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تهيه كننده  :واحد فني كارگاه خانه شهر
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@irpmo_com

www.irpmo.com
ﻓﻬﺮﺳﺖ

خﻼﺻﻪ اختﻼف بﺮرﺳي ﺻورت وضعيﺖ  6بﺮ حسب ﻓصول قﺮاردادي
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بﺮرﺳي آيتم بﻪ آيتم موارد اختﻼف در ﺻورت وضعيﺖ شماره 6
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موارد اختﻼف در بﺮرﺳي قيمﺖ هاي جديد
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خﻼصه موارد اختﻼﻓي)پيمانكار و نظارت مقيم( در صورت وضعيﺖ موقﺖ شماره  6منتﻬي به تاريخ 96/08/22
)بدون ضﺮايب( ريال

)بدون ضﺮايب( ريال

)بدون ضﺮايب( ريال

)با ضﺮايب پيمان( ريال

357,126,750

52,729,887

81,138,934

0

130,933,000

202,364,986

399,648,000

16,431,728,789

35,851,913,839

254,459,580

1,191,717,077

2,328,619,232

0

10,785,600

30,111,558

0

22,140,000

33,896,316

2,032,070,950

3,068,427,135

1

ﻓصﻞ 2

409,856,637

2

ﻓصﻞ 3

130,933,000
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ﻓصﻞ 7

16,831,376,789
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ﻓصﻞ 8

1,446,176,657

5

ﻓصﻞ 16

10,785,600

6

ﻓصﻞ23

22,140,000
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ﻓصﻞ 42

4,122,201,070
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رديف

شماره ﻓصل
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رقم وارده در صورت وضعيﺖ

رقم اصﻼح شده نظارت مقيم

اختﻼف ارقام

اختﻼف ارقام

2,090,130,120
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جمع كﻞ با ضﺮايب پيمان :

41,596,471,999
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فصل دوم:
ردیف

شماره
ردیف

8

020401

بارگيری مواد حاصله از هر نوع
عمليات خاکی ،غيرلجنی ،و
حمل با هر نوع وسيله دستی
تا  50متر و تخليه آن در مواردی
که استفاده از ماشين برای
حمل ممﮑن نﺒاشﺪ.

مترمﮑﻌﺐ

9

020402

اضافه بها به ردیف های
 020101و  ،020401برای 50
متر حمل اضافی با وسایل
دستی ،کسر 50متر به تناسﺐ
محاسﺒه می شود.

مترمﮑﻌﺐ

164

10

020403

هزینه جابجایی و انتقال خاک از
کف گود به تراز همﮑف

متر مﮑﻌﺐ

7,831.90

شرح ردیف

واحد

مقدار
پيمانکار

مقدار
مشاور

co
m
253.43

0

130,000

90,500

بهای کل پيمانکار بهای کل مشاور

32,945,900

130,000

7,725.00

46,230

0

حمل دستی عمليات خاکی کف
گود )حفر چاهها ،گودبرداری
پاشنه و  (...تا محل دپوی ضلع
جنوبی  ،پرداخت نميشود.

90,500

14,842,000

0

حمل دستی عمليات خاکی کف
گود )حفر چاهها ،گودبرداری
پاشنه و  (...تا محل دپوی ضلع
جنوبی  ،پرداخت نميشود.

46,230

362,068,737

357,126,750

این آیتم تنها احجام عمليات
خاکی ماشينی پرداخت ميشود.
ضمن آنﮑه در خصوص عمليات
خاکی جمع آوری رمپ" تنها این
آیتم "پرداخت ميشود.

409,856,637

357,126,750

pm

o.

0

بهای واحد
پيمانکار

بهای واحد
مشاور

توضيحات

w
.ir
52,729,887

1.1095*1.38*1.005

81,138,934

جمع ردیفهای مورد اختﻼف بﺪون ضرایﺐ

جمع ردیفهای مورد اختﻼف با ضزایﺐ پيمان

w
w
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فصل سوم:

16

030502

co
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ردیف

شماره
ردیف

شرح ردیف

واحد

مقدار
پيمانکار

مقدار
مشاور

پی کنی ،کانال کنی با وسيله
مﮑانيﮑی در زمين های سخت،
تاعمﻖ  2متر و ریختن خاک
کنﺪه شﺪه در کنارمحل های
مربوط.

مترمﮑﻌﺐ

4,761.20

0.00

بهای واحد
پيمانکار

27,500

بهای واحد
مشاور

بهای کل پيمانکار بهای کل مشاور

27,500

130,933,000

0

pm

o.

130,933,000

0

130,933,000

w
.ir
1.1144*1.38*1.005

202,364,986

توضيحات

این آیتم از جانب کت جهت جمع آوری
رمپ در صورت وضع ت قرارداده شده
است .ل ن مشاور ا این استدﻻل که جمع
آوری رمپ در آیتم  020403لحاظ شده
از پرداخت این رد ف خودداری م کند.
در
ضمن اینکه چگونه توض
خصوص ار ای مشمول رد ف 020403
در فهرست بها و مقادیر منضم ه پ مان
ن امده و ح رد ف مذکور ن امﻼ واضح
بوده و جهت جا ه جا خا از تراز گود
ه مکف اشد ونه عمل ات خا داری
ا گود برداری.

جمع ردیفهای مورد اختﻼف بﺪون ضرایﺐ

جمع ردیفهای مورد اختﻼف با ضزایﺐ پيمان

w
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فصل فتم:
ردیف

شماره
ردیف

26

11070205-1

اضافه بها بابت دوباره کاری و
کاهش رانﺪمان در اجرای آیتم
تهيه ،بريﺪن ،خم كردن و كار
گذاشتن ميل گردآجﺪار از نوع
 AIIIبه ﻗﻄر  12تا 18
ميليمتر ،براي بتن مسلح با
سيم پيچي ﻻزم .

کيلو

27

11070205-2

اضافه بها به آیتم آیتم تهيه،
بريﺪن ،خم كردن و كار گذاشتن
ميل گردآجﺪار از نوع  AIIIبه
ﻗﻄر  12تا  18ميليمتر ،براي
بتن مسلح با سيم پيچي ﻻزم
 .بابت کاهش رانﺪمان در اجرای
آرماتور بنﺪی ریﺐ ها با اتصال
کوپلر

کيلو

شرح ردیف

واحد

مقدار
پيمانکار

مقدار
مشاور

co
m
1948

0

بهای واحد
پيمانکار

16,600

بهای واحد
مشاور

16,600

بهای کل پيمانکار بهای کل مشاور

32,336,800

0

o.
pm
w
.ir

93135.35

0

41,500

41,500

3,865,117,025

0

توضيحات
ابﻼغ تغيير محل رابيتس بنﺪی به
همراه آرماتور های دوخت مربوطه
و انتقال آن به محل جﺪیﺪ و اجرای
آن با زاویه  45درجه در حاليﮑه
آرماتور بنﺪی فونﺪاسيون کامل
گردیﺪه و مقﻄع آماده بتن بوده
است و یا اجرای ستون های مازاد
در دل دیوار که به همراه باز کردن
و یا برش کمرکش دیوار بوده  ،و یا
اجرای خاموت در ریﺐ ها در محل
تقاطع با دیوار اجرا شﺪه ) به دليل
تقييرات نقشه ای و یا ابﻼغ اجرای
ستونهای جﺪیﺪ و یا تغيی شرایط
مﺪ نظر مشاور محترم،اجرای آیتم
آرماتور بنﺪی از شرایط عرف خود
خارج گردیﺪ و عمﻼ جهت اجرای
کار در شرایط جﺪیﺪ نيروی
انسانی چنﺪ برابر صرف شﺪ( .

w
w

پس از گذشت حﺪود  30درصﺪ از
اجرای آرماتور بنﺪی ریﺒهای
فونﺪاسيون  ،اتصال آرماتور های
طولی ریﺐ ها به وسيله کوپلر
آنهم با ضوابط خاص مﺪ نظر
نظارت محترم به پيمانﮑار ابﻼغ
گردیﺪ که با توجه به لزوم انتخاب
تامين کننﺪه مناسﺐ و آزمایشات
الزامی ) حﺪود یک ماه کارگاه(
فاﻗﺪ رانﺪمان ﻻزم بوده است.
ضمن اینﮑه روش اجرای آرماتور
بنﺪی نيز به صورت کلی عوض
شﺪه و با مصرف نيروی انسانی
چنﺪ برابر رانﺪمان کار نصف گردیﺪ.
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کيلو

30

11070206-2

اضافه بها به آیتم آیتم تهيه،
بريﺪن ،خم كردن و كار گذاشتن
ميل گردآجﺪار از نوع  AIIIبه
ﻗﻄر  12تا  18ميليمتر ،براي
بتن مسلح با سيم پيچي ﻻزم
 .بابت کاهش رانﺪمان در اجرای
آرماتور بنﺪی ریﺐ ها با اتصال
کوپلر

کيلو

co
m
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11070206-1

اضافه بها بابت دوباره کاری و
کاهش رانﺪمان در اجرای آیتم
تهيه ،بريﺪن ،خم كردن و كار
گذاشتن ميل گردآجﺪار از نوع
 AIIIبه ﻗﻄر 20و بيش از20
ميليمتر ،براي بتن مسلح با
سيم پيچي ﻻزم .

32653

0

15,300

15,300

499,590,900

0

o.
pm

261596

0

38,250

38,250

10,006,047,000

0

w
w

w
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ابﻼغ تغيير محل رابيتس بنﺪی به
همراه آرماتور های دوخت مربوطه
و انتقال آن به محل جﺪیﺪ و اجرای
آن با زاویه  45درجه در حاليﮑه
آرماتور بنﺪی فونﺪاسيون کامل
گردیﺪه و مقﻄع آماده بتن بوده
است و یا اجرای ستون های مازاد
در دل دیوار که به همراه باز کردن
و یا برش کمرکش دیوار بوده  ،و یا
اجرای خاموت در ریﺐ ها در محل
تقاطع با دیوار اجرا شﺪه ) به دليل
تقييرات نقشه ای و یا ابﻼغ اجرای
ستونهای جﺪیﺪ و یا تغيی شرایط
مﺪ نظر مشاور محترم،اجرای آیتم
آرماتور بنﺪی از شرایط عرف خود
خارج گردیﺪ و عمﻼ جهت اجرای
کار در شرایط جﺪیﺪ نيروی
انسانی چنﺪ برابر صرف شﺪ( .
پس از گذشت حﺪود  30درصﺪ از
اجرای آرماتور بنﺪی ریﺒهای
فونﺪاسيون  ،اتصال آرماتور های
طولی ریﺐ ها به وسيله کوپلر
آنهم با ضوابط خاص مﺪ نظر
نظارت محترم به پيمانﮑار ابﻼغ
گردیﺪ که با توجه به لزوم انتخاب
تامين کننﺪه مناسﺐ و آزمایشات
الزامی ) حﺪود یک ماه کارگاه(
فاﻗﺪ رانﺪمان ﻻزم بوده است.
ضمن اینﮑه روش اجرای آرماتور
بنﺪی نيز به صورت کلی عوض
شﺪه و با مصرف نيروی انسانی
چنﺪ برابر رانﺪمان کار نصف گردیﺪ.
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11070209-1

اضافه بها بابت دوباره کاری و
کاهش رانﺪمان در اجرای آیتم
تهيه ،بريﺪن ،خم كردن و كار
گذاشتن ميل گردآجﺪار از نوع
 A4به ﻗﻄر 20و بيش از20
ميليمتر ،براي بتن مسلح با
سيم پيچي ﻻزم .

کيلو

5491

0

17,400

92,000

1,555,199,544

235,428,000

آناليز آیتم به همراه مستنﺪات مﺪ
نظر به مشاور ارسال گردیﺪ .لﮑن
مشﮑﻼت اساسی در نحوه
بررسی ﻗيمت جﺪیﺪ وجود دارد که
در بخش مربوطه توضيح داده
ميشود.

164,220,000

آناليز آیتم به همراه مستنﺪات مﺪ
نظر به مشاور ارسال گردیﺪ .لﮑن
مشﮑﻼت اساسی در نحوه
بررسی ﻗيمت جﺪیﺪ وجود دارد که
در بخش مربوطه توضيح داده
ميشود.

33

11070608-2

آماده سازی و رزوه کردن
آرماتور سایز  36نوع  ، A3تهيه
و نصﺐ کوپلر

سر

5482

pm

o.

17,400

95,543,400

0

2559

34

11070608-3

آماده سازی و رزوه کردن
آرماتور  36نوع  ، A4تهيه و
نصﺐ کوپلر

سر

2284

1932

85,000

283,692

w
.ir

340,430

ابﻼغ تغيير محل رابيتس بنﺪی به
همراه آرماتور های دوخت مربوطه
و انتقال آن به محل جﺪیﺪ و اجرای
آن با زاویه  45درجه در حاليﮑه
آرماتور بنﺪی فونﺪاسيون کامل
گردیﺪه و مقﻄع آماده بتن بوده
است و یا اجرای ستون های مازاد
در دل دیوار که به همراه باز کردن
و یا برش کمرکش دیوار بوده  ،و یا
اجرای خاموت در ریﺐ ها در محل
تقاطع با دیوار اجرا شﺪه ) به دليل
تقييرات نقشه ای و یا ابﻼغ اجرای
ستونهای جﺪیﺪ و یا تغيی شرایط
مﺪ نظر مشاور محترم،اجرای آیتم
آرماتور بنﺪی از شرایط عرف خود
خارج گردیﺪ و عمﻼ جهت اجرای
کار در شرایط جﺪیﺪ نيروی
انسانی چنﺪ برابر صرف شﺪ( .

777,542,120

w
w
16,831,376,789

1.5732*1.005*1.38

399,648,000

16,431,728,789

جمع ردیفهای مورد اختﻼف بﺪون ضرایﺐ

35,851,913,839

جمع ردیفهای مورد اختﻼف با ضزایﺐ پيمان
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فصل شتم:
ردیف

شماره
ردیف

شرح ردیف

واحد

مقدار
پيمانکار

8,017.00

113,889

co
m

مقدار
مشاور

بهای واحد
پيمانکار

بهای واحد
مشاور

38

11080306

اضافه بها برای بتن کف سازیها
با هر وسيله و به هر ضخامت.

مترمﮑﻌﺐ

بهای کل پيمانکار بهای کل مشاور

31,740

1,413,591,407

254,459,580

ا توجه ه اینکه یچ ک از روان کننده و
ا ح فوق روان کننده ای موجود در
ازار ) ا ر م ان م ف (قادر ه تام
مشخصات ف مورد ن از جهت ب مورد
ن از پروژه نبوده اند .ابرروان کننده mape
که در ا پروژه ای مشا ه مورد استفاده
است در قالب ط ح اختﻼط پ شنهادی ه
مشاور ارسال گرد د .گرچه ط ح اختﻼط
مورد تای د مشاور قرار گرفت و نتایج
مقاومت ب ن عمداتا تا  %35اﻻتر از
مقاومت مشخصه است.ل ن نه ابر
روان کننده پرداخت نم گردد.

69,000

32,585,250

0

جهت س سازی فونداسیون در این پروژه
از ب مسلح ا ع ار  200و مچن
آسفالت بر روی آن استفاده شده است.
گرچه اجرای ب مسلخ ا ع ار  200تمام
مشخصه ا  ،روش اجرا و تعارف کف
سازی را در خود دارد ل ن مشاور مح م ا
این عنوان که این ب  ،ب مگر اشد از
پرداخت اضافه بهای کف سازی خودداری
م کند.

472.25

pm

o.

37

11080114

استفاده از ابر روان کننﺪه برنﺪ
 mapeجهت برای بتن به ميزان
 0.6%ميزان سيمان مصرفی

کيلو

12,412.01

0

69,000

توضيحات

w
.ir
1,446,176,657

1,191,717,077

254,459,580

جمع ردیفهای مورد اختﻼف بﺪون ضرایﺐ

w
w

1.4089*1.005*1.38

2,328,619,232

جمع ردیفهای مورد اختﻼف با ضرایﺐ پيمان
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فصل شانزد م:

46

11160412-1

co
m

ردیف

شماره
ردیف

شرح ردیف

واحد

مقدار
پيمانکار

مقدار
مشاور

اضافه بها بابت دوباره کاری و
کاهش رانﺪمان در اجرای آیتم
تهيه و نصﺐ رابيتس براي ﻗﻄع
بتن در محل درز اجرايي.

متر مربع

321

0

بهای واحد
پيمانکار

33,600

بهای واحد
مشاور

بهای کل پيمانکار بهای کل مشاور

33,600

o.
pm

2.013*1.005*1.38

10,785,600

0

10,785,600

0

توضيحات
ابﻼغ تغيير محل رابيتس بنﺪی به
همراه آرماتور های دوخت مربوطه
و انتقال آن به محل جﺪیﺪ و اجرای
آن با زاویه  45درجه در حاليﮑه
آرماتور بنﺪی فونﺪاسيون کامل
گردیﺪه و مقﻄع آماده بتن بوده
است .اجرای آیتم از شرایط عرف
خود خارج گردیﺪ و عمﻼ جهت
اجرای کار در شرایط جﺪیﺪ نيروی
انسانی چنﺪ برابر صرف شﺪ( .

10,785,600

جمع ردیفهای مورد اختﻼف بﺪون ضرایﺐ

30,111,558

جمع ردیفهای مورد اختﻼف با ضرایﺐ پيمان
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فصل ب ست و سوم:

54

11231212

co
m

ردیف

شماره
ردیف

شرح ردیف

واحد

مقدار
پيمانکار

مقدار
مشاور

اضافه بها به آیتم 231211
جهت صﻌوبت کار اجرای عایﻖ
پس از آرماتور بنﺪی دیوار

متر مربع

221.4

0

بهای واحد
پيمانکار

بهای واحد
مشاور

100,000

100,000

بهای کل پيمانکار بهای کل مشاور

o.
pm

1.1039*1.005*1.38

22,140,000

0

22,140,000

0

توضيحات
ابﻼغ اجرای عایﻖ و زهﮑش و
همچنين لوله های زهﮑش دیوار
پس از اجرای آرماتوربنﺪی ریشه
های دیوار موجﺐ سختی چنﺪین
برابر کارو افزایش هزینه ها گردیﺪه
است .ﻻزم به ذکر است که روش
اصولی اجرای سيستم زهﮑش
دیوار ﻗﺒل از اجرای فونﺪاسيون
می باشﺪ.

22,140,000

جمع ردیفهای مورد اختﻼف بﺪون ضرایﺐ

33,896,316

جمع ردیفهای مورد اختﻼف با ضرایﺐ پيمان
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فصل چهل و دوم:

70

82420000

0.36

5,805,917,000

5,805,917,000

co
m

ردیف

شماره
ردیف

شرح ردیف

واحد

مقدار
پيمانکار

مقدار
مشاور

بهای واحد
پيمانکار

بهای واحد
مشاور

تجهيز و برچيﺪن کارگاه به
صورت مقﻄوع)صورتجلسه
ساختار شﮑست شماره (10

مقﻄوع

0.71

بهای کل پيمانکار بهای کل مشاور

o.
pm

4,122,201,070

2,090,130,120

آیتم ای تجه اراه ه سه خش -1
تام -2تجه و  -3بهر برداری تقس م
م شوند  .ا توجه ه این امر از اول
صورت وضع ت تا کنون صورتجلسه
ساختار شکست تجه اراه بر اساس
درصد ای سهم د ه ر ک از این
خشها ته ه و ه نظارت مح م ارسال
گرد د .ل ن تا کنون دون توجه ه این
صورتجلسات و مچن ه تجه انجام
شده  ،ل ه آیتمهای تجه اراه در تمام
خشها )تام ،تجه و بهره برداری( مﻄابﻖ
درصد پ فت پروژه پرداخت م شوند.

2,032,070,950

جمع ردیفهای مورد اختﻼف بﺪون ضرایﺐ

3,068,427,135

جمع ردیفهای مورد اختﻼف با ضرایﺐ پيمان

w
w

w
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1.51

4,122,201,070

2,090,130,120

توضيحات
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ﻣﻮارد اﺧﺘﻼف در ﺑﺮرﺳﻲ آﻧﺎﻟﻴﺰ ﺑﻬﺎي ﻗﻴﻤﺖ ﺟﺪﻳﺪ

ﮔﺮﭼﻪ ﺗﺎ ﻛﻨﻮن آﻧﺎﻟﻴﺰ ﻗﻴﻤﺖ ﻫﺎي ﺟﺪﻳﺪ در ﺟﻠﺴﺎت ﺗﻮاﻣﺎن ﻣﺪﻳﺮان و ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ارﮔﺎه ﭘﺮوژه ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ  .ﻟﻜﻦ در
ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎي ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻲ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ﻣﻮارد ذﻳﻞ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺸﻜﻼت اﺻﻠﻲ اﻳﻦ اﻣﺮ ﺑﻪ اﺳﺘﺤﻀﺎر ﻣﻲ رﺳﺪ.
 -1ﻋﺪم اﻋﺘﻘﺎد ﻧﻈﺎرت ﻣﻘﻴﻢ ﺑﻪ ﻗﻴﻤﺖ ﺟﺪﻳﺪ ﺑﻮدن ﺑﺮﺧﻲ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎ :
ﺑﻪ اﻋﺘﻘﺎد دﺳﺘﮕﺎه ﻧﻈﺎرت ﻣﻘﻴﻢ ﻫﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ اﺟﺮاﻳﻲ ﻛﻪ ﻧﺎﻣﻲ از آن در ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺑﻬﺎي ﭘﺎﻳﻪ ﻣﻨﻀﻢ ﺑﻪ ﭘﻴﻤﺎن آﻣﺪه ﺑﺎﺷﺪ،

m

ﻓﺎرغ از ﺷﺮاﻳﻂ اﺟﺮاي ﻛﺎر و راﻧﺪﻣﺎن ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ،زﻣﺎن اﺑﻼغ ﻧﻘﺸﻪ ﻫﺎ و  ...ﺷﺎﻣﻞ ﻗﻴﻤﺖ ﺟﺪﻳﺪ ﻧﻤﻴﮕﺮدد) .ﻣﺸﺮوح ﻣﻮارد

co

در ﺑﺮرﺳﻲ آﻳﺘﻤﻬﺎ ﺗﻮﺿﻴﺢ داده ﺷﺪ(

 -2ﻋﺪم ﺑﺮرﺳﻲ ﺿﺮﻳﺐ  1.51ﺟﻬﺖ ﺟﺒﺮان ﺗﻬﺎﺗﺮي ﺑﻮدن ﭘﺮوژ و ﻋﺪم درﻳﺎﻓﺖ ﭘﻴﺶ ﭘﺮداﺧﺖ

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻮع ﻗﺮارداد ﻣﻨﻌﻘﺪه ﺑﺎ ﻛﺎرﻓﺮﻣﺎ ﻣﺤﺘﺮم )  %100ﺗﻬﺎﺗﺮي ﺑﻮدن ﭘﺮوژه و ﻋﺪم درﻳﺎﻓﺖ ﭘﻴﺶ ﭘﺮداﺧﺖ( ،ﻣﺴﻠﻤﺎ

o.

ﻫﺰﻳﻨﻪ اﻧﺠﺎم ﻛﺎر ﺑﺎ ﺷﺮاﻳﻂ ﻋﺎدي ﻣﺘﻔﺎوت ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ اﻣﺮ ﻣﻄﻤﺌﻨﺎً در زﻣﺎن ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻗﻴﻤﺖ اﻧﺠﺎم ﭘﺮوژه ﺗﻮﺳﻂ
ﺷﺮﻛﺖ ﻟﺤﺎظ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ .ﻟﻜﻦ در ﺑﺮرﺳﻲ اوﻟﻴﻪ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎي ﺟﺪﻳﺪ ،دﺳﺘﮕﺎه ﻧﻈﺎرت ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻌﺘﻘﺪ ﻧﺒﻮده و

pm

ﺿﺮﻳﺐ  1.51ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدي ﻛﺎرﮔﺎه ﺟﻬﺖ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺷﺮاﻳﻂ ﭘﺮداﺧﺖ ﻋﺮف ﺑﻪ ﺷﺮاﻳﻂ ﭘﺮوژه )  100%ﺗﻬﺎﺗﺮ و ﻋﺪم درﻳﺎﻓﺖ
ﭘﻴﺶ ﭘﺮداﺧﺖ( را ﻓﺎﻗﺪ وﺟﺎﻫﺖ و ﺑﺮرﺳﻲ اﻋﻼم ﻣﻴﻜﻨﺪ.
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