
1401/08/16تاریخ انجام گرفته تا مصور از آخرین اقدامات گزارش   
 در پروژه سیمرغ

 چهارگانه های خوشه مسکونی قطعات1.
 تایید به (جنوبی و شمالی تیپ دو با) 1،2،4 هایخوشه معماری هاینقشه

 .است رسیده نشانیآتش و شهرداری
  با و طراحی مشاور توسط 2 و 1 هایخوشه برق و مکانیک و سازه هاینقشه
 مهندسی نظام نهایی تاییدیه مرحله در حاضر حال در تعاونی فنی عوامل تایید

  به اقدام موازی صورت به کار سهولت و هاهزینه در جوییصرفه منظور به باشد؛می
 سیستم از سیمرغ پروژه معافیت جهت ربطذی مسئولین با نگارینامه و رایزنی
  جای به حقوقی هایشرکت از استفاده و ناظر تعیین برای مهندسی نظام ارجاع

 با و کشور وزارت فنی دفتر مدیرکل با جلساتی راستا این در .ایمنموده آن
  هایقول و شده برگزار تهران استانداری عمرانی امور معاون با ایشان مساعدت

 .است گردیده اخذ نیز مساعد
 

 نسبتاً وقفه از پوزش عرض و محترم سهامداران و اعضا خدمت احترام و سالم با
 نتیجه در و جامعه در آمده پیش شرایط از ناشی گزارش ارائه در طوالنی

  و اقدامات از هاییگزارش کنیممی تالش مجازی، فضای در شده ایجاده محدودیت
 .نماییم تقدیم عزیزان خدمت مختلف هایبخش در را حاصله نتایج

  را تعاونی مجموعه خود شائبهبی هایحمایت استمرار با گذشته همانند امیدواریم 
  باشدمی صبور و محترم اعضای شدن دارخانه همانا که خود اهداف به نیل جهت
 .فرمایید یاری

 



جنوبی توسط شهرداری 25*16تایید معماری نقشه های   

1خوشه   



شمالی توسط شهرداری 25*16تایید معماری نقشه های   

1خوشه   



شمالی توسط شهرداری 22*16تایید معماری نقشه های   

2خوشه   



جنوبی توسط شهرداری 22*16تایید معماری نقشه های   

2خوشه   



شمالی توسط شهرداری 30*18تایید معماری نقشه های   

4خوشه   



جنوبی توسط شهرداری 18*30تایید معماری نقشه های   

4خوشه   



 فرم معرفی مهنسان به نظام مهندسی



 نامه تعاونی به مدیر محترم دفتر فنی وزارت کشور در خصوص نظارت قطعات

 نامه دکتر قربانی به معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری



 هابرج2.
 

 سقف حاضر حال در و گردیده تکمیل کامل طور به -3 طبقه دیوارهای ریزیبتن :106 برج

 .شد خواهد ریزیبتن آماده زودی به و بندیقالب حال در -3 طبقه

106بتن ریزی دیوارهای برج   

106بازکردن قالب دیوارهای برج   



106برج  -3قالب بندی سقف طبقه    

106شفته آهک دور برج   



106برج  -3طبقه  سقف و آرماتور بندی پوتر قالب بندی   



106برج  -3طبقه  سقف و آرماتور بندی پوتر قالب بندی   



 هابرج2.
 

  در و تکمیل -3 طبقه دیوارهای آرماتوربندی و کامل 108 برج فونداسیون ریزیبتن :108 برج

 .شد خواهد انجام ریزیبتن جاری هایهفته در که باشدمی ریزیبتن آماده حاضر حال

108بتن ریزی فونداسیون برج   



108برج  -3آرماتوربندی ستون های طبقه   

108برج آرماتوربندی دیوار   



108ستون ها و دیوارهای حائل برج قالب بندی   



 سازیمحوطه3.
-پیش واریز رغمعلی و 1401 سال نخست ماه 6 در شرکا همکاری عدم دلیل به متاسفانه
  و کشیخیابان اجرایی عملیات پیمانکار توسط تجهیزکارگاه و تعاونی قدرالسهم پرداخت
  .بود نگردیده شروع و مواجه تاخیر با سازیمحوطه

  تعاونی نامه و صورتجلسات از نمونه دو که متعدد جلسات تشکیل و مستمر هایپیگیری با لذا
  پرداختپیش پرداخت به اقدام خود قدرالسهم اعتبار تامین با شرکا باالخره گردد؛می تقدیم

 نموده آغاز را اجرایی عملیات کارگاه تجهیز ضمن بالفاصله پیمانکار نتیجه در و نمودند قرارداد
  و تکمیل سازیمحوطه و کشیخیابان آینده ماه 6 تا شرکا همکاری ادامه صورت در و است

 .شد خواهد تحویل

 تجهیزکارگاه پیمانکار



 نامه تعاونی به شرکا 

 صورتجلسات اخیر شرکای پروژه در خصوص خیابان کشی



 تمام

کارکنان وزارت کشور 4دفترفنی تعاونی مسکن شماره : تهیه و تدوین  


