
شماره ١٨



اعضای محترم پروژه غدیــــر ۱ 

احترامــــــا به استحضار می رسانـــــــد فعالیت های اجـــــــرایی انجــــــام �رفته از تاریخ ۱۴۰۱/۰۸/۰۱             
لغایت ۱۴۰۱/۰۸/۱۵ به شـــــــرح ذیل می باشد:

۱- عملیات اجرایی:
H تا A پارت اول محور  A �بتن ریزی ستون های سقف پنجم بلو  •

B �انتقال ج� و قالب و سنجاقی به سقف اول بلو  •
B �ورود و تخلیه میل�رد در بلو  •

ضد زن� تیرآهن های سرویس پله   •
ساخت س�وی آب شیرین  •

تحویل آرماتور بندی ستون های سقف پنجم بلو� A پارت دوم به ناظر  •
قالب بندی  ستون های سقف پنجم بلو� A پارت دوم  •

B �باز �ردن ج� و قالب های زیر سقف اول بلو  •
بتن ریزی ستون های سقف پنجم پارت دوم  •

B�ندن چاله فنداسیون های تجاری بلو�  •
B �بستن خاموت های ستون های سقف دوم بلو  •

آرماتور بندی ستون های سقف دوم بلو� B پارت اول  •
A �زیرسازی و آرماتور بندی تیر های سقف پنجم بلو  •

تحویل آرماتوربندی ستون های سقف دوم پارت اول بلو� B از محور A تا F به ناظر  •



۲- نیروی انسانی 

-   اجرای اس�لت بلو� A   مجموع نفر- روز ۸۴   نفر مشغول بوده اند
-   اجرای اس�لت  بلو� B مجموع نفر- روز ۶۴   نفر مشغول بوده اند.

-   عملیات �ار�ری ، تخلیه مصالح و تمیز�اری مجموع نفر-روز ۱۱ نفر مشغول بوده اند.

F تا A محور B �قالب بندی ستون های سقف دوم پارت اول بلو  •
B �اجرای همبندی بلو  •

A �یونولیت �ذاری سقف پنجم بلو  •
 A �شروع بستن میل�رد حرارتی سقف پنجم بلو  •

B �پیاده سازی رام�ا های ستون سقف دوم بلو  •
B �شروع اجرای بتن م�ر ۳  عدد فنداسیون تجاری بلو  •

پیاده سازی ۳ عدد فنداسیون تجاری  •
برش�اری تیر آهن سرویس پله  •

ورود و تخلیه مصالح (یونولیت)  •
پی�یری طرح اصالحیه جابه جایی برق فشار قوی در مجاورت پروژه  •

پی�یری �نتور انشعابات برق و آب  •
پی�یری مجوز صدور عدم خالف   •

طراحی تاسیسات م�انی�ی و برقی  •
طراحی پوسته نما  •



۴- ماشین آالت فعال

-   جهت جابه جایی، تخلیه  مصالح در �ار�اه ی� دست�اه جرثقیل در برخی از روزها  در �ار�اه فعال 
بوده است.

-   جهت آرماتورهای ستون سقف بلو� های ABC ، ی� دست�اه خم و برش  و ی� دست�اه خاموت زن  
فعال بوده اند.

-   جهت آرماتور بندی ستون سقف بلو� های DEF ، ی� دست�اه خم و برش  و ی� دست�اه خاموت زن  
فعال بوده اند.

۳-مصالح و متریال ورودی

شرح
میل�رد ۸
میل�رد ۱۰
میل�رد ۱۴
میل�رد ۲۰
میل�رد ۲۵

یونولیت سقفی

واحد

�یلو�رم

�یلو�رم

�یلو�رم

�یلو�رم

�یلو�رم

عدد

مقدار
۴۰۸۰
۷۰۰۰
۱۹۲۰
۱۹۴۰
۹۶۰۰

۸۰



B باز �ردن ج� و قالب های زیر سقف اول بلو� 

۵- مش�الت و موانع پروژه:

به لطف ایزد منان مجموعه و مدیران شر�ت زا�رس در حال پی�یری و مرتفع نمودن مش�الت می باشند.



B پارت اول آرماتور بندی ستون های سقف دوم بلو� 

A زیرسازی و آرماتور بندی تیر های سقف پنجم بلو� 



F به ناظر A تا  B از محور  آرماتوربندی ستون های سقف دوم پارت اول بلو� 



F A تا  B محور  قالب بندی ستون های سقف دوم پارت اول بلو� 

پیاده سازی رام�ا های ستون سقف دوم


