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 اولبخش 

شمیران  تعاونی مسکن قرارداد مشارکت در ساخت

 3کارمندان شهرداري منطقه 

 

0221 ارديبهشت – 7گزارش ماهیانه شماره   

 منطقه یک تهران )شمیران(شهرداری کارفرما : تعاونی مسکن 

 همکارانگروه مهندسی پژمان جوزی و :  شریک

 
 

 

 

 

 

 

 

0441ماه  اردیبهشتو یکم  سيمنتهي به   

 تعاوني مسکن شمیران

11قدس، خیابان شهید باهنر، ابتدای دزاشیب، بن بست جعفری، پالك  تهران، تجریش، میدان  



 منشور اقلیم سازه
 (سهامي خاص)

 پروژه احداث مجتمع تجاری و مسکونی دنیز
 0011ماه  اردیبهشت گزارش ماهیانه:  عنوان

 

 

 

 برنامه ریزی و کنترل پروژهگروه مطالعاتي:  BC-MR-0007: شناسه 31/20/1022تاريخ:  0صفحه :  شماره

 

 

 

 

 

 فهرست مطالب

 3 .................................................................................................................................................................................................................. مشخصات پروژه

 0 ................................................................................................................................................................................................. نیزم  تیموقع يپالن کل

 5 ............................................................................................................................... 1044ماه  بهشتیم اردکیو  يس خیاقدامات انجام شده تا تار

 11 ......................................................................................................................... بهشتیشده در ماه ارد لیتکم ایدر دست اقدام و  یها تیفعال

 10 ........................................................................................................................................................................................................ منابع پروژه تیوضع

 10 ..................................................................................................................... بهشتیموجود درکارگاه در ماه ارد زاتین آالت و تجهیشرح ماش

 15 .................................................................................................................. بهشتیموجود درکارگاه در ماه ارد زاتین آالت و تجهینمودار ماش

 11 ....................................................................................................................................... بهشتیموجود در کارگاه در ماه ارد يانسان یرویشرح ن

 11 ........................................................................................................................................................ بهشتیشرح مصالح وارده به کارگاه در ماه ارد

 11 .................................................................................................................................................................................... پروژه يکیزیف شرفتیگزارش پ

 33 ................................................................................................................................... يشده و الزم االجرا در ماه آت ينیش بیپ یفهرست کارها

 30 ................................................................................................................................................................................................... پروژه یریگزارش تصو

  



 منشور اقلیم سازه
 (سهامي خاص)

 پروژه احداث مجتمع تجاری و مسکونی دنیز
 0011ماه  اردیبهشت گزارش ماهیانه:  عنوان

 

 

 

 برنامه ریزی و کنترل پروژهگروه مطالعاتي:  BC-MR-0007: شناسه 31/20/1022تاريخ:  3صفحه :  شماره

 

 مشخصات پروژه
 

 اصلي 35 ثبتي پالك دانگ با موضوع مشارکت در ساخت شش  19/43/1399مورخ    104/ت م/9قرارداد شماره  

و گروه  1منطقه  شهرداری کارمندان شمیران مسکن تعاوني في مابین شرکت نهم ملکي قطعه فرعي، 3931 از

 مهندسي پژمان جوزی و شرکاء  با مشخصات ذیل منعقد گردیده است.

 شمیران مسکن تعاوني شرکت نهم ملکي قطعه فرعي، 3931 از اصلي 35 ثبتي پالك دانگ شش ساخت در مشارکت

 مورخ 14434331 شماره به صادره پروانه ساختماني مطابق میگردد متعهد شریک که)  1 منطقه شهرداری کارمندان

سرمایه  مدیریت، به نسبت ساخت هزینه های پرداخت تمامي ضمن 14413943 شهرداری پرونده در 1391/  9/  13

 قطعه در مجتمع، تجهیزات و تأسیسات یکساله و نگهداری تعمیر همچنین و مجتمع کل ساخت طراحي، گذاری،

 و ذیل شرح به مخابرات پروژه جنب متری، 35 بلوار اوشان، ارتش، بلوار بزرگراه درتهران، واقع تعاوني به متعلق زمین

 ایرس و مسکن و زمین ملي مقررات و شهرسازی ضوابط طبق موارد و سایر پروژه کل دیوارکشي و سازی محوطه انجام

 رد که فني مشخصات و اجرایي نقشه های طبق مربوطه کارهای کلیه با برچیدن کارگاه و تجهیز همراه به ضوابط

 .میرسد تعاوني تأیید به و تهیه توسط شریک قرارداد این اجرای ادامه

 

 ياخذشده توسط تعاون يپروانه ساختمانمشخصات موضوع قرارداد بر اساس  - 1جدول شماره 

 کاربری مساحت عرصه )مترمربع( شماره پالک رديف
 مساحت زيربنای مجاز

 طبق پروانه ساختماني )مترمربع( 

1 9/3931/35  

13/1335  

1با توجه به توضیحات تبصره   

قرارداد حاضر 3ماده 3-1بند   

 11544 مسکوني

 3444 تجاری

11/33113 پارکینگ مسکوني  

43/3314 پارکینگ تجاری  

5/15413 پله و آسانسور  

 سطح موجود محوطه سازی

 

شرکت مهندسین مشاور منشور اقلیم به خدمات مدیریت طرح پروژه از طرف تعاوني مسکن شمیران به عنوان کارفرما، 

 واگذار گردید.  41/41/1399مورخ   104/ت م/1  شماره سازه طي قرارداد
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 پالن کلي موقعیت  زمین
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 0221ماه  ارديبهشتم و يکتاريخ سي  اقدامات انجام شده تا
 

 موارد حقوقي و قراردادی  الف :

 رفع معارض :

 الح ابعاد زمین در جهت رفع هر گونه معارض اص 

  رفع توقیف سند زمین )توضیح اینکه بدلیل عدم پرداخت عوارض مربوط به سازمان تامین اجتماعي سند

 زمین توقیف بوده است(

  اخذ نامه از شهرداری بابت لزوم خاکبرداری محدوده بین خط گود و زمین ملک مجاور)برج ستاره( و

ابالغ به مالکین مربوطه )تعاوني مسکن مخابرات(. توضیح اینکه محدوده بین دو زمین عرض محدودی 

نمي باشد و لذا این حجم خاك ك موجود که به صورت دستي هم مي باشد امکان پذیر خادارد و حفظ 

 برداشته شده و بعد از احداث فونداسیون ساختمان ، مجدد بکفیل خواهد شد .

 در دست اقدام( پیگیری اخذ جواز جدید ساختمان ( 

 ب : تامین زير ساخت ها 

 : سیستم های ارتباطي 1

  خط  14اخذ انشعاب تلفن 

 سیستم سانترال برای خط داخلي تلفن و برقراری شبکه ( داخليIntera Net) 

 برقراری  اینترنت کابلي و وای فای 

 : برق رساني  3

  154و144 تامین برق توسط سه دستگاه ژنراتور ( کاوآKVA) 

  آمپر و انتخاب پیمانکار جهت کابل کشي و نصب تابلوی اصلي  354اخذ انشعاب  برق کارگاهي 

 : انشعاب گاز کارگاهي  3 

  35ظرفیت جي اخذ انشعاب گاز کارگاهي با 

  لوله کشي گاز داخل کارگاه جهت موتور خانه 

 : انشعاب آب   0

  لیتر( و نصب تصفیه خانه برای مصارف بهداشتي  15444نصب دو منبع آب )به ظرفیت کل 

 تامین آب آشامیدني توسط تانکر 

 در دست اقدام( پیگیری برقراری انشعاب آب ( 

 ج : آماده سازی زمین و حراست کارگاه

 سازی نقاط نقشه برداری روی زمین پیاده 

 تسطیح و حصارکشي دور زمین 

 نصب درب ورودی کارگاه 
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 اجرای فضای سبز ورودی کارگاه 

  در دست اقدام(شن ریزی مستمر جهت جلوگیری از گل و الی شدن مسیر های تردد ( 

 تامین فضای استقرار نفراتد : 

 زیر سازی و اجرای شاسي فلزی جهت نصب کانکس ها 

  دستگاه کانکس دفتری )دو دستگاه در اختیار نمایندگان تعاوني(  13تهیه و نصب و مبلمان 

  دستگاه در مرحله دوم جهت پیمانکاران جزء و  1دستگاه کانکس در مرحله اول و  30تهیه و نصب

 اسکان نیروهای کارگری  

  تامین آبدارخانه و سرویس بهداشتي برای مجموعه های دفتری و کارگری 

 تامین سرمایش کلیه کانکس ها از طریق کولر آبي 

 تامین گرمایش کلیه کانکس ها از طریق سیستم موتورخانه و رادیاتور شوفاژ 

 برچیدن کانکس های روی ساختمان تعمیرگاه به دلیل هشدارهای ایمني اداره برق 

  احداث اسکلت فلزی و نصب تعداد نه کانکس در مجاور کانکس های دفتری موجود در حاشیه پیاده

 رو خیابان دریا 

 ه : کنترل تردد و حفاظت فیزيکي پروژه

  ساعته کارگاه 30عقد قرارداد حفاظت فیزیکي با گروه حراست مورد تائید نیروی انتظامي و نگهباني 

 دستگاه دوربین  04ینگ شامل نصب و راه اندازی سیستم مونیتور 

  احداث اتاق کنترل ورود و خروج و سیستم ساعت زن 

 و : تامین زمین جهت تجهیز کارگاه  

هزار متر مربع اجاره شده و اقدامات  11توضیح : بدلیل محدودیت فضا در زمین پروژه، زمین مجاور شرقي به مساحت 

 :زیر در آن انجام شده است 

  تسطیح زمین و تخلیه نخاله ها و وسایل اضافه از آن 

  حصارکشي دور زمین مربوطه 

  نصب درب کارگاهي بزرگ جهت تردد ماشین آالت سنگین 

  ساعته در ورودی زمین  30احداث اتاقک نگهباني 

 ز : ساختمان های پشتیباني   

 تامین دو دستگاه کانتینر به عنوان انبار 

  بین دو کانتینراحداث فضای انبار روباز 

  در حال حاضر در اختیار پیمانکار پایدارسازی استتامین فضای سایت آرماتور(). 

 احداث موتورخانه شوفاژ 

 برچیدن سقف تعمیرگاه بنا به هشدار ایمني اداره برق 
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  ایمن سازی ساختمان تعمیرگاه در مقایل برق فشار قوی و شروع به اجرای سقف غیرفلزی برای آن

 اقدام()در دست 

 ح : تاسیسات و تجهیزات کارگاهي 

  تن و اخذ تائیدیه استاندارد آن 14تامین و نصب کامل یک دستگاه باسکول 

  احداث اتاق آزمایشگاه جهت آزمایش نمونه بتن 

 ورود تجهیزات آزمایشگاه 

  تني 144تامین و نصب دو دستگاه سیلوی سیمان 

  متر مکعبي  4.5خرید و نصب یکدستگاه بچینگ 

 نصب ستون های فلزی، نصب پانل های پیش ساخته و تکمیل دیواره های جداکننده مصالح بچینگ 

 تکمیل محل بارگیری تراك ها در بچینگ 

 برق رساني و آبرساني به بچینگ 

 تامین مصالح شنو ماسه و سیمان 

 احداث حوضچه پساب دوم بچینگ 

 ط : تامین ماشین آالت سنگین

  تامین و نصب مخزن گازوئیل برای سوخت ماشین االت 

  تامین یک دستگاه لودر 

 دستگاه پمپ بتن زمیني و ملحقات مربوطه تامین یک 

  تني پتن 13تامین و اورهال یک دستگاه تاور کرین 

 )تامین یک دستگاه باالبر کارگاهي )آلیماك  

  و یک دستگاه بنز خاورتامین یک دستگاه میکسر بتن، یک دستگاه میني لودر باب کت 

  دستگاه میکسر بتن و یک دستگاه پمپ زمیني دوورود  

 تامین یک دستگاه جرثقیل سه تن 

  تن( در ضلع شمالي  13ثابت )پتن نصب تاورکرین 

 احداث حوضچه پساب سوم 

 نصب مخزن ذخیره پساب و خط پمپاژ 

 ) در ضلع شمال شرقي سایت نصب یک دستگاه آلیماك )باالبر 
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 طراحی
همزمان با عقد قرارداد ، تیم های طراحي پروژه انتخاب شده بنا بر اطالعات اخذ شده از شریک محترم (  )توضیح : 

 .تاکنون اقدامات زیر در فرایند طراحي انجام شده است   واند 

 

   پايدارسازی الف :

  ) انتخاب و عقد قرارداد با پیمانکار )شرکت بسپار پي ایرانیان 

  و مطالعات زمین شناسيبازدید میداني 

 طراحي سیستم پایدارسازی گود 

  طراحي سیستم پایدارسازی مجاور برج ستاره 

 

  طراحي اصلي ساختمان ب :

  عقد قرارداد با تیم های طراحي 

  تعاونيبه  ارائهاولیه معماری و  طرحتهیه 

  نهایي و نقشه های فاز صفر تهیه شده و تقیسم بندی  ایدهتنظیم جدول تفکیک واحد ها بر اساس

 واحد ها بین طرفین قرارداد )تعاوني و شریک( 

 نهایي شدن هماهنگي بین تیم های طراحي  

 آماده شدن نقشه های سازه ای فونداسیون و اسکلت تا تراز صفر  

 در دست اقدام( فاز دو طراحي در دیسیپلین های معماری، سازه، برق و مکانیک( 

 

  طراحي  سیستم زهکشي ج :

  انتخاب و عقد قرارداد با پیمانکار سیستم زهکشي 

  نهایي شدن طراحي سیستم زهکشي 

   برآورد مصالح و اقدام جهت تامین 

 

  ارتینگطراحي  سیستم  : د

 در دست اقدام( انتخاب و عقد قرارداد با پیمانکار سیستم ارتینگ( 

 در دست اقدام( طراحي سیستم ارتینگ( 

 در دست اقدام( برآورد مصالح و تامین( 
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 ساخت

 عملیات خاکي -1

ط از سطح زمین به عمق متوس گود برداریتوضیح : طرح ساختمان مشتمل بر هفت طبقه پارکینگ است و لذا نیاز به 

 .باید از گود خارج شود هزار متر مکعب 114حدود  حجم خاکيمتر( و  34تا  30مي باشد )از  متر 31

 الف  : تجهیز کارگاه 

 انتخاب پیمانکار حمل خاك و عقد قرارداد 

  استقرار نفرات در سه دستگاه کانکس تحویلي 

 ش تدریجي ناوگان تا حد چهار دستگاه بیل مکانیکي،یتامین یک دستگاه بیل مکانیکي در ابتدای کار و افزا 

. ه بابکتیک دستگا ،لدوزر )مقطعي(یک دستگاه بو، دستگاه پیکور، یک دستگاه لودر)مربوط به شرکت( یک

 دستگاه تراك میکسر و یک دستگاه جرثقیل. سه

  دستگاه بسته به حجم خاك قابل حمل  54تا  34تامین کامیون برای حمل خاك از 

 ب  : عملیات اجرايي  

  مرداد آغاز شده است )مغزه برداری(. 3دپوی خاك توسط بیل مکانیکي در محدوده شمالي زمین از 

 رمپ دسترسي در وسط گود و اصالح مستمر آن متناسب با پیشرفت کار ایجاد 

  1399مرداد  19شروع حمل شبانه خاك از تاریخ 

 خاکبرداری کنترل شده محدوده مجاور برج ستاره تا تراز زیر فونداسیون با مالحظات ایمني 

 پنل برداری سطوح دیواره جهت انجام عملیات پایدارسازی 

 گ پیدا شده در حین خاکبرداریپیکورزني سنگ های بزر 

 زني خاك در طول روز دپو 

 ًمترمکعب( از پروژه حمل شده است. 141353)معادل  سرویس خاك 13500 تا این تاریخ جمعا 

  مي باشد.  متر مکعب( 1104سرویس معادل ) 134عملکرد این ماه 

 

 عملیات پايدارسازی ديواره های گود -0

بدون شیب انجام مي گیرد و لذا الزم است همزمان با خاکبرداری گود ؛ دیوارهای  توضیح : گودبرداری به صورت کات و

 .گود به روش مناسب )نیلینگ ، استرند یا ستون های برلني (پایدارسازی شوند

  تجهیز کارگاه الف  :

  دستگاه کانکس تحویلي 13استقرار نفرات در . 

  یک دستگاه کیسینگ، چهار دستگاه کمپرسور، ورود تجهیزات پایدارسازی شامل سه دستگاه دریل واگن ،

دو دستگاه شاتکریت ، یک دستگاه دیزل ژتراتور و یک ست تزریق، تانکر هوا ، تانکر آب و تانکر گازوییل و 

 . قیف شاتکریت و  تجهیزات تست کشش
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  تحکیم ديواره هاعملیات  ب  :

   مرداد عملیات پایدارسازی آغاز  11و از تاریخ خاکبرداری پله اول در ضلع شمالي زمین مرداد  15از تاریخ

 .شد

  این در و  شده است. پانل برداری و مش و شاتکریتاز سطح دیواره ها متر مربع  9431تا این تاریخ حدود

 متر مربع بوده است.1454ماه حدود 

  متر  1144 ماه حدود این درو  متر طول 34931 تا این مقطع حدوداز ابتدای پروژه  حفاری و تزریقمیزان

 بوده است. طول

  عدد مي باشد. 95 این ماهو در عدد  930 از ابتدای پروژه تا این تاریخ گمانه های کامل شدهتعداد 

 

  ات سازه نگهبان مجاور برج ستارهج  : عملی

طول معادل متر  535شریک طبق گزارش آذر ماه شروع شده است.  11حفاری چاه های برلني در ضلع غربي از تاریخ 

 در فروردین ماه به اتمام رسید.  و حفاریچاه  33

 

  عملیات بستر سازی گود : -3

یون اجرا خواهد سدر طرح ساختمان سیستم زهکشي در کف و دیواره گود پیش بیني شده که قبل از اجرای فوندا

 شد و شامل موارد زیر مي باشد :

 نصب ورق های دیمپلد شیت در دیواره ها 

 کانال های زهکشي شامل کانال کني، قرار دادن الیه فیلتر، نصب لوله های کاروگیت سوراخدار،  اجرای شبکه

 شن ریزی روی لوله ها

 اجرای بسترسازی گود شامل الیه فیلتر در کف گود، شن ریزی روی الیه فیلتر و اجرای بتن مگر 
 الف : تجهیز کارگاه 

 انتخاب پیمانکار 

 تگاه کانکس تحویليسد استقرار تفرات و تجهیزات در دو 
 ب : عملیات اجرايي

 بهمن ماه در پارت شمالي زمین شروع شده است. 15عملیات اجرایي از 

 ایجاد داربست و نصب ورق های دیمپلد در دیواره های شمالي و بخش آماده به کار شرقي و غربي  

  عملیات زهکشي در پارت دومشروع 

  آسانسور پارت یک چالهاجرای عایق کاری در محدوده 

  انال های زهکشي کحفر 

  اجرای فیلتر و لوله گذاری داخل کانال 

  اجرای الیه شن روی لوله 
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 اجرای الیه فیلتر در کف گود  

 اجرای الیه شن در کف گود  

  گوداجرای مگر در کف 

 

 ارديبهشتماه  درو يا تکمیل شده دست اقدام در  فعالیت های
  و شرقي ه شماليوارید یبند قیداربست جهت عاادامه نصب 

 ونیفونداس يجهت زهکشو مصالح زهکش  لنیات يلوله پلو لوله گذاری  یحفار 

 ونیفونداس وارهید یبند قیعا یاجرا 

 اجرای آرماتوربندی، قالب بندی و بتن ریزی فونداسیون 

 در محوطه کارگاه با بولدوزر ریمس حیتسط 

  پایدارسازیپنل برداری سطوح دیواره جهت انجام عملیات 

 پیکور زني سنگ های بزرگ پیدا شده در حین خاکبرداری 

 خاکبرداری کنترل شده محدوده مجاور برج ستاره تا تراز زیر فونداسیون با مالحظات ایمني الزم 

  دپو زني خاك در طول روز 

  : فونداسیون دیواره بندی عایق،  فونداسیون کف مگر ریزی بتنعملیات زهکشي و فونداسیون شامل ، 

،  ها کانال داخل گذاری لوله و فیلتر اجرای،  فونداسیون زهکشي جهت اتیلن پلي گذاری لوله و حفاری

  ها زهکش روی ریزی بتن،  گود کف در شن و فیلتر الیه اجرای،  ها لوله روی شن الیه اجرای

  پیگیری اخذ جواز جدید ساختمان 

  کابل گذاری  برق از پست منطقه تا تابلو نصب تابلوی اصلي برق ساختمان و 

 تائید ناظر نظام مهندسي و پیگیری اخذ کنتور از اداره گاز 

  استعالم قیمت اخذ انشعاب اصلي آب و فاضالب از اداره آبفای تهران 

  شن ریزی مستمر جهت جلوگیری از گل و الی شدن مسیر های تردد 

 احداث تعمیرگاه جهت سرویس و تعمیر ماشین آالت ادامه 

  جهت تهیه طرح اختالط بتن)مشاور پایا راد آزمون( حضور تیم آزمایشگاه بتن 

 ) در ضلع شمال شرقي نصب یک دستگاه آلیماك )باالبر 



 منشور اقلیم سازه
 (سهامي خاص)

 پروژه احداث مجتمع تجاری و مسکونی دنیز
 0011ماه  اردیبهشت گزارش ماهیانه:  عنوان

 

 

 

 برنامه ریزی و کنترل پروژهگروه مطالعاتي:  BC-MR-0007: شناسه 31/20/1022تاريخ:  10صفحه :  شماره

 

 گزارش احجام عملیاتي : 
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 پروژهوضعیت منابع 

 ارديبهشت ماهدر  درکارگاه موجود و تجهیزات آالت نیماششرح 

 وضعیت ماشین آالت و تجهیزات 

 مجموع غیرفعال فعال شرح ماشین آالت ردیف

 26 44 81 بیل مکانیکي هیوندای 1
 18 10 11 بیل مکانیکي کوماتسو 3
 18 31 4 بولدوزر 3
 18 31 4 لودر 0
 26 31 31 دستگاه پاشش بتن )شات( 5
 144KWA 31 4 18دیزل ژنراتور  1
 154KWA 31 4 18ژنراتور دیزل  1
 344KWA 31 4 18دیزل ژنراتور  1
 SULLAIR 0011- 021psi 31 4 18کمپرسور  9
 SULLAIR 0011- 011psi 31 4 18کمپرسور  14
 SULLAIR 011- 021psi 13 4 26کمپرسور  11
 COMPAIR900-125psi 31 4 18کمپرسور  13
 31 11 11 دریل واگن 13
 26 03 34 پمپ بتن 10
 18 31 14 بچینگ 15
 18 31 4 دستگاه تزریق 11
 864 130 4 دستگاه ترانس جوشکاری 11
 26 4 13 جرثقیل 11
 18 31 14 تراك میکسر 19
 18 4 31 بابکت 34
 18 4 31 دستگاه خم آرماتور 31
 18 4 31 دستگاه برش آرماتور 33
 18 4 31 دستگاه خم و برش آرماتور 33
 18 4 31 تاورکرین 30
 18 4 31 رزوه زن 35
 18 4 31 خاموت زن 31
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 ارديبهشت ماهدر  درکارگاه موجود و تجهیزات آالت نیماشنمودار 
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 ارديبهشتی انساني موجود در کارگاه در ماه شرح نیرو

 « ماه –نفر  »وضعیت نیروی انساني شريک 

 تعداد نیروی انساني به تفکیک تخصص رديف

 1 مدیر پروژه 8

 1 رییس کارگاه 6

 3 مسئول اجرایي 1

 1 مسئول دفتر فني 4

 3 کنترل پروژه 5

 3 مالي و اداری 2

 3 جوشکار 7

 1 خدمات 1

 3 انبار 3

 1 نقشه بردار 81

 1 سرکارگر 88

 34 کارگر ساده 86

 14 حراست 81

 0 اپراتور بچینگ 84

 3 پشتیباني 85

 1 راننده و مکانیک 82

 1 ایمني 87
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تعداد-« ماه–نفر »وضعیت نیروی انساني شريک 
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 « ماه –نفر »وضعیت نیروی انساني پیمانکار 

 تعداد پیمانکار رديف

 35 بسپار پي ) پایدار سازی( 8

 11 رضي پور ) خاکبرداری( 6

 10 اشعری ) زهکشي ( 1

 33 کیو بوید  ) اسکلت بتني ( 4
 

 

 

 ارديبهشت در ماه شرح مصالح وارده به کارگاه

 ( 1022ارديبهشت ماه  31 تا 1وضعیت مصالح و متريال ) از تاريخ 

 واحد احجام مصالح و متريال  رديف

 کامیون 14 ماسه 8

 تن 1 مش آرماتور 6

 کامیون 5 شن 1

 پاکت 314 سیمان 4

 تن 134 آرماتور 5

 

  

تني اسکلت ب) کیو بوید  (زهکشي ) اشعری (خاکبرداری) رضي پور (یپایدار ساز) بسپار پي 

)

35

11

14

23

تعداد-« ماه–نفر »وضعیت نیروی انساني پیمانکار 
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 گزارش پیشرفت فیزيکي پروژه
 : بر طبق قراردادزمانبندی کلي پروژه 

آن  تنظیم شده است و دوره  3برنامه زمان بندی کلي پروژه در چهار چوب مفاد قرارداد مشارکت بویژه جدول شماره  

و دوره یکساله بهره برداری را در برمي گیرد و شامل سرفصل های  11/3/1043تا  19/3/1399ماهه اجرایي از  01

(Summary) .زیر مي باشد 

 تجهیز کارگاه  -1

 .قرارداد تجهیز کارگاه دو ماهه از ابتدای قرارداد دیده شده است  3مطابق جدول 

 طراحي   -0

قرارداد طراحي فاز یک در دوره دو ماهه از ابتدای قرارداد دیده شده است و اخذ تائید آن  3مطابق جدول 

ر دوره شش ماهه پیش نهایي مي شود . پس از آن ، طراحي فاز دو د 99شهریور  0روزه فرض شده و در  34نیز 

 نهایي مي گردد .  99اسفند   34روز مهلت تائید تعاوني در تاریخ  34بیني و با احتساب 

 عملیات اجرايي  -3

a.  در مدت شش ماه به اتمام مي رسدو شروع  99مرداد 11عملیات اجرایي با گودبرداری در تاریخ .

 ( این فعالیت در مسیر بحراني پروژه است . 99اسفند  15)

b. ای فونداسیون بعد از اتمام گودبرداری و در مدت چهار ماه انجام مي شود و سپس اسکلت بتني اجر

تیر  15ماه انجام مي گیرد و به  ترتیب فونداسیون در  34و سقف ها شروع مي شود و در مدت 

 به اتمام مي رسد . 1041دی  15و اسکلت در  1044

c. ( در زماني که اسکلت طبقات منفي تکمیل شده تقریبا  به فاصله شش ماه از شروع اسکلت بتني

 زمان بندی به اتمام مي رسد. 05است ( عملیات سفت کاری شروع و در حدود ماه 

d. 01نیم  از سفت کاری شروع مي شود و در ماه  فاصله  دو ماه وه عملیات نازك کاری و تکمیلي ب 

 آخر پروژه ( به اتمام مي رسد. پروژه )

e. سفت کاری و نازك کاری انجام خواهد شد . تامین تجهیزات اصلي بعد  کارهای تاسیساتي بینابین

. ( ماهه تامین خواهد شد 31شروع و در یک دوره  1044از نهایي شدن طراحي ها )ابتدای سال 

 زمانبندی دیده شده است  01تا  01نصب تجهیزات نیز در دوره شش ماهه از ماه 

f. ماه اجرا  11ه بتني اسکلت و سقف ها شروع و در مدت عملیات نما و محوطه سازی بعد از اتمام ساز

 برنامه( 01)ماه  .خواهد شد

 تحويل  -0

خواهد بود . بعد از آن مهلت دو ماه برای رفع نقص و   11/3/1043ماهه  01تاریخ تحویل موقت در پایان مهلت 

 دوره بهره برداری نیز مطابق .همزمان مهلت سه ماهه برای کارهای پایانکار و صورتمجلس تفکیکي پیش بیني شده است

 خواهد بود . 1043خرداد  11قرارداد یکساله دیده شده است و بدین ترتیب تحویل قطعي پروژه  3جدول 



 منشور اقلیم سازه
 (سهامي خاص)

 پروژه احداث مجتمع تجاری و مسکونی دنیز
 0011ماه  اردیبهشت گزارش ماهیانه:  عنوان

 

 

 

 برنامه ریزی و کنترل پروژهگروه مطالعاتي:  BC-MR-0007: شناسه 31/20/1022تاريخ:  19صفحه :  شماره

 

 

 
 

 

  



 منشور اقلیم سازه
 (سهامي خاص)

 پروژه احداث مجتمع تجاری و مسکونی دنیز
 0011ماه  اردیبهشت گزارش ماهیانه:  عنوان

 

 

 

 برنامه ریزی و کنترل پروژهگروه مطالعاتي:  BC-MR-0007: شناسه 31/20/1022تاريخ:  02صفحه :  شماره

 

 وضعیت پیشرفت پروژه بر اساس برنامه زمانبندی :

 



 منشور اقلیم سازه
 (سهامي خاص)

 پروژه احداث مجتمع تجاری و مسکونی دنیز
 0011ماه  اردیبهشت گزارش ماهیانه:  عنوان

 

 

 

 برنامه ریزی و کنترل پروژهگروه مطالعاتي:  BC-MR-0007: شناسه 31/20/1022تاريخ:  01صفحه :  شماره

 

 وضعیت پیشرفت پروژه :

تا این مقطع در سرفصل های بنابر گزارشات واصله از شریک محترم و بازدیدهای میداني نمایندگان محترم طرح 

 اصلي وضعیت پیشرفت به شرح زیر است :

 تجهیز کارگاه مطابق برنامه انجام و کامل شده است.  -

 در حال انجام است .تاخیر فاز یک طراحي رو به اتمام است و فاز دو نیز با  -

 تا اینگودبرداری در موعد مقرر شروع شده است اما به دلیل مشکالت اجرایي با مقداری تاخیر همراه است و  -

 درصد پیشرفت داشته است و نسبت به برنامه عقب ماندگي دارد. 14 اًمجموعزمان 

دنبال بو  به گزارش شریک بخش بسترسازی فونداسیون جلوتر از برنامه و در نیمه بهمن ماه شروع شده است -

برنامه  درصد پیشرفت داشته است و نسبت به 11آن اجرای فونداسیون نیز شروع شد. این بخش تاکنون 

 مقداری عقب ماندگي دارد.

 

  



 منشور اقلیم سازه
 (سهامي خاص)

 پروژه احداث مجتمع تجاری و مسکونی دنیز
 0011ماه  اردیبهشت گزارش ماهیانه:  عنوان

 

 

 

 برنامه ریزی و کنترل پروژهگروه مطالعاتي:  BC-MR-0007: شناسه 31/20/1022تاريخ:  00صفحه :  شماره

 

 نمودار پیشرفت وزني پروژه 

 

 
 

  بخش های اصلي پروژهنمودار پیشرفت 

 

 
  

شروع 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2

99 1400

پیشرفت برنامه ای 0 0 1.2 3.5 5.7 8 9.8 11.7 13.5 15.8 17.66 19.4 21.14

پیشرفت واقعی 0 1 3 4.8 6.5 8.2 9.8 11.2 12.2 13.2 15.3 16.1 17.8

0 0

1.2

3.5
5.7

8 9.8
11.7 13.5

15.8
17.66

19.4

21.14

0

1

3
4.8 6.5 8.2 9.8 11.2 12.2 13.2

15.3 16.1 17.8

پیشرفت وزني پروژه

پیشرفت برنامه ای پیشرفت واقعي

ماه تجهیزکارگاه طراحي

پیشرفت برنامه ای 100 100 14.8

پیشرفت واقعي 100 87.3 10.3

100 100

14.8

100

87.3

10.3

نمودار پیشرفت بخش های مختلف پروژه

پیشرفت برنامه ای پیشرفت واقعي



 منشور اقلیم سازه
 (سهامي خاص)

 پروژه احداث مجتمع تجاری و مسکونی دنیز
 0011ماه  اردیبهشت گزارش ماهیانه:  عنوان

 

 

 

 برنامه ریزی و کنترل پروژهگروه مطالعاتي:  BC-MR-0007: شناسه 31/20/1022تاريخ:  03صفحه :  شماره

 

 

 يدر ماه آتو الزم االجرا شده  ينیب شیپ یفهرست کارها

  نياز طرف شریک برای تعاو دونقشه های معماری مرحله تهیه و ارسال  

  از طرف شریک برای تعاوني  نقشه های سازه مرحله دوتهیه و ارسال 

  از طرف شریک برای تعاوني  نقشه های تاسیسات برق و مکانیکتهیه و ارسال 

 از طرف شریکشدن فاز دو  یيو نهادر دیسیپلین های معماری، سازه، برق و مکانیک  يهماهنگ 

 از طرف شریک انتخاب و عقد قرارداد با پیمانکار سیستم ارتینگ 

 از طرف شریک طراحي سیستم ارتینگ 

 از طرف شریک سیستم ارتینگ برآورد مصالح و تامین 

  از طرف شریکپیگیری اخذ جواز جدید ساختمان 

  از طرف شریککابل گذاری  برق از پست منطقه تا تابلو نصب تابلوی اصلي برق ساختمان و 

 طرف شریکاز  تائید ناظر نظام مهندسي و پیگیری اخذ کنتور از اداره گاز 

 از طرف شریک استعالم قیمت اخذ انشعاب اصلي آب و فاضالب از اداره آبفای تهران 

  ایمن سازی ساختمان تعمیرگاه در مقایل برق فشار قوی و شروع به اجرای سقف غیرفلزی برای آن 

 اتمام عملیات گودبرداری و تحکیم در پارت دوم 

 



 منشور اقلیم سازه
 (سهامي خاص)

 پروژه احداث مجتمع تجاری و مسکونی دنیز
 0011ماه  اردیبهشت گزارش ماهیانه:  عنوان

 

 

 

 برنامه ریزی و کنترل پروژهگروه مطالعاتي:  BC-MR-0007: شناسه 31/20/1022تاريخ:  00صفحه :  شماره

 

 پروژه یريگزارش تصو

 

  

 1022در ارديبهشت  محوطه جنوبي گودبرداریاجرای عملیات 

 1022در ارديبهشت  محوطه شمالي اجرای عملیات فونداسیون و زهکشي



 منشور اقلیم سازه
 (سهامي خاص)

 پروژه احداث مجتمع تجاری و مسکونی دنیز
 0011ماه  اردیبهشت گزارش ماهیانه:  عنوان

 

 

 

 برنامه ریزی و کنترل پروژهگروه مطالعاتي:  BC-MR-0007: شناسه 31/20/1022تاريخ:  05صفحه :  شماره

 

  
 از محل پروژهجناب آقای مهندس علیجاني و مدير طرح جناب آقای مهندس روحاني بازديد مديرعامل تعاوني مسکن 



 منشور اقلیم سازه
 (سهامي خاص)

 پروژه احداث مجتمع تجاری و مسکونی دنیز
 0011ماه  اردیبهشت گزارش ماهیانه:  عنوان

 

 

 

 برنامه ریزی و کنترل پروژهگروه مطالعاتي:  BC-MR-0007: شناسه 31/20/1022تاريخ:  06صفحه :  شماره

 

 1022در ارديبهشت  ساختمان اجرای اسکلت  

 1022نصب يک دستگاه باالبر کارگاهي )آلیماک( در ارديبهشت 



 منشور اقلیم سازه
 (سهامي خاص)

 پروژه احداث مجتمع تجاری و مسکونی دنیز
 0011ماه  اردیبهشت گزارش ماهیانه:  عنوان

 

 

 

 برنامه ریزی و کنترل پروژهگروه مطالعاتي:  BC-MR-0007: شناسه 31/20/1022تاريخ:  07صفحه :  شماره

 

 

 

 1022اجرای عملیات آرماتوربندی و قالب بندی در محوطه شمالي در ارديبهشت 

 1022در محوطه شمالي در ارديبهشت  زهکشي فونداسیوناجرای عملیات 


