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بررسي وضعيت پروژه هاي عمراني کشور



86و  85وضعيت پيشرفت فيزيکي پروژه ها در سال هاي 



علل عمده تأخيرات پروژه هاي عمراني کشور



پيشنهاد تغيير به روش مهندسي ارزش

پيشنهاد تغيير به روش مهندسي ارزش(VECP) 

                                             Value  Engineering Change  Proposal 

پيشنهاد انگيزشي كاهش هزينه(CRIP) 

Cost  Reduction  Incentive  Proposal

اجرا، هاي هزينه كاهش منظور به و پيمانكار جانب از پيمان مدت در كه پيشنهادي  
  در و گردد مي ارائه كارفرما منافع ساير يا و كارآيي ارتقاي نگهداري، و برداري بهره
.دپذير صورت پيمان طبق يا و بهتر كيفيتي با بايد كارها انجام حال، عين



:ضرورت پيشنهاد تغيير به روش مهندسي ارزش از طريق پيمانكاران

  ها، و اشراف پيمانكاران  ها به علت پيچيدگي پروژه عدم پيش بيني عوامل تأثير گذار در طرح
به اين نوع مسائل بدليل درگيري به كار

  مشخص شدن برخي پارامترهاي تأثير گذار در طرح، در زمان اجرا
  هاي متنوع اجرايي تسلط باالي پيمانكار بر فضاي اجرا و روش
 ها و پتانسيل هاي پيمانكار براي اجراي طرح عدم توجه به توانايي
  هم افزايي پيشنهادهاي تغيير به روش مهندسي ارزش و روش هاي نو اجرا چونEPC  و كمك

اين رويكرد با عوامل جديد در پروژه ها مانند مديريت طرح يا عامل چهارم، فرصت هاي ذي  
.قيمتي را در اختيار كشور قرار خواهد داد



:فوائد پيشنهاد تغيير به روش مهندسي ارزش براي كليه ذينفعان

 اجرا بر حاكم سنتي هاي فضا به نسبت پيمانكار و كارفرما براي برنده -برنده فضاي ايجاد
 مهندسي جامعه در پيمانكاران فني توان ارتقاء
 عمر طول هاي هزينه كاهش با همراه طرح مستمر بهبود  
 مشابه هاي طرح در اجرا يا طراحي هاي عرف به تواند مي تكرار، صورت در تغيير پيشنهادات  

.گردند تبديل
 ملي محدود منابع از حداكثر استفاده جهت كردن هزينه و كالن هاي جويي صرفه آوردن بدست.
 مؤثر هاي تكنولوژي ورود و جديد مصالح و ها تكنولوژي از استفاده گسترش امكان تغيير، پيشنهاد 

.نمايد مي فراهم داخلي پيمانكاران طريق از را



زمان ارائه پيشنهاد تغيير به روش مهندسي ارزش
کار تحويل تا قرارداد عقد از زمان هر

  :تغيير پيشنهاد ارائه زمان ترين مناسب
اجرايي عمليات آغاز از قبل و پيمان عقد از بعد



اعمال مهندسي ارزش در طول عمر پروژه
مي يابدافزايش پروژه عمر گذشت با تغييرات اعمال هزينه.
مي يابد كاهش پروژه عمر گذشت با هزينه،كاهش پتانسيل.

تدوين 11
آيين نامه ها طراحي ساخت بهره برداري بازسازي استفاده مجدد

پتانسيل كاهش 
هزينه

هزينه اعمال 
تغييرات



در ايرانكار يك پيشنهاد تغيير به روش مهندسي ارزش روند گردش 

ارايه پيشنهاد تغيير 
مفهومي روز 7بررسي در مدت 

اعالم رد پيشنهاد تغيير و 
خاتمه بررسي به  

رپيمانكا

ارايه پيشنهاد تغيير 
نهايي

محاسبه صرفه جويي  
واقعي 

و پرداخت پاداش 
پيمانكار

اجراي پيشنهاد 
تغيير

اعالم رد پيشنهاد تغيير و 
خاتمه بررسي به پيمانكار

ابالغ پذيرش 
پيشنهاد تغيير

گيري  تصميم
روز 7نهايي در 

در بررسي
مدت
 21مدت 
روز

گيري  تصميم
روز 7نهايي در 

بررسي گروه ارزيابي
در روز 7 

 ارزيابي قابل
 7ن در بررسي بود
روز

 عالم رد پيشنهاد تغيير وا
رخاتمه بررسي به پيمانكا

پيمانكار مشاور كارفرما

رد پيشنهاد
توصيه پذيرش، رد  

اصالح يا

پذيرش پيشنهاد تغيير مفهومي
اعالم رسمي به مشاور براي بررسيرد پيشنهاد

صرفه جويي  
مقرر زيادتر از حد

ارايه نتايج بررسي

كمتر صرفه جويي
%  1/0از  مبلغ پيمان 

ميلون تومان 100يا  توصيه پذيرش، رد يا  
اصالح

توصيه پذيرش، 
رد يا اصالح

رد پيشنهاد

پذيرش پيشنهاد
تغيير نهايي 



مديريت ارزش سيستم ارائه پيشنهاد تغيير به روش مهندسي ارزش

   با این فرض که پروژه های عمرانی کشور دارای مشکل بوده
 روش پیشنهاد تغییر توانایی حل مسئله را دارا می باشد
 به دلیل عدم معرفی صحیح از پتانسیل های این روش استفاده نشده است .
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:فاز اطالعات - فاز اول
:»متدولوژي پيشنهاد تغيير به روش مهندسي ارزش در ايران«هدف 
 استفاده بهينه از منابع موجود در توسعه طرح هاي عمراني
  کاهش هزينه و زمان اجراي پروژه ها
 بهبود معيار هاي کيفي طرح ها و پروژه هاي عمراني
 استفاده از خالقيت، دانش فني و اجرايي پيمانکاران در اجراي پروژه ها

فرصت ها و چالش ها پيشنهاد تغيير به روش مهندسي ارزش
:فرصت هاي متدولوژي پيشنهاد تغيير در ايران 

 وجود سابقه کشورهاي پيشرو در زمينه پيشنهاد تغيير به روش مهندسي ارزش
 رويکرد توسعه گراي کشور و تعداد زياد و روزافزون طرح هاي زيربنايي
 وجود و ارزان بودن نيروي انساني متخصص

:چالش هاي متدولوژي پيشنهاد تغيير در ايران
  290عدم وجود ضمانت اجرايي نشريه  
  درصد  صرفه جويي ها 45تا  25محدوده بين (شفاف نبودن حق الزحمه پيشنهاد تغيير(
 انگيزه کم کارفرمايان براي تغيير و پذيرش ريسک جهت کاهش هزينه هاي پروژه



محدوده مطالعه  
 290نشريه
فضاي کاري عوامل چندگانه پروژه

)گاوهاي مقدس(محدوديت ها و خطوط قرمز 
 محدوديت ( قوانين و دستور العمل هاي جاري در كشور(
 گاو مقدس ( استاندارد هاي فني و اجرايي موجود(

ذينفعان
کارفرمايان ، پيمانکاران ، بهره برداران ، مشاوران و جامعه مهندسي کشور



  در پرسشنامه اي ارسال با كشور، ارزش مهندسي جامعه حرفه اي افراد و متخصصان از تحقيق اين در
 كه آمد عمل به نظرسنجي ارزش مهندسي روش به تغيير پيشنهاد موفقيت عدم موانع عمده ترين خصوص

  :گرديد عنوان موانع  مهمترين عنوان زير موارد

بروکراسي پيچيده پيشنهاد تغيير به روش مهندسي ارزش
عدم وجود ضمانت اجرايي پرداخت كامل پاداش هاي تعيين شده به پيمانکاران
 درصدي از صرفه جويي هاي هزينه  45تا  25(مبهم و بحث بر انگيز بودن ميزان پاداش هاي انگيزشي

)طول عمر
 عدم وجود فرهنگ اجراي پيشنهاد تغيير در پروژه هاي کشور به خصوص در ارکان اصلي پروژه

)  کارفرمايان و مشاوران(
 عدم آشنايي عوامل پروژه ها با متدولوژي پيشنهاد تغيير و عدم اشراف آنها به دستورالعمل هاي موجود
کمبود تجارب و الگوهاي موفق در مطالعات پيشنهاد تغيير به روش مهندسي ارزش
 نبود انگيزه در کاهش هزينه پروژه ها از سوي کارفرما



:كاركردتحليل فاز   -فاز دوم

اسمفعل
هزينه پروژهكاهش
زمان اجراكاهش
كيفيت پروژهبهبود
هاي مشاور طرحبهبود

توان فني پيمانكارافزايش

  هدف اين فاز، مشخص كردن صريح محدوده هايي از حيطه مطالعه ارزش در پروژه است كه
.بيشترين سودمندي را به دنبال دارند



چگونه ؟چرا؟

استفاده بهينه از 
منابع موجود

افزايش توان فني 
پيمانكاران

بهبود طرح هاي 
مشاوران

اعالم رسميت 
290آئين نامه 

استفاده از توان فني و 
اجرايي پيمانكاران

كاهش هزينه 
پروژه ها

ش بهبود يافزا
كيفيت پروژه ها

كاهش زمان 
اجراي پروژه ها

اطالع رساني به 
كارفرمايان

ارائه پيشنهاد 
تغيير

الزام كارفرمايان

تشويق پيمانكاران  
به ارائه پيشنهادات

مقاومت كردن 
مشاوران

تأخير در اجراي 
پروژه ها

آموزش 
متخصصان

ارائه ساختار 
قانوني

تقسيم منافع مالي

تأمين قسمتي از  
vecp هزينه تهيه

290نشريه 

تحليل كاركرد: فاز دوم   
(FAST)تحليل کارکرد سيستمي پيشنهاد تغيير به روش مهندسي ارزش 



:فاز خالقيت  - فاز سوم
  از يك هر يه دستيابي براي متعدد، ايده هاي توليد خالقيت، فاز هدف

.است كاركرد تحليل فاز انتهاي در شده انتخاب كاركرد هاي



A01در نظر گرفتن پاداش مالي براي مشاوران

A02باشد بيشتر شده، انجام آن در تغيير پيشنهاد که پروژه هايي به دولتي بودجه هاي تخصيص

A03در آن لحاظ و پيمانکاران از يک هر توسط مناقصه در پاداش پيشنهادي درصد ارائه 
مناقصه برنده انتخاب

A04ارزش مهندسي روش به تغيير پيشنهاد تصويب زمان در پاداش از درصدي پرداخت

A05کارفرما عوامل به پاداش از درصدي ارائه
A06آنها روي بر ارزش مهندسي طراحي، در که پروژه هايي در فقط تغيير پيشنهاد پاداش 

شود داده است شده اعمال
A07ارزش مهندسي روش به تغيير پيشنهاد ارائه انگيزشي پاداش افزايش

A08عمراني بزرگ پروژه هاي در تغيير پيشنهاد مطالعات انجام براي ويژه اعتبارات تخصيص

A09گردد ثبت پاداش حداقل عنوان به پروژه هزينه کاهش اثر در پيمانکار ضرر

 موقع به پرداخت طريق از تغيير پيشنهاد مطالعات انجام جهت پيمانکاران در انگيزه ايجاد

– Aا نگيزش مالي



B- انگيزش غير مالي  
B01تأييد تغيير پيشنهاد ارائه سابقه داراي که پيمانکاراني به مناقصات در امتياز دادن 

هستند خود کارنامه در شده
B02پيشنهاد از استفاده صورت در اينکه بر مبني قرارداد در کارفرما تشويقي پيشنهاد  

 مي واگذار پيمانکار به جديد قراردادهاي قرارداد، در جويي صرفه ايجاد و تغيير
گردد

B03پروژه ها در ارزش مهندسي کارگيري به سازي فرهنگ

B04سال هر در تغيير پيشنهاد خالق ترين و بهترين دهنده ارائه به جوايز اهداء

B05هدف پروژه سازي بهينه که امر اين پذيرش راستاي در سازي برفرهنگ تمرکز  
.بود نخواهد آن بردن سئوال زير معناي به مشاور طرح اصالح و بوده اصلي

B06حق گرفتن نظر در و موازي هاي پروژه به مربوط تغيير پيشنهادات نمودن قبول  
ها پروژه به کالن نگاه جهت پيمانکاران براي الزحمه

B07به تغيير پيشنهاد ساالنه هاي ارزيابي و جشنواره و همايش و کنفرانس برگزاري 



C-  بهبود دستور العمل ها و استانداردهاي مربوطه
C01ايران بومي شرايط به توجه با انگيزشي قوانين تدوين و ايجاد
C02کارفرمايان براي بيشتر الزام گرفتن نظر در
C03تغيير پيشنهاد مانند پروژه هر در هزينه کاهش جهت روشي بردن کار به الزام 

کارفرما سازمان توسط
C04بودجه تخصيص جهت کارفرمايان از تغيير پيشنهاد گزارش اخذ الزام
C05قرارداد متن در تغيير پيشنهاد پاداش درصد ذکر
C06ها نامه آئين در ريسک مديريت و ارزش مهندسي ترکيبي رويکرد از استفاده 
C07پروژه هاي قرارداد و مناقصه اسناد در تغيير پيشنهاد دستورالعمل گنجاندن 

کشور عمراني
C08نظر اعالم و بررسي براي شده اعالم زمان هاي رعايت به مشاوران الزام
C09در سازمان اين عوامل حضور و بازرسي سازمان در تغيير پيشنهاد واحد ايجاد 

کارفرمايان فعاليت تسهيل و مسئوليت کاهش براي ها طرح تصويب
C10نقد و بررسي به پيمانکاران کردن موظف منظور به قرارداد در بند يک گنجاندن 

 پروژه ها هدف به رسيدن براي مقدماتي تغيير پيشنهاد يک حداقل ارائه و طرح



D - بهبود و تسهيل روش هاي اجرايي
D01پاداش يافت در و اخذ تا تغيير پيشنهادات حقوقي پيگيري جهت هايي شرکت ايجاد  

شده تعريف
D02باشند ارزش مهندسي تيم اصلي اعضاي جزء کارفرما و مشاور نماينده  

D03پيمانکار قبال در کارفرما تعهدات کمال و تمام انجام

D04کارفرمايان سازمان در تغيير پيشنهاد کميته تشکيل

D05زمان در کننده شرکت پيمانکاران تمام حضور با ارزش مهندسي کارگاه تشکيل 
ايشان ارزيابي در آن تأثير و مناقصه

D06پيمانکار شرکت هر در ارزش مهندسي در متبحر فني دفتر ايجاد به الزام

D07ارزش مهندسي همکار عنوان به پيمانکار هر ارزش مشاور معرفي به الزام

D08کارگاه همان در نتايج تصويب و تغيير پيشنهاد کارگاههاي در طرح عوامل حضور

D09تغيير پيشنهاد ارزيابي و بررسي ارائه، مراحل سازي ساده



D11ارزش مهندسي کارگاه برگذاري از قبل ارزش مهندسي هاي آموزش دادن قرار

D12پيمانکاري شرکت هاي پيکره در ارزش مهندسي تکنيک با آشنا افراد حضور 

D13هزينه و شود سپرده ارزش مهندسي تخصصي هاي مجموعه به تغيير پيشنهاد آموزش 
 گردد تأمين جويي ها صرفه محل از ها مجموعه اين

D14کارفرما به وابسته ارزش حقوقي مشاورين از تغيير پيشنهاد نتايج تصويب جهت 
      شود استفاده

D15مشاور، کارفرما،( پروژه عوامل براي گسترده و جامع آموزشي هاي دوره برگزاري  
)برداران بهره  و پيمانکار

D16در تيمي کار(پيمانکار دعوت با طرح اندرکاران دست حضور با کارگاه برگزاري  
 پرسشنامه قالب در خواهي نظر امکان عدم صورت در و )نتايج سازي مستند راستاي

مربوطه کارشناسان از



:فاز ارزيابي -فاز چهارم
هدف از اين فاز همانند سازي ايده هاي توليد شده در فاز خالقيت و انتخاب ايده هاي داراي امكان 

.بسط و توسعه در فرايند مطالعه ارزش است



:                                                                      سناريو پيشنهادي
                      9+8+7+6+5+4+3+2+1 X=

:اجزاء
دوره هاي آموزشي مستقيم، هر سه ماه يك بار، با نظارت انجمن مهندسي . 1

 (SIVE)ارزش 
آموزش مجازي از طريق وب سايت. 2
برگزاري سمينارهاي ترويجي به صورت ساليانه در سازمان هاي دولتي مرتبط . 3

با پروژه ها
برگزاري همايش هاي ساالنه و دعوت از متخصصين داخلي و خارجي، بيان . 4

تجربيات و اجراي ميز گرد ها
اهداء جوايز ساالنه به برگزيده ترين پيشنهاد تغيير در  هر سال مالي. 5
  تشكيل كميته هاي خاص در انجمن مهندسي ارزش ايران و تشکل هاي. 6

تخصصي
تهيه كتابچه هاي آموزشي و ترويجي. 7
پخش مصاحبه هاي تخصصي مهندسي ارزش و مصاحبه با مديران كالن . 8

كشور در رسانه ها
 و پوستر وسيله به اجرايي دستگاه هاي به تغيير پيشنهاد برتر نمونه هاي معرفي .9

بروشور

فرهنگ سازي مهندسي ارزش  Xکد   



:اجزاء
گنجاندن پيشنهاد تشويقي در قرارداد مبني بر واگذاري قراردادهاي جديد در دستگاه .  1

مناقصه گذار به پيمانكار
پذيرش پيشنهاد تغيير در قراردادهاي موازي و در نظر گرفتن حق الزحمه براي . 2 

پيمانكاران
تشكيل كميته بازرسي پيشنهاد تغيير در سازمان مديريت و برنامه ريزي و تدوين  . 3 

گزارش هاي نظارتي
الزام سازمان مديريت به اخذ گزارش پيشنهاد تغيير از كارفرمايان جهت تخصيص بودجه  .4 
الزام به بهره گيري از روش هاي كاهش هزينه مانند پيشنهاد تغيير در پروژه توسط كارفرما. 5 
الزام مشاوران به رعايت زمان هاي اعالم شده براي بررسي و اعالم نظر. 6 
الزام به ايجاد دفتر فني متبحر در زمينه مهندسي ارزش در ساختار شركت هاي پيمانكار. 7 
الزام به معرفي مشاور ارزش به كارفرما توسط پيمانكار. 8 
ارزيابي كارگاهي به منظور ساده سازي بروكراسي اداري و كوتاه كردن روند ارائه . 9 

پيشنهاد تغيير
ايجاد واحد پيشنهاد تغيير به روش مهندسي ارزش در سازمان بازرسي و حضور عوامل .  11

آن در تصويب طرح  ها براي كاهش مسئوليت و تسهيل كارفرمايان
تشكيل شركت هايي جهت پيگيري حقوقي پيشنهادات تغيير تا دريافت پاداش تعريف . 12

شده
حضور نمايندگان كارفرما و مشاور در تيم مهندسي ارزش و تصويب نتايج در همان  . 13

كارگاه
تشكيل كميته بررسي پيشنهاد تغيير در سازمان كارفرمايان. 14 

اصالح قوانين و ساختارهاي نهادي و تشكيالتي Yکد 



:                                               سناريوهاي پيشنهادي
سهل الوصول                

                        14+13+12+10+9+5+4+3+2Y1=                                                                                                                              
كامل وجامع     

    15+14+13+12+11+10+9+8+7+6+5+4+3+2+1Y2=                      

 در پيمانكار تغيير پيشنهاد از استفاده براي پاداش دادن تعلق  :مالحظات
 در كه پيمانكاراني به جديدقراردادهاي اعطاء و موازي قراردادهاي

اند داده ارائه تغيير پيشنهاد پروژه



:سناريوهاي پيشنهادي
  =Z1)ب(1+2+3+5+7                   بدون بار مالي                         
 =Z2)الف(1+4+6با بار مالي                                                      

:اجزاء
پرداخت درصدي از پاداش پيمانكار در زمان تصويب پيشنهاد تغيير. 1

  درصد از پاداش پيمانكار در زمان تصويب پيشنهاد تغيير  80پرداخت  -الف         
درصد از پاداش پيمانكار در زمان تصويب پيشنهاد تغيير 50پرداخت    -ب 

جويي حاصل از ارائه پيشنهاد تغيير در  مشخص كردن سهم مشاركت پيمانكاران از صرفه. 2
متن قرارداد

هاي پيشنهاد تغيير در دستگاه هاي اجرايي تحت نظارت انجمن مهندسي  تصويب پاداش. 3
ارزش

پيشنهاد  افزايش پاداش انگيزشي ارائه پيشنهاد تغيير در دوره زماني خاص با توجه به ميزان .4
ها 
مبنا قراردادن كاهش سود پيمانكار در اثر ارائه پيشنهاد تغيير به عنوان حداقل پاداش جهت . 5

اطمينان بخشي پيمانكار 
تخصيص اعتبارات ويژه براي انجام مطالعات پيشنهاد تغيير در پروژه هاي بزرگ. 6
الويت تخصيص بودجه هاي دولتي به پروژه هايي كه پيشنهاد تغيير در آنها انجام شده است. 7

ايجاد انگيزش ماليZکد



                                           

معيارهاي ارزيابي ايده ها
-A     سهولت اجراي روند پيشنهاد تغيير
      - Bکاهش زمان اجراي پيشنهاد تغيير
      - Cايجاد انگيزه براي ارائه پيشنهاد تغيير
      - Dافزايش نسبت سود به  هزينه پروژه
      - Eههاي پروژ افزايش کيفيت خروجي

 

ها هاي ارزيابي ايده رميانگين وزن دهي معيا                  



شاخص 
ارزش    

(VI)

افزايش 
نسبت سود 

هزينه به 
(B/C)

افزايش 
كيفيت 
هاخروجي 

ايجاد 
انگيزه

كاهش 
زمان اجرا

سهولت 
اجرا

گزينهتوضيح

6/0365/55/567/5X1
6/635766/568X+Z12
5/7166745/5X+Z23
6/86/5676/58/5X+Y1+Z14

7/80587/5887/5X+Y2+Z15
6/777/57/58/54/55/5X+Y2+Z26

555555BC7

ماتريس تصميم گيري وزني رتبه اي

                                            
 

= Ci  ميانگين امتيازهاي گزينهiام
= Wi  وزن معيار ارزيابيjامWj*VI =∑ Ci



 
  نتيجه گيري

به عنوان گزينه برگزيده مطالعه مهندسي ارزش، براي بهبود وضعيت پيشنهاد تغيير به روش 
مهندسي ارزش در كشور پيشنهاد مي گردد اقدامات زير در زمينه هاي مختلف و به صورت 

:همزمان انجام پذيرد

:در زمينه فرهنگ سازي
 برگزاري دوره هاي آموزشي مستقيم
آموزش مجازي از طريق وب سايت
برگزاري سمينارهاي ترويجي به صورت ساليانه
برگزاري همايش هاي ساالنه و دعوت از متخصصين داخلي و خارجي
بيان تجربيات و اجراي ميزگردها
 اهداء جوايز ساالنه به برگزيده ترين پيشنهاد تغيير در هر سال مالي
 تهيه كتابچه هاي آموزشي و ترويجي
 معرفي نمونه هاي برتر پيشنهاد تغيير به دستگاه هاي اجرايي به وسيله پوستر و بروشور



:تشكيالتي و نهادي ساختارهاي و قوانين اصالح زمينه در 
 دستگاه در جديد قراردادهاي واگذاري بر مبني قرارداد در تشويقي پيشنهاد گنجاندن 

پيمانكار به گذار مناقصه
 موازي قراردادهاي در تغيير پيشنهاد پذيرش
 بودجه تخصيص جهت كارفرمايان از تغيير پيشنهاد گزارش اخذ به مديريت سازمان الزام
 كارفرما توسط پروژه در  تغيير پيشنهاد  مانند هزينه كاهش روش هاي از بهره گيري به الزام
 تغيير پيشنهاد بررسي اداري بروكراسي ساده سازي منظور به كارگاهي ارزيابي 
 براي طرح ها تصويب در آن عوامل حضور و بازرسي سازمان در تغيير پيشنهاد واحد ايجاد 

كارفرمايان تسهيل و مسئوليت كاهش
 همان در نتايج تصويب و ارزش مهندسي تيم در مشاور و كارفرما نمايندگان حضور 

  و نهادي ساختارهاي و قوانين اصالح سناريو عنوان به مي توان موارد اين از كه كارگاه
.برد نام تشكيالتي



:مالي انگيزش ايجاد زمينه در 

 تغيير پيشنهاد تصويب زمان در پيمانكار پاداش از درصد 50 پرداخت
 متن در تغيير پيشنهاد ارائه از حاصل صرفه جويي از پيمانكاران مشاركت سهم مشخص كردن  

قرارداد
 مهندسي انجمن نظارت تحت اجرايي دستگاه هاي در تغيير پيشنهاد پاداش هاي تصويب  

ارزش
 جهت پاداش حداقل عنوان به تغيير پيشنهاد ارائه اثر در پيمانكار سود كاهش قراردادن مبنا  

پيمانكار بخشي اطمينان
 است شده انجام آنها در تغيير پيشنهاد كه پروژه هايي به دولتي بودجه هاي تخصيص الويت.



The End


