

شرکت توسعه صادرات خدمات فنی و مهندسی فراست

شرکت فراسر

شرکت سرمایهگذاری ایران

شرکت صنعت آبفای کیسون

شرکت سرمایهگذاری مهندسان ایران (سما)

شرکت توسعه مهندسی کیسون

شرکت توسعه انرژی غرب

شرکت کیسون بالروس

شرکت پارک توسعه صنایع معدنی هرمز

خدمات

ارزشها

■توسعهگری ()Development

■احترام به انسانها ،ارزشها و حقوق آنها

■رعایت اخالق حرفهای و پایبندی به تعهدات

■تعهد به رعایت ایمنی و حفظ سالمت و محیط زیست
■تعهد به ارائه کیفیت مطلوب

■توسعه فرهنگ خالقیت ،ابتکار و نوآوری

■استمرار بهسازی و توسعه فنی و مدیریتی
■التزام به رابطه برد  -برد  -برد

آب و محیط زیست

تولید ،بازرگانی و خدمات

حمل و نقل ریلی

مسکن و ساختمان

■مدیریت پروژه
■مهندسی
■تدارک
■ساخت
■تامین مالی
■سرمایهگذاری
■راه اندازی ،بهرهبرداری و نگهداری

نفت ،گاز و صنعت

سازندگی در تراز جهانی

تعهد ملی



شبکه آبیاری زهکشی D1فومنات
تصفیهخانه فاضالب شرق بندرانزلی
سد خاکی ستارخان (اهر) و تأسیسات وابسته به آن
خط انتقال نفت به طول  364کیلومتر ری -ایدهلو
سد انحرافی و شبکه زهکشی و آبیاری پلدشت
تلمبهخانهها و تأسیسات خط لوله نفت خام نکا -ری

سدهای باال و پایین نیروگاه تلمبه ذخیرهای سیاهبیشه

بازسازی راههای درون شهری بیشکک

 216واحد مسکونی سایت  3و 4

پلدشت

 خط لوله انتقال گاز  16اینچ به طول
بازسازی و تعریض راه بیشکک -اوش

 70کیلومتر علیآبادکتول -شاهرود



مرکز شهری جدید مینسک

پروژه آبیاری و زهکشی قرهسو و زرین گل

جهان مال
تصفیهخانه فاضالب التیمور مشهد


مرکز لجستیکی پریلسیه

پروژه  1,920واحد مسکونی االخوه

پروژه تصفیهخانه و شبکه انتقال آب الکفل

بالروس


قرقیزستان   
عمان

هندوستان  
پروژه تصفیهخانه و شبکه انتقال آب الناصریه

کامرون
گینه استوایی  

ونزوئال

جاده آنی سوک به بینزام



پروژه اجرای مجتمع حمل و نقل هوایی شرکت

خطوط هواپیمایی العراقیه

پروژه اجرای ساختمان مرکز آموزش و توسعه



پروژه راهسازی خصب -الخالدیه

هوایی شرکت خطوط هواپیمایی العراقیه

پروژه ساختمان شورای وزیران

 200واحد مسکونی فرولیکووا

عراق


بازسازی و تعریض بزرگراههای

ایالتی آندراپرادش هندوستان



احداث پل روی مسیر بنیسوق در والیت رستاق

جاده سنگملیما-مکوک-بیگوال



پروژه  10,000واحد مسکونی ونزوئال



اهر

پروژه  10,008واحد مسکونی ونزوئال

کارخانه سنگ آهن سنگان
مخازن نفت تربت حیدریه
پارکینگ اتاق بازرگانی ایران
بیمارستان  540تختخوابی زنجیره امید
ساختمان اتاق بازرگانی تهران
پروژه اطلس پالزا
دریاچه هنر
بازار بزرگ ایران (ایران مال)
              پروژههای لولهرانی شبکه فاضالب تهران

سنگان

گرگان
مشهد

نکا

بندرانزلی

کارخانه سیمان خاکستری ساوه با ظرفیت  7,200تن در روز
پروژه مونوریل قم

قم

ساوه
همدان


 ساختمان دفتر نمایندگی سازمان نظام مهندسی استان تهران
پروژه مسکونی و تجاری مرکز شهر اندیشه

الهیجان

شاهرود سیاهبیشه
تربت حیدریه
پردیس تهران

تبریز

اندیشه

مجتمع مسکونی  552واحدی پرند

پروژه  16,080واحدمسکونی شهر جدید پرند

پرند
کرمانشاه

پروژه سرزمین ایرانیان
شبکه فاضالب همدان (به روش لولهرانی)
پروژه   4,920واحد مسکونی کرمانشاه  
مجتمع مسکونی  400واحدی کارگران کارخانه سیمان دورود  

دورود
اتوبان اصفهان -فوالدشهر (قطعه )2

دو خطهکردن راهآهن محور شبنم  -مشک و محور
پروژه قطار شهری اهواز
ارژنگ  -ساسان
اصفهان
  (محدوده شریعتی-خواجه عبداله و مناطق  9-5-2تهران)
مجموعه مسکونی  1,505واحدی معلمان اهواز
اهواز
خطوط انتقال برق استان اصفهان
شبکه آبیاری و زهکشی دشت حمیدیه -قدس
مال
پروژه باغ کتاب تهران عملیات فونداسیون و سازه بتنی پروژه پاراتاک


مرودشت
عملیات سیویل و تأسیسات زیربنایی محله  7شهرک شیرینشهر
بوشهر
بازار بزرگ ستارخان
آغاجاری
خط انتقال گاز  16اینچ
عملیات ساختمان ،سیویل صنعتی و خطوط لوله زیرزمینی
به طول
طراحی و اجرای سیستم برنامهریزی و
 پروژه تزریق گاز آغاجاری
رفسنجان
پروژه الفین  -پتروشیمی بوشهر
 72کیلومتر گویوم -مرودشت
کنترل پروژه متروی تهران (خط 1و)2
طرح توسعه واحد فراورش پاالیشگاه گاز فراشبند
فراشبند
اجرای مجموعه ساختمانی فاز  2نیروگاه اتمی بوشهر
ابنیه ،ورزشگاه و دریاچه تفریحی
مجموعه تجاری امیرکبیر
سیرجان
کنگان
مجتمع فرهنگی رفسنجان
احداث اضافه اشکوب ساختمان شمالی دیوان عدالت اداری
توسعه میدان گازی فاز  12پارس جنوبی ()EPC2
عسلویه
زیرگذر سواره امیرکبیر
خط انتقال نفت  16اینچ به طول 232
ساختمان توربین فاز  2نیروگاه اتمی بوشهر
طرح ویژه فرودگاه بینالمللی امام خمینی (ره)
کیلومتر رفسنجان -اصفهان
بندر عباس
پاالیشگاه میعانات گازی فرزانگان
104
طول
به
اینچ
26
نفت
انتقال
خط

مجتمع مسکونی نواب
 جاسک
یوتیلیتی آفسایت سایت  1مجتمع پتروشیمی بوشهر
کیلومتر رفسنجان -بندرعباس
پل یادگار امام
آب شیرین کن  200هزار مترمکعبی
احداث ابنیه صنعتی و نصب تجهیزات پتروشیمی دنا
مجتمع آلومینیوم المهدی
میدان مادر میوه و ترهبار تهران (فاز  1و )2
پروژه احداث مخازن متمرکز عسلویه
تقاطع غیرهمسطح سهراه افسریه
احداث مخازن ذخیره نفت خام
پروژه متانول سبالن
کانالهای سرخهحصار و والفجر
سایت فرآیندی آروماتیک چهارم
عملیات حفاری و تزریق تونل خط  1و  2متروی تهران
آمادهسازی اراضی پارس جنوبی ،فازهای  4و 5
گهر
گل
سازی
ه
گندل
کارخانه
کانالهای انتقال آب چاهها و قنوات تهران به دشت

ری و ورامین
آمادهسازی اراضی و عملیات تقاطع جادهها و توسعه حوزه گازی پارس جنوبی فازهای  2و 3
پایانه انباشت ،برداشت و بارگیری ریلی مجتمع گل گهر
کارخانه کنسانتره سنگآهن فوالد شرق کاوه
عملیات سیویل توسعه حوزه گازی پارس جنوبی پاالیشگاه فاز 1
احداث حوضچه ذخیره آب گلگهر
عملیات اجرایی خطوط لوله صادراتی مسیرهای شمالی و جنوبی فاز 2پتروشیمی بوشهر
پیشفرآوری خط چهارم کنسانتره گلگهر
عملیات سیویل و لولههای زیرزمینی واحد الفین پتروشیمی بوشهر
تصفیهخانه فاضالب شرق اهواز

ت مدیره شرکت کیسون
پیام رئیس هیئ 
اوســت ،بــا یــک اصــل مالزمــه تنگاتنــگ دارد :تعهــد بــه میهــن،

در فضایــی کــه پــول و درآمــد بــه انســانها مســلط شــده اســت،

«تعهــد بــه کشــور خویــش را فرامــوش نکــن ،انســان را ثــروت

دارد ،شــرکتی کــه اشــتغال فعــال و ســازنده بــرای نزدیــک بــه       

خــود را از او میدانــد و خــود را بــه کار صادقانــه و ســازنده

جهانــی کــه تزویــر دام میگســتراند ،پــاک بــودن ،صــادق بــودن،

اگــر امــروز صاحبــان ســهام کیســون بــه حــدود  43هــزار

آن تعــداد زیــادی از دانشــگاهدیدههــای کشــورند و شــرکتی کــه

نــرم میکنــد و برخــورد بــا نامالیمــات را بــا لبخنــدی مهربــان و

کیسون از کجا آمده و به کجا میرود؟

شــرکتی کــه بیــش از صــد پــروژه در ایــران و جهــان را در کارنامــه
 27هــزار نفــر بــه صــورت مســتقیم فراهــم کــرده اســت ،کــه در

نزدیــک بــه نیــم قــرن از ثبــت و رتبهبنــدی رســمی او گذشــته
اســت ،امــروز بــه نــام و آوازه نیــک خویــش در کشــور عزیزمــان

و نیــز جــای جــای جهــان مباهــات میکنــد ،ولــی نــه بــه ســبب

کمیتهــای فــوق ،بلکــه بــه واســطه تحقــق نســبی ارزشهــای

کیفــی کــه در ایــن ســالهای دراز بــه آنهــا پایبنــد بــوده اســت
و در تقیــد بــه آنهــا کوشــیده اســت.

فلســفه وجــودی و ارزشهــای بنیادیــن شــرکت کــه عصــاره تفکر

اســتراتژیک حاکــم بــر آن بــوده و سالهاســت که ســرلوحه اعمال

جایــی کــه ریشــههایش در اوســت ،کــه زندگــی و نیکبختــی

بــرای او متعهــد میدانــد .تعهــدی شــیرین کــه ســختیها را
تحملــی بیانتهــا میســر میســازد.

آدمــی از راههــای مختلــف شــاد میشــود .آدمــی از احســاس
بودنــش ،اثرگذاریــش و مفیــد بودنــش نیــرو میگیــرد ،نیرویــی
کــه تــوان عبــور از مشــکالت را در او میســازد.

ت دادن به آن.
احترام به انسان ،کشف این نیروست و اهمی 
کیسون را همین نیرو ساخته ،که کشور را و جهان را نیز.

در جهانــی کــه تخریــب ارزشهــا را بیپــروا فریــاد میکننــد و

ضمــن اهمیــتدادن بــه رفــاه و آســایش خویــش ،راســتی را

اصــل دانســتن ،گوهــری کمیــاب اســت ،بــه ویــژه بــی انتظــار
درک از جانــب آنهــا کــه غــرق در جــدال درآمــد هســتند.
آشنایان ره عشق در این بحر عمیق

اصلــی خــود بــدان ،صــادق بــاش!»

نفــر رســیدهاند ،کــه وجــه مشــترک آنهــا تعهــد اســت ،اگــر

پروژههــای کیســون قــادر اســت بــا عبــور از همــه مشــکالت بــا
کمتریــن قیمتهــا بهتریــن کیفیــت را ارائــه کنــد ،دســتاورد
کوشــیدن در ایــن راه اســت.

کیســون امــروز بــا تهــور در عرصههــای نــو در داخــل و

غرقه گشتند و نگشتند به آب آلوده

خــارج از کشــور ،بــا آمــوزش دائمــی هــزاران مشــتاق کار و بــا

کارهایــی کــه کیســون در ســالهای زندگــی خــود بــه ویــژه

بــه ســازمانی اثرگــذار و مانــدگار بــرای کشــورمان شــده اســت و

شــیوههای مختلــف انجــام داده از آن جهــت بــوده اســت کــه

نمونــه خوبــی باشــد ،گرچــه راه دراز بهبــود هنــوز در پیش اســت.

در ســالهای اخیــر بــرای تغییــر کیفــی ماهیــت خــود بــه

بــه لــوح راه نمایــی همــواره چشــم دوختــه کــه در آن حک شــده:

هماهنگکــردن بردارهــای شــوق ســازندگی انســانها ،تبدیــل

میکوشــد از عهــده وظایفــی کــه بــه آن پایبنــد اســت برآیــد و

خط مشی کیفیت

خط مشی بهداشت  ،ایمنی و محیط  زیست

کیســون در راســتای تحقق مأموریت و دســتیابی به چشـمانداز
و اهــداف خــود ،بــا رعایــت ارزشهــا و براســاس الزامــات
قــراردادی و بــا توجــه بــه قوانیــن ،مقــررات و اســتانداردهای
ملــی و بینالمللــی ،بــا مشــارکت کلیــه همــکاران ،متعهــد بــه
انجــام مــوارد زیــر اســت:
■پایش و بهبود مستمر کیفیت طرح و اجرای پروژهها.
■بهبود مســتمر کارایی و اثربخشــی فرآیندها بر اساس
نتایج ممیزی و ارزیابی ،پایش و اندازهگیری شاخصها و
بازخوردهای مدیریت بهبود در سازمان.
■فراهــمآوری و تخصیص بهینه منابــع بهمنظور اجرای
اثربخش فرآیندها.
■افزایش آگاهی ،توانمندســازی و توسعه کارکنان و جلب
مشارکت آنها در توسعه و استقرار اثربخش سیستمهای
مدیریتی و انتقال دانش و تجربهها.
■درک و برآوردهسازی نیازها و انتظارات ذینفعان مبتنی بر
توسعه پایدار و منافع متقابل.

شرکت کیســون ،به عنوان پیمانکار عمومی ،خود را متعهد به
حفظ ســامت و ایمنی کارکنان خــود و کلیه ذینفعان (مانند
پیمانکاران ،مشارکتها ،همسایگان ،بازدیدکنندگان) و همچنین
محافظت از محیط زیست میداند .این تعهدات که در تمامی
سطوح ســازمانی و برای تمامی پیمانکاران الزماالجرا میباشد،
شامل موارد زیر است:
■ایجاد محیط کاری سالم و ایمن.
■به حداقل رساندن آسیبهای وارده به محیط زیست.
■به حداقل رساندن اختالل در زندگی روزمره افراد جامعه.
■رعایت الزامات قانونی (محلی ،ملــی و بینالمللی) و الزامات
کارفرما در زمینه بهداشت ،ایمنی و محیط زیست.
■تدوین ،به روز رسانی ،استقرار و بهرهگیری از الگوهای مناسب
و معتبر سیستم مدیریت بهداشت ،ایمنی و محیط زیست.
■آمــوزش و دعوت به همــکاری از مدیران و سرپرســتان در
پیادهسازی و اجرای اصول اولیه .HSE
■آموزش و تشویق کارکنان در تمامی سطوح و الزام آنها
به رعایت اصول اولیه .HSE
■آموزش پیمانکاران و الزام آنها به رعایت اصول اولیه .HSE
■ثبت ،بررســی و تحقیق در مورد شــبه حوادث ،حوادث و
خطرات و علل آنها ،با هدف حذف و در صورت عدم امکان،
تقلیل احتمال بروز (مجدد) آنها.
■بهبود مداوم در سیستم مدیریت و عملکرد بهداشت ،ایمنی
و محیط زیست.

شرکت کیسون از همان دهههای  60و  70اقدام به ایجاد
آزمایشگاههای کنترل کیفی به هزینه خود در پروژهها
مینمود ،از جمله در پروژههای آلومینیوم المهدی و فرودگاه  
بینالمللی امام خمینی (ره) ،که نتایج آنها مورد قبول
کارفرماها قرار گرفت .البته پافشاری روی کیفیت و ایجاد
عادت و روال در این خصوص ،برای پروژهها دشوار یهای
خاص خود را داشت ،ولی نتایج آن بسیار ارزشمند بود
و تبدیل به یک اعتبار و ویژگی برای شرکت کیسون شد.
بعدها با استقرار سیستم مدیریت کیفیت ،الزامات شرکت
در قالب دستورالعملها در پروژهها و دفاتر اعمال گردید ،که
اخذ گواهینامههای متعدد معتبر و بینالمللی در این زمینه
مؤید آن است.

پیادهکردن این خطوط مشی از طریق تدوین دستورالعملهای
 HSEهمراه با آموزش ،طرحهای ابتکاری و نظارت دقیق و مستمر
در شرکت کیسون صورت گرفت و مسیری سخت و دشوار طی شد
تا به نتایج درخشانی منجر گردد که آمار فوت و آسیبدیدگی در
پروژهها ،تا سطح آمار کشورهای پیشرفته کاهش یابد و جایگاهی
ممتاز در کشور کسب نماید.

منشور اخالق حرفهای
از آنجــا کــه بنیــان ارزشهــای کیســون خدمــت بــه کشــور،
بــه مــردم کشــور و بــه مــردم جهــان اســت ،مــا کیســونیها
میکوشــیم در اقــدام و عمــل و تنظیــم روابــط حرفــهای،
پایبنــدی خویــش را بــه ایــن ارزشهــا و اهــداف ،جامــه عمــل
بپوشــانیم و شــرط تحقــق آن را ،رعایــت مفــاد منشــور اخــاق
حرفــهای زیــر میدانیــم:
■ایجاد ارزش و خودباوری ملی همگام با اعتالی نام شرکت.
■تشریک مســاعی در جهت تعالی و افزایش رفاه در جامعه
پیرامونی (کارکنان و خانواده ایشــان؛ ذینفعان پروژهها؛
جامعه پیرامون فعالیتهای شرکت و مردم).
■عدم انجام امور مغایر با صرفه و صالح عمومی جامعه.
■ایجاد محیط سالم ،آرام ،پرنشاط و مطمئن کار برای پرسنل و
ایجاد و حفظ تداوم روابط سالم با ذینفعان.
■بهرهبرداری بهینه از منابع طبیعی ،حفظ محیط زیســت و
رعایت ایمنی و بهداشت حرفهای در فعالیتها.
■رعایت قوانین و مقررات ملی و بینالمللی مرتبط.
■انصاف ،عدالت ،صداقت و شفافیت در روابط.
■مسئولیتپذیری ،التزام به تحقق کامل تعهدات کاری ،رعایت
برنامه و زمانبندی و ارتقای کیفیت و نظم.
■توجه به مصالح ذینفعان و کوشش در جهت ارتقای منافع
جمعی در فضای رقابت آزاد و سالم.
■احترام به تفاوتهای فرهنگی و عقاید مختلف.
■ایجاد فرصتهای برابر بر اساس شایستگیها؛ صرف نظر از
سن ،جنسیت و نژاد.
■ارزشمند دانستن کار جمعی و مقدم قرار دادن منافع سازمان
بر منافع شخصی و گروهی.
■حفظ و بهرهبرداری بهینه از منابع و ســرمایههای معنوی و
مادی شرکت.
نکتــه مهمــی کــه در تمامــی مــوارد بــاال صــادق بــوده و رعایــت
آن ضــروری اســت ،رابطــه «بــرد  -بــرد  -بــرد» اســت؛ بــه ایــن
معنــی کــه نــه تنهــا دو طــرف یــک مقولــه کار ،بایــد منافــع و
مصالــح یکدیگــر را در نظــر داشــته و بــه آن عمــل کننــد ،بلکــه
توافــق آنهــا بــه هیــچ وجــه نبایــد بــه منافــع و مصالــح مــردم
و اشــخاص ثالــث و کشــور لطمــه وارد ســازد.

معرفی شرکت عمران کیسون
ی عمرانی و با استفاده
شرکت عمران کیسون به عنوان شرکت تخصصی جهت اجرای پروژهها 
از تجربیات و نیروی انسانی مجرب با سابقه کار در گروه تخصصی سیویل در سال  1396و با
سرمایه اولیه  10میلیارد ریال ثبت شده ،که در حال حاضر با افزایش سرمایه به رقم  60میلیارد
ریال رســیده است .از آن زمان شــرکت عمران کیسون به عنوان مجری پروژههای تخصصی
عمرانی در هولدینگ کیسون مشغول به فعالیت میباشد.
-1پروژههــای راهســازی ،محوطهســازی ،انــواع پلهــا تونلهــا ،ســطوح پــروازی
فرودگاهــی ،بــرج مراقبــت ،اســکله ،اليروبــی و هرگونــه عملیــات مربــوط بــه ســکوها در
خشــکی و دريــا.

پیام مدیر عامل شرکت عمران کیسون
 -2انبارهــا ،تعمیرگاههــا ،پاركینگهــا ،ســیلوها ،پادگانهــا ،ســازههای نظامــی،
كارخانههــا و ســاختمانهای صنعتــی و برودتــی و كلیــه تاسیســات برقــی و مکانیکــی
مربوطــه ،ابنیــه صنايــع پتروشــیمی و پااليشــگاهی و نیروگاهــی ،ابنیه تاسیســات ســرچاهی
و ســاير ابنیههــای ســنگین.
-3علیــات حفــاری و تزريــق و زمیــن شناســی مهندســی و انــواع روشهــای مسلحســازی
خــاک و انــواع پوشــشهای بتنــی و پايدارســازی ســازهها و شــمع كوبــی و ســپر كوبــی و
خــاک مســلح و ســاير عملیــات مربوطــه.
 -4امــور مربــوط بــه كاوشهــای مســتقیم و غیــر مســتقیم در روی خشــکی و دريــا ،طراحــی،
آمادهســازی و بهرهبــرداری از معــادن روبــاز و معــادن زيرزمینــی.

شــرکت عمــران کیســون بــا بهرهگیــری از منابــع انســانی متخصــص ،تکنولــوژی روز
دنیــا و دانــش و تجربــه ســازمانی شــرکت مــادر ،کــه حاصــل بیــش از چهــار دهــه
ســازندگی در تــراز جهانــی اســت ،خــود را متعهــد بــه انجــام باکیفیــت طر حهــا و
پروژههــا و تــاش در جهــت حفــظ و ارتقــای ارزشهــای گــروه کیســون میدانــد.
شــرکت عمــران کیســون منابــع انســانی متخصــص و متعهــد ،رضایــت کارفرمایــان
و جامعــه را واالتریــن ســرمایههای خــود میدانــد و نــوآوری و انعطــاف در مقابــل
تغییــرات ســریع عصــر کنونــی را مــاک عمــل قــرار دادهاســت.
مــا در شــرکت عمــران کیســون در راســتای تحقــق ماموریــت و چشــمانداز خــود و
شــرکت مــادر ،مدیریــت کیفیــت ،منابــع ،زمــان و هزینــه را ســرلوحه اقدامــات قــرار
داده و بــا تکیــه بــر توانمنــدی کارکنــان و بهرهگیــری از فناور یهــای بــه روز در
اجــرای طر حهــا و پروژههــا ،جهــت دســتیابی بــه اهــداف واالی انســانی خــود گام
برمیداریــم.

بهزاد حاجی شیرمحمدی
مدیر عامل

مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره

بهزاد حاجی شیرمحمدی

مدیر عامل شرکت عمران کیسون
عضو هیئتمدیره کیسون

سید حسین حسینی

رییس هیئت مدیره شرکت عمران کیسون

حسین حسنلو

نایب رییس هیئت مدیره شرکت عمران کیسون

غفار برزگر

عضو هیئت مدیره شرکت عمران کیسون

ماموريت شركت(:)Mission
ساخت دنیايی بهتر با توسعه پايدار قابلیتهای انسانی و سازمانی و زيست محیطی

چشمانداز شركت(:)Vision
فعالیت به عنوان يکی از سیصد شركت برتر كسب درآمد در ايران در سال 1404

گواهینامههای اخذشده توسط شرکت عمران کیسون

کتابهای دانش شرکت عمران کیسون
در عصــر حاضــر دانــش بــه عنــوان یکــی از ســرمایههای اصلــی ســازمانها
شــناخته شــده و هماننــد ســایر داراییهــا نیازمنــد مدیریــت اســت .شــرکت

عمــران کیســون در راســتای ارتقــاء دانــش فنی خــود و اشــاعه آن دانــش اقدام
نمــوده و آن را از ارکان اصلــی مدیریــت پروژههــای خــود میدانــد.

بازار بزرگ ایران
کارفرما اصلی :شركت توسعه بینالملل ایرانمال
کارفرما :کیسون
پیمانکار :عمران کیسون
نوع پیمان( E,MC :مهندسی ،مدیریت طرح)
محل اجرا :ایران ،تهران (منطقه )22
وضعیت :در دست اجرا
مشاور :شرکت مهندسین مشاور آمود راه

آمار و ارقام پروژه
شرح کلی پروژه
پــروژه بــازار بــزرگ ایــران بــا  مســاحت   1.669.504مترمربــع  بــه عنــوان
بزرگتریــن مجموعــه تجــاری خاورمیانــه و شــمال آفریقــا ،تحــت مدیریــت
مهندســی و اجرایــی شــرکت عمــران کیســون در حــال انجــام اســت.
در مرحلــه طراحــی ایــن ابرپــروژه چنــد منظــوره بیــش از  37شــرکت مهندســین
مشــاور داخلــی و خارجــی ،تحــت مدیریــت دپارتمــان مهندســی عمران کیســون
بــا اســتفاده از آخریــن متدهــا و روشهــای طراحــی روز دنیــا و همچنیــن
تلفیقــی از معمــاری ســنتی و مــدرن ،موفــق بــه خلــق یــک مجموعــه منحصــر
بــه فــرد بــا کاربر یهــای مختلــف در تــراز جهانــی شــده اســت.
در فــاز اجرایــی نیــز شــرکت عمــران کیســون توانســته اســت بــا اســتفاده
از تــوان اجرایــی و مدیریتــی خــود و همچنیــن اســتفاده از ظرفیتهــای
اجرایــی 290پیمانــکار در قالــب  689قــرارداد در حوزههــای مختلــف اجرایــی،
ایــن پــروژهی عظیــم را در باالتریــن ســطح کیفیــت ،طبــق برنامــه زمانبنــدی
مصــوب ،راهبــری نمایــد.
شــرکت عمــران کیســون در پــروژه ایــران مــال ،در دو بخش مهندســی و مدیریت

پیمــان حضــور داشــته اســت .در بخــش مهندســی ( ،)Eانجــام و اتمــام امــور
مهندســی بخشهــای طراحیشــده (مربــوط بــه بــازار) و همچنیــن طراحــی
و مهندســی فضاهــای جدیــد (از جملــه بخشهــای فرهنگــی و ورزشــی) را بــه
عهــده داشــته اســت.
همچنیــن در کنــار امــور مهندســی ،عمــران کیســون بــا تجهیــز تیــم مهندســی
خریــد ،در حــوزه تأییــد مصالــح و اســتانداردهای کیفــی و همچنیــن بررســی و
تأییــد تامینکنندههــای داخلــی و خارجــی فعالیــت کــرده اســت ،و خروجــی
آن بــه صــورت فهرســت مصالــح و تامینکنندههــای مصــوب پــروژه در اختیــار
کارفرمــا قــرار گرفتــه و تامیــن مصالــح بــر اســاس آن ،انجــام شــده اســت.
عمــران کیســون در بخــش مدیریــت پیمــان ( )MCبــا مدیریــت و راهبــری
پیمانــکاران بــزرگ و دارای رتبــه یــک پیمانــکاری ،تــا پیمانــکاران کوچکتــر
و ایجــاد هماهنگیهــای الزم بیــن پیمانــکاران مختلــف ،بــا توجــه بــه برنامــه
زمانبنــدی و اولویتهــای اجرایــی در خصــوص اجــرای بخشهــای مختلــف
پــروژه ،اقدامــات ارزشــمندی در عرصــه داخلــی و بینالمللــی بــه ســر انجــام
رســاند.

تجاری

 182,000مترمربع

فرهنگی

 5,200مترمربع

تفریحی

 3,400مترمربع

ورزشی

 1,800مترمربع

راهپله تجاری و راهروهای دسترسی
پارکینگ تجاری
مجموع زیربنای مجموعه تجاری و پارکینگ
مجموع زیربنای پروژه بازار ایران          

 138,000مترمربع
 60,000مترمربع
 903,000مترمربع
 1,005,325مترمربع

باغ ماهان

پیست اسکیت روی یخ

بازار سنتی

کتابخانه جندی شاپور

باغ دیدار

مسجد جامع

انجام خدمات مهندسی ،مدیریت فنی و اجرایی واحدهای تجاری پروژه بازار بزرگ ایران
شرح کلی پروژه

آمار و ارقام پروژه

انجــام خدمــات مهندســی ،مدیریــت فنــی و اجرایــی بــه همــراه مدیریــت
تــدارکات اقــام عمــده و جزئــی واحدهــای تجــاری پــروژه بــازار ایــران و
همچنیــن راهانــدازی و تحویــل واحدهــای تجــاری پــروژه بــه نحــوی کــه بــرای
بهرهبــرداری آمــاده باشــد.

خدمات مهندسی ،مهندسی خرید و مدیریت واحدهای تجاری

دامنه کار

کارفرما :شركت توسعه بینالملل ایرانمال
پیمانکار :عمران کیسون
نوع پیمان( E,MC :مهندسی ،مدیریت طرح)
محل اجرا :ایران ،تهران (منطقه )22
وضعیت :در دست اجرا
مشاور :شرکت مهندسین مشاور آمود راه

■خدمات برنامهریزی و تعیین روش اجرای کار
■خدمات ارجاع کار
■خدمات مدیریت تدارک مصالح و تجهیزات
■خدمات مدیریت هماهنگی ،فنی و اجرایی
■خدمات مدیریت کیفیت
■مدیریت زمان
■مدیریت هزینه
■مدیریت ایمنی
■مدیریت امور قراردادی
■مدیریت بر تحویل و خدمات راهاندازی
■مستندسازی
■مهندسی

 280,000مترمربع

تعداد واحدهای تجاری

 740عدد

تعداد کیوسکها

 174عدد

بازه متراژ کوچکترین تا بزرگترین واحد تجاری

 12تا  10,000مترمربع

باغ کتاب تهران

کارفرما اصلی :شرکت توسعه فضاهای فرهنگی
کارفرما :کیسون
پیمانکار :عمران کیسون
نوع پیمان :مهندسی ،تدارکات ،ساخت ()EPC
محل اجرا :ایران ،تهران
وضعیت :تکمیلشده
مشاور :شرکت مهندسین مشاور پل میر

شرح کلی پروژه

آمار و ارقام پروژه

بــاغ کتــاب تهــران ،بزرگتریــن مجموعــه کتــاب ،ســرگرمی و علمــی کشــور اســت
کــه در دو طبقــه بــا زیربنــای حــدود  65هــزار مترمربــع و وســعت 110هــزار مترمربع،
در اراضــی عباسآبــاد احــداث شــده اســت.
تمامــی مراحــل طراحــی و مهندســی ،تــدارکات و ســاخت ایــن مجموعــه عظیــم
توســط تیــم مهندســی و اجرایــی شــرکت عمــران کیســون پیگیــری و بــه بهــره
بــرداری رســیده اســت.
ایــن مجموعــه منحصــر بهفــرد بنــا بــه بــرآورد هفتــه نامــه  Newsweek
بزرگتریــن کتابفروشــی جهــان بــه شــمار م ـیرود و همــراه  بــا ســایر جاذبههــای
علمــی ،فرهنگــی و تفریحــی مســتقر در آن روزانــه پذیــرای شــمار کثیــری از
بازدیدکننــدگان در شــهر تهــران میباشــد.

خا کبرداری

دامنه کار
■ســاختمان اصلی کتابخانه و آمفی تئاتر و ساختمانهای محوطه به مساحت
حدود  62,635مترمربع
■ساختمان موتورخانه به مساحت  2,365مترمربع
■اتاق هواساز به مساحت  4,090مترمربع
■دیوار حائل به طول  600متر

خا کریزی
آرماتوربندی  
قالببندی  
بتنسازهای  
م سبز  
با 
پوشش دیوار و سقف کاذب  

 550,000مترمکعب
 70,000مترمکعب
 3,000تن
 70,000مترمربع
 40,000مترمکعب
 14,000مترمربع
 100,000مترمربع

ی شیشهای اسپایدری
نما 

 9,000مترمربع

نمای شیشهای شیبدار  

 11,000مترمربع

حجم تپههای سبز  

 10,000مترمربع

عملیات احداث دریاچه هنر
شرح کلی پروژه

کارفرما اصلی :شرکت نوسازی عباسآباد
کارفرما :کیسون
پیمانکار :عمران کیسون
نوع پیمان :مهندسی ،تدارکات ،ساخت ()EPC
مشاور :مهندسین مشاور سازیان (عامل چهارم)
محل اجرا :ایران ،تهران
وضعیت :تکمیل شده

دریاچــه هنــر بــا مســاحتی بالــغ بــر  22هــزار متــر مربــع در قلــب اراضــی
عباسآبــاد تهــران واقــع شــده اســت کــه از شــرق بــه بــاغ کتــاب و از غــرب بــه
بــاغ نمایــش و بــاغ هنــر محــدود میشــود .دریاچــه شــمالی  3,300متــر مربــع و
دریاچــه جنوبــی  12,000مترمربــع هســتند و مابقــی مســاحت شــامل فضــای ســبز
مســیرهای دسترســی کنــار آب و پیادهروهــای مجــاور اســت.
جهــت آببنــدی مخــازن از کانــال زهکــش زیــر ســطح و آببنــدی رو بــا مصالــح
ژئوممبریــن و ژئوتکســتایل اســتفاده شــده و جهــت تثبیــت بســتر دریاچــه و
جلوگیــری از نشســت از قلــوه غرقــاب در مــات ماســه ســیمان در زیــر مخــازن
اســتفاده شــده اســت.
جهــت حفــظ کیفیــت آب دریاچــه ،ســاختمان تصفیهخانــه بــه مســاحت 1,100
مترمربــع در عمــق  10متــری زیــر تــراز دریاچــه در جنــوب شــرقی ســایت درنظــر
گرفتــه شــده کــه شــامل تجهیــزات تصفیــه آب ،ایســتگاه پمپــاژ و تاسیســات
بــرق اســت.
حجــم کل آب دریاچــه در حــدود  17,800مترمکعــب اســت .دبــی کل سیســتم
گــردش دریاچــه  300لیتــر بــر ثانیــه اســت .از ایــن مقــدار آب ،در حــدود 55/5
لیتــر بــر ثانیــه ( 200مترمکعــب در ســاعت) قبــل از ورود بــه الکتروپمپهــا وارد
تصفیهخانــه میشــود و پــس از تصفیهشــدن بــه لولــه کلکتــور ورودی ایســتگاه
پمپــاژ متصــل شــده و آب تصفیهشــده وارد ســیکل ســیرکوله دریاچــه میشــود.
بــرای انتقــال آب از چــاه محــل تامیــن آب دریاچــه ،خــط انتقــال بــه طــول 1.5
کیلومتــر بــه تصفیهخانــه کشــیده شــده اســت.

دریاچــه هنــر دارای یــک ســازه بــه مســاحت  650مترمربــع درون مخــزن
جنوبــی بــا کاربــری کافــه گالــری اســت کــه در طبقــه پاییــن محــل برگــزاری
گالر یهــای هنــر و کافیشــاپ قــرار گرفتــه و در ســقف آن مکانــی عمومــی
بــرای لذتبــردن از نمــای آب دریاچــه در نظــر گرفتــه شــده اســت .بــا توجــه
بــه قــرار گیــری ســازه کافــه گالــری درون دریاچــه ســازه فونداســیون آن بــه
روش میکروپایــل (ریزشــمع) تحکیــم گردیــده اســت.
بــرای نورپــردازی مجموعــه ســه بــرج روشــنایی در نظــر گرفتــه شدهاســت
بهعــاوه  1700چــراغ در کل محــدوده اســتفاده میشــود.
همچنیــن آبنمــای  60متــری در دریاچــه شــمالی یکــی از جاذبههــای زیبــای
دریاچــه اســت .عــاوه بــر آن  25آبنمــای  2متــری هــم در بخــش جنوبــی
محــور فرهنــگ در وســط دریاچــه دیــده شــده اســت.
دامنه کار
خدمات مهندسی ،تأمین کاال و تدارک و اجرای عملیات احداث دریاچه هنر به شرح زیر:
■دریاچه شمالی به مساحت  3,300متر مربع
■دریاچه جنوبی به مساحت  12,000متر مربع
■ساختمان تصفیه خانه به مساحت   1,100متر مربع با تجهیزات مربوطه
■ساختمان کافه گالری به مساحت  650متر مربع
■بر جهای روشنایی و چراغهای برق
■یک آبنمای  60متری و  25آبنمای  2متری

آمار و ارقام پروژه
حجم دریاچه

 18,000مترمکعب

سطح ژئوتسنتتیک (شامل ژئوممبران یا ژئوتکستایل)

 48,000مترمربع

تسطیح و آمادهسازی
خا کبرداری

 17,000مترمربع
 250,000مترمکعب

خا کریزی

 95,000مترمکعب

بتنریزی

 16,000مترمکعب

آرماتوربندی
قالببندی
اسکلت فلزی
میکروپایل

 760تن
 16,000مترمربع
 93تن
 1,100مترطول

سنگ محوطه

 16,000مترمربع

لوله گذاری

 6,500مترطول

احداث جاده سنگملیما  -مكوک  -بیكوال
شرح کلی پروژه

کارفرما اصلی :وزارت کارهای عمومی کشور کامرون ()MINTP
کارفرما :کیسون
پیمانکار :عمران کیسون
نوع پیمان( EPC :مهندسی ،تدارکات ،اجرا)
سرمایه گذار :بانک توسعه اسالمی

بــازار رو بــه رشــد قــاره آفریقــا محلــی اســت مناســب جهــت ســرمایهگذاری در
حــوزه صــادرات خدمــات فنــی و مهندســی ،در ایــن میــان کشــور کامــرون بــا
برنامــه توســعه  30ســاله خــود (ســال  2035میــادی) در زمینههــای حمــل و
نقــل ،نفــت ،گاز و معــادن ســهم عمــدهای از ایــن بــازار را بــه خــود اختصــاص
داده اســت.
از ایــن رو پــروژه احــداث  65کیلومتــر راه در کشــور کامــرون میتوانــد نقــش
بــه ســزایی در نیــل بــه هــدف «ســازندگی در تــراز جهانــی» ،ایفــا نمایــد.
احــداث ایــن راه (ســنگملیما-بیکوال) نقــش بــه ســزایی در تجــارت چــوب بیــن
کشــور کنگــو و کامــرون ایفــا میکنــد ،از ایــن رو موفقیــت در ایــن پــروژه
میتوانــد شــروعی باشــد بــرای گســترش فعالیتهــای فنــی و مهندســی در
کشــور کامــرن و قــاره آفریقــا.

آمار و ارقام پروژه

دامنه کار
پــروژه احــداث راه  65کیلومتــری در کشــور کامــرون (محــور ســنگملیما  -بیکوال)
شــامل قســمتهای ذیــل اســت:
1 .1طراحــی مســیر راه بــه صورت یــک راه اصلی بــا درنظرگرفتــن کلیه
استانداردهای کشور کامرون با سرعت  80کیلومتر در ساعت

2 .2ساخت کلیه بخشهای مربوط به مسیر طراحیشده شامل:
■تخریب و پاکسازی حریم راه
■عملیات خاکی

■اجرای الیههای منتخب شامل ساب گرید ،بیس و ساببیس
■اجرای الیه آسفالت

■خطکشی مسیر و نصب عالئم و تجهیزات ایمنی راه

■اجــرای تعدادی ســاختمان جانبی جهت افزایش رفــاه عمومی برای
ساکنین و روستاهای طول مسیر

برداشت خاک نباتی  

 885,000مترمربع

خا کبرداری  

 1,870,000مترمکعب

سنگبرداری  

 10,000مترمکعب

لجنبرداری  

 180,000مترمکعب

خا کریزی  

 900,000مترمکعب

را کفیل  
اجرای الیه زیر اساس  

 80,000مترمکعب
 228,000مترمکعب

اجرای الیه اساس

 140,000مترمکعب

اجرای الیه آسفالت  

 24,500مترمکعب

اجرای کالورت  2و  3دهانه  

 8عدد

مشاورECCAM/ PACE :

اجرای انواع لولههای پیش ساخته به قطر  1الی  2متر  

محل اجرا :کامرون ،منطقه جنوبی

اجرای کانیو بتنی  

 27,000مترطول

اجرای انواع جدول  

 20,000مترطول

اجرای گاردریل

 11,700مترطول

وضعیت :در دست اجرا

اجرای عالئم و خط کشی

 1,700مترطول

 65,000مترطول

اجرای عملیات خاکی و تحکیم بستر محل ذخیره نفت خام بندر جاسک ()1

عملیات اجرایی خطوط لوله صادراتی مسیرهای شمالی و جنوبی (عسلویه)
شرح کلی پروژه

شرح کلی پروژه
پــروژه عملیــات خاکــی و تحکیــم بســتر جاســک در زمینــی بــه مســاحت  130هکتار
در محــل ذخیــره نفــت خــام بندرجاســک در حــال اجــرا اســت .عملیــات تســطیح
شــامل تمامــی زمیــن  130هکتــاری پــروژه بــوده کــه بالــغ بــر  700هــزار مترمکعــب
عملیــات خا کبــرداری و خا کریــزی اســت .عملیــات تحکیــم بســتر بــه روش
تحکیــم دینامیکــی نیــز حــدود  57,000مترمربــع از ایــن زمیــن را در برمیگیــرد.

کارفرما اصلی :شرکت پتروشیمی مخازن سبز عسلویه
کارفرما :کیسون

کارفرما اصلی :شرکت پترو امید آسیا
کارفرما :کیسون
پیمانکار :عمران کیسون
مشاور :شرکت مهندسین مشاور ستیران
نوع پیمان :اجرا ()C

دامنه کار

پیمانکار :عمران کیسون

■خا کبرداری

مشاور :شرکت سمت و سوی توسعه ایرانیان

■تسطیح و رگالژ

■تحکیم دینامیکی

نوع پیمان :تدارک ،ساخت ()PC

آمار و ارقام پروژه

محل اجرا :ایران ،بندر جاسک

خا کبرداری

 130,000متر مکعب

وضعیت :تکمیل شده

تسطیح و رگالژ

 1,300,000متر مربع

تحکیم دینامیکی

 400,000متر مربع

هــدف اصلــی ایــن طــرح ذخیرهســازی محصــوالت تولیــدی طرحهــای فــاز دوم
پتروشــیمی عســلویه جهــت صــادر کــردن از درگاه پایانههــای پــارس جنوبــی بــه
بازارهــای بینالمللــی بــوده کــه بخشــی از ایــن طــرح شــامل نصــب اســتراکچر
فلــزی و عملیــات پایپینــگ در قالــب پــروژه خطــوط لولــه صادراتــی مخــازن ســبز
تعریــف شــده اســت.
دامنه کار

■عملیات ســیویل شامل احداث دو پل موســوم به پلهای شمال شرقی و شمال غربی،
احداث کالورتهای جم ،احداث اسلیپرهای بتنی ،احداث فونداسیون پایپ رک های فلزی

■عملیات نصب استراکچر فلزی پایپ رکها
■عملیات لوله گذاری روزمینی

آمار و ارقام پروژه

محل اجرا :ایران ،بوشهر

خا کبرداری

 100,200مترمکعب

وضعیت :تکمیل شده

آرماتوربندی

 2,200تن

قالببندی

 21,700مترمربع

بتنریزی

 19,300مترمکعب

خا کریزی

 45,000مترمکعب

نصب استراکچر فلزی پایپ رکها
لولهگذاری رو زمینی

 6,500تن
 56,000اینچ قطر

پروژه آبیاری و زهکشی قره سو و زرین گل
کارفرما اصلی :شرکت آب منطقهای گلستان
کارفرما :کیسون
پیمانکار :عمران کیسون
مشاور :شرکت مهندسین مشاور پارس پیاب
نوع پیمان :تدارکات ،اجرا ()PC
محل اجرا :ایران ،استان گلستان ،علی آباد کتول
وضعیت :در دست اجرا
سرمایه گذار :بانک توسعه اسالمی

شرح کلی پروژه
اجــرای پــروژه ۱۴هــزار هکتــاری قرهســو یــک ،جهــت جلوگیری از خســارات ســیالب،
افزایــش راندمــان آبیــاری و ایجــاد سیســتم آبیــاری مــدرن ،کاهــش مصــرف آب و  
اســتقرار سیســتمهای آبیــاری تحــت فشــار ،احــداث نیــروگاه برقآبــی بــه منظــور
اســتفاده بهینــه از ظرفیــت آبــی موجــود در سیســتم و تولیــد بــرق از آن ،افزایــش
تولیــد محصــوالت زراعــی ،ایجــاد اشــتغال و توســعه پایــدار ،بهبــود سیســتمهای
انتقــال آب و احــداث ســازههای مربــوط ،ایجــاد سیســتمهای تلهمتــری ســد
و شــبکه و همچنیــن اجــرای مدیریــت یکپارچــه منابــع آب حوضــه آبریــز اســت.
از دیگــر اهــداف اجــرای ایــن پــروژه توجــه بــه توانمندســازی بانــوان روســتایی و
افزایــش ظرفیــت مشــارکت آنهــا ،افزایــش دانــش اجتماعــی ،تثبیــت و توســعه
زمینههــای اشــتغال ،جلوگیــری از مهاجــرت بــه شــهرها و پیادهســازی الگــوی
کشــت مناســب بــا وضعیــت منطقــه اســت.

دامنه کار
■کانال آبیاری درجه    2
■احداث کانال زهکشی

■خرید و اجرای لولهگذاری زیرزمینی

■خرید و نصب تجهیزات آبیاری قطرهای

■احداث حوضچه شیرآالت و آب بندانها

■احداث  5,000متر مربع ساختمان بهرهبرداری

■احداث نیروگاه برق آبی kw250

آمار و ارقام پروژه
عملیات خاکی
بتنریزی

 4,300,000مترمکعب
 36,000مترمکعب

خرید و نصب شبکه آبیاری قطرهای
احداث آببندانها

آرماتوربندی

 10,000تن

احداث ساختمان قالیبافی

احداث حوضچه شیرآالت

 4,100عدد

احداث ساختمان ملی آب

 350دستگاه
 120هکتار
 268مترمربع
 3,300مترمربع

احداث کانال شبکه آبیاری

 84,000مترطول

احداث ساختمان بهرهبرداری

 520مترمربع

احداث کانال شبکه زهکشی

 122,000مترطول

احداث ساختمان توسعه

 930مترمربع

خرید و اجرای شبکه لولهگذاری

 294,000مترطول

احداث نیروگاه برق آبی kw250

 1واحد

پروژه سرزمین ایرانیان (آیلند)
کارفرما اصلی :توسعه سیاحان سرزمین ایرانیان
پیمانکار :عمران کیسون
نوع پیمان :اجرا ()C
محل اجرا :ایران ،کیلومتر  35اتوبان تهران  -ساوه
وضعیت :در دست اجرا

شرح کلی پروژه
پــــروژه ســرزمین ایرانیــــان بــه عنــوان اولیــن منطقــه ی ویــژه اقتصــادی،
تفریحــی و گردشــگردی بــا رویکــرد یــک شــهر پایــدار در ســطح جهانــی در
نزدیکی شــــهر تهران تعریــف شــده اســت .انجــام عملیــات خاکــی مربــوط
بــــه آماده ســــازی زمین هــای ایــن پــروژه طــی چنــــد پکیــج کاری اخــذ
شــده و در دســت انجــام اســت.

اجرای عملیات فونداسیون و
سازه بتنی پروژه پاراتاک مال
پیمانکار :عمران کیسون
نوع پیمان :اجرا ()C
محل اجرا :ایران ،اصفهان

آمار و ارقام پروژه

تهیــه مصالــح و اجــرای عملیــات فونداســیون  ،اســکلت بتنــی و ســقف پــروژه
پاراتــاک مــال در شــهر چــادگان واقــع در اســتان اصفهــان شــامل فضــای تجــاری
و پارکینــگ بــه مســاحت   54,800مترمربــع و هتــل بــه مســاحت  12,400مترمربــع.
دامنه کار

کارفرما اصلی :شرکت مهندسین مشاور بازفت

دامنه کار
عملیات زیرسازی  47کیلومتر معابر داخل شهرک شامل:
■خا کبرداری
■خا کریزی
■ساب گرید

شرح کلی پروژه

وضعیت :در دست اجرا

■اجرای شمعهای باربر فونداسیون

■اجرای اسکلت و سقف بتنی ساختمان

آمار و ارقام پروژه
اجرای شمع

 157عدد

آرماتوربندی

 4,900تن

 30,700متر مربع

قالببندی

خا کبرداری

 730,000متر مکعب

بتنریزی  

خا کریزی

 420,000متر مکعب

سابگرید

 520,000متر مربع

خاک برداری نباتی

 142,000متر مربع
 36,200مترمکعب

عملیات سیویل و لولههای زیرزمینی واحد الفین مجتمع پتروشیمی بوشهر
کارفرما اصلی :شرکت پتروشیمی بوشهر
کارفرما :کیسون
پیمانکار :عمران کیسون
مشاور :مهندسین مشاور نارگان
نوع پیمان :اجرا ()C
محل اجرا :ایران ،پارس جنوبی (عسلویه)
وضعیت :تکمیل شده

دامنه کار
شرح کلی پروژه
انجــــام کلیــه عملیــات اجرائــی عملیــات ســــیویل و لوله کشــی زیر زمینــی
واحــــد الفیــن ســایت یــک پتروشــیمی بوشــــهر از جملــه عملیــات خاکی،
احــــداث بنــــا ابنیه فنــــی و پی ریــزی ،اجــرای ســــازه های مختلــف بتنــی،
اجــرای ســاختمان پســت بــرق و کنتــرل بــه همــراه تاسیســات مکانیکــی
و الکتریــــکال ،لولهکشــی زیرزمینــــی )Earthing( ،اجــرای پوشــش حفاظتــی
لولههــــای زیرزمینــی و تاسیســات زیرزمینــی سیســتم صاعقهگیــر ،سیســتم
اتصــــال بــه زمیــــن و حفاظــت کاتدیــک کل واحــــد فرآیندی و مخازن.

■فونداسیون بتنی تجهیزات
■كالورت بتنی

■محوطهسازی و خیابان بندی

■سیستم شبكه فاضالب و هدایت آبهای سطحی
■ساختمانهای کنترل و پست برق

■تاسیسات مكانیكی و برقی محوطه و ساختمانها
■لولهگذاری زیرزمینی و حفاظت کادیک
■دیوار حائل   

■ساختمان انبار

آمار و ارقام پروژه
خا کبرداری

 192,000مترمکعب

آرماتوربندی

 9,200تن

قالببندی

 166,500مترمربع

بتنریزی    

 70,200مترمکعب

خا کریزی

 101,000مترمکعب

لولهگذاری زیر زمینی

 23,700اینچ قطر

تکمیل عملیات و انجام فعالیتهای باقیمانده ساخت ،نصب و اجرا و تست یک
دستگاه مخزن بوتان و دو دستگاه مخزن پروپان پروژه احداث مخازن متمرکز
شرح کلی پروژه

کارفرما اصلی :شرکت پتروشیمی مخازن سبز عسلویه
کارفرما :کیسون
پیمانکار :عمران کیسون
مشاور :شرکت سمت و سوی توسعه ایرانیان
نوع پیمان :ساخت ()C
محل اجرا :ایران ،عسلویه
وضعیت :تکمیل شده

هــدف اصلــی ایــن طــرح ذخیرهســازی محصــوالت تولیــدی طر حهــای فــاز
دوم پتروشــیمی عســلویه جهــت صــادر نمــودن از درگاه پایانههــای پــارس
جنوبــی بــه بازارهــای بینالمللــی بــوده کــه بخشــی از ایــن شــامل ســاخت
مخــازن ذخیرهســازی بوتــان و پروپــان بــوده کــه مراحــل ســاخت آن توســط
پیمانــکاری قبلــی اجــرا شــده اســت .پــس از فســخ قــرارداد پیمانــکار قبلــی عملیات
تکمیــل ســاخت ایــن مخــازن شــامل نصــب تجهیــزات ،نصــب لولــه هــا ،تســت
ســند بالســت رنــگ مخــزن و پیشراهانــدازی و تحویــل آن در قالــب قــراردادی
جداگانــه بــه شــرکت کیســون ابــاغ شــد.

دامنه کار
■عملیات تست مخزن

■سند بالست و رنگ مخزن
■عایقکاری مخزن
■تزریق نیتروژن

■نصب تجهیزات و پمپها

■نصب پایپینگ
■نصب هندریل

آمار و ارقام پروژه
تعداد مخزن

 3عدد شامل یک عدد مخزن بوتان دو عدد مخزن پروپان

لولهگذاری

 24,600اینچ قطر

نصب شیر

 840عدد

نصب پمپ
سند بالست و رنگ مخازن
جوشکاری و نصب متعلقات مخزن
عایق کاری مابین دوجداره مخازن (پخت و تزریق پرالیت)

 15عدد
 14,000مترمربع
 70تن
 575تن

نصب و پیش راه اندازی پروژه یوتیلیتی و آفسایت سایت یک مجتمع پتروشیمی بوشهر
شرح کلی پروژه

کارفرما اصلی :شرکت پتروشیمی بوشهر
کارفرما :کیسون
پیمانکار :عمران کیسون
نوع پیمان :تدارکات ،ساخت ()PC
مشاور :شرکت ناردیس
محل اجرا :ایران ،عسلویه (سایت یک پتروشیمی بوشهر)
وضعیت :تکمیل شده

مجتمع پتروشــیمی بوشــهر بــا تصویب شــرکت ملی صنایع پتروشــیمی و چشـمانداز
بزرگتریــن پتروشــیمی منطقــه بــرای تولیــد محصــوالت الفینــی ،پلــی الفینــی،
متانــول ،گوگــرد ،اتیلــن گالیکولهــا و اســید اســتیک در بهمــن ســال  ۱۳۸۹در ســه
ســایت بــا کاربریهــای متفــاوت تاســیس شــد .ســرویسهای جانبــی مــورد
نیــاز واحدهــای ایــن مجتمــع از طریــق شــرکت پتروشــیمی دماونــد و واحدهــای
یوتیلیتــی واقــع در ســایتهای مختلــف پتروشــیمی بوشــهر تأمیــن میگــردد؛ کــه
از مهمتریــن آنهــا میتــوان واحدهــای تولیــد انــواع بخــار ،نیتــروژن ،اکســیژن،
آب شــیرین و آب بــدون امــاح و… اشــاره کــرد .معمــوال محصــوالت تولیــدی ایــن
مجتمــع ابتــدا در شــرکت پتروشــیمی مخازن ســبز عســلویه ذخیرهســازی و ســپس
از طریــق اســکلههای موجــود صــادر میگــردد.
ســایت  1پتروشــیمی بوشــهر شــامل ســایت الفیــن ،MEG ،پلیمرهــای ســنگین و
ســبک خطــی ،اســید اســتیک ،اتیلــن گالیکولهــا ،ونیــل اســتات مونومــر و… در
جنــوب کریــدور  ۱۲۵متــری فــاز  ۲پتروشــیمی عســلویه بــوده کــه تکمیــل بخــش
یوتیلیتــی آفســایت بــه منظــور راهانــدازی ســاختمان پســت بــرق و کنتــرل  ،توزیع
و پیــش راهانــدازی ادوات مکانیــکال و ابزاردقیــق ،تامیــن روشــنایی محوطه ســایت
و بخشــی از عملیــات پایپینــگ در دســتور کار کارفرمــا قــرار گرفــت.

دامنه کار
■عملیات لولهگذاری رو زمینی

■عملیات لولهگذاری زیر زمینی
■نصب شیرها و پمپها

■کابلکشی و نصب تجهیزات برق ساختمان پست

■کابلکشی و نصب تجهیزات و ادوات ابزار دقیق ساختمان کنترل
■کابلکشی و نصب تجهیزات مخابرات
■کابل کشی و تامین روشنایی سایت
■پیش راهاندازی و راهاندازی

آمار و ارقام پروژه
خا کبرداری

 2,200مترمکعب

آرماتوربندی

 15تن

قالببندی

 600مترمربع

بتنریزی

 300مترمکعب

خا کریزی

 750مترمکعب

لولهگذاری رو زمینی

 31,900اینچ قطر

لولهگذاری زیر زمینی

 8,300اینچ قطر

نصب شیر

 270عدد

نصب پمپ

 36عدد

کابلکشی برق

 69,000متر طول

کابلکشی ابزار دقیق

 19,000متر طول

کابلکشی ابزار مخابرات

 16,000متر طول

توسعه انسانی پایدار
توسعه انسانی پایدار ،نگرشی متکی بر عاطفه عمیق انسانی و ارزشی مردم ایرانزمین است
و فرآیندهای سودمحور را به سمت انسانمحور سوق میدهد.
توسعه انسانی پایدار وظیفهای است گمشده در غبار تیرهی درآمد و اقتصاد؛ وظیف های که
در اخالق و عاطفهی تاریخی مردم ایران زبانزد بوده؛ مردمی که یکدیگر را دوست دارند و در
آن ،فرد به عاطفهی جمع تکیه میکند و از فرورفتن به کام تنهایی میگریزد .توسعه انسانی
پایدار که از سال  1388در کیسون آغاز شد ،تحقق این وظیفهی گمشده را هدف گرفت و تا
امروز با همکاری و صمیمیت مدیران و کارکنان پروژهها و در فضایی آکنده از عطر دوستی،
در این راه گامهای مهمی برداشته شده است و با ایجاد کارگروههایی در حوزههای ساخت
مجتمعهای فرهنگی -ورزشی ،اهدای خون و سلولهای بنیادی ،ورزش و سالمت ،سفر و
گردشــگری و پایداری محیطی ،پروژههای متعددی را در داخل و خارج از کشور به اجرا در
آورده است که آمار مجموع فعالیتها در پروژهها و دفاتر مرکزی و زیرمجموعههای کیسون
به بیش از دو هزار مورد میرسد.

توجه به توســعه انسانی پایدار ،احساس مســئولیت و وظیفه نسبت به کسانی که برای
شــما کار میکنند و نسبت به مردمی که در محل ســکونت آنها کار میکنید ،از اهمیت
ویژهای برخوردار است .ایجاد شرایط مناسب زیستی و محیط کاری دلچسب برای کارکنان و
توانمندسازی مردم بومی و آموزش و به کارگیری آنها در جریان پروژه ،اهمیت زیادی دارد.
همچنین کیفیت تجهیز کارگاه ،از دفاتر تا خوابگاهها ،نشان از احترام واقعی به انسانها دارد.
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