
N4عملکرد هفتگی بلوک گزارش

(اسفند ماه19الی 14)

به نام آفریدگار مهربانی ها



اجرای دیوار حائل و برشی

 ضلع -2اجرای آرماتوربندی دیوار حائل طبقه
شمالی پارکینگ 

 ضلع شمالی -2حائل طبقه قالب بندی دیوار
پارکینگ 

 ضلع شمالی -2حائل طبقه بتن ریزی دیوار
پارکینگ 

 ضلع -2اجرای آرماتوربندی دیوار حائل طبقه
پارکینگ شمال شرقی 

 شمال ضلع -2قالب بندی دیوار حائل طبقه
پارکینگ شرقی 

 شمال ضلع -2بتن ریزی دیوار حائل طبقه
پارکینگ شرقی 

 ضلع -1اجرای آرماتوربندی دیوار حائل طبقه
جنوبی برج

 جنوبی ضلع -1قالب بندی دیوار حائل طبقه
برج



اجرای تیر

بقه آرماتوربندی تیرهای اصلی و فرعی سقف ط
ضلع شمال شرقی پارکینگ-2
  بقه تیرهای اصلی و فرعی سقف طقالب بندی

ضلع شمال شرقی پارکینگ-2
بقه آرماتوربندی تیرهای اصلی و فرعی سقف ط

پارکینگغربی ضلع شمال -2
  بقه تیرهای اصلی و فرعی سقف طقالب بندی

پارکینگغربی ضلع شمال -2
برج -1طبقه نصب قالب کف تیر های سقف



اجرای ستون

 بال -1اجرای آرماتوربندی ستون های طبقه
غربی برج

 بال -1ستون های طبقه قالب بندی اجرای
غربی برج

 بال -1ستون های طبقه بتن ریزی اجرای
غربی برج

 ضلع -2های طبقه تکمیل قالب بندی ستون
شمالی پارکینگ

 ضلع شمالی -2های طبقه بتن ریزی ستون
پارکینگ

 ضلع شمالی -2های طبقه دکفراژ قالب ستون
پارکینگ



هاانباری

 بال غربی و  -3دیوارچینی انباری های طبقه اجرای
برجشرقی 

 غربی بال -5اجرای دیوارچینی انباری های طبقه
برج



راه پله و رمپ

بقه تکمیل آرماتوربندی تیرهای رمپ بال غربی ط
-1به -2
بقه تکمیل قالب بندی تیرهای رمپ بال غربی ط

-1به -2
 1به -2رمپ بال غربی طبقه بتن ریزی تیرهای-
 قالب بندی راه پله ضلع جنوبی برج



خاکریزی و تسطیح

عملیات سنگ، قلوه ریزی ضلع شمالی بلوک



ای ضلع شمالینقطه تصاویر

1400.12.16



بیای ضلع شمال غرنقطه تصاویر

1400.12.16



ای ضلع غربینقطه تصاویر

1400.12.14



ای ضلع غربینقطه تصاویر

1400.12.16



ای ضلع غربینقطه تصاویر

1400.12.19


