
شماره ١٨



اعضای محترم پروژه غدیر ۳ 

احتراما به استحضار می رساند فعالیت های اجرایی انجام �رفته از تاریخ ۱۴۰۱/۰۸/۱۶  لغایت 
۱۴۰۱/۰۸/۳۰ به شرح ذیل می باشد:

۱- عملیات اجرایی:

•   اجرای ضدزن� نبیش طبقه سوم ، چهارم و پنجم
•   حمل مصالح به طبقات

•   نصب وال پست طبقه سوم
•   نصب �یره جویش روی والپست طبقه سوم

•   تیغه چیین طبقه سوم
•   عمل آوری دیوارهای طبقات

•   ساخت و نصب والپست طبقه چهارم
•   اجرای �یره ها بر روی ستون های بتین طبقه چهارم
•   اجرای �چ و خا� باالی دیوارهای پیرامونی طبقات

•   اجرای طاق ضربی پله طبقه آخر
•   ساخت اتاق ن�هبانی

•   برریس و جانمایی لوله �یش �از توسط مهندسان طراح تاسیسات
•   اخذ نتایج آزمایش بتن سقف آخر غدیر ۳

•   پی�یری و هماهن�ی های الزم جهت تایید نهایی نقشه های تأسیسات م�انی�ی
•   پی�یری و هماهن�ی های الزم جهت تایید نهایی نقشه های نما



۳- ماشین آالت فعال

جابه جایی مصالح در �ار�اه ۱ دست�اه باالبر و ۱ دست�اه جرثقیل جهت جابه جایی مصالح روزانه در 
�ار�اه فعال بوده است.
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۴- نیروی انسانی 

-  عملیات بنایی و جوش�اری تعداد ۵۸  نفر مشغول به �ار بوده اند  .(متوسط روزانه ۶  نفر).
�ار�ری                نیروی  نفر   ۱۱ ها  نخاله  آوری  جمع  و  طبقات  بین  مصالح  تقسیم  و  جایی  جابه   ، نظافت    -

(مجموع نفر-روز) در این دوره مشغول به �ار بوده اند .

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.



تیغه چیین طبقه سوم

اجرای ضدزن� نبیش طبقه سوم



نصب �یره جویش روی والپست طبقه سوم

ساخت والپست طبقه چهارم


