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تگرچیمسکونیمدیریت روابط عمومی پروژه



اجرای سقف

کف قالب بندی ،آرماتوربندی،بتن ریزی سقف طبقه هم➢
بال شرقی

بال سقف طبقه اولآرماتوربندی،بتن ریزی قالب بندی،➢
غربی

قالب بندی سقف طبقه اول بال شرقی➢



پارکینگ الحاقی

تکمیل و تحویل آرماتوربندی و بتن ریزی پارت دو➢
فونداسیون پارکینگ الحاقی

سوراخکاری و کاشت آرماتور ریشه و دوخت ستون های ➢
پارکینگ الحاقی

-5قالب بندی،بتن ریزی دیوار حایل شمالی طبقه ➢
پارکینگ الحاقی

ی قالب بندی و بتن ریزی ستون های پارکینگ الحاق➢
-5طبقه 

پارکینگ الحاقی-5چیدمان اسکافولد سقف طبقه ➢
پارکینگ الحاقی-5قالب بندی تیرهای سقف طبقه ➢



بازشوها

قالب بندی،بتن ریزی یک عدد بازشو دیوار حایل ➢
-3جنوبی طبقه 

قالب بندی،بتن ریزی یک عدد بازشو دیوار حایل ➢
-2جنوبی طبقه 

دیوارحایلقالب بندی،بتن ریزی یک عدد بازشو ➢
-1جنوبی طبقه 



نصب تیر و ستون

نصب تیرهای اصلی پارت چهارم بال شرقی و غربی➢
آماده سازی تیرهای اصلی پارت چهارم جهت نصب➢



انباری ها

-3تیغه چینی انباری ها طبقه ➢
-1ساخت و نصب وال پست انباری های طبقه ➢
یک رگه چینی و تیغه چینی انباری ها➢

-1طبقه 



حفرچاه

-6حفاری چاه های جذبی طبقه ➢



تخلیه بار

ا به پوریو اسپالیس های ارسالی از شرکت پوالد ورود تیر ➢
محل پروژه



تصاویر مقایسه ای

1401/04/05
وغربیشرقیبالچهارمپارتاصلیتیرهاینصب

(شمالضلع)

1401/04/29
وغربیاصلی پارت چهارم بال شرقی ادامه نصب تیرهای 

(ضلع شمال)



تصاویر مقایسه ای

1401/04/05
جنوبیقالب بندی ،بتن ریزی بازشوهای دیوارحایل 

-3طبقه 
تیرهای اصلی پارت چهارم بال شرقی و غربینصب 

(ضلع جنوب)

1401/04/29
جنوبیدیوارحایلبازشوهایریزی،بتنبندیقالب

-2،-1طبقات
ادامه نصب تیرهای اصلی پارت چهارم بال شرقی و غربی

(ضلع جنوب)



1401/04/05

تصاویر نقطه ای

ضلع شمال
(1تصویر)



تصاویر نقطه ای

1401/04/16

ضلع شمال
(2تصویر)



تصاویر نقطه ای

1401/04/29

ضلع شمال
(3تصویر)



تصاویر نقطه ای

1401/04/05

ضلع جنوب
(1تصویر)



تصاویر نقطه ای

1401/04/16

ضلع جنوب
(2تصویر)



تصاویر نقطه ای

1401/04/29

ضلع جنوب
(3تصویر)


