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 مقدمه :

مترمربع با  600با زیر بنای حدود  "Warehouse" انبار ساختمانمجتمع جهان فوالد سیرجان در نظر دارد 

در دو طبقه و با  "Office & Locker&Shower" دوش و رختکن-یساختمان مشترک ادار کاربری صنعتی و

 احداث نماید. را از طریق شرح خدمات حاضر اداری با کاربریمترمربع  500زیر بنای حدود 

 ضمن (PCتأمین و اجرا ) رپیمانکاو  دهبو پایه اطالعات ها پیوستو  تخدما حشردر  فنی هشد ئهارا تطالعاا کلیه

 تنها رکمد ینا همچنین. شتدا هداخو هعهد بررا  و اجرای کارکلیه خریدها  مسئولیت مبانی ینا تاییدو  سیربر

 ظلحا مالی فنی داتپیشنهاو در  ،یابیارز رپیمانکا توسط باید تخدما تجزئیاو  مینماید ئهرا ارا تخدما کلی حشر

 .ددگر

 در نظر گرفته شده است. تقویمی هما 6 وژهپر ایجرا نماز تمدالزم به ذکر است که 

بوده  مدیریت طرحکلیه اطالعات ارائه شده در شرح خدمات و پیوست ها تنها نظرات و موارد مهم از دید کارفرما و 

و پیمانکار ضمن بررسی و صحت سنجی این مبانی وظیفه تکمیل و یا اصالح )پس از دریافت تأییدیه( را خواهد 

 داشت.

 الزامات عمومی 

ها با مسئولیت و هزیه پیمانکار بوده و قیمت های  MTOاستخراج کلیه پروژه،  PCبا توجه به ماهیت  .1

اعالمی در برگیرنده کلیه موارد خواهد بود و پیمانکار منتخب در آینده حق هیچگونه اعتراضی در خصوص 

 تعداد، احجام و ... را در بخش های مختلف تأمین و اجرا نخواهد داشت.

نی مطرح شده تنها جهت تأمین اطالعات اولیه مورد نیاز در با عنایت به شرح خدمات حاضر، مباحث ف .2

بر عهده پیمانکار  )با توجه به کاربری( اختیار آن پیمانکار قرار میگیرد و در نظر گرفتن نیازهای هر یک 

 خواهد بود.
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مدارک مهندسی تولید  ،مالک Detailشرح خدمات حاضر صرفا شرح کلی خدمات بوده، لذا در مباحث  .3

 که به تأیید مدیر طرح رسانده شده خواهد بود.بخش مهندسی، نکار شده پیما

 در بستر نرم افزار پوپک انجام خواهد گرفت. ساخت و نصبتولید و تأیید مدارک  .4

 بایست کلیه می منتخب رپیمانکاو  دهبو شپذیر ردمو حطر مدیریت زرسبا تایید با صرفاً مقالا کلیه تامین .5

 نماید. ظلحا دخو دیپیشنها یها قیمترا در  حمدیرطر سیزربا زمال یهزینها

بوده و کامنت های اعالمی  همچون ساختدر نهایت پیمانکار مسئول تحویل کلیه مدارک و نقشه های  .6

در خالل کار و در انتهای پروژه رافع مسئولیت های پیمانکار نمیباشد. لذا از این محل هیچگونه ادعایی از 

 پیمانکار مورد پذیرش نخواهد بود.

 یقیمتهادر  میبایستو  ستا منتخب رپیمانکا هزینهو  هعهد به مایشهاآز سایرو  بتن یمایشهااز کلیه .7

 حاظ گردد.پیشنهادی ل

 باشد می داریبر هبهر حدوا بهآن  تماوملز کلیه با هانساختما تحویل مسئولیت منتخب رپیمانکا نهایتدر  .8

 میو  دهنبو رپیمانکا مسئولیت فعرا وژهپر ینتهاو در ا رکا لخالدر  عالمیا یکامنتها ستارا ینو در ا

 .دبو هدانخو شپذیر ردمو رپیمانکااز  عاییاد هیچگونه محل ین؛ از ا باشد ظملحو مالی دپیشنهادر  بایست
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 توضیحات کلی :

 : Warehouseساختمان 

( و در یک طبقه میباشد. این ساختمان دارای یک دفتر 30× 20مترمربع بوده ) 600مساحت این انبار حدود  

دو در چسبیده به هم بوده )ورود و خروج از یک سمت صورت خواهد پذیرفت(. این ساختمان  واداری و اتاق برق 

دارای کلیه ملزومات روشنایی، اعالم و اطفا حریق، آب، برق، تلفن، اینترنت، تأسیسات گرمایش و سرمایش و ... 

 7تفاع زیر جرثقیل حدود تن برای این انبار در نظر گرفته شده است که ار 10.  یک جرثقیل با ظرفیت میباشد

 متر در نظر گرفته شده است.

 : Officeو  Locker & Showerساختمان دو طبقه 

 & Lockerاست. طبقه اول  Warehouseاین ساختمان دو طبقه بوده که در فاصله نزدیک به ساختمان 

Shower  و طبقه دومOffice  طبقه اول که (25× 20متر مربع بوده ) 500میباشد. مساحت این ساختمان .

Locker & Shower بخش اداریطبقه دوم  .استدوش  40کمد و  300 تعداد میباشد دارای (Office ) دارای

بقیه فضا به صورت استاندارد جهت اتاق هایی  نقر( میباشد. 25تا  20یک اتاق مدیریت و اتاق کنفرانس )با ظرفیت 

دارای تمامی تأسیسات برق و روشنائی، تلفن، اینترنت،  هر دو طبقه شده است.با کاربری اداری در نظر گرفته 

 میباشند.طفا حریق، گرمایش و سرمایش ... اعالم و ا
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 شرح خدمات :

 : سیویل و سازهالف ( 

 شامل : 

 بخش خرید -1

 . شد خواهد اجرا و تامین بها فهرست ردیفهای مطابق سازه و سیویل آیتم کلیه -

اینصورت  غیر در گردد، خرید سپس و رسیده مدیرطرح تایید بهباید  نظر مورد برند ،تامین از قبل -

 .گرفت نخواهد صورت مذکور ایتمهای در پرداختی

 بخش اجرا -2

 کلیه امور اجرایی مربوط به دو ساختمان مذکور شامل و نه محدود به موارد زیر:

 تسطیح و رگالژ محل احداث ساختمان ها -

 مشخص شده توسط کارفرماخاکبرداری فونداسیون ها و حمل خاک تا دپوی  -

 اجرای فونداسیون و عایق بندی  -

 اجرای سازه فوالدی انبار  -

 Locker & Shower-Officeساختمان  )اجرای سازه )احتماالً بتنی -

 اجرای دیوار پیرامونی و پوشش بدنه و سقف سبک ساختمان انبار -

 (Locker & Shower-Officeاجرای دیوارها و سقف ساختمان پرسنلی ) -

 کفسازی بتنی انبار اجرای -

 اجرای سفتکاری و نازک کاری ساختمان پرسنلی -

 اجرای پیاده رو و ورودی )هر دو ساختمان( -

های آب و فاضالب، کانال اجرای الزامات تآسیساتی مورد نیاز )هر دو ساختمان( شامل لوله کشی -

 های برق و شبکه، بازشوها و زیرسازی های تأسیساتی و ...



 

 

 

SIRJAN STEEL MAKING PROJECT 

 

Contract No:  Document Number:  Rev: 00 Date: 2020-11-17 

Class:  

Document Title: Report for Construction DR Plant (Phase2) 

Buildings of SJSCo. 

 (Office,Warehouse,Locker & Shower) 

Page 7 of 12 

 
 

7 
 

 جزییات ساختمان اداریاجرای نازک کاری و  -

 اجرای عایق بندی و جزییات سقف ساختمان اداری -

 ساختمانتهیه و نصب کمد ها و متعلقات آنها در هر دو  -

 تهیه و نصب در و پنجره ها )هر دو ساختمان( -

 تهیه و نصب شیرآالت و یراق آالت )هر دو ساختمان( -

نشده باشد، پیمانکار موظف است پیش از اقدام آمیزی ها چنانچه در مدارک بیسیک مشخص در مورد کلیه رنگ

 رال و نوع رنگ را به تأیید کارفرما برساند.

 های احتمالی TQ و گردد انجام مراحل کلیه بر کارگاهی نظارت تایید و پرمیت اخذ با بایستتتتمی مراحل کلیه

سی تایید به باید سیده نظارت و مهند شه کلیه اجرایی عملیات پایان از پس .قرارگیرد کار مالک و ر  ازبیلت ها نق

 توستتط میبایستتت اعالمی های پانچ کلیه.گردد تحویل به کارفرما Final Book قالب در پروژه پایان در و شتتده

 .گردد نظارت دستگاه تحویل و برطرف پیمانکار

 

 تأسیسات :ب( 
 بخش خرید 

 سیستمو  تبخش تاسیسا بهمیبایستتت پس از اخذ مدارک مهندستتی پایه و تفصتتیلی، مربوط  منتخب رپیمانکا

ساختمان ها شانی  شن شامل کلیه  را آغاز کند. ییاجرا تعملیاو  لمتریا تامین کار آت ساختمان ها  سات  سی تأ

تلفن، اینترنت، ستتیستتتم های ستترمایش و  فاضتتالب، برق، تجهیزات ایمنی، ،ستترد و گرم ملزومات از جمله آب

تن در نظر گرفته شتتده و کلیه ملزومات آن  10یک جرثقیل  Warehouseبرای انبار  . گرمایش و ... میباشتتد.

 امقدا مقالا تامین به نسبت دبو هداخو زمجا منتخب رپیمانکا، هشد نهایی یها MTO تائیداز  پستهیه گردد. 
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  تحویل فرمارکا به Final Book قالبو در  دهکر as builtرا  ارکمدو  ها نقشه تمامی رکا متمااز ا پس و نماید

  .نماید

 بخش اجرا

 حیطه وظایف پیمانکار میباشد. در و تجهیزات ها، کابل کشی ها، نصب و ... تمامی تأسیسات کلیه لوله کشی 

 و جریان ضعیف  برق ج( 

 مقررات ملی ساختمان را مالک کار خود قرار دهد. در تمامی مراحل الزم است پیمانکار استانداردهای و 

 بخش خرید :

 روشنائی و سوکت 

 : دگیر ارقر نظر مد تامیندر   یرز مهم اردمو ستا زمال 13 مبحث اردستانددر ا رجمند اردمو بر وهعال بخش یندر ا

در  لوکس 150 هاوهررا ایبرو  لوکس 250 عمومی یتاقهاا ایبر لوکس 300 ریکا یفضاها ایبر شناییرو لوکس

 ده است.ش گرفته نظر

و از  ذبکا سقفدر  نصب مناسب نددار ذبسقف کا که فضاهایی ایبرو  ددگر دهستفاا LED عنواز  غهااچر تمامی

 EXIT یغهااچر تمامی همچنیندار و  یباتر غهااچراز  صددر 10 فضا یاو  قتاا هردر . نددگر بنتخاا تیوراکود عنو

 هیدد شناییدر رو نیز ونبیراز ها  نساختما ینا جابنی یفضا ستا زمال همچنین. نددگر بنتخادار ا یباتر عنواز 

 .ددگر دهستفاا رمنظو ینا ایبر IP56 یغهااچرو از  دشو

 ایبر مناسب نهاآ ادتعدو  16A عنواز  سوکتها.  دشو گرفته نظردر  رتوکا رتصو به قبر یسوکتهاو  کلیدها یتما 

 حفاظتورودی و  قبر ایبر زفا لکنتر لهاز ر حتما هانساختما قبر یتابلو. در دشو گرفته نظردر  قتاا هر یفضا

 نصب  Warehouseانبار در  که صلیا قبر یتابلواز  اجد ضمنا دشو گرفته نظردر  سوکتها ارمد ایبر فالتارت 

 رفمصا بر وهعال طبقه هر ارییود یتابلوها. در دشو گرفته نظردر  امجز ارییود یتابلو یک طبقه هر ایبر ددمیگر
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 شناییرو سیستم کابل سایز. دشو گرفته نظردر  باید نیز طبقهان  HVAC به طمربو رفمصا  سوکتهاو  شناییرو

3X2.5 cu/pvc/pvc  3 سوکتها کابلوX4 cu/pvc/pvc میباشد زنیا ردمو. 

 : میباشد یرز حشر به نساختما ینا زنیا ردمو ضعیف نجریا سیستمهای

 فنی تماالزو ا هشد حیاطر پذیرآدرس  رتصو به حریق نعالا سیستم کل قسمت یندر ا:  حریق نعالا سیستم

و  حیاطر اردستاندا مطابق خطر اغچرو  یر، آژ manual call point،  فضا هر با مناسب یهارتکتود مانندآن 

 به لتصاا قابلیت تابلو ینا .باشدمی FACP یتابلو هستگاد یک به مجهز سیستم ین. اته شده استگرف نظردر 

  دارد.را  نشانی تشا هیستگاو ا مجتمع یمرکز حریق نعالا سیستم

 عنواز  تلفنو  شبکه یسوکتها نساختما ینا یفضاها تمامی ایبر ستا زمال:  WAN & LAN شبکه سیستم

RJ45 وRJ13  زمالو  دپذیر منجاا ورسر قتاا تا نیزآن  کشی کابلو  ددگر تامین نکینگاتراز روش  دهستفاا با 

 نماید. بینی پیش تلفن سوکت دعد 4و  شبکه سوکت دعد 4 قتاا هر ایبر رپیمانکا ستا

 16A سوکت یک شبکه سوکت هرازای  به هشد اجرا نکینگاتردر  ستا زمال:  UPS به متصل یسوکتها سیستم

 ارقر دهستفاا رمو ها کامپیوتر تغذیه ایبر ابعد سوکتها ینا دشو گرفته نظردر  میباشد UPS یتابلو به متصل که

 .دمیگیر

 3X2.5 نکینگاتردر  هشد نصب یسوکتها کابلو  اردستاندا مطابق کامپیوترو  تلفن شبکه یها کابل سایز

CU/PVC/PVC  دشو گرفته نظردر. 

 مقالا تامین به نسبت دبو هداخو زمجا منتخب رپیمانکا ه،شد نهایی یها MTOو  مهندسی ارکمد تائیداز  پس

 تائید خذا به طمنو AVLاز  رجخا یهاورنداز و لمتریا تامین نماید امقدا وژهپر AVL مطابق ضعیف نجریاو  قبر

 .دبو هداخو حطر مدیریتاز 
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 بخش اجرا :

 رکا لیاتو عایتر با ضعیف نجریاو  قبر یها سیستم ایجرا زنیا ردمو مقالا تمامی تامیناز  پس بخش یندر ا

 اجرا مهنگا به ها نقشهدر  تغییر گونه هر. دمیشو هساندر سایتدر  حطر مدیریت گاهیرکا رتنظا تائید باو  منجاا

 .میباشد حطر مدیریت مهندسی حدوا تائید خذو ا TQ لساار به طمنو

 AS BUILTبخش تست، راه اندازی و تحویل به بهره بردار و تهیه 

 ازیندوراه ا تستدر روال .  نددگر ازیندراه ا سپسو  هشد تست هندزسا یلعملهاراستود مطابق ابتدا ایتجهیز متما

 ازیندو راه ا تست بر رتنظا جهت زمال یها هماهنگی  هندزسا  شرکت هنمایند با ستا موظف رپیمانکا اتتجهیز

 .هدد منجارا ا اتتجهیز

 یلعملهاراستود مطابق داربر هبهر به تحویل حلامر ،مربوطه یتهاریپور تست تهیهو  ازیندو راه ا تستاز  پس

 هعهد بر پانچ دنبو صحیح رتصودر  داربر هبهر یپانچها فعر مسئولیت. شد هداخو منجاا رپیمانکا توسط بمصو

 .میباشد رپیمانکا

به  Final Book قالبو در  دهکر as builtرا  ارکمدو  ها نقشه تمامی ستا موظف رپیمانکا رکا متمااز ا پس

 کارفرما تحویل نماید.

 جمع بندی 

 تایید .ددگر بنتخاا بمرغو لمتریاو  تایید ردمو یبرندهااز  میبایست بخش هردر  لمتریا بالکو  مقالا کلیه تامین

 بخشها کلیهدر  بیلتاز نقشه تهیه به موظب رپیمانکاو  ددگر خذا حمدیرطراز  باید برندهاو  نکنندکا تامین کلیه

 .میباشد موقت تحویل مرحلهدر  پانج فعر به موظف رپیمانکاهمچنین  .میباشد
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 لیست مدارک فنی که پیمانکار باید ارائه دهد

در مرحله طراحی تفصیلی ساختمان باید ارائه دهد بشرح زیر است ولی محدود به مطالعات و مدارکی که پیمانکار 

 آن نمیشود. لیست نهائی در جلسات فنی بعد از قرارداد تعیین و مصوب خواهد شد :

 لیست نرم افزارهای مهندسی مورد استفاده و ورژن هرکدام 

 چارت سازمانی جهت انجام پروژه 

 یکه در معمار یو هر نوع حامل یکیزیعوامل ف ب،یش لیاز قب نیزم تیکامل از وضع یو بررس مطالعه 

 .مربوطهگزارش  هیموثر خواهد بود و ته ساتیسازه و تأس

 یلهایو ارائه فا رهیها و غ یسازه ساختمان ها شامل بارگذار یمحاسبات و دفترچه محاسبات یمبان Native 

 .مربوطه یمحاسبات و نرم افزارها

 لزوم مورد یها سازهبیسیک و دیتایل  یها نقشه 

 یمصرف اقالم اطالعات یتمام و لیپروف لگرد،یم جداول 

 یها نقشه Basic&Detail یمعمار و ها پوشش ،یساز محوطه 

 یمعمار یهایلتاید و یجانمائ یها نقشه  

 یبتن یها سازه و یبتن اقالم هیکل یبرامانند آرماتوربندی، قالب بندی ، بتن ریزی و ...  لیویس یها نقشه 

 

 : تعهدات کارفرما

 در راستای انجام خدمات موضوع پیمان، کارفرما امکانات زیر را در اختیار پیمانکار قرار خواهد داد :

 در صورت نیاز. تیسا به تردد مجوزات 
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 پیوست ها 

 احجام برآوردی ساختمان ها

 



توضیحاتمقدارواحدشرحردیف

 در نظر گرفته شده است5kmفاصله حمل تا 600متر مکعبعملیات خاکبرداری با ماشین و حمل1

500متر مربعتسطیح و رگالژ سطوح  خاكبرداري2

( e=0.2)قالب فلزی مورد استفاده قرار میگیرد3499متر مربععملیات قالب بندی 3

باسیم پیچی الزم- میلي متر20 تا10قطر37052کیلوگرمتهیه، بريدن، خم كردن و كار گذاشتن میل گردآجدار1

 كیلوگرم آهك شكفته150هر متر مکعب 33متر مکعبشفته ريزي با خاك محل1

كیلو گرم سیمان در متر مكعب بتن150   33متر مکعبتهیه و اجراي بتن مگر2

 مگاپاسكال21مقاومت فشاري مشخصه 122متر مکعبتهیه و اجراي بتن فونداسیون3

 مگاپاسكال21مقاومت فشاري مشخصه 600متر مکعبتهیه و اجراي بتن ستون وتیرها  وسقف 4

(شن وقلوه سنگ و خرده سنگ)همراه با هزینه صاف کردن200متر مکعببلوکاژ1

كیلو گرم سیمان در متر مكعب بتن150 225متر مکعببتن سبک زیر فرش2

 سانتی متر همراه با دوغ اب الزم30*30به ابعاد 1000متر مربعفرش كف با موزايیك ايراني3

به ضخامت یه اجر پرسی488متر مربعدیوارچینی با اجر فشاری با مالت باتارد1

(سانتی متری4)به ضخامت یک سوفال 488متر مربع(سفال)نماچیني باآجرماشیني سوراخ دار 2

 سانتي متر2 ضخامت حدود 488مترمربعاندود سیماني با مالت ماسه سیمان3

 میلی متر5ضخامت حدود 488مترمربع(سیمان سفید)اندود تگرگي رویه 4

تهیه مصالح و اجراي رنگ روغني كامل151مترمربع(رنگ روغنی)رنگ امیزی درها5

همراه با چسب سیلیکون100مترمربع میلي متري4تهیه و نصب شیشه 6

دوش و رختکن-برآورد اولیه ساختمان مشترک اداری

مبلغ به ازای هر متر مربع ساختمان با تاسیسات مکانیک برقی

برآورد کلی پروژه  ساختمانی با تاسیسات مکانیک و برقی

       مبلغ به ازای هر متر مربع ساختمان بدون احتساب قیمت زمین

   بر آورد کلی از پروژه مورد نظر           

برآورد فاز هفتم

برآورد فاز دوم

برآورد فاز سوم

برآورد فاز پنجم

برآورد فاز ششم



توضیحاتمقدارواحدشرحردیف

 در نظر گرفته شده است5kmفاصله حمل تا 900متر مکعبعملیات خاکبرداری با ماشین و حمل1

600متر مربعتسطیح و رگالژ سطوح  خاكبرداري2

( e=0.2)قالب فلزی مورد استفاده قرار میگیرد120متر مربععملیات قالب بندی 3

باسیم پیچی الزم- میلي متر24 تا 20قطر4320کیلوگرمتهیه، بريدن، خم كردن و كار گذاشتن میل گردآجدار1

باسیم پیچی الزم- میلي مترو باالتر20قطر3664.8کیلوگرمتهیه، بريدن، خم كردن و كار گذاشتن میل گردآجدار2

با پیچ و مهره مربوط و كارگذاري144کیلوگرم(بولت)میل مهار دنده شده 3

 كیلوگرم آهك شكفته150هر متر مکعب 60متر مکعبشفته ريزي با خاك محل1

كیلو گرم سیمان در متر مكعب بتن150   60متر مکعبتهیه و اجراي بتن مگر2

 مگاپاسكال21مقاومت فشاري مشخصه 144متر مکعبتهیه و اجراي بتن فونداسیون3

. همراه با برشكاري، سوراخكاري، جوش كاري و سايیدن31,379کیلوگرم(با ارتفاع جان متغییر)تهیه، ساخت و نصب قا ب ها1

. همراه با برشكاري، سوراخكاري، جوش كاري و سايیدن3760.128کیلوگرم(نپشی )تهیه و نصب باد بند با پروفیل2

. همراه با برشكاري، سوراخكاري، جوش كاري و سايیدن2870.62کیلوگرمتهیه، ساخت و به كار بردن قطعات اتصالي ازورق3

با وصله هاي طولي پرلین ها به یگدیکر وپیچ مهره الزم4514.4کیلوگرمتهیه و نصب پرلین روي سطوح شیبدار اسكلت فلزي4

همراه با هزینه نصب و پیچ مهره الزم283.116کیلوگرمتهیه ونصب نپشی برای سینه بند ها5

همراه با هزینه نصب و پیچ مهره الزم3287.04کیلوگرم(box)تهیه قوطی های اتصالی بین قابها  6

همراه با جوشكاري ودست مزد نصب1805.496کیلوگرمتهيه، ساخت و نصب چهارچوب و درب های ورودی7

(شن وقلوه سنگ و خرده سنگ)همراه با هزینه صاف کردن144متر مکعببلوکاژ1

كیلو گرم سیمان در متر مكعب بتن150 72متر مکعببتن سبک زیر فرش2

 سانتی متر همراه با دوغ اب الزم30*30به ابعاد 480متر مربعفرش كف با موزايیك ايراني3

به ضخامت یه اجر پرسی433.2متر مربعدیوارچینی با اجر فشاری با مالت باتارد1

(سانتی متری4)به ضخامت یک سوفال 433.2متر مربع(سفال)نماچیني باآجرماشیني سوراخ دار 2

 سانتي متر2 ضخامت حدود 433.2مترمربعاندود سیماني با مالت ماسه سیمان3

 میلی متر5ضخامت حدود 433.2مترمربع(سیمان سفید)اندود تگرگي رویه 4

ضد زنگ برای کل اسکلت ساختمان28130.13کیلوگرمتهیه مصالح و اجراي ضد زنگ روي اسکلت  5

تهیه مصالح و اجراي رنگ روغني كامل384مترمربع(رنگ روغنی)رنگ امیزی تیر ها وستون ها و درها6

همراه با چسب سیلیکون144مترمربع میلي متري4تهیه و نصب شیشه 7

433.2متر مربعتهیه ونصب توری مرغی1

612overlab=5cmمتر مربعتهیه و نصب ساندویچ پنل2

با ورق سفید گالوانیزه کرکره ای5448کیلوگرمتهیه مصالح ونصب پوشش سقف3

مبلغ به ازای هر متر مربع ساختمان با تاسیسات مکانیک برقی

برآورد کلی پروژه  ساختمانی با تاسیسات مکانیکی و برقی

برآورد اولیه انبار

       مبلغ به ازای هر متر مربع ساختمان بدون احتساب قیمت زمین

   بر آورد کلی از پروژه مورد نظر           

برآورد فاز هفتم

برآورد فاز دوم

برآورد فاز سوم

برآورد فاز چهارم

برآورد فاز پنجم

برآورد فاز ششم
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