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شرکت نامی اریکه  پارسیان
خدمت اعضا محترم پروژه مروارید بلوک

. خیر مقدم عرض می نماید E6



سرفصل گزارش 
آیتم های کاری در حال اجرای ابنیه-

آیتم های کاری در حال اجرای مکانیک-

آیتم های کاری در حال اجرای برق-

برآورد اعتبار مورد نیاز تکمیل ساختمان-

جدول پیش بینی قیمت تمام شده به طور میانگین-

هزینه  کرد انشعابات-

برآورد اعتبار مورد نیاز انشعابات-

آخرین اقدامات پیگیری شده انشعابات-

برآورد اعتبار مورد نیاز محوطه سازی  -

جدول تعداد پارکینگ ها-

روش انتخاب پارکینگ ها-

پالن های پارکینگ طبقات-



( ابنیه) آیتم های کاری در حال اجرا
توضیحات موارد ردیف

متر مربع200 سنگ نما 1

1-12طبقه سیمان شسته نما  2

متر مربع435 سرامیک کف البی همکف  3

متر مربع200 زیر سازی و نصب پانل سقف کاذب سالن
اجتماعات

4

شیشه اسپایدر البی همکف 5

متر مربع650به مساحت 1-12طبقه  متری150سرامیک کف پذیرایی واحد 
طبقات

6

بدنه البی آسانسور طبقات منفیسرامیک 7

1-7طبقات  نصب درب های ضد سرقت  8

1150=تعداد کل درب های مورد نیاز 
عدد 876=98/05/17تعداد کل درب های وارد شده به کارگاه

طبقات . نصب  شده  یا در حال نصب می باشد15-25طبقات 
باقیمانده9-1

نصب درب های داخلی واحدها 9



توضیحات موارد ردیف

طبقه25 بدنه واحد ها رنگ رویه  10

ها در حال طبقه، راه پله 15نقاشی راهروها 
اجرا

راهرو و راه پلهنقاشی 11

طبقه25 قرنیز واحدها–سنگ آستانه سرویس ها  12

ساخت و اجرادردست درب رایزر برق ، باسداکت  13

طبقه25 نصب حفاظ بالکن ها  14

ضد حریق تیر، ستون ، پارکینگ هاپوشش 15

متر مربع240 تکمیل سرامیک کف البی آسانسور تمام  طبقات 16

متر مربع400 پیاده رو سازی دور ساختمان 17

( ابنیه) آیتم های کاری در حال اجرا



( مکانیک) آیتم های کاری در دست اجرا
توضیحات موارد ردیف

. ساخت تکمیل شده است
.طبقه باقی مانده است20نصب

واحد هادریچه فن کویل 1

طبقه ، سیستم شستشو و دریچه های انتهای شوتینگ کل  25نصب دریچه ها 
طبقات 

شوتینگ زباله  2

ساخت کانال فن کویل، ساخت کانال اگزاست اتاق سالن ورزشی و سالن  
اجتماعات 

کانال 3

....)  ساخت کالهک و لوله کشی از رایزر تا بویلر ها  به همراه عایق کاری و 
(موتورخانه

دودکش  4

فشار ضعیف کامل اجرا شده   کشی لوله
فشار قوی پس از تایید ایستگاه گازلوله کشی 

گاز  لوله کشی 5

نصب اگزاست فن های پارکینگ ها  اگزاست فن 6

.....  ، فالش تانک ونصب شیر آالت ، توالت فرنگی ، روشویی سرویس بهداشتی 7

نصب شلنگ و شیر فایر باکس و اسپیرینگلر های کل طبقات آتش نشانیموارد 8

.توجه به استقرار تجهیزات، لوله های ارتباطی بین تجهیزاتبا موتورخانه 9

در حال اجرا ذخیره آب  ساخت مخزن
بهداشتی 

10



( برق ) آیتم های کاری در دست اجرا
توضیحات موارد ردیف

نصب و سربندی تابلوهای برق اصلی، موتورخانه و مشاعات 
تکمیل نصب چراغ های روشنایی در پارکینگ ها، راهروها، راه پله ها و 

دیگر مشاعات 
تکمیل کابل کشی  ها شامل آنتن و آیفون و اعالم حریق

2فاز  1

دستگاه4راه اندازی  آسانسور 2

نصب باسداکت طبقه همکف باسداکت 3



برآورد اعتبار مورد نیاز تکمیل ساختمان

تعیین قسط جهت پرداخت اعضا طبق متراژ واحدها 
سهم هر واحد واحد ها

ریال258،178،700 متری130واحد های 

ریال297،898،500 متری150واحد های 

ریال317،758،400 متری 160واحد های 

52،271،265،573 واحد176متر مربع و 26320بر اساس 

ریال1،985،990 بر اساس هر متر مربع مفید بنا



لیست هزینه کرد انشعابات

مربوط به انشعابات برق

مبلغ شرح ردیف

2،328،053،864 حق الزحمه نظارت حقوقی نظام مهندسی 1

2،640،000،000 ولتکیلو20کابل  2

1،490،000،000 KVA1000 ترانسفورماتور 3

486،000،000 های کنتوری واحد هاتابلو 4

2،490،000،000 کیلو ولت20تابلو های برق فشار متوسط  5

ریال9،434،053،864 جمع کل



لیست هزینه کرد انشعابات
مربوط به انشعابات فاضالب  

مبلغ شرح ردیف

ریال به عنوان پیش پرداخت250،000،000 اجرای سپتیک 1

مربوط به انشعابات گاز  

مبلغ شرح ردیف

مبلغی پرداخت نشده است در دست اقدام  1

مربوط به انشعابات آب  

مبلغ شرح ردیف

ریال پرداخت و تسویه کل  7،234،900،000
.انجام شده است

بسته شده استقرارداد 1



برآورد اعتبار مورد نیاز بخش انشعابات
ریال7.400.000.000 برق

ریال3.000.000.000 گاز

تسویه شده آب

ریال1.500.000.000 فاضالب

ریال11.500.000.000 جمع کل

تعیین قسط جهت پرداخت اعضادر بخش انشعابات 
تعداد  کل واحد ÷ (ریال) مورد نیاز بخش انشعاباتمبلغ کل

ها 
( ریال) سهم هر واحد

200÷11.900.000.000 59.500.000



آخرین اقدامات پیگیری شده انشعابات
پیگیری اخذ تاییدیه کمیسیون انشعابات از معاونت اجرایی شمالغرب تهران ، عقد قرار داد پیمانکارشرکت برق ، واریز  

.مبالغ مربوط به کنتورو تجهیزات پست برق
برق

تاییدیه محل ایستگاه گاز توسط شهرداری و ارسال به شرکت گاز جهت عقد قرار داد با شرکت گاز و اجرای  پیگیری
. پست گاز

گاز

.اخذ تاییدیه شهرداری  جهت حفاری  و تایید اداره آب و فاضالب جهت نصب کنتورپیگیری آب 

محل استقرار . قرارداد  اجرای سپتیک منعقد گردید . سپتیک  اخذ شده است تاییدیه شهرداری جهت محل اجرا ی
. سپتیک ها به صورت پیش ساخته ارسال و نصب خواهد شد. سپتیک در حال خاک برداری است 

فاضالب



برآورد اعتبار مورد نیاز بخش محوطه
ریال5،000،000،000 ساخت معبر شمالی و جنوبی 

ریال2،000،000،000 فضای سبز و محوطه سازی شمالی و جنوبی 

ریال7،000،000،000 جمع کل

تعیین قسط جهت پرداخت اعضادر بخش محوطه  
تعداد  کل واحد  ÷ (ریال)مورد نیاز بخش محوطه مبلغ کل

ها 
( ریال)سهم هر واحد

200÷7،000،000،000 35،000،000





پیشنهاد روش انتخاب پارکینگ

الویت انتخاب پارکینگ به افراد، با امتیاز باالتر بر اساس امتیاز بندی زمان  
.انتخاب واحد، داده می شود

برنامه انتخاب پارکینگ بر اساس روش فوق متعاقبا توسط شرکت اعالم خواهد  
.شد



زیرزمین چهارم



زیرزمین سوم



زیرزمین دوم



زیرزمین اول



طبقه همکف



جدول هزینه مرغوبیت پارکینگ ها

.امکان تامین مبلغ حاصل از جدول فوق در محوطه سازی هزینه خواهد شد



شروع تحویل واحدها از مهر ماه ، مشروط به پرداخت اقساط 
.نهایی تا پایان مرداد ماه می باشد
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