
شماره ١٨



اعضای محترم پروژه غــــــدیر ۱ 

احتراما به استحضار می رساند فعالیت های اجرایی انجام �رفته از تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۵  لغایت 
۱۴۰۱/۱۰/۳۰  به شرح ذیل می باشد:

۱- عملیات اجرایی:

باز�ردن اس�افولد زیر سقف دوم بلو�B پارت اول  •
بتن ریزی ستون های سقف سوم بلو� B پارت اول   •

بتن ریزی سقف دوم بلو� B پارت دوم  •
A �بتن ریزی سقف ششم بلو  •

A �باز �ردن قالب دور سقف ششم بلو  •
A �آرماتوربندی ستون های خرپشته بلو  •

B �و رام�ا و خط تراز ستون های سقف سوم بلو A پیاده سازی خط تراز خرپشته  •
ارماتور بندی ستون های سقف سوم بلو�B پارت دوم  •

A �قالب بندی ستون های خر پشته ی بلو  •
قالب بندی ستون های سقف سوم بلو� Bپارت دوم  •

B �زیر سازی سقف سوم بلو  •
آرماتور بندی تیرهای سقف سوم بلو� B پارت اول  •

B �خم و برش میل�ردهای سقف سوم بلو  •
اجرای ضد زن� تیرآهن های سرویس پله  •

اجرای طاق ضربی سرویس پله غربی بلو� B از زیر زمین به اول  •
A �تقسیم تیرچه و یونولیت �ذاری خرپشته بلو  •

�اشت میل�ردهای دیوار سازه ن�هبان  •
اجرای بتن م�ر زیر فنداسیون الحاقی قسمت دیوار سازه ن�هبان  •

خا�برداری دور ستون های الحاقی جهت �اشت میل�رد  •



۳- ماشین آالت فعال
جهت جابه جایی، تخلیه  مصالح در �ار�اه ۱ دست�اه جرثقیل در برخی از روزها  در �ار�اه فعال بوده است.

جهت آرماتورهای ستون سقف بلو� های ABC ،   ۱ دست�اه خم و برش  فعال بوده اند.
جهت آرماتور بندی ستون سقف بلو� های DEF ،   ۱ دست�اه خم و برش فعال بوده اند.

۴- نیروی انسانی 
نیروی آرماتوربندی  و قالب بندی اس�لت بلو�  A , B مجموع نفر- روز۱۴۰ نفر در پروژه مشغول بوده اند.

عملیات �ار�ری ، تخلیه مصالح و تمیز�اری مجموع نفر-روز ۱۸نفر مشغول بوده اند.
جهت نقشه برداری و اجرای دقیق ستون ها مجموع نفر- روز ۵ نفر مشغول بوده اند.
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باز�ردن اس�افولد زیر سقف دوم بلو�B پارت اول



B پارت اول  بتن ریزی ستون های سقف سوم بلو� 



B پارت دوم بتن ریزی سقف دوم بلو� 



A بتن ریزی سقف ششم بلو� 



B A و رام�ا و خط تراز ستون های سقف سوم بلو�  پیاده سازی خط تراز خرپشته 

A قالب بندی سقف و ستون های خر پشته ی بلو� 



B زیر سازی سقف سوم بلو� 

A قالب بندی سقف و ستون های خر پشته ی بلو� 



B زیر سازی سقف سوم بلو� 

اجرای طاق ضربی سرویس پله غربی
 بلو� B از زیر زمین به اول



خا�برداری دور ستون های الحاقی جهت �اشت میل�رد


