
1401ماه خرداد

رچیتگمدیریت روابط عمومی پروژه 



اهم فعالیت ها

غربیبال۲۰طبقهچارچوبفوماجرای➢

چهارمنفیطبقهموتورخانهاطفالولهاجرای➢

غربیبال۲۲طبقهکاریکاشیاصالحاجرای➢

G2غربیجنوبضلعسازیمحوطهاجرای➢

جنوبیضلعالبیورودیدرسرروشنایینصب➢

برجمرکزیالبینظافت➢

جنوبیضلعاگزاستکانالبازشویهایدیوارهکاریسیمان➢

پارکینگکشیسیمولولهکشی➢

غربیبال۱۹طبقهورودیدرباصالح➢

غربیبال۲۳طبقههاپلهراهگیریلکه➢

شرقیبالیکمنفیکاذبسقفزیرسازی➢

سهمنفیشمالیضلعداکتکاریسیمان➢

بیغربالسهمنفیطبقهانباریداخلرویهسیمانگیریلکه➢

غربیبال۲۷و۳۶طبقهنظافت➢

غربیبالچهارمنفیکاذبسقفزیرسازی➢

شرقیبالیکمنفیکنافنصب➢

شرقیبال۲۲طبقهکاریگچوسرامیکگیریلکه➢

دومنفیطبقههاانباریروشناییفوالدیلولهنصب➢

دومنفیطبقههاانباریروشناییتونلیچراغمونتاژ➢

شرقیبال۱۸طبقهراهروسنگگیریلکه➢

غربیبال۲۸طبقهواحدداخلنصبیاتتکمیل➢

شرقیبال۲۵طبقهارتقطعیرفع➢

غربیبال۱۹طبقهکردنفیوژن➢

برجسبزفضایآبیاریجهتلولهنصبمحلخاکبرداری➢



اهم فعالیت ها

شرقیبالامنالبینظافت➢

شرقیهمکفبرقاتاقکاریسیمان➢

انقطاعدرزپوششاجرای➢

غربیباملولهکشیاجرای➢

ولتکیلو۲۰برقتابلوانتقال➢

برججنوبیمحوطهسبزفضایکاشتشروع➢

جنوبیمحوطهسبزفضایکاشتآغاز➢

غربیبال۲۸طبقهدوربیننصبوکشیکابل➢

غربیبامچراغنصبولولهکشی➢

دوربینکشیکابلاجرای➢

غربیبال۱۴و۱۳طبقهنظافت➢

یکمنفیطبقهاگزاستهایکانالدیوارهکاریسیمان➢

شمالیمحوطهزیرسازیجهتریزیقلوه➢

شرقیبالچهاررمپقرنیزسنگتکمیل➢

شرقی۲۷طبقهنصبیاتاجرای➢

یکمنفیترانساتاقتکمیل➢

برجشمالیضلعسازیمحوطهوکاریجدولاجرای➢

دومنفیطبقهکشیسیموکشیلوله➢

۲۷طبقهفیوزجعبهتکمیلاجرای➢

دومنفیطبقهانباریکلیدنصب➢

شمالیضلعسازیمحوطهالیبیدوکیوبسنگورود➢

تاسیساتییکطبقههواسازکانالاجرای➢

البیهایستونپایروشنایینصب➢

سهمنفیطبقهشویکفلولهحفاظاجرای➢



اهم فعالیت ها

دومنفیطبقهانباریروشناییکشیسیم➢

شرقیبال۲۲طبقهواحدهاداخلبرقنواقصتکمیل➢

شرقیبال۲۶طبقهویدهایورقرویپوستهکندن➢

غربیبال۲۸طبقهسرامیکاصالح➢

غربیبال۸طبقهحماموسرویسکاذبسقفاجرای➢

غربیبال۱۲طبقهویدورقاصالح➢

شمالیضلعچهارمنفیکاذبسقف➢

دومنفیهاانباریفوالدیلولهنصب➢

یکمنفیطبقهکشیکابلعملیاتتکمیل➢

چهارمنفیطبقهامنفضایراهروسنگتکمیل➢

شرقیبال۲۰طبقههاپردهجایگچکاری➢

دوبلکسواحد۲۷طبقهچراغنصب➢

برجشمالیضلعسازیمحوطهاجرای➢

شرقیبامپشتلولهوچراغنصب➢

شرقیبالپریزنصباجرای➢

آسانسوراتاقکداخلکشیلوله➢

شرقیبامپشتکشیلوله➢

غربیبالهواسازکانالنصب➢

غربیبال۴طبقهایپردهجااصالح➢

غربیبال۲۸طبقهسرامیکاصالح➢

شرقیبالباسداکتاتاقکاریسیمان➢

غربیبال۲۶طبقهنظافتاجرای➢

غربیبالطبقهنیمهواسازهایلولهجوشکاری➢

یکمنفیطبقههواسازکانالساخت➢



اهم فعالیت ها

غربیبال۴منفیطبقهکاذبسقف➢

سهمنفیطبقهشویکفلولهحفاظساخت➢

یکمنفیطبقهبرقترانساتاقعملیاتتکمیل➢

غربیبال۲۶طبقهنظافتاجرای➢

شرقیبال۲۷طبقهکاشیگیریلکه➢

چهارمنفیطبقهموتورخانهبهداشتیسرویسکاریکاشی➢

غربیبال۲۴طبقهپردهمحلاصالح➢

برجشمالیضلعسازیمحوطه➢

غربیبال۲۶طبقهسرامیکاصالحاجرای➢

شرقیبال۱۹طبقهکاشیگیریلکه➢

غربیبال۱۳طبقهایرادرفع➢

غربیبالدومنفیطبقهکاذبسقفزیرسازی➢

برجشمالیضلعسازیمحوطهعملیاتانجام➢

برجشمالیضلعکاریجدولاجرای➢

شرقیبالچهارمنفیطبقهانباریداخلسیمانکاریاجرای➢

چهارمنفیطبقهاطفالولهجوشکاریاجرای➢

غربیبالچهارمنفیطبقههاانباریکشیلولهاجرای➢

برجشرقیضلعضایعاتوهانخالهپاکسازی➢

غربیبال۲۵طبقهسرامیکاصالحاجرای➢

شرقیبال۲۱طبقهواحدهاهایدربنواقصرفع➢

تاسیساتیاولطبقههواسازکانالساختاجرای➢

غربیبالتاییسهآسانسورچالهنظافت➢

شرقیبالچهارمنفیطبقهکفسنگتکمیل➢

شرقیبالچهارمنفیطبقهپالسترسیماناجرای➢



اهم فعالیت ها

غربیبال۱۰طبقهسنگاصالحاجرای➢

غربیبالوویدکفکاریسرامیکاجرای➢

شرقیبال۳طبقهبرقپانچرفعاجرای➢

انقطاعدرزبینبردسمنتنمایاجرای➢

چهارمنفیطبقهکشیکابلاجرای➢

شرقیبالچهارمنفیطبقهقرنیزسنگنصباجرای➢

شرقیبالچهارمنفیطبقهروراهسنگکشیبنداجرای➢

شرقیبالیکمنفیطبقههاانباریدیوارترمیماجرای➢

شرقیبال۲۵طبقهراهروهانظافت➢

غربیبال۱طبقهراهروبدنهسنگاجرای➢

غربیبالچهارمنفیطبقهکشیسیموگذاریلولهاجرای➢

شرقیبالچهارمنفیطبقهکفسنگتکمیل➢

غربیبالطبقهنیمراهروکشیسیماجرای➢

اولطبقههایهواسازبهرسانیبرقاجرای➢

سهمنفیطبقهتاسیساتیهایلولهرویکاریسیمان➢

شمالیمحوطهپلهسنگاجرای➢

چهارمنفیطبقهکشیکابلاجرای➢

چهارمنفیطبقهموتورخانهاطفالولهجوشکاریاجرای➢

برجشمالیضلعسازیمحوطهاجرای➢

غربیبالدوتاییآسانسوردربدوراستونیتنصبآغاز➢

برجمرکزیالبینظافتاجرای➢

یکمنفیطبقهچراغنصب➢

یکمنفیطبقهکاذبسقفهایتایلتکمیل➢

شمالیمحوطهپلهسنگتکمیل➢



اهم فعالیت ها

غربیبال۲۷طبقهسیوییوپیزهوارهایتکمیل➢

شرقیبال۲۸طبقهکاذبسقفاجرای➢

شرقیبال۲۸طبقهدوبلکسواحدپلهراهرابیتساجرای➢

شرقیبالوویدورقگیریلکه➢

شرقیبالچهارمنفیطبقههاانباریسیمانکاریاجرای➢

غربیبالاولطبقههواسازکشیسینیاجرای➢

شرقیبال۲۲طبقهشوتینگکاذبسقفاجرای➢

شمالیمحوطهسبزفضایآبیاری➢

دومنفیطبقهکاذبسقفزیرسازیتکمیل➢

آسانسورهااندازیراهجهتتاییسهآسانسورچالهسازیآماده➢

کارگاهبهالبیهایمصنوعیگلوهاگلدانورود➢

دومنفیطبقهتاسیساتیهایلولهرویسیمانکاریاجرای➢

چهارمنفیطبقهکشیکابلاجرای➢

۲۲بقهطبادتونلبهمشرفواحدبالکنقسمتکامپوزیتورقاجرای➢

غربیبال۲۶طبقهسیویپییوپنجرهودربنواقصکردنبرطرف➢

شرقیبال۱۶طبقهکاشیگیریلکهاجرای➢

شرقیبال۲۸طبقهدوبلکسواحدپلهسنگاجرای➢

شرقیبالچهارمنفیطبقهچینیتیغه➢

چهارمنفیطبقهروشناییکشیسیماجرای➢

شمالیمحوطهپلهراهدیوارهدرپوشسنگاجرای➢

هموتورخانبویلرهایاندازیراهجهتگازوئیلمخازنپرکردن➢

غربیبالاولطبقهالکتریکیتاسیساتعملیاتاجرای➢

شرقیبال۲۱و۲۰و۱۸و۱۵طبقاتکاشیگیریلکه➢

غربیبالچهارمنفیطبقهحریقاعالنکشیکابل➢



اهم فعالیت ها

انباریداخلرویهسیمانگیریلکه➢

غربیبال۲۹طبقهآسانسوردربجلوسنگاصالح➢

چهارمنفیطبقهاطفالولهبستاجرای➢

بامپشتبرقکشیلولهاجرای➢

هاپارکینگبرقروکارلولهنصبوبرشکاری➢

غربیبالتاییسهآسانسورامنالبیدیوارسرامیکگیریلکه➢

شرقیبال۱۵طبقهراهرونظافت➢

غربیبال۲۹طبقهhdfدربنصب➢

چهارمنفیطبقهپلهراههایدیوارگیریلکه➢

شرقیبالسهمنفیطبقهچینیرگهیک➢

چهارمنفیطبقهبرقلولهساپورتاجرای➢

انقطاعدرزپوششاجرای➢

غربیبال۱۹طبقهباسداکتاتاقگیریلکه➢

غربیبال۱۸طبقهورودیدرباطراففوماجرای➢

شرقیبال۲۶طبقهکاذبسقفگیریلکه➢

سهمنفیطبقهتاسیساتداکتسیمانکاری➢

سهمنفیطبقهشرقیبالپلهراههایسنگترمیم➢

غربیبالیکمنفیطبقهتایلنصب➢

دومنفیطبقهانباریداخلرویهسیمانگیریلکه➢

برجانقطاعدرزباقیماندهنمایاجرای➢

سهمنفیطبقهچراغنصب➢

غربیبالراهروسنگگیریلکه➢

جنوبیضلعالبیورودیدرسرروشنایینصب➢

کناریهایقسمتدرانقطاعدرزبردسمنتاجرای➢



اهم فعالیت ها

یکمنفیطبقهترازدرموتورخانهنورگیردیواررویهسیمانکاری➢

غربیبالدومنفیطبقهکاذبسقفاجرای➢

شرقیبالسهمنفیطبقهتاسیساتساپورتجوشکاریاجرای➢

یکمنفیطبقهانباریداخلسیمانکاریتکمیل➢

سهمنفیطبقههاانباریروشناییکشیلوله➢

غربیبال۲۰طبقههاچارچوبفوماجرای➢

غربیبال۲۳طبقهآسانسوردوراجرای➢

۱۹طبقهانقطاعدرزاجراییعملیات➢

غربی۲۹طبقهhdfدرباصالحونصب➢

غربیبالسهودومنفیطبقاتهاانباریروشناییکشیسیمولولهکشی➢

البیروشنایینصبیاتتکمیلجهتداربستنصب➢

یکمنفیطبقهجنوبضلعمینرالاجرای➢

یکمنفیطبقهمداربستهدوربیننصب➢

غربیبالهواسازاتاقکاریسینیاجرای➢

غربیبالهاهواسازمحدودهدربمحلاصالح➢

بادتونلبهدسترسیدربمحلاصالح➢

شرقیهواسازاتاقکشیکابل➢

غربیاولطبقهنصبیاتاجرای➢

غربیبال۱۵طبقهبالکنایجاپردهاجرای➢

چهارمنفیطبقهحریقاعالمکشیکابل➢

شرقیبال۵طبقهراهرویکاری،گچوگیریلکه➢

شرقیبالهمکفطبقهراهروداکتچینیدیوار➢

شرقیبالدوتاییآسانسورسرویسوتعمیر➢

غربیبال۱۴طبقههایپردهجاکاریگچ➢



اهم فعالیت ها

موتورخانهدودکشدورنمایآلومینیومیهایورقنصب➢

شرقیاولطبقهسقفیتاسیساتسینیهایساپورتنصب➢

شمالیضلعچیلرسنکرونتابلونصب➢

شرقیبالتاییسهآسانسورچالهگیریلکهوبنایی➢

چهارمنفیطبقهموتورخانهگرمآبلولهجوشکاری➢

غربیبال۱۸طبقهupvcزهوارهایتکمیل➢

غربیبال۴به۳منفیرمپکنافنصب➢

غربیبالاولطبقهبرقسینیوهاساپورتنصب➢

شمالیمحوطهپلهکاریسنگتکمیل➢

۲۴طبقهموتورخانهدودکشنمایآلومینیومیورقهاینصب➢

غربیبال۱۹طبقهمشاءراهرونظافتوپاکسازی➢

شرقیبالسهمنفیطبقهتاسیساتداکتسیمانکاری➢

شمالیضلعیکمنفیداکتداخلرویهسیمان➢

شمالیضلعسازیمحوطهوکاریجدولتکمیل➢

شرقیبالطبقهنیمسربندیاجرای➢

جنوبیضلعافقیوالکرتنبازشوهاینصب➢

شرقیبالچهارمنفیطبقهچینیتیغه➢

شرقیبالهواسازاتاقچراغنصب➢

غربیبالهواسازکشیلولهاجرای➢

شرقیبالتاییسهآسانسورگیریلکهوتمیزکاری➢

شرقیبامموزاییکگیریلکه➢

شرقیبالدومنفیطبقهکاریسیماناجرای➢

شرقیبالچهارمنفیطبقهقرنیزسنگاجرای➢

غربیبالخرپشتهمینرالاجرای➢



اهم فعالیت ها

بامپشتهایفناگزاستنصبجهتفلزیپایهچهارساخت➢

هاپارکینگاگزاستهایکانالساخت➢

غربیبالآسانسورهاامنالبیروشنایینصبیاتتکمیل➢

اندازیراهجهتغربیبالتاییسهآسانسورسازیآماده➢

شرقیبال۱۶طبقهباسداکتداخلسیمانگیریلکه➢

شرقیبالچهارمنفیطبقهقرنیزسنگپشتریزیدوغاب➢

شرقیبالچهارمنفیطبقهقرنیزسنگنصب➢

شمالیمحوطهکیوبسنگنقصرفع➢

همکفطبقههایکوئلفنترموستاتنصب➢

برجشمالیمحوطهکاریسنگگیریلکه➢

شرقیبال۲۸طبقهراهروکاذبسقفاجرای➢

۱۲طبقهمجددپانچرفع➢

محوطهدرفناگزاستساپورتساخت➢

اولطبقهروکارپریزهایوکلیدنصب➢

بامپشتدرنصبجهتفناگزاستهایپایهساخت➢

شرقیبال۲۸طبقهدوبلکسواحدگچکاری➢

غربیبال۷طبقهپانچرفع➢

غربیبال۳طبقهکفسرامیکاصالح➢

غربیبالوویدکفسرامیکاجرای➢

چهارمنفیکاذبسقفزیرسازیاجرای➢

غربیبالهاآسانسورهایپایهرویهپوششنصب➢

شرقیبامموزاییکگیریلکه➢

غربیبال۴و۳،۲،۱طبقاتدرایرادرفع➢

یکمنفیطبقههاانباریدودبندیاجرای➢



اهم فعالیت ها

غربیبال۸طبقهکشیبنداصالح➢

آسانسورهاامنالبیهایسرامیککنجنوارنصب➢

چهارمنفیبرقلولهجهتساپورتساخت➢

البیورودیایپوستهدونمایورقتکمیلجهتداربستنصب➢

غربیبالسهمنفیطبقهتاسیساتیداکتسیمانکاری➢

غربیبال۲۴طبقهسرامیکاصالح➢

غربیبال۱۴طبقهقرنیزسنگاصالح➢

شرقیبالسهمنفیطبقهپلهبغلگچاندود➢

شمالیضلعسازیمحوطهعملیاتجهتبردارینقشهاجرای➢

جنوبیضلعتجاریکوئلفننصب➢

جنوبیضلعپلتفرمنظافت➢

شرقیبالچهارمنفیطبقهرویهسیمان➢

یکمنفیطبقهکاذبسقفهایتایلتکمیل➢

منفیقهطبموتورخانهطبقهموتورخانهگرمآبدیگمشعلتنظیم➢

چهار

شرقیبالچهارمنفیطبقهرویهسیمان➢

شرقیبالآسانسوراندازیراهوتکمیل➢

چارمنفیطبقههاانباریداخلقرنیزسنگنصب➢

غربیبال۱۹طبقهایرادرفع➢

شرقیبالچهارمنفیطبقهموتورخانهکفسنگتکمیل➢

شرقیبال۲۷طبقهپلهراهنظافت➢

غربیبال۲۰طبقهکاریسیمانرویهاصالح➢

چهارمنفیطبقهموتورخانهکاریگچ➢










































































































