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 برشیاجرای دیوار حائل و 

  تکمیل قالب بندی، بتن ریزی و دکفراژ
ضلع شرقی  5، زون -2دیوار حائل طبقه 
 پارکینگ الحاقی

  تکمیل قالب بندی، بتن ریزی و دکفراژ
ضلع شرقی  3، زون -2طبقه برشی دیوار 

 برج اصلی
 6، زون -2حائل طبقه آرماتوربندی دیوار  

 جنوب پارکینگ الحاقیضلع 
 4، زون -2حائل طبقه آرماتوربندی دیوار 

 الحاقیپارکینگ غرب و جنوب غربی ضلع 
 4، زون -2حائل طبقه قالب بندی دیوار  

 الحاقیضلع غرب و جنوب غربی پارکینگ 
 حائل آرماتوربندی و قالب بندی دیوار

جنوب و شرق ضلع  7، زون -2طبقه 
 الحاقپارکینگ 



 اجرای سقف  

 قالب کف تیرهای اصلی و فرعی نصب
 اصلیبرج   3زون  -2سقف طبقه 

 نصب قالب کف تیرهای اصلی و فرعی
 پارکینگ الحاقی 4زون  -2سقف طبقه 

  تیرهای اصلی آرماتوربندی و قالب بندی
 برج اصلی  3زون  -2و فرعی سقف طبقه 

 اصلی و قالب بندی تیرهای آرماتوربندی
پارکینگ  4زون  -2و فرعی سقف طبقه 

 الحاقی
 برج  1زون  -2ریزی سقف طبقه بتن

 اصلی
 4زون  -2بتن ریزی سقف طبقه 

 پارکینگ الحاقی 



 نصب پنل سقف

 اصلیقسمت برج  1زون  -2نصب پنل سقف طبقه 
 پارکینگ الحاقی 4زون  -2نصب پنل سقف طبقه 
 ضلع شرقی -2نصب پنل رمپ طبقه 



 اجرای ستون

 و قالب بندی ستون های آرماتوربندی
 4و  6زون  -2پارکینگ الحاقی 

 های پارکینگ بتن ریزی و دکفراژ  ستون
 4و  6زون  -2الحاقی 

 2های پارکینگ الحاقی بتن ریزی ستون-  
   7زون

 1زون  -1ستون های طبقه آرماتوربندی 
 اصلیبرج 

  1زون  -1ستون های طبقه قالب بندی 
 اصلیبرج 

 اجرای سیستم ارت و همبندی ستونها برج
 الحاقیاصلی و پارکینگ 



 راه پله

 1زون  -2، برج اصلی طبقه 2پله شماره قالب بندی و آرماتوربندی راه 
  شرقیضلع  -2تیرهای رمپ طبقه بتن ریزی 



 تسطیحو  خاکریزی

متراکم و تسطیح و رگالژ و آبپاشی و  اجرای خاکریزی
 بلوکالیه های خاک ضلع جنوبی و شمال غربی نمودن 

 زیرسازی و پاشش پرایمر و نصب عایق ژئودرین اجرای
 جنوبی و شرقیدر پشت دیوار ضلع 



 ای ضلع جنوبینقطه  تصاویر

1401.02.17 



 ای ضلع غربینقطه  تصاویر

1401.02.19 



 ای ضلع غربینقطه  تصاویر

1401.02.21 



 ای ضلع شرقینقطه  تصاویر

1401.02.18 



 ای ضلع شرقینقطه  تصاویر

1401.02.20 


