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أ 

  عالی بسمه ت
  

  پیشگفتار 
هـا در   به کارگیري مناسـب و مسـتمر آن   امروزه نقش و اهمیت ضوابط، معیارها و استانداردها و آثار اقتصادي ناشی از

نظر به وسعت دامنه علوم و فنون در جهـان  . ها را ضروري و اجتناب ناپذیر ساخته است پیشرفت جوامع، تهیه و کاربرد آن
  .تخصصی واگذار شده است -و استانداردها در هر زمینه به مجامع فنی  امروز، تهیه ضوابط، معیارها

با در نظر گرفتن مراتب فوق و با توجه به شرایط اقلیمی و محدودیت منابع آب در ایران، تهیه استاندارد در بخش آب 
ب کشور براي نیل بـه ایـن   اي برخوردار بوده و از این رو طرح تهیه ضوابط و معیارهاي فنی صنعت آ از اهمیت ویژهو آبفا 

هـاي   تخصصی با عنوان کمیته –ی ماقدام به تشکیل مجامع علو آبفا آب  صنعت هاي اصلی رستههدف، با مشخص کردن 
  . که نظارت بر تهیه این استانداردها را به عهده دارند نمودهتخصصی 

  :گردد آب با در نظر داشتن موارد زیر تهیه و تدوین می صنعتاستانداردهاي 
 نظران شاغل در بخش عمومی و خصوصی  ها و تجارب کارشناسان و صاحب استفاده از تخصص −

 المللی  استفاده از منابع و مآخذ معتبر و استانداردهاي بین −

ها، نهادها، واحدهاي صـنعتی، واحـدهاي مطالعـه، طراحـی و      هاي اجرایی، سازمان گیري از تجارب دستگاه بهره −
 ساخت 

 ها  برداري و ارزشیابی طرح حل تهیه، اجرا، بهرهایجاد هماهنگی در مرا −

  ها و اتالف منابع مالی و غیرمالی کشور  کاري پرهیز از دوباره −
 کننده استاندارد  سسات معتبر تهیهوو سایر مسازمان ملی استاندارد توجه به اصول و موازین مورد عمل  −

در امر استفاده از استانداردها، تدوین و یا ترجمـه نشـریات و    طرح تهیه ضوابط و معیارهاي فنی صنعت آب کشور به منظور تسهیل
 .ین هدف تهیه شده استه اکتب تخصصی مرتبط با استانداردها را نیز در دستور کار خود داشته و نشریه حاضر در راستاي نیل ب

 ،باشـد  مـی و آبفـا  آب  صـنعت  هاياردباط با تهیه استاندآگاهی از نظرات کارشناسان و صاحبنظرانی که فعالیت آنها به نوعی در ارت
 .موجب امتنان خواهد بود

در قالـب نشـریه داخلـی طـرح تهیـه       1394تهیه شده است و در سال  1391شایان ذکر است نشریه مذکور در سال 
  .ضوابط و معیارهاي فنی صنعت آب کشور تنظیم شده است

  



 

ب 

  تهیه و کنترل
  شرکت مهندسین مشاور کمندآب :مجري

  اقتصاد دکتراي  ندآبمشرکت مهندسین مشاور ک  یروزه خلعتبريف :مولف اصلی
  :کننده اعضاي گروه تهیه

  لیسانس اقتصاد فوق  کارشناس آزاد اکرم آقالوي آغمیونی
  لیسانس اقتصاد فوق  کارشناس آزاد  مهدي بلوري

  لیسانس اقتصاد فوق  کارشناس آزاد  مراد پورفتحی
 ارلیسانس آم فوق  کارشناس آزاد  ناهید حقیقی

  دکتراي اقتصاد  شرکت مهندسین مشاور کمندآب  فیروزه خلعتبري
 دکتراي اقتصاد  کارشناس آزاد  رویا طباطبایی یزدي

 مدیریتلیسانس  فوق  کارشناس آزاد  نگین عبداله زاده
 لیسانس آمار فوق  کارشناس آزاد  فردریک ملک

  :اعضاي گروه نظارت
  مهندسی محیط زیستلیسانس  فوق  وزارت جهاد کشاورزي مسعود بحري
طـرح تهیـه ضـوابط و معیارهـاي فنــی       شهیر کنعانی

  وزارت نیرو -صنعت آب کشور 
  زیست محیط -لیسانس عمران  فوق

  لیسانس اقتصاد کشاورزي فوق  دبیرخانه اندیشگاه وزارت نیرو  انوش نوري اسفندیاري

طرح تهیه ضـوابط و معیارهـاي    سازي صیتعرفه و خصو ،مطالعات اقتصاديکمیته تخصصی (اعضاي گروه تایید کننده 
  :)فنی صنعت آب کشور

  لیسانس اقتصاد کشاورزي  شرکت مهندسی مشاور مهاب قدس  طیبه آریان
  لیسانس مدیریت فوق  شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور  گونمعصومه آذر

  لیسانس اقتصاد فوق  وزارت نیرو  کیومرث حیدري
عیارهاي فنی صنعت طرح تهیه ضوابط و م  مریم رحیمی فراهانی

  وزارت نیرو- آب کشور
  آب -عمران  یلیسانس مهندس فوق

  دکتراي اقتصاد  دانشگاه تهران  اي غالمعلی شرزه
  ریزي مدیریت سیستم و برنامهلیسانس  فوق  شرکت مدیریت منابع آب ایران  علیرضا غفاري

  لیسانس مهندسی آبیاري فوق  وزارت نیرو  خانی اکبر قبادي حمزه علی
  لیسانس مهندسی آبیاري فوق  شرکت مهندسین مشاور پندام  لطفی احمد

  لیسانس اقتصاد کشاورزي فوق  دبیرخانه اندیشگاه وزارت نیرو  انوش نوري اسفندیاري
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  105  یمشخصات سهامداران حقوق -19-5جدول 
  106  یآوران حقیق مشخصات سرمایه -20-5جدول 
  106  ین حقوقآورا مشخصات سرمایه -21-5جدول 
  107  ----------- نام سهامدار : مالکیت سهامداران -22-5جدول 
  107  یمدیریت يها در فعالیت یسوابق مدیران مسوول و اجرای -23-5جدول 
  108  مدیران یسوابق تجرب -24-5جدول 
  108  نام بازرس: بنگاه یاطالعات مربوط به بازرسان حقیق -25-5جدول 
  110  بنگاه یا واحد کسب و کار یفن یتوانای -27-5جدول 
  110  بنگاه یا واحد کسب و کار يها فعالیت -28-5جدول 
  111  در بنگاه یا واحد کسب و کار یشخص حقیق يها فعالیت -29-5جدول 
  111  کند صورت برون بنگاهی دریافت می که بنگاه یا واحد کسب و کار به یهای فعالیت -30-5جدول 
  112  بنگاه یا واحد کسب و مدیران ارشد آن در شناخت کار یتوانای -31-5جدول 
  113  ها آنبه  یي دستیاب پروژه و نحوه يها شرح هدف -32-5جدول 
  114  حاصل از اجراي پروژه يدستاوردها -33-5جدول 
  115  محیطی مدافع پروژه و زیست یصنعت ،ياقتصاد يها شرح سیاست -34-5جدول 
  115  شرح اثر پروژه بر اقتصاد -35-5جدول 
  116  ها و مباحث خاص موضوع - 36-5جدول 
  118  ي پروژه تاریخچه -37-5جدول 
  121  انداختن یک پروژه جریان مختلف به يها هزینه -38-5جدول 
  125  براي پروژه یبازار و بازاریاب -39-5جدول 
  126  مورد نیاز یتحلیل ساخت بازاریاب -40-5جدول 
  130  اطالعات مربوط به بازار هدف -41-5جدول 

  133  اطالعات مربوط به مشتریان -42-5دول ج
  133  ي توزیع اطالعات مربوط به شبکه -43-5جدول 
  134  تفعالی یاجتماع -يتحلیل محیط اقتصاد -44-5جدول 
  137  گذار اطالعات مربوط به سرمایه -45-5جدول 
  139  ینیاز به بازاریاب یبندي مشکالت با هدف ارزیاب دسته - 46-5جدول 
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  ها  جدولفهرست 

  صفحه  عنوان
  141  وضعیت رقبا یتحلیل تفصیل -47-5جدول 
  143  تفکیک نوع هزینه به یبازاریاب يها هزینه -48-5جدول 
  145  یبازاریاب يها هزینه -49-5جدول 
  145  فروش و درآمد حاصل از فروش -50-5جدول 
  155  گذاري و تحوالت آن قیمت -51-5جدول 
  156  گذار بابت هر واحد محصول سرمایه ي برآورد فرصت از دست رفته -52-5جدول 
  159  زاربا يها تحلیل ویژگی - 1-6جدول 
  160  مشتریان بالقوه یشناسای - 2-6جدول 
  163  آینده يها و در سال يگذار برآورد تقاضا در زمان سرمایه - 3-6جدول 
  164  ----- تحلیل رقابت در بازار براي محصول  - 4-6جدول 
  164  برآورد رقم فروش - 5-6جدول 
  169  که باید انجام شود یشرح اقدامات - 1-7جدول 
  170  يگذار ثابت سرمایه يها ي هزینه خالصه - 2-7جدول 
  170  ثابت مربوط به زمین يگذار سرمایه يها هزینه - 3-7جدول 
  171  مربوط به زمین يگذار ي سرمایه اطالعات مربوط به محاسبات هزینه - 4-7جدول 
  171  ي امکانات سازي مکان و توسعه ثابت مربوط به آماده يارگذ سرمایه يها هزینه - 5-7جدول 
  172  ي امکانات سازي مکان و توسعه مربوط به آماده يگذار ي سرمایه اطالعات مربوط به محاسبات هزینه - 6-7جدول 
  173  و خدمات مربوط یزیربنای ،یساختمان يکارها ثابت مربوط به يگذار سرمایه يها هزینه - 7-7جدول 
  174  و خدمات مربوط یان، زیربنایمربوط به ساختم يگذار ي سرمایه اطالعات مربوط به محاسبات هزینه - 8-7جدول 
  175  آالت و تجهیزات الزم براي مجموعه ثابت مربوط به ماشین يگذار سرمایه يها هزینه - 9-7جدول 
  176  مجموعه آالت و تجهیزات الزم براي مربوط به ماشین يگذار ي سرمایه اطالعات مربوط به محاسبات هزینه -10-7جدول 
  176  در عملیات یآالت اضاف ثابت مربوط به تجهیزات و ماشین يگذار سرمایه يها هزینه -11-7جدول 
  177در عملیات یآالت اضاف مربوط به تجهیزات و ماشین يگذار ي سرمایه اطالعات مربوط به محاسبات هزینه -12-7جدول 
  177  به الزامات مربوط به محیط زیست اطالعات مربوط -13-7جدول 
  178  زیست ثابت مربوط به حفظ محیط يگذار سرمایه يها هزینه -14-7جدول 
  179  زیست مربوط به حفظ محیط يگذار ي سرمایه محاسبات هزینه اطالعات مربوط به -15-7جدول 
  180  سازي محل براي حفظ محیط زیست ثابت مربوط به آماده يگذار سرمایه يها هزینه - 16-7جدول 
  181  براي حفظ محیط زیست یساختمان يها ثابت مربوط به فعالیت يگذار سرمایه يها هزینه -17-7جدول 
بـراي حفـظ    یساختمان يها مربوط به فعالیت يگذار ي سرمایه اطالعات مربوط به محاسبات هزینه -18-7جدول 
  181  زیست محیط
  182  زیست آالت و تجهیزات مربوط به حفظ محیط ثابت مربوط به ماشین يگذار سرمایه يها هزینه -19-7جدول 
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  صفحه  عنوان
آالت و تجهیزات مربـوط بـه حفـظ محـیط      مربوط به ماشین يگذار ي سرمایه اطالعات مربوط به محاسبات هزینه - 20- 7 جدول
  183  زیست

  183  مجموعه یبت ضمنثا يها ثابت مربوط به دارایی يگذار سرمایه يها هزینه -21-7جدول 
  185  ثابت مجموعه يها فنی در دارایی ثابت مربوط به دانش يگذار سرمایه يها هزینه -22-7جدول 
  185  ثابت مجموعه يها فنی در دارایی مربوط به دانش يگذار ي سرمایه وط به محاسبات هزینهاطالعات مرب -23-7جدول 
  186  ثابت مربوط به اجراي پروژه يگذار سرمایه يها هزینه -24-7جدول 
  186  مربوط به اجراي پروژه يگذار ي سرمایه اطالعات مربوط به محاسبات هزینه -25-7جدول 
  187  سربار پروژه يها ثابت مربوط به اقالم منظورنشده و هزینه يگذار سرمایه يها هزینه - 26-7جدول 
  188سربار پروژه يها مربوط به اقالم منظورنشده و هزینه يگذار ي سرمایه اطالعات مربوط به محاسبات هزینه -27-7جدول 
  188  بینی نشده و پیش یاحتیاط يها ثابت مربوط به هزینه يگذار سرمایه يها هزینه -28-7جدول 
  189  يبردار پیش از شروع بهره يها ي هزینه خالصه -29-7جدول 

  190  يگذار مطالعات پیش از سرمایه ي ثابت مربوط به هزینه يگذار سرمایه يها هزینه -30-7ول جد
  191  يگذار ي مطالعات پیش از سرمایه مربوط به هزینه يگذار ي سرمایه اطالعات مربوط به محاسبات هزینه -31-7جدول 
سـازي   شده با هدف آماده انجام يها ي تحقیقات و بررسی ، ثابت مربوط به هزینهيگذار سرمایه يها هزینه - 32- 7 جدول

  191  يگذار سرمایه
 انجـام  يهـا  ي تحقیقـات و بررسـی   مربوط به هزینه يگذار ي سرمایه اطالعات مربوط به محاسبات هزینه -33-7جدول 

  192  يگذار سازي سرمایه شده با هدف آماده
  192  يگذار اندازي شرکت براي انجام سرمایه یل و راهي تشک ثابت مربوط به هزینه يگذار سرمایه يها هزینه -34-7جدول 
اندازي شرکت بـراي   ي تشکیل و راه مربوط به هزینه يگذار سرمایه ي اطالعات مربوط به محاسبات هزینه -35-7جدول 

  192  يگذار انجام سرمایه
  193  يگذار کار سرمایه به یي مدیریت پروژه و سازمانده ثابت مربوط به هزینه يگذار سرمایه يها هزینه - 36-7جدول 
 یي مـدیریت پـروژه و سـازمانده    مربوط به هزینـه  يگذار ي سرمایه هاطالعات مربوط به محاسبات هزین -37-7جدول 

  194  يگذار کار سرمایه به
آوردن مقـدمات   فنی مورد نیاز و فـراهم  ي شناخت دانش ثابت مربوط به هزینه يگذار سرمایه يها هزینه -38-7جدول 

  194  فنی آن دانشدریافت 
فنـی مـورد نیـاز و     ي شناخت دانش مربوط به هزینه يگذار ي سرمایه اطالعات مربوط به محاسبات هزینه -39-7جدول 

  195  فنی آوردن مقدمات دریافت آن دانش فراهم
  195  و عقد قرارداد یتفصیل یي مهندس ثابت مربوط به هزینه يگذار سرمایه يها هزینه -40-7جدول 
  195  و عقد قرارداد یتفصیل یمهندس ي مربوط به هزینه يگذار ي سرمایه اطالعات مربوط به محاسبات هزینه -41-7جدول 
ي  و عرضـه  يگـذار  پیش از سرمایه یي تبلیغات و بازاریاب ثابت مربوط به هزینه يگذار سرمایه يها هزینه -42-7جدول 

  196  محصول
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  اه  جدولفهرست 

  صفحه  عنوان
پـیش از   یي تبلیغـات و بازاریـاب   مربوط بـه هزینـه   يگذار ي سرمایه اطالعات مربوط به محاسبات هزینه -43-7جدول 
  197  ي محصول و عرضه يگذار سرمایه
  197  یآزمایش يها ي تجهیز کارگاه و انجام فعالیت ثابت مربوط به هزینه يگذار سرمایه يها ینههز -44-7جدول 
  197  یآزمایش يها مربوط به تجهیز کارگاه و انجام فعالیت يگذار ي سرمایه اطالعات مربوط به محاسبات هزینه -45-7جدول 
  198  اي سرمایه يها ثابت مربوط به سایر هزینه يگذار سرمایه يها هزینه - 46-7جدول 
  199  اي سرمایه يها مربوط به سایر هزینه يگذار مایهي سر اطالعات مربوط به محاسبات هزینه -47-7جدول 
آوران و تدوین مستندات مورد نیـاز   سرمایه یشناسای يها ثابت مربوط به هزینه يگذار سرمایه يها هزینه -48-7جدول 

  199  یکنندگان منابع مال تامین
آوران و  سـرمایه  یشناسـای  يهـا  مربـوط بـه هزینـه    يگذار ي سرمایه اطالعات مربوط به محاسبات هزینه -49-7جدول 

  200  یکنندگان منابع مال تدوین مستندات مورد نیاز تامین
  200  ینشده و احتیاط بینی پیش يها ثابت مربوط به هزینه يگذار سرمایه يها هزینه -50-7جدول 
  201  پروژه يجار يها هزینه -51-7جدول 
  203  يگذار سرمایه در گردش مورد نیاز سرمایه -52-7جدول 
  204  بنگاه یمدت و روند خودکفای کوتاه یي نقدینگ محاسبه -53-7جدول 

  206  يگذار سرمایه يها ي کل هزینه محاسبه -54-7ول جد
  207  )ماه/نفر(مورد نیاز  یانسان يي نیرو محاسبه -55-7جدول 
  208  )ماه/ریال(مورد نیاز  یانسان يمزد نیروي دست محاسبه - 56-7جدول 
  208  )ماه/ریال(مورد نیاز  یانسان يي تامین نیرو ي هزینه محاسبه -57-7جدول 
  209  گذار امکانات تامین سرمایه در بنگاه سرمایه ییابارز -58-7جدول 
  211  )ماه/ریال(گذار  مبلغ تامین سرمایه توسط سرمایه -59-7جدول 
  211  )درصد در ماه(گذار  ارمزد تامین سرمایه توسط سرمایهنرخ ک - 60-7جدول 
  212  )ریال در ماه(گذار  ي تامین سرمایه توسط سرمایه هزینه - 61-7جدول 
  213  )ریال در ماه(گذار  شده توسط سرمایه اي تامین روال برگردانیدن اصل منابع سرمایه - 62-7جدول 
  213  )ریال در ماه(گذار  شده توسط سرمایه اي تامین روال برگردانیدن اصل و کارمزد منابع سرمایه - 63-7جدول 
  217  )ریال در ماه( یي بازاریاب برآورد هزینه - 1-8جدول 
  218  ساختار فروش - 2-8جدول 
  219  )هر مترمکعب عرضه يریال به ازا(قیمت فروش محصول  - 3-8جدول 
  220  )واحد عرضه يریال به ازا(قیمت فروش محصول  - 4-8جدول 

  220  )میلیون ریال در سال(درآمد فروش محصول  - 5-8ل جدو
  221  )ریال در ماه(ي تبلیغات  برآورد هزینه - 6-8جدول 
  222  یخطرات بازاریاب - 7-8جدول 



 

 
 

ش

  ها  جدولفهرست 

  صفحه  عنوان
  225  شرح وضعیت و هویت مدیران و مدیریت - 1-9جدول 
  226  شرح وضعیت حضور مدیران در هیات مدیره - 2-9جدول 
  227  مربوط به مدیریت یشرح انواع خدمات حمایت - 3-9جدول 
  228  ي مدیریت برخاسته از نحوه يها خطرها و تهدیدها و فرصت یارزیاب - 4-9جدول 
  234  وابسته يها مفید در مدیریت پروژه و فعالیت يافزارها فهرست انواع نرم - 5-9جدول 
  235  یگذار خصوص سرمایه یاصل يگذار بندي اجراي طرح سرمایه بینی زمان پیش - 6-9جدول 
  239  یاصل يگذار وابسته به سرمایه يها گذاري ي سرمایه از مجموعه --- بندي اجراي طرح  بینی زمان پیش - 7-9جدول 
  243  يبردار ي بهره در دوره --------- بندي عملیات طرح  بینی زمان پیش - 8-9جدول 
  255  خطر یماهیت و ارزیاب -1- 11جدول 
  256  )ریال در ماه( یدش نقدینگگر -2- 11جدول 
  257  بنگاه یآت يها سال ي برآورد ترازنامه -3- 11جدول 
  258  )گاهسود و زیان بن(برآورد صورت خالص درآمد  -4- 11جدول 
  260  نسبت به کل سرمایه یي نقدینگ شده گردش تنزیل -5- 11جدول 
  262  یي سهام سرمایه ینرخ بازده درون - 6- 11جدول 
  267  ي تحمل و مواقع خروج محدوده -1- 12جدول 
  268  در جریان اجراي پروژه يانتظار یخطرات احتمال -2- 12جدول 
  275  تحلیل موارد انحراف در پروژه -1- 14جدول 

  





 1  مقدمه

 
 

  مقدمه

  مقدمه

 به است الزم ،شود می تدوینتجاري  -مالی مطالعات دستورالعمل آن براساس که اصولی و ضوابط به پرداختن از پیش
 اسـت  خاصـی  يها راي فعالیتب فقط دستورالعمل تدوین که جا آن از .دشو اشاره دستورالعمل این حضوري  حوزه و جایگاه

 محـدود  ییهـا  فعالیـت  بـه  نیـز  آن پوشش گیرد، می صورت آب يها طرح در گذاري سرمایه تشویق قانون چارچوب در که
   .است شده شمرده مجاز قانون این چارچوب در کهشود  می

 بـراي  تعـاونی  و )حقـوقی  و حقیقـی ( خصوصـی  انگـذار  یهسـرما  تشـویق  منظـور  بـه  کـه  اسـت  شـده  آورده قانون در
 و نیرو هاي وزارتخانه به خاك و آب يها طرح و زهکشی و آبیاري هاي شبکه ایجاد و آبتامین  يها طرح درگذاري  سرمایه

 حـداکثر  کـه الذکر  فوق يها طرح اجراي کهشود  می داده اجازه قانونی، وظایف چارچوب در و مورد حسب کشاورزي جهاد
 بـه  را باشـد  شـده  تصـویب  هـا  آن دومي  مرحله مطالعات که ییها طرح نیز و یافته خاتمه ها آن اجرایی عملیات درصد سی

  :کنند واگذار زیر شرایط با مزبور انگذار سرمایه
 ،شـود  مـی  محسـوب تاسیسـات   ایـن  آبخـور  يها عنوان زمین به طرح مطالعات براساس که موات و ملی اراضی −

 احـداث  از قبـل  اي منطقـه  يهـا  قیمـت  بـا  منطقه اجتماعی -اقتصادي شرایط و یافته صیصتخ آب با متناسب
 شـروع  در کشـاورزي،  جهـاد  وزارت توسط ،گردد می تعیین دارایی و اقتصادي امور وزارت توسط که ،تاسیسات

 انبـردار  بهره به یتوافققیمت  به شده واگذار اراضی بر مازاد آب .شد خواهد واگذار انگذار سرمایه بهبرداري  بهره
   .شد خواهد واگذار نیرو وزارت یا و

گذار  سرمایه به متعلق صادره، آب سند حد در ،شود می حاصلها  گذاري سرمایه گونه ایني  نتیجه در که حقوقی −
 مصـرف  قـرارداد شرح  به نیرو وزارت با توافق مورد اقتصادي الگوي انتخاب باتواند  گذار می سرمایه و بود خواهد

 حاصـل هـا   گـذاري  گونـه سـرمایه   ي ایـن  نتیجه در که حقوقی و مستحدثات ي کلیه .برساند فروش به یا و کند
 آن از ضـوابط  طبـق  توانـد  گـذار مـی   و سرمایه بود خواهدگذار  سرمایه اختیار دربرداري  ي بهره دوره درشود  می

  .نماید استفاده
 سـایر  و هـا  هزینه مورد در منعقده قرارداد براساس دمکلفن مورد حسب بر نیرو و کشاورزي جهاد هاي وزارتخانه −

 و نمـوده  تملـک  اراضـی  تملـک  قانونبراساس را ها  طرح اجراي وتاسیسات  احداث محل ،گذار سرمایه با موارد
  .گذار قرار دهند سرمایه اختیار در احراز براي

 واگـذار  اراضـی  وتاسیسـات   از بـرداري  بهره شود، انجام خارجی اشخاصي  وسیله گذاري به که سرمایه درصورتی −
 اولویـت  .گیرد می قرار دولت اختیار در آن از پس و بودهگذار  سرمایه عهده به سرمایه استهالكي  دوره در شده

  .گذار خواهد بود سرمایه با فوقي  دوره از پس شده ایجادتاسیسات  ازبرداري  ي بهره ادامه در
 اصـالحی  نظـرات  ایمنی، و فنی معیارهاي و ضوابط چارچوب در موظفند کشاورزي جهاد و نیرو هاي وزارتخانه −

  .نمایند ملحوظ را طرح درگذار  سرمایه
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ـ  مختلفی يها روش جهان مختلف کشورهاي در که است ذکر قابل  در خصوصـی گـذار   سـرمایه  مشـارکت  جلـب راي ب
 دولـت  مـواردي  در زیـرا  ندارند نیاز تجاري -مالی مطالعات به ها آن تمام لزوم به که دارد وجود عمومی يها گذاري سرمایه

 يهـا  شـکل  بـه  خصوصـی گـذار   سـرمایه  مشـارکت  .شود مین انجام خاصی يگذار سرمایه وکند  می واگذار را مدیریت تنها
 کـه  اسـت  ییهـا  طـرح  در خصوصـی گـذار   سـرمایه  يگـذار  سرمایه خاص روش یک جمله آن از کهشود  می انجام مختلف

  .باشد گو جوابها  فعالیت آن مدیریت و ها آن انجامراي ب دبای عمومی بخش ،عرفي  قاعده به
 ها آنهاي مختلف است که در تمام  گذاري در حوزه ي سرمایه گذار خصوصی در زمینه ارتباط بین بخش عمومی و سرمایه

اجـرا  گـذار خصوصـی    عنوان مثال حتی وقتی یک طرح عمومی توسط سرمایه به. بخش عمومی مسوولیت خود را باید بپذیرد
نظـارت بـر حفـظ اسـتاندارد      نیـز  بنابراین نظارت بر ساخت و. شود، بخش عمومی مسوول تایید استاندارد انجام کار است می

در . را انجـام دهـد   هـا  آنتواند واگذار کند و الجرم بایـد بپـذیرد کـه     خدمات ارائه شده در شمار وظایفی است که دولت نمی
کننده در شمار وظایفی است که بخش عمومی باید مسوولیت آن  ذاري براي مصرفگ قیمت ،همین چارچوب در موارد متعدد

. گـذار باشـد   گذار خصوصی انتظار داشته باشد که دولت، قیمـت  هاي آب، طبیعی است که سرمایه بنابراین در طرح. را بپذیرد
هـا در مقـام    این مـوارد شـهرداري  ها است و در  قابل ذکر است که در برخی از کشورها امور مربوط به آب در دست شهرداري

کننـده   گذاري براي مصـرف  جا که قیمت از آن. شمرند ي اختیارات خود می هاي محلی مباحث مربوط به آب را در حوزه دولت
 توانـد مابـه   پذیر محسوب شود زیرا دولـت مـی   حال و در تمام موارد، قیمت کننده در همه توان فرض کرد که عرضه است، نمی

کننـده پرداخـت    صورت یارانـه بـه عرضـه    کننده بپردازد، به کننده و قیمتی را که مایل است مصرف قیمت عرضهالتفاوت بین 
کننـده   کننـده بـه مصـرف    شود که قیمـت از عرضـه   اي است که فیلتري می عنوان واسطه در این حالت جایگاه دولت به. نماید

د که قیمـت انتخـابی دولـت را بپـذیرد و در مقابـل از روش      کننده را وادار در مواردي ممکن است دولت عرضه. منتقل نشود
شود بـراي جبـران    ي مشخص وقتی است که دولت حاضر می نمونه. کند کننده اقدام می ایجاد سود براي عرضه جهتدیگري 

  .ارائه دهد) گذاري در اراضی پشت سد مثل حق سرمایه(گذار خصوصی امکانات ویژه  ناکفایی قیمت آب، به سرمایه
 بخواهـد گـذار   سرمایه اگر که است این واقع امر ،گذارد می اثر طرح سوددهی برگذار  سرمایه و دولت بین ارتباط رچهاگ
عنـوان   بـه  را آن بانـک  که شود ارزیابی یصورت به طرح است الزم کند، تهیه بانکی سیستم از را خود نیاز مورد مالی منابع

 به ارتباطی هیچ واقع در است، حاضر دستورالعمل موضوع که کار، از بخش نای .بپذیرد 1پسند بانک یاپذیر  بانک طرح یک
 کـه  کند قانع را بانک که شکلی به فعالیت ضوابط تدوین .ندارد عمومی بخش و خصوصیگذار  سرمایه بین موجودي  رابطه

 در و طـرح  در دولـت  حضـور ي  نحـوه  با یا مالکیت تغییر با که دارد خاصی چارچوب است، سودده طرح بر يگذار سرمایه
 سودآورشـدن  بـه  منجـر  کـه  است طرح اقتصادي روابط ،شود می بیان چارچوب این در چه آن .کند مین تغییر ناظر، مقام
 منـابع تـامین   موضـوع  گرفتار فاضالب و آب يها تر طرح بیش گذر، حال در و توسعه حال در کشورهاي در .شود می طرح

تـامین   بـه  قـادر  اي بودجه منابع محل از دولت که دارد نیاز منابعی به کشورها ینا آبرسانی يها شبکه بازسازي و هستند

                                                       
1- Bankable 
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 يهـا  بنگاه که مواردي در حتی .نیستها  گذاري سرمایه انجامراي ب مطلوب زمان در و محدود مدت در اعتبارات این کامل
 و دشـواري  بهها  راي دولتب منابع زتجهی کنند،تامین  مالی منابع خصوصی و خارجی متقاضیانراي ب بتوانند کشورها مالی

 مـوارد  در .سازد می ناممکن مطلوب حد در را آب منابع از يبردار بهره امکان نهایت در کهپذیرد  می صورت کندي نوعی با
 نماینـد  ارائـه  را معقولی توجیهی گزارش نیستند قادر حتی آب عمومی خدمات بخش در يگذار سرمایه متقاضیان ،متعدد

 يهـا  پروژه پسندکردن بانک که است این واقع امر .باشد مشهود و ملموس آب بخش در يگذار سرمایه لوبیتمط آن در که
  .دارد نیاز ویژه تمهیدات به فاضالب و آب

 خـدمات  از بخـش  آن ي دهنـده  نشـان  واقـع  در 1پسند بانک عمومی خدمات عبارت ي،گذار سرمایه قانون چارچوب در
ـ  مـی  طـرح  کـه  دهـد  نشان منابع بیرونیي  کننده تامین به دتوان می بالقوهگذار  ایهسرم که است فاضالب و آبتامین   دتوان
 بایـد  کـه  کلی اصول اوصاف این با .نماید بازپرداخت مقرر يها زمان در آن به یافته تعلق کارمزد با همراه را دریافتی منابع

   :از عبارتند برسند اثبات به
 مقرر يها زمان در آن به یافته تعلق دکارمز و اصل شامل سرمایه کامل برگشت -1

 جامعهراي ب قبول قابل و 3مناسب تنظیمی رفتارهاي از استفاده با بحث مورد منابع بر 2برازنده حاکمیت -2

 راهـا   فعالیـت  تمـام  کـه  دفـاع  قابل و دقیق کار و کسب طرح تدوین با کار و کسب دیدگاه از 4سالم عملکرد -3
  .بزند محک درستی به را ها آن یتمطلوب ارزیابی و سازد مشخص دقت به

بـراي  . مراتب دشوارتر اسـت  ي بسیار مهمی است و این اهمیت در جوامع غیرصنعتی به دستیابی به این ضوابط وظیفه
پسند شود، الزم است مقامات مسـوول در وزارت نیـرو، یـا سـایر وزارت      گذاري در بخش آب بانک هاي سرمایه که پروژه آن

ي دولت را در  ها را اصالح کنند و حدود مداخله شوند، مدیریت طرح گذاري مرتبط می رد با سرمایههایی که حسب مو خانه
هاي بانک جهانی نشان داده است که حتی در کشورهاي در حال توسـعه   بررسی. محدود و مشخص سازند ،مدیریت پروژه

هـا   آب مشاهده کرد که روش تدوین فعالیت گذاري در بخش هاي سرمایه هاي خوبی از عملکرد درست پروژه توان نمونه می
طـور   ها در زمـان مقـرر و بـه    پسند شده است و در نهایت منابع مالی دریافتی از بانک ها بانک شکلی بوده است که پروژه به

  .کامل بازپرداخت شده است
 لـت دو کـه  مـواردي  ماننـد  بدهـد،  دسـت  از را خـود  سـوددهی  طـرح  کـه  شـود  سـبب  دولت سیاست که مواردي در
 جملـه  آن از کـه  شـود  انجـام  اقـداماتی  ،طـرح  کردنپسند راي بانکب است الزم ،گیرد می برعهده را محصولگذاري  قیمت

 زمـان  در هـم  پیوسـته  طـرح  اسـت  الزم اخیر موارد در .کرد اشاره امتیازات اعطاي و پیوسته يها طرح معرفی بهتوان  می
  .بپذیرد اصلی طرح از ناپذیر تفکیک بخشیعنوان  به را نآ هم بانک و شود ارائه بانک به اصلی طرحي  ارائه

                                                       
1- Bankable Utility 
2- Good Governance 
3- Regulatory Regime 
4- Sound 
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کـردن طـرح    پسند کند که مبناي آن بانک با عنایت به این موارد است که دسـتورالعمل حاضر نگرشی فراگیر را دنبال می
اصل گـزارش  شود و  مطرح می... عنوان ضامن، معرف، ناظر و  بدیهی است که در این بخش از کار، حضور دولت تنها به. است

  .شود میبازبینی 
ـ  مـی ن ولـی  دارد اهمیـت  بسـیار هـا   طـرح  کردن پسند ي بانک سابقه دانستن که جا آن از هـاي   پیوسـت  از یبخشـ  دتوان

 آن ازاي  برگزیـده  فقط وشود  می تفکیک اطالعاتی سند یکعنوان  به بخش این حاضر دستورالعمل در باشد، دستورالعمل
   .بگیرد قرار استفاده مورد هم جداگانهصورت  به دتوان می اطالعاتی سند .شود می آورده دستورالعمل در

 و پیچیـده  جریانی ،شود می انجام خصوصی يگذار ي سرمایه شیوه با که ییها پروژه که دارد ضرورت هم نکته این ذکر
 ترسـیم  بگیـرد  قـرار ار گـذ  سرمایه نظر مد باید نهایت در که وضعیتی از کلی تصویري است الزم و کند می طی را گسترده

   .است شده داده نشان آب بخش در يگذار ي سرمایه پروژه یکراي اج کار و ساز زیر نمودار در .شود

1

ي آب پروژه
هزینه ي 

خدمات آب

خدمات آب

ان
دگ

کنن
ف 

صر
م

گذار  سرمایه
خصوصی

وام دهندگان
سازمانهاي مالی/بانک

قرارداد سرمایه گذاري خصوصی

مدیر پروژه/ عامل چهارم
پیمانکار تعمیر و نگاهداري

مشاوران پروژه وزارت نیرو
یارانه و

کمک دولت 

  
  گذاري در بخش آب ساز و کار اجراي یک پروژه سرمایه -1نمودار 

 تنها کهگیرد  می قرار بزرگی بسیاري  تاثیر مجموعه تحت خصوصیگذار  سرمایه ،شود می دیده نمودار در کهطور  همان
 کـه  اسـت  مطالعاتی همتجاري  -مالی مطالعات .است مالی منابع کنندگان تامین و دهندگان وام با ارتباط آن از بخش یک
تـامین   نظر از هبرازند و قبول قابل بانکراي ب را طرح کل کهکند  می برقرار بانک وگذار  سرمایه بین ترتیبی به را ارتباط این

 و عوامـل  سـایر  حضـور  وضـعیت  طـرح،  بـازدهی  ارزیـابی  در نیز و طرحراي اج طول در این، وجود با .نماید گر جلوه مالی
  .شود شناسایی و مشخصها  ارزیابی تمام در باید اثر این کهگذارد  می باقی انکارناپذیر اثري طرح بر انگذار سرمایه

  هدف -
براي ارائه پیشنهاد انجام پـروژه در بخـش آب و    ،ضوابطبا  ل ارائه چارچوبی منطقی و مطابقهدف از تهیه این دستورالعم

. دفـاع اسـت   از سـالمت پـروژه براسـاس ضـوابط قابـل     ) سسـات پـولی کشـور   واز جمله م(گذاران  ایجاد اطمینان در سرمایه
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شود که خواننـده بتوانـد    د، سبب میپذیر هاي مختلف که در راستاي تدوین این دستورالعمل صورت می سازي وضعیت شفاف
آورندگان منابع بتواننـد ارزیـابی منطقـی و     ،روشنی مطلع شود و در نهایت ها به از احتماالت پیش روي متقاضیان انجام طرح

  .گذاري داشته باشند مطلوبی از وضعیت مورد سرمایه

  دامنه کاربرد -
توانند بـا   شود و خود متقاضیان انجام پروژه هم می ع محدود نمیي آورندگان مناب ي کاربرد دستورالعمل به محدوده دامنه

تصویر شفافی از وقایع پیش روي خود داشته باشند و مـدیریت منـابع    ،هاي ذکرشده در این دستورالعمل استفاده از چارچوب
ننـد، ایـن دسـتورالعمل    در نهایت اگر این گروه بخواهند طرح کسب و کار خـود را نیـز تهیـه ک   . مالی را با دقت انجام بدهند

گـذاري و فعالیـت اقتصـادي را     نماید که عقالنیت سـرمایه  را براي ساماندهی به طرح کسب و کار فراهم میمفیدي اطالعات 
  .سازد بسیار شفاف می
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صل اول   کلیدي مفاهیم و تعاریف -ف

  کلیات - 1- 1

اگرچـه ممکـن اسـت ایـن     . تجاري، مفاهیم زیر مورد استفاده قـرار گرفتـه اسـت    - العات مالیي دستورالعمل مط در تهیه
حاضر تنها مفاهیمی کـاربرد   گزارشها با مفاهیم متفاوت در ادبیات اقتصادي و بخش آب کاربرد داشته باشد، در تمام  عبارت

مـورد   دسـتورالعمل کـر شـده اسـت، در مـتن     تمام مفاهیمی که در این مجموعه ذ. جا ثبت شده است یافته است که در این
هـا اسـتفاده    ي عرف تنها باید از مفاهیم مندرج در این بخش براي تعریـف عبـارت   قاعده بنابراین به. استفاده قرار گرفته است

جا کـه   در مواردي ممکن است عبارت کاربردي با مفاهیم متداول در ادبیات بخش آب سازگاري نداشته باشد ولی از آن. شود
هـاي متـداول بـه     هاي ذکرشده در این گزارش استفاده شود و کاربرد عبـارت  موضوع اصلی عملیات مالی است، باید از عبارت

  .تجاري نیست - هاي مالی مواردي محدود شود که هدف بیان چارچوب
ـ   . شـود  جز پول ملی است که گاه به آن پـول خـارجی هـم گفتـه مـی      پولی به :1ارز − ه در مبـادالت ارزي مربـوط ب

یـا پـول ملـی کشـورهاي      2تر موارد مبادالت ارزي بر حسـب ارزهـاي پرقـدرت    هاي بزرگ در بیش گذاري سرمایه
 .صنعتی جهان است

قـدر مطلوبیـت،    توانـد همـان   ي معادل مبلغی است که در زمان حال می دهنده برآوردي که نشان: 3ارزش حال −
 .کند وبیت، رضایت و سوددهی ایجاد میرضایت و سوددهی بیافریند که مبلغی اصلی در زمان خود مطل

 آن قالـب  در و کنـد  مـی  تدوین را خود مالی يها جریان گذار سرمایه آن براساس که جریانی :4مالی الگوسازي −
 پیدا کاربرد محاسبات انواع مالی الگوسازي در .کند بیان معلولی و علت روابط شکل به را تحوالت تمام تواند می
عنـوان   بـه  را دستاوردهایی است، کرده استفاده ها آن از الگوسازيراي ب که اطالعاتیس براسا الگوساز وکند  می

 در کـه  اسـت  تجـاري  - مـالی  مطالعات تدوین يها راه از یکی مالی الگوسازي از استفاده .نماید می ارائه توصیه
 هـا  آن از استفاده وها  مدل عنو این ساختراي ب هاافزار نرم انواع امروز دنیاي در ولی ندارد کاربري چندان ایران

 امکـان  کـه  اسـت  ایـن  مـالی  الگوهـاي  يهـا  ویژگـی  از یکـی  .اسـت  شـده  سـاخته تجاري  -مالی مطالعات در
 امکانـات  بـه تر  وسیع دیدي باگذار  سرمایه بنابراین وسازد  می فراهم را مختلف مفروضاتبراساس  سناریوسازي

 .کند ي میگیر تصمیم ها آنبراساس  و نگرد می خود روي پیش

چه براساس راي و نظر شخص قابل گزینش باشد و از سایر نظرهـا کـاربردي کـردن آن مشـکلی      آن: 5انتخاب −
 .ایجاد نکند

                                                       
1- Currency =Foreign Currency 
2- Hard Currency 
3- Present Value 
4- Financial Modeling 
5- Option 
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 2اي سرمایه منافع و درآمدها شامل بازده .باشد می خاص زمانی ي دوره یک در بازاري اوراق زیان یا سود :1بازده −
ي  قاعـده  .شـود  مـی  بیان گذاري سرمایه اصل رقم از نسبتیصورت  به مواردتر  بیش در و است گذاري سرمایه هر

 .شد خواهدتر  بیش هم انتظاري بازده شود، افزوده خطرپذیري هرقدر که است این کلی

صورت متوسط موزون تمـام   هاي ممکن بازده انتظاري است که به متوسط توزیع احتمالی بازده: 3بازده انتظاري −
 .شود ها محاسبه می آن بازده ها با وزن احتمال بروز بازده

 بـه  عنایـت  بـا  را يگـذار  سرمایه بازدهتوان  می آن از استفاده با که معیاري :4خطر به نسبت شده تعدیل بازده −
 مواردتر  بیش در معیار این .کرد محاسبه يگذار سرمایه سوددهی بر خطرها آن اثر و مختلف خطرهاي احتمال

 باشـد، تر  بیش خطر واحد هر ازاي به بازده هرقدر عمل در .شود می ارائه بندي مرتبه نوعی یا عدد یکصورت  به
 يگـذار  سرمایه از يتر انداز دقیق چشم بازده، معیار جاي به معیار، این از استفاده .استتر  مطلوب يگذار سرمایه

 انگذار سرمایه و دندارن حساسیتی معیار ایني  ارائه به نسبت ایران مالیموسسات  وها  بانک .دهد دست می به را
 وتـر   منطقـی  بسیار بازده رقم شود، محاسبه معیار این وقتی این، وجود با .کنند می محاسبه را آن ندرت به هم

 .بود خواهد تر واقعی

 قیمـت  قادرنـد  مـالی  بازارهـاي  کنـد  مـی  فـرض  که ارزیابی الگوي یک :5گذاري سرمایه بر نقدي جریان بازده −
-1(ي  رابطـه  اسـاس  این بر .ندارد عملکرد این بر اثري چندان بنگاه عملکرد و دکنن معین را نقدي هاي جریان

 :شود می تعریف )1

)1 -1(
  

  

ي کــارآیی  گـذاري یـا مقایسـه    گیـري بـراي ارزیـابی کــارآیی سـرمایه     یـک معیــار انـدازه  : 6گـذاري  بـازده سـرمایه   −
یعنـی  (گـذاري   گذاري باید خالص منافع حاصل از سـرمایه  ري بازده سرمایهگی براي اندازه. هاي مختلف گذاري سرمایه

گـذاري   هـاي سـرمایه   نسـبت بـه هزینـه   ) گـذاري  هاي سـرمایه  گذاري با هزینه تفاوت بین دریافتی حاصل از سرمایه
ي ایـن   بهگذاري یکی از معیارهاي بسیار پرطرفدار است و دلیل این امر هم سادگی محاس بازده سرمایه. محاسبه شود

) گذاري انجام شدنی تلقـی شـود   که باید مثبت باشد تا سرمایه(گذاري  در عمل هرقدر عدد بازده سرمایه. معیار است
 .تر است گذاري مطلوب تري باشد، سرمایه عدد بزرگ

                                                       
1- Return 
2- Capital Gain 
3- Expected Return 
4- Risk-Adjusted Return 
5- Cash Flow Return on Investment = CFROI 
6- Return on Investment = ROI 

  گذاري بازده جریان نقدي بر سرمایه= 
  جریان نقدي

  شده ي استفاده ارزش بازاري سرمایه
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 ایـن  .دهد می نشان را شده گذاري سرمایه منابع سوددهی و کارآیی که نسبتی :1شده استفاده ي سرمایه بازده −
ي  هزینـه  افـزودن  از پس دریافتی آن صورت که شود می تعریف کسري صورت به )2-1(ي  مطابق رابطه سبتن

  .دهد می نشان را جاري يها بدهی وها  دارایی کل بین تفاوت آن مخرج و است مالیات و )کارمزد( بهره

)1 -2(
  

 

 کـه  باشـد  وامـی  کـارمزد  نـرخ  از بـیش  حـال  همـه  در بایـد  شـده  استفادهي  سرمایه بازده که است ذکر قابل
 سـبب  وام بـاالرفتن  نشـود،  برآورده شرط این اگر .کند می دریافت مالیتامین  مرجع از یا بانک ازگذار  سرمایه

ي  سـرمایه  بـازده ي  محاسـبه  جاي به مواردي در .شود می بنگاه سهام ارزش کاهش و يگذار سرمایه ارزش افت
 در سـرمایه  متوسـط  حالت این در .شود می استفاده 2شده استفادهي  سرمایه متوسط بازده معیار از هشد استفاده
 .گیرد می قرار محاسبه مبناي دوره این پایان و بحث موردي  دوره ابتداي

 وجـود  مـازاد  بـازده  وقتی .است 4خطر از عاري وضعیت در گذاري سرمایه بازدهی بر اضافه بازدهی :3مازاد بازده −
 مثـل ( خطـر  از عـاري  گذاري سرمایه یک در حاصل سود از بیش کهآورد  می دست به سودي گذار سرمایه ارد،د

 .باشد )بانک در گذاري سپرده

کـه دریـافتی بنگـاه پـس از افـزودن       شـود  تعریف می) 3-1(ي  مطابق رابطهاین معیار  :5ها دارایی کل بازدهی −
تـر باشـد،    هرقدر ایـن معیـار بـزرگ   . کند ها ارزیابی می دارایی ي مالیات و بهره را نسبت به ارزش خالص هزینه

 .کاربري سرمایه در بنگاه کارآمدتر است

)1 -3(
  

  

هـاي آن مـورد اسـتفاده     این معیار براي نمایش سوددهی فعالیت بنگاه در مقایسه با دارایی :6ها دارایی بازدهی −
هـا تـا چـه انـدازه      دهد که مدیریت منابع در کسـب درآمـد از دارایـی    ها نشان می بازدهی دارایی. گیرد قرار می

این است که نسبت درآمد خالص بـه کـل   ) 4-1(ي  مطابق رابطهها  ي بازده دارایی روش محاسبه. کارآیی دارد
محاسبات  ي درآمد خالص در هاي بهره را هم در زمان محاسبه در بعضی از موارد هزینه. ها محاسبه شود دارایی

هاي مختلف بسیار متفاوت است ولی در هـر   ها در فعالیت واقعیت این است که بازدهی دارایی. کنند منظور می
مـدیرانی کـه   . ي کارآیی تبدیل منابع به جریان درآمدي بسیار مفیـد اسـت   حال این معیار براي نمایش درجه

 .شوند ورند، مدیرانی کارآمدتر شناخته میدست آ بتوانند سود زیادتري از مقدار خاصی از منابع مالی به

                                                       
1- Return on Capital Employed = ROCE 
2- Return on Average Capital Employed = ROACE 
3- Excess Returns 
4- Risk-free 
5- Return on Total Assets = ROTA 
6- Return on Assets = ROA 

  ي مالیات و بهره دریافتی بنگاه پس از افزودن هزینه
  ها بازدهی کل دارایی=   ها خالص کل دارایی

  و مالیات) کارمزد(یافتی پیش از کسر بهره در
  اي استفاده شده بازده سرمایه=   ها کل دارایی - هاي جاري  بدهی
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)1 -4(
  

 

اي که سهامداران بنگـاه وارد کسـب و    معیاري براي نمایش میزان سود حاصل از سرمایه: 1ي سهامی بازدهی سرمایه −
در . شود ران محاسبه میصورت نسبت درآمد خالص به سهام سهامدا به )5- 1(ي  مطابق رابطه این معیار. اند کار کرده

هـاي فعـال در    ي عملکـرد بنگـاه   معیـار بـراي مقایسـه   . شود هم گفته می 2مواردي به این نسبت بازده بر ارزش ویژه
 .تواند گمراه کننده باشد هاي فعال در صنایع مختلف می کاربري دارد ولی براي بنگاه صنعت مشابه

)1 -5(
  

  

 صورت که شود می تعریف کسري صورت به )6-1(ي  مطابق رابطه عملکرد معیار این :3ها دارایی صخال بازدهی −
 هرقـدر  .گیرد می قرار گردش در سرمایه خالص و ثابت هاي دارایی جمع آن مخرج در و است درآمد خالص آن
 .است تر مطلوب بنگاه عملکرد باشد، تر بزرگ معیار این

)1 -6(
  

 

 از .باشـد  مـی  خـاص  زمان یک به منتهی ي دوره یک در استهالکی بازده متوسطاین معیار  :4گردان يها دهباز −
 ي دوره در مختلـف  يهـا  مـاه  مثل مشابه، هاي دوره در گذاري سرمایه رفتار بررسی براي گردان يها دهباز معیار

 .شود می گفته هم 5گردان هاي ورهد يها دهباز معیار این به گاه و کنند می استفاده فعالیت،

 بـه  انتظـاري  بـازده  هرقـدر  .باشد می گذاري سرمایه زیان یا سودي  واقع شده مبلغاین معیار  :6واقع شده بازده −
 ازاي  نشـانه  معیـار  دو نزدیکـی  .اسـت  یافتـه  تحقـق  بهتر گذار سرمایه انتظارات باشد،تر  واقع شده نزدیک بازده

 .است ها فعالیت برايریزي  برنامه و گذاري سرمایه جریان در برآوردها دقت باالبودن

 آسـیا ي  قـاره  آن، جغرافیـایی ي  حوزه که است جهانی مقیاس دراي  توسعه بانک یک :7ي آسیایی بانک توسعه −
 سایر از باقی و آسیاي  قاره از عضو 48 که دارد عضو 67 بانک .است آسیا در مردم رفاه بهبود بانک هدف .است
 .است مالزي در بانک مرکز .اند آمده جهان نقاط

 .گـردد  مـی بر اقتصـادي  فعالیـت  گـروه  یـا  فعالیـت ي  زمینه به فقط بخش ي این دستورالعمل کلمه در :8بخش −
 .دارد کاربرد آن مشابه و کشاورزي بخش آب، بخش صنعت، بخش مانند هایی عبارت بنابراین

                                                       
1- Return on Equity = RON 
2- Return on Net Worth = RONW 
3- Return on Net Assets = RONA 
4- Rolling Returns 
5- Rolling Period Returns = Rolling Time Periods 
6- Actual Return 
7- ADB = Asian Development Bank 
8- Sector 

  خالص درآمد
  ها بازدهی دارایی=   ها کل دارایی

  درآمد خالص بنگاه
  بازدهی سرمایه سهامی=   سهام سهامداران

  خالص درآمد
  ها بازدهی خالص دارایی=   هاي ثابت دارایی+ خالص سرمایه در گردش 
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 تـامین،  تجهیـز،  بـه  کـه  اسـت  هـایی  فعالیتي  یهي کل دهنده نشان آب بخش تعریف، ینتر کلی در :1بخش آب −
 ایـن  در .یابـد  مـی  ارتباط اقتصادي مختلف يها بخش در آب گذاري و کاربرد مصرف، قیمتسازي  بهینه توزیع،
  :شود می اشاره آن از مواردي به زیر در که است ها فعالیت از وسیعی طیفي  گیرندهدربر بخش

 تمـام  ماننـد  ،پـذیرد  مـی  انجـام  آب از يبـردار  بهـره  بـه  مربـوط  ياه زیرساخت ایجاد براي که ییها فعالیت •
 و مـالی  يها فعالیت تا مکانیکی و مهندسی يها فعالیت از ،بند آب انواع و سد ساخت به مربوط يها فعالیت
 فنی دانش سطح در تغییر به مربوط يها فعالیت

 مسـیر  ایجـاد  يهـا  فعالیت مانند ،پذیرد می صورت طبیعت در موجود هاي آب کنترلراي ب که ییها فعالیت •
 و مـالی  يهـا  فعالیت تا مکانیکی و مهندسی يها فعالیت از مشابه، يها فعالیت وبند  سیل ایجاد ها، آبراي ب

 فنی دانش سطح در تغییر به مربوط يها فعالیت

 مربـوط  يهـا  فعالیت تمام مانندپذیرد  می صورت آب از استفاده امکان آوردنوجود  راي بهب که ییها فعالیت •
 و مـالی  يهـا  فعالیـت  تـا  مکـانیکی  و مهندسـی  يهـا  فعالیـت  از ،رسـانی  ي آب شـبکه  ایجاد وکشی  لوله به

 فنی ربوط به تغییر در سطح دانشم يها فعالیت

 سیسـتم  ایجـاد  مانندپذیرد  می انجامها  پساب و زائد هاي آب گردآوريي  شبکه ایجادراي ب که ییها فعالیت •
 مربـوط  يها زیرساخت تمام ایجاد و )آن امثال و يجو( شهري هاي آب گردآوري يها شبکه ایجاد فاضالب،

 تغییـر  به مربوط يها فعالیت و مالی يها فعالیت تا مکانیکی و مهندسی يها فعالیت از عملیات قبیل این به
 فنی دانش سطح در

 اي، قطـره  آبیـاري  يهـا  سیسـتم  انـواع  شـامل پذیرد  می انجام آب مصرفسازي  راي بهینهب که ییها فعالیت •
 به مربوط يها فعالیت و مالی يها فعالیت تا مکانیکی و مهندسی يها فعالیت از آن امثال و آب شیر کنترل
 فنی دانش سطح در تغییر

 قانون در که آب بخش از اي گوشه تنها گزارش این در .ندارد کاربرد حاضر گزارش در آب بخش تعریف این
 مـوارد  شامل آب بخش حاضر دستورالعمل در بنابراین .گیرد می قرار نظر مد است، شده ذکر يگذار سرمایه

  :است زیر
o هاي تامین آب طرح 

o هاي آبیاري و زهکشی طرح 

o آب و خاك هاي طرح 

o گیـرد و   شود، در این دستورالعمل مد نظر قرار نمی سایر مواردي که در تعریف کلی بخش آب آورده می
 .آورده شده است عنوان بخش آب فقط سه مورد باال به

                                                       
1- Water Sector 
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 . هاي خود وارد کسب و کار شده است ترین واحد اقتصادي حقوقی که در تالش براي رسیدن به هدف کوچک: 1بنگاه −

 .سنجش معیاري  پایه بر یا هزینه واحد در تولید ده نهایی عاملباز :2وري بهره −

 شـکل  ترینمـوثر  بـه  سازي بهینه موضوع رفتار که است جریانی سازي بهینه فنی، يها تحلیل در :3سازي بهینه −
 بایـد  سـازي  بهینـه  در شود، می دیده عامل یکعنوان  به آن در خطرپذیري که هایی جریان در .شود می درآورده

 معنـی  بـدان  این حالت، ترین کلی در .باشد شده پذیرفته گذار سرمایه نظر از که برسد حدي به هم خطر عامل
 .برسد ممکن حد ینتر کم به خطر که است

 .خاص زمان هر در خدمات و کاال دریافت بابت مالی منابع جریان روي برون :4پرداختی −

ي  وزارتخانـه  توسـط  گـذاري  سـرمایه  اثر در که تاسیساتی از استفاده مجوز :5تاسیسات از برداري بهره ي پروانه −
 این ،ها آن از برداري هرهب هدف با گذار سرمایه و شده ایجاد گذار گذاري یا توسط سرمایه سرمایه قانون در مذکور

 .است شده ذکر برداري بهرهي  پروانه در تاسیسات از استفاده ضوابط .است داده قرار خود اختیار در را تاسیسات

 دسـتورالعمل  این در .است یافته رواج فارسی زبان در که است انگلیسی عبارت و است طرح با مترادف :6پروژه −
 مفهـوم  دو کشـور  عمرانـی  هـاي  فعالیـت  فرهنگ در که است توجه قابل .دندار وجود طرح و پروژه بین تفاوتی

 هـاي  طـرح  خـاص  مفهـوم  بـا  عبـارت  دو هر ولی در دستورالعمل حاضر دارد وجود طرح و پروژه براي متفاوت
  .است گرفته قرار استفاده مورد کشور آب هاي طرح در گذاري سرمایه تشویق قانون مشمول

 برابـر  در را محصـول  کـه  کند می تضمین کننده عرضه آن براساس که کتبیاي  تهنوش :7خرابی برابر در پوشش −
 .نماید ارائه خریدار به را اي شده تضمین کیفیت و بدهد پوشش کیفیت خرابی

 انجـام  جدیـد  فنـاوري  یا نو شناخت به دستیابی هدف با که هایی هزینه و ها فعالیت ي کلیه :8توسعه و تحقیق −
 .نگرددنایل  خواسته این به نهایت در ها فعالیت و ها زینهه این اگر حتی شود، می

 اسـتفاده هـا   شـرکت  مـالی  اطالعـات  مقـداري  هـاي  تحلیل براي آن از افراد که است ابزاري :9ها نسبت تحلیل −
 و سـال  هـر  مالی يها صورت از باید راها  نسبت .دهند می قرار مبنا را مالی يها صورت کار این براي وکنند  می
 رونـد کـه   درصـورتی  .نمود بررسی خود از پیش يها سال مشابه ارقام با را ها آن و کرد محاسبه جاري قیمت به

 ایـن  غیـر  در .اسـت  شـدن  مطلـوب  بـه  رو کلـی  وضعیت که شود می گفته باشد، گذاشته بهبود به روها  نسبت
 مـالی  يهـا  حسـاب  روي از تـوان  می را متعددي يها نسبت .رود می شدن وبلنامط به رو بنگاه وضعیت صورت

                                                       
1- Firm 
2- Productivity 
3- Optimization 
4- Expenditure 
5- Operation License 
6- Project 
7- Warranty 
8- Research and Development = R&D 
9- Ratio Analysis 
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 در سـرمایه  بـه  درآمدي گردش نسبت سهام، صاحبان حقوق به بدهی نسبت مثال عنوان به .کرد حساب بنگاه
 مطلوبیـت هـا   نسـبت  تحلیـل  از اسـتفاده  بـا  توان می هم گذاري سرمایه مورد در .قبیل این از مواردي و گردش
 کـافی ي  انـدازه  بـه  گـذاري  سـرمایه  کـه  داد شانن ترتیب این به و کرد محاسبه را آن بازدهی و گذاري سرمایه
 .دهد قرار وي اختیار در را گذار سرمایه نیاز مورد مالی منابع بتواند بانک که دارد بازدهی

 و تـامین  براي دولتی گذاران سرمایه و دولت وظایفي  مجموعه :1آب بخش در عمومی گذاران سرمایه تعهدات −
ي  ارائـه  و تعهـدات  ایـن  انجام کارآیی که است بدیهی .باشد می کشور در فاضالبي  شبکه ایجاد و آب بهداشت
 و یابنـد  محبوبیـت  خـود  جوامـع  در هـا  دولـت  که شود پسندانه سبب می مردم صورتی به آن به مربوط خدمات

 .بدهند اعتماد راي ها آن به تر بیش تمایل و رغبت بادهندگان  راي

 1361 مصـوب  آبي  عادالنـه  توزیـع  قانون چارچوب در آب یعتوز آن براساس که روشی :2آب ي عادالنه توزیع −
 .پذیرد می صورت

 اثـري  قیمـت  روي تقاضـا  و عرضـه  بـر  اثرگـذار  عوامـل  و بـازار  تقاضاي که این به نظر :3گذاري قیمت جایگاه −
 رايب فشارها این براساس بنگاه مدیریت که است تصمیمی ي دهنده نشان بنگاهگذاري  جایگاه دارند، انکارناپذیر

 بازاریابی در راهبردي يها تصمیم ینتر مهم از یکی .کند می اتخاذ خود، سود انتخاب نتیجه در و قیمت انتخاب
 4دار نام محصولگذاري  جایگاه و قیمتگذاري  جایگاه کنند، مشخص را خود موضع آن مورد در باید مدیران که

 این از یکی مورد در فقطگیري  تصمیم اگر و دارندناپذیر  تفکیک پیوندي یکدیگر باگذاري  جایگاه دو این .است
 جنـگ  آن بـه  اصـطالح  در کـه  شـود  منجـر  وضـعیتی  بـه  توانـد  مـی گیـري   تصـمیم  این شود، انجام محور دو

 :از عبارتند سیاستگذاري هاي چارچوب ینتر مهم .شود می گفته 5یابی جایگاه/قیمت

ي میـانی بـازار    هاي جایگاه خـود را در حـوزه   ، بنگاهها متقارن باشند و در طول زمان تغییر نکنند وقتی قیمت •
 .گزینند برمی

 .دست آورد تواند سودي مازاد بر سود دیگران به اگر بنگاهی از مزیت قیمتی برخوردار باشد، می •

ها وجود خواهد داشت و این  در مورد قیمت 6تغییر باشد، تعادل نش دار بی گذاري محصول نام وقتی جایگاه •
 .ی واحد منجر خواهد شدقیمت تعادل به

 .همان گردش نقدي تنزیل شده است :7نقدي گردش ي شده تنزیل جریان −

                                                       
1- Public Sector Water Undertaking = PWU 
2- Equitable Distribution of Water 
3- Price Positioning 
4- Brand Positioning 
5- Price/Positioning War 
6- Nash Equilibrium 
7- Discounted Cashflow 
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 از یکـی  باشـد،  داشـته  افـزایش  بایـد  خطر افزایش با بالقوه بازده که اصل این :1بازده براي خطر فداکردن حد −
 چنـدان  هـم  بـالقوه  بازده باشد، محدود نااطمینانی موارد که زمانی .است گذاري سرمایه در عقالیی رفتار اصول

 عمـل  در .باشـد  بزرگـی  رقم باید انتظاري بازده گسترده، نااطمینانی وجود وضعیت در که حالی در نیست زیاد
 اثـر  گـذاري  سـرمایه  انتخـاب  در تحمـل  حـد  این و دارد خطر پذیرش براي خاصی 2تحمل حد گذار سرمایه هر
 .گذارد می

 بـر  شـامل  ،1361 مصوب آب، ي عادالنه توزیع قانون 18ي  ماده از 1ي  تبصره در مقرر تعریف براساس :3حقابه −
 بـه  آن میـزان  و اسـت  گرفتـه  می قرار اشخاصي  استفاده مورد بحث مورد قانون تصویب بر مقدم که هایی آب

 از پـیش  کـه  دیگـر  قـانونی  مثبـت  مـدارك  یا دادگاه حکم یا مالکیت اسناد یا قدیم جزء دفاتر در ثبت استناد
 وزارت تاییـد  مورد چارچوب این در و است تشخیص قابل باشد، شده حاصل آب ي عادالنه توزیع ونقان تصویب

 .است گرفته قرار نیرو

ي آب، مصـوب   قـانون توزیـع عادالنـه    18ي  از ماده) 1(ي  است از تعریف مقرر در تبصره عبارت: 4ي موجود حقابه −
ص و محیط زیسـت قـرار داشـته و میـزان آن مـورد      هایی که در گذشته مورد مصرف اشخا ي آب اضافه ، به1361

 .تایید وزارت نیرو است

 نظـر  از رسـمی  مرجـع  آن و شود می اعطا نوآور به نوآوري رسمی ثبت موجب به که حقی :5نوآوري امتیاز حق −
 .دهـد  مـی  قـرار  نـوآور  شـخص  کنترل ي حوزه در را نوآوري از استفاده که است اعتباري داراي مختلف جوامع
 است، آورده دست به که امکاناتی از  استفاده براي يتر مطمئن جایگاه از نوآور باشد، معتبرتر ثبت رجعم هرقدر

 .شود می حفاظتبیشتر  قانون نظر از وي حق وگیرد  می قرار

 مـالی  منـابع  نقطـه  این در و شود می بسته طرح مالی هاي حساب آن در که وضعیتی :6مالی عملیات ي خاتمه −
 .است شده بازپرداخت کامل طور به دریافتی

 گـذاري  سـرمایه  که مردم عمومي  استفاده مورد خدمات ي حوزه در است خدماتی :7پذیر بانک عمومی خدمات −
 اقتصـادي  و فنـی  توجیـه  تـوان  می چارچوب این در و شود می انجام بانکی منابع از استفاده با ها آن انجام براي
 بـراي  نیاز مورداقتصادي  -مالی توجیه گزارش توان می ترتیب این به .نمود ارائه ها آن براي را بانک قبول مورد
 گـذاري  سـرمایه  بـانکی  ضـوابط  چارچوب در که داد نشان و کرد تدوین را عمومی خدمات این پذیرکردن بانک
 .پذیر است امکان خدمات این کردن فراهم براي

                                                       
1- Risk-Return Tradeoff 
2- Tolerance 
3- Water Right 
4- Existing Water Right 
5- Patent 
6- Fianacial Closure 
7- Bankable Utility 
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 بـراي  سـازمانی  نهادهـاي  ایجـاد جاي  به بنگاه آن در که وضعیتی :1سپاري برون = بنگاهی برون گیري خدمت −
 خـدمات  دریافـت  .دهد می انجام خدمات خرید متخصص يها گروه و ها خدمات، برحسب مورد، از بنگاهي  ارائه

 در اداري هـاي  هزینه کاهش هاي روش از یکی عنوان به و است شده مرسوم بسیار امروز دنیاي دربرون بنگاهی 
 نظافـت  خـدمات  بـزرگ  يهـا  شرکت از بسیاري حاضر حال در مثال عنوان به .است گرفته قرار نظر مد ها بنگاه
 را ساختمان نگاهداري و نظافت مسوول کار نیروي خود و کنند می دریافتبرون بنگاهی  صورت به را خود دفاتر

 و یـر تعم تجهیـزات،  و لـوازم  خرید مانند هایی فعالیتسپاري  برون یا کردنبرون بنگاهی  .نمایند نمی استخدام
 ثابـت  تـوان  می جهان امروز ضوابط با و است شده پذیرفته امري جهان نقاط از بسیاري در نگهبانی و نگاهداري

 دریـافتی  خدمات کیفیت موارد تر بیش در و است برخوردار مطلوبی کارآیی از خدمات دریافت نوع این که کرد
 .یابد می بهبود هم

 .باشد داشته تفاوت برآوردي یا انتظاري رقم با نظر، مورد اقدام هر ای گذاري سرمایه بازدهکه  آن احتمال :2خطر −
 از بخشـی  یـا  تمـام  شـدن  ده زیـان  نتیجه، در و انتظار نشدن برآورده به مربوط احتماالت تمام شامل خطر این

 ارقام 3ارمعی انحراف با را خطر مقدار موارد تر بیش در ها، گذاري سرمایه مـورد  در .است شده انجام گذاري سرمایه
 عملیـات  از یکی خطر و بازده ي محاسبه .کنند می محاسبه خاص گذاري سرمایه بازده متوسط با 4تاریخی بازده
 شود می خطر باالتري  درجه پذیرش به حاضر گذار سرمایه وقتی کلی، حالت در .است مالی تامین علم در اصلی

 .است باالتر بازدهی باالتر، خطرپذیري پاداش دیگر، عبارت به .باشد تر بیش هم وي انتظاري بازدهی که

 بـا  کارها اجراي جریان در بنگاه یک که است خطرهایی تمام ي دربرگیرنده که خطر از نوعی :5اجرایی خطرات −
 .کـرد  محسوب بازار از برخاسته یا سیستماتیک خطر مالی، خطر توان نمی را خطر نوع این .شود می روبرو ها آن
 گفـت  توان می حالت ترین ساده در و است انسانی عملکرد از برخاسته خطرهایی اجرایی خطرات خالصه طور به

 فعالیتی در هرقدر اوصاف این با .برسد خود هاي هدف به نتواند انسانی خطاهاي دلیل به بنگاه که است خطري
 .شد خواهد تر کم عملیاتی خطرات بروز احتمال باشد، محدودتر انسانی ي مداخله عامل

 پیونـد  خـاص  مقررات یا قانون از اطاعت به الزام با که است خطرهایی شامل اطاعت خطرات :6اطاعت خطرات −
 یـا  قـانون  آن از نظـر  هر از گذاران سرمایه که شود گرفته نظر در وضعی است الزم خطرها این مورد در .یابد می

 وضـع  خاصـی  مقـررات  زيسدسـا  کارکنـان  ایمنـی  بـراي  وقتی مثال عنوان به .کنند می اطاعت خاص مقررات
 این و کرد خواهد پیروي مقررات آن از نظر هر از که بگذارد این بر را فرض باید خصوصی گذار سرمایه شود، می

 تحت را گذاري سرمایه سودآوري تصویر تواند می که داشت خواهد بر در هایی هزینه وي براي مقررات از اطاعت

                                                       
1- Out-sourcing 
2- Risk 
3- Standard Deviation 
4- Historical Returns 
5- Operational Risks 
6- Compliance Risk 
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 نشـان  را خطرهـایی  و گیرنـد  مـی  قرار اطاعت خطرات شمار در هم 1قانونگذاري خطرات .بدهد قرار خود تاثیر
 .بشود مطرح تواند می بحث مورد فعالیت ي زمینه در جدید قوانین وضع احتمالي  نتیجه در که دهند می

 قـرار دهـی   زیـان  معـرض  در هـا  آن وجـود دلیل  به بنگاه و شود می حادث روز هر که احتماالتی :2بازار خطرات −
 خطـرات  خطرهـا،  نـوع  ایـن  به گاه .برد بین از تمرکز عدم با کامل طور به توان نمی را خطرها وعن این .گیرد می

 )β( بتـا  ضریب به که ضریبی با اصطالح در را خطرها نوع این سهام بازار در .شود می گفته هم 3سیستماتیک
 .کنند می محاسبه دارد، شهرت

 رشته هر هاي فعالیت و عملیات با که است خطرها ازاي  مجموعه شامل راهبردي خطرات :4راهبردي خطرات −
 :گیرد می بر در را زیر موارد عمده طور به خطرها این .یابد می پیوند فعالیت

 6ها فعالیت خرید و 5ها ادغام •

 اضیانمتق و کنندگان مصرف در ساختاري تغییرات •

 فعالیت رشته در بنیادي تغییرات •

 هتوسع و تحقیق •

 را بحث مورد فعالیت وضعیت کلی به که است تغییراتی ،گیرد می قرار نظر مد راهبردي خطرهاي مورد در که موضوعی
 ادغـام  نفـت  وزارت در نیـرو  وزارت کـه  باشـد  مطرح احتمال این است ممکن مثالعنوان  به .دهد می قرار خودتاثیر  تحت
 منـابع  وجـود  هـم  آن دلیـل  و بیفتد اولویت از خاص سد یک ساختراي ب يگذار سرمایه است ممکن حالت این در .شود
 یا استان یک اولویت دولت ساخت تغییر با است ممکن دیگر مثال در .باشد سد احداث محل نزدیک دراي  حوزه در نفتی
 را خود جایگاه ،گیرد می قرار نظر مد استاني  راي توسعهب که سازمانی يها اولویت از برخی و شود داده کاهش منطقه یک

 قـرار  تحـول  ایـن تـاثیر   تحـت  ،شـود  مـی  سـاخته  بحث مورد استان در که سدي سودآوري صورت این در .بدهد دست از
 .بشود طرح سوددهی رفتن بین از سبب عوامل تغییر است ممکن وگیرد  می

نـواع  شـامل ا  کـه  کنـد  گذاري در مقابل خود مشـاهده مـی   خطرهایی که فعالیت سرمایه: 7گذاري خطرات سرمایه −
گـذاري   در جریان سرمایه ها آنانواع خطرها باید براساس احتمال بروز . باشد می خطرهاي فیزیکی، طبیعی و مالی

ي خطـر   در عمل محاسبه. دهد گذاري را نشان می در اصطالح خطر سرمایه ها آنبندي شوند و خطر جمعی  مرتبه
ي خطـر   هرقـدر محاسـبه  . شـود  مواجـه مـی   موارد بـا خطاهـاي مختلـف    تمامجمعی کاري بس دشوار است و در 

 . شود تر می گذاري نامشخص تري مواجه شود، برآورد بازدهی سرمایه گذاري با خطاي بزرگ سرمایه

                                                       
1- Legislative Risk 
2- Market Risks 
3- Systematic Risks 
4- Strategic Risks 
5- Mergers 
6- Acquisition 
7- Investment Risks 
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 هـا  آندلیل نداشتن منابع مالی و ناتوانی در تنظیم گردش مالی خـود بـا    خطرهایی که بنگاه به :1مالی خطرات −
 3به تامین مالی از طریق اسناد مالکیـت  2ر تامین مالی از طریق بدهیزمانی که بنگاهی عالوه ب. شود مواجه می

 .یابد پردازد، احتمال بروز خطرات مالی افزایش می می
 .باشد می گذاري عنوان پاداش سرمایه ي کاال و خدمات خاص یا به مبلغ دریافتی به ازاي عرضه :4درآمد −

 خالص درآمد .است بنگاه سود یا خالص دریافتی کل ي دهنده نشان عبارت این حسابداري در :5خالص درآمد −
 به سودنشان دادن  براي معیار این از ها گذاري سرمایه در .دهد می نشان ها هزینه کسر از پس را درآمد میزان

 .دارد مصرف ها گذاري سرمایه مورد در کاربرد این .شود می استفاده هم سهم هر ازاي

 .باشد می بحث مورد عامل از ناشی تخریبهاي و صدمات معرض در تنگرف قرار ي درجه :6پذیري آسیب ي درجه −
 منظور گیرد، می قرار نظر مد ارز نرخ مقابل در گذاري سرمایه یکپذیري  آسیب ي درجه وقتی مثال عنوان به

 گذاري سرمایه بر اثري چه بحث مورد خارجی پول برابر در ملی پول ارزش تغییرات شود دیده که است این
 مقابل در گذاري سرمایهپذیري  آسیب ي درجه شودکه می گفته اصطالح در باشد، زیاد اثر این گرا .دارد

 .است زیاد ارز نرخ يها نوسان

 در و است خاص فعالیتی در گذاري سرمایه میزان ي دهنده نشان که معیاري :7بازاري پذیري آسیب ي درجه −
 بازاري پذیري آسیب ي درجه هرقدر .شود می داده یشنما گذاري سرمایه کل از درصدي صورت به موارد تر بیش
 در .شود می تر بیش بشود، زیان دچار بازار هاي نوسان ي نتیجه در گذار سرمایهکه  آن احتمال باشد، تر بیش

گیري  وام مانند( باشد بازاري يها نرخ به متکی منابعی گذار سرمایه توسط دریافتی منابع که هایی گذاري سرمایه
 .شود می تر بیش بازاري پذیري آسیب ي درجه )شناور نرخ با

 موارد در .دهد را نشان می انسانی نیرويجاي  به ماشین از استفاده شدتاین معیار  :8کردن ماشینی ي درجه −
 .شود می همراه فناوري سطح ارتقا باکردن  ماشینی ي درجه افزایش متعدد

 .باشد می هاي انباشته شده رداخت کاال و خدمات یا از محل داراییآیی جریان منابع مالی در مقابل پ درون: 9دریافتی −

 انتظار مورد سود .شود می مستهلک کامل طور به سرمایه آن طی که اي دوره :10برداري بهره ي دوره −
 .است شده آورده گذاري سرمایه قرارداد در دوره، این در گذار سرمایه

                                                       
1- Fianancial Risks 
2- Debt Financing 
3- Equity Financing 
4- Income 
5- Net Income = NI 
6- Exposure 
7- Market Exposure 
8- Mechanisation Intensity 
9- Revenue 
10- Utilization Period 
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 از عواملی آن در و کند می اتخاذ خود محصولي  عرضه براي بنگاه که راهبردي تصمیمی :1محصول راهبرد −
 بنگاه راهبردي نگرش محصول راهبرد شروعي  نقطه .دهد می قرار نظر مد را بنگاه توانایی و محصول نوع جمله
ي  نقشه محصول راهبرد .یابد دست آن به است مایل بنگاه که است جایگاهی و حرکت شروعي  نقطه به نسبت
 .رساند می خواسته این به را هبنگا که است راهی

 .دهد می نشان را دیگري به نسبت برتري و است شده مطرح که اولویتی :2رجحان −

 در .دهد می نشان مدت کوتاه در را بنگاه مالی سالمت و کارآیی که است معیاري این :3گردش در سرمایه −
 را خود گردش در سرمایه براي الزم ابعمن بتواند که کند عمل چنان باید گذار سرمایه بنگاه ها گذاري سرمایه
 در سرمایه وقتی .شود می داده نشان جاري هاي بدهی و جاري هاي دارایی بین تفاوت با معیار این .نماید تامین

 عملیاتی کارآیی از اي نشانه این .بپردازد را خود مدت کوتاه هاي بدهی است قادر شرکت باشد، مثبت گردش
 .است شده اطالق هم 4گردش در سرمایه خالص ،معیار این به مواردي در .است بنگاه

 مورد فعالیت اندازي راه مورد در امکانات ایجاد براي زمانی ي دوره یک در مالی منابع تخصیص :5گذاري سرمایه −
 با آب، بخش در گذاري سرمایه به کامل طور به واقع در گذاري سرمایه عبارت .باشد می آب بخش در بحث

 یابد، می تخصیص ترتیب این به که منابعی .شود می مربوط است، شده اشاره آن به بخش این در که پوششی
 نمایش با است، شده موفق گذار سرمایه که است منابعی مواردي در و نیست گذار سرمایه به متعلق لزوم به

 .نماید تامینآور  سرمایه حقوقی و حقیقی اشخاص از را آن گذاري، سرمایه سوددهی

 )خارجی یا ایرانی( تعاونی یا خصوصی گذاران سرمایه ي مجموعه از حقوقی یا حقیقی شخصی :6گذار سرمایه −
 گردد، می اعالم و تعیین کشاورزي جهاد و نیرو يها وزارتخانه توسط مورد حسب که ضوابطی براساس که

ي آب و ها طرح و کشیزه و آبیاري يها شبکه ایجاد آب، تامین هاي طرح در گذاري سرمایه توانایی و آمادگی
 .خاك را داشته باشد

برداري از آب است که براساس الگوهاي معین شده براي هر نوع مصرف و بر حسب درصدي  ي بهره پروانه: 7سند آب −
 .شود و براساس آن حق استفاده از آن را دارد از آب استحصالی و زمان است که توسط وزارت نیرو صادر می

 نیاز آن به توفیق براي پروژه که اي سرمایه منابع از مقداري گیري اندازه براي يمعیار :8گذاري سرمایه شدت −
 شدت .کند عمل خود ي بهینه مسیر به درستی به تواند می گذاري سرمایه منابع، مقدار آن وجود با و دارد

 همین و ددار مختلفی زوایاي و ابعاد و نیست بعدي -یک معیار یک گذاري، سرمایه برخالف گذاري، سرمایه

                                                       
1- Product Strategy 
2- Preference 
3- Working Capital 
4- Net Working Capital 
5- Investment 
6- Investor 
7- Water Utilization Permit 
8- Investment Intensity 
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 گذاري سرمایه شدت ساده، بیان به .باشد دشواري کار آن گیري اندازه که است شده سبب بودن چندبعدي
 .دهد می پیوند گذاري سرمایه جریان و گذاري سرمایه در رفتار زمان، متغیرهاي با را گذاري سرمایه مقدار

 در محصول که بازار از مکانی یعنی حصول،مي  ارائه براي بازار در خاص مکان و فضا انتخاب :1عرضه ي شیوه −
 به نهایت در که است محصول برايگذاري  مکان عرضه،ي  شیوه براي دقیق عبارت .گزیند می اسکان جا آن

 .نماید می مشخص بازار در را محصول مکان که دارد اشاره وضعیتی

 نشان را آتی ارزش به حال ارزش نسبت که است کسريي  دهنده نشان که ضریبی :2حال ارزش ضریب −
ي  پایه بر ضریب اینالمللی  بین نگرش در .دارد بستگی آینده ارزیابیي  نحوه به ضریب ایني  محاسبه .دهد می

ي  محاسبه ندارد، معنایی مرکب نرخ که جا آن از اسالمی نظام در وشود  می محاسبهالمللی  بین تفکر با انباشت
 ایران، در بورس و بانکداري در که است ذکر  قابل .پذیرد صورت تانباش از گریز نگرشي  پایه بر باید ضریب

راي ب که حال ارزش ضریب .شود  می استفاده حال ارزش ضریبي  راي محاسبهب المللی  بین روش از هنوز
 .شود می محاسبهالمللی  بین نظامي  پایه بر هم دستورالعمل این در دارد، کاربردها  طرح سوددهیي  محاسبه

 تعداد حداقل آن مخرج در و 360 عدد آن صورت در که است کسري کاال هر گردش ضریب :3دشگر ضریب −
 یک در اگر مثال عنوان به .شود می درج شود، نگاهداري تولید ي ادامه براي باید کاال آن موجودي که روزهایی

 برابر اولیه ي ماده آن گردش ضریب باشد، تولید روز 12 نیاز معادل اولیه مواد نوع یک موجودي تولیدي بنگاه
  .است 30 عدد معادل یعنی )12/360( کسر

 دسته آن از است عبارت که شود می آورده خاصی معنی با پروژه یا طرح عبارت حاضر دستورالعمل در :4طرح −
 هاي وزارتخانه به مربوط خاك و آب هاي طرح و زهکشی و آبیاري هاي شبکه ایجاد و آب تامین هاي طرح از

 گذار سرمایه به ها آن واگذاري امکان ها وزارتخانه این قانونی وظایف چارچوب در که کشاورزي هادج و نیرو
 :باشند زیر هاي ویژگی داراي ها طرح این و باشد شده فراهم خصوصی

 .خاتمه یافته باشد ها آنت اجرایی حداکثر سی درصد از عملیا یا •

 .تصویب شده باشد ها آني دوم  مطالعات مرحلهیا  •

  :شد خواهند واگذار زیر شرط باها  طرح این که است توجه ابلق
یـرو یـا   ي وزارت ن ي مراحل و حسب مورد برعهـده  تایید محل احداث تاسیسات و نظارت مهندسی در کلیه •

 .وزارت جهاد کشاورزي است

                                                       
1- Placing 
2- Present Value Factor 
3- Coefficient of Turnover = CTO 
4- Project 
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نـام وي صـادر   گذار تخصیص خواهد یافت و سند آب بـه   هاي موجود، به سرمایه جز حقابه ي آب استحصالی، به کلیه •
 .خواهد شد

در دستورالعمل حاضر عبارت طرح پیوسته به طرحـی گفتـه شـده اسـت کـه بـراي افـزودن بـر         : 1طرح پیوسته −
شـود تـا وي بتوانـد بـا      گذار خصوصـی ارائـه مـی    عنوان انگیزه، به سرمایه گذاري و به سوددهی طرح اصلی سرمایه

تواننـد از نظـر    هاي پیوسته مـی  طرح. اصلی را جبران نمایداستفاده از منافع آن طرح، محدود یا منفی بودن طرح 
تواننـد از نظـر نیـاز بـه تخصـص بـا یکـدیگر         موضوع با طرح اصلی تفاوت داشته باشند و حتی دو گروه طرح می

دهد، سـودآورکردن طـرح اصـلی و ایجـاد      یگانه موضوعی که دو گروه طرح را به یکدیگر پیوند می. متفاوت باشند
 .گذار خصوصی است اجراي این طرح توسط سرمایهانگیزه براي 

 .عمل باالبردن جایگاه و مرتبه با استفاده از امکاناتی که بنگاه در اختیار دارد :2تشویقی ي عرضه −

 از مـواردي  تـر  بـیش   در روایتی به و باشد زیاد سرمایه از استفاده شدت آن در که فعالیتی :3بر سرمایه فعالیت −
 برگزیـده  تولید عامل عنوان به سرمایه است، بوده مطرح سرمایه و کار نیروي بین خابانت که فعالیت هاي بخش
 .است شده

 از مـواردي  تـر  بـیش   در روایتی به و باشد زیاد کار نیروي از  استفاده شدت آن در که فعالیتی :4کاربر فعالیت −
 تولیـد  عامـل  عنـوان  بـه  کـار  نیـروي  است، بوده مطرح سرمایه و کار نیروي بین انتخاب که فعالیت هاي بخش

 .است شده برگزیده

اي از آن در  اسـت کـه نسـخه    16/05/1381هاي آب کشور مصوب  گذاري در طرح منظور قانون سرمایه :قانون −
 .پیوست دستورالعمل حاضر آورده شده است

سـت  ا 16/05/1381هاي آب کشور مصـوب   گذاري در طرح منظور قانون تشویق سرمایه :گذاري سرمایه قانون −
در مـواردي بـراي اختصـار و جلـوگیري از     . اي از آن در پیوست دستورالعمل حاضر آورده شده اسـت  که نسخه

 .ي قانون استفاده شده است که آنهم به همین معنا است تکرار فقط از کلمه

 این رقم مبلغـی اسـت  . شود مبلغ یا مقداري از پول که بابت دریافت یک واحد از محصول پرداخت می :5قیمت −
جـا   تر موارد مکانی که قیمـت در آن  در بیش. دارد که فروشنده بابت فروش محصول خود از خریدار دریافت می

اي دارد که با عنایت به ساخت عرضه، تقاضا  ي تولید و عرضه رابطه قیمت با هزینه. شود، بازار است مشخص می
 .کند و نوع محصول تفاوت می

                                                       
1- Supporting Project 
2- Promotion 
3- Capital Intensive Activity 
4- Labour Intensive Activity 
5- Price 
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گـذاري در بخـش    گذار خصوصی مسـوول سـرمایه   یرو در مورد آن با سرمایهقیمتی است که وزارت ن: 1قیمت توافقی −
مبانی این قیمت هنـوز در هـیچ سـند    . شود گذار خریداري می رسد و در آن قیمت آب از آن سرمایه آب به توافق می

مبانی تعیین این قیمت در دستورالعملی کـه بـه ایـن منظـور در دسـت      . رسمی مشخص و مستندسازي نشده است
 .ه است، آورده خواهد شدتهی

ي قدرت خریـد را از خـود    کننده قیمتی است که در آن واحد شمارش تورم و سایر عوامل مختل :2ثابت قیمت −
شود، محاسبات واقعی است که در آن واحـد شـمارش    قیمت ثابت انجام می محاسباتی که به. حذف کرده باشد

 .کند هر نوع توهم پولی را حذف می

ي قدرت خرید را در خـود حفـظ    ی است که در آن واحد شمارش تورم و سایر عوامل مختل کنندهقیمت: 3قیمت جاري −
 .شود قیمت جاري انجام می تر موارد به تجاري در بیش - برآوردها و محاسبات مربوط به مطالعات مالی. کرده باشد

ي  از قانون توزیع عادالنه 43ي  قیمتی است که براساس ضوابط وزارت نیرو و در چارچوب ماده :4عادالنه قیمت −
هاي متعددي براي تعیین قیمت عادالنه وجـود دارد کـه بـه عوامـل      روش. معین شده باشد 1361آب، مصوب 

دهـد کـه    آمـده نشـان مـی    دست مستندات به. کند گذار ارتباط پیدا می قیمت متعدد و از جمله به بینش مقام
 .ي آب ارائه نکرده است براي تعیین قیمت عادالنهمدیریت بخش آب در وزارت نیرو هنوز روش مشخصی را 

بنـدي   بنـدي فعالیـت از دسـته    در دستورالعمل حاضر براي تمایز دسته. منظور از کارگزار عامل است :5کارگزار −
جاي عبارت بخش خصوصـی از   بنابراین به. عامل انجام فعالیت از عبارت کارگزار براي عامل استفاده شده است

ي  این تمایز در زبان انگلیسی براي استفاده کنندگان از کلمـه . ر خصوصی استفاده شده استگذا عبارت سرمایه
Sector شناخته شده است . 

کـار بـرده    جاي عبارت بخش خصوصـی بـه   در این دستورالعمل عبارت کارگزار خصوصی به :6خصوصی کارگزار −
دارد و هرجا که عامل فعالیت مد نظـر   در واقع هرجا که فعالیت مد نظر باشد، عبارت بخش کاربرد. شده است

به این ترتیب تمایز بین فعالیت و عامل فعالیـت در زبـان   . باشد، عبارت کارگزار مورد استفاده قرار گرفته است
با این اوصاف کارگزار خصوصی عاملی است خصوصی و خارج از دولت که فعالیتی را . فارسی منظور شده است

 .دهد انجام می

                                                       
1- Agreed Price 
2- Constant Price 
3- Current Price 
4- Equitable Price 
5- Agent, Sector 
6- Private Sector 
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 گانـت  در .دهد می نشان پروژه هر در را ها فعالیت انجام زمانی جدول که است 2ستونی مودارين :1چارت گانت −
 در فعالیـت  کـه  اسـت  زمـانی  طول معادل ستون طول وشود  می درج فعالیت هري  خاتمه و شروع زمان چارت
 .شود می مشخص روشنی به اقداماتتاخر  و تقدم و فعالیت تداوم روال چارت گانت در .یابد می ادامه پروژه

 زمـان  طول در و شود می حاصل خاص زمانی ي دوره یک در که است درآمدي مقدار منظور :3درآمدي گردش −
 تـا  شـود  مـی  محاسبه گذاري سرمایه میزان برحسب درآمد مقدار این .است دستیافتنی خاص زمانی فواصل در

 دفعـات  تعـداد  درآمـدي  گـردش  تصادياق اصطالح در .بدهد نشان نیز را درآمد ي ایجادکننده گردشی جریان
 .دهد می نشان را مالی سال یک طول در محصول فروش

معیاري که براساس آن استهالك سـرمایه در گـردش در مقابـل فـروش      :4گردش در سرمایه درآمدي گردش −
دسـت   ي استفاده از سرمایه در گـردش در بنگـاه بـه    ي نحوه این معیار اطالعات مفیدي درباره. شود ارزیابی می

از آن جا که استفاده از سرمایه در گردش در بنگاه با هدف تامین نیازهاي جاري بنگـاه  اسـت و ایـن    . دهد می
شود، استفاده از نسبت گردش درآمدي سرمایه در گردش نشـان   نیازها در نهایت به فروش محصول منتهی می

 ي زیـر  از رابطهاین معیار  ،ترین شکل کلیدر . دهد که بنگاه در گردش جاري خود تا چه اندازه کارآیی دارد می
  :شود محاسبه می

)1 -7(
  

 

 منـابع  ورودي .باشـد  مـی  خـاص  زمـانی ي  دوره یک در هزینه و درآمد جریاناین معیار  :5نقدي منابع گردش −
 هدایا بالعوض، منابع ورود خاص موارد در .شود حاصل می يگذار سرمایه و عملیات مالی،تامین  عوامل از نقدي

 بنگاه مالی قدرت که است معیارهایی از یکی نقدي منابع گردش .است نقدي منابع ورود عامل هم آن امثال و
 توانـایی  و نقدشـوندگی ي  درجه خوبی که است عاملی بنگاه هر نقدي منابع گردش مطلوبیت .دهد می نشان را

 .دهد می نشان راها  بدهی پرداخت

گـذاري سـنجیده    گذاري که براساس آن جذابیت فرصـت سـرمایه   یک روش ارزش :6شده تنزیل نقدي گردش −
شـوند تـا بـه     گذاري که تنزیل مـی  هاي آتی درآمدي حاصل از سرمایه این تحلیل با استفاده از جریان. شود می

. درسـ  گـذاري مـی   هـاي درآمـدي آتـی ناشـی از سـرمایه      ارزش حال مبدل گردند، به جمع ارزش حال جریان
تر باشـد،   گذاري بیش ي سرمایه که ارزش حال گردش نقدي آتی یا گردش نقدي تنزیل شده از هزینه درصورتی
ي جریـان نقـدي تنزیـل شـده از      بـراي محاسـبه  . گذاري مطلوب و مورد قبول اسـت  شود که سرمایه گفته می

                                                       
1- Gant Chart 
2- Bar Chart 
3- Turnover 
4- Working Capital Turnover 
5- Cash Flow 
6- Discounted Cash Flow = DCF 

  گردش درآمدي
 سرمایه در گردش

  ش فرو
 در گردش سرمایه

=
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پرطرفـدار ارزیـابی    هـاي بسـیار   شود و در هـر صـورت ایـن روش یکـی از روش     هاي مختلف استفاده می روش
دلیل مکانیکی بودن، اگر اطالعـات ورودي دقیـق    گذاري است ولی عیب اصلی روش در این است که به سرمایه

ي زیـادي معتقدنـد کـه     از ایـن دیـدگاه عـده   . تواند از دقت کمی برخوردار شـود  نباشد، پاسخ دریافتی هم می
در هر صورت ساده تـر از روش گـردش نقـدي تنزیـل     تر باشد و  تواند دقیق استفاده از روش استهالك دین می

 :ي گردش نقدي تنزیل شده آورده شده است کلی محاسبه ي رابطهدر زیر . شده است

)1 -8(
  

شده گردش نقدي تنزیل  ...= + + +
1گردش نقدي دوره ي 

)1(نرخ تنزیل+
2گردش نقدي دوره ي 

)1(نرخ تنزیل+
nگردش نقدي دوره ي 

  )1(نرخ تنزیل+

 وکنـد   بنـدي مـی   جمـع  راسـنجی   امکـان  مطالعـات  دستاوردهاي نهایت در که است گزارشی :1ارزیابی گزارش −
 .نماید می اعالم يگذار راي سرمایهب را سیاستیي بند جمع اینبراساس 

ـ  را رفتـاري  چـه  خود منظر به استناد با بنگاه یکدهد  می نشان که است شرحی :2مأموریت −  بـه  رسـیدن راي ب
 و منظـر ي  محـدوده  دو به عنایت با بنگاه رفتارهايي  دهنده نشان مأموریت .کند می انتخاب خویش يها هدف
  .است هدف

ي بنگـاه کـه براسـاس آن هـر نـوع سـرمایه بـا         ي سرمایه ي هزینه نوعی محاسبه: 3ي سرمایه زینهمتوسط موزون ه −
اي که باید تامین  ي هر نوع سرمایه بنابراین هزینه. شود عنایت به وزنی که در مجموع سرمایه دارد، در نظر گرفته می

دسـت   ي خـاص تـامین مـالی بـه     ی آن شـیوه شود، رقمی از بار مـال  اي از آن نوع که تامین می شود در مقدار سرمایه
ي  آورد و هزینـه  دسـت مـی   هاي مختلف منابع به گذار از محل ي تامین مالی که سرمایه در برآوردهاي هزینه. دهد می

متعـارف تـرین وضـعیت در    . ي سرمایه اسـتفاده کـرد   این منابع یکسان نیست، همیشه باید از متوسط موزون هزینه
ي شـرکاء یـا از محـل     گذار منابع مالی مـورد نیـاز خـود را از محـل آورده     ین است که سرمایهها ا گذاري تمام سرمایه

 :شود زیر محاسبه می ي از رابطهي سرمایه  در این حالت متوسط موزون هزینه. کند گیري تامین می وام

)1 -9(
  

 

 شده از محل وام بانکی در ایران رقـم قابـل مالحظـه    ابع تامینخصوصی در بخش آب، سهم من - هاي مشارکت عمومی در طرح

 .دهد گذاري با عنایت به تغییر در نرخ وام بانکی تغییرات مشهودي نشان می ي سرمایه همین دلیل هم هزینه اي است و به

 .ري استفاده از عوامل تولید و منابع تحت اختیا وجودآمده در نتیجه هر چیز ساخته شده یا به :4محصول −

                                                       
1- Appraisal Report 
2- Mission 
3- Weighted Average Cost of Capital = WACC 
4- Product 

  سهم منابع تامین شده از
 ي سهامداران محل آورده

ي خالص تامین منابع از  هزینه
 ي سهامداران محل آورده

سهم منابع تامین 
 شده از محل وام

ي خالص تامین  هزینه
  منابع از محل وام

  متوسط موزون
= هزینه سرمایه × + ×
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شـود و محصـول بـا احـراز آن نـام       نام تجاري یا نام متمایزي که براي یک محصول گذاشته می: 1دار محصول نام −
شود کـه مـالکیتی خـاص بـر محصـول       داري سبب می نام. پذیرد هویتی متمایز و متعلق به یک گروه خاص را می

 پذیرفته و شناخته شود

 ناتوانی وضعیت بروز خطر از بنگاهها  بدهی وها  دارایی تنظیم اب آن در که روشی :2ها بدهی -ها دارایی مدیریت −
 .ماند می امان در تعهدات پرداخت در

 گردش، در سرمایه سطح آنبراساس  که است حسابداري و مدیریتی راهبرد یک :3گردش در سرمایه مدیریت −
 به .شود می شمرده کافی بنگاه مدیریت نظر از کهشود  می حفظ حدي در جاري يها بدهی و جاري يها دارایی

 .شـود  مـی  خوانـده  مطلـوب  بنگاه نظر از که درآورد یشکل به را نقدي جریان دتوان می بنگاه مدیریت ترتیب این
 بـه  وکنـد   مـی  محدود را مالیتامین  اضافی يها هزینه که است ییها روش از یکی گردش در سرمایه مدیریت
ـ  گـذار مـی   سـرمایه  راسـتا  ایـن  در .بیافزایـد  يگـذار  مایهسـر  کارآیی بر کهدهد  می تواناییگذار  سرمایه  از دتوان

 .کند استفاده 4درآمدي گردش به موجودي نسبت و گردش در سرمایه نسبت مانند معیارهایی

یک راهبرد مدیریتی است که براساس آن بنگاه گردش نقـدینگی خـود را چنـان تنظـیم      :5نقدینگی مدیریت −
فقدان نقدینگی مورد نیـاز بـراي اجـراي طـرح     . با کمبود منابع مواجه نشودکند که در هیچ لحظه از زمان  می

در هـر دو صـورت   . ي انجام کارها افـزایش یابـد   شود که انجام کارهاي طرح به تعویق بیفتد یا هزینه سبب می
شود که  کوتاه نگري و نداشتن تصویر درازمدت سبب می. شود هاي طرح با مشکل مواجه می رسیدن به خواسته

تجربـه نشـان داده اسـت کـه نادیـده      . ي کافی به اولویت مدیریت نقدینگی توجه نکننـد  برنامه ریزان به اندازه
هـاي دریـافتی از    ترین دالیل ناتوانی کارفرمایان در بازپرداخـت وام  گرفتن نیاز به تامین نقدینگی یکی از بزرگ

 .شود ها محسوب می بانک

ویژه در مورد تامین مالی براي  گذار خصوصی، به ارکت سرمایهمش: در بخش آب: 6خصوصی -عمومی مشارکت −
نسبت جدید است که دفتـر   هاي عمرانی روشی به این روش تامین مالی براي طرح. هاي عمرانی بخش آب طرح

توجـه در ایـن    ي قابـل  نکته. کند هاي عمرانی توصیه می عمران سازمان ملل متحد آن را براي بسیاري از پروژه
گیرد  هاي اقتصادي انجام می مالی آن براساس ضوابط ارزیابی طرح –هاي تجاري  است که بررسیمشارکت آن 

هـیچ عنـوان در    گذار خصوصی بـه  ي مشارکت سرمایه گذاري و پذیرنده عنوان متقاضی سرمایه و حضور دولت به
این مشـارکت حالـت    یگانه موضوعی که در. هاي متعارف ارزیابی اثري ندارد ارزیابی سودآوري عملیات و روش
هـاي مـورد بررسـی از نظـر      ها نشان دهد که طـرح  تواند در حالتی که ارزیابی ویژه دارد این است که دولت می

                                                       
1- Brand 
2- ALM = Asset-Liability Management 
3- Working Capital Management 
4- Inventory Turnover Ratio 
5- Liquidity Management 
6- Public Private Partnership = PPP 
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عنـوان مثـال یـک     به. ها را تضمین کند هاي ویژه، سوددهی طرح اقتصادي توجیه ندارد، با فراهم آوردن انگیزه
ي اقتصادي نشان دهد که با قیمتـی کـه دولـت بـراي آب     ها تواند سودده نباشد و ارزیابی طرح ساخت سد می

گـذار خصوصـی ممکـن اسـت مشـارکت در طـرح را        در این حالت سـرمایه . کند، طرح سودده نیست معین می
گـذار   گذار خصوصی را جلب کند، ممکن است به سرمایه که مشارکت سرمایه در مواردي دولت براي آن. نپذیرد

آب را معین نماید و دولت مابه التفاوت آن قیمت با قیمت اجتمـاعی آب  خصوصی اجازه دهد قیمت اقتصادي 
 . گذار بپردازد صورت یارانه به سرمایه را به

 و کند حفظ خودراي ب را سد پشت يها زمین از بخشی دهد اجازهگذار  سرمایه به دولت است ممکن مشابه اقدامی در
ـ  ها می زمین ایناي  ي اجاره استفاده یا لکتم .بپردازد کشاورزي سودده يها فعالیت به ها آن در  کـه  باشـد  اي انگیـزه  دتوان

 یعنی( تکمیلیشکل  به را طرح و کند تشویق يگذار سرمایه انجام به را خصوصیگذار  سرمایه بتواند آن از استفاده با دولت
 و ضوابط به عنایت با ودآوريس ارزیابی هم اخیر حالت در .نماید سودآور )سد پشت يها زمین از يبردار بهره و سد ساخت

 .شود می انجامها  طرح اقتصادي ارزیابی معیارهاي

 ي اجاره شامل 1فرانسوي الگوي بهتوان  می جمله آن از که شود انجام مختلف يها شکل به دتوان می خصوصی مشارکت
 و )BOT( انتقال و اداره اخت،س جمله از دیگر اروپایی الگوهاي و خصوصیگذار  سرمایه به آن 2واسپاري یا عمومی فعالیت

  .است مستقیم يگذار سرمایه شکل در یا قالب این در دیگر موارد
 کـه  وضعیتی از عرضه قیمت که است اینگیرد  می قرار نظر مد خصوصی-عمومی مشارکت در که ییها ویژگی از یکی
 بـا  .باشـد  پـایینتر  بایـد  باشـد،  کرده يگذار سرمایه فعالیتراي ب و باشد داشته مالکیت کاملطور  به خصوصیگذار  سرمایه

 در قیمـت  واقع در .استتر  بیش ،کند می يگذار سرمایه کاملطور  به عمومی بخش که وضعیتی از عرضه قیمت این وجود
 سـاختاري  يهـا  فعالیـت  که جا آن از .گیرد می قرار خصوصی و عمومی فعالیت در قیمت بین خصوصی -عمومی مشارکت

 پذیرش خصوصی -عمومی مشارکتراي ب جامعه زمانی تنها ،شود می محسوبها  دولت وظایف ارشم در واقع در آب بخش
 و اسـت  خـدمت  نبـود  معنـی  به خصوصیگذار  سرمایه نبود که دهد نشان قطعیت با عمومیگذار  سرمایه کهدهد  می نشان

  .تنهایی ندارد به را کار انجام توانایی عنوان هیچ به عمومیگذار  سرمایه
 جامعـه  که است حالت این در و سازد برآورده دتوان مین را خود تعهدات که کند اثبات باید عمومی بخش دیگر بیان به

 حسـن  .کند دریافت را بحث مورد خدمات ،تر اي بیش هزینه پرداخت با فعالیت، به خصوصیگذار  سرمایه ورود باپذیرد  می
 حضـور  بـدون  کـه  حـالی  درشود  می عرضه بالقوه اضیانمتق به خدمت کم دست که است آن خصوصیگذار  سرمایه حضور

  .داشت نخواهد وجود خدمتي  عرضه امکان خصوصی،گذار  سرمایه

                                                       
1- French Model 
2- Leasing 
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 از را نظـر  مـورد  فعالیـت  وضعیت نهایت در که ییها ارزیابی و مطالعاتي  مجموعه :1مالی -اقتصادي مطالعات −
 بایـد  را مـالی -تجـاري  مطالعـات  حالـت  ینتر کلی در .سازد می مشخص بازار جایگاه و تداوم پذیري، رقابت نظر
 در مـالی  و بـازاري  مطالعـات ي  مجموعـه  بـر  مطالعـات  این .کرد محسوب 2کار و کسب طرح ازاي  مجموعهزیر

 در را 4مهندسـی  مطالعـات  وپـذیري   امکـان  یـا  3سـنجی  امکـان  يها بخش و داردتاکید  کار و کسب يها طرح
راي اج در را مالی روابط که است ییها سنجش ازاي  مجموعه املش مطالعات .گیرد می بر در شکل محدودترین

 .کنـد  مـی  مطـرح  را روابـط  ایـن  بـا  مرتبط یا روابط این از برخاسته يها توانمندي ودهد  می قرار نظر مد طرح
 گـردش  لحـاظ  از آن برازنـدگی  و مـالی  دیدگاه از طرح مطلوبیتي  دهنده نشان نهایت در مطالعات این حاصل

کـه   جـز آن  بـه  داردمالی  -تجاري مطالعات به زیادي شباهت مطالعات این .است مصرف تا تولید یفط از مالی
 تجـاري،  يهـا  جاي بررسی به نظر این از و باشد داشته محدودي تجاري ماهیت دتوان می آن در مطالعه موضوع
 کلـی  موضـوع  کـه شـود   مـی  سـاخته  سـدي  وقتـی  مثالعنوان  به .شود می مطرح آن در اقتصادي يها بررسی

ـ  مـی  اقتصادي مطالعات ولی ندارد مفهومی چندان تجاري مطالعات است، آن آب از يبردار بهره  دقـت  بـه  دتوان
 مطالعـه  نـوع  دو ایـن  کلـی  يهـا  فصلسر که جا آن از .بدهد قرار نظر مد را عملیات اقتصادي اثرهاي ومسایل 
 مـوارد  در مفهـوم  دو حاضري  مطالعه در است، نآ فقدان یا بازار وجود مفهوم درتر  بیش تفاوت و است یکسان
 .است یافته کاربرد خاص مفهوم یکصورت  به متعدد

تواند به ارزیابی طرح بپـردازد و   ي مطالعاتی است که با تفصیل قابل قبول می مجموعه :5سنجی امکان مطالعات −
 .گذاري را اعالم نماید مطلوبیت یا نامطلوبیت سرمایه

گـذاري   ي مطالعاتی که هدف از آن شناخت تقریبی سـوددهی سـرمایه   مجموعه: 6سنجی مطالعات پیش از امکان −
ها را مخدوش نسازد،  شود و ارقام و اطالعات آن تا جایی که واقعیت این مطالعات در سطح محدود انجام می. است

 .برآوردي است

تـر در تاییـد برآوردهـاي     بیشدقت  دستیابی به ها آني مطالعاتی است که هدف از  مجموعه :7تاییدي مطالعات −
تـر گذاشـته شـود     با تفصیل بیش بایـد در این مطالعات اطالعات . سنجی است حاصل از مطالعات پیش از امکان

 .سنجی در این مرحله محاسبه و ارزیابی شود هاي مطالعات امکان ولی نیازي نیست که شاخص

ه در نهایت وضعیت فعالیت مورد نظر را از نظـر  هایی ک ي مطالعات و ارزیابی مجموعه :8مالی -تجاري مطالعات −
مـالی را بایـد    -تـرین حالـت مطالعـات تجـاري      در کلـی . سـازد  پذیري، تداوم و جایگاه بازار مشخص می رقابت

                                                       
1- Economic-Financial Studies 
2- Business Plan 
3- Feasibility 
4- Engineering 
5- Feasibility Studies 
6- Pre-feasibility Study 
7- Support Studies 
8- Commercial-Financial Studies 
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ي مطالعـات بـازاري و مـالی در     این مطالعـات بـر مجموعـه   . محسوب کرد 1اي از طرح کسب و کار زیرمجموعه
را در  3پـذیري و مطالعـات مهندسـی    یـا امکـان   2سـنجی  هاي امکـان  و بخش هاي کسب و کار تاکید دارد طرح

هایی است که روابط مالی را در اجراي  اي از سنجش مطالعات شامل مجموعه. گیرد محدودترین شکل در بر می
. کنـد  هاي برخاسته از این روابط یا مرتبط بـا ایـن روابـط را مطـرح مـی      دهد و توانمندي طرح مد نظر قرار می

ي مطلوبیت طرح از دیدگاه مـالی و برازنـدگی آن از لحـاظ گـردش      دهنده صل این مطالعات در نهایت نشانحا
مالی ایـن اسـت کـه ماهیـت      -ي قابل توجه در مورد مطالعات تجاري نکته. مالی از طیف تولید تا مصرف است

گـذار دولتـی مجـري یـک      ایهبیان دیگر وقتی دولت یا سرم به. شود ي طرح در آن مطرح نمی دهنده عامل انجام
در . گذار خصوصی مجري طرح باشد مالی درست همان شکلی را دارد که سرمایه -طرح باشد، مطالعات تجاري

جـاي   سـنجی اسـت کـه در آن بـه     مالی نوعی مطالعات امکـان  -توان گفت مطالعات تجاري ترین حالت می کلی
 .شود ش مالی درج میهاي مربوط به بخ هاي مربوط به بخش واقعی، جریان جریان

ـ  تمایـل  ابراز گام نخستینعنوان  به که اقداماتیي  کلیه :4شناسی فرصت مطالعات −  يگـذار  سـرمایه  انجـام راي ب
ي  ادامـه  مطلوبیـت  مـورد  در کـه  بخشـد  مـی  را توانـایی  این بالقوهگذار  سرمایه به نهایت در وپذیرد  می صورت
 .زدبپردا خاصي  زمینه یک در يگذار سرمایه ارزیابی

ي روش نگرش به یک موضوع خاص یا یک چیـز مشـخص    دهنده اي که نشان مجموعه: 6هاي اصلی یا پنداره 5منظر −
 .باشد

 گفته هم خارجی يها پول تسعیر نرخ نرخ این به .باشد می خارجی پول واحد یک به ملی پول برابري :7ارز نرخ −
 .ندارد کاربردي عادي بیان در که است فنی عبارت یک این ولیشود  می

کار  ي جریان نقدي یک پروژه به نرخ تنزیلی که اگر در مورد مجموع جریان نرخ تنزیل شده :8درونی بازده نرخ −
هـا   بنـدي پـروژه   توان براي مرتبه از نرخ بازده درونی می. سازد گرفته شود، ارزش این مجموع را معادل صفر می

در مواردي به ایـن  . تر است تر باشد، آن پروژه مطلوب رگهرقدر نرخ بازده درونی در یک پروژه بز. استفاده کرد
عنوان یکی  که نرخ بازده درونی به الزم به تذکر است که با وجود آن. شود هم گفته می 9نرخ، نرخ بازده اقتصادي

ـ     ها کاربرد دارد، باید توجه داشت که نمی ترین معیارهاي ارزیابی طرح از مهم ه توان تنها با تکیه بـر ایـن نـرخ ب
گـذار بـراي تاییـد     معیار نرخ بازده درونی تنها یکی از معیارهایی است که سرمایه. گذاري راي داد انجام سرمایه

                                                       
1- Business Plan 
2- Feasibility 
3- Engineering 
4- Opportunity Study 
5- Vision 
6- Leading Ideas 
7- Foreign Exchange Rate 
8- Internal Rate of Return = IRR 
9- Economic Rate of Return = ERR 
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معیارهاي مربوط به تامین منابع الزم براي گردش مالی درست . کند گذاري به آن توجه می مثبت بودن سرمایه
گـذار بایـد    ي معیارهاي دیگري است کـه سـرمایه   بندي از جمله ي زمان هنگام طرح براساس برنامه و اجراي به

گذاري بـا عنایـت بـه یـک      به عبارت دیگر، هرگز سرمایه. استفاده نماید ها آنبراي نهایی کردن تصمیم خود از 
 .ریزي ضرورت دارد اي از معیارها براي قطعی شدن برنامه شود و مجموعه معیار انجام نمی

ـ  مـی  کـه  بـازدهی  نرخ :1نیاز مورد بازده نرخ − ـ  و کنـد  تشـویق  يگـذار  سـرمایه  بـه  راگـذار   سـرمایه  دتوان راي ب
 يهـا  طـرح  وارد خصوصـی گـذار   سـرمایه  وقتـی  مثـال عنـوان   بـه  .نمایـد  ایجـاد  انگیـزه  اوراي ب يگذار سرمایه
 بـازده  نـرخ  معـادل کـم   هـا دسـت   گـذاري  سـرمایه  ایـن  بـازده  نـرخ  کـه شـود   مـی  آب بخش در يگذار سرمایه
 12بـازدهی معـادل    کشـور  در بـزرگ  يها گذاري سرمایه اگر بنابراین .باشد کشور در بزرگ يها گذاري سرمایه
 12 معـادل  آب بخـش  در يگذار سرمایه به خصوصیگذار  سرمایه تشویقراي ب نیاز مورد بازده نرخ دارد، درصد
راسـاس  گـذار ب  سـرمایه  يهـا  اولویـت  کـه  اسـت  معیـاري  واقع در نیاز مورد بازده نرخ معیار .بود خواهد درصد

 و درونـی  عوامـل  و اقتصـاد  محیطی و بیرونی عوامل عامل دو به معیار این .دهد می نشان را وي يها توانمندي
ي  پـروژه  یـک راي اج داوطلب کهگذار  سرمایه دوراي ب بنابراین و دارد بستگیگذار  سرمایه يها ویژگی به متکی
 کارفرمایان اختیار در را خود منابع بخواهند انرگذا سرمایه که مواردي در .بود خواهد متفاوت هم باشند خاص

 ولـی  دارد را منـابع  دریافـت  شـانس  ینتر بیش آورد،دست  به را بازده باالترین بتواند که کارفرمایی دهند، قرار
 از تصمیم شدن قطعی از پیش حتی منابع متقاضیان از برخی کهشود  می سبب نیاز مورد بازده نرخ معیار وجود

 و اسـت  بـانکی  معیارهاي شمار در بازده نرخ حداقل ایران، در اسالمی بانکداري در .شوند گذاشته کنار ارزیابی
 متقاضـیان ي  چرخـه  از خودکارطور  به کنند، تضمین را حداقل يها نرخ این نتوانند که انیگذار سرمایه بنابراین

 .شوند می خارج منابع

 مـدت  کوتـاه  مالی نیازهايتامین  در بنگاه قدرت اییشناسراي ب که است اساسی زمونیآ: 2اسید آزمون نسبت −
راي ب بنگاه که است این بر فرض .شود می محسوب اي پایه هاي آزمون از آزمون این .گیرد می قرار استفاده مورد

 گـردش  در سـرمایه  نسـبت  از اسـید  آزمـون  نسبت .بزند دست موجودي فروش به نباید مدت کوتاه مالی تامین
 و دریـافتنی  يهـا  حسـاب  نقـد،  مجمـوع  آن صـورت  کـه شـود   مـی  تعریـف  کسـري کل شـ  به و است تر سخت

 زیـر  رابطـه  در معیـار  ایـن  .است مدت کوتاه يها بدهی آن مخرج و شده تشکیل مدت، کوتاه يها گذاري سرمایه
 :است شده داده نشان

)1 -10(
  

 

                                                       
1- Required Rate of Return = RRR 
2- Acid-Test Ratio 

  مدت هاي کوتاه گذاري سرمایه+ هاي دریافتنی  حساب+ نقد 
 هاي جاري بدهی

 نسبت آزمون اسید= 
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 از بنـابراین  و نیسـت  خود جاري يها بدهی پرداخت به قادر بنگاه باشد،تر  کوچک یک عدد از نسبت این وقتی
 در سـرمایه  نسـبت  ازتـر   کـم  بسیار اسید آزمون نسبت که زمانی .دارد قرار پرخطر حالت در مالی وضعیت نظر

 ایـن  بـه  اغلـب  کوچک يها بنگاه عمل در .شود می وابسته موجودي به شدت به جاري يها دارایی باشد، گردش
  .ندشو می مبتال وضع

 نسـبت  ایـن  .دهـد  می نشان آن يها دارایی میزان با مقایسه در را بنگاه بدهی مقدار که نسبتی :1بدهی نسبت −
 .دهـد  مـی  نشـان  نیز را بدهکاري از برخاسته خطرهاي حال عین در و است بنگاه 2تقویت شدتي  دهنده نشان
 همـراه  معیار این از استفاده .است آن دارایی از بیش بنگاه بدهی باشد،تر  بزرگ یک عدد از بدهی نسبت وقتی

 کـه  اسـت  ایـن  توجـه  قابلي  نکته .شود برآورد بنگاه 3مالی سالمتي  درجه کهکند  می کمک معیارها سایر با
 پـذیربودن  برگشت از اطمیناني  راي درجهب معیاريعنوان  به را بدهی نسبت بدهند، وام بخواهندها  بانک وقتی

 .هندد می قرار استفاده مورد وام

ي  درجـه  .را گوینـد  مختلـف  مصـارف  در استفادهراي ب نقد يها دارایی به مالی منابع سهولت شدت :4نقدینگی −
 ایـن  در که مفهومی در نقدینگی عبارت .است دارایی آن نقدینگی شدتي  دهنده نشان دارایی هر نقدشوندگی
 از کشورها پولی يها که مقام آن کالن وممفه در نقدینگی عبارت با است، گرفته قرار استفاده مورد دستورالعمل

 کـاربرد  مـورد  دو هـر  در نقدشـوندگی  سـهولت  شدت کلی مفهوم که هرچند دارد تفاوت ،کنند می استفاده آن
 اقتصـاد  در عبارت این مفهوم چارچوب در فقط نقدینگی عبارت از استفاده ،تجاري -مالی مطالعات در .یابد می

 .شود مین مطرح عنوانهیچ  به کالن اقتصاد در عبارت مفهوم کاربرد و است خرد

 کـاربرد هـا   ارزیـابی  و احتماالتي  محاسبه یا راهبردي يها گیري تصمیم در که منحنی نوعی :5درختی نمودار −
وجـود   به را جدید محورهاي خود شدن شاخه شاخه با وشود  می آغاز محور یا مرکزي  نقطه یک از منحنی .دارد
ـ  مـی  وضعیت یک وقوع یا تصمیم یک اتخاذ ترتیب این به .آورد می  بـروز  یـا  جدیـد  تصـمیمی  اتخـاذ  بـه  دتوان

 منجـر  دیگـري  تصـمیم  یـا  وضعیت به خاص شرایطی در هم جدید تصمیم یا وضعیت .شود منجر نو وضعیتی
 مقـادیر  بتوانـد  شـخص  کـه  زمـانی  .باشد داشته ادامه نهاییي  مرحله به رسیدن تا دتوان می وضع این .شود می
گیـري   تصـمیم  مـوارد تـر   بیش در .شود می ساده درختی نمودار از استفاده کند، مشخص را شاخه هري  زندهبرا
 بـرآورده  اگـر  و افتـد  مـی  اتفـاق  فعالیت از شاخه یک شود، برآورده شرط اگر وشود  می انجام نه و بلهصورت  به

ـ گیري  تصمیم مراحل مورد در .افتد می اقاتف دوم ي شاخه نشود،  نمودارهـاي  از اسـتفاده  يگـذار  ایهراي سـرم ب
ـ  .است عملیات توقف معنی به مرحله هر در منفی پاسخ دریافت زیرا ندارد کاربرد چندان درختی  روشـن راي ب

                                                       
1- Debt Ratio 
2- Leverage 
3- Financial Health 
4- Liquidity 
5- Tree Diagram 



 هاي آب و بازرگانی طرح) مالی(دستورالعمل مطالعات تجاري   32

 

ي  زمینـه  کـه  دهـد  نشـان  يگـذار  سـرمایه  از پیش مطالعات مثالعنوان  به اگر که گفتتوان  می موضوع شدن
 در وقتـی  منطـق  همـین  با .کند می متوقف را يگذار سرمایه یاتعملگذار  سرمایه نیست، مطلوب يگذار سرمایه
 آمـاده  خصوصـی  بخش يگذار راي سرمایهب طرح کند، دریافت را دومي  تایید مرحله ند نتوا طرحی نیرو وزارت

 فقـط  درختـی  نمودار از استفاده خالصه طور به .شود مین مطرح عنوان هیچ به يگذار سرمایه بنابراین وشود  مین
 صـورت  ایـن  غیـر  در .باشـد  تعریف قابل رفتاري و رویه ،ها اتفاق از شاخه هر در که دارد کاربري وارديمراي ب

 مطالعـات  تواتر و بندي مرحله نمایش مورد در که است دلیل همین به .شود مین توصیه درختی نمودار از استفاده
 نمـودار گیـري براسـاس    تصـمیم  زیر در .ودش می استفاده اي دایره نمودارهاي از موارد تمام در يگذار سرمایه در

 .است شده تصویر درختی

  
  درختی نمودار چارچوب درگیري  تصمیم -1-1 نمودار

 .فعالیت هرراي اج جریان در شده انجام يها پرداخت کل :1هزینه −

 در شـده  انجـام  يهـا  هزینـه  کـل  يگـذار  سـرمایه  هـر  مـورد  در آنبراساس  که است تحلیلی :2فایده -هزینه −
 در ارزیابی .کنند می ارزیابی زمان طول در يگذار سرمایه از حاصل هاي فایده با مقایسه در را مختلف يها زمان
 عبـارت  .اسـت  کلیـدي  ارزیابی در نرخ این نقش .پذیرد می صورت 3زمان رجحان نرخ به عنایت با و زمان طول

 .است شده ذکر فارسی در هم هزینه -فایدهصورت  به گاهی

                                                       
1- Cost 
2- Cost-Benefit 
3- Rate of Time Preference 
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 تغییـر  فعالیـت  یـا  عرضـه  تولید، مقدار با همراه ها آن مقدار که فعالیت يها هزینه از بخشی :1تثاب هاي هزینه −
 از اسـتفاده  در .ماند می باقی تغییر بدون هزینه این باشد، هرچه بنگاه فعالیت یا عرضه تولید، سطح وکند  مین

 اخیـر  عبـارت  .نشود گرفته اشتباه تثابقیمت  به هزینه با عبارت این که کرد دقت باید ثابت يها هزینه عبارت
 .باشد شده حذف تورم اثر آن از که است شمارشی واحد با هزینه میزاني  دهنده نشان

 قابـل  دوره در آن رفتـاري  الگـوي  وشـود   می تکرار اي دورهصورت  به کهها  هزینه از بخشی: 2جاري هاي هزینه −
 .کرد ارائه ثابتقیمت  به یا جاريقیمت  توان به می را جاري يها هزینه .است شناسایی

شـود و تـداوم آن تنهـا در     اي تبـدیل مـی   ها که بـه کاالهـاي سـرمایه    بخشی از هزینه :3اي سرمایه هاي هزینه −
 .پذیرد گذاري یا تجهیز سرمایه انجام می هایی است که سرمایه دوره

کند  ي خدمات تغییر می یا ارائههاي جاري که همراه با میزان تولید، عرضه  بخشی از هزینه :4متغیر هاي هزینه −
 .کند ها تغییر ایجاد می ي خدمات در مبلغ این هزینه و هر تغییر در میزان تولید، عرضه یا ارائه

کند ولی  ازاي تغییر در تولید تغییر نمی ها که تا سطح خاصی از تولید به بخشی از هزینه :5تغیر نیمه هاي هزینه −
 .نماید ها تغییر می هزینهپس از آن با تغییر در تولید، این 

 عهـد  خدمتیي  ارائه یا کار انجام در راهبردي منافعدلیل  به طرف دو آن در که وضعیتی :6راهبرديپیمانی  هم −
ـ  می مشترك مسیر کردن طی یا عهد بستن عمل .پذیرند می را مشترکی مسیر وبندند  می  امضـاي  پـی  در دتوان
 .شود انجام آن بدون حتی یا معاهده یک

  
 

                                                       
1- Fixed Costs 
2- Current Costs 
3- Capital Costs 
4- Variable Costs 
5- Semi-Variable Costs 
6- Strategic Alliance 





 

 
 

  2فصل 2

 به نیاز هاي انگیزه و دالیل توصیف
  اقتصادي و مالی مطالعات انجام
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صل دوم ل توصیف -ف   اقتصادي و مالی مطالعات انجام به نیاز هاي انگیزه و دالی

  کلیات -2-1

 مطالعات این اهجایگ است الزم مطالعات نوع این انجام يها انگیزه وتجاري  -مالی مطالعات به نیاز دالیل توصیف براي
 مراحـل  ایـن  .دارد وجـود  اصـلی  ي مرحله سه طرح هر اندازي راه جریان در که شود می دیده زیر نمودار در .شود مشخص
  :از عبارتند

  گذاري ي پیش از سرمایه مرحله -1
 گذاري ي سرمایه مرحله -2

 ي عملیاتی مرحله -3

پیوندند تا در نهایت به تاییـد یـا    یره به یکدیگر میصورت یک زنج ي عملیاتی باید انجام شود که به در هر مرحله مجموعه
گـذاري را   تواند تصـویر اقـدامات الزم بـراي ارزیـابی سـرمایه      نمایش این مجموعه می. گذاري برسد رد مطلوبیت انجام سرمایه

ها حذف  شمراتب پیوسته نیست و در مواردي برخی از بخ صورت سلسله ذکر است که انجام این مراحل به قابل. تسهیل کند
کـه   ، ضـمن آن )1- 2( در هر صورت الگوي ارائه شده در نمـودار . شود ها پذیرفته می زمانی بین برخی از بخش شود یا هم می

هـاي عمرانـی کشـور هـم پذیرفتـه       ي نظام فنی و اجرایی طرح عنوان چرخه شده در سطح جهانی دارد، به چارچوبی پذیرفته
  .گیرد ده قرار میشده است و در همین چارچوب مورد استفا
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 شروع بهره برداري

 شروع بررسی شروع سرمایه گذاري

ي پیش از  مرحله
 گذاري سرمایه

ي  مرحله
ي  مرحله عملیاتی

 گذاري سرمایه

 ي پیش از انتخاب  دوره

 سنجی  مطالعات پیش از امکان

 مطالعات تاییدي

 آماده  سازي

 شناسایی ارزیابی

 شناسی مطالعات فرصت

 بازاریابی اولیه (پیش از تولید)

 طراحی مهندسی

 ساخت

 مذاکره و عقد قرارداد

 مطالعات امکان سنجی

 گزارش ارزیابی

 آموزش 

 نوآوري و گسترش

 جایگزینی و بازسازي

 ارجاع وظایف و شروع فعالیت

  
  مطالعات تواتر و بندي مرحله -1-2 نمودار

  .سنجی که در فهرست منابع آمده است هاي امکان دستورالعمل تدوین گزارش. سازمان ملل، یونیدو: ماخذ
  

 بـه  نگـرش  مبنـاي  واقـع  رد است، یونیدو دفتر و ملل سازمان طرف از شده توصیه استاندارد شکل که کلی تصویر این
 المللـی  بـین  هـاي  گـذاري  سرمایه تمام مورد در حال عین در و است ملل سازمان هاي دستورالعمل تمام در گذاري سرمایه
 چـارچوب  در که کند می پیروي مشابهی الگوي از خود وامی هاي فعالیت براي هم جهانی بانک مثال عنوان به .دارد کاربرد
  .شود می تصویر خوبی به شده، داده حتوضی باال در که الگویی
  :است زیر شرح به جهانی بانک در ها گذاري سرمایه انواع مورد در گیري تصمیم کار مراحل خالصه طور به

 کشور بهدهی  وام خدمات آنبراساس  که است کشور به کمک راهبردسازي  آماده جهانی بانک اقدام نخستین -1
 وکند  می مشخص را کشور هر بهدهی  راي وامب مناسب يها زمینه نیجها بانک راهبرد این در .گیرد می شکل

 فنـی  و مـالی  همکـاري  کشور باها  زمینه آن در تا دارد آمادگی بانک کهدارد  می اعالم کشور به اساس آن بر
 آمـادگی  کشـور  اگر مثالعنوان  به .دارد بستگی کشور وضعیت به مورد هر در بانک اقدام ماهیت .باشد داشته

 و باشـد  داشـته  آمـادگی  اگـر  و اسـت  مطالعـه  انجـام  جهانی بانک اقدام باشد، نداشته را يگذار سرمایه امانج
 .پردازد می بعدي مراحل به جهانی بانک باشد، داده انجام را اولیه مطالعات
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 يها پروژه نخست، گام در برگزیده يها براساس زمینه ودقت  به بانک اساس آن بر که است شناسایی دوم گام -2
 کشوري مقیاسی ،شود می برگزیده پروژه انجامراي ب که مقیاسی مواردتر  بیش در .کند می شناسایی را برازنده

 .ندارد توجه کوچک مقیاس و خصوصی بخش يها پروژه به جهانی بانک و است استانی یا

 نـوع  و پـروژه  وضـعیت  از ارشـادي  گـزارش  یـک  جهـانی  بانـک  اسـاس  آن بر که استسازي  آماده سوم گام -3
 کشـور  نمسـووال  اختیـار  در گـزارش  این .کند می تهیه نماید، ارائه است آماده جهانی بانک که ییها همکاري

 .نمایند اعالم جهانی بانک به بتوانند را خودشان يها اولویت و نظر هم ها آن تاگیرد  می قرار

دهد  کند و نشان می ا تهیه میگام چهارم ارزیابی است که براساس آن بانک گزارش توجیه اقتصادي و مالی ر -4
در این گزارش بانک میزان وامی را که حاضر است . گذاري سودآور است که تحت چه شرایطی فعالیت سرمایه

نماید، تنهـا بخشـی از ایـن مجموعـه مطالعـات را       کند و شرایط آن وام را هم بیان می اعطاء نماید، اعالم می
بر این است که بانک جهانی معیارهاي رجحـان خـود را بـراي     رسم. دهد تجاري تشکیل می - مطالعات مالی

 .ي کشورها را در جهت برهم زدن معیارهاي بانک ارزیابی نماید کار بگیرد و معیارهاي تهدیدکننده ارزیابی به

 تـدوین  وام قـرارداد  آنبراساس  که است جهانی بانک ي مدیرههیات  ي یهتایید دریافت و مذاکرات پنجم گام -5
 متقاضـی  کشـور  مرحلـه  ایـن  در که است بدیهی .نماید می ارسال مدیرههیات  به امضاراي ب را آن وشود  می

 کارشناسـان  بـا  يگـذار  سرمایه از درستانداز  چشم به رسیدنراي ب و است کرده اعالم را خود رضایت ،منابع
 .است داده انجام کامل همکاري جهانی بانک

شـود و بانـک در    صورت رسـمی شـروع مـی    حله جریان انجام کار بهگام ششم اجرا و نظارت است که در این مر - 6
ذکـر اسـت کـه بانـک بـراي اجـراي        قابـل . طول اجراي پروژه نظارت کامل بر اجراي کـار اعمـال خواهـد کـرد    

عنـوان مثـال    بـه . کـارآیی در انجـام پـروژه اسـت     دستیابی به ها آناستانداردهاي خاصی دارد که هدف از اعمال 
دهد چگونه خریدها انجـام شـود    برگزاري مناقصه و خریدهاي خارجی وجود دارد که نشان میهاي  دستورالعمل

هاي داخلی خاص خـود را دارنـد    در مورد نظارت هم کارشناسان بانک دستورالعمل. تا پروژه کارآیی داشته باشد
 .نمایند عالم میي مدیریتی بانک به مسووالن خود ا کنند و در شبکه ها را تهیه می که براساس آن گزارش

 ارائـه  را کـار  انجـام  يهـا  گـزارش  جهـانی  بانـک  آنبراساس  که است کارها تکمیل و کاملراي اج هفتم گام -7
 و کامـل طـور   بـه  نیـاز  مـورد  مـالی  منابع و است شده انجام يگذار سرمایه فعالیت که دهد نشان تانماید  می

  .است شده داده قرار متقاضی اختیار در کار پیشرفتبراساس 

ـ  جهـانی  بانـک  در کـه  مسـتقلی ي  اداره آن در که است عملکرد ارزیابی هشتم گام آخر، دست -8  ارزیـابی راي ب
 ایـن  دسـتاوردهاي  از .دهـد  مـی  ارائـه  کار انجام جریان از را خود ارزیابی دارد، وجودها  وام وها  پروژه عملکرد
 بـه  خطاهـا  درصـد  آینـده  در تـا ود شـ  مـی  استفاده جهانی بانک آتیدهی  وام و آتی يها راي بررسیب گزارش

  .شود داده کاهش حد ینتر کم



 هاي آب و بازرگانی طرح) مالی(دستورالعمل مطالعات تجاري   40

 

  .شود مشاهده می جهانی بانک مختلف هاي گذاري سرمایه در ها پروژهي  چرخه تصویر )2-2( نمودار در

 

 ي پروژه در چرخه
 گذاري هاي بانک جهانی سرمایه

1 
 راهبرد کمک به کشور

2 
 شناسایی

3 
 آماده سازي

4 
 مطالعات ارزیابی و امکان سنجی

                              5 
مذاکرات با هیات مدیره ي 

 بانک و دریافت تایید

6 
 اجرا و
  نظارت

7 
اجرا و 

 تکمیل کار

8 
 ارزیابی عملکرد

  
  جهانی بانک هاي گذاري سرمایه در پروژه ي چرخه تصویر -2-2 نمودار

  .است شده آورده منابع فهرست در که پروژه تدوین مورد در هانیج بانک انتشارات :ماخذ
  
 مـورد  در تصـمیم  هـر  شـروع  ي نقطـه  شـد،  ذکـر  جهـانی  بانـک  مثـال  در کـه  وضعیتی مانند درست کلی، حالت در

 .شود می منجر فعالیتي  محدوده تعیین و گذاري سرمایه موضوع شناسایی به که است مطالعاتی ي مجموعه گذاري سرمایه
 شروع ي نقطه واقع در شناسی فرصت مطالعات .شوند می نامیده شناسی فرصت مطالعات عنوان با اصطالح در مطالعات نای

 و 1عـام  بخش دو به شناسی فرصت مطالعات .است بالقوه گذاران سرمایه نظر جلب و گذاري سرمایه براي مالی منابع تجهیز
 مطالعـات  در برگزیـده  ي زمینـه  .پـردازد  مـی  ها زمینه شناخت به عام شناسی فرصت مطالعات .شود می بندي دسته 2خاص
 آن از کشور آب هاي طرح در گذاري سرمایه تشویق قانون در که است آب بخش به مربوط هاي فعالیت از قسمت آن حاضر

 باید که تاس داده نشان مطالعات شروع در شناسی فرصت عام مطالعات که کرد فرض توان می بنابراین .است شده برده نام
 مـد  خـاك،  و آب هـاي  طرح وکشی  زه و آبیاري هاي شبکه ایجاد آب، تامین هاي زمینه در آب بخش از که خاصی موضوع

دار  اولویـت  هـاي  بخش خاص شناسی فرصت مطالعات تشخیص این پی در .باشد برخوردار اولویت از است، گرفته قرار نظر
  .شود می انجام

                                                       
1- General 
2- Specific 
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 مـورد  بخـش  .بنگاه سطح و بخشی سطح :که عبارتند از شود می انجام سطح دو در هم خاص شناسی فرصت مطالعات
 باشد، آب بخش در منابع از استفاده و مدیریت به مربوط هاي حوزه از یک هر تواند می آب موضوع حاضر مطالعات در نظر
 گـروه  شناسـی  رصـت ف مطالعـات  اسـت  الزم جهـت  ایـن  از و شـوند  فعـال  بخش این در توانند می مختلف هاي بنگاه ولی

 انجـام  جریان در .کند مشخص بشوند، آب بخش در گذاري سرمایه نوع این وارد توانند می بالقوه صورت به که را هایی بنگاه
  .شود می مشخص گذاري سرمایه طرح اصلی ي شالوده خاص، مطالعات

 .شـود  می گفته سنجی امکان از شپی مطالعات مطالعات، این به .است انتخاب از پیش ي دوره مطالعات بعدي، ي مرحله
 تحلیلـی  دیـدي  بـا  گـذار  سـرمایه  نخسـتین  نظر که است این آن هدف و است عمومی و کلی بسیار دوره این در مطالعات
 ایـن  در کـه  مبـاحثی  .گـردد  معلـوم  گـذاري  سـرمایه  ابعـاد  و حـدود  تا شود مشخص تر بیش کار جزییات و داده گسترش
  :از عبارتند شود می انجام مطالعات
  .ي مورد نظر را تعریف کرد توان پروژه حاالت مختلفی که می -1
تر تحلیل  هاي خاصی از پروژه را باید با دقت بیش دهد به چه دلیل حالت یا حالت توجیه دالیلی که نشان می -2

 .کرد و مطالعات تفصیلی در مورد آن انجام داد

بتـوان  قدر جذابیت داشته باشـد کـه    واند آنت اي می توجیه این نکته که موضوع طرح برگزیده در چه محدوده -3
 .گذاري کرد روي آن سرمایه

 .عنایت کرد ها آنعوامل محیطی و نکاتی که در این چارچوب باید به  -4

 و مطالعـات  این که جا آن از ولی دارد نیازاقتصادي  -مالی مطالعات به محدود بسیار سطحی در مطالعات از بخش این
ـ  الزم نکات تفصیلی، مطالعات چارچوب در تنها دستورالعمل این در ،شود می بررسیتفصیل  به آن نیازهاي  مطالعـات راي ب

 شناسـایی  بین واسطي  مرحله يگذار سرمایه از پیش مطالعات که است این واقع امر .شود می مطرحسنجی  امکان از پیش
 این دراقتصادي  -مالی مطالعات یکل يها فصلسر چارچوب، این در .استسنجی  امکان جامع مطالعات تدوین وها  فرصت
   :از است عبارت بخش

 )پروژه( طرح ي محدوده و سازمان یا )پروژه( طرح به مربوط راهبردهاي −

 بازاریابی و بازار به مربوط مباحث −

 نیاز مورد ي اولیه مواد −

 نیاز موردفنی  دانش و مهندسی −

 باالسري و سازمانی يها هزینه −

 )پروژه( طرحراي اجراي ب بازآموزي و الزم هاي آموزش نیاز، مورد انسانی منابع −

  )پروژه( طرح انجام اجرایی مراحل و بندي بودجه −
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 تقریبـی  بررسی از منظور .شود بررسی تقریب به باال موارد از یک هر مالی و اقتصادي اثرهاي است الزم مرحله این در
 کـه  شـود  مشـخص  تقریبـی  صـورت  به تا آید دست به گروه هر اطالعات و ارقام از تقریب با هرچند برآوردي که است این

 تنهـا  سـنجی  امکـان  از پـیش  مطالعات انجام که است تذکر به الزم .باشد داشته سوددهی تواند می عملیات و پروژه اجراي
   .دهد نشان تردیدآمیز بیش و کم را پروژه سوددهی اولیه برآوردهاي که شود می توصیه زمانی

 در را پـروژه  کـل  عنوان هیچ به و شود می انجام اولیه برآوردهاي از هایی بخش دقت بردن باال هدف با تاییدي مطالعات
 ،یقـین  بـه  بایـد  ها آن مورد در که است مواردي ي جمله از بزرگ بسیار هاي گذاري سرمایه براي مطالعات این .گیرد نمی بر

 بـه  تـوان  نمی مطالعات این بدون زیرا دارد تضرور تاییدي مطالعات انجام هم آب بخش در .پذیرد انجام تاییدي مطالعات
  .داشت اطمینان ها مگاپروژه سوددهی

   :از عبارتند حالت ینتر کلی در يتایید مطالعات محورهاي
. تـر در مـورد وضـعیت بـازار و قیمـت اسـت       هدف از این مطالعات دستیابی به اطالعات دقیق :مطالعات بازارسنجی −

گـذار بعـد از اجـراي     ن قبیـل مطالعـات بـا هـدف شـناخت درآمـدهاي سـرمایه       عنوان مثال در بخش آب انجام ای به
 .شود هاي آب انجام می پروژه

تواننـد مـدتی    هاي بزرگ از نظر زمانی مـی  جا که پروژه از آن :مطالعات مربوط به فراهم بودن مواد اولیه و خام −
 هـا  آني  کنـد کـه در تهیـه    د اولیه الزام میها به موا طوالنی را در بر بگیرند و در هر صورت انبوه نیاز این پروژه

 .هاي بزرگ مطالعات مربوط به مواد خام و اولیه جایگاهی جدي دارد تري مبذول شود، در پروژه دقت بیش

هدف از انجام ایـن   :نپذیري اجراي پروژه در مقیاس کال هاي آزمایشگاهی و پایلوت براي درك امکان آزمون −
تر شود و بنابراین اجراي پایلوت یا انجام کار در محیط  مفید بودن پروژه بیش مطالعات آن است که اطمینان از

. تر و پیش از شروع جـدي و تمـام عیـار آن معلـوم شـود      شود که معایب کار با دقت بیش آزمایشگاه سبب می
تا محیط  ها قاعده و دستورالعمل خاص خود را دارد که در هر مورد باید به آن عنایت شود اجراي پایلوت پروژه

 .شود اجراي کار درست همان محیطی باشد که در واقع فعالیت با آن مواجه می

هدف از این مطالعات آن است کـه   :مطالعات مکان سنجی براي مشخص شدن مطلوبیت مکانی اجراي پروژه −
. هاي محیطی ناشی از انجام کار مشخص شود و در هر صورت بهترین مکان اجراي پروژه مشخص گردد آسیب

شناسی بسیار  شدت افزایش بدهد و از این نظر مطالعات مکان تواند شانس توفیق را به انتخاب درست مکان می
شناسی از اولویت ویژه برخوردار اسـت و از   هاي بخش آب، مطالعات مکان در مورد طرح. شود بااهمیت تلقی می

 .ي مطالعاتی است که اجتناب از آن ناممکن است جمله

هاي مربوط بـه محـیط    هاي آب و تمام پروژه این موضوع در مورد پروژه :محیطی اجراي پروژه زیست ارزیابی اثرهاي −
محیطـی در   هـاي زیسـت   نظر به جایگاه اولویت. طبیعی الزامی است و باید پیش از اجراي پروژه با دقت بررسی شود

توانـد از ارزیـابی ایـن     م، نمـی زندگی جهان امروز، تردیدي نیست که هیچ طرح بزرگ، حتی در کشورهاي جهان سو
هایی که با استفاده از منـابع   در طرح. محیطی انجام دهد پوشی کند و طرح را بدون بررسی اثرهاي زیست اثرها چشم
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ي  کننـده  محیطی در شمار نخستین مطالعاتی است که مقـام تـامین   کنند، مطالعات زیست المللی تامین مالی می بین
 .شود منابع مالی خواستار آن می

انتخاب مقیاس عملیـات در هـر صـورت     :مطالعات مربوط به مقیاس عملکرد و اثر ابعاد پروژه بر سوددهی آن −
عـواملی کـه بـر مقیـاس     . گذاري باید به آن پرداخته شود هایی است که در هر سرمایه ترین فعالیت یکی از مهم

در ایـن چـارچوب   . یت وابستگی تام دارنـد گذارند بسیار متعددند و در هر صورت به ماهیت فعال فعالیت اثر می
 .الزم است با عنایت به ماهیت فعالیت، معیارهاي ارزیابی مقیاس عملکرد بررسی و شناسایی شود

هدف از این مطالعات شناسایی بهترین تجهیزات،  :مطالعات مربوط به انتخاب تجهیزات، تاسیسات و امکانات −
فنـی   انتخاب تجهیزات تا حد زیادي به انتخاب روش کار و دانـش  .تاسیسات و امکانات براي اجراي پروژه است

فنی هنوز ممکـن اسـت    برگزیده بستگی دارد ولی باید عنایت داشت که حتی پس از انتخاب روش کار و دانش
تواند بر انتخـاب   عنوان مثال امکانات مالی موجود می به. هایی در انتخاب تجهیزات وجود داشته باشد پیچیدگی
تر کشورهاي در حال توسعه این است که مـواردي از   یک مورد بسیار خاص در مورد بیش. اثر بگذارد تجهیزات

صـورتی   فنی بـه  بنابراین الزم است دانش. شود فنی موجود در جهان در اختیار این کشورها قرار داده نمی دانش
فنـی   نـش ر در واقع بهترین داي طرح سازگاري داشته باشد و از سوي دیگ انتخاب شود که از یک سو با بودجه

 .قابل عرضه به کشور باشد

فنـی   هدف از این مطالعات یافتن بهتـرین دانـش   :فنی انجام کار  مطالعات مربوط به روش کار و انتخاب دانش −
فنی با  قابل توجه است که شناسایی بهترین دانش. هاي مطلوب انجام پروژه است براي انجام کار و تدوین روش

در هـر  . فنی برگزیده براي کشور قابل دسترس و قابل استفاده باید باشد گیرد که دانش ورت میاین مالحظه ص
فنـی انجـام کـار، پایـه و چـارچوب انتخـاب تجهیـزات و         صورت مطالعات مربوط به روش کار و انتخاب دانـش 

  .دنمای کند و در عین حال در تمام مدت کار چارچوب رفتاري را معین می تاسیسات را مشخص می
 اثر که مواردي در .داشت خواهد مختلف هاي زمینه و ابعاد تاییدي مطالعات بزرگ، بسیار مطالعات ماهیت به عنایت با
 انجـام  سنجی امکان مطالعات جدي شروع از پیش حتی تاییدي مطالعات است الزم باشد، گسترده بسیار اصلی هاي هزینه

 براسـاس  و مختلـف  هـاي  پـروژه  در کـه  اسـت  موضـوعی  پذیرد، صورت باید محور کدام در تاییدي مطالعات که این .شود
  .گیرد می قرار نظر مد پروژه مدیریت توسط پروژه، نیازهاي

 هـاي  طـرح  در گـذاري  سرمایه تشویق قانوني  واحده ي ماده 7 بند اجرایی ي نامه آیین 15 ي ماده براساس که جا آن از
 ي وزارتخانـه  یـا  نیـرو،  وزارت بـه  نباشد مصوب هاي طرح جزو که را هایی حطرتواند  می و دارد حق گذار سرمایه کشور، آب

 مـوارد  ي کلیه دهد، انجام را گذاري سرمایه از پیش مطالعات خود ها طرح این مطلوبیت نمایش براي و کند معرفی ذیربط،
 اخیـر  حالـت  در .گیرد قرار ذارگ سرمایه ي استفاده مورد مواردي در تواند می هم آید می سنجی امکان از پیش که مطالعاتی
 معرفـی  را طـرح  آن خـود  کـه  شود می ارائه گذاري سرمایه به است، شده مصوب و معرفی که طرحی ماده، همین براساس
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 مورد در باشند، کرده مصوب نیز را خود دوم ي مرحله مطالعات باید مصوب هاي طرح که کلی ي قاعده بنابراین .است کرده
   .آید می رد اجرا به ها طرح این

 طـرح  مـورد  در گذار سرمایه نظر ي کننده تصویب مقام که است این بگیرد قرار نظر مد باید اخیر مورد در که موضوعی
 هم زمینه این در .است نشده گیري تصمیم وارد هنوز بانک و است نیرو وزارت اجراییي  کمیته مرحله، این در پیشنهادي،

 بـه  شـود،  می دوم ي مرحله تصویب به منجر که مطالعاتی انجام براي دستورالعملی ونیر وزارت اجراییي  کمیته است الزم
  .است خارج حاضر دستورالعمل ي حوزه از و نبوده نظر مد حاضر متن در دستورالعمل این .نماید ارائه گذار سرمایه

را فراهم آورد و سوددهی احتمـالی  سنجی باید تمام دادهاي مورد نیاز براي ارزیابی عملیات اجرایی پروژه  مطالعات امکان
ي ایـن   شود که البته همه هاي مختلف اجتماعی، اقتصادي و مالی انجام می ها از جنبه ارزیابی. آن را به معرض نمایش بگذارد

محیطی پـروژه بایـد در    الزامات تجاري، فنی، مالی، اقتصادي و زیست. گیرد تجاري مد نظر قرار نمی - موارد در مطالعات مالی
  . جریان مطالعات مشخص شود

توان انتظار داشت که بـرآورد سـود یـا     درستی معین شده باشد، می دقت تعریف شود و ابعاد آن به تنها زمانی که پروژه به
کار گرفت که ایـن معیارهـا    براي ارزیابی سود یا زیان احتمالی پروژه هم باید معیارهاي مختلف را به. زیان پروژه درست باشد

خطرهـاي پـیش روي   . توانند سودآوري را به معرض نمایش بگذارنـد  منظرهاي متفاوت و با احتماالت گوناگون می هر یک از
هـایی   سنجی بسیار فراتـر از گـزارش   الزم به تذکر است که ابعاد مطالعات امکان. ها در هر مورد باید مشخص شود این ارزیابی

 .کنند استفاده می ها آنکنندگان براي توضیح عملیات خود از  عرضه پردازند و است که تنها به ذکر اقالم و معیارها می

هـا بـه    اي است که فرصت سنجی فراهم آوردن اطالعات مورد نیاز مدیریت یا بنگاه به شیوه ي گزارش امکان هدف از تهیه
کسب و کـار را بیـان   سنجی تصویري کلی از نیازهاي کالن بنگاه  مطالعات امکان. بیانی عاري از پیچیدگی فنی مشخص شود

فرصـت ممکـن در   . پذیر اسـت  ي عمر محصول، دستیابی به سود امکان دهد که پیش از پایان یافتن دوره کند و نشان می می
هـاي مـدیریتی    ي تصـمیم  ي عـرف دربرگیرنـده   قاعده اي به چنین مطالعه. شود چارچوب فنی، اقتصادي و عملیاتی ارزیابی می

  :سنجی در زیر آورده شده است هاي مطالعات امکان ترین خواسته عمده. کند با یکدیگر مقایسه میها را  حل است که انواع راه
 .هاي مسوول هاي سازمان ها و مسوولیت مشخص کردن نیازها، فرصت −

 .ها ي نیازها و فرصت شناسایی اولیه −

 .هاي کلی در سیر تکامل طرح برقراري هدف −

 .ي مورد بررسی الهمشخص کردن نیازهاي اطالعاتی وابسته به مس −

 .هاي مرتبط به پروژه ها و سازمان ي نیازها براساس ماموریت تشریح دامنه −

هـاي بـالقوه    حـل  ي تشریح موضوع و فـراهم آوردن چـارچوب کلـی کـه براسـاس آن راه      مشخص کردن دامنه −
 .توجیه باشد قابل

  .شود هاي سازمانی مشخص و کاربردي اي که اولویت گونه ي رفتاري به تعیین شیوه −
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 کـار  اصـلی  محور وقتی .داد انجام خاص محورهاي بر تکیه با یا متعارف چارچوب درتوان  می راسنجی  امکان مطالعات
 وشـود   مـی  مطـرح  مـالی  – تجاري مطالعات بگیرد، قرار نظر مد محور این مبناي بر سوددهی و باشد بازاري رفتار و بازار

 بـر  دتوان می مطالعات راستا همین در .شود می مطرحاقتصادي  -مالی العاتمط باشد، اقتصادي اثرهاي برخورد محور وقتی
 سـودآور  اصـل  کـه  اسـت  این است مسلم چه آن .شود می مطرح مالی -فنی مطالعات واقع در که باشد فن انتخاب مبناي
  .افتد دور نظر از نباید نقطه هیچ در سودآوري این نمایش و فعالیت بودن

 کـه  زمـانی  .شـود  پرداختـه  آن به باید طرح شروع از پیش که است مطالعاتیي  مجموعه نیپایا بخش ارزیابی گزارش
 پـروژه  جریـان  از را خود ارزیابی گزارش یک هر باید پروژه در ذینفع مختلف يها گروه شد، تکمیلسنجی  امکان مطالعات

 ایـن  از یـک  هـر  .بدهنـد  قـرار  يذارگـ  سـرمایه  ایـن  از حاصـل  بـازده  کنار در را خود يگذار سرمایه میزان و کنند تدوین
 بـا  عملیـات  از ناشـی  ي فایـده  و هزینـه  و بپردازند دارند، رو پیش احتمالی به که خطراتی ارزیابی به باید اندرکاران دست

 است ارزیابی مطالعات از مهمی بسیار بخش احتماالت و خطرات ارزیابی .کنند ارزیابی و شناسایی را خطرات آن به عنایت
 ارزیـابی  صـحت  احتمـال  با خود همیشه خطر ارزیابی که داشت توجه باید حال عین در .گرفت نادیده را آنوان ت مین که

 .بپـذیرد  را ارزیـابی  آن بتوانـد  يگذار سرمایه که باشد حدي در هم خطر ارزیابی صحت احتمال باید بنابراین و دارد پیوند
 کـه  اسـت  موضـوعی  دیگر، سوي از پروژه روي پیش خطرهاي و سو یک از برآوردها و اطالعات دقت بین ي ویژهي  رابطه

  .گرفت نادیده را آنتوان  مین و بگیرد قرار نظر مد صورت هر در باید
 است گزارشی نهایت در ولی ندارد کاريسنجی  امکان مطالعات چارچوب به ارزیابی گزارش کلی،ي  قاعده یکعنوان  به

 بایـد  موضـوع  شـدن  روشنراي ب .کرد ارزیابی را درگیر طرفین از یک هریري گ تصمیم مطلوبیتتوان  می آن مبناي بر که
گـذار   سـرمایه  کـه دهـد   می نشان ارزیابی گزارش ولی باشد مطلوبی اقدام دتوان می سدسازي مثالعنوان  به که شود عنایت

گـذار   سـرمایه  و اسـت  خطرپـذیر  بسـیار  سـد،  از حاصل آب قیمت تعیینراي ب دولت به جدي وابستگیدلیل  به خصوصی
ـ  پـروژه  خطـر  کـه  برسـد  نتیجه این به است ممکن نهایت در خصوصی  بنـابراین  .اسـت  زیـاد  بسـیار  آن سـودآوري راي ب

 گـزارش  احتمـالی  بـه  کـه  اسـت  حـالی  در ایـن  .دهد مین نشان يگذار سرمایه این انجام به رغبتی خصوصیگذار  سرمایه
   .دهد می نشان سودآور را يگذار سرمایه عمل و است گذاشته نمایش معرض به را مطلوبی ارقامپذیر  امکان
 دیـده  نمـودار  در .شود مشاهده میسنجی  امکان مطالعات احتمالی مسیر از نمونه یک تفصیلی تصویر) 3-2( نمودار در

 این بر فرض آب يها طرح در .گذارند می اثر پروژه براي  منطقه و ملی راهبردهاي وها  سیاست ،ها برنامه چگونه کهشود  می
 محـیط عنوان  به اثر این پروژهراي اج جریان در بنابراین و است گرفته قرار نظر مد پروژه انتخاب زمان در اثر این که است

 توفیق به که است مواردي از نیاز مورد اطالعاتي  ي مجموعه گیرندهدربر اطالعاتی بانک یک وجود .شود می دیده فعالیت
 معیارهـاي  شناسـایی  ،شـود  مـی  دیده نمودار در کهطور  همان حال عین در .نماید می نیشایا کمک يگذار سرمایه و پروژه

  .است برخوردار ویژه اولویت از و بگیرد صورت پروژه مدیران توسط باید ارزیابی
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گـذاري خصوصـی در    ي سـرمایه  زمانی که یک پـروژه . شود محیطی مطرح می وضعیت مشابهی در مورد مالحظات زیست
محیطی در  شود، مالحظات زیست هاي آب برگزیده می گذاري در طرح بخش آب در چارچوب قانون سرمایه یک طرح عمومی

  .گیرد عنوان عوامل مفروض بیرونی مد نظر قرار می گزینش پروژه منظور شده است و بنابراین در جریان کار این مالحظات به

 شروع

تحقیقات 
 بازار

 بانک اطالعاتی
Ã منابع طبیعی 
Ã منابع انسانی 
Ã هاي اجتماعی -  داده

 اقتصادي 

هاي فنی  داده
 خاص محصول

 طرح فنی
Ã ترکیب محصول 
Ã دانش فنی 
Ã محل 
Ã هاي فیزیکی داده 
Ã هاي فیزیکی ستانده 

سیاست ها و راهبردهاي ملی، 
 اي و بخشی  منطقه

 محیطی  عوامل زیست

پارامترهاي 
ملی براي 
تحلیل 

 فایده هزینه

  اندازهاي چشم
متکی به 

  فایده هزینه
 نقد جریان

تحلیل 
ي  فایده هزینه

 اجتماعی
Ã نقدتنزیل جریان 

 شد
Ã خالص ارزش حال 
Ã نرخ بازده درونی 
Ã تحلیل حساسیت 
Ã خطرها 

تحلیل هزینه 
 ي اقتصادي فایده
Ã نقد   جریان

 شده  تنزیل
Ã خالص ارزش حال
Ã نرخ بازده درونی 
Ã تحلیل حساسیت
Ã خطرها 

تحلیل 
 ي مالی فایده هزینه
Ã شده نقدتنزیل جریان 
Ã خالص ارزش حال 
Ã نرخ بازده درونی 
Ã تحلیل حساسیت 
Ã خطرها 

ریزي  برنامه
 براي اجرا

Ã ریزي برنامه 
Ã بندي  زمان 
Ã کنترل 
Ã نظارت 

 

 ترتیبات سازمانی
Ã سازمان پروژه 
Ã مدیریت  
Ã روابط سازمانی 

 ي مالی  برنامه
Ã نیازهاي مالی 
Ã وام و اعتبار  
Ã اوراق بهادار 
Ã اسناد بدهی 
Ã یارانه 

 

 ارزیابی
  نهایی

Ã فنی 
Ã تجاري   
Ã مالی 
Ã اقتصادي 
Ã اجرایی 

 

  
  سنجی امکان مطالعات احتمالی مسیر از نمونه یک -3-2 نمودار
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  تجاري و مالی مطالعات به نیاز هاي زمینه - 2-2

 استفاده مورد باید ،شود می مطرح يگذار سرمایه موضوعکه  نازم هر و مختلف يها زمینه در راتجاري  -مالی مطالعات
 بایـد  راتجـاري   -مـالی  لعـات مطا واقع در .داد انجامتجاري  -مالی مطالعات انجام بدونتوان  مین را طرحی هیچ .داد قرار

 یگـاه جا ایـن  بـا  .کـرد  محسـوب  شـده  انجـام  يگـذار  سرمایه سالمت ضامن و يگذار سرمایه انجامراي ب مجوز صدور عامل
 نهایـت  در کـه  شـود  انجـام  خاصـی  ضـوابط  و استانداردبراساس  باید مطالعات این که نیست تردیدي باارزش، و مشخص
  .دکن تضمین را مطلوب وضعیت به رسیدن

 انکارناپـذیر  اقتصادي و مالی مطالعات به نیاز يگذار سرمایه يها زمینه تمام در که شودتاکید  است الزم اوصاف این با
 تعـدیل  بـیش  و کـم  يگذار سرمایه ماهیتبراساس  مطالعات که است این شود عنایت آن به باید که موضوعی تنها .است

 يهـا  اولویـت  بـه  عنایـت  بـا  و زمان طول در گذشته آن از .شود می کاسته آن از یا افزوده آن به مختلفی موارد وشود  می
 حـذف  مطالعـات  ایـن  از یـا  شـود  افزوده اقتصادي و مالی مطالعات به ییها بخش است ممکن زمان، اقتصادي و اجتماعی

 .دارد بستگی انگذار سرمایه طرف از شده اعالم نیاز به زیادي حد تا هم اقتصادي – مالی مطالعات گستردگی و ابعاد .شود
  .شود می مطرح انتخاب یکعنوان  به همیشه آن تفصیل و ابعاد انتخاب است، ناممکن مطالعات این حذف اگرچه

  نیاز مورد مطالعات اجزاي - 2-3

تـوان اطمینـان    با بـودن ایـن اجـزا مـی    . وجود اجزاي خاصی الزامی است مالی - تجاري ي مطالعهبراي انجام هر 
گذاري مطـابق چیـزي اسـت کـه      ها درست است و با احتمال زیاد، دستاورد سرمایه رسیحاصل کرد که چارچوب بر

هاي موجود کم و بـیش   توجه است که چارچوب کلی مطالعات در تمام مجموعه قابل. کند مطالعات آن را تجویز می
ت دیگر، بخش آب به روای. توجهی بین الگوهاي مختلفی که ارائه شده است، وجود ندارد یکسان است و تفاوت قابل

هـاي   هاي اقتصادي ندارد و تنها برخـی معیارهـا و قاعـده    مالی، تفاوتی با سایر بخش - از نظر تدوین گزارش تجاري
  .ي بخش آب باید مد نظر قرار بگیرد ویژه

 دیـده  مطالعـه  اصلی يها فصلسر ساختار این در .است شده آورده زیر نمودار در مالی -ي تجاري مطالعه کلی ساختار
 -تجـاري  مطالعـات  در اصـلی  يها فصلسر وزن .شود می تشکیل يتر کوچک اجزاي از خود ي نوبه به سرفصل هر .شود می

 گسـتردگی  حدود اختصار به مورد هر در که است شده تالش دلیل همین به .نیست یکسانسنجی  امکان مطالعات بامالی 
 نظـر  در بایـد ها  موضوع تفصیل از اي محدوده چهمالی  -تجاري مطالعات در که باشد مشخص تا شود داده توضیح موضوع
  :شود مشاهده میهاي اصلی  فصلسر از یک هر از مختصري شرح) 4-2(نمودار  در نگرش، این با .شود گرفته
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 ي مدیریتی خالصه

 مشخصات بنگاه

 مشخصات طرح پیشنهادي کسب و کار

 تولید، تجهیز و تضمین کیفیت محصول

 تحلیل وضعیت بازار

 بازاریابی و فروش

 فرصت ها و تهدیدها

 برنامه ي مالی

 مدیریت و سازماندهی

  
  مطالعه اجزاي -4-2 نمودار

 بیـان  راهـا   یافتـه  ي چکیـده  واقـع  در کـه  اسـت  مطالعه از خالصه و کلیبندي  جمع یک :مدیریتیي  خالصه −
 وضعیت از دفاع قابل تصویري که باشد چنان باید ،شود می نوشتهها  فصلسر از یک هر در که مطالبی .کند می

 بخـش  .شـود  می متبلور مدیریتیي  خالصه در مختلف يها فصل يها بحث کلیات .بدهددست  به يگذار سرمایه
 مـدون  مـالی  بخش در سود کسب جریان اصلیي  چرخه واقع در زیرا دداراي  ویژه جایگاه مطالعه این در مالی
 وهـا   فرصـت  بخـش  در .گذاشتتایید  مهر يگذار سرمایه رويتوان  می که است بخش این استناد به وشود  می

 را يگذار سرمایه سوددهی احتمال وکند  می تضعیف یا تقویت را سودآوري کهشود  می بحث مواردي تهدیدها،
 .دهد می قرارتاثیر  تحت

 کـه  اسـت  آن بخـش  ایـن  بیان از هدف .دهد می نشان را کار مجري بنگاه اصلی يها ویژگی :بنگاه مشخصات −
 .دارد را کار انجام توانایی بنگاه شود گفته
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 از هـدف  .دهـد  می نشان شود انجام باید که را کاري به مربوط کلیات :کار و کسب پیشنهادي طرح مشخصات −
 و فعالیـت  ابعـاد  وقتـی  واقع در .است گسترده اندازه چه تا فعالیت ابعاد شود دیـده  که است آن بخش این بیان

 .شد خواهد معلوم کار اجراي امکان بیش و کم شود، مشخص احتمالی مجري ماهیت

 اسـتانداردهاي  به رسیدن چگونگی و کار انجام روش مورد در را اصلی مطالب :تکیفی تضمین و تجهیز تولید، −
 باشـد،  هرچـه  فعالیـت  ماهیـت  .دهـد  مـی  نشان شده، تولید یا شده ساخته محصول کیفیت نتضمی و مطلوب
 سـنجی  امکان مطالعات در .شود می مطرح کلیي  ضابطه یک عنوان به همیشه کار درست انجام تضمین موضوع

 ایـن  یانب کند، می معین خود را آن ابعاد طرح متقاضی یا کارفرما وقتی ولی شود می بررسی دقت به بخش این
 مطالعـات  در .پـذیرد  نمـی  صـورت  آن براي بسیار تفصیل و بود خواهد عملیاتي  محدوده تعیین حد در بخش

 مـورد  در .اسـت  مـالی  گردش ي کننده بیان اصلی هاي سرفصل از محدودتر بیش و کم بخش این مالی -تجاري
 ،)گـذاري  سـرمایه  قـانون ( آب بخـش  در خصوصـی  گـذاري  سرمایه تشویق قانون در مندرج تعریف با آب بخش
 طـرح  دسـتاورد  مـورد  در هم و مواد مورد در هم کیفیت تضمین و تجهیز ولی شود میارتباط  بی تولید مبحث

 تجهیـز  و کیفیـت  تضـمین  موضـوع  شود، می ساخته سد یک وقتی مثال عنوان به .باشد داشته کاربرد تواند می
 .است طرح قابل و لمس قابل روشنی به مواد

 متقاضـیان  و طرح مجریان براي تواند می چگونه محصول دهد می نشان که است قسمتی :بازار یتوضع تحلیل −
 دارد وجـود  بـازاري  شود می حاصل چه آن براي نهایت در که است این بر فرض .باشد درآمد مولد و سودآور آن
 از حاصـل  خدمات ي هعرض یا محصول ي عرضه محل از و کند جذب خود به را محصول بتواند باید بازار این که

 محورهـاي  از یکی بازار تحلیل موضوع .کند ایجاد را طرح هاي هزینه به دادن پوشش براي کافی درآمد محصول
 ایـن  باشـد،  داشـته  تاکید مالی و تجاري وضعیت بر مطالعات وقتی و است مالی -تجاري مطالعات در بااهمیت

 آب بـازاري  گذاري قیمت آب ي عادالنه توزیع قانون ب،آ مورد در .شود می برخوردار تر بیش گستردگی از بخش
 اشـاره  آب ي عادالنـه  قیمـت  بـه  مـوارد  تمام در وخواند  می نامربوط مصارف، سایر براي چه و شرب براي چه را

 .شود مشخص نیرو وزارت توسط باید آب ي عادالنه قیمت که آید برمی چنین قانون متن از نهایت در و کند می
 قیمـت  عنوان به قیمت آن از باید گذار سرمایه و گیرد می قرار نیرو وزارت نظر مد آب توافقی تقیم هم عمل در

 ایـن،  وجود با .شود مبدل مصرف تحلیل به بازار تحلیل است الزم آب بخش مورد در بنابراین .کند استفاده آب
 بـازار  شناسـایی  سـبب  وانـد ت مـی  بـازار  تحلیل شود، می مطرح یکدیگر کنار در آبیاري و کشی زه موضوع وقتی

 بـراي  کـه  قیمتی که شود داده نشان باید معکوس محاسبات با زیرا باشد آن مشابه موارد و کشاورزي محصول
 از خـود  تولیـد  در کـه  محصولی و باشد داشته واکنش آن به نسبت بازار که است قیمتی شود، می برگزیده آب
 .نماید حفظ بازار در را خود رقابت قدرت باید کند، می استفاده آب
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 ممکـن  .پـردازد  مـی  آن از درآمـد  کسب رویکردهاي و طرح دستاورد ي عرضه يها شیوه به :فروش و بازاریابی −
 کـه  اسـت  ایـن  واقـع  امر .باشد فروش قابل محصول که دارد معنا زمانی فقط بازاریابی مبحث شود تصور است
تـرین   کلیـدي  از یکی عنوان به آن انجام روش و بازاریابی موضوع شود، می فروخته محصول خدمات وقتی حتی

 قـانون  مشـمول  عمـومی  هـاي  پـروژه  در خصوصـی  گـذاري  سرمایه هاي طرح چارچوب در .است مطرح مباحث
 مثـال  عنـوان  بـه  .گیـرد  قرار نظر مد باید مهم مبحث یک عنوان به فروش و بازاریابی موضوع هم گذاري سرمایه

 بسـیار  موضـوعی  بـالقوه  بـازار  بـه  آب ي عرضـه  روش شود، فروخته باید آن آب و شود می ساخته سدي وقتی
 .بـود  خواهـد  درآمـد  کسـب  امکانـات  مورد در طرح مجري درك از اي نشانه آن به پرداختن که است بااهمیت
 آب خریـدار  مشـتریان  هـا  آن بـه  عنایـت  با که کند می اشاره اقداماتی ي مجموعه به چارچوب این در بازاریابی
 و شـود  مـی  مطـرح  بازاري روش با آب خرید مزیت وقتی مثال عنوان به .شوند می مشخص بازار ضوابط براساس

 فـروش  و بازاریـابی  .اسـت  شده انجام بازاریابی کنند، می آمادگی اعالم اساس این بر آب خرید براي متقاضیانی
 مطـرح  تر بیش تردگیگس و دقت با مطالعات این در باید و است مالی -تجاري مطالعات اصلی محورهاي از هم

 تصـور  نبایـد  و است بااهمیت موضوعی هنوز شود، نمی معین بازار در محصول قیمت وقتی حتی بازاریابی .شود
  .باشد شده مشخص بازار در محصول قیمت که شود می مربوط مواردي به فقط بازاریابی که کرد

 يهـا  بررسـی  در اگرچـه  .گـردد  مـی برهـا   فعالیـت  جریـان  کنترل و اجرایی مباحث به :سازماندهی و مدیریت −
 وي توانمنـدي  در ییهـا  کـه نارسـایی   آن یـا  دارد را کـار  انجام توان بالقوه مجري کهشود می مشخص نخستین
 ماهیـت  از مجري اندازه چه تا که دهد نشان وضوح با دتوان می سازماندهی و مدیریت مبحث ،شود می مشاهده
 ولـی  شـود  بیان دقت با باید بخش اینسنجی  امکان مطالعات در .است بااطالع شود انجام باید که ییها فعالیت

 از مـواردي  بـه  تنهـا  بانـک  زیـرا  نـدارد  نیـاز  زیادتفصیل  به مدیریت فنی يها جنبه تجاري و مالی مطالعات در
 .گذارد می اثر طرح بازدهی بر مستقیمطور  به کهدهد  می نشان عالقه سازماندهی و مدیریت

 اصـلی  محورهـاي  از یکـی  واقـع  در بخش این و است طرح هر در مالی محاسباتی اصلی شبخ :مالیي  برنامه −
انـداز   چشـم  در دفاعی قابل و منظم مالی گردش که شود دیده باید برنامه این در .است مالی -تجاري مطالعات

 باید ارچوبچ همین در .باشد داشته برعهده را گردش این مدیریت دتوان می طرحي  بالقوه مجري و دارد وجود
 روشـی  منـابع  تحصـیل  روش و آورددسـت   بـه  را خـود  نیاز مورد مالی منابع است قادر مدیریت که شود دیده

ـ  مـی  شود، انجام درست اگر و دارد طرح بازدهی بر مستقیم اثري مالیي  برنامه .است دفاع قابل و برازنده  دتوان
 .بدهد افزایش انکارناپذیر یشکل به را طرح سود

 بـا  حـال  همـه  در و همیشـه  آینـده  کـه  جـا  آن از .کنـد  مـی  بیان را آتی احتماالت ابعاد :تهدیدها و ها فرصت −
 تـا  کند معین را بالقوه يها فرصت و احتمالی خطرات چارچوب بتواند باید طرح مجري است، همراه نااطمینانی

 بتوانـد  بـالقوه  مجـري  که رود می انتظار بیان دیگر به. کدام جهت است در مجموع در احتماالت که شود معلوم
 در انـدازه  چه تا آتی حوادث جریان دریافت بتوان آن به عنایت با که کند مشخص را احتماالت از يانداز چشم
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 تهدیـدها  وهـا   فرصـت  تحلیـل  هرقدر .کند می عمل طرح زیان به ییها زمینه چه در و است طرح منافع جهت
 از دهد انجام باید مجري که عملیاتی و سو یک از طرح اعداد و ارقام تحقق احتمال باشد،تر  سنجیده وتر  دقیق
  .شود تر می بیش دیگر، سوي

هـاي   شود تا بخـش  ها همراه می تر سرفصل هاي کسب و کار با تفصیل بیش در برخی از موارد مطالعات مربوط به طرح
مـالی   -که براي مطالعات تجاري هاي تفصیلی است جدول زیر یک نمونه از چارچوب. مختلف همه در مطالعات دیده شود

ترین بخش هر مطالعه، راهبردي است که مطالعه براسـاس   جا که مهم از آن. شود هاي کسب و کار مطرح می در قالب طرح
ي  تدوین راهبرد در واقع وظیفـه . شود، پیش از انجام مطالعه الزم است راهبرد مطلوب طراحی و تدوین شود آن انجام می

اي  مجموعـه  )1-2(در جـدول  . ریزي راهبردي تدوین نمود راهبرد را باید با عنایت به بینش برنامه. استاصلی مدیر پروژه 
شـود، بـراي هـر بخـش      جدول دیـده مـی  این طور که در  همان. از عوامل مورد نیاز براي تدوین مطالعات آورده شده است

هـاي   هر یک از بخـش . وضوح مشخص باشد به هاي نگرشی راهبرد اصلی و راهبردهاي فرعی مشخص شده است تا اولویت
گـذاري در بخـش آب    در داخل پرانتز مبحث مـورد بحـث از منظـر سـرمایه    . تفصیل توضیح داده شده است این جدول به

  .کند هاي کلی در قالب بخش آب چگونه کاربري پیدا می ارزیابی شده است تا مشخص گردد که سرفصل

  تجاري - مالی مطالعات بخش در کار و سبک طرح هاي بخش و ها سرفصل - 1-2 جدول
  فرعی راهبردهاي  راهبرد هدف  اصلی راهبرد

  بازاریابی

  ).گیرد در مورد آب بازار بدون قیمت مد نظر قرار می(عملکرد بازار   بازار

هـاي مربـوط    نـه هاي برگزیده در وزارت نیرو یا وزارتخا ي آب و رویه باید براساس ضوابط قانون توزیع عادالنه(قیمت   محصوالت
  ).گذاري توافقی مشخص شود براي قیمت

بازاریابی و 
  وري بهره

ي آب مطرح شده است، بـازار بایـد ضـوابط عرضـه و      از آن جا که اصل عدالت در قانون توزیع عادالنه(رفتار با بازار 
آب به متقاضـیان، محصـول    ي تقاضا را در قالب عدالت در کنار یکدیگر قرار بدهد و از این نظر روش توزیع آب، ارائه

  ).وري استفاده از آب در مطالعات بسیار بااهمیت است رسانی و بهره
  ).هاي آب باید به آن پرداخته شود سازي توزیع یکی از اصولی است که در طرح ي توزیع و بهینه شبکه(توزیع 

  تولید و عرضه

  تولید

هـاي آب موضـوع ایـن     ارتبـاط اسـت زیـرا در طـرح     هاي آب کـم و بـیش بـی    این بخش در مورد طرح(روش تولید 
بـا وجـود ایـن هنـوز     . پـردازد  می ها آنبه ) قانون(گذاري  شود که قانون سرمایه دستورالعمل، تنها مواردي مطرح می

شـود،   شود که در نهایت به گـردآوري آب بـه میزانـی خـاص منجـر مـی       مواردي مانند ماهیت سدي که ساخته می
  ).فصل روش تولید مطرح شودتواند در چارچوب سر می

  ).دقت مطالعه شود و از اهمیت ویژه برخوردار است این بخش باید به(محل عملیات   وري بهره

  عرضه

  ).هاي آب کاربري ندارد در طرح(کردن  ي ماشینی درجه
 -لعـات مـالی  هایی است که هم در این دستورالعمل و هم در تمـام مطا  یکی از محوري ترین موضوع(گذاري  سرمایه

  ).اي برخوردار است گذاري در هر صورت از اهمیت ویژه ي سرمایه میزان و نحوه. تجاري کاربرد دارد
هاي دیگـري   کنندگان، گروه هاي آب منظور از عرضه در مورد طرح(کنندگان، منابع، موجودي و انبار محصول  عرضه

 هـا  آنکنند و به روایتی منابع عرضه شده توسـط   مین میگذار تا ي مورد بحث سرمایه است که منابع آب را در حوزه
گـردد و موجـودي    منـابع فقـط بـه آب برمـی    . شود گذاري حاصل می ي سرمایه جایگزین منابعی است که در نتیجه

شـود تـا در زمـان     گذاري در مخازن سد یا مشـابه آن ذخیـره مـی    ي سرمایه عبارت از مقدار آبی است که در نتیجه
  ).فاده قرار بگیردمقتضی مورد است

 



 هاي آب و بازرگانی طرح) مالی(دستورالعمل مطالعات تجاري   52

 

  تجاري -مالی مطالعات بخش در کار و کسب طرح هاي بخش و ها سرفصل -1-2 جدولادامه 
  فرعی راهبردهاي  راهبرد هدف  اصلی راهبرد

  تحقیق و توسعه  تحقیق و توسعه
  ).شود هاي مربوط به بخش آب مطرح می این بخش در مورد انواع فعالیت(ي داخلی و خارجی  توسعه
فنی کاربردي معنا دارد ولی پس از ایـن مرحلـه دیگـر موضـوع حـق       در مورد دانش(یسانس و امتیاز محصول حق ل

  ).شود لیسانس و امتیاز محصول مطرح نمی

  سود  تامین مالی
هاي عمومی اسـت   گذار خصوصی در فعالیت هاي مشارکت سرمایه از مباحث کلیدي در طرح(تامین منابع مورد نیاز 

گـذار خصوصـی حاضـر اسـت وارد      دهد در چه چـارچوبی سـرمایه   هایی است که نشان می از موضوعو در واقع یکی 
  ).هاي عمومی بشود گذاري در طرح سرمایه

 

کنـد، الزم   گذاري دعـوت مـی   گذار خصوصی را به سرمایه گذاري است و حتی وقتی دولت سرمایه موضوع کلیدي در سرمایه(سود   نقدینگی
  ).سازد گذار خصوصی یقینی می زد که در چه چارچوبی سوددهی طرح را براي سرمایهاست به این موضوع بپردا

ایمنی و سالمت 
  مالی

تواند دسـتیابی بـه سـود را تضـمین کنـد و از ایـن نظـر بایـد در          تجاري کارآیی مبحثی است که می -در مطالعات مالی(کارآیی 
  ).ها مورد بحث و بررسی قرار بگیرد گزارش

اگر طرحی سودده باشد ولی در طول انجام طـرح منـابع کـافی    . دش مالی هر طرح باید در تمام موارد تضمین شودگر(نقدینگی 
تواند در حدي باشد که سـوددهی طـرح    براي انجام کارها در تمام موارد وجود نداشته باشد، نیاز به منابع مالی میان دوره اي می

کنار نمایش بازدهی طرح، گردش مالی منابع در تمام دوره بررسی شود و نشـان داده  بنابراین الزم است در . کلی زایل نماید را به
تـر   هاي بزرگ، موضوع تنظیم گـردش مـالی از اهمیـت بـیش     در طرح. شود که در هیچ زمان کسري تامین نشده اي وجود ندارد

  ).برخوردار است
هایی اسـت کـه بـر مطلوبیـت      گذاري یکی از موضوع مایهي خطرپذیري در سر درجه(خطرپذیري در مقابل ایمنی و سالمت مالی 

هرقدر خطرپذیري باالتر باشد، نرخ سود بـاالتري الزم اسـت تـا آن نـرخ سـود را      . گذارد گذاري اثر می نرخ سود حاصل از سرمایه
توانـد سـبب    مـی بنابراین اطمینان از سالمت روش انتخـابی  . کاهد سالمت مالی عاملی است که از خطرپذیري می. مطلوب نماید

  ).شود که سوددهی در حدي پایینتر هم مطلوبیت داشته باشد

  نیروي انسانی
هاي وابسـته  هدف

به نیروي انسانی و 
  کارکنان

گذاري از دیدگاه اقتصاد کالن موضوعی  اشتغال ایجادشده در هر طرح سرمایه(استخدام، کارآموزي و تعلیم حرفه و ایجاد اشتغال 
گـذاري   یک بخش اشـتغال در جریـان انجـام سـرمایه    : هاي آب اشتغال در دو بخش باید بررسی شود طرحدر . حائز اهمیت است

بخـش دوم اشـتغال از   . برداري از آن آغاز شده است است و بخش دوم اشتغال در زمانی است که طرح به ثمر نشسته است و بهره
هـاي آب، مبـاحثی ماننـد کـارآموزي، تعلـیم حرفـه و        د طـرح در مور. برخوردار است ياز اولویت باالتر است که دیدگاه اقتصادي

  ).شود بازآموزي به ندرت کاربري دارد و بنابراین در دستورالعمل مطرح نمی
بنـدي   گذاري است و باید با زمان هاي اصلی در جریان سرمایه این رقم یکی از هزینه(ها به نیروي انسانی  مزد و حقوق و سایر پرداخت

هـاي مسـتقیم بـه نیـروي      هاي قانونی وابسته به مزد و حقوق هم باید در کنار پرداخـت  پرداخت. ورالعمل آورده شودپرداخت در دست
  ).انسانی ثبت شود

صـورت   براساس ضوابط حاکم بر بازار کار اقتصاد کشور، برخی از خدمات باید بـه (خدمات اجتماعی و حفظ تندرستی نیروي کار 
بـرداري   ي بهـره  گـذاري و دوره  ي این خدمات که در جریان سرمایه ثبت هزینه. نیروي کار ارائه شود اجباري یا براساس توافق به

  ).شود، بر میزان سوددهی طرح اثر دارد و در هر صورت بر کارآیی نیروي کار نیز موثر است انجام می
هـا   پذیرد، بایـد در ارزیـابی   اثر می ها آني از گذار ي راهبردهایی که محیط بیرونی سرمایه مجموعه(راهبردهاي اجتماعی بیرونی 

عنـوان مثـال وقتـی آب حاصـل از سـد بایـد بـه         به. هاي آب محیط بیرونی بسیار بااهمیت است در مورد طرح. دقت آورده شود به
ن آن نیـاز دارد کـه بـدو    یکشاورزان فروخته شود، قابل قبول کردن پرداخت بابت آب به ایجاد نوعی فرهنگ اجتماعی و محیطـ 

با این اوصاف، شناخت محیط بیرون و تدوین راهبردي کارآمد بـراي  . شود هاي مختلف همراه می دریافت وجه از کشاورز با بحران
  ).آن از اولویت ویژه برخوردار است

مدیریت طرح و 
  سازماندهی

هاي آب، مانند  گذاري است و در مورد طرح ي روش برخورد با سرمایه دهنده نظام مدیریتی در واقع نشان(گزینش نظام مدیریتی   مدیریت
  ).طور کامل کاربرد دارد گذاري، به هاي سرمایه تمام انواع طرح

  سازماندهی

هاي مدیریت ترکیبـی از عوامـل اقتصـادي و اجتمـاعی را دربـر       هاي آب، خواسته در مورد طرح(هاي مدیریت  ها و خواسته هدف
گـذار در واقـع جـایگزین     دلیل این امر آن است کـه سـرمایه  . تواند مطرح باشد میهاي محض اقتصادي ن گیرد و فقط خواسته می

  ).تواند فعالیت کند که منافع عمومی را زیر پا نگذارد شود و در چارچوبی می دولت می
ین و مقررات هاي مدیریتی باید در چارچوب قوان هاي آب، ابزارهاي اعمال خواسته در طرح(هاي مدیریتی  ابزارهاي اعمال خواسته

تر مـوارد، مقـام نـاظر بـر      در بیش. تواند ضوابط خصوصی خویش را اعمال نماید گذار نمی حاکم بر بخش آب معین شود و سرمایه
  ).کند گذار خصوصی، حقوق مدیریتی خویش را حفظ می گذاري به سرمایه فعالیت بخش آب، همچنان پس از واگذاري سرمایه

هـاي خـود را    گذار اسـت و وي حـق دارد رویـه    یتی در واقع حتی در بخش آب در اختیار سرمایهروش مدیر(هاي مدیریتی  روش
  ).هاي طرح دست یابد چنان انتخاب کند که بتواند با کارآمدترین برخورد به خواسته

  ).شود د مطرح نمیهاي آب آزاد است و هیچ ویژگی خاصی در این مور گذار طرح انتخاب سازمان از هر نظر براي سرمایه(سازمان 
ي اطالعـات   گذار بتواند الگوي خاصی را براي گردش بهینـه  براي بهبود بازدهی الزم است سرمایه(ي آن  اطالعات و گردش بهینه

هاي بخش آب هیچ ویژگی خاصـی بـراي    در طرح. برداري معرفی و از آن استفاده کند ي بهره گذاري و در دوره در جریان سرمایه
  ).جود ندارداین انتخاب و
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  تجاري -مالی مطالعات بخش در کار و کسب طرح هاي بخش و ها سرفصل -1-2 جدولادامه 
  فرعی راهبردهاي  راهبرد هدف  اصلی راهبرد

    

بینـی   شود و تغییر در این الگو در قالـب قـانون پـیش    هاي آب، الگوي مشارکت از همان شروع طرح معین می در طرح(مشارکت 
کند و تمام شرکاي خصوصی خویش را نیـز در   گذار از نخستین گام حدود مشارکت خود را معین می ن سرمایهبنابرای. نشده است

شود، مشخصات کامل شرکاء و نوع مشـارکت بایـد قیـد     در طرحی که به بانک داده می. این چارچوب باید به دولت معرفی نماید
درصد کارهاي طرح است و اگر زمانی دولت بیش از ایـن   30انجام گذاري حد مشارکت دولت تا مرز  در قانون سرمایه. شده باشد

  ).گذاري را انجام داده باشد، طرح قابل واگذاري نیست مرز سرمایه

مشارکت، خرید و 
  همکاري

ب شود و هیچ مانعی بـراي انتخـا   گذاري در بخش آب از همان ابتداي کار مشخص می هاي سرمایه ي قرارداد در طرح نحوه(خرید   مشارکت
  ).هاي مختلف وجود ندارد روش

  خرید
شـود و هـیچ مـانعی بـراي      گذاري در بخش آب از همان ابتداي کار مشـخص مـی   هاي سرمایه ي قرارداد در طرح نحوه(همکاري 

گذار خصوصی تا مرزهاي قانونی انجـام کـار توسـط دولـت و      همکاري بین دولت و سرمایه. هاي مختلف وجود ندارد انتخاب روش
  ).پذیرد اموال در چارچوب قانون صورت می واگذاري

  همکاري
شـود و هـیچ مـانعی بـراي      گذاري در بخش آب از همان ابتداي کار مشخص مـی  هاي سرمایه ي قرارداد در طرح نحوه(همیاري و همدستی 

هـاي اجتمـاعی تعریـف     تـر در زمینـه   گذار خصوصی بـیش  همیاري و همدستی بین دولت و سرمایه. هاي مختلف وجود ندارد انتخاب روش
  ).شود می

  مطالعات انجام روش - 2-4

 و شـود  اجـرا  باید طرح که است شده قانع کم دست دولت که است این بر فرض آب يها طرح تصویب زمان در اگرچه
 بانـک  ،شـود  مـی  ارائه بانک به طرح وقتی عمل در است، مطلوب دولت با مشارکت جهت در خصوصیگذار  سرمایه حضور

 .نیسـت  آن مطلوبیت نمایش به نیازي دیگر است، شده قانع طرح مطوبیت مورد در دولت چون کهپذیرد  مین را فرض این
 از یکـی  .شـود  مطـرح  ،دهد می نشان را طرح مختلف هاي  جنبه که مواردي باشد الزم کهرسد  نظر می به جهت همین به

  :شود برداشته راهبرد تدوینراي ب زیرشرح  به هایی گام است الزم راستا این در .است راهبرديریزي  برنامه موارد،
 :است زیر اقالم شامل مورد این :گذاري هاي عمومی از سرمایه کردن هدف مشخص -الف

اي  پروژه کدام است؟ تدوین منظر کاري بسیار پیچیـده اسـت کـه در واقـع درك پایـه      1هاي اصلی منظر یا پنداره −
هـاي اجتمـاعی و    خصوصی، منظر باید پایـه  - عمومی مشارکتهاي  در طرح. دهد مسووالن را از انجام کار نشان می

عنوان مثال منظر مربوط به اجراي یک طرح سدسازي باید این باشد که با ایجاد  به. عدالتی را مد نظر داشته باشد
ایـن بـدان   . گیرنـد  تري از جامعه تحت پوشش رفاهی باالتر قرار مـی  ي گسترده از منابع آبی، طیف وسیع استفاده

ي خصوصی سد بخواهد آب را به هر قیمـت و بـا    تواند وضعی را در نظر بگیرد که سازنده معنا است که دولت نمی
ي این عمل  هر مقدار که بخواهد در اختیار جامعه قرار دهد و دولت هیچ مسوولیتی در قبال جبران آثار ناخواسته

هـاي   قیمـت  ي آب، دولـت بـه   قانون توزیع عادالنـه  شود که در ویژه از آن جهت مطرح می این امر به. نداشته باشد
اي کشـور هـم درج شـده     هاي توسعه کند و در هر صورت مسوولیت حفظ عدالت در قانون برنامه عادالنه اشاره می

عنوان یک اصل مد نظـر   گذاري توافقی هم پذیرش جامعه را به از آن گذشته مسووالن وزارت نیرو در قیمت. است
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بخـش مهمـی از منظـر ایـن     . هاي آبیاري زهکشی باید مطرح شـود  یت مشابهی در مورد طرحوضع. دهند قرار می
نظـر   با این اوصاف به. گذاري به نوعی عدالت دسترسی پیدا کند تواند با این نوع سرمایه است که چگونه جامعه می

. دولـت مـد نظـر باشـد    هاي اصلی باید ضوابط مربوط به عدالت در چارچوب نگرش  رسد که در منظر یا پنداره می
ایـن اسـتدالل کـه    . گذار هم در منظر متبلور شود خواهی باید هویت شخصی سرمایه ي عدالت البته در کنار انگیزه

گـذاري شـده باشـد و میلیاردهـا ریـال سـرمایه را        خواهی وارد سـرمایه  صرف عدالت گذار خصوصی فقط به سرمایه
 .شده نیست جهان پذیرفته جانب یک طرح سوق دهد، از دید هیچ بانکی در به

راي و هرگـز  و است منظر زیرین محورهاي واقع درها  پنداره این که شود عنایت باید اصلی يها پنداره مورد در
 يهـا  طـرح  در مثـال عنوان  به .دارد مستقیم ارتباط طرح در درگیر طرفین بینش باها  پنداره تدوین .نیست آن

 بـه  اتکـاء  فکـري  محورهـاي  اصـلی  يها پنداره آب، بخش در لیاص يها زیرساخت و سد ساختراي ب مشارکت
  .کند بیان بایدها  روش سایرجاي  به را مشارکت روش

 حقگذار  سرمایه مورد این در است؟ کدام 2ها انتخاب و 1ها رجحان راهبردي،اي  پایه اصول انتخابي  زمینه در −
وضوح  به بایدها  اولویت این .کند تعریف را ییها اولویت طرح در اساس این بر و نماید بیان را خود نظرات دارد

  .شود محسوب طرح در سود ایجاد عامل دتوان می ها آن از یک هر زیرا شود مشخص
 :است زیر اقالم شامل مورد این :هاي کوتاه مدت پروژه مشخص کردن هدف -ب

که اگرچه در نگاه نخست  جا باید عنایت داشت محصوالت و خدمات حاصل از اجراي پروژه کدام است؟ در این −
هاي آب همیشه مشخص است، در عمـل محصـوالت جنبـی و جـانبی هـم       رسد که محصوالت طرح نظر می به

بنابراین ذکر فهرست . شود عاملی براي افزایش سوددهی طرح محسوب می ها آنتواند حاصل شود که وجود  می
تواند انواع  عنوان مثال محصول یک سد می به. گذاري ضرورت دارد کامل محصوالت و خدمات حاصل از سرمایه

هاي کشاورزي مکـانیزه   هاي گردشگري، ایجاد شبکه مصارف آب، شامل آب شرب و آب کشاورزي، ایجاد پایگاه
 .و مواردي از این قبیل باشد

ي  ي عرضـه  هـاي آب مشـخص کـردن حـوزه     شـود؟ در طـرح   این محصوالت و خدمات در کدام بازار عرضه می −
ي  عنوان مثال باید ذکر شود که آب حاصل از ساخت یـک سـد در کـدام منطقـه     به. کند ت میمحصوالت کفای

گیرد یا دریافـت کننـدگان آب اضـافی کـدام گـروه از کشـاورزان یـا مصـرف          جغرافیایی مورد استفاده قرار می
ـ     . ي خاصی از اراضی پشت سد خواهنـد بـود   کنندگان آب در منطقه ه آن بخـش از آب کـه براسـاس قـانون ب

کند، بـه متقاضـیان    شکلی که وي بیان می گیرد باید توسط وي به رسد و در اختیار وي قرار می گذار می سرمایه
 .الزم است مکانیزم عرضه مشخص شود. عرضه شود
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هاي مسوول در امور بازاریـابی، تولیـد، عرضـه، تـامین مـالی،       شامل گروه(ها  هاي واحدهاي کاري و بنگاه هدف −
جـا بایـد عنایـت داشـت کـه واحـدهاي کـاري در         چیست؟ در ایـن ) انی و تشکیل سازمانمدیریت نیروي انس

اي که قـانون   شوند و بنابراین در حوزه شرحی که در جدول باال ذکر شد، تعریف می هاي آب و به چارچوب طرح
ایـد بـه   گذار و منابعی کـه ب  ي سرمایه روش تامین مالی، شامل آورده. مشخص کرده است، فعالیت خواهند کرد

 .ترتیبی تحلیل شود که بازپرداخت را نیز در بر بگیرد هر ترتیب تجهیز شود، باید به

 گذاري کدام است؟ سیاست برگزیده براي کسب سود و پذیرش خطر در جریان سرمایه −

هاي بنگاهی، مدیریتی، خرید و امثـال آن بایـد برگزیـده شـود؟ در ایـن مـورد هـم انتخـاب در          کدام سیاست −
 .پذیرد و سایر قوانین رایج در بخش آب صورت می) قانون(گذاري  نون سرمایهچارچوب قا

 :است زیر اقالم شامل مورد این :کردن راهبرد پروژه مشخص -ج

 ها کدام است؟ اي براي دستیابی به هدف برترین راهبرد پایه  −

 ابعاد پروژه چقدر است؟ −

 هاي اساسی مورد نیاز پروژه کدام است؟ منابع و نهاده −

 شود؟ ژه در کدام نقطه اجرا میپرو −

  :است زیر اقالم شامل مورد این :هاي عملیاتی کردن راهبردها و هدف مشخص -د

 ها، راهبردها و عملیات اجرایی مربوط به بازاریابی کدام است؟ هدف −

 ها کدام است؟ ها، راهبردها و عملیات اجرایی مربوط به تامین مواد اولیه و نهاده هدف −

 ها و عملیات اجرایی مربوط به تولید کدام است،ها، راهبرد هدف −

 فنی و تحقیق و توسعه کدام است؟ ها، راهبردها و عملیات اجرایی مربوط به انتخاب و کاربرد دانش هدف −

 ابع مورد نیاز پروژه کدام است؟ها، راهبردها و عملیات اجرایی مربوط به تامین من هدف −

 روابط اجتماعی چگونه است؟نگرش بر منابع انسانی مورد نیاز پروژه و  −

 .ها، راهبردها و عملیات اجرایی که در نهایت پروژه را رقابتی سازد اي از هدف وجود آوردن ترکیب برازنده به −

 .ها و راهبردهاي برگزیده ستهریزي براي اجراي خوا برنامه −

  .نظارت و ارزیابی مداوم و انجام اصالحات مورد نیاز در جریان اجراي پروژه −
 درافـزار   نرم این که است کرده تدوین 1کامفار نام با يافزار نرم متحد ملل سازماناقتصادي  -مالی مطالعات نجاماراي ب

 زبان جمله از و زبان، چندین درافزار  نرم این از سوم نگارش حاضر حال در .گیرد می قرار استفاده مورد کشورها از بسیاري
 اقتصـادي  بزرگ يها بنگاه این، وجود با .گیرد می قرار استفاده مورد کشور ياه زمانسا از برخی در که دارد وجود فارسی،

ـ  را خـود  کـاري  اسـتانداردهاي  و ضـوابط  کهدهند  می ترجیح اغلب وکنند  می استفادهافزار  نرم این از ندرت به جهان راي ب
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 اسـتفاده  مـورد افزار  نرم این که يموارد در حتی صورت، هر در .بدهند قرار استفاده مورداقتصادي  -مالی مطالعات تدوین
 این که است شده تالش حاضر گزارش در .دارد نیاز استانداردهایی بهاقتصادي  -مالی مطالعات گزارش نگارش بگیرد، قرار

 منع آن از استفاده یا شود کاربردي کامفارافزار  نرم شود توصیه که نیست این هدف و بگیرد قرار بررسی مورد استانداردها
 کـه  اسـت  ذکـر  بـه  الزم .اسـت  وابسـته  مربوط سازماننظر  به که است موردي کامفارافزار  نرم کاربرد صورت هر در .گردد

ـ  آن کـاربرد  عمـل  در اسـت،  نشده تدوین آب بخشراي ب کامفار اگرچه  قـانون  قالـب  در کـه  ییهـا  گـذاري  راي سـرمایه ب
 آن بـه  بایـد افزار  نرم از استفاده در که موضوعی تنها .کند مین ایجاد را مشکلی هیچ ،شود می انجام )قانون( يگذار سرمایه
 در کـاربردي  يهـا  بخـش  فقط و شود تعریفافزار  نرم از خارج رفتاري و بینشی ضوابط تمام باید که است این شود عنایت
  .گردد ثبتافزار  نرم درون

  مطالعات از انتظار مورد کاربرد - 2-5

 بانک دیدگاه از آن باروري و يگذار سرمایه بودن مفید از نسبی اطمینان دنآور دست به مطالعات از انتظار مورد کاربرد
 بدهـد راي  پـروژه  سـوددهی  به تردید بدون بتواند مالی و اقتصادي مطالعات که ندارد امکان هرگز .است انگذار سرمایه و

 سـودده  پـروژه  متعـارف،  شـرایط  رد شود اعالم کهکند  می ایجاد را امکان این مطالعاتی ابزارهاي از درستي  استفاده ولی
ـ  مـی  مطالعـات  کـه  داشـت  عنایت باید .آورد دست می به را انتظار مورد نتایج يگذار سرمایه و است ي  کننـده  تقویـت  دتوان

 در صـد  مطالعـات  که شد مدعیتوان  مین زمان هیچ در ولی باشد انگذار سرمایه کارشناسی نظرات و شخصی برداشتهاي
 قـانون شـرح   بـه  آب يهـا  گـذاري  سـرمایه  در خصوصـی گـذار   سـرمایه  مشـارکت  يها طرح در .ندپیوند می واقعیت به صد

 بـا  ي،گـذار  سـرمایه  عادي جریان نبودن سودده صورت در کهکند  می آمادگی اعالم همیشه دولت ،)قانون( يگذار سرمایه
ـ  را طـرح  جنبی سودهاي و مالی هاي انگیزشي  ارائه  کـه  ییهـا  وضـعیت  در ابراینبنـ  .سـازد  مطلـوب گـذار   راي سـرمایه ب

 دارنـد  سـوددهی  چنان کهشود  می تعریفی یها پیوست يها گذاري سرمایه نباشد، سودده خود چارچوب در يگذار سرمایه
  .کند می پیدا مطلوبی سوددهی طرح دوي  مجموعه وکنند  می خنثی را اصلی طرح ناکفایی که

 هم نشده بینی پیش و احتمالی يها وضعیت از یک هرراي بگذار  سرمایه شود، انجام کافی دقت با مطالعاتکه  درصورتی
 ریـزان  برنامـه  تفصیلی، مطالعات در آن، بر عالوه .کند استفاده ها آن از بحران بروز صورت در دتوان می که دارد ییها حل راه

 چـه  وشود  می نگران يذارگ سرمایه تداوم به نسبت شود، مواجه ها آن باگذار  سرمایه وقتی کهکنند  می مشخص را مواردي
ـ  ها مـی  فعالیت توقف .است رسیده فراها  فعالیت توقف زمان کهرسد  می باور این به بسا  يهـا  طـرح  وجـود  بـا  حتـی  دتوان

 حـال  در کـه  سـدي  زلزلـه  اثـر  در است ممکن مثالعنوان  به .بشود حادث اصلی يگذار سرمایه طرح به پیوسته انگیزشی
 در ویـژه  يگـذار  سـرمایه  شـامل  کـه  یهـای  پیوسـت  طـرح  وجـود  با حتی حالت این در .شود تخریبکلی  به بوده، ساخت

  .نداند خودنفع  به را يگذار سرمایه تداومگذار  سرمایه و شود گذاشته کنار دتوان می است، بوده سد پشت يها زمین
 ممکـن  کـار  جریـان  در ییهـا  دشواري که مواردي و احتماالتپذیري  کنترل از اطمینان حصولراي ب مواردتر  بیش در
 تـا شـود   مـی  تـدوین  کـار  و کسب طرح شده، انجامسنجی  امکان مطالعاتبراساس  و پروژه تصویب پی در کند، بروز است
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 نمسـووال  انحـراف،  ینتـر  ي کم محض مشاهده به و شود انجام خود خاص مسیر در مشخصبندي  ها براساس زمان فعالیت
  .بپردازندها  نارسایی رفع به و کنند بررسی ار مشکالت اولیه مراحل همان در بتوانند

  اجرایی عملیات در آن کاربرد و کار و کسب طرح از استفاده راهنماي - 2-6

 کـه  اسـت  درآمـده  الزامـی  موضـوع  یـک صـورت   بـه  ایران در امروز اجرایی يها پروژه در کار و کسب طرح از استفاده
 در نویسـندگان ي  سـلیقه  هنـوز  ایـن،  وجـود  با .کنند مین یابیارز را مختلف يها راي وامب تقاضا آن بدون کشور يها بانک

 تکیـه  وهـا   طرح ارزیابی اصل .ندارد وجود طرح تدوینراي ب اي شده استاندارد چارچوب و است اثرگذار بسیار طرح تدوین
 شـده  دناپـذیر تردی موضوعی امروز، جهان درها  گذاري سرمایه به منطقی نگرش مبنايعنوان  به تجاري – مالی مطالعات بر

 مـالی  يهـا  زمانسا وها  بانک .شود مین انجام مطالعات این بدون پیشرفته کشورهاي در اي پروژه هیچ امروز بنابراین است،
 و کـار  و کسـب  يهـا  طـرح  محور دو بر تسهیالتي  عرضه وها  گذاري سرمایه در مشارکت اعتبار، و وام اعطايراي ب جهان
 امـروز  محـور  دو این بررسی بدون که شود گفته اگر نباشد اغراق شاید و دارندتاکید  یاربس منابع متقاضی اعتبار ي مرتبه
 الزم کهرسد  نظر می به اوصاف این با .دهد مین قرار متقاضی هیچ اختیار در را مالی منابع بزرگ، مالی سازمان و بانک هیچ
 معیارهـاي  کـه  شـود  ایجاد مختلف يها زمینه رد کار و کسب طرح تدوینراي ب اي شده پذیرفته و عمومی يها دهقاع است

  .بگیردکار  به ارزیابیراي ب را مشخصی
 ایـن  چـارچوب  بـر  اثـري  هیچ انگذار سرمایه ماهیت و کرد تدوینها  پروژه تمامراي بتوان  می را کار و کسب يها طرح

 ضوابطی و اصول همان آن به بوطمر کار و کسب طرح است، عمرانی طرح یک اي پروژه وقتی مثالعنوان  به .نداردها  طرح
 بیـان  بـه  .باشـد  آن مالـک  خصوصـی گذار  سرمایه و شود اجرا خصوصیگذار  سرمایه توسط پروژه این کهکند  می رعایت را

 ،شـود  می دیده متفاوت خصوصی يها راي پروژهاج در کلی ضوابط با دولتی يها راي پروژهاج در کلی ضوابط اگرچه دیگر،
 در اسـت  ممکـن  گفته این .شود می تدوین مشابه قالبی در و است مفید اندازه یک به پروژه دو هرراي ب کار و کسب طرح
 بـا  وکـار  کسـب  يهـا  طـرح  چقـدر  که دیدتوان  می سادگی به عمل در ولی شود دیده عجیب یا واقعیت از دور نخست نگاه

  .شود می نوشته مشابه چارچوبی
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صل سوم   مروري بر ادبیات موضوع -ف

  کلیات -3-1

دهـد کـه    ها نشان مـی  بررسی. ي خاص خود را دارد تجاري قانون و قاعده - ماهیت پروژه هرچه باشد، تدوین گزارش مالی
ي مطالب موجود در بخش اطالعات قابل دسـترس، هـیچ    تجاري، در مجموعه - گزارش مالی ي تدوین دستورالعمل براي تهیه

توان در مراجع مختلـف ردیـابی و شناسـایی     با وجود این هزاران مورد تدوین مطالعات مالی و اقتصادي را می. اي ندارد هسابق
ایـن   بـه دلیـل عـدم وجـود    عنوان کلیـات پذیرفتـه شـده اسـت و      این بدان معنی است که در نهایت استانداردهایی به. کرد

شـاید بهتـرین راه اسـتانداردگذاري ایـن بـوده اسـت کـه        . مشـاهده اسـت  ها قابـل   هاي ارزیابی طرح استانداردها در گزارش
نظـر بـه ایـن    . پردازند پذیرند و به معیارهاي مشابه براي ارزیابی می هاي مشابه را می افزارهاي مخصوص این کار چارچوب نرم

اسـت، در ایـن جلـد مطالـب بـه       اي براي مرور بر ادبیات تدوین شده و در اختیار وزارت نیرو قرار داده شده که جلد جداگانه
گـزارش  . ي جزییات الزم است به گزارش مربوط به بررسی ادبیات موضوع مراجعـه شـود   شود و براي مطالعه اختصار ذکر می

  .نهایی و به دفتر مطالعات آب ارائه شده است 1386بررسی ادبیات موضوع در تاریخ خرداد 
ـ  دستورالعمل این در مالی -تجاري مطالعات واقع در که است ینا گیرد قرار نظر مد باید که ییها موضوع از یکی راي ب

 بنـابراین  .کنـد  مـی  مطـرح  دولتجاي  به را خصوصیگذار  سرمایه يگذار ها سرمایه طرح این کهشود  می تدوین ییها طرح
 و کنند عنایت آن به باید بحث مورد يها طرح که است ییها ویژگی ،گیرد می قرار نظر مد دستورالعمل در که هم مواردي
  .است شده حذف دستورالعمل از ندارد، کاربريها  طرح اینراي ب که مواردي
 بـیش  و کم همه است، شده تدوین ها آن سوددهی وها  طرح يپذیر امکان بررسیراي ب امروز که متعددي هايافزار نرم

 انجامراي باي  افزار ویژه نرم یا دستورالعمل هیچ حاضر زمان تا این وجود با .اند شده تدوین مشترك يها خواسته و مبانی با
 بـا  يافزار نرم آب بخش به مربوط يها مدل در مالی گردش مورد در .است نشده طراحی و تدوین تجاري و مالی مطالعات

 .دارد وجـود  حاضـر  حـال  در آني  نسخه که است شده طراحی 1آب عمومی کاربردهايراي ب مالی گردش تعادل مدل نام
 1990 ي دهـه  يهـا  سـال  اواسـط  در 4وایتینگتـون  دیـل  و 3پرابـو  ماالنانـد  وي ،2کومیـوز  کریسـتین  توسـط فـزار  ا نرم این
   :دارد وجود زیر يها بخش بحث موردافزار  نرم در .است شده ساخته جهانی بانک درخواست به

 ساخت سازمانی بخش −

 وضعیت مالی بخش آب و خدمات آن −

 رو گذاري و امکانات پیش سرمایهپیشنهاد  −

ي موقتی کسري منابع پیش از دستیابی بـه   ها و گذر از یک دوره گذاري روش پیشنهادي براي تامین مالی سرمایه −
 .تعادل مالی

                                                       
1- Cash Flow Equilibrium Model for Water Utilities = CFEM 
2- Kristin Komives 
3- Vimalanand Prabhu 
4- Dale Whittington 



 هاي آب و بازرگانی طرح) مالی(دستورالعمل مطالعات تجاري   62

 

هـاي ارزیـابی بخـش آب مطـرح      هاي متفـاوتی را کـه در گـزارش    مدل گردش مالی براي کاربردهاي عمومی آب پرسش
در این مدل نـرخ بـازده درونـی    . پاسخی مناسب بیابد ها آنهر یک از  کوشد تا براي دهد و می شود، مورد بررسی قرار می می

ي آب،  ي بـین تعرفـه   تـوان بـراي شـناخت رابطـه     از ایـن مـدل مـی   . شـود  هاي بخش آب محاسـبه مـی   گذاري براي سرمایه
در نهایت الگـو  . گذاري استفاده کرد هاي جدیدي که باید در بخش انجام شود و کسري منابع در جریان سرمایه گذاري سرمایه

ي آب چه مقدار باید افـزایش داشـته    کوشد به این پرسش پاسخ بدهد که اگر بنا باشد کسري عملیاتی از بین برود، تعرفه می
گـذار خصوصـی در بخـش آب در     هـاي سـرمایه   گـذاري  ي قیمت آب براي سـرمایه  نخستین کاربرد مدل براي محاسبه. باشد

اگرچـه ایـن   . راي کشورهاي دیگر آفریقاي غربی، مثل نیجر و بورکینافاسو، استفاده کردنداین مدل را بعد از آن ب. سنگال بود
هـاي   دهد، بخشی از محاسبات عملیاتی مربـوط بـه خواسـته    هاي دستورالعمل حاضر پاسخ نمی مدل در واقع به تمام خواسته

با وجـود ایـن بایـد    . تواند کاربرد داشته باشد میتواند انجام دهد و از این نظر براي دستورالعمل حاضر  این دستورالعمل را می
شود آن را بـراي سـایر کشـورهاي     سهولت نمی ناپذیر است و به افزار بسیار انعطاف عنایت شود که الگوي ارائه شده در این نرم

ین بـار بـا آن   کنندگان آزاد بسیار پیچیده است و کسانی که براي نخسـت  در همین راستا مدل براي استفاده. کار برد جهان به
ها سـبب شـده اسـت کـه الگـو       همین دشواري. توانند به چارچوب و روال کاري آن پی ببرند دشواري می کنند، به برخورد می

  .اندرکاران بخش آب در کشورهاي مختلف با آن آشنایی داشته باشد تر کسی در بین دست کاربري عام نداشته باشد و کم
 اسـت  کامفار نام به يافزار نرم دارد، وجود آنراي ب هم مدونی دستورالعمل و دارد تري گسترده کاربرد که دیگري مورد

 اواخـر  همین در و است شده تدوین ملل سازمان توسط آن سومي  نسخه حاضر حال در .کند می کار ویندوز محیط در که
ـ  اینـک افزار  نرم بنابراین .استارائه شده  بازار به همافزار  نرم این بیتی 64ي  نسخه ي ویژه درایور  يهـا  نسـخه  تمـام راي ب

 چـک،  چینـی،  اسـپانیایی،  آلمانی، ژاپنی، ایتالیایی، فرانسه، انگلیسی، يها زبان بهافزار  نرم این .استقابل استفاده  ویندوز
 سـازمان  کارکنـان  وشـود   می عرضه باهاسا و سربی عربی، روسی، پرتغالی، فارسی، لهستانی، اندونزیایی، کروآتی، اسلواك،

ـ  مـی  کلـی  حالـت  درافـزار   نـرم  .کننـد  مـی  فعالیـت  متقاضیان آموزش وافزار  ي نرم عرضه در ملل ـ  دتوان ي  راي محاسـبه ب
افـزار   نـرم  بنابراین .نیست مستثنی قاعده این از هم آب بخش و بگیرد قرار استفاده مورد اقتصادي يها طرح يپذیر امکان

 را خـود  خـاص  يهـا  دشـواري  کاربري نظر ازافزار  نرم این .دارد ربردکا هم بخش این يها گذاري سرمایه و آب بخشراي ب
 از ملـل  سـازمان  .دارد رواج بـیش  و کـم  آن از استفاده کاربردي، هاي آموزش آمدن فراهمدلیل  به صورت هر در ولی دارد
 حـل  را هـا  آن کالتمش و دهد قرار خود پوشش تحت راافزار  نرم این کاربران است قادر جهان اطراف در خود دفاتر طریق

ویژه  به و مختلف، يها برنامه با دفعات به کاربري نظر از افزاري سخت قفل .شود می عرضه افزاري سخت قفل باافزار  نرم .کند
 1متخصـص ي  افـزار نسـخه   ي نرم نسخه ینتر بزرگ عرضه، تنوع مورد در .است تضاد در ویروس، ورود کنترل يها برنامه با

 نظـر  از یونیـدو  .ددار نـام  3کوچـک  متخصـص  نسخه ینتر کوچک و دارد قرار 2کار و کسب طراحي  نسخه آن از بعد است،

                                                       
1- Expert 
2- Business Planner 
3- Mini Expert 
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ـ  آني  تهیـه  نظر این از و است گران بسیارافزار  نرم این .کند می رسانی خدمت رسمی يها نسخه به پشتیبانی  عمـوم راي ب
  .است بر هزینه و دشوار

 قفـل ي  نسـخه  ایـران  در .بدهـد  نشـان  افـراد  بـه  را آن کارکرد دتوان یم که دارد وجود همافزار  نرم از رایگانیي  نسخه
 مواجـه  خـود  خـاص  مشـکالت  با کار جریان در نسخه این متعدد موارد در ولی دارد وجود بازار درافزار  نرم این ي شکسته

  .شوند مین مند بهره خدماتی نوع هیچ از ها نسخه این .شود می
ي  ارائـه  و گـزارش  نگـارش  در یـک  هیچ و دارند کاربرد محاسبات انجام براي تنها ارافز نرم دو هر که است ذکر به الزم
  کـه  حـالی  در کـرد،  محسـوب  محاسباتی افزارهاي نرم باید را افزار نرم دو هر بنابراین .ندارند خاصی دستورالعمل اطالعات

 افشاي و گزارش نگارش ي نحوه به و کند نمی بسنده محاسبات ي محدوده و محاسبات به تنها گزارش تدوین دستورالعمل
 هـم  جهـان  بـزرگ  يهـا  شـرکت  صـورت  هـر  در .افکند می نظر دیگر، سوي از مطالب مستندسازي و سو یک از اطالعات

 نظـر  بـه  .دارنـد  را خـود  خـاص  اسـتانداردهاي  و ها چارچوب موارد تر بیش در و کنند می استفاده افزارها نرم این از ندرت به
 کشـورهاي  از بـیش  مراتـب  بـه  نیافتـه  توسـعه  و توسـعه  حـال  در کشورهاي در افزارها نرم از استفاده ي گستره که رسد می

  .باشد یافته توسعه
 از یکـی  کـه  دارد وجـود  کـار  و کسـب  يهـا  طرح نگارش و تدوینراي ب هم تجاريافزار  ها نرم ده ي،افزار نرم بخش در

 ایـران  درافزار  نرم این ي شکسته قفلي  نسخه .است )Business Plan Pro 2007( پرو پلن بیزنسافزار  نرم ها آن ترین معروف
 .است تهیه قابل آمریکا دالر 100 ازتر  کم با دستورالعمل کتاب دو باافزار  نرم این .کرد استفاده آن ازتوان  می و دارد وجود

  .استپذیر  افزار امکان نرم اصل ي هنسخ داشتن اختیار در صورت در تنهاافزار  نرم این هاي نوشته و ها کتاب به دسترسی
 قـرار  متقاضـیان  اختیـار  در منطقـی  بسیار يها قیمت با که است کرده طراحی 1ویر پالن شرکت مختلفی هايافزار نرم

 يهـا  فعالیـت  بـه  مربـوط  يهـا  حسـاب  کردن منظم و کار و کسب طرح تدوین يها زمینه تمام در هاافزار نرم این .دهد می
 اقتصـاد  دو در رفتـاري  الگوهـاي براسـاس   هـا افزار نرم .است کرده منظم اکسل صفحات در را الزم يها چارچوب اقتصادي

ـ افـزار   نرم این وجود با .دهد می قرار نظر مد را کشور دو این مالیاتی نظام و است شده تدوین بریتانیا و آمریکا  سـایر راي ب
   .کرد تدوین مالی - تجاري مطالعات از تصویريتوان  می نآي  شده تعدیل الگوي از استفاده با و دارد کاربرد هم کشورها
 بـه افـزار   نـرم  قیمت راهبردي، يها برنامه تدوین مثل مواردي، در و است مختلف يها راي زمینهب شرکت هايافزار نرم

 ولـی  ردآودسـت   بـه  اینترنـت ي  شـبکه  طریـق  ازتـوان   می را هاافزار نرم نمایشی يها نسخه .رسد می آمریکا دالر 800 مرز
ـ ارائه شـده   الگوهاي موارد تمام در .شود خریداري مستقیمطور  به باید و ندارد وجود ایران در اصلی يها نسخه  پـنج راي ب
 بسـیار  و 5بـزرگ  ،4متوسـط  ،3کوچـک  ،2کوچک بسیار از عبارتندها  گروه این .است شده آوردهها  فعالیت وها  شرکت گروه

                                                       
1- Planware 
2- Micro 
3- Lite 
4- Plus 
5- Super 
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 در کـه رسد  نظر می به .دارد اثر بسیار محاسبات وها  ارزیابی وضعیت در فعالیت ابعاد که است این بر شرکت فرض .1بزرگ
 بـزرگ  بسـیار  تـا  متوسـط  سطح از فعالیت ابعاد مواردتر  بیش در ولی شود مشخصدقت  به پروژه ابعاد باید هم آب بخش

 صـورت  هـر  در .شـود  دیده خشب این يها پروژه در دتوان می هم کوچک بسیار و کوچک ابعاد که هرچند ،شود می ارزیابی
 يها راي فعالیتب را آن هاي قالبتوان  می ولی است نشده تدوین خاصطور  به آب بخشراي ب هم شرکت این هايافزار نرم

  .کرد مصرف نیز آب بخش
 البیقـ افزار  نرم این .است شده آورده زیر جدول در کار و کسب الگوهاي تدوینراي ب ویر پالنافزار  نرم در کلی پیشنهاد

 این به .بگیرد قرار استفاده مورد نیز آب بخش در يگذار سرمایه يها طرح کردنپذیر راي بانکب دتوان می کهکند  می بیان را
 ایـن  الگوي .بگیرد قرار استفاده مورد مرجع گزارش یکعنوان  به دتوان می ،شود می مطرحافزار  نرم در که چارچوبی ترتیب،
  .دارد کامل سازگاري جودمو استانداردهاي با هم گزارش

  بازاریابیراي ب ویر پالن هايافزار نرم -1-3 جدول
  جلد پشت

 مطالب فهرست
 پایه اطالعات

 مقدمه اي بر طرح .1
 ي طرح خالصه .2
  ها و راهبردها ماموریت .3
  منظر آینده. 3-1
  موریتما. 3-2
  ها ارزش. 3-3
  ها هدف. 3-4
 ها و تهدیدها، نقاط قوت و نقاط ضعف تجزیه و تحلیل فرصت. 3-5
  راهبردها. 3-6
 ها ها و خواسته نشان. 3-7
  وضع موجود .4
  پیشینه. 4-1
 ي نزدیک تحوالت اخیر و گذشته. 4-2
  شرح کاال و خدمات .5
  کلیات و مسایل کلی. 5-1
  مشخصه هاي کلی و عمومی. 5-2
  مزایاي اصلی. 5-3
  گذاري ي قیمت برنامه. 5-4
  جایگاه رقبا در بازار. 5-5
  ارزیابی قدرت رقابت در بازار. 5-6
  ازارهاي هدفهاي ب مشخصه .6
  ي عمومی پیشینه. 6-1
   بندي و روندهاي بازار ابعاد، بخش. 6-2
   بررسی وضعیت رقابت. 6-3
  مشتریان و استفاده کنندگان. 6-4
  انداز میان مدت چشم. 6-5
 ي بازار هاي بالقوه بررسی توانایی. 6-7

                                                       
1- Ultra 
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  بازاریابیراي ب ویر پالن هايافزار نرم -1- 3 جدولادامه 
  راهبرد بازاریابی، برنامه و راهبرد فروش .7
  راهبردهاي کلیدي در بازاریابی. 7-1
  ها و منابع مربوط به بازاریابی و فروش برنامه. 7-2
  هاي فروش و بازاریابی بینی هزینه پیش. 7-3
  بینی فروش آتی پیش. 7-4
  برآورد سهم در بازار. 7-5
 م بدترین وضعیت ممکنتجس. 7-6
  فنی و تحقیق و توسعه دانش .8
  فنی نگاهی کلی به دانش. 8-1
  ي تحقیق و توسعه برنامه. 8-2
  منابع تحقیق و توسعه. 8-3
 هاي تحقیق و توسعه برآورد هزینه. 8-4
  هاي عملیاتی و تولیدي برنامه .9
  مکان و امکانات . 9-1
  ها و فنون عملیاتی روش. 9-2
  اي هاي سرمایه انداز هزینه چشم. 9-3
  هاي عملیاتی برآورد هزینه. 4- 9

  ي فعالیت مدیریت و اداره .10
  مدیریت ساخت. 10-1
  شرح کاري و تخصصی مدیریت ارشد. 10-2
  ي اداري دستگاه و شبکه. 10-3
  انداز آتی آن برآورد نیروي کار مورد نیاز و چشم. 10-4
 هاي سربار برآورد هزینه. 10-5
 برآوردهاي مالی .11
  مفروضات کلیدي. 11-1
  رد درآمد و حساب سود و زیان عملیاتبرآو. 11-2
  برآورد گردش نقدینگی. 11-3
  ي فعالیت برآورد ترازنامه. 11-4
  ها تحلیل نسبت. 11-5
  تحلیل حساسیت. 11-6
 مفروضات کلی و عمومی. 11-7
  تامین منابع .12
  زبرآورد منابع مالی مورد نیا. 12-1
 امکانات تامین مالی. 12-1
  اجراء .13
  وضعیت سال نخست. 13-1
 هاي دوم و بعد از آن وضعیت سال. 13-2
 هاي اضطراري و احتیاطی برنامه. 13-3
  و کالم نهاییبندي  جمع .14
  ها نوشت پی. 15
 مقدمه. 1
 بازاریابی. 2
 عملیات. 3
  تامین مالی. 3
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هاي تدوین طـرح   پذیري، راه جز برآوردهاي مربوط به امکان افزار دیگري است که به نرم 0/91افزار پالن مجیک بیزنس  نرم
افزار قادر است براي هر نوع کسب و کاري الگوي رفتاري را طراحی کند، منـابع الزم   نرم. ز مدون کرده استکسب و کار را نی

ي فعالیت را در هر مرحله برآورد نماید، وضعیت مالی طرح را ارزیابی کند، در هر لحظه از زمان وضعیت  براي شروع یا توسعه
ساله، هر نوع اتفاق و ابهامی را تحلیل کند تا اثـر بـروز آن را مشـخص     پنجي  انداز مالی را نشان دهد و براي یک دوره و چشم

افـزار   ي نـرم  تواند در قالب صفحات آمـاده  دالر قابل خرید است و شخص می 200تر از  اي کم افزار هم با هزینه این نرم. نماید
  .طرح کسب و کار خود را تدوین کند

تـرین   ، هلندي، روسی و ایتالیایی عرضه شده است و بدون تردید یکـی از کامـل  هاي انگلیسی، آلمانی افزار در زبان این نرم
اي از آن را کـه   هـاي ویـژه   افزار نسخه طراحان نرم. رود کار می ي جهان به افزارهاي تجاري است که در کشورهاي پیشرفته نرم

صـورت   هاي ساختمانی است، به دي و فعالیتهاي وابسته به جهانگر داري، فعالیت هاي هتلداري، رستوران براي ارزیابی فعالیت
ها براساس نیاز بخش مربوط ثبت شده است و کسـانی کـه مایلنـد در     ها تمام سرفصل در این نسخه. کنند جداگانه عرضه می

ي عمـومی ایـن    بـا وجـود ایـن، نسـخه    . توانند اطالعات خود را مدون کننـد  تر می ها فعالیت کنند، با سهولت بیش این رشته
  .هاي بخش آب مورد استفاده قرار داد گذاري بدون برخورد با مشکالت خاص، براي سرمایه  توان فزار را میا نرم

هـا   ي این بخـش  مطالعه. تشکیل شده است که در جدول زیر آمده، ییها افزار از بخش در قسمت طراحی کسب و کار، نرم
از ایـن نظـر   . و واحد کسب وکار در محیط بازار بسیار تاکید دارد ي بازار و عملکرد بنگاه افزار بر محدوده دهد که نرم نشان می

کـه   ي سـاختمانی آن  نسـخه . شـود، تفـاوت دارد   افزار استاندارد کامفار دیده می چه در نرم هاي مطالعه با آن تاکید بر سرفصل
توانـد   هـا مـی   مام بخـش هاي ساختمانی در ت هاي عملیات بخش ساختمان را در جداول خود جا داده است، براي طرح ویژگی

در هر صورت تاکیـد بـر بـازار و عملکـرد بنگـاه      . بسیار مفید باشد و در هر صورت بخش آب هم از این قاعده مستثنی نیست
کند ولی این نکته که قیمت در بخـش آب در بـازار    شکلی خاص استفاده می هایی است که بخش آب از آن به یکی از ویژگی
  .افزار مورد استفاده قرار داد براي رد کاربري این نرمتوان  شود را نمی مشخص نمی

                                                       
1- Plan Magic Business 9.0 
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  کار و کسبافزار  نرم اصلی يها فصلسر -2-3 جدول

  مالیتامین 
  اصول مفروض -
 سرمایه -
 گذاري بازده سرمایه -
  هاي مالی نسبت -
 ظرفیت وام پذیري -
  گذاري ي سرمایه بودجه -

 سازمان
  مدیریت -
 کارکنان -
 انسانی ي نیروي ي کار، ترکیب تخصص و هزینهتحلیل نیاز به نیرو -
 ساختار اداري و مدیریتی -

  مالی برآوردهاي
 برآورد فروش آتی -
  هاي طرح صورت وضعیت هزینه -
 صورت درآمد حاصل از طرح -
  ي مالی فعالیت ترازنامه -
  برآورد گردش نقدینگی در آینده -
 نمودارهاي وضعیت -
 ي زمانی و چارت گانت برنامه -

 عمده اتنک
 ي کلی مطالب عمده -
 تشکیل شرکت -
 انتخاب بانک -
 انتخاب مکان -
 انتخاب حسابدار و مسوول مالی -
 ي گزارش طرح کسب و کار تهیه -

  پیشگفتار
 افزار روش استفاده از نرم -
 پیشگفتاري بر موضوع -
  بازاریابی -
  تحلیل تاریخی -
  تامین مالی -
 ساخت سازمانی -
  مالی بینی ارقام پیش -
  برخی نکات بااهمیت -

 بازاریابی
  محصوالت تولیدي -
 تحلیل محصوالت تولیدي -
 پذیري فعالیت ي رقابت تحقیقی بر درجه -
 تحلیل بازار -
  هاي بازاریابی هدف -
 راهبردهاي بازاریابی -
 ي تبلیغاتی محصوالت تبلیغات و عرضه -
 هاي بازاریابی و تبلیغات هزینه -
 والتمدیریت فروش محص -
 توزیع و خدمات پس از فروش -

 )گذشته روندهاي( تاریخی بررسی
 نگرش کلی -
 جایگاه بازار -
  ترازنامه -
 حساب درآمد و هزینه -
 تحلیل راهبردي نقاط قوت و ضعف -

  
 .اسـت  شـده  آورده اصلی موارد زیر )3-3(جدول  در که است شده الگوسازي مختلفی مباحث مورد درافزار  نرم این در

 حاضـر  گزارش در بیش و کم که است شده دیده تفصیل با هم اضافی مباحث کار و کسب طرح تدوین چگونگی بحث در
 در کـار،  و کسـب  يهـا  طـرح  منـدرجات  جهـانی،  دسـتورالعملی  نبـود  رغم به که است این واقع امر .گیرد می قرار نظر مد

  .ددار قرار اندرکاران دستي  همه توافق مورد ولی نانوشته چارچوبی
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  کار و کسب طرح يها فصلسر -3-3 جدول

  تاریخی تحلیل
  کلیانداز  چشم -
  بازار در جایگاه و سهم -
  هزینه و درآمد صورت تاریخی سیر -
  ترازنامه تاریخی سیر -

  سازمانی ساخت
  انسانی نیروي و مدیریت -
  اداري سازمان -
  احتیاطیریزي  برنامه -

  عملیات
 تفعالی و صنعت به مربوط مباحث -
 هویت -
 مکان -
 مجوزها -
  سازمان و ساخت -
 تولیدراي بریزي  برنامه -

  مالیي  برنامه
  يگذار سرمایه ي بودجه -
  آماري يها نسبت وها  داده -
 يگذار سرمایه بازده -
  آینده در مالی وضعبینی  پیش -

  خطر مدیریت
  خطر کاهش يها روش -
  فعالیت از خروج راهبرد -

 مختلف يها پیوست
 شخصی درآمدهاي تصور -
 موارد سایر -

  مقدمه
  کار و کسب شرح -

 بنگاه تأسیس چگونگی
 مدیران -
  مدیرههیات  و مدیران گروه -
  گروه مأموریت وها  هدف -
  کار و کسب بنگاه هویت و فلسفه -
 جغرافیایی بازارهاي -
 آینده منظر -

  مدیریتیي  خالصه
  اصلی يها هدف -
  فروش اطالعاتي  خالصه -
 راهبرديیابی  اهجایگ -
 راهبرديپیمانی  هم -
 کاري امتیازهاي و مجوزها -
 کلیدي يها مزیت -
 نیاز مورد منابع -

  بازاریابی
  تولیدي محصول ترکیب -
  فروش برآورد -
  جاري زمان در محصول ترکیب تحلیل -
  رقابت تواني  درباره تحقیق -
  بازار تحلیل -
  بازاریابی راهبردهاي وها  هدف -
  گذاري قیمت سیاست -
  تشویقی يها روشف و تبلیغات -
  فروش مدیریت -
  فروش از بعد خدمات و توزیع -
 )SWOT( تهدیدها وها  فرصت ضعف، نقاط قوت، نقاط تحلیل و تجزیه -

  
ي  مـاده آي  صـفحه  1 ،250 از بـیش  کـه  دارد وجـود  1)جعبـه  در کار و کسب( باکس این بیزنس نام به دیگريافزار  نرم
 کـه شـود   می عرضه 3پیشرفته و 2پایه شکل دو درافزار  نرم این .کند می عرضه خریدار به را کار و کسب يها گزارش تدوین
 تـا  اسـت ارائـه شـده    مختلـف  امکانـات  هـم افـزار   نرم این در .دارد قیمت آمریکا دالر 200 حدود آن ي پیشرفتهي  نسخه

ـ افزار  نرم این .دهد قرار آماده صفحات در را خود نیازهاي بتواندکننده  مصرف  کـار  و کسـب  يهـا  طـرح  مستندسـازي راي ب
  .است شده آورده آمادهي  صورت صفحه به آن در قراردادها وها  درخواست انواع زیرا بگیرد قرار استفاده مورد دتوان می

                                                       
1- Business.in.a.box 
2- Basic 
3- Pro 



 69  موضوع ادبیات بر مروري -سوم فصل

 
 

 ي وصـله ح از یقـین  بـه  کهرسد  افزار می نرم صدها وها  ده به کار و کسب طرح تدوینراي ب موجود هايافزار نرم فهرست
 و اسـت  عمومی آن، مورد یکجز  به ها،افزار نرم ایني  همه شد، ذکر کهطور  همان این، وجود با .است خارج حاضر گزارش

 را امکـان  ایـن  هـا افزار ي نـرم  همـه  و است مشابه ،شود می بحث که اجزایی موارد تمام در .ندارد ارتباط آب بخش به تنها
 داشته خود احتمالی يگذار سرمایه زیان و سود از تصویري نهایت در بتوانند ها آن از کنندگان استفاده کهآورد  وجود می به

 هـا  آن در کـه کننـد   مـی  ارائـه  هم را خاص يها فعالیت ي ویژه يها نسخه هاافزار نرم مواردي در که است توجه قابل .باشند
افـزار   نرم ساخت مشابه يافزار نرم هاي ستهب این ساخت .است گرفته قرار نظر مد خاص يها فعالیت در رفتاري يها ویژگی
  .است اي ساده نسبت به کار ها آن تدوین بنابراین و است اصلی

 ي دهـه  اوایـل  در است، بوده کامفارافزار  نرم تدوین مبناي که دستورالعملی نیز انتشاریافته و چاپی متون چارچوب در
 کتـاب  ایـن  .اسـت  یافته انتشار 1صنعتی يپذیر امکان مطالعاتسازي  آماده راهنماي نام به کتابی در یونیدو توسط 1990

 بـه  و داشـته  کـاربرد  صنعتی يها طرح سوددهی و يپذیر امکان دستورالعملي  راي تهیهب مرجع کتابهاي از یکیعنوان  به
 طهـري میرم آقایـان  توسـط  دو هر که دارد وجود آن از ترجمه دو هم فارسی زبان در .است شده ترجمه مختلف يها زبان
ارائـه   مختلـف  محققـان  توسـط  مختلف يها زمانسا وها  وزارتخانه درها  ترجمه این ازاي  برگزیده گذشته آن از .است بوده

 آن از صـنایع  وزارت کـه  کـرد  اشـاره  توجیهی يها طرح تدوین راهنماي عنوان بااي  نوشته بهتوان  می جمله از .استشده 
  .کنند رعایت را آن ضوابط کهخواهد  می صنعتی يها طرح کنندگان تدوین از وکند  می استفاده دستورالعملعنوان  به

 طـرح  تـدوین  کلی مفهومي  گیرندهبر در که مختلف عناوین با نیز گزارشاتی جهان مختلف کشورهاي در این، بر عالوه
 تجـاري  – مـالی  يها طرح نگارش هاي قاعده و اصول به آن مختلف يها بخش در که است یافته انتشار است، 2وکار کسب
 ایـن،  وجـود  با .است آب بخش درمالی  -تجاري يها گزارش تدوین مراجع ینتر بزرگ از یکی جهانی بانک .کند می اشاره

 کارشناسـان  کـه  هرچنـد  اسـت  نشـده  مدونها  گزارش نوع این تدوینراي ب دستورالعملی هم بانک این مستندات بین در
 به بسته کارشناسی، گروه هر وکنند  می تدوین را خود يها گزارش شد، اشاره آن به باال در که کلیي  براساس قاعده بانک

 ارائـه  را مطـالبی  مختلـف  يهـا  بخـش  مـورد  در متفـاوت،  ضعف و شدت با را مختلف يها بخش خود، تیم مدیري  سلیقه
 نوشـته  بخـش  ایـن  به طمربو يها گذاري سرمایه و آب بخش مورد در جهانی بانک در که گزارشیها  ده به نگاهی .کند می

  .دهد می نشان را مختلف يها بخش برتاکید  بودن اي سلیقه اینوضوح  به است، شده
 چـارچوب  در بـیش  و کـم  دسـتورالعمل  ایـن  که است شده تهیه دستورالعملی صنعتی يها راي فعالیتب هم ایران در

 .کننـد  تهیـه  را خود يها خواهد گزارش می بانکیي  شبکه از منابع دریافت متقاضیان از کامفارافزار  نرم نیاز مورد اطالعات
 در مثـال عنـوان   بـه  .کند مین نگاه وام درخواستي  تهیه زمان وضعیت به و است غیرواقعی بسیار مواردي در دستورالعمل
فـاکتور   پـیش  سه کم دست خود نیاز موردآالت  ماشین از یک هر مورد در که است شده خواسته متقاضیان از دستورالعمل

                                                       
1- Manual for Preparation of Industrial Feasibility Studies 
2- Business Plan 
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 دریافـت  کـه دانند  روشنی می به دارند، آشناییآالت  ماشین خریدراي ب قیمت درخواست وضعیت به که کسانی .دهند ارائه
 تقریبـی  هـاي فاکتور پـیش  بشود محدود مورد چند در یا زمان یک در است ممکن .نیست عملی کاري قیمتفاکتور  پیش

 .باشند کرده سندپردازي واقع درفاکتور  ي پیش ارائه مراجعکه  آن مگر نیست ممکن هرگز کار این تکرار ولی آورددست  به
 از یـک  هیچ زمان آن در زیرا است مشهود بسیارسنجی  امکان يها ي گزارش تهیه نخستین مراحل درویژه  به دشواري این

 آشنایی نمایند، يبردار هبهر ها آن از بتوانند شاید که امکاناتی و خود طرح ي برگزیدهفنی  دانش بهدرستی  به انگذار سرمایه
 .شود می کاربردي وجاهت فاقدآالت  ماشین خرید درخواست نوع هر بنابراین ،ندارند

  مرتبطماخذ  و منابع شناسایی - 3-2

مالی نشان دهد، در گـزارش بررسـی ادبیـات     –اي که تا حدودي مسایل و معیارهاي انجام مطالعات تجاري  بررسی مجموعه
افزارهـاي   ي قابل توجه این است که منابع در دو بخـش نـرم   نکته. شود یل در این بخش تکرار نمیهمین دل آورده شده است و به

هـاي   پـذیري طـرح   کـردن امکـان   در ایران هم وزارت صنایع دسـتورالعملی بـراي مشـخص   . کاربردي و متون مکتوب وجود دارد
ي پوشش آن بخش صنعت اسـت و بـراي    ولی حوزهصنعتی ارائه کرده است که از نظر کلی با دستورالعمل حاضر سازگاري دارد 

  .مواردي کاربرد دارد که صنعتگران بخواهند از سیستم بانکی ایران وام و منابع مالی مشارکتی دریافت نمایند

  المللی بررسی تجربیات ملی و بین و گردآوري شناسایی، - 3-3

 دسـتورالعمل  ملـی ي  تجربـه  بخـش  در .ردکـ  اشاره مستندات گروه دو بهتوان  المللی می بین و ملی تجربیات مورد در
 .شـود  مـی  محسوب شده انجام کارهاي از اي نمونهها  پروژه ارزیابی گزارشاتي  راي تهیهب صنایع وزارت توسط شده تدوین

   .است نشده شناسایی باشد، پذیرفته را استاندارهایی یا باشد دستورالعملی که گزارشی نوع هیچ آب بخش در
طـور   همان اگرچه، .دارد وجود آب يها پروژه ارزیابی مورد در جهانی بانک يها ي گزارش مجموعهالمللی  بین بخش در

ـ  دستورالعملی یک هیچها  گزارش این شد، گفته که  تشـابه  نیسـت،  آب بخـش  در مـالی  - تجـاري  گـزارش  تـدوین راي ب
  .شدبا داشته استاندارد تدوینراي ب چارچوبی خودتوان  ها می گزارش این بین ساختاري

 مسـتندات  در بخـش  ایـن  بـه  مربـوط  مـوارد  و آب بخـش  مورد در سند هزار شش حدود کهدهد  می نشانها  بررسی
 پرداختـه  جهان مختلف کشورهاي در آب بخش مختلف مباحث به ها آن در که دارد وجود جهانی بانک توسط انتشاریافته

 وجـود  هـم  ایـران  جنـوبی  و شمالی مختلف رهايشه در آب بخش مورد در ییها گزارش مجموعه این بین در .است شده
هـا   گزارش پوشش بنابراین .شود می مربوط کشورها این به جهانی بانک اعطایی يها وام به نوعی به همه مطالعات این .دارد

 کـه  گفـت تـوان   مـی  دیـدگاه  این از .است اعطایی يها وام مورد در شده انجام يها پیشرفت یا آن امکانات و بخش ارزیابی
   .دهد می پوشش را آب بخش مختلف موارد ارزیابی به مربوط يها خواسته بیش و کمها  زارشگ
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 اسـت،  یافتـه  اختصـاص  تجاري -مالی مطالعات تدویني  تاریخچه به که اي جداگانه جلد در ها گزارش این از فهرستی
 بفرمایید کند، هماهنگ تواند نمی آب مطالعات دفتر اگر حاال است شده داده اسفندیاري آقاي به جلد این .است شده ذکر

 رسـمی  هـاي  گـزارش  قالب در ها آن از بخشی کهاند  شده عرضه متفاوت يها مجموعه در مطالعات .بدهم شما به دوباره تا
 گـروه  در هـم  تعـدادي  و عمـومی  هـاي  گـزارش  چـارچوب  در تعدادي بخشی، هاي گزارش ي مجموعه دراي  عده کشوري،
 شـود،  مـی  نگریستهها  نمونه این به دقت به وقتی این وجود با .است شده تدوین غیرمستند یا مستند تحقیقی هاي گزارش

 ارزیابی مورد در شده شناخته روند و جهانی بانک تفکري  هسته همان واقع در که هستند مشابه نگرشی داراي ها آن اغلب
 يهـا  زبـان  بـه  تـوان  مـی  ها آن بین در که است شده تدوین مختلف يها زبان به ها گزارش .است بخش عملکرد و ها پروژه

   .کرد اشاره آن امثال و روسی پرتقالی، ژاپنی، هندي، عربی، مثل ملی يها زبان و فرانسه، و انگلیسی مثل المللی بین
خـش  هاي ارزیابی ب تواند وجود استانداري نانوشته را براي تدوین گزارش ي باال می قدر مسلم این است که نگاهی به مجموعه

تدریج و با پیشـرفت   ها از نظر قالب کلی بدون تغییر باقی مانده است، به این استاندارد که در طول سال. آب مورد تایید قرار دهد
هـاي ارزیـابی در سـطح جهـانی بـا       توان گفت که تـدوین گـزارش   بنابراین می. تر یافته است الکترونیکی جزییات و تفصیل بیش

گـذاري   هاي بـاال از نظـر مراحـل نگـرش بـر سـرمایه       الزم به تذکر است که وقتی گزارش. ه استاستانداردهاي خاص همراه بود
ي انجـام   ها یکسان نیست و هرقدر گـزارش بـه مرحلـه    توان دید که در مراحل مختلف عمق تحلیل موضوع بندي شود، می دسته

  .تر صورت پذیرد ذاري با دقت و اطمینان بیشگ یابد تا سرمایه شود، دقت در تحلیل افزایش می تر می گذاري نزدیک سرمایه
. ارائه شده اسـت  ها آني آب اجراء شده است که در زیر اطالعات کلی مربوط به  در بانک جهانی متجاوز از سه هزار پروژه

گـذار خصوصـی در    کشور جهان سـرمایه  56میالدي تا زمان حاضر در  1990ي  دهد که در فاصله اطالعات موجود نشان می
در بـین منـاطق   . ي عملیات مالی رسیده است ي خاتمه پروژه به نقطه 381در این فاصله . هاي آب مشارکت کرده است هپروژ

ترین سـهم را داشـته اسـت و در     هاي مورد بحث، بزرگ درصد از پروژه 46مختلف جهان، آمریکاي التین با در اختیار گرفتن 
  .دهد ها را تشکیل می درصد کل پروژه 37است که این رقم پروژه زیر فشار مالی متوقف شده  41طول این مدت 

المللی  بین يها زمانساتر  بیش .دهد می انتشار را آب بخش به مربوط يها گزارش که نیست مرجعی یگانه جهانی بانک
 و دارنـد  پـروژه  جهـان،  کشـورهاي  در آب وضعیت بهبود و آب بخشي  توسعه مورد در کشوريدهی  ي وام زمینه در فعال

ـ  مـالی تـامین   در آسیاییي  توسعه بانک مثالعنوان  به .دهند می انتشار را آن يها گزارش  در آب بخـش  يهـا  راي پـروژه ب
 پروژه يها شکل گزارش به هم آسیاییي  توسعه بانک يها پروژه يها گزارش کلی شکل .است بوده فعال آسیایی کشورهاي

 تبعیـت  امر این دلیل یک .کند می پیروي جهانی بانک يها گزارش کلی چارچوب از و دارد زیادي شباهت جهانی بانک در
  .است جهانی بانک رفتاري الگوهاي ازالمللی  بین يها زمانساتر  بیش کلی

 ارزیـابی  مطالعـات  مـورد  در سـند  میلیون 20 از متجاوز به اینترنتي  شبکه در جهان موجود اطالعات بین در بررسی
 هنـوز  باشـد،  آمـده  تکـراري صـورت   وجو به جست در سندها این از نیمی شود تصور اگر حتی کهکند  می اشاره آب بخش
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 با که ییها تر گزارش بیش در هم آب بخش يها بررسی چارچوب صورت هر در .است مالحظه قابل موجود مستندات تعداد
  .است مشترك ،شود می تدوین وام دریافت هدف



 

 

  4فصل 4

  مطالعات بعادا تعریف ومساله  بیان
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صل چهارم عاد مطالعات -ف   بیان مساله و تعریف اب

  کلیات -1- 4

 .شـود  می انجام مطالعات اینراي ب استانداردگذاري و کردن همسان هدف بامالی  -تجاري مطالعات تدوین دستورالعمل
 چـارچوبی  جهانی ياستانداردها و کشور در مالی تامین بر حاکم ضوابط به عنایت با که است شده تالش حاضر گزارش در

 و نمایـد  مـدون  هـم  را مطالعـه  تدوین الگوهاي مفاهیم، بیان ضمن تا کوشد می دستورالعمل .شود تنظیم مطالعاتراي ب
   :دارد ضرورت نکته چند به عنایت موضوع به پرداختن از پیش .کند مشخص شود، روشن باید که را کاري زوایاي

و در این چارچوب موارد فنی کـه بایـد در دسـتورالعمل گنجانیـده      مالی است - دستورالعمل براي مطالعات تجاري -1
  .هاي توجیهی محدودتر است گزارش ي این رده از مطالعات است که در مقایسه با شود، تنها در محدوده

شود، محور مطالب مواردي است که به بخـش آب ارتبـاط    جا که دستورالعمل براي بخش آب نوشته می از آن -2
 .شود اردي که هیچ کاربردي در بخش آب ندارد از دستورالعمل حذف میکند و مو پیدا می

چه محـور اصـلی و منظـور ایـن دسـتورالعمل اسـت،        گیرد ولی آن ها را دربر می بخش آب طیف وسیعی از فعالیت -3
گـذاري طلـب    گذار خصوصـی را بـراي سـرمایه    دولت مشارکت سرمایه ها آنهایی از بخش آب است که در  فعالیت

بنـابراین در نهایـت   . گذاري ذکر شـده اسـت   ها هم الگوي رفتاري در قانون سرمایه و در این قبیل مشارکتکند  می
کنـد، در دسـتورالعمل دیـده     گذاري ارتباط پیدا می باید مباحثی که به ترازسازي و ایجاد بازدهی اضافی در سرمایه

ارتباط است و بنابراین زمانی که ایـن   کلی بی هاي بخش آب به توجه است که این مباحث به سایر فعالیت قابل. شود
 .هاي اخیر فاقد کاربرد خواهد بود شود، بخش کار گرفته می دستورالعمل براي آن مباحث به

شـود، بایـد بـه     بینی می گذاري در دستورالعمل پیش که افزودن یک بخش براي ترازسازي سرمایه با وجود آن -4
هیچ عنوان از نظـر سـاختاري بـا     د دستورالعمل چارچوبی دارد که بهاین نکته هم اشاره شود که در سایر موار

به بیان دیگر، دستورالعمل هیچ شکل . ها تفاوتی ندارد تجاري براي سایر فعالیت -دستورالعمل مطالعات مالی
تجـاري   -ي مـالی  ي حضور دولت در اقتصاد باشد، ندارد و در هر صورت هـیچ مطالعـه   اي که دربرگیرنده ویژه
با این اوصاف نباید تصـور شـود کـه چـون دولـت در      . تواند اصول کلی ارزیابی سودآوري را نادیده بگیرد نمی

در اصـطالح گفتـه   . شـود  قسمتی از فعالیت حضور دارد، مبانی و ضوابط نگـارش دسـتورالعمل متفـاوت مـی    
تـوان منـابع    انـد و مـی   اريگذ ها در نهایت باید ثابت کنند که از نظر بانک قابل سرمایه شود که تمام پروژه می

 .مصرف کرد ها آنبانکی را براي 

 شـده  تنظـیم  ،شـود  مـی  بیان زیر در که یشرح تجاري به -مالی مطالعات تدوین دستورالعمل باال، ضوابط به عنایت با
 بتوانـد  قوهبالگذار  سرمایه تا شود داده نشان دقیق مطالب کاربردي يها ي نمونه ارائه با که است شده تالش متن در .است

گذار  سرمایه و بپردازندگذار  سرمایه فعالیت ماهیت ارزیابی به بتوانند آن به مراجعه با نمسووال که نماید مدون را گزارشی
 .نمایـد  مشـخص  را آن احتمـالی  زیـان  یـا  سـود  و کنـد  ارزیابی را خود يگذار سرمایه دستاورد بتواند آن به عنایت با هم

 بـر  در راتجـاري   -مـالی  مطالعـات  گـزارش  تـدوین  مختلـف  يها جنبه است، شده آورده ملدستورالع این در که مواردي



 هاي آب و بازرگانی طرح) مالی(دستورالعمل مطالعات تجاري   76

 

 سـبب  مـوارد ي  مجموعـه  رعایت این، وجود با .ندارند یکسانی اهمیت و وزن ،عرفي  قاعده به مطالب ایني  همه .گیرد می
  .است شده مطرح مختلف موارد زیر در .شود قانونمند مطالعات کهشود  می

  لدج روي تدوین - 2- 4

 کلـی  تصـویر  زیـر  نمودار در .شود انجام باید خاص چارچوبی به عنایت با مالی – تجاري يها گزارش جلد روي تنظیم
 مشـخص  مطالعات نوع باید جلد روي در ،شود می دیده نمودار در کهطور  همان .است شده آورده استاندارد جلد روي یک

 و مطالعـات ي  تهیـه  تـاریخ  دیگـر،  مهـم  اطـالع  دو .باشـد  مشخص باید کننده تهیه نام و پروژه نام آن بر عالوه .باشد شده
 تکمیل پروژه نمسووال توسط باید است، شده مشخص ) ---( چین خط با نمودار در که مواردي .است تجدیدنظري  شماره

  .شود ائهار نمودار استاندارد با باید جلد روي موارد سایر در .کند می تغییر پروژه هر در که است بدیهی و شود
 قـرار  توجـه  مرکـز  در پـروژه  آن و اسـت  خاص ي پروژه یک به مربوطمالی  -تجاري مطالعات چون که است توجه قابل

 چـارچوب  این در .شود اشاره گزارش ایني  کننده تهیه تفصیلی مشخصات به جلد روي در که نیست الزامی هیچ ،گیرد می
  .شود می آورده شگزار جلد روي درکننده  تهیه نام حالت بهترین در

مالی    - تجاری   مطالعات  
برای

-----ی   پروژه    

---------: کننده تهيه  

١٣-- / -- / -- : تـاريخ تـدوين  

--------- : نظر   تجديد   

  
  مالی - تجاري مطالعات گزارش جلد روي تصویر -1- 4 نمودار

 يهـا  طرح در .نیست شده پذیرفته استاندارد جلد روي در اضافی اطالعات و متفرقه يها نوشته تجاري، آرم از استفاده
 مـتن  رعایـت  ضـمن  وب،چـارچ  ایـن  در .اسـت  شـده  پیشنهاد هم تزیینی جلدهاي است، یافته الکترونیکی کاربرد که نو

 در بحـث  مـورد  کـار  و کسـب  به مربوط که تصاویري و متقاضی تجاري آرم ،کننده تهیه بنگاه تجاري آرم باال، در ذکرشده
  .شود می ارائه طراحی با جلد روي که است شده دیده مواردي در بنابراین .شود می آورده باشد، پروژه
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 آورده شـده،  مـدون  یشـکل  به هم گزارش در مطالعات مورد در اضافی تاطالعا است الزم جلد، روي اطالعات بر عالوه
 در اطالعـات  این .شود آورده گزارش جلد از بعد درست اضافیاي  صفحه در باید سازمانی اطالعات و تاریخی سوابق .شود

 صـفحه  ایـن  عاتاطال .است شده آورده نمودار در نمونهي  صفحه این تصویر .شود می نامیده جلد داخل اطالعات اصطالح
  .دهد می نشان پروژه در را اندرکاران دست ینتر اصلی واقع در

ــروژه   ---------------- : نام مـدير پ
ــويب ١٣-- / -- / -- : تاريخ تص

ــروژه  ------------ : امضای مدير پ
  ----------- : مهر سـازمان 

 ----------- : نام مدير فنی و کنــترل کيفــی
ــويب    ١٣-- / -- / -- : تاريخ تص

----------- : امضای مدير فنی و کنـترل کيفـی  

: پـذيرش پـروژه  
ــذيرش --------------- : نام مسئول پ

١٣-- / -- / -- : تـاريخ پـذيرش  
ــذيرش ---------- : امضای مسئول پ

------------------- : مهر سـازمان 

ــروژه ــروژهاطالعات مربوط به تصویب پ اطالعات مربوط به تصویب پ

  
  مالی -  تجاري مطالعات گزارش جلد داخل تصویر -2- 4 نمودار

 اطالعـات  یـافتن  رسـمیت  .سـازد  می را آن داخل و گزارش جلد روي اصلی ي شاکله ذکرشدهي ا صفحه دوي  مجموعه
طـور   بـه  بایـد  گزارشي  کننده دریافت و کننده تدوین گروه دو نیزدلیل  همین به و است مهم بسیار گزارش در شده مدون

 اسـتفاده  همین ،شود می گرفته نادیده موجود يها تر گزارش بیش در که ییها قسمت از یکی .کنندتایید  را گزارش رسمی
 گـزارش  محتـواي  یـافتن  رسـمیت  زااي  نشانه گروه دو سازمانی مهر .است اقدامات به دادن رسمیتراي ب سازمانی مهر از

 فاقـد  گـزارش  کپـی  نـوع  هـر  .کرد تلقی مخدوش را آن باید باشد، مهر دو این فاقد گزارش ازاي  نسخه اگر واقع در .است
 مـوارد  تمـام  در باید پروژه تصویب به مربوط اطالعاتي  صفحه در .باشد داشته رسمی کاربردي دتوان مین و است وجاهت

  .باشد مهر با همراهتایید 
 همیشـه ي تاییـد   صـفحه  ،شـود  می تدوین مختلف کشورهايراي بالمللی  بین کارشناسان کمک با که ییها گزارش در

 ارسال گزارش همراه که اي نامه از استفاده با گزارشتایید  به دادن رسمیت وماند  می باقی سازمان داخلی اسنادصورت  به
هـا   گزارش کدگذاري .پذیرد می صورت دیگر، سوي از ،شود می داده صیصتخ گزارش به که اي شماره و سو، یک ازشود  می
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 از متفـاوت  کـدي  نهـایی  نیمـه  يهـا  گـزارش  بنـابراین  .دارنـد  مـاهیتی  چـه ها  گزارش کهدهد  می نشانها  زمانسا این در
صورت  به سازمان اداسن در که دارند را خود خاصتایید  کاربرگ گزارش گروه دو هر این، وجود با .دارند نهایی يها گزارش
  .شود می نگاهداري بایگانی

  مدیریتیي  خالصه تدوین - 3- 4

ي مطالعات در جلدهاي مختلف  در مواردي که مجموعه. اي از مندرجات گزارش است ي مدیریتی در واقع خالصه خالصه
شـرح   اصلی به هاي فصلطور کلی این خالصه باید در سر به. ي مدیریتی باید براي هر جلد نیز تدوین شود آورده شود، خالصه

  : زیر تدوین شود
 اصلی هاي هدف −

 ي اطالعات گزارش خالصه −

 یابی راهبردي جایگاه −

 پیمانی راهبردي هم −

 هاي کلیدي مزیت −

 منابع مورد نیاز −

 اقاماتی که باید صورت پذیرد −

 منظر آینده −

 خطرات احتمالی −

 هاي گزارش توصیه −

 ها و دستاوردهاي گزارش فتن توصیهگر نتایج نادیده −

 امکـان  حـد  در مطالـب  کـه  است این اصلی شرط .شود تدوین خود خاص هاي قاعده با باید ها سرفصل این از یک ره
 مـدیریتی، ي  خالصـه  در کـه  شود عنایت باید بنابراین .بدهد نشان را اصلی متن يها نوشته کلی ي چکیده و باشد مختصر
 بـار  نخسـتین راي ب ،شود می آورده مدیریتیي  خالصه در هک مطالبی از یک هیچ وشود  می آورده طرح متن ازاي  برگزیده

   .شود می داده توضیح مدیریتیي  خالصه اصلی هاي سرفصل از یک هر زیر در .شود مین نوشته گزارشي  مجموعه در

  اصلی يها هدف - 1- 4-3
ـ  کارفرمـا  ي برانگیزنـده  و مشوق اصلی يها ي خواسته گیرندهدربر بخش این  بایـد  مـوارد  .اسـت  گـزارش راي اجـ راي ب

 سـد  سـاخت  از اصـلی  يهـا  هـدف  ،شود می ساخته سد یک وقتی مثالعنوان  به .شود درج ارجاع قابل و مشخصصورت  به
   :باشد زیر يها فصلسر از مورد چند یا یک دتوان می

  خاص مناطقی یا منطقه یک در شرب بخش به )موجود وضع بر مازاد( رسانی آب  -الف
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  خاص مناطقی یا منطقه یک در کشاورزي بخش به )موجود وضع بر مازاد( رسانی آب  -ب
  خاص مناطقی یا منطقه یک براي )موجود وضع بر مازاد( انرژي و برق تامین  -ج
  خاص مناطقی یا منطقه یک در جمعیت دادن اسکان  -د
  خاص مناطقی یا منطقه یک روستایی یا شهري بافت بازسازي  -  ه

  :شود عنایت یرز اصول به باید گزارش اصلی يها هدف بیان در
 هـدفی  بـه  وقتـی  .شـود  دیـده  طرح اجراي با ها آن تامین چگونگی و باشد ارجاع قابل طرح طول در ها هدف -1

 طول در چگونه کیفی و کمی نظر از واقع در و دارد ماهیتی چه هدف این که شود روشن باید شود، می اشاره
 روش در مهـم  اصـول  از یکی وضعیت گیري ازهاند معیارهاي با هدف پیونددادن .شود می ارزیابی طرح ي دوره

 و شـود  ارائـه  وضـعیت  گیـري  اندازه هاي روش یا روش باید هدف هر براي اوصاف این با .است ها هدف تدوین
 .شود دیده آن از بعد هاي سال و طرح اجراي ي دوره طول در هدف تحول روند

 بـودن  عملیـاتی  و خواسـت  نظـر  از عدرواقـ  و نرسـد  شـعار  مـرز  بـه  کـه  باشـد  چنـان  ماهیت نظر از ها هدف -2
 یـک  شـرب  آب تـامین  سـد  یـک  سـاخت  از هدف که شود می گفته وقتی مثال عنوان به .باشد تشخیص قابل

 ذکـر  هـدف  ایـن  کنار در نباید مثال عنوان به .شود همراه حاکمیتی شعارهاي با نباید هدف این است، منطقه
 .اسـت  خـاص  ي منطقه آن مردم زندگی سطح تقايار جهت در دولت تعهدات به دستیابی هدف یک که شود

 اسـت  ایـن  آن و است شده اضافه ها هدف به اي ناگفته پیوند شود، می اعالم هدف عنوان به اخیر موضوع وقتی
 بـاال  بحـث  مورد ي منطقه درکه  آن یا است زندگی سطح ارتقاي در موضوع ترین مهم منطقه در رسانی آب که

 از را طـرح  از دفـاع  واقـع  درکـه   آن مشـابه  مبـاحثی  یـا  دارد اهمیـت  نقاط سایر از بیش زندگی سطح بردن
 بهتـرین  .کاهـد  مـی  طـرح  اي حرفه ارزش از واقع در پیوندها قبیل این ذکر .سازد می خارج ارزیابی ي محدوده

 بدون که گیرند می قرار شرب براي رسانی آب پوشش تحت نفر چند که شود ذکر روشنی با که است این وضع
 در بایـد  هـم  شـرب  آب از برخـورداري  بـر  گـذاري  ارزش .ماننـد  مـی  محروم آب این از سدسازي طرح اياجر

 هـا  هـدف  مورد در دیگر بیان به .شود همراهها  بیماري انواع از جلوگیري و مردم زندگی سطح بهبود چارچوب
  .یابد کاهش حد ترین کم به ها ارزیابی جریان در قضاوتی مشکالت تا باشد شفاف امکان حد تا ها ارزیابی باید

 به تواند نمی طرح یک که است این شده پذیرفته اصول از یکی .بگذرد بودن عقالیی مرز از نباید ها هدف تعداد -3
 بـین  مسـتقیم  پیونـد  که باشد چنان ها هدف تعداد است الزم و بپوشاند عمل ي جامه هدف شماري بی تعداد
 در هـا  هـدف  از یـک  کدام که شود مشخص باید اوصاف این با .ودش تایید قابل عقالیی نظر از ها هدف و طرح

 طـرح  بـا  مسـتقیمی  ارتبـاط  کـه  هایی هدف و پوشند می تحقق ي جامه عقالیی حدي در طرح اجراي جریان
  .شوند برده نام طرح هاي هدف شمار در نباید یابد می تحقق طرح اجراي با ها آن از کمی درصد یا ندارند
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 در .نباشد پیوند -در -پیوند و غیرمستقیم حاصل و باشد داشته شده انجام کار با مستقیم ارتباط باید ها هدف -4
 ها آن ذکر باشد، نداشته طرح از برخاسته رفتارهاي و طرح با مستقیمی ارتباط ذکرشده هاي هدف که مواردي

 ایـن  در .کـرد  ارزیـابی  را طـرح  نتـوان  دقت به و بگیرد قرار ابهام از اي پرده در طرح ارزیابی که شود می سبب
 ارتبـاط  واقـع  در که شود ذکر هایی هدف فقط و شود خودداري بحث مورد هاي هدف ذکر از است الزم موارد

 شـرب  آب مـردم  وقتی که شود گفته است ممکن مثال عنوان به .است گیري اندازه قابل طرح با ها آن مستقیم
 از یکـی  هـم  وبا شیوع از جلوگیري بنابراین .یابد می کاهش منطقه در وبا خطر آشامند، نمی آلوده آب و دارند
 و فرعـی  دستاورد یک با و شیوع از جلوگیري که است این واقع امر .باشد تواند می سد یک ساخت هاي هدف

 شرب آب تامین از مستقیم هدف یک عنوان به را آن توان نمی ولی باشد تواند می شرب آب تامین غیرمستقیم
  .کرد محسوب منطقه یک براي

 در وکند  می کمکها  هدف به یابیدست به طرحراي اج و کار انجام چگونه که شود مشخص باید مدیریتیي  خالصه در
ي  خالصـه  درهـا   هـدف  به دستیابی چگونگی کردن مشخص اوصاف، این با .شود می برآوردهها  هدف این چگونه صورت هر

 .کنـد گیري  تصمیم طرح ماهیت مورد درتر  بیش شفافیت با دتوان یم مدیریت مطلب این ذکر با زیرا است الزامی مدیریتی
 مطالـب  بـه  مورد هر در و باشد وار فهرستصورت  به باید مدیریتیي  خالصه در ها آن به دستیابی يها روش وها  هدف ذکر

ـ  می است، شده درج اصلی سند در که مطالبی به ارجاع .شود اشاره طرح اصلی سند در مندرج  بـا  و پرانتـز  روند در دتوان
 .باشد گزارش در مربوط بند یا قسمتي  شماره ذکر

  گزارش اطالعاتي  خالصه - 2- 4-3
 ایـن  در .شود آورده شدهبندي  دسته يها چارچوب قالب در کالن و کلیصورت  به گزارش اطالعات باید قسمت این در

  :مت باید به موارد زیر عنایت شودقس
 دارنـد  کلیدي نقش اهمیت نظر از که باشد مواردي در باید موضوع نبیا اولویت :کلیدي هاي داده بیان اولویت −

 . شوند اطالعاتی محسوب می اقالم ترین مهم و

 يهـا  داده یعنـی ( اطالعـات  فقـط  بایـد  بخـش  ایـن  در کـه  داشـت  عنایـت  بایـد  :شده پردازش هاي داده ذکر −
 اصـلی  يهـا  داده به تنها مدیریتی ي خالصه. ها نباید در این قسمت آورده شود و داده شود آورده )شده پردازش
تـامین   در آن اهمیت و سدسازي مورد در وقتی مثالعنوان  به .باشد داشته عنایت باید گزارش درشده  پردازش

 آن شـرب  آبتـامین   درصد به تنها باید مدیریتیي  خالصه در ،شود می صحبت خاصي  منطقه یک شرب آب
 --- مـدت،  طـول  در ،--- سـد  سـاخت  با کهشود  می آورده ارشگز در بنابراین .شود اشاره سد توسط منطقه
 درشـود   مـی  منجـر  درصـد  ایـن  به یابیدست به که محاسباتی .شود تامین می ---ي  منطقه شرب آب از درصد

  .است شده آورده گزارش
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 ونمتـ  بـه هـا   نوشـته  کـه  نیست الزامی مدیریتیي  خالصه در :اصلی متن به مورد به مورد ارجاع از خودداري −
گزارش ارجاع داده شود زیرا فرض بر این است که تاییدکنندگان گزارش صحت موضوع و ارجاع به مـتن   اصلی

ـ  مـتن  بـه  ارجـاع  باید حال همه در ولی اند، را تایید کرده  اطالعـات ي  کننـده ایجاد يهـا  داده بـه  رسـیدن راي ب
 .باشدپذیر  امکان

 کـه  نیسـت  نیـازي  و شـود  آورده بایـد  نهـایی  اطالعـات  مدیریتیي  خالصه در :نهایی اطالعات بیان بر تاکید −
ي مـدیریتی   شدن خالصه اي تنها سبب حجیم ذکر اطالعات واسطه. اي در این بخش دیده شود واسطه اطالعات

 .باشد حجم کم امکان حد در باید خالصه این عرفي  قاعده به که شود حال آن می

  راهبرديیابی  جایگاه -3- 4-3
 هـر  کـه  نیسـت  معنا آن به گفته این .شود بیان طرح هرراي اج مورد در راهبردي گرشین باید مدیریتیي  خالصه در
 راهبردي ساختی که هایی زنجیره قالب درها  طرح کهرساند  می را مفهوم این اما شود، راهبردي طرح یککلی  به باید طرح
 راهبـردي  نگـاه  ،گیـرد  مـی  قـرار  نظر دم شهريرسانی  ي آب شبکه وقتی مثالعنوان  به .شود داده نشان مدیریت به دارد،

 صنعتی يها طرح مورد در حتی .باشد داشته وجود باید پایداري  توسعه قالب به رسیدن و شبکه این بین که است پیوندي
 مـورد  در .شـود  مشـخص  راهبـردي یابی  جایگاه این باید آب، بخش در استفاده مورد دستگاههاي ساخت مانند آب، بخش

 ییهـا  فعالیـت  تمام مورد در .باشد طبیعت در آب منابع از استفادهسازي  بهینه دتوان می طرح هبرديرا جایگاه سد ساخت
 مـدیران  .اسـت  برخـوردار  خاص اولویت از راهبرديیابی  جایگاه موضوع ،کنند می پیدا ارتباط طبیعی منابع به نوعی به که

 قـرار  بـاالتري ي  رتبهم در پایداري  توسعه نظر از تصاداق کل طرح،راي اجي  نتیجه در که کنند حاصل اطمینان باید اصلی
 باشـد، تـر   بـیش  پایـدار ي  توسعه بر فعالیت اثر بودن مثبت از اطمینان هرقدر .شود می برخوردار بهتر امکانات از وگیرد  می

 .بود خواهد برخوردار باالتري راهبردي جایگاه از بحث مورد عملیات

  راهبرديپیمانی  هم - 4- 4-3
 یـا  اسـت  شده اجراء که است ییها فعالیت سایر و طرح بین راهبردي پیوندهاي نمایش راهبردي،یمانی پ هم از منظور

 در شـده  مطـرح  آب يها طرح مثل عمومی، يها فعالیت در خصوصی يگذار سرمایه يها طرح مورد در .است اجرا دست در
 مـورد  طرح مکمل دتوان می راهبردي نظر از که دیگري يها طرح به مدیریتیي  خالصه در که است بهتر دستورالعمل، این
 کـه  راهبـردي  پیمـانی  هـم  موارد از یکی ،گیرد می قرار نظر مد سدسازي وقتی مثالعنوان  به .بشود اشاره هم باشد، بحث

وجـود   بـه  دتوان می سد گرفتن قرار مکان حسب بر که است مختلفی يها صنعتو کشتي  توسعه کرد، اشاره آن بهتوان  می
   .کند می پیدا راهبرديپیمانی  هم نوعی صنعتی کشاورزي فعالیت با سدسازي فعالیتجا  این در .آید

توان  مین باشد، نداشته قرار ملی اقتصاداي  توسعه يها برنامه شمار در یا باشد نداشته وجودپیمانی  هم این که درحالتی
 از بخواهـد  اسـت  ممکـن  اصـلی  يگـذار  رمایهسـ  مجـري  مـواردي  در .داد قـرار تایید  مورد را سدسازيسازي  بهینه عامل
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 مکملاي  توسعه يها گذاري عنوان سرمایه به دارند، راهبرديپیمانی  هم يگذار سرمایه اصلی طرح با که ییها گذاري سرمایه
  .نماید دریافت دولت از راها  گذاري سرمایه این از مواردي امتیاز و کند استفاده خود اصلی فعالیت سوددهیراي ب

  کلیدي يها مزیت - 5- 4-3
 .شـود  می طرحراي اج به کردن توصیه سبب ها آن به عنایت که است مواردي ینتر مهم واقع در طرح کلیدي يها مزیت

 بـا  تنها وروشنی  به باید مدیریتیي  خالصه در ولی باشد شده ارزیابی وگذاري  ارزش طرح اصلی متن در بایدها  مزیت این
 تـا  شـود  مشخص گذاري سرفصل با یا گذاري شماره باها  مزیت است بهتر مورد این در .شود مطرح اصلی يها فصلسر قید

 بـرآورد  بـا  مزیت عنوان بیان است بهتر مورد هر در .بدهند تشخیص را کلیدي يها مزیت تمام بتوانند نگاه یک با مدیران
   .شود ایجاد عموم زندگی با آن اقتصادي و مالی جایگاه و مزیت بین پیوندي تا شود همراه کمی
درصـد از مـردم یـک     30رسانی براي شـرب بهتـر انجـام شـود و      شود که آب عنوان مثال وقتی ساخت یک سد سبب می به

ي خانوارهـاي یـک    ي آب در بودجـه  شود که هزینه توان گفت که این اقدام سبب می منطقه از مزایاي این آب استفاده کنند، می
شود کـه مزیـت کلیـدي تـامین آب شـرب       بنابراین دیده می. کاهش داده شوددرصد  10عنوان مثال معادل  ي خاص، به منطقه

میـزان معینـی کـاهش     ي ب به ي خانوار مردم منطقه ي آب شرب در بودجه ي الف، سبب شده است که هزینه براي مردم منطقه
ي الـف باشـد زیـرا در     از منطقـه تر  مراتب بزرگ اي به تواند منطقه ي ب می باید توجه داشت که در این عبارت، منطقه. داده شود

شـدن   کنند که فشار بر آن منطقـه سـبب گـران    ي دیگري تامین می ي الف آب شرب خود را از منطقه حال حاضر مردم منطقه
ي دیگـر   ي الـف آب شـرب خـود را از منطقـه     وقتی مردم منطقه. شود ي مردم منطقه می ي تامین آب و گرانی براي همه هزینه

بنابراین مزایاي تامین آب شرب با سد مـورد  . شوند سایر مناطق هم با کاهش عمومی بار تامین آب مواجه میتامین کنند، مردم 
 .شود کنند، کشانیده می اي که از آب این سد استفاده می بحث به مردمی وراي منطقه

  نیاز مورد منابع - 6- 4-3
 ارائـه  بخـش  ایـن  در کـه  جداولی و امارق .است مالی بار نمایش نظر از مدیریتیي  خالصه قسمت ینتر مهم بخش این

 نیـاز  مورد مالی اطالعات کلیات .شود دیده اصلی گزارش در تفصیل به اطالعات تمام ولی باشد خالصه بسیار بایدشود  می
 گـردش  سـالمت  بازپرداخـت،  وپـذیري تـامین    امکـان  از اطمینان حصول ،تامین يها روش نیاز، مورد رقم کل از عبارتند

 خطري  محاسبه که هرچند شود بحث هم مالی احتماالت مورد در اختصار به باید بخش این در .مالی هايتراز و نقدینگی
 اشـاره  مـالی  خطـرات  مـورد  در کلی يها یافته به باید تنها مدیریتیي  خالصه در دارد، خاص بخش یک اصلی گزارش در

 کـه  پـروژه  یـک  در اسـت  ممکـن  مثالعنوان  به .دارد وجود زمان یا نقطه کدام در مالیپذیري  آسیب که شود ذکر و شود
 ولی است ننشسته بار به پروژه هنوز که باشد سوم سال در مالیپذیري  آسیب کشد، می درازا به آن ساخت سال سه مدت

 بنـابراین  .شـود  گذاشته اصلی ي وثیقهعنوان  به که ندارد وجود خاصی داراییجا  این در ورسد  می اوجي  نقطه به مالی نیاز
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 امکـان  حد در و باشند داشته نظر مد را سوم سال وضعیت مالی،تامین  قراردادهاي در که کنند دقت باید اجرایی مدیران
  .بدهند قرار نظر مد را درازمدت مالی منابع درخواست خود قراردادهاي عقد در

  پذیرد صورت باید که اقداماتی - 7- 4-3
 .شود آورده مدیریتیي  خالصه در باید شود اجرا کاملطور  به طرح تا پذیرد صورت باید که اقداماتیي  مجموعه کلیات

 اقـدامات  بیـان  در .شـود  برده نام مجوز صدور مراجع ذکر با شود اخذ باید که مجوزهایی تمام است الزم چارچوب این در
 جزییات .بورزد ادرتمب باید اقداماتی چه به يتاخر و تقدم چه با بداند مدیریت تا شود رعایت ها آن زمانی تواتر است الزم

 کـه  شود گفته مثالعنوان  به .شود آورده بخش این در فعالیتی يها گروه باید ولی ندارد ضرورت قسمت این درها  فعالیت
 کـردن  فهرسـت  .---- از عبارتنـد  الزم يهـا  فعالیـت  فنی بخش در یا ---- :از عبارتند الزم يها فعالیت قانونی بخش در

 .است بخش این در ضروري اقدامات ي جمله از ها آن تواتر ذکر با اقدامات

  آینده منظر - 8- 4-3
 کجـا  بـه  کـار  عاقبـت  که این و است فعالیت ماهیت مورد در شخص دیدگاه از مختصر چارچوبی واقع در آینده منظر

 .شـود  محـدود  امکـان  حـد  درهـا   نوشته در خیالپردازي عامل که شود دقت است الزم آینده منظر بیان در .شود می ختم
 در حرکـت  مسـیر  از اسـت  يانـداز  چشـم  نهایت در و شود طی باید که است مسیري از اولیه طرحی واقع در آینده ظرمن

 مثـال عنـوان   به .کرد بیان مطلب صفحه نیم حدود باید آینده منظر مورد در .رسد می کجا به فعالیت هویت که این و آینده
 تکمیل از پس محیطی وضعیتي  دهنده نشان دتوان می آینده منظر است، سد پشت يها شبکه ایجاد فعالیت موضوع وقتی
 از بعد سال سه مدت ظرف که گفتتوان  می مثالعنوان  به .شود رعایت اختصار باید هم آینده منظر بیانراي ب .باشد طرح

 ایجـاد  شغلی فرصت تعداد ---- یایابد  می افزایش درصد 20 تا سد پیرامون محیط در مردم ي سرانه درآمد پروژه، تکمیل
 مباحـث  این که اصلی گزارش بندهاي به که نیست الزامی و ندارد ضرورت کار جزییات ذکر بخش این در اگرچه .شود می

 در و شـود  آورده گزارش متن در باید مطالب یکایک که است این واقع امر شود، انجام مستقیمی ي اشاره ،کند می بحث را
  .بیابد دسترسی گزارش کامل متن در اصلی مطالب به یسادگ به بتواند باید مدیریت صورت هر

 ي زنجیـره  .دارنـد  اصـلی  فعالیـت  بـا  غیرمسـتقیم  ارتبـاطی  کـه  شود گفته سخن یمسایل از نباید آینده منظر بیان در
 در را احتمـالی  ي زنجیـره  ایـن تـوان   مین ولی شود مردم زندگی وضعیت کلی بهبود در عاملی دتوان می اقتصادي ارتباطات

ي  دوره یـک  در آن مسـتقیم  اثـر  کـه  شـود  دیده طرحراي اج فرض با که است این کار بهترین .داد قرار مبنا آینده ظرمن
  .دهد می تغییر را عمومی و کلی وضعیت چگونه تحول این و چیست آینده در چندساله
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  خطرات احتمالی - 9- 4-3
 محاسـبات براسـاس   و دقیق بسیار ایدب گزارش اصلی متن در که را 1خطر تحلیل از اي چکیده احتمالی خطرات بخش

ـ  تنهـا  بایـد  اقتصـادي  - مـالی  يهـا  گـزارش  در موارد تمام در خطر تحلیل مطالعات .کند می بیان باشد،  ي مالحظـه راي ب
 کـه  اسـت  ایـن  بـر  رسم .نشود بازگو مالی منابعي  کننده تامین يها گروه یا همکارانراي ب حتی و باشد اصلیگذار  سرمایه
گـذار   سـرمایه  بنـابراین  .شـود  انجـام  گروه آن جایگاه شناختراي ب تنها و اندرکار دست يها گروه تمام طتوس خطر تحلیل
 کنـد  اسـتفاده  یصـورت  به را تحلیل از بخش این که برد میکار  به را خود تالش تمام ،شود می فعالیت میدان وارد که اصلی

 خـود راي ب قادرندها  ي گروه همه پیشرفته، مالی بازارهاي در هک است بدیهی .کند تقسیمها  گروه سایر با را خطرات بار که
 حـال  فراخـور  بـه  کس هر که کند ارائه را متفاوتی پوششی ابزارهاي است قادر بازار نهایت در و باشند داشته خطر تحلیل

 مختلـف  هايخطرگیري  جهت و عناوین باید مدیریت احتمالی خطرات بخش در صورت هر در .کند استفاده ها آن از خود
   .گیرد می قرار خطر آنتاثیر  تحت اندازه چه تا فعالیت مورد هر در که بداند و کند شناسایی را

  گزارش يها توصیه -10- 4-3
 شـده  توصـیه  رفتارهـاي  و دستاوردها این .شود می حاصل مطالعه از که است دستاوردهایی شامل گزارش يها توصیه

 در نبایـد  است،ها  توصیه جزییاتي  دهنده نشان که شده مدون متون .ودش آورده منظمشکل  به مدیریتیي  خالصه در باید
   .باشد داشته دسترسی گزارش اصلی متن از بخش این به سادگی به بتواند باید مدیریت ولی شود بیان مدیریتیي  خالصه

هـا   تاکید بر توصـیه ي اطمینان برآوردها و شدت  در این بخش الزم است توجه شود که در گزارش مدیریتی باید محدوده
در مطالعات . درصد نوسان باشد 30ي تقریب در حد  شناسی محدوده رسم بر این است که در مطالعات فرصت. مشخص شود
 - سنجی و برآوردهـاي مـالی   درصد نوسان است ولی در مطالعات امکان 20ي اطمینان در حد  سنجی، محدوده پیش از امکان

شـود کـه    تر سـبب مـی   هر نوع نوسان بیش. تر باشد درصد نوسان بیش 10رگز نباید از ي نوسان برآوردها ه تجاري، محدوده
. گذار بسیار صـدمه وارد آورد  تواند به سرمایه هاي بزرگ می گذاري پذیر شود و این امر در سرمایه شدت آسیب گذاري به سرمایه

لزوم محدودشدن درصد نوسـان سـبب    .ها مشخص شود در این چارچوب الزم است ضوابط حصول اطمینان در بخش توصیه
سنجی با دقت زیاد برگزیده شوند و گزارش از تجویز رفتارهایی که عاقبـت و   شود که رفتارهاي تجویزشده در بخش امکان می

 .طور کامل خودداري نماید نامشخص است، به ها آندستاورد 

 شگزار دستاوردهاي وها  توصیه گرفتن نادیده نتایج - 11- 4-3

بیـان  . صورتی نامطلوب تغییر دهـد  گذاري را به تواند مسیر سرمایه ها و دستاوردهاي گزارش می ن توصیهگرفت نتایج نادیده
عنوان مثال اگـر در   به. هاي گزارش حساسیت کافی داشته باشد شود که مدیریت نسبت به اجراي توصیه این بخش سبب می

یافته در طول  از امکان تنزیل اعتبارات اسنادي گشایش هاي خاص الزم شود که بخشی از منابع مالی خارجی با استفاده طرح

                                                       
1- Risk Analysis 
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توانـد طـرح را از    هـاي ایرانـی مـی    دار کردن اعتبارات نزد بانـک  ي طرح،  تامین شود، نادیده گرفتن این عملیات و مدت دوره
الـت الزم اسـت   در ایـن ح . درصد از منافع احتمالی طرح بکاهـد  --- ده بودن سوق دهد یا رقمی معادل  بودن به زیان سودده

المللی از حساسـیت زیـاد برخـوردار     ي بانکی بین ي تنزیل اعتبارات اسنادي در شبکه مدیریت طرح بداند که تالش در زمینه
هـاي رایـج زمـان     در هر صورت الزم است نرخ این عملیات با نرخ. گیري در سوددهی باشد تواند عامل تغییر جهت است و می

ن مثال در وضعیت کنونی کشور نرخ این نوع تنزیل اسناد بسیار گـران شـده اسـت زیـرا خطـر      عنوا به. سازگاري داشته باشد
  . انی معین کردکبنابراین باید نرخ را براساس وضعیت زمانی و م. شود اعتباري ایران زیاد تلقی می

 اثـرات  ایـن  .دارد تفعالیـ  بـر  کلیـدي  اثر ها آن نبود کهشود  می ذکر بخش این در مواردي تنها که است تذکر به الزم
   :از عبارتند کلیدي

 تغییر در سوددهی و بازدهی طرح −

  ایجاد تاخیر زمانی قابل مالحظه −

 از دست دادن بازار −

 هاي اقتصادي و اجتماعی ز بحرانبرو −

 ي فعالیت دادن جایگاه در زنجیرهاز دست  −

این مـوارد بایـد در اصـل گـزارش     . ي مدیریتی ضرورتی ندارد ذکر موارد جزیی و کوچک در این بخش از گزارش خالصه
هاي کالن هم باید تـالش شـود کـه     در مورد آسیب. ي مدیریتی نام بردن از این موارد الزامی ندارد دیده شود ولی در خالصه

عنـوان مثـال وقتـی بـروز      بـه . هم در حد امکان بـراي خواننـده روشـن بشـود     ها آنها ذکر نشود و ابعاد  تنها سرفصل آسیب
هـا چقـدر اسـت و چگونـه از      شود، الزم است مشخص شود که ابعـاد ایـن بحـران    قتصادي و اجتماعی مطرح میهاي ا بحران

  .ها را ارزیابی کرد این بحرانپویایی توان  ها می دیدگاه

  مطالب فهرست تدوین - 4- 4

 )رده سـه  تـا  کـم  دسـت ( فرعی يها فصلسر و اصلی يها فصلسر تمام که شود عنایت باید مطالب فهرست تدوین در
 دسترسی گزارش داخل محتواي به بتواند سادگی به خواننده تا شود مشخص صفحهي  شماره باید مورد هر در .شود آورده
هـا   فصـل سر کـه تدریج  به صورت هر در و است فرعی يها فصلسر ازتر  بزرگ اصلی يها فصلسر قلم، نظر از .باشد داشته
 فهرست قدر هر صورت هر در .شود می دیده وضعیت این نمودار در .یابد می افزایش متن تورفتگی میزان ،شود می تر فرعی

تـر   سـریع  و تـر  سـاده  گزارش محتواي به دستیابی نماید، ارائه را فرعی و اصلی يها فصلسر از تر تفصیلی تصویري مطالب
  .پذیرد می صورت
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  :ودي زیر نوشته ش قاعده با باید مطالب فهرست ،شود می دیده نمودار در کهطور  همان
هـا را   ها و فصل الزم به ذکر است که عنوان بخش. که وجود داشته باشد ها درصورتی ها و فصل هاي بخش عنوان −

 .توان در وسط صفحه هم نوشت شماره نداشته باشد، می ها آني  که صفحه درصورتی

 ي صفحه در گزارش لی با ذکر شمارههاي اص سرفصل −

و افـزایش تـورفتگی    هـا  آني  ي صـفحه  با ذکر شـماره ) فرعی کم تا سه رده سرفصل دست(هاي فرعی  سرفصل −
هـا   هاي سرفصل الزم به ذکر است که شماره. نسبت به سرفصل اصلی در هر مورد افزایش فرعی شدن سرفصل

 .هم باید در فهرست مطالب ذکر شود

 ها آنگزارش همراه با جزییات کامل فهرست منابع و ماخذ استفاده شده در  −

کـه عنـوان هـر پیوسـت در      درصـورتی . هـاي هـر فهرسـت    و زیرمجموعه ها آنها با ذکر عنوان  ستفهرست تمام پیو −
تـوان عنـوان پیوسـت را نیـز      اي جداگانه آورده شود و آن صفحه بدون شماره باشد، در فهرسـت مطالـب مـی    صفحه

 .چین نوشت صورت وسط به

 هبوط به هر نقشي مر ي صفحه هاي گزارش با ذکر عنوان نقشه و شماره فهرست نقشه  −

 ي جدول و با ذکر عنوان جدول ارهترتیب شم فهرست تمام جداول به  −

 ي نمودار ي صفحه مودار و شمارهفهرست نمودارها با ذکر عنوان ن −

 .ها و تصویرهاي ارائه شده در گزارش ي عکس ي صفحه ها و تصاویر با ذکر عنوان و شماره فهرست عکس −
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  مطالب فهرست تصویر - 3- 4 نمودار

 1هایپرلینـک  امکـان  از اسـتفاده  بـا  مطالـب  فهرست است الزم ،شود می ارائه الکترونیکصورت  به گزارشکه  درصورتی
 مطالـب  فهرسـت  در چهارم فصل عبارت روي وقتی مثالعنوان  به اوصاف این با .شود داده ارتباط متن داخل يها عنوان به

ـ  دارد، قرار آن در چهارم فصل کهاي  صفحه و کند دایته مربوط متن به را خوانندهافزار  نرم ،شود می اشاره  خواننـده راي ب
 تـر  سـاده  دسترسـی  امکانـات  از اسـتفاده  ،یابـد  می گسترش روز هر الکترونیک يها نسخه از استفاده که جا آن از .شود باز

 مـواردي  ینتـر  اصـلی  زا یکـی  مطالب فهرست و شود عنایت ها آن بهها  گزارش در باید که است مزایایی از هم الکترونیکی
  .بدهد قرار خواننده اختیار در شفافیت با دتوان می را امکان این که است

                                                       
1- Hyperlink 
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صل پنجم   شود می انجام آن براي مطالعات که موضوعی شرح -ف

  کلیات -5-1

 تنها زیرا است مطالعه يها بخش ینتر مهم از یکی ،شود می انجام آنراي بمالی  -تجاري مطالعات که موضوعی تشریح
ـ  .بـرد  پی آن مالی نیازهاي ابعاد بهتوان  می موضوع کامل شناخت با  و قاعـده  بـا  بحـث  اسـت  الزم موضـوع  تشـریح راي ب

 .شود می داده توضیحدقت  به بحث چارچوب زیر در منظور این به .شود انجام ساختاري قانونمندي

  فعالیت رشته یاتکل شرح - 5-2

دقـت ارائـه    پذیرد بـه  انتخاب صورت می ها آنفعالیت الزم است ماهیت فعالیت و امکاناتی که از بین  براي شرح کلیات رشته
ها مشخص شـود تـا    ها باید صورت بگیرد، الزم است ماهیت تمام این فعالیت اي از فعالیت جا که در هر طرح مجموعه از آن. شود

در زیـر بـه   . اي که تصویر را مخدوش کند، وجود ندارد افتاده و تجاري اطمینان حاصل شود که عملیات از قلمهنگام بررسی مالی 
  .این موارد اشاره شده است

  اجزاي فعالیت - 1- 2- 5
 کلیـات  است الزم فعالیت از حاصل محصوالت و بازارمسایل  ،اي سرمایه نیازهاي از اطمینان قابل و درست برآوردراي ب

 انجـام  آب بخـش  در يگـذار  سـرمایه  کـه  شـود  گفته که نیست کافی دیگر عبارت به .شود شناساییدقت  به فعالیت رشته
 از آب بخـش  بـه  مربـوط  يهـا  پـروژه  کلـی  حالـت  در .است ---ي  منطقه در سدي ساخت بحث مورد فعالیت یا شود می

 پـروژه  طـول  در نوعی به که را ییها یتفعال تمام باید فعالیت رشته کلیات شرح در .گذارد می فراتر پا بخش ایني  محدوده
 ---- مشخصـات  بـا  --- نوع از سدي ساخت شامل فعالیت که شود گفته باید مثالعنوان  به .کرد مشخص ،شود می انجام

 آبگیـري،  بر نظارت ،........... برداري، خاك شامل شود انجام باید که عملیاتی و است ---- ظرفیت با کشور ----ي  نقطه در
  .است ...... و ...... سد، پشت ضايف ساخت

 از دقیقـی  تصـویر  انسـانی  نیـروي  ارزیابی زمان در تا داد قرار مشابه يها بندي دسته در باید را انجام قابل يها فعالیت
 بـه  مربـوط  يها فعالیت از فهرستی زیر در .شود پیگیري قابل قانونمندي با اقدامات و شود مشخص انسانی نیروي نیازهاي

 اجـرا  پـروژه  در بخـش  چـه هـا   فعالیـت  ایـن  از یک هر در که شود مشخص باید مطالعات در .است شده آورده آب بخش
 شود، مشخصدرستی  به پروژه يها که هزینه راي آنب راستا همین در .یابد می ارتباط پروژه به مربوط هايکار به  یاشود  می

 ضرورت زمینه هر به مربوط فعالیت درتاخر  و تقدم نوعی نابراینب .گردد اعالم کار مراحل به عنایت باها  فعالیت است الزم
 آن مـورد  در کـه  شود ذکر مواردي باید پروژه هر در .است شده آوردهها  فعالیت وها  زمینه فهرست )1-5( جدول در .دارد

 شـدن  مخـدوش  سـبب  دوانت می و نیست الزامی عنوانهیچ  ها به پروژه به نامربوط اقدامات ذکر .دارد کاربرد و معنی پروژه
  .بشود طرح
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  شود مشخص باید فعالیت  رشته کلیات شرح در کهها  فعالیت وها  زمینه فهرست -1-5 جدول
  فعالیت  زمینه

 یا داخلی( قانونی
  )مورد حسب خارجی

و قـانونی   هـاي مختلـف، سـاختارهاي حقـوقی     حساب با معارض در زمینه شناخت مالکیت، شناخت معارض و قوانین مربوط به تسویه
هاي مربوط بـه   هاي مختلف، دریافت فرم تعیین تکلیف معارضها، دریافت مجوزهاي اجرایی، دریافت مجوزهاي سالمت مربوط به بخش

مثـل قراردادهـاي مـدیریت طـرح بـراي      (هاي مربـوط بـه بخـش آب     ریزي در مورد فعالیت قراردادهاي تیپ سازمان مدیریت و برنامه
بهـاء یـا فهرسـتهاي     م و انجام مناقصه براي خرید نیازها یا براي پیمانکاري بخشی از کارهـا، دریافـت فهرسـت   ، اعال)هاي عمرانی پروژه

شـده،   شده از طرف دولت براي محصوالت اصلی و فرعی تولید یا عرضه هاي اعالم هاي مختلف، دریافت قیمت قانونی مشابه براي فعالیت
هـاي وابسـته    ها، انواع مجوزهاي مربوط به فعالیـت  الرعایه در مورد هر یک از فعالیت الزم مقررات ایمنی و کدهاي قانونی، استانداردهاي

هاي قـانونی،   ، مالیات و سایر پرداخت)مثل مجوزهاي مربوط به کشاورزي مکانیزه در اراضی پشت سدها(به فعالیت اصلی در بخش آب 
ربوط به تغییر کـاربري زمـین، مجوزهـاي حمـل و نقـل، مجوزهـاي       زیست، مجوزهاي م کار، بیمه، مالیات و محیط مجوزهاي مربوط به

هاي مورد نظر یـا تحـت تـاثیر فعالیـت      شناسی براي آب هاي حقوقی، حریم مربوط به نهادهاي مختلف قانونی ذیربط در منطقه، بررسی
ها، دریافت مجوزهـاي   تایید حقابه ي دوم، دریافت مجوزهاي مربوط به ي انجام مطالعات مرحله دهنده برگزیده، دریافت مجوزهاي نشان

بـراي سـاخت و نظـارت،    ) ویـژه نیـرو و جهـاد کشـاورزي     بـه (هاي مربوط  گذار با وزارتخانه مربوط به استانداردهاي مورد توافق سرمایه
 مستندات قانونی اعطاءشده از طرف وزارت دارایی بـراي نشـان دادن قیمـت زمـین مـوات و اراضـی وابسـته بـه عملیـات، مسـتندات          

ي حـق فـروش آب و دسـتاوردهاي     دهنـده  ي قیمت توافقی و ضوابط تعیین قیمت براساس توافق، مستندات قانونی نشـان  دهنده نشان
  گذاري به غیر، سرمایه

 بـا  مختلـف  يهـا  نقشـه  دریافـت  ،هـا  آن انجـام  زمانی مراتب سلسله و مربوط يها فعالیت انواع شامل فنی بخش در شناسی مرحله  فنی
 يهـا  ارتبـاط  ،هـا  حوزه شناخت مخازن، موجودي برآورد شناسی، آب فنی يها ارزیابی آب، بخش به مربوط نیاز مورد اياستاندارده

 بخـش  بـه  مربوط عملیات همراه یا وابسته يها فعالیت به مربوط استانداردهاي با آب بخش در عملیاتی استانداردهاي بین مختلف
 کاربرديي  اولیه مواد استاندارد ،)آن امثال و گذاري لوله استانداردهاي مثل( آب بخش در کاربردي لوازم و تجهیزات استاندارد آب،
 بـاالي  امکانـات  انتخـاب  شـده،  پذیرفته یا اعالم استانداردهايي  محدوده در( مواد جنس انتخاب ،)سد در بتون مثل( آب بخش در

پـذیر   گـذار امکـان   سـرمایه  تصـمیم  و شـناخت براساس  تنها ها آن کاربرد و اند نداشته را عملیات در استفاده ي سابقه که استاندارد
ي  نقطـه  بهترین گزینشراي ب شناسی مکان شود، برخوردار آن از یا کند رعایت فنی نظر از باید مجري که استانداردهایی ،شود می

 فعالیـت،  ي محوطـه  در گسـل  مسـیرهاي  و ها گسل بررسی آب،راي ب مسیر انتخاب امکانات و مطلوب مسیرهاي شناخت فعالیت،
 مطالعـات  انجـام  ،ماند می باز فعالیت از موقتطور  به یارود  می بین از فعالیت جریان در که یتاسیسات ارزیابی خیزي، زلزله مطالعات

 ،)سـد  اسـتحکام  برآورد مثل( فعالیت موضوع استحکام و قدرت برآورد طرح، موضوع فنی مشخصاتتایید  و تعیین ژئومورفولوژي،
 ساختمانی مصالح کیفی و کمی پارامترهاي تعیین هوایی، يها عکس و توپوگرافی يها ي نقشه تهیه آبگیري،تاسیسات  نوع بانتخا
  استاتیک حالت در آب نشت آنالیز مختلف، يها بخش طراحی و آنالیز استفاده، مورد

 بـه  دستیابی يها روش و محیطی، آالیندگی کاهش عملیات آب، بخش کارهاي جریان در زیست محیط به مربوطمسایل  شناخت  محیطی زیست
 ایجـاد  به الزام ،)زلزله و سیل مانند( طبیعی حوادث بروز احتمال نظر از وضعیت ،محیطی زیست عملیات در اجباري استانداردهاي

 دسـت  در اسـت  ممکن زمان هم که دیگري اقدامات با بحث مورد اقداممحیطی  زیست متقابلتاثیر  ،محیطی زیست يها زیرساخت
 امکانـات  ایجاد رودخانه، تنظیم و کنترل امکانات ایجاد آب، کیفیت بررسی رسوب، و هواشناسی هیدرولوژي، مطالعات باشد، اجراء
 هـا  آن کنتـرل ي  نحوه ومحیطی  زیست هاي آالینده انواع و سرب مقدار ارزیابی مطالعات آبخیزداري، يها بررسی مصنوعی، ي تغذیه

   طرحراي اجي  نتیجه در و يگذار ایهسرم انجام جریان در
 احتمالی تقویت یا تخریب اجرایی، عملیات از اجتماعی محیط پذیريتاثیر قومی، و اجتماعی يها ویژگی به مربوطمسایل  شناخت  اجتماعی

 اسـکان  در کـه  تغییراتـی  اجتمـاعی،  محـیط  بـر  فعالیـت  اي دوره میـان  و مدت کوتاه آثار فعالیت، انجام پی در اجتماعی يها پایگاه
  .آیدوجود  به است ممکن اجتماعی روابط و جمعیت

 و ابزارهـا  سفارش یا ساخت شامل صنعتی عملیات ساختمانی، عملیات آبرسانی، فاضالب، و آب آوري جمع فاضالب، و آب ي تسویه  اجرایی
 و کمـی  نظر از آب وضعیتگیري  اندازه ايه دستگاه و آب ي  تسویه به مربوطآالت  ماشین انواع شامل فعالیت به مربوطآالت  ماشین
 بـازار،  حفـظ  بازاریـابی،  و بـازار  زمـانی،  چارچوب در فعالیتي  برنامه کار، انجام جریان در نیاز موردي  اولیه مواد انبارداري کیفی،

تـامین   اجرایـی،  اتعملیـ ي  زمینـه  درمسوول  مقامات الزامات و نیازها ،ها آن با تماسي  نحوه و عملیات به مربوط مراجع شناخت
  بازار به مستقیم ي مراجعه موارد در مالی تجهیزراي ب اداري عملیاتراي اج غیرمالی، مراجع از يگذار سرمایه منابع تجهیز مالی،

 و پـروژه  مـدیریت  هـا،  کارگاه تجهیز و انبارداري عمومی، رسانی اطالع تبلیغات، وابسته، نقل و حمل خدمات انسانی، نیروي تجهیز  پیوسته خدمات
  اقتصادي يها راي فعالیتاج در چهارم عامل



 93  شود می انجام آن براي مطالعات که موضوعی شرح -پنجم فصل

 
 

  شود مشخص باید فعالیت رشته کلیات شرح در کهها  فعالیت وها  زمینه فهرست -1-5 جدولادامه 
 عرضـه  و سـاخت  جریـان  در شـده  ایجاد فرعی خدمات یا محصوالت محصول، مقدار یا حجم محصول، ماهیت  پیوسته و اصلی خدمت یا محصول

  جنبیتاسیسات  حجم رآوردب محصول،
 و پسماند يها آسیب از رهاییي  نحوه پسماند، حجم و مقدار پسماند، ایجادي  مرحله ایجادشده، پسماند ماهیت  عملیات بقایاي و پسماندها

  مختلف کارهاي انجام جریان در پسماند ایجاد روند کنترل و پسماند کاهش يها روش بررسی عملیات، بقایاي
 از خارج ولی مراهه يها فعالیت

  اصلی عملیاتي  محدوده
 و صـنعتی  کشـاورزي ویـژه   بـه ( کشـاورزي  يهـا  فعالیـت  کشی، جاده کارکنان، کوي ایجاد و وابسته سازي خانه

 آبرسـانی،  و آبیـاري  چنـدمنظوره،  يبـردار  بهـره  امکانـات  بررسـی  ،اي منطقه کشت الگوهاي شناخت ،)مکانیزه
  استراحتگاه و تفریحی هاي سایت ایجاد ماهی، پرورش سیالب، کنترل آبی، برق

 ارز، نـرخ  تـورم،  نرخ مانند فعالیت، بر اثرگذار اصلی يها نرخ برآورد ،انداز چشم و اقتصادي وضع گزارش دریافت  کار و کسب محیط
 در فعالیـت  اقتصـادي  پـذیرش  کـار،  و کسـب  محـیط  از برخاسته خطرهاي زمان، تنزیل نرخ و وام کارمزد نرخ

 عوامـل  ،پـذیري  آسـیب  ضـرایب  شـناخت  کـار،  و کسـب  مطلـوب  محیط به دسترسی امکان ظر،ن مورد محیط
 و تحـریم  بـروز  امکـان  بیرونـی،  محـیط  طـرح، راي اجـ  و فعالیـت  انجـام  جریان درپذیري  ي آسیب کنندهایجاد

 سیاسی تغییر هرگونه و فعالیتگیري  ي تصمیم حوزه بر اثرگذاري مقامات و دولت تغییرات اقتصادي، نابسامانی
  کار و کسب محیط بر اثرگذاري

 آمـاري  و اطالعاتی يها داده به اعتمادي  درجه اطالعاتی، نیازهاي دریافتراي ب اطالعاتی و آماري مراجع تعیین  اقتصادي و محاسباتی
 فقـدان  جملـه  از و( دلیـل  هـر  به ها آن به دسترسی که نیازي مورد آمار و اطالعات برآورد يها روش نیاز، مورد

ـ  مـالی  محاسـبات  محاسـباتی،  يها دلیل نارسایی به شده افزوده اضافی يها هزینه باشد، ناممکن )العاتاط راي ب
 بـه  مربوط اطالعات گردآوري کار، و کسب محیط به وابسته محیطی عوامل و خطري  محاسبه عملیات، ارزیابی
 بـه  نسـبت  ملـی  پـول  ارزش راتتغییـ  و تـورم  نـرخ  مانند وضعیت بر اثرگذار عمومی متغیرهاي و کالن اقتصاد

 فعالیـت  از اثرپـذیر  يهـا  ي زمین محدوده تعیین فعالیت، يها هزینه و منافع اقتصادي ارزیابی خارجی، يها پول
 فرسـایش،  بـرآورد  فعالیت، انجام دستی پایین و باالدستی اثرهاي برآورد قانونی، تملکي  هزینه برآورد برگزیده،

ي  ي نحـوه  محاسـبه  ،المللـی  بـین  یا ملی عرف و قانون دیدگاه از ها حقابه یبررس ساالنه، رسوب متوسط برآورد
  مالی منابع و سرمایه استهالك

 و کـاربردي  الگوهـاي  مرحلـه،  هر در حدي يها راي وضعیتب برآوردي ضرایب کار، مطلوبیت ارزیابی معیارهاي  کنترل و ارزیابی
  .گیرد می قرار استفاده مورد وضعیتگیري  راي اندازهب که ابزارهایی

  .راهبردي خطرات و خطرسنجی راهبردها، در ییرغت معیارهاي خروج، راهبرد عملیات، در تغییر راهبردهاي  راهبردي
  

صورت مدون شده باشد و مشخص شود که کدام یک از نیازها برآورده شده و کـدام   در هر مورد الزم است اطالعات به
. توان ماهیت تمام نیازها را مشـخص کـرد   تصور وجود دارد که از ابتداي کار نمی این. یک از موارد هنوز باید اجرایی شود

هـا   قدرمسلم این است که اگر طرحی بخواهد موفق شود، الزم است از همان شروع کار چارچوب کلی عملیـات و فعالیـت  
و امکانات تقریبـی الزم   هاي باال الزم است کلیات مشخص شود و زمان بنابراین در مورد هر یک از سرفصل. مشخص باشد

  .تر مورد بررسی قرار بگیرد هاي باال باید با دقت بیش در این قالب است که هر یک از سرفصل. معین گردد ها آنبراي 
 تـدوین  شـود،  می الزامات آن تامین به منجر که اقداماتی کنار در الزامات از فهرستی است الزم قانونی الزامات مورد در

 مسـووالن  قـانونی،  الزامـات  کـردن  مشـخص  ضمن )2-5( جدول در .کند می برآورده را هدف این یرز) 2-5( جدول .شود
 انجـام  زمـانی  چـارچوب  ترتیـب  این به .شود می مشخص دریافتی مجوزهاي اعتبار تقریبی زمان و الزامات آن به دستیابی

 بـه  توانـد  مـی  هـا  آن در تـاخیر  و پذیردب صورت مجوزها قالب در باید ها فعالیت زیرا شود می مشخص مختلف هاي فعالیت
  .شود منجر جدید مجوز کسب به نیاز دلیل به فعالیت انجام ي هزینه بار افزایش

  



 هاي آب و بازرگانی طرح) مالی(دستورالعمل مطالعات تجاري   94

 

  قانونی الزامات به دادن پوششراي ب مختلف مجوزهاي -2-5 جدول

 پیوستي  شماره  اعتبار تاریخ  دریافت تاریخ  مجوزي  شماره  صادرکننده مقام  مجوز نام ردیف
  مجوز توکپیفي  ارائه

         --/--/ --13   --/--/ --13    
         --/--/ --13   --/--/ --13    
         --/--/ --13   --/--/ --13    
         --/--/ --13   --/--/ --13    
         --/--/ --13   --/--/ --13    
         --/--/ --13   --/--/ --13    
         --/--/ --13   --/--/ --13    
         --/--/ --13   --/--/ --13    
         --/--/ --13   --/--/ --13    
         --/--/ --13   --/--/ --13    
         --/--/ --13   --/--/ --13    
         --/--/ --13   --/--/ --13    
         --/--/ --13   --/--/ --13    
         --/--/ --13   --/--/ --13    
         --/--/ --13   --/--/ --13    

  
ي کاري و اقداماتی را که ها باید جدولی تدوین شود که بتواند چارچوب )3-5(همانند جدول  در مورد مسایل فنی هم

ي وظـایف   در این قالب الزم اسـت مشـخص شـود کـه محـدوده     . ي فنی باید به آن پرداخته شود، مشخص کند در زمینه
در نهایت الزم است مستندات مربوط به این بخش هم در فهرستی ارائه شود . ي اعتباري دارد چیست و هر اقدام چه دوره

  .د در چه چارچوبی مصوب شده استتا مشخص باشد که هر یک از موار

  فنی الزامات به دادن پوششراي ب مختلف اقدامات -3-5 جدول

الزاماتی که باید مد   مقام تاییدکننده  ماهیت اقدام  ردیف
  نظر قرار بگیرد

تاریخ تقریبی 
  شروع اقدام

تاریخ احتمالی 
  اعتبار اقدام

ي  ي پیوست ارائه شماره
  مستندات مربوط به اقدام

         --/--/ --13   --/--/ --13    
         --/--/ --13   --/--/ --13    
         --/--/ --13   --/--/ --13    
         --/--/ --13   --/--/ --13    
         --/--/ --13   --/--/ --13    
         --/--/ --13   --/--/ --13    
         --/--/ --13   --/--/ --13    
         --/--/ --13   --/--/ --13    
         --/--/ --13   --/--/ --13    
         --/--/- -13   --/--/ --13    
         --/--/ --13   --/--/ --13    
         --/--/ --13   --/--/ --13    
         --/--/ --13   --/--/ --13    
         --/--/ --13   --/--/ --13    
         --/--/ --13   --/--/ --13    
         --/--/ --13   --/--/ --13    
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هاي مربوط به بخش آب همیشه بر محـیط زیسـت    اي دارد زیرا طرح در مورد محیط زیست شناخت مسایل اهمیت ویژه
غیر از مسـایل قـانونی، برخـی از اقـدامات      زیست به در بخش محیط. مدت یا درازمدت باشد تواند کوتاه اثرگذارند و این اثر می

در این بخش الزم است این موارد و مسایل مشخص گـردد  . باید رعایت شود اجرایی باید انجام شود یا مواردي از استانداردها
ي  خالصـه  )4- 5(در جـدول  . تا در مجموع معلوم شود که کدام مالحظات در چه قالبی باید در اجـراي کـار مـد نظـر باشـد     

  .اقدامات و مالحظات ذکر شده است

  محیطی ات زیستاقدامات و مالحظات مختلف براي پوشش دادن به الزام -4-5جدول 

 ردیف
 عامل ماهیت
  محیطی زیست

 مورد در گیر تصمیم مرجع
  مطلوبیتي  محدوده

 مد باید که الزاماتی
  بگیرد قرار نظر

 تقریبی تاریخ
  اقدام شروع

 احتمالی تاریخ
  اقدام اعتبار

ي  ارائه پیوستي  شماره
  اقدام به مربوط مستندات

         --/--/ --13   --/--/ --13    
         --/--/ --13   --/--/ --13    
         --/--/ --13   --/--/ --13    
         --/--/ --13   --/--/ --13    
         --/--/ --13   --/--/ --13    
         --/--/ --13   --/--/ --13    
         --/--/ --13   --/--/ --13    
         --/--/ --13   --/--/ --13    
         --/--/ --13   --/--/ --13    
         --/--/ --13   --/--/ --13    
         --/--/ --13   --/--/ --13    
         --/--/ --13   --/--/ --13    
         --/--/ --13   --/--/ --13    
  

در بخش اجتماعی همیشه باید مطالعاتی انجام شود تا عوامل اجتماعی ایجاد اختالل در انجام طرح مشخص باشـد و پـیش   
آورده  )5- 5(دستور کار کلی در بخش اجتماعی در جـدول  . از شروع فعالیت یا همراه با آن به مالحظات اجتماعی پرداخته شود

  .شده است

  اجتماعی الزامات به دادن پوششراي ب فمختل مالحظات و اقدامات -5-5 جدول

 اقدام ماهیت  ردیف
  مالحظه یا

 يها شاخص یا مستندات
  اجتماعی وضعیت شناخت

 باید که الزاماتی
 قرار نظر مد

  بگیرد

 تقریبی تاریخ
 وها  فعالیت شروع

  اقدامات

 احتمالی تاریخ
ها  فعالیت اعتبار
  اقدامات و

ي  ارائه پیوستي  شماره
 به مربوط مستندات
  مالحظه یا اقدام

         --/--/ --13   --/--/ --13    
         --/--/ --13   --/--/ --13    
         --/--/ --13   --/--/ --13    
         --/--/ --13   --/--/ --13    
         --/--/ --13   --/--/ --13    
         --/--/ --13   --/--/ --13    
         --/--/ --13   --/--/ --13    
         --/--/ --13   --/--/ --13    
         --/--/ --13   --/--/ --13    
         --/--/ --13   --/--/ --13    
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هاي اقدامات اجرایی  در این مورد الزم است گروه. شود ترین کاري است که انجام می بخش اجرایی پروژه در واقع اصلی
ها  این چارچوب )6-5(در جدول . ها باید انجام شود مشخص شود و از همان ابتداي کار معلوم باشد که چگونه این فعالیت

تـوان گانـت    کـردن آن مـی   وجود دارد در واقع نوعی قالب کلی است که با تفصیلی )6-5( چه در جدول آن. شود ورده میآ
پردازد تـا نشـان    این جدول در این مرحله فقط به کلیات می ،وجوداین با . چارت مربوط به اقدامات اجرایی را تدوین کرد

  .ي زمانی باید انجام شود جرایی با چه تواتر و در چه محدودهشود و اقدامات ا دهد که فعالیت چگونه انجام می

  اجرایی الزامات به دادن پوششراي ب مختلف اقدامات -6-5 جدول

 اقدام ماهیت  ردیف
 مقام  کنندهتایید مقام اجرایی

   اجراءکننده
 که الزاماتی
 نظر مد باید
  بگیرد قرار

 تقریبی تاریخ
  اقدام شروع

ي  دوره
 احتمالی
  اقدام تکمیل

 پیوستي  شماره
 مستنداتي  ارائه

  اقدام به مربوط
           --/--/ --13      
           --/--/ --13      
           --/--/ --13      
           --/--/ --13      
           --/--/ --13      
           --/--/ --13      
           --/--/ --13      
           --/--/ --13      
           --/--/ --13      
           --/--/ --13      
           --/--/ --13      
           --/--/ --13      
           --/--/ --13      
           --/--/ --13      

  
به اجـراي درسـت فعالیـت     ها آنهایی است که انجام  ي فعالیت گذاري مجموعه خدمات پیوسته در هر فعالیت سرمایه

و در هـر   هـاي متفـاوتی دارد   ها ماهیـت  این فعالیت. گذاري را منظم کرد شود کار سرمایه نمی ها آنکند و بدون  کمک می
ها مشخص شـود، الزم اسـت جـدولی     که چارچوب این فعالیت براي آن. شود طرح با شکل و چارچوب خاص خود ارائه می

  .هاي مختلف به آن بپردازند مشخص باشد تدوین شود تا تمام کارهایی که باید گروه )7-5(مشابه جدول 
  پیوسته خدمات به مربوط الزامات به دادن پوششراي ب مختلف اقدامات -7-5 جدول

 خدمات ماهیت  ردیف
  پیوسته

 مقام
  کنندهتایید

مسوول  مقام
  کار انجام

 که الزاماتی
 نظر مد باید
  بگیرد قرار

 تقریبی تاریخ
راي ب اقدام شروع
  فعالیت انجام

 احتمالیي  دوره
 کارهاي تکمیل
  خدمت هر به مربوط

 پیوستي  شماره
 مستنداتي  ارائه
  خدمات به مربوط

           --/--/ --13      
           --/--/ --13      
           --/--/ --13      
           --/--/ --13      
           --/--/ --13      
           --/--/ --13      
           --/--/ --13      
           --/--/ --13      
           --/--/ --13      
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کنـد کـه    د مـی شود، در موارد متعدد محصوالتی ایجا هایی که در قالب آن انجام می هاي اقتصادي و فعالیت گذاري سرمایه
. نباید تصور کرد که محصوالت فقط در مـورد تولیـد صـنعتی معنـا دارد    . شوند محصوالت اصلی و فرعی فعالیت محسوب می

. شـود  سدي اسـت کـه سـاخته مـی     ،گیرد، محصول اصلی فعالیت ي سدسازي مد نظر قرار می عنوان مثال وقتی یک پروژه به
شـود یـا امکانـاتی باشـد کـه در       اي باشد که براي کشت صنعتی ایجاد مـی  هتواند مجموع محصول فرعی در این چارچوب می

اي  ي فاضالب، محصول اصلی همان شبکه گذاري براي ایجاد شبکه در همین راستا در مورد سرمایه. آید وجود می پشت سد به
وجـود   توانـد بـه   فاضالب میي  تواند کودي باشد که در جریان فرآیند ایجاد شبکه محصول فرعی می. شود است که  ایجاد می

ناپـذیر اسـت    شکلی اجتنـاب  گذاري و به طور وابسته به سرمایه ها به گذاري تر موارد سرمایه انتخاب محصول اصلی در بیش. آید
شود و هیچ دلیلی وجود ندارد کـه دو پـروژه بـا     هاي کار حاصل می ولی محصوالت فرعی در واقع با انتخاب فرآیندها و روش

تواند تصویري از محصـوالتی را کـه در جریـان     می )8- 5(جدول . مشابه، محصوالت فرعی مشابه داشته باشندمحصول اصلی 
  . را مشخص کند ها آنهاي احتمالی دستیابی به  شود و زمان کار حاصل می

  ها آن به دستیابی ماهیت و پیوسته و اصلی خدمات یا محصوالت - 8-5 جدول

 ماهیت  ردیف
  محصول

ي رابمسوول  مقام
  محصول به دستیابی

 باید که الزاماتی
  بگیرد قرار نظر مد

 تقریبی تاریخ
  محصول به دستیابی

راي ب تالش احتمالیي  دوره
  محصول به دستیابی

ي  ارائه پیوستي  شماره
  اقدام به مربوط مستندات

         --/--/ --13      
         --/--/ --13      
         --/--/ --13      
         --/--/ --13      
         --/--/ --13      
         --/--/ --13      
         --/--/ --13      
         --/--/ --13      
         --/--/ --13      
         --/--/ --13      
         --/--/ --13      
  

هـاي مختلـف    در طرح. هاي بخش آب همیشه موضوع پسماندها و بقایاي عملیات با ابعاد گسترده وجود دارد در اجراي طرح
با این اوصاف الزم است از همان ابتداي کار مشخص باشـد کـه ایـن    . یا متفاوت استاقتصادي شدت اهمیت این پسماندها و بقا

در نهایت باید مشخص شود که بعـد از راه افتـادن رسـمی پـروژه،     . رفتار شود ها آنپسماندها چه ماهیتی دارند و چگونه باید با 
یات از محل اجراي کار کنـار گذاشـته و محـیط بـا     گذاري، چگونه تمام پسماندها و بقایاي عمل ي سرمایه ي خاتمه یعنی در نقطه

اقدامات مختلف براي پوشش دادن بـه الزامـات پسـماندها و بقایـاي نـابودکردنی      ) 9- 5(در جدول  .شود چه وضعی پاکسازي می
  .مشخص خواهد شد
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  نابودکردنی بقایاي و پسماندها الزامات به دادن پوشش براي مختلف اقدامات -9-5 جدول

 یا پسماند یتماه  ردیف
  نابودکردنی بقایاي

 تشخیص مقام
  دهنده

 باید که الزاماتی
 قرار نظر مد

  بگیرد

 شروع تقریبی تاریخ
 پسماند مورد در اقدام
  نابودکردنی بقایاي یا

ي  خاتمه احتمالی تاریخ
 یا پسماند مورد در اقدام

  نابودکردنی بقایاي

 پیوستي  شماره
 مستنداتي  ارائه

  اقدام به مربوط
        --/--/ --13   --/--/ --13    
         --/--/ --13   --/--/ --13    
         --/--/ --13   --/--/ --13    
         --/--/ --13   --/--/ --13    
         --/--/ --13   --/--/ --13    
         --/--/ --13   --/--/ --13    
         --/--/ --13   --/--/ --13    
         --/--/ --13   --/--/ --13    
         --/--/ --13   --/--/ --13    
         --/--/ --13   --/--/ --13    
         --/--/ --13   --/--/ --13    

  
اي دارد  خصوصـی جایگـاه ویـژه    - هاي مشارکت عمومی ي عملیات اصلی در طرح هاي همراه ولی خارج از محدوده فعالیت

. گذار خصوصی سـودآور سـازد   تواند انجام فعالیت اصلی را براي سرمایه ها است که می تر موارد وجود این فعالیت زیرا در بیش
گیـرد، اطالعـات    قـرار مـی   هـا  آناي که تحت پوشش  ها و حوزه ی این فعالیتبا این اوصاف الزم است در مورد ماهیت احتمال

 )10- 5(جـدول  . براي این کار الزم است جدولی تدوین شود که چارچوب اصلی کار را نشان بدهـد . کافی وجود داشته باشد
  .دست بدهد تواند تصویر مورد نیاز را به می

  همراه يها فعالیت لزاماتا به دادن پوششراي ب مختلف اقدامات -10-5 جدول

  ردیف
 ماهیت
 فعالیت
  همراه

 مقام
  کنندهتایید

 مقام
مسوول 
  کار انجام

 که الزاماتی
 نظر مد باید
  بگیرد قرار

 تقریبی تاریخ
راي ب اقدام شروع
  فعالیت انجام

 تکمیل احتمالیي  دوره
 هر به مربوط کارهاي

  خدمت

ي  ارائه پیوستي  شماره
 به مربوط مستندات

  خدمات
           --/--/ --13      
           --/--/ --13      
           --/--/ --13      
           --/--/ --13      
           --/--/ --13      
           --/--/ --13      
           --/--/ --13      
           --/--/ --13      
           --/--/ --13      
           --/--/ --13      
           --/--/ --13      
           --/--/ --13      

  
 اثـر  دلیـل  به داد، انجام توان می آن کردن مطلوب یا بهبود راه در که اقداماتی و رکا و کسب محیط به مربوط اطالعات
 خصوصـی  گذار سرمایه کار ابتداي همان از باید و است برخوردار زیادي اولویت از گذارد، می باقی طرح بر که انکارناپذیري
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 مـورد  در ضـروري  اقـدامات  چارچوب )11-5( جدول .نماید مبذول را الزم تالش محیط این هاي ویژگی شناخت مورد در
  .دهد می نشان را وضع این بهبود راه در تالش و کار و کسب محیط شناسایی

  کار و کسب محیط الزامات به دادن پوشش براي مختلف اقدامات - 11-5 جدول

  ردیف
 ویژگی ماهیت

 از برخاسته
 و کسب محیط

  کار

 مطلوب جایگاه
 مجریان نظر از

  طرح
 مقام
  کنندهتایید

مسوول  قامم
  کار انجام

 باید که الزاماتی
 قرار نظر مد

  بگیرد

 شروع تقریبی تاریخ
 به رسیدنراي ب اقدام

 یا مطلوب وضعیت
 و کسب وضعیت بهبود

  کار

ي  دوره
 احتمالی

 کارهاي تکمیل
 هر به مربوط

  اقدام

ي  شماره
ي  ارائه پیوست

 مستندات
 به مربوط
  خدمات

             --/--/ --13      
             --/--/ --13      
             --/--/ --13      
             --/--/ --13      
             --/--/ --13      
             --/--/ --13      
             --/--/ --13      
             --/--/ --13      
             --/--/ --13      
             --/--/ --13      
             --/--/ --13      
  

 است الزم کار این براي .شود پیگیري دقت به باید طرح هر در که است ناب عملیاتی بخش واقع در محاسباتی الزامات
 ي مرحله در .شود پیگیري محاسباتی اقدامات باید چگونه و دارند قرار جایگاهی چه در یک هر مسووالن که شود مشخص
 ایـن  )12-5( جـدول  .گـردد  تـدوین  گـام  به گام اقدامات آن براساس تا شود مشخص محاسبات کالن است الزم نخست

  .دهد می نشان را چارچوب

  محاسباتی الزامات به دادن پوششراي ب مختلف اقدامات -12-5 جدول

 ماهیت  ردیف
  محاسبات

 مقام
  کنندهتایید

 مقام
مسوول 
  کار انجام

 باید که الزاماتی
 قرار نظر مد

  بگیرد

 شروع تقریبی تاریخ
 انجامراي ب اقدام

  محاسبات

 احتمالیي  دوره
 مربوط کارهاي تکمیل
  محاسبه هر به

 پیوستي  شماره
 مستنداتي  ارائه
  خدمات به مربوط

           --/--/ --13      
           --/--/ --13      
           --/--/ --13      
           --/--/ --13      
           --/--/ --13      
           --/--/ --13      
           --/--/ --13      
           --/--/ --13      
           --/--/ --13      
           --/--/ --13      
           --/--/ --13      
           --/--/ --13      
           --/--/ --13      
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براي ایـن کـار الزم اسـت از همـان ابتـداي کـار       . ارزیابی و کنترل یکی از اقدامات اصلی و شرط توفیق هر طرح است
دهد که نادیده گـرفتن   هاي اقتصادي نشان می بررسی طرح. وضعیت مدیریت مسوول انجام کارهاي مختلف مشخص شود

قابل توجه اسـت کـه بخـش ارزیـابی و کنتـرل در      . ها است ترین عوامل شکست طرح ماولویت ارزیابی و کنترل یکی از مه
تجاري به این بخش توجه کافی  -اي دارد و در این قالب است که باید در مطالعات مالی هاي کسب و کار جایگاه ویژه طرح

  .دهد چارچوب کار را نشان می )13-5(جدول . مبذول شود

  کنترل و ارزیابی الزامات به دادن پوششي راب مختلف اقدامات -13-5 جدول

 فعالیت ماهیت  ردیف
  کنترل یا ارزیابی

 مقام
  کنندهتایید

 مقام
مسوول 
  کار انجام

 که الزاماتی
 نظر مد باید
  بگیرد قرار

 تقریبی تاریخ
راي ب اقدام شروع
  فعالیت انجام

 احتمالیي  دوره
 کارهاي تکمیل
  خدمت هر به مربوط

 پیوستي  شماره
 ستنداتمي  ارائه
  خدمات به مربوط

           --/--/ --13      
           --/--/ --13      
           --/--/ --13      
           --/--/ --13      
           --/--/ --13      
           --/--/ --13      
           --/--/ --13      
           --/--/ --13      
           --/--/ --13      
           --/--/ --13      
           --/--/ --13      
           --/--/ --13      

هـاي اصـلی    مسایل راهبردي چـارچوب . هاي مختلف از جایگاه خاصی برخوردار است موارد راهبردي در پروژه شناخت
روش جایگاه دادن به مسایل راهبردي در هر پروژه باید مشخص باشد و در عـین حـال بایـد    . کند ها را مشخص می پروژه

براي این کـار الزم اسـت جـدولی    . گیرد رزیابی قرار میمعلوم شود که کدام مسایل در جریان انجام پروژه مد نظر و مورد ا
  .تکمیل شود )14-5(مشابه جدول 

  راهبردي الزامات به دادن پوششراي ب مختلف اقدامات -14-5 جدول

 ردیف
 فعالیت ماهیت
مسایل  به مربوط

  راهبردي

 مقام
کننتایید
  ده

 مقام
مسوول 
  کار انجام

 که الزاماتی
 نظر مد باید
  بگیرد قرار

 تقریبی تاریخ
راي ب اقدام شروع
  فعالیت انجام

 احتمالیي  دوره
 مربوط کارهاي تکمیل
  خدمت هر به

 پیوستي  شماره
 مستنداتي  ارائه
  خدمات به مربوط

           --/--/ --13      
           --/--/ --13      
           --/--/ --13      
           --/--/ --13      
           --/--/ --13      
           --/--/ --13      
           --/--/ --13      
           --/--/ --13      
           --/--/ --13      
           --/--/ --13      
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  امکانات بین از گزینش -2- 2- 5
 حالت این در .شود انتخاب خاص راه یک باید آن طی کهآید  وجود می به وضعی متعدد موارد در فعالیت شرح بیان در

راي ب دلیل اعالم یا برگزیده روش برتري ارزیابی امکانات، سایر خاص، راه یک گزینش دالیل به مربوط اطالعات است الزم
 اسـت  این کلیي  قاعده .شود بیان )باشد شده روش آن گزینش سبب خاص محدودیتی فقط اگر حتی( روش یک انتخاب

 در بایـد  گـزارش  ایـن  .شـود  برگزیـده  خـاص  روش آن باید چرا دهد نشان که باشد گزارشی به مستند روش گزینش که
   .شود ارائه مطالعه در آن کلی اطالعات حال عین در و شود برده نام ستنداتم از یکیعنوان  به مطالعه

ـ  مـی  زیـر  يهـا  مثـال  .اسـت  کـار  روش انتخاب امکانات، بین از گزینش مورد در خاص مثال  از مختلفـی  مـوارد  دتوان
 بـه  کـه  رددگ مشخص تا شود ارائه گزینشراي ب کافی توضیح است الزم مورد هر در .کند مشخص را ممکن يها گزینش

   .است گرفته صورت بحث مورد انتخاب دلیل چه
د یـا در  شود و دلیل ساخت آن نوع سد ویژگی خاصی اسـت کـه در سـ    وقتی سدي از نوعی خاص ساخته می −

 .ي ساخت وجود دارد منطقه

 .استته از مزیت آن نوع خاص لوله شود که این انتخاب برخاس کشی از نوع خاصی لوله استفاده می در لولهوقتی  −

شود که این روش از نظر تولید محصول خاصی که مد نظر  در طراحی سیستم آبیاري روش خاصی طراحی می −
 .است، مطلوبیت دارد

توانـد   گیـرد زیـرا آن مخـزن مـی     در اجراي یک پروژه، مراجعه به مخزن خاصی از منابع آب مد نظر قـرار مـی   −
 .منبع عرضه براي کاربري خاص باشدپایدارترین 

 . شود شود که دلیل آن اولویت ویژگی خاصی است که نام برده می خاصی در انجام عملیات برگزیده میاولویت  −

آالت متعارف باشـد، دالیـل    تر از ماشین شود که شاید گران آالت خاصی براي انجام یک کار برگزیده می ماشین −
 .آالت باید مشخص شود گزینش این ماشین

در گزارش بایـد  . شودکه از بین چند مکان انتخاب شده است رگزیده میدر ایجاد تاسیسات آبی مکان خاصی ب −
 .دلیل گزینش مکان توضیح داده شود

پـذیر   شود در حالی که چندین فعالیت در همان مکـان امکـان   فعالیت خاصی براي پشت سد در نظر گرفته می −
  .در این حالت هم باید دلیل انتخاب فعالیت مشخص باشد. بوده است

گیرد، روشی که شخص به بازار مراجعه  ي صالحیت شخصی که مسوولیت انجام کار را برعهده می هی دربارهوضعیت مشاب
شـود، صـادق    هایی که در مورد اجراي یک طـرح اتخـاذ مـی    شود و تمام تصمیم کند، روشی که درآمد و هزینه تنظیم می می

  . هاي انجام شده ارائه شود ها و دالیل گزینش تخاببنابراین در تمام موارد الزم است توضیحات کافی در مورد ان. است
 ،شـود  مـی  انجـام  ها آن مورد در انتخاب وگیري  تصمیم که عواملی تمام شناسایی عرفي  قاعده به کار شروع در اگرچه

 شود، مطرح دیگري يها گیري تصمیم است ممکن کارراي اج جریان در و بعد مراحل در که نکته این صرف است، ناممکن
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 انجـام  يها انتخاب حاصل وشود  می انجام که ییها فعالیت بنابراین .باشد اولیه يها انتخاب اعالم در بازدارنده عاملی ایدنب
هـا   انتخـاب  نمسووال و چیستها  انتخاب مبانی که باشد مشخص تا شود ارائه دفاع قابل قالبی دردقت  به باید است، شده

  .چه کسانی هستند
 انجـام  يگـذار  سرمایه قانونبراساس  که ییها گذاري سرمایه در که است این  شود عنایت آن به باید که مهمیي  نکته

 پذیرفتـه  صـورت  دومي  مرحلـه  مطالعـات  و است شده انجام دولت توسط کارها از بخشی که است این بر فرض ،شود می
 پیشـنهاد  خـود،  پیشـنهادي  طرحعنوان  بهنامه  آیین 15ي  براساس ماده را خود نظر مورد طرحگذار  که سرمایه این یا است

 کارهایی از بخشی که کند تصورگذار  سرمایه است ممکن دولت، توسط مطالعات از برخی انجام امکان پذیرش با .نماید می
 در که تصور این .پذیرد می را ها آنآور  سرمایه مقام یا بانک و است درست خود نفس در است، شده انجام دولت توسط که

 شـفاف  قالبی در موارد تمام که است شده پذیرفته زمانی تنهاتجاري  -مالی مطالعات قالب در باشد، درست دتوان یم واقع
 مسـتندات  و مـدارك  کافیي  اندازه به هم دولت توسط شده انجام اقداماتراي ب است الزم ترتیب این به .باشد شده بیان
 بـه  .آورد مـی  فـراهم  را تسـهیالتی  یـا ها  پیشرفت چه پروژه انجام تايراس در اقدامات این که شود داده نشان تا شود ارائه

  .است ناپذیر اجتناب و الزامی امري مستندسازي هم اقدامات از بخش اینراي ب دیگر عبارت
 مـد  شـود،  مـی  انجام ها آن مورد در گزینشی که محورهایی تمام باید امکانات بین از گزینش دالیل مستندسازي براي

 الزم موضـوع  دقیـق  توضـیح  بـراي  که است بدیهی .بدهد نشان را وضعیت تحلیل تواند می )5-5( جدول .یردبگ قرار نظر
 در اطالعات ثبت براي دیگر، بیان به .دارد کاربرد کلیات نمایش براي فقط جدول و شود بررسی دقت به ها گزینه تمام است

 مـوارد  از یـک  هر در .کرد پیدا را جزییات توان می جا آن در کهآورده شود،  مرجعی هاي شماره و عناوین باید تنها ،جدول
  .بپردازد انتخاب ي برانگیزنده عوامل و دالیل بیان بهتفصیل  به که باشد داشته وجود فرعی جداول باید

  شده انجام يها گزینش و امکانات -15-5 جدول

  ردیف
 يها زمینه

 نیازمند
  گزینش

 مباحث
 نیازمند
 هر در گزینش

  زمینه

 مقام
  گیر تصمیم

 نقاط و امکانات
 ضعف و قوت
  ها آن

 ي گزینه
  برگزیده

 دالیل
  گزینش

ي  ارائه مبحث مکانی مشخصات
 و امکانات به مربوط مستندات
  مورد هرراي بها  گزینش
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  شود می نوشته آن براي کار و کسب طرح که واحدي یا بنگاه جایگاه بیان - 5-3

 یـا  حقیقی( شخص که شود داده نشان که است این دارد ضرورت تجاري – مالی مطالعاتراي ب که موضوعی نخستین
 از آب بخش در يگذار سرمایه يها پروژه در فنی و مالی توانمندي اثبات .دارد را کار انجام توانایی فعالیت مجري )حقوقی
 بـه  هـا  آنراي اجـ  جریـان  و دارنـد  بـزرگ  بسیار ابعادي عرف،ي  قاعده به ،ها گذاري سرمایه زیرا است رخوردارب ویژه جایگاه

  :شود می انجام زیر يها موضوع بیان با کاري  کننده توانمندي نمایش .است نیازمند خاص مالیي  بنیه و تخصص
 ساختاري بنگاه یا واحد کسب و کاروضعیت : یک -1

  نی بنگاه یا واحد کسب و کارهاي ف توانمندي: دو -2
  مالی بنگاه یا واحد کسب و کار هاي توانمندي: سه -3
  جام کارشناخت کار و داشتن موضع مشخص براي ان: چهار -4

  .در زیر هر یک از موارد بررسی و تشریح شده است

 کار و کسب واحد یا بنگاه ساختاري وضعیت -3-1- 5

 ،مسـوول  بنگـاه  کـه  شـود  مشـخص  تـا  شود ارائهتفصیل  به رزی اطالعات است الزم کار و کسب واحد یا بنگاه مورد در
  :کرد شناسایی زیر موارد قالب در باید را کار و کسب واحد یا بنگاه ساختاري وضعیت .دارد را کار انجام توانایی

 سوابق ثبتی بنگاه −

 اي هاي سرمایه سرمایه، سهامداران و ارتباط −

 مدیران −

 ساخت قانونی و بازرسان −

 بنگاه یا واحد کسب و کاري فنی ها توانایی −

 اجرایی بنگاه یا واحد کسب و کار ي ها و تجربه توانایی −

  ثبتی سوابق - 5-3-1-1

) 16-5(، چنانچـه در جـدول   کـار  و کسـب  واحـد  یـا  بنگـاه  هویـت  احراز مستنداتي  کلیه باید ثبتی سوابق مورد در
  .شود ارائه شود، مشاهده می
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  کار و کسب واحد یا بنگاه ثبتی سوابق -16-5 جدول
    گذار نام بنگاه سرمایه

    .....)سهامی عام، سهامی خاص، مسوولیت محدود، تعاونی و (نوع شرکت 
  13-- /--/--  )سال شمسی –ماه  -روز(تاریخ ثبت 
    )شهر -سازمان(محل ثبت 

    ي ثبت شماره
  )---- (حروف  به) ---  ،---  ،---  ،--- (عدد  به )ریال(ي شرکت  ي اولیه سرمایه
  )---- (حروف  به) ---  ،---  ،---  ،--- (عدد  به  )ریال(کت در زمان تدوین گزارش ي شر سرمایه

شماره و سایر  --- خیابان  --- شهر  --- کشور (محل دفتر مرکزي شرکت 
  )مشخصات همراه با کد پستی کامل

  

    )هاي ارتباطی و سایر شماره ----نمابر  --- تلفن (هاي ارتباطی  شماره
  --------- : ي اولیه اساسنامه  )ي شرکت و آخرین تغییرات قانونی اساس اساسنامهبر(موضوع فعالیت شرکت 

  --------- : آخرین تغییرات قانونی
    ي تغییرات قانونی و ثبتی شرکت کلیه
    ریزي ي شرکت در سازمان مدیریت و برنامه رتبه

  )با ذکر نام انجمن و تاریخ و مدت عضویت: (عضویت بنگاه )اهبنگاه و مدیران بنگ(اي وابسته به فعالیت  هاي فنی و حرفه عضویت در انجمن
با ذکر نام مدیر مربوط، انجمن و تاریخ و مدت : (عضویت مدیران بنگاه

  )عضویت
  

  : ترین مدارك عبارتند از مهم. به پیوست آورده شود ،در این بخش الزم است فتوکپی تمام مدارك نام برده شده در جدول
ي  دهنـده  مستندات ثبتی نشـان  ي و کلیه) ي شرکت شده ي مصوب و ثبت رین اساسنامهآخ(ي جاري  اساسنامه −

 ي جاري و ثبت قانونی اساسنامه تغییرات اساسنامه

اق ي رسمی الزم است که فتوکپی مصد در مورد روزنامه(ي رسمی مربوط  مدارك قانونی ثبت شرکت و روزنامه −
 )ارائه شود

ي  هاي اداره ي رسمی و نامه شامل روزنامه(ي تغییرات قانونی باشد  هندهد ي مدارك ثبتی شرکت که نشان کلیه −
 )ثبت

ي و ریـز  ي قانونی بنگاه، شامل مـدارك مصـوب سـازمان مـدیریت و برنامـه      ي رتبه دهنده ي مدارك نشان کلیه −
 مدارك دریافتی از سایر مراجع

رسـمی از  ي  ي ترجمـه  آن با ارائـه  اي شرکت و مدیران هاي فنی و حرفه ي عضویت دهنده ي مدارك نشان کلیه −
 هاي خارجی مدارك و عضویت

 هاي تماس با بنگاه بنگاه و شمارهي محل قانونی  دهنده سند یا مدرك نشان −

مـاس بـا   هـاي ت  بنگاه و شماره) مثل دفاتر کاري و کارخانه(ي محل رسمی فعالیت  دهنده سند یا مدرك نشان −
 بنگاه در محل رسمی فعالیت

  اي سرمایه يها ارتباط وداران  سرمایه سرمایه، - 5-3-1-2

  :شود داده توضیح موجود در جداول زیر اطالعاتکم  دست است الزم هم بنگاه درداران  سرمایه و سرمایه مورد در
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 سهامداران و سرمایه -17-5 جدول

  )- -------(حروف  به) ---  ،---  ،---  ،--- (عدد  به  )براساس مدارك ثبتی(ي شرکت  میزان آخرین رقم سرمایه
  )درصد ----(حروف  به%) --/--(عدد  به  ي سرمایه درصد پرداخت شده

شامل (درصد از سهام شرکت را دارند  1کم  فهرست و مشخصات هویتی کامل سهامدارانی که دست
براساس دو جدول مشخصات ( ها آنبا ذکر نام درصد سهامداري ) سهامداران حقیقی و حقوقی

  )سهامداران

  

    )آوران براساس دو جدول مشخصات سرمایه(هاي غیرسهامی  آوران در شرکت ایهي سرم الشرکه سهم
    درصد سهام ممتاز در صورت وجود این نوع سهام 

    ممتاز است و میزان مالکیت سهام ممتاز  ها آناسامی سهامدارانی که سهام 
    )براساس جدول مالکیت سهام(مالکیت سهامی سهامداران 

    )صورت وجود این نوع سهام در(نام  درصد سهام بی
    موارد افزایش سرمایه از زمان شروع فعالیت بنگاه و دالیل افزایش سرمایه در هر مورد

ي اجراي طرح و مبلغ انتظاري افزایش سرمایه در صورت تحقق انتظار  انتظار افزایش سرمایه در دوره
  افزایش سرمایه

  

گذاران ایرانی  و سرمایه) هاي ایرانی براي شرکت(ی گذاران خارج احتمال و شرط پذیرش ورود سرمایه
  )هاي خارجی براي شرکت(

  

  حقیقی سهامداران مشخصات -18-5 جدول
  سهام نوع  )ریال( سهام ارزش کل  سهام تعداد  تولد تاریخ  پدر نام  خانوادگی نام  نام  ردیف
               
                
                
                
                
                
                
                
                
                

  حقوقی سهامداران مشخصات -19-5 جدول

  سهام نوع  )ریال( سهام ارزش کل  سهام تعداد  ثبت محل  ثبت تاریخ  ثبتي  شماره  بنگاه نام  ردیف
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  حقیقی انآور سرمایه مشخصات - 20-5 جدول

  حقوقی انآور سرمایه مشخصات -21-5 جدول

  راي حق درصد  )ریال( سرمایه مقدار  ثبت محل  ثبت تاریخ ثبتي  شماره  بنگاه نام  ردیف

              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
  
 در درصـدي  5کم  دست يها مالکیت فهرست دارند، راالشرکه  سهم یا سهام درصد 5کم  دست که سهامدارانی مورد در

  :شود مشخصتفکیک  به سهامداران از یک هرراي ب باید زیر جدول .شود مشخص باید خارجی و داخلی يها نگاهب سایر
  
  
  
  
  

  راي حق درصد   )ریال( سرمایه مقدار  تولد تاریخ  پدر نام  خانوادگی نام نام  ردیف
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  -----------  سهامدار نام :سهامداران مالکیت -22-5 جدول

 روز، به ثبت تاریخ  ثبتي  شماره  نوع ذکر با شرکت نام  ردیف
  شمسی سال و ماه

 محل
  ثبت

براساس  سرمایه مقدار
  )ریال( روز وضعیت آخرین

 مالکیت درصد
  سهامدار

              
              
             
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              

  بنگاه مدیران - 5-3-1-3

ي  ه یـا دو مجموعـه  توانند یک مجموعـ  این دو گروه می. شامل هیات مدیره و مدیران اجرایی بنگاه است 1مدیران ارشد بنگاه
شـامل ریـیس هیـات مـدیره،     (تک اعضاي هیات مدیره  براي تک. در هر صورت کل مجموعه باید مشخص شود. جداگانه باشند

، رییس هیات عامل و مدیر عامـل شـرکت الزم اسـت    )رییس هیات مدیره و تمام اعضاي هیات مدیره، موظف و غیرموظف نایب
  .تکمیل شود )23- 5(جدول 

  یمدیریت يها فعالیت در اجرایی ومسوول  مدیران سوابق - 23-5 جدول
  --------------------- بنگاه در سمت ،-----------  :مدیر نام

  شروع زمان  مدیریتی سمت  شرکت نام  ردیف
  )سال – ماه(

 خاتمه زمان
  )سال – ماه(

 مدیران تعداد
  مدیرههیات  در

            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            

                                                       
1- Top Management 
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براي این کـار جـدول   . شکلی مشخص و شفاف ارائه شود مدیران ارشد بنگاه هم باید به) سوابق تجربی و اجرایی غیرمدیریتی
د و بـراي هـر   این جدول باید به تعداد مدیران ارشد بنگاه تکرار شو. تواند حداقل نیازهاي اعالم سوابق را نشان بدهد می )24- 5(

در عنوان جـدول نـام مـدیر و سـمت     . مدیر یک جدول جداگانه وجود داشته باشد که اطالعات مربوط به آن مدیر را بیان نماید
  .وي در بنگاه آورده شده است

  مدیران تجربی سوابق -24-5 جدول
  --------------------- بنگاه در سمت ،-----------  :مدیر نام

  )سال – ماه( خاتمه زمان  )سال – ماه( شروع زمان  راییاج سمت  شرکت نام ردیف
          
          
          
          
         
          
          
          

  ونی و بازرسانقان ساخت - 5-3-1-4

 در .شـود  مشـخص  آن حقـوقی  ماهیـت  بـا  همـراه  بنگـاه  مصـوب  سـازمانی  نمـودار  است الزم قانونی ساخت مورد در
 بیـان تفصـیل   به ها آن حضور ماهیت که است الزم دارند، حضور ناگونگو يها شکل به مختلف پیمانکاران که ییها شرکت

  .شود مشخص ارتباط ماهیت است الزم اند وابسته دولتی يها زمانسا به واقع در که ییها شرکت مورد در .شود
 اي حرفـه  انـدازه  چـه  تـا  سمت این که شود مشخص باید )البدل علی و اصلی بازرسان شامل( شرکت بازرسان مورد در
کننـد   مـی  انتخاب خود نظارتی و مدیریتی پستهاي تکمیلراي ب را بازرسانیها  بنگاه متعدد موارد در زیرا است شده دیده

ـ  خاصی ممنوعیت یا محدودیت قانون که جا آن از .نیستند سمت ایني  برازنده نظر هیچ از که  ولـی  نـدارد  بازرسـان راي ب
ـ  )25-5( جـدول  اطالعات باید است، مهم بسیار بازرساناي  حرفه جایگاه ي  درجـه  تـا  شـود  ارائـه  بازرسـان ي  راي کلیـه ب
  .گردد مشخص بنگاه بازرسان بودن اي حرفه

در مورد بازرسـان  . ها ارائه شده است در زیر این فرم. اي تکمیل شود هاي جداگانه در مورد بازرسان حقیقی و حقوقی باید فرم
بازرسـان غیرمشـابه در جـداول    . ي یـک جـدول کـافی اسـت     ارائه) نوع حقوقی مثل بازرسان حقیقی یا بازرسان از(گروه مشابه 

  . شوند بندي می جداگانه دسته
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  بازرس نام :بنگاه حقیقی بازرسان به مربوط اطالعات - 25-5 جدول

 فعالیت مدت  تولد تاریخ  پدر نام خانوادگی نام  نام  ردیف
  بازرسعنوان  به

 سمت و شغل
  غیربازرسی

 مدرك
  تحصیلی

                
                
                
                
                
                
                
                
                
                

  ---------  بازرس نام :بنگاه حقوقی بازرسان به مربوط اطالعات -26-5 جدول

 مدت  ثبتي  شماره  بنگاه نام  ردیف
  فعالیت ي رشته  فعالیت

 فعالیت مدت
عنوان  به

  بازرس

 ثبتي  سرمایه
  هبنگاي  شده

براساس  درآمد
 ي ترازنامه آخرین

  شده حسابرسی
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                

 کار و کسب واحد یا بنگاه فنی يها توانایی - 5-3-1-5

 فنـی  يهـا  توانـایی  که شود مشخص تا شود رائهاتفصیل  به زیر اطالعات است الزم کار و کسب واحد یا بنگاه مورد در
 بـا  تـوان  این .است بنگاه مختلف يها فعالیت در اندرکاران دست تخصصهاي تمامي  گیرندهدربر کار و کسب واحد یا بنگاه
 و تحصـیلی ي  رتبـه  مـدرك،  بنگـاه،  اصلی ياعضا از یک هر مورد در )27-5( جدول در .شود بیان باید تخصص و مدرك

 که وضعیتی در را بنگاه يها توانایی از تصویري دتوان می جدول تکمیل .است شده بیان خاص فعالیتی ي تهرش در تخصص
 يهـا  گـروه  ذکـر  بـه  تنهـا  وشـود   مـی ن بـرده  نام اشخاص از جدول در .دهد نشان است، کرده آمادگی اعالم فعالیتراي ب

  .شود می بسنده تخصصی
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  کار و بکس واحد یا بنگاه فنی توانایی - 27-5 جدول
  بنگاه در حضور يها سال کل تعداد  مدرك باالترین  موارد تعداد  تخصص  ردیف
          
          
          
          
          
          
          
          

  کار و کسب واحد یا بنگاه اجراییي  تجربه وها  توانایی - 5-3-1-6

هاي اجـرا   در این بخش پروژه. تهاي اجرایی فنی بنگاه اس هاي فنی بنگاه یا واحد کسب و کار شامل تمام فعالیت توانایی
ترتیـب   ها باید از زمان حال به گذشته و بـه  ترتیب بیان فعالیت. باید ذکر شود) عنوان شخصیت حقوقی به(شده توسط بنگاه 

جـدول  . هاي پایینی ثبـت شـود   ترین موارد در رده ها درج شود و قدیمی یعنی جدیدترین موارد در باالترین رده: زمانی باشد
باید جدیدترین فعالیت بنگاه ثبت شود و ممکـن   1با این اوصاف در ردیف . کند می چارچوب افشاي خدمات را بیان )28- 5(

تواند شدت حضور بنگـاه را در   بیان فعالیت از زمان جاري به گذشته می. است این فعالیت یا پروژه هنوز در دست اجراء باشد
خواهد مجـري آن باشـد،    ي کارهایی که می هاي روزانه هی در جریان فعالیتدر واقع وقتی بنگا. هاي مشابه نشان دهد فعالیت

ي نزدیک در آن فعالیـت حضـور    تر از بنگاهی است که در گذشته قرار داشته باشد، احتمال انجام کارها توسط آن بنگاه بیش
یـر مـدیران اجرایـی، بنگـاه توانـایی      دلیل تغی حتی اگر به. ي آن فعالیت ندارد اي در زمینه نداشته یا در هر صورت هیچ تجربه

  .تواند نداشته باشد سازي براي انجام کار را می جدیدي براي انجام کار پیدا کرده باشد، هنوز توانایی هماهنگ

  کار و کسب واحد یا بنگاه يها فعالیت -28-5 جدول
  تکمیل زمان  شروع زمان  )ریال( مبلغ  کارفرما  پروژه شرح  ردیف
         --/--/ --13   --/--/ --13  
         --/--/ --13   --/--/ --13  
         --/--/ --13   --/--/ --13  
         --/--/ --13   --/--/ --13  
         --/--/ --13   --/--/ --13  
         --/--/ --13   --/--/ --13  
         --/--/ --13   --/--/ --13  
         --/--/ --13   --/--/ --13  
         --/--/ --13   --/--/ --13  
         --/--/ --13   --/--/ --13  
        - -/--/ --13   --/--/ --13  
         --/--/ --13   --/--/ --13  
         --/--/ --13   --/--/ --13  
         --/--/ --13   --/--/ --13  
         --/--/ --13   --/--/ --13  
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افزاینـد کـه در ایـن صـورت      اي را بـر بنگـاه مـی    پیوندند، سوابق کاري ویژه در مواردي اشخاصی خاص که به بنگاهی می
صـورتی   که چنین وضعی در بنگاه وجود داشته باشد، الزم است ایـن توانمنـدي بـه    درصورتی. یابد توانمندي بنگاه افزایش می

 )29- 5(ي کاري خود دارند، جـدول   اي را در سابقه خاصی که خدمات ویژهبراي این کار الزم است براي اش. شفاف بیان شود
  .صورت جداگانه تکمیل شود الزم است براي هر یک از اشخاص این جدول به. تکمیل شود

  کار و کسب واحد یا بنگاه در حقیقی شخص يها فعالیت -29-5 جدول
  سال -----  بنگاه در حضوري  قهساب ------------- بنگاه در مقام ----------------  :شخص نام

  تکمیل زمان  شروع زمان  )ریال( مبلغ  پروژه در مقام  کارفرما  پروژه شرح  ردیف
           --/--/ --13   --/--/ --13  
           --/--/ --13   --/--/ --13  
           --/--/ --13   --/--/ --13  
           --/--/ --13   --/--/ --13  
           --/--/ --13   --/--/ --13  
           --/--/ --13   --/--/ --13  
           --/--/ --13   --/--/ --13  
           --/--/ --13   --/--/ --13  
           --/--/ --13   --/--/ --13  
           --/--/ --13   --/--/ --13  
           --/--/ --13   --/--/ --13  
           --/--/ --13   --/--/ --13  
           --/--/ --13   --/--/ --13  
  

انـد بـا کـاهش     هاي بزرگ توانسته در دنیاي امروز بسیاري از شرکتیکی از نکاتی که باید به آن توجه شود این است که 
بنگـاهی کـه نشـان دهـد از چنـین تـوانی       . جدي نیروي کار و استفاده از خدمات برون بنگاهی کارهاي بزرگ را اجرا کننـد 

اه بـا کمـک متخصصـان    دهد زیرا در موارد متعدد بنگ خوبی توانایی خود را نشان می برخوردار است، در واقع در جدول باال به
بـا ایـن   . ي خـود را انجـام دهـد    شـده  سازي توانسته است فعالیت پذیرفتـه  بیرونی و برخورداري از توان مدیریتی و هماهنگ

هاي داراي امکان دریافـت خـدمات بـرون بنگـاهی را نیـز مشـخص        شکلی شفاف شود که بنگاه اوصاف تکمیل جدول باید به
  .شودتکمیل  )30- 5(دول براي این کار الزم است ج. نماید

  کند می دریافتصورت برون بنگاهی  به کار و کسب واحد یا بنگاه که ییها فعالیت -30-5 جدول
  تکمیل زمان  شروع زمان  )ریال( مبلغ  خدمت ي دهنده ارائه بنگاه   فعالیت شرح  ردیف
        --/--/ --13  --/--/ --13  
        --/--/ --13  --/--/ --13  
        --/--/ --13  --/--/ --13  
        --/--/ --13  --/--/ --13  
        --/--/ --13  --/--/ --13  
        --/--/ --13  --/--/ --13  
        --/--/ --13  --/--/ --13  
        --/--/ --13  --/--/ --13  
        --/--/ --13  --/--/ --13  
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  کار انجامراي ب مشخص موضع داشتن و کار شناخت - 3-2- 5
 خاص طرح یکراي اج داوطلب که کاري و کسب واحد یا بنگاه ودش داده نشان که است این مهم بسیار نکات از یکی

 متقاضـی  است الزم توانایی این نمایشراي ب .دارد آشنایی آن بم و زیر با وشناسد  می بدهد، انجام باید که را کاري است،
 مـوارد  تمـام  اسـت  الزم بخـش  ایـن  در .دارد دفاعی قابل و مشخص موضع آن مورد در وشناسد  می را کار که دهد نشان

 یـک عنـوان   بـه  بنگـاه  بـر  عـالوه  بخش این .شود ذکر ،اند داشته فعالیت ها آن در بنگاه ارشد مدیران یا مجري که مشابهی
 .گیرنـد  مـی  قـرار  نظـر  مد دارند، برعهده درخواست تکمیل زمان در را بنگاه مدیریت که هم افرادي تمام حقوقی، شخص

 از تعـدادي  ولـی  باشـد  نداشـته  را مشابه فعالیت انجام اجراییي  سابقه خود انیسازم شکل در بنگاه است ممکن بنابراین
 چـارچوب  ایـن  در و دارنـد  بررسی مورد طرحراي اجراي ب خاصی توان ،اند پیوسته بنگاه به تازگی بهکه  آن کنونی مدیران

  .باید صورت پذیرد) 31-5( با این اوصاف تکمیل جدول .دهد نشان کارراي اجراي ب را خود تخصص است قادر بنگاه

  کار شناخت در آن ارشد مدیران و کسب واحد یا بنگاه توانایی -31-5 جدول

 مشابه يها پروژه شرح  ردیف
  بنگاه توسط شده اجرا

 حاضر مجري
  تکمیل زمان  شروع زمان  )ریال( مبلغ  پروژه کارفرماي  (*) بنگاه در

           --/--/ --13   --/--/ --13  
           --/--/ --13   --/--/ --13  
           --/--/ --13   --/--/ --13  
           --/--/ --13   --/--/ --13  
           --/--/ --13   --/--/ --13  
           --/--/ --13   --/--/ --13  
           --/--/ --13   --/--/ --13  
           --/--/ --13   --/--/ --13  
           --/--/ --13   --/--/ --13  

 .شـود  ذکـر  اسـت،  بوده مجري بنگاهکه  درصورتی بنگاه خود نام یا است پیوسته بنگاه به و بوده طرح مجري که مدیري نام قسمت این در (*):
 بـودن  مجـري  یتمسوول مقام آن در وکرده  می خدمت آن در زمان آن در مدیر که بنگاهی نام پرانتز داخل ،شود می ذکر مدیر نامکه  درصورتی

 .شود ذکر باید است، داشته برعهده را طرح

  گذار سرمایه بنگاه توسطارائه شده  خدمات یا محصولي  سابقه و شرح - 5-4

 اسـت  الزم طـرح  آمیـز  موفقیـت راي اجـ  از اطمینـان  حصـول راي ب .شود ارائه طرح ي پیشینه است الزم بخش این در
 بـا  را خـود  وگیرد  می جا اقتصادي يها ي فعالیت مجموعه در ،شود می انجام طرح در که فعالیتی چگونه که شود مشخص

 یـا  آن حامیـان  و شـود  داده توضیحتفصیل  به پروژه است الزم قسمت این در .کند می سازگار جتماعیا و اقتصادي شرایط
 معلـوم  تـا  شـود  مشخص باید پروژهراي اج دالیل حال عین در .شوند مشخص کنند، دفاع آن انجام از حاضرند که کسانی

  .چیست پروژه از دفاعي  انگیزه که باشد
  :است شده آورده زیرشرح  به شوند دیده باید شبخ این در که موارديترین  عمده
 وژهپر يها ویژگی شرح -1



 113  شود می انجام آن براي مطالعات که موضوعی شرح -پنجم فصل

 
 

  مطلوبي  پروژه یکعنوان  به آن از دفاع و پروژهراي اج يها ي انگیزه درباره کلیاتی -2
  پروژهي  تاریخچه -3
  پروژه انداختن جریان بهراي ب الزم مختلف يها هزینه -4

  .شود می بررسی موارد از یک هر زیر در

  پروژه يها ویژگی شرح - 1- 4- 5
 .نمایـد  مـی  مشـخص  را پـروژه  هویت که است مطالبی ،شود می آورده پروژه يها عنوان ویژگی به که مواردي ینتر مهم

 تا شود آوردهاي  جداگانه جدول درها  موضوع از یک هر که شود داده ترتیبی است الزم مطالب جاافتادن از جلوگیريراي ب
  .است شده آورده زیر در موارد این .بگیرد قرار توجه موردها  فصلسر تمامکه  آن

حـال   عنوان خطوط اصلی و محوري در همه سازي پروژه به ي آماده فهرست پارامترهاي اصلی پروژه که در دوره −
هاي بخش آب، این فهرست شامل تمـام مـواردي اسـت کـه تـا پایـان        در مورد پروژه. مد نظر قرار گرفته است

 .هاي پروژه در تمام موارد مطرح شده است عنوان مزیت فته و بهي دوم مد نظر قرار گر مطالعات مرحله

در . شـود  ها تعریف می ها در آن زمینه هایی که این هدف هاي کالن و خرد، با ذکر زمینه هاي پروژه شامل هدف هدف −
الم هـاي پـروژه اعـ    عنوان بخشی از هدف هاي دولت از اجراي پروژه هم به هاي بخش آب الزم است هدف مورد پروژه

. رسـمیت نشناسـد   عنوان اولویت خود بـه  را به ها آنگذار  گذار خصوصی سرمایه شود هرچند که ممکن است سرمایه
گذار خصوصی باید اقـداماتی را   دهد، ناگزیر براي تشویق سرمایه بدیهی است که وقتی دولت هدفی را اولویت قرار می

هاي خـود تـا چـه انـدازه مایـل اسـت        ت براي رسیدن به هدفتوان ارزیابی کرد که دول به این ترتیب می. انجام دهد
توان بـه ذکـر    هاي پروژه می تر در مورد هدف براي توضیح بیش. گذاران قرار بدهد منابع مالی و فنی در اختیار سرمایه

 ي خـاص باشـد و در   تواند آبرسانی به یک شهر یک یا منطقه عنوان مثال براي یک سد هدف می به. مثال کفایت کرد
اي خـاص   تواند تامین نیازهاي آبی نوعی خاص از فعالیت کشـاورزي باشـد کـه در منطقـه     عین حال هدف دیگر می

 :دهد ها را نشان می روش بیان هدف )32- 5(جدول . شود انجام می

  ها آن به دستیابیي  نحوه و پروژه يها هدف شرح - 32-5 جدول
  هدف به دستیابیي  نحوه و زمان  هدف شرح  هدف عنوان  ردیف
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 :شرح و تحلیل راهبردهاي پیشنهادي در اجراي پروژه شامل −

اندازي پروژه همراه با زمان تقریبی  ي راه ي جغرافیایی و توزیع تحوالت اقتصادي و اجتماعی در نتیجه حوزه •
 و انتظاري دستیابی به این تحوالت

 هاي پروژه درست فعالیت روژه تا تکمیل کار با نمایش اثر راهبري در انجامي راهبري پ هزینه •

 شده موارد تمایز پروژه در مقایسه با کارهاي مشابه انجام •

 شته مورد استفاده قرار گرفته استهاي مشابهی که در گذ توفیق روش •

 محل اتکاي پروژه در بازار مصرف •

 چگونگی ایجاد پذیرش براي دستاوردهاي پروژه •

شـود ولـی    هاي آب محل اجراي پروژه توسط دولت انتخاب می در طرح. حل اجراي پروژه و دلیل گزینش آن محلم −
این بدان معنی نیست که بانک نباید از مشخصات محل و دالیل گزینش محل اطالع کافی و کامل در اختیار داشـته  

خود براي گزینش محـل پـروژه مطـرح کـرده     ي مربوط در مستندات  بنابراین الزم است مطالبی که وزارتخانه. باشد
 .است، در این بخش آورده شود

. در این قسمت هم الزم است شرح کاملی از دستاوردها ارائه شود. ها آندستاوردهاي حاصل از پروژه و ترکیب  −
 .اثبات نباشد در مجموعه آورده نشـود  در تدوین این بخش باید دقت نظر وجود داشته باشد و مطالبی که قابل

ذکر شود تا مشخص باشد که روابط  )33-5( دستاوردها در جدول الزم است اطالعات مربوط به دلیل به همین
 .چگونه است

  پروژهراي اج از حاصل دستاوردهاي -33-5 جدول
  اورددست به رسیدني  نحوه و زمان  دستاورد شرح  دستاورد عنوان  ردیف
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ي این  ي اجراي کار شامل شرح کامل خدماتی که در جهت انجام پروژه باید ارائه شود و تواتر زمانی ارائه برنامه −
هـایی کـه    این برنامه باید شامل شرح اقدامات و گانت چارت عملیات باشد تا مشخص شود که فعالیت. خدمات

 .اجراء است اي قابل یک چه مقدار زمان الزم دارد و در چه محدوده پذیرد هر در طول اجراي کار صورت می

ها باید با  سیاست. ها آنمحیطی مدافع پروژه و کلیات اجرایی یا رفتاري  هاي اقتصادي، صنعتی و زیست سیاست −
. دده وضعیت را نشان می )34-5(جدول . ها آورده شود بندي و ارجاع به موارد قانونی تایید سیاست ذکر دسته

ي اسـتاندارد آورده شـود و در مـواردي کـه      در هر مورد الزم است اسـتانداردها بـا ذکـر مرجـع تاییـد و ارائـه      
استانداردها دریافت شده است، باید مشخص شود که این استانداردها تـا چـه زمـان اعتبـار دارد و تحـت چـه       

 .شرایطی باید تجدید شود

  پروژه مدافعمحیطی  زیست و صنعتی اقتصادي، يها سیاست شرح -34-5 جدول
   پروژه با سیاست ارتباط ماهیت  سیاستي  تاییدکننده قانونی مرجع  سیاست موضوع و عنوان  ردیف
        
        
        
        
        
        
        
        
        
 

که کـدام یـک از ایـن مـوارد      برحسب آن(اثرگذاري پروژه بر اقتصاد منطقه، شهر، استان، حوزه، کشور و جهان  −
د تا سـودآوري کلـی پـروژه    دقت مشخص شو در این مورد هم الزم است هر یک از اثرها به. ر داشته باشداعتبا

 .باید تکمیل گردد) 35-5(بدین منظور جدول . مشخص شود

   اقتصاد بر پروژه اثر شرح -35-5 جدول
   اثري  دوره و ابعاد   اثر جغرافیاییي  حوزه  اثر نوع  ردیف
        
        
        
        
        
        
        
 

تـوان بـا    در این مورد هـم مـی  . عنایت ویژه مبذول شود ها آنهاي خاصی که در ارتباط با پروژه باید به  موضوع −
ذکـر اسـت کـه     قابـل . بنـدي کـرد   هاي خاص مربوط به پروژه یا فعالیت را دسته عنایت به یک جدول موضوع
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ثال ممکـن اسـت یـک اخـتالف قـومی در یـک       عنوان م به. تواند هر ماهیتی داشته باشد هاي خاص می موضوع
تواند هشداري باشد که سیاست آبرسانی باید  ذکر این موضوع می. منطقه بر ماهیت خدمات آبرسانی اثر بگذارد

 .براي این بند باید تکمیل شود )36-5(جدول . با توجه به وضعیت قومی صورت پذیرد

  خاص مباحث وها  موضوع -36-5 جدول
   مطلوب عملکردراي ب ویژه رفتار  عملیات برتاثیر   مبحث یا موضوع سرفصل  ردیف
        
        
        
        
        
        
        
        

  آن از دفاع و پروژهراي اج يها ي انگیزه درباره کلیاتی -2- 4- 5
 از اصـلی  يهـا  هـدف  از تصویريتوان  ها می انگیزه اینبراساس  که است مهم جهت آن از پروژهراي اج يها انگیزه بیان

 منجـر  پـروژه راي اجـ  به دتوان می که ییها انگیزه باشد، نظر مد سدسازي وقتی مثالعنوان  به .آورددست  به را پروژه راياج
 در .شـود  مطـرح  دتوان می کشاورزي وضعیت بهبود یا اتکاء قابل و باثبات آبرسانی کشور، آبی منابع مدیریت قالب در شود

 از دفاتري مثالعنوان  به .شود انداخته پروژه این ایجاد در اصلی نمسووال به مختصر نگاهی است الزمها  انگیزه بیان بخش
ـ  مـی  اسـت،  شـده  انجام پروژه انجام از دفاع در که تحقیقاتی یا دارند قرار پروژه یک حامیان شمار در که نیرو وزارت  دتوان

 دفاع مستندات باشد،تر  بیش هرقدرها  پروژه فهرست .شود مطرح آنراي اج يها انگیزه و پروژه از دفاع مستنداتعنوان  به
 وجـود  گونـاگونی  مصـوبات  و مسـتندات  ،شود می انجام دوم فاز تا کارها که آب بخش يها پروژه در .استتر  بیش پروژه از

  .کرد استفاده پروژه از دفاع درتوان  می مطالب این از .است شده شمرده مطلوب پروژه چرادهد  می نشان که دارد
 خصوصـی  -عمـومی  يهـا  پـروژه  در .شـود  مطـرح  هـم  پروژهراي بقابل استفاده  مالی امکانات است زمال بخش این در

 وزارت کـه  بـانکی  اعتبارات کارمزد ي یارانه ایران در مثالعنوان  به .شود مطرح باید مالی يها مشوق کنار در مالی امکانات
 خصوصـی گـذار   سرمایه توسط سدسازي يها راي پروژهجاراي ب موجود مالی يها انگیزه از یکی ،کند می حمایت آن از نیرو

ـ  دولتـی  امکانـات  از اسـتفاده  ،ها زمین از بعضی مالکیت دریافت مانند ییها انگیزه آن از غیر به ولی است انـدازي   راي راهب
 بیان در وصافا این با .شود مطرح مهم يها عنوان انگیزه به دتوان می دولت از مستقیم ي یارانه دریافت و مکانیزه کشاورزي

ـ توان  می امکانات مجموعه چه از گردد مشخص تا شود درج احتمالی تشویقی امکانات از فهرستی است الزمها  انگیزه راي ب
  .کرد استفاده فعالیت کردن مطلوب

 در دولـت  جایگـاه  مثالعنوان  به .چیست پروژه در اصلی عوامل نقش که است این شود مطرح باید که دیگري موضوع
گـذار   سـرمایه  فعالیـت  شـروع  از پـیش هـا   گـذاري  سرمایه از سهم چه چیست؟ خصوصیگذار  سرمایه سدسازي يها پروژه
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 مراحـل  از یـک  کـدام  ،گیـرد  می قرار کار مصدر بر خصوصیگذار  سرمایه که زمانی وشود  می انجام دولت توسط خصوصی
 الزم ،شـود  مـی  انجـام  قانونی الزامات چارچوب در دولت فعالیتکه  درصورتی .است شده تکمیل دولتیگذار  سرمایه توسط
گـذار   سـرمایه  توسـط  سـد  ساخت مورد در .کند می ایجاد را الزامات این ضابطه کدام و قانون کدام که شود مشخص است

 و نیـرو  وزارت معتمـد  مشـاور  مهندسـان  از یکـی  توسـط  دومي  مرحلـه  مطالعات که است این الزامات از یکی خصوصی،
 و مطالعـه  ایـن  دسـتاوردهاي  از اي خالصه بیان .باشد شده انجام مذکوري  وزارتخانه درخواست به و ذیربط يها وزارتخانه

ـ  مـی  اسـت،  داده انجـام  را مطالعات این که مشاوري سوابق از اي خالصه و مشخصات ذکر  عملیـات  شـروع ي  نقطـه  دتوان
  .کند توجیه را خصوصیگذار  سرمایه

 غیرمستقیمصورت  به چه و مستقیمصورت  به چه که را مواردي تمام است الزمها  یزهانگ بخش در مطالب، این بر عالوه
 طـول  در کـه  باشد داشته محدود بسیار اثري دتوان می موارد این از برخی .کرد مشخص است، بوده اثرگذار پروژهراي اج بر

 نشـان  صورت هر در و شود بررسی اثرها رتغیی زمانی روند است الزم تغییرپذیر اثرهاي مورد در .پذیرد می تغییر هم زمان
 هـیچ  ودارد  میتداوي  دوره اثر هر که است این مسلم قدر .کاهنده یا است فزاینده اثرهاي این زمان طول در که شود داده
 اثـر  باشـد، تـر   بـیش  تداومي  دوره در آن شدت و تر طوالنی اثر تداومي  دوره هرقدر ولی باشد پایدار که ندارد وجود اثري
  .است تر مالحظه قابل

  پروژهي  تاریخچه - 3- 4- 5
 مطالعـات  گـزارش  در منـدرج شـرح   بـه  فعالیـت اندازي  راه به منجر که است تحوالتی تمام از شرحی پروژهي  تاریخچه

 شـفاف  و روشـن  زمانی تصویر تا شود قید ،وقوع تاریخ قید با تحوالت است الزم ،قسمت این در .است شدهتجاري  -مالی
 شـروع ي  نقطـه  سـد  یک ساخت به مربوط طرح در بنابراین .بشود همها  سیاستگذاري انواع شامل دتوان می تحوالت .باشد

ـ  یـا  منطقه یکي  راي توسعهب را خاصی هدف که باشد کشوراي  ي توسعه برنامه دتوان می  یـک  مـردم  زنـدگی  بهبـود راي ب
  .کند می بیان منطقه
 و مطالعات آن از شرحی است الزم باشد، شده انجام بحث موردسنجی  امکان گزارش بر مقدم مطالعاتی که مواردي در
 تـاریخ  ،هـا  آن کننـدگان  تهیـه  مطالعـات،  از یـک  هر در کاربردي روش باید موارد قبیل این در .شود ارائه ها آن يها یافته

 چـه  ددگـر  معلـوم  تـا  شـود  مشخص مطالعات آن انجام متقاضی يها گروه و مطالعات پوشش مطالعات، از یک هر تکمیل
 آب بخـش  يها پروژه در عرفي  قاعده به .دارند شناخت موضوع به راجع ییها گروه چه و هستند ذینفع موضوع در کسانی

 مـورد  در .اسـت  برخوردار بسیار اهمیت ازپذیر  بانک و شفافاي  شیوه به ها آني  ارائه ولی باشد داشته وجود باید مطالعات
 شـود  ذکر هم تجدیدنظر موارد و مطالعات جزییات است الزم است، شده انجام طرحراي اج از پیش که مختلفی مطالعات

  .است شده انجام مطالعات این زمانیي  دوره چه در که گردد مشخص تا
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 اسـت،  شده حاصل مختلف يها بررسی در که را مختلفی نکات و باشد دقیق بحث باید موجود مطالعات نتایج مورد در
 صـورت  کـار  ایـن  دلیـل  هر به ولی شود انجام پروژه که است شده تالش گذشته در تاریخی درکه  درصورتی .بگیرد بر در

 نارسـایی  بـروز  از امکـان  صورت در تا شود شناسایی و بررسی پروژهراي اج جریان ماندن ناموفق دالیل باید است، نگرفته
 آورده شـود،  ارائه باید که مطالبی ،)37-5( جدول در .آید عمل به جلوگیري پروژهراي اجراي ب تالش جدید دور در مشابه

 و شـده  انجـام  عملیـات  کـل  تـا  شـود  آوردهماخـذ   و منـابع  بیان با و گویا یشکل به باید مطالب جدول این در .است شده
  .باشد مشخص فعالیتي  تاریخچه

  پروژهي  تاریخچه -37-5 جدول
  شرح   عنوان  ردیف

    پروژه تفصیلیي  تاریخچه  1

 مشخصات ذکر با(تجاري  -مالی مطالعات وسنجی  امکان از پیش هشد انجام مطالعات  2
    .)اند داده انجام را مطالعات که ییها گروه

    .)اند داده انجام را مطالعات که ییها گروه مشخصات ذکر با( یکمي  مرحله مطالعات جزییات  3
    .)اند داده نجاما را مطالعات که ییها گروه مشخصات ذکر با( دومي  مرحله مطالعات جزییات  4
    پروژه يها فعالیت مجموعه از شده انجام موارد  5
    پروژهراي اج بودن مثبت اثباتراي ب شده انجام مستقل مطالعات جزییات  6

  
گـذار   سـرمایه  ورود از پیش را ییها فعالیت عمومی بخش مواردتر  بیش در خصوصی، - عمومی مشارکت يها پروژه در

 وقتـی  مثـال عنوان  به .شود می منجر خصوصیگذار  سرمایه عملیات شدن تر ساده به کار این هک است داده انجام خصوصی
 منـدرج ( قانونی ضوابطبراساس  عمومی بخش باشد، نظر مد )يگذار سرمایه قانون قالب در( سدسازيراي ب يگذار سرمایه

و دوم را انجام بدهد ) اول( ي یکم مرحله هاي مصوب موجود در کشور باید مطالعات در مورد طرح) اريگذ سرمایه قانون در
 کـه  اسـت  زمانی يگذار سرمایه قانونبراساس  استثناء مورد .بشود عمل وارد که بخواهد خصوصیگذار  سرمایه از سپسو 

 را دوم و یکـم  يهـا  مرحله مطالعات باید وي خود اخیر حالت در کهکند  می پیشنهاد را طرحی خصوصیگذار  سرمایه خود
   .است مطلوب طرحراي اج که نماید قانع را دولت تا دهد انجام

ـ  خصوصـی گـذار   سـرمایه  فعالیت شروعي  نقطه تا شود آورده شده انجام يها فعالیت تمام باید جدول در راي اجـ راي ب
 کـه  دارد وجـود  امکان این تولیدي يها پروژه مورد در .گردد مشخص ،شود می ارجاع بانک به آن مالیتامین  که عملیاتی

 ایـن  در تعهـدي  هـیچ  عمومی بخش یا دولت و باشد خصوصیگذار  سرمایه بخش دوش بر نخستي  نقطه از پروژهراي اج
 انجـام  دار عهـده  خـود  خصوصیگذار  سرمایه آب، بخش در يگذار سرمایه قانون چارچوب در که مواردي در .نپذیرد مورد

 اسـت  الزم برسـاند،  اثبـات  بـه  کـرده  پیشـنهاد  خـود  که را اي پروژه مطلوبیت تا باشد شده دوم و یکمي  مرحله مطالعات
 داده انجـام  را مطالعات چارچوبی چه در خصوصیگذار  سرمایه که شود ذکر و شود آورده جدول در مطالعات این جزییات

 زا پـیش  مطالعـات  ایـن  چون که شود عنایت باید البته .است نموده پیشنهاد دولت به خود يگذار راي سرمایهب را پروژه و
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 نماید درخواست بانک از را منابعی ها آن بابت دتوان مینگذار  سرمایه عرفي  قاعده به است، شده انجام بانک به طرحي  ارائه
  .است آن مطلوبیت از درست ارزیابی و طرح ابعاد نمایشراي ب تنها ها آن انجام يها هزینه و شده انجام يها فعالیت ذکر و

  پروژه اختناند جریان به مختلف يها هزینه -4- 4- 5
 انجـام  مطلوبیـت  اولیـه  مطالعات کهشود  می انجام اي مرحله در واقع درسنجی  امکان گزارش وتجاري  -مالی گزارش

راي ب مراحل از یک هر وشود  مین انجام هزینه بدون اولیه مطالعات این که داشت توجه باید .باشد رسانیده اثبات به را کار
 تـا  شـود  مشـخص  شـده  انجام يها هزینه، زیر اقالم مورد در است الزم اوصاف این با .است همراه هزینه با وضعیت اثبات
 آب، بخش در يگذار سرمایه يها طرح در .شود منظور و پذیرفته باید کار شروع دراي  هزینه بار مقدار چه که گردد معلوم

 توسـط هـا   هزینـه  نپـرداختن  صـرف  ولـی دهـد   می انجام دولت را يگذار سرمایه از پیش يها هزینه این از بزرگی قسمت
 بـا  بایـد گـذار   سرمایه .کند حذف کار انجام يها هزینه فهرست از را ها آن دتوان می وي که نیست معنی این بهگذار  سرمایه
 .کند برآورد ،آورد دست می به يگذار سرمایه از که را مزیتی ،شود مین متقبل را ها آن بار وي که ییها هزینه ابعاد به عنایت

 در تخفیف یا هزینه بازیافت نوعیعنوان  گذار به سرمایه برآوردهاي در دتوان می دولت توسطها  هزینه انجام دیگر، عبارت به
  .افزاید می يگذار سرمایه وبیتلمط بر مثبتی عدد که شود محسوب هزینه
   :از عبارتندشوند  می مطرح مرحله این در کهاي  هزینه اقالم کلی، حالت در

کـردن   شـده کـه در نهایـت بـه قـانع      هاي انجـام  شامل انواع هزینه :گذاري العات پیش از سرمایهي مط هزینه −
 .گذاري انجامیده است ورد سرمایهگذار بالقوه براي تفکر در م سرمایه

گذاري را در برابـر   ي تمام مطالعاتی که امکانات مختلف سرمایه شامل هزینه :شناسی ي مطالعات فرصت هزینه −
 .گذاري است ترین روش انجام سرمایه ي برگزیده مطلوب کرده است تا نشان دهد که پروژهیکدیگر تراز 

 طـرح  بـازدهی  از اولیـه  برآوردهـاي راي ب که ییها هزینه تمام شامل :سنجی مقدماتی ي مطالعات امکان هزینه −
 .است شده انجام

 .تایید سودآوري پروژه انجام شده استکه با هدف  :ي انواع مطالعات متفرقه و مربوط به محور اصلی پروژه هزینه −

  :شامل الزم، يها گذاري سرمایه و ارقامي  محدوده شناختراي ب :ي تحقیقات مقدماتی هزینه −

 مختلفی يها هزینه شامل آب يها طرح در بخش این :شده براي انتخاب زمین هاي انجام ي بررسی هزینه •
 مـوارد  در .اسـت  کـرده  پرداخـت  پـروژه  انجـام  یرمس یا سد مسیر انتخابراي ب ربط ذي وزاتخانه که است

 انتخـاب  واقـع  در کـه  حالی درشود  می گرفته نادیده دولتی هاي دستگاهي  مجموعه درها  هزینه این متعدد
 شناساییراي ب باید وزارتخانه و دارد هزینه ،شود می انجام پروژه آن روي بر که زمینی و پروژهراي اج محل
 .باشد کرده هزینه محل
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در  :گـذاري سـاختمانی در پـروژه    ي انواع مواد ساختمانی قابل استفاده در بخش سـرمایه  ي برآورد هزینه ینههز •
هـاي آن پرداخـت    هاي سدسازي این هزینه شامل بهاي موادي است که براي سـاخت سـد و سـاخت شـبکه     پروژه

ریـزي یـا    مـدیریت و برنامـه  بهـاي سـازمان    ها مسـتندات قـانونی و فهرسـت    ي این هزینه مبناي محاسبه. شود می
 .هاي جایگزین آن است مقام

 انـواع  سدسـازي  مـورد  در مثـال عنوان  به :ي اولیه براي شناخت موارد مربوط به پروژهها آزمایشي  هزینه •
ـ  مـی  یـا  اسـت  آبکـش  زمین دهد نشان کهشود  می انجام زمین جنس شناساییراي بها  هزینه  محـل  دتوان

 و بتـون  آزمـایش  و سـیمان  اسـتواري راي تاییـد  ب پرداختیي  هزینه چوبچار همین در .باشد سد استقرار
هـا   آزمـایش  ي یـه تایید وها  هزینه این به مربوط مستندات تمام .شود منظور مجموعه این در باید آن امثال

 .شود ارائه و نگاهداري قسمت این در باید

هـاي بـزرگ تحقیقـات مختلفـی      م پروژهدر تما :هاي پروژه ي انواع تحقیقات در مورد هر یک از بخش هزینه •
عنـوان مثـال در مـورد امـالح آب      بـه . دهد میهاي مربوط به پروژه را نشان  شود که درستی گزینش انجام می

کنندگان آب در یک مسیر خاص بایـد   مسیر یک سد باید تحقیقات مختلفی صورت بپذیرد یا در مورد مصرف
که بازاري بـراي آب   ي آب باشند یا آن توانند خریداران بالقوه میتحقیقاتی انجام شود که نشان دهد این گروه 

هـا توسـط    گـذاري  ممکن است ایـن بخـش از سـرمایه   . شود، وجود ندارد یک سد در محلی که سد احداث می
هـا را پرداخـت    گذار خصوصی زمانی وارد عملیات شود که دولت ایـن هزینـه   دولت انجام شده باشد و سرمایه

هـاي   حتی در چنین وضعی الزم است هزینه. نداشته باشد ها آنهر صورت الزامی براي انجام  کرده باشد یا در
شـود کـه    مند مـی  گذاري خواهان منابع مالی از امکاناتی بهره تحقیقات مشخص شود تا بانک بداند که سرمایه

 .اردي رایگان است ولی ارزشی انکارناپذیر د عنوان یک آورده گذار به براي بانک و سرمایه

صورت شفاف ارائـه شـود کـه     به ،در این مورد هم باید اطالعات :فنی ي مطالعات در مورد انتخاب دانش هزینه •
اي انتخاب شده است و در هر صورت مزایاي کوتاه و درازمدت ایـن   فنی برگزیده با چه هزینه نشان دهد دانش

فنی هم باید عنایت شود کـه   مورد دانشدر . اي شناسایی شده است فنی چیست و هر کدام با چه هزینه دانش
طور عمده به عملیات ساختمانی، تاسیساتی و توزیع ارتبـاط دارد،   هاي بخش آب به این تصور که چون فعالیت

امر واقـع ایـن اسـت کـه در مـورد فعـالیتی ماننـد        . فنی در آن جایگاهی ندارد، برداشت درستی نیست دانش
را دارد که از نوع سد، نوع مواد و روش سـاخت سـد تـا چگـونگی     فنی جایگاه خاص خود  سدسازي هم دانش

 .فنی خاص خود تکیه دارد رسانی همه بر دانش آب

آالت و تجهیزات براي دریافت برآوردهاي مقـدماتی در مـورد    ي برقراري تماس با سازندگان ماشین هزینه •
گذاري در بخش  بوط به سرمایههاي مر ممکن است تصور شود که در پروژه :هاي مختلف پروژه ي بخش هزینه

. هاي سـاختمانی اسـت   ها از نوع فعالیت تر فعالیت گیرد و بیش آالت چندانی مورد استفاده قرار نمی آب ماشین
هاي مختلفـی کـه بـراي کنتـرل سـد مـورد        دفاع نیست زیرا براي پمپاژ آب و فعالیت این تصور در واقع قابل
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بـه ایـن ترتیـب منصـفانه اسـت کـه پذیرفتـه شـود         . ف کـاربرد دارد آالت مختل گیرد، ماشین استفاده قرار می
شـود کـه    هـایی مربـوط مـی    هاي بخـش آب جایگـاه خـود را دارد و بـه زمینـه      گذاري آالت در سرمایه ماشین
 .سازد گذاري را تسهیل یا کارآمد می هاي مربوط به سرمایه فعالیت

سـطرهایی  . دهد انداختن پروژه را نشان می جریان ههاي مختلف ب ي هزینه تصویري از روش ارائه )38- 5(جدول  •
گـذاري   ي سـرمایه  هاي مربوط تکمیل شود تـا کـل هزینـه    تیره پر شده است، در عمل باید با سرفصلخط که با 

شـود و در ایـن    هـا مشـخص مـی    گـذاري، انـواع فعالیـت    بدیهی است که با عنایت به نوع سـرمایه . مشخص شود
  .چارچوب جدول باید تکمیل شود

    پروژه یک انداختن جریان به مختلف يها هزینه -38-5 جدول

  هزینه شرح ردیف
 يها هزینه
 به شده انجام
  ملی پول

 انجام يها هزینه
 پول به شده

  (*) خارجی
 هزینه کل
  تکمیل زمان  شروع زمان  ملی پول به

  13-- /--/--   13-- /--/--         گذاري ي مطالعات پیش از سرمایه هزینه  1
2   ------- -         --/--/ --13   --/--/ --13  
3   --------         --/--/ --13   --/--/ --13  
4   --------         --/--/ --13   --/--/ --13  
5   --------         --/--/ --13   --/--/ --13  
  13-- /--/--   13-- /--/--         شناسی ي مطالعات فرصت هزینه  6
7    --------         --/--/ --13   --/--/ --13  
8   --------         --/--/ --13   --/--/ --13  
9   --------         --/--/ --13   --/--/ --13  

  13-- /--/--   13-- /--/--         سنجی مقدماتی ي مطالعات امکان هزینه  10
11    --------         --/--/ --13   --/--/ --13  
12   --------         --/--/ --13   --/--/ --13  
13   --------         --/--/ --13   --/--/ --13  
  13-- /--/--   13-- /--/--         فرقهي انواع مطالعات مت هزینه  14
15    --------         --/--/ --13   --/--/ --13  
16   --------         --/--/ --13   --/--/ --13  
17   --------         --/--/ --13   --/--/ --13  

18  
ي انجام تحقیقات مقدماتی و  هزینه

ي اقالم  برقراري ارتباط براي تعیین هزینه
  گذاري مورد نیاز در سرمایه

      
 --/--/ --13   --/--/ --13  

19    --------         --/--/ --13   --/--/ --13  
20   --------         --/--/ --13   --/--/ --13  
شده براي  هاي انجام ي بررسی هزینه  21

  انتخاب زمین
       --/--/ --13   --/--/ --13  

22    --------         --/--/ --13   --/--/ --13  
23   --------         --/--/ --13   --/--/ --13  
ي انواع مواد  برآورد هزینهي  هزینه  24

  ساختمانی قابل استفاده براي اجراي پروژه
       --/--/ --13   --/--/ --13  

25    --------         --/--/ --13   --/--/ --13  
26   --------         --/--/ --13   --/--/ --13  
هاي اولیه براي  ي مربوط به آزمایش هزینه  27

  شناخت موارد مربوط به پروژه
       --/--/ --13   --/--/ --13  
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    پروژه یک انداختن جریان به مختلف يها هزینه -38-5 جدولادامه 

  هزینه شرح ردیف
 يها هزینه
 به شده انجام
  ملی پول

 انجام يها هزینه
 پول به شده

  (*) خارجی
 هزینه کل
  تکمیل زمان  شروع زمان  ملی پول به

28    --------         --/--/ --13   --/--/ --13  
29   --------         --/--/ --13   --/--/ --13  
  13-- /--/--   13-- /--/--         فنی ي انتخاب دانش هزینه  30
31    --------         --/--/ --13   --/--/ --13  
32   --------         --/--/ --13   --/--/ --13  

33  
آالت  ي تماس با سازندگان ماشین هزینه

و تجهیزات براي انتخاب بهترین 
  پیشنهادها

      
 --/--/ --13   --/--/ --13  

34   ---- ----         --/--/ --13   --/--/ --13  
35   --------         --/--/ --13   --/--/ --13  
36   --------         --/--/ --13   --/--/ --13  
37   --------         --/--/ --13   --/--/ --13  
سازي  هاي مربوط به آماده کل هزینه  38

  گذاري براي سرمایه
       --/--/ --13   --/--/ --13  

شده به یـک   هاي ارزي انجام که بیش از یک نوع ارز مورد استفاده قرار گرفته باشد، بهتر است کل هزینه یدرصورت. نوع ارز باید مشخص شود* 
ریـال ایـران در مـورد    (هاي ملی به یکـدیگر و بـه پـول ملـی      ها الزم است نرخ برابري پول در این حالت. پول خاص، مثل یورو یا دالر ارائه شود

  .ه و برآورد آینده ارائه شودبراي گذشت) مطالعات مربوط به ایران

  بازار در یابی جایگاه - 5-5

 قـرار  اختیـارش  در تقاضا که امکاناتی از یا موجود منابع از يبردار بهره با که است این يگذار سرمایه هر بنیادین هدف
 کـه  اسـت ار گـذ  سـرمایه  هر و بنگاه هر راهبرديگیري  تصمیم محورهاي از یکی بازار دریابی  جایگاه .ببرد سود است، داده

 اطالعات و ارقام است الزمیابی  جایگاه هدف با بازار وضع تحلیل بخش در .است برخوردار بسیار اولویت از آن به پرداختن
 این در باید که اقداماتی و است شده بررسیتفصیل  به بررسی این بازار دریابی  جایگاه موضوع .شود بررسیدقت  به موجود
  .دارد اهمیت بسیار خصوصی يها گذاري سرمایه در مبحث این زیراشود  می داده توضیح امگ به گام شود، انجام زمینه

ي مربـوط بـه ظرفیـت و ابعـاد      زمانی که این تقاضا شناسـایی شـد، برنامـه   . نخستین اقدام شناسایی تقاضا در بازار است
نشـده، تقاضـاي    تقاضا شامل تقاضاي بـرآورده  جا منظور از تقاضا کل در این. کند گذاري هویت پیدا می برداري از سرمایه بهره

 ساختن تقاضاهاي بیرونی است که در کنار تقاضـاي بـرآورده   متکی به استفاده از امکانات بیرونی و تقاضاي متکی به برآورده

کی به معنی رقابت با واردات و تقاضاي مت در مورد محصوالت صنعتی تقاضاي متکی به امکانات بیرونی به. گیرد شده قرار می
کـه  (با این اوصاف وقتی مباحثی مانند ساخت تجهیـزات بخـش آب   . ساختن تقاضاي بیرونی به معنی صادرات است برآورده

شود، نگـرش   مطرح می) گذاري در بخش آب جایگاه نداشته باشد ي مذکور در قانون سرمایه شاید در نگاه نخست در مجموعه
توانند جایگزین واردات شوند یـا بـه سـایر کشـورهاي جهـان       زیرا این تجهیزات میتوان مد نظر قرار داد  سادگی می باال را به

 تـوان معـادل جـایگزین    هاي خدمات عمومی و بنیادي، مثل ساخت سد، این دو مفهـوم را مـی   در بخش فعالیت. صادر شوند

و استفاده از ) دست ساخت تر بودن نسبی آب از سد در دلیل ارزان به(رسانی از سدي دیگر با سد در دست ساخت  کردن آب
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حال اگر نقاط مورد بحـث  . ي اصلی سدسازي محسوب کرد مازاد امکانات آبی ایجادشده براي آبرسانی به نقاط خارج از برنامه
کردن منبع تامین در برخـی   ساختن تقاضاي بازارهاي جدید و جایگزین خارج از مرزهاي رسمی کشور باشد، موضوع برآورده

. با نامهاي صـادرات و جـایگزینی واردات نـام بـرده شـده اسـت       ها آنهمان مفاهیمی است که در اقتصاد از از بازارها درست 
بیـان دیگـر حتـی در     بـه . را نادیده گرفت ها آنتوان  ها هم کاربرد دارد و نمی بنابراین مفاهیم کلی در مورد این قبیل فعالیت

توان از مفاهیم استاندارد بازاریـابی و   اشاره شده است، می ها آنآب به گذاري در بخش  هایی که در قانون سرمایه مورد فعالیت
  .یابی در بازار استفاده کرد جایگاه
 زیـر شـرح   بـه  قسمت پنج در ،شوند می مطرح بازار دریابی  جایگاه چارچوب در که کلی يها بخش تفصیلی، بررسی در
  :شوند می بررسیتفصیل  به ها آن یکایک کهاند  بندي شده دسته

 بازاریابی -1

  تحقیقات بازاریابی -2
  راهبرد حضور در بازار در پروژه -3
  چارچوب بینش در مورد بازاریابی -4
  گردش مالی در بخش بازاریابی -5

  بازاریابی - 1- 5- 5
 محسـوب  کـار  و کسب به مربوط يها گیري تصمیم در پروژه مدیریت 1بازاريگیري  جهت شناختتوان  می را بازاریابی

 جریـان  در وسنجی  امکان گزارش در که است مفهوم این به مالی تامین و يگذار سرمایه مورد در بازاريگیري  جهت .کرد
ي  پایه بر باید خود ي نوبه به مالحظات این و بگیرد قرار نظر مد بازاریابی به مربوط مالحظات باید ،تجاري -مالی مطالعات
 در خصوصـی  انگـذار  سـرمایه  يگـذار  سـرمایه  يهـا  پروژه در که شود تصور نباید .شود مستند و متکی بازاریابی تحقیقات

 آب عمـده طـور   بـه  يگـذار  سـرمایه  از حاصل محصول متعدد موارد در که است درست .ندارد معنایی بازاریابی ،آب بخش
 اقدامی خود نفس در ،شود می معین شرب آبراي ب خاصی قیمت که بازاري در حقابه بر مازاد آب فروش ولی است، شرب
 بحـث  و سد ي دریاچه به مشرف یا سد پشت يها زمین موضوع وقتی گذشته آن از .دارد نیاز عقالیی یابیبازار به که است

ـ گـذار   سرمایه يبردار بهره مورد دتوان می کهشود  می مطرح هم شبکه  بـه  نیـاز  بگیـرد،  قـرار  وي ي برگزیـده  فعالیـت راي ب
  .شود تر می بیش مراتب به بازاري تحقیقات و بازاریابی

  :کرد بررسی زیر،شرح  به جداگانه، جز چهار درتوان  می را بازاریابی کلی، حالت در
کسب . گذاري نیست ي اصلی کسب و کار شناخت مشکالت تولید یا سرمایه فلسفه :ي کسب و کار فلسفه −

و کار باید به مشکالت، نیازها و تمایالت مشتریان موجود یا بالقوه بپردازد و تالش کنـد تـا راهـی بـراي     

                                                       
1- Market Orientation 
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گـذاري، بـا هـر ماهیـت،      بیـان دیگـر، در هـر سـرمایه     به. هاي این مشتریان بیابد کردن خواسته دهبرآور
انـدرکاران ایـن اسـت کـه آیـا در نهایـت        گذاران و تمـام دسـت   مشغولی و نگرانی ذهنی اصلی سرمایه دل
ن فلسفه حتی در ای ؟موجود در بازار را به خود جلب کنند یا خیر توانند نظر متقاضیان موجود یا بالقوه می

باید همیشه به این فکر باشد که آیا واحد  گذار سرمایه شود و وضوح مطرح می هاي بخش آب به مورد طرح
ي انواع آب را قانع کند که مشـتري   تواند متقاضیان بالقوه شود، می کسب و کاري که توسط وي ایجاد می

گـذاري را   ي وجودي سرمایه تواند فلسفه یبالفعل وي باشند؟ بدیهی است که پیوندیافتن عرضه و تقاضا م
 .عقالیی نماید

 اصلی نگاه ،شود می مطرح بازار در بنگاه جایگاه مورد درگیري  تصمیم که مواردي تمام در :تحقیقات بازاریابی −
 وتـر   سـنجیده  تحقیقـات  ایـن  هرقـدر  .شـود  مـی  حاصل بازاریابی تحقیقات از که است دستاوردهایی جانب به

تـر   بـیش  احتمـال  بـا  انگـذار  سـرمایه  برآوردهاي و بود خواهدتر  منطقی بازار درشناسی  جایگاه د،باشتر  اصولی
 بـازاري  تحقیقات هم آب بخش در خصوصی انگذار سرمایه يگذار سرمایه مورد در .پوشید خواهد عملي  جامه
راي ب اضافی يها يگذار سرمایه اضافی، يها راي زمینب ممکن يها کاربري آب، مصرف يها محل شناخت شامل
 .شود انجام باید وضعیت حسب بر که است آن مشابه مواردي ورسانی  آب فعالیت کردن بارور

ي نفوذ به بـازار و دسـتیابی بـه سـهم مطلـوب در بـازار را فـراهم         ابزارهاي بازاریابی وسیله :ابزارهاي بازاریابی −
. شـود  در دستیابی به جایگاه بازاري برگزیده مـی امکان توفیق  درترکیب ابزارهاي برگزیده سبب تغییر . کند می

کند که با استفاده از آن متقاضی بالقوه بـه خواهـان    ها و اقداماتی اشاره می در عمل ابزارهاي بازاریابی به روش
 .شود بالفعل مبدل می

دفاع تدوین  ابلاي ق هاي بازاري الزم است برنامه در نهایت براي دستیابی به هدف :ي بازاریابی بودجه و برنامه −
گـذار تـوان پرداخـت آن را داشـته      ي آن در ساخت و بافت پروژه جایگاه داشته باشد و سـرمایه  شود که هزینه

هـاي   در طرح. هاي اقتصادي باید مد نظر قرار بگیرد ي بازاریابی در تمام طرح با این اوصاف، تدوین برنامه. باشد
گـاه خـاص خـود را دارد و نبایـد تصـور شـود کـه چـون         ي بازاریـابی جای  خصوصـی، برنامـه  -مشارکت عمومی

گـذار دولتـی    نـوعی از حمایـت سـرمایه    گیـرد و بـه   گذار دولتی قرار مـی  گذار خصوصی در کنار سرمایه سرمایه
 .ریزي براي بازاریابی نیازي ندارد برخوردار است، به برنامه

 )39-5( جـدول  .است همراه نیاز مورد بازاریابی ختشنا و بازار کلیات جدولي  تهیه با بازاریابی مورد در گام نخستین
 دتوان می پروژه مثالعنوان  به .باشد شده تشکیل فعالیت چندین از دتوان می پروژه جدول این در .دهد می نشان را وضع این

 .شـد با منطقـه  چندین کشاورزي آبتامین  یا شهر چندین به آبرسانی دتوان می آن يها فعالیت ولی باشد سد یک ساخت
 هرقـدر  .شود تعریف شرح ستون در بازار ساخت یک و بازار یکها  فعالیت از یک هرراي ب باید زیر جدول در اوصاف این با

 وشـود   مـی  محـدودتر  شود، تعریف باید بازاریابی و بازار ها آنراي ب که مواردي تعداد باشد، محدودتر پروژه یک محصوالت
 خواهـد  تـر  گسترده بازاریابی و بازار ابعاد باشد،تر  بیش پروژه یک محصوالت قدرهر برعکس .شود تر می کوچک جدول ابعاد
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 هـا  آن بـه  باید که مواردي تعداد ترتیب این به و استتر  بیش شرح ستون در ذکرشده موارد تعداد اخیر حالت در زیرا ،بود
  .است شدهتر  بیش شود، پرداخته

  بازار و بازاریابی براي پروژه - 39-5جدول 
  شرح  موضوع  فردی

عنوان یک فعالیت مشخص در پروژه تعریـف شـده    شامل تمام مواردي که به(عنوان فعالیت   1
  )اي مشخص رسانی به شهر سنندج یا ساخت سدي خاکی در نقطه است، مثل آب

  

2  
کنـد،   شامل توضیحاتی که ابعاد بازار و ماهیت آن را مشـخص مـی  (شرح کلی در مورد بازار 

ي آب شـرب در شـهر سـنندج یـا آبرسـانی بابـت        کننـده  ر نفر مصـرف هزا  70مثل وجود 
  )اي خاص از کشور کشاورزي در منطقه

  

3  

شامل ترکیب بازار و نیروهاي حاکم بـر آن مثـل وجـود بـازار بـراي آب      (ساخت بازار هدف 
یافتـه بـه    درصـد آب تخصـیص   35درصـد، بـازار بـراي آبیـاري در حـد       65شرب در حد 

 هـا  آنکه در مورد آب شرب دو سد دیگر هم وجود دارد کـه مـردم از آب    گذار یا آن سرمایه
  .)کنند استفاده می

  

  
بنـدي   در این جدول مباحـث دسـته  . تنظیم شود )40-5(در مورد تحلیل ساخت بازاریابی الزم است جدول اطالعاتی 

کننـدگان آب   ب باشـد، عرضـه  در مـواردي کـه محصـول آ   . تفکیک آورده شده است شده است و در هر مورد اقالم مهم به
عنوان مثال وقتی آب سدي بـراي مصـرف شـرب     به. کنند هایی باشند که آب را به عموم عرضه می ي شبکه توانند کلیه می
جا باید نام گروه دومی که مسوول آبرسـانی اسـت،    شود، در این رود و از دو سد یا دو شبکه به مردم آبرسانی می کار می به

شاید بشـود گفـت کـه    ) بودن کیفیت آب دو سد مثل یکسان(شده  گونگی و تشابه محصول عرضه همدر مورد . ذکر شود
شده متفاوت  تواند آب عرضه ي کلی نیست و در کشورهاي مختلف می آب در هر دو مورد یکسان است ولی این یک قاعده

. شـود  گیزه براي بازاریابی مطـرح مـی  کنندگان ناهمگونه وجود داشته باشد، ان در وضعی که تفاوت محصول یا عرضه. باشد
شود که آب یک منطقه خوب نیست و مردم از آن رضایت ندارند ولـی آب   دفعات شنیده می عنوان مثال این موضوع به به

کننـدگانی کـه    با این اوصاف وقتی آب دو سد یکسان نباشد، مطلوبیت نسبی آب براي مصرف. ي دیگر خوب است منطقه
  .اشته باشند، یک موضوع با اهمیت است که در بازاریابی باید به آن پرداخته شودممکن است حق انتخاب د
عنوان مثال مردم یک  به. کننده اشاره کرد توان به گروه مصرف کنندگان در بخش آبرسانی تنها می در مورد ساخت مصرف

کننـدگان   یسـت و مصـرف  این قاعده در مـورد تجهیـزات بخـش آب صـادق ن    . شوند ي آب محسوب می کننده منطقه مصرف
  .تر باشد، نیاز به بازاریابی محدودتر است کنندگان همسان هر قدر ساخت مصرف. هاي خاص اجتماعی باشند توانند گروه می

 در .کـرد  تکیـه  بایـد  محـور  کدام بر بازاریابیراي ب کهدهد  می نشان زیرا ،است جدول بخش ینتر مهم رقابت ابزارهاي
ـ  مـی  کشاورزي آب مورد درویژه  به امر این و باشدگذاري  قیمت روش و قیمت زاراب ینتر مهم شاید آب مورد  جایگـاه  دتوان

  .باشد داشته
 آبرسانی روش .دارد کاربرد باشد، آب خود شده عرضه محصول که مواردي در حتی و آب بخشراي ب هم عرضه شروط

  .باشد داشته اثر ریابیبازا يها هزینه و بازاریابی به نیاز بر دتوان می که است مباحثی از
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  نیاز مورد بازاریابی ساخت تحلیل -40-5 جدول
  شرح  موضوع  ردیف

  ي فعالیت شاخه  1
ي آبرسانی وجود دارد که آب شرب یک شـهر   عنوان مثال چند مجموعه به(کنندگان محصول یا خدمت  تعداد عرضه

    )کند؟ خاص را تامین می
عنوان مثال از دو سدي که براي تامین آب شرب در  به(ي خدمت  دهنده ئهي محصول یا ارا کننده نوع سازمان عرضه

گـذار خصوصـی    ي سـرمایه  شود و دیگـري بـا سـرمایه    رود، یک سد با مدیریت دولتی کنترل می کار می یک شهر به
  .)ساخته شده است

  

 ه و قواعـد رفتـاري قابـل   ي مشـاب  کننـدگان داراي انگیـزه   آیا تمام عرضه(کنندگان  همگونگی و تشابه ماهوي عرضه
هـاي بسـیار    وجود دارد و در نتیجه رفتـار هـر گـروه بـه خواسـته      ها آنهاي مختلفی براي  مقایسه هستند یا انگیزه

گـذار خصوصـی کسـب سـود از فعالیـت       ي سـرمایه  عنوان مثال ممکن اسـت انگیـزه   به. بستگی دارد ها آنمتفاوت 
  .)تر به رفاه مردم محروم یک منطقه عنایت دارد که دولت بیش گذاري خود باشد حال آن سرمایه

  

دهنـد، از   هایی که در یک منطقه خدمتی مشابه را ارائه می کردن این نکته که سازمان مشخص(پیوندهاي سازمانی 
    )نظر سازمانی و رسمی چگونه با یکدیگر ارتباط دارند؟

  کنندگان  ساخت مصرف  2
کنند، مربوط بـه کـدام منطقـه     عنوان مثال گروهی که از آب شرب استفاده می ه بهک یعنی آن(کنندگان  مصرف) هویت(نام 

    )هستند؟
ي آب شـرب اسـت، کـدام     کننـده  کننده در واقـع مصـرف   که گفته شود کدام مصرف یعنی آن(کنندگان  نوع مصرف

د اسـتفاده قـرار   کننده آب را براي فعالیت صنعتی مـور  کننده مربوط به بخش کشاورزي است و کدام مصرف مصرف
  .)دهد می

  

شود و هم  اندرکاران ساخت نظر داده می در مورد اشتغال هم در مورد جریان ساخت و براي دست(اشتغال و رقابت 
عنـوان مثـال وقتـی سـدي      بـه . آیـد  گذاري در بخش آب حاصـل مـی   در مورد اشتغالی که از منافع فعالیت سرمایه

  )کنند؟ کشاورزي اشتغال جدید پیدا میشود، چه تعداد در بخش  اندازي می راه
  

کنـد، در طـول زمـان،     عنوان مثال اگر یک سد مقدار مشخصی آب ایجاد مـی  به(شده  استفاده از کل ظرفیت نصب
    )گیرد؟ ساالنه چند درصد از آب مورد استفاده قرار می

شده توسـط دولـت در کنـار یـک سـد       عنوان مثال یک سد ساخته که به درصورتی(اقدام در تقابل با رقباي دیگر    
گـذار خصوصـی چگونـه     گذار خصوصی قرار بگیرد، روش حداکثرکردن سود براي سرمایه شده توسط سرمایه ساخته

  )کار بگیرند؟ شود و هر یک از دو گروه چه فعالیتی در حفظ سهم خودشان باید به تعریف می
  

  ابزارهاي اصلی رقابت  3
تواند در مواردي مطرح شود که آبی که به کشاورزان  هاي بخش آب کیفیت تنها می گذاري در مورد سرمایه(کیفیت 

این . دست آورند توانند به رسد محصول برتري نسبت به آبی باشد که در حالت نبود سد از منابع آبی مختلف می می
  .)تري دارد کشی و امثال آن کاربري بیش هاي زه گذاري ابزار در واقع در مورد سرمایه

  

کشـی و تجهیـزات آب،    هایی مانند لولـه  گذاري در مورد بخش آب کاربري ندارد ولی در مورد سرمایه(تنوع محصول 
    .)گذاري نیست، بسیار کاربري دارد که موضوع قانون سرمایه

 نترین ابزار پـس از قیمـت، بـراي روشـ     عنوان مهم هاي بخش آب استفاده از تبلیغات به گذاري در سرمایه(تبلیغات 
کـه   درصورتی. کنند، کاربري دارد ي آبی که مصرف می به پرداخت سهمی از هزینه ها آنکردن  کردن مردم و راضی

مراتـب   تبلیغات به مستنداتی تکیه کند که بر مبناي مطالعات بخش حاصل شده است، کاربري و نفوذ تبلیغات بـه 
  .)شود تر می گسترده

  

 مشخص. تواند عامل اصلی باشد ار اصلی بازار است و در مورد بازارسازي میقیمت در واقع ابز(گذاري  قیمت و قیمت
ي درازمـدت مصـرف را تبیـین     کنندگان امکان بدهد که برنامه تواند به مصرف انداز درازمدت قیمت می کردن چشم

نفـع   بـه ایـن وضـع   . را نشـان دهـد   ها آنهایی اتخاذ نمایند که مسیر درازمدت مصرف  کنند و بر آن اساس تصمیم
  .)شود انداز درازمدت قیمت مطرح می با این نگرش است که موضوع اولویت تعیین چشم. گذار هم خواهد بود سرمایه

  

  شروط تحویل یا عرضه  4
شود که محصولی بـیش از یـک نـوع     موضوع ساخت عرضه و ترکیب عرضه در مواردي مطرح می(ساخت و ترکیب 

گذاري بخش آب ایـن عنـوان بـه     در مورد سرمایه. یابد یبی از محصول دست میگذار به ترک باشد و بنابراین سرمایه
  .)گردد ترکیب آب آشامیدنی و آب شرب برمی

  

هـاي بخـش آب هـم بـا همـین معنـا و        گذاري این به معنی پراکندگی عرضه است که در سرمایه(توزیع جغرافیایی 
شود  تواند تامین شود یا سدي ساخته می گذاري می رمایهعنوان مثال آب شرب بانه در یک س به. مفهوم کاربري دارد

  .)که آب کشاورزي اصفهان را تامین نماید
  

    .)هاي توزیع محصول است که در مورد آب معناي مشخص آن وجود دارد منظور روش(هاي توزیع  شبکه
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  بازاریابی تحقیقات - 2- 5- 5
 تحقیقات .است برخوردار خاص ضرورت از بازاري قیقاتتح انجام بازاریابی، مورد در بینش و پروژه راهبرد تکمیلراي ب

ي  وظیفـه  .اسـت  آن يهـا  ویژگـی  و بـازار  مورد در اطالعات کسبراي ب اصولی و باقاعده يها ارزیابی ازاي  مجموعه بازاري
 تا کند ابیارزی و تحلیل را اطالعات این سپس و آورددست  به را الزم اطالعات بازار مورد در که است این بازاري تحقیقات

  نظـر  مـد  بایـد  بازاریـابی  تحقیقات در که مواردي .نمایدسازي  تصمیم خود رفتارهايراي ب بتواند خود يها ي یافته پایه بر
   :از است عبارت بگیرد قرار

 تقاضا و تقاضاکنندگان ماهیتشامل ابعاد و  تقاضا −

 اندرکاران حاضر در بخش عرضه دست ي کلیهشامل  رقابت −

بـا   هـا  آناي کـه   ي عمـده ها محدودیتکنندگان و  تمام موارد حساسیت مصرف ندگان شاملکن مصرف رفتار −
 کنند هاي خود را انتخاب می روش ها آنعنایت به 

 بالفعل شامل تمام مواردي که الزام قانونی است و تمام مواردي کـه مصـرف   کنندگان بالقوه و مصرف نیازهاي −
 ندپرداز می ها آنکنندگان با میل و رغبت به 

 محصوالت رقیب ها و ماهیت رقیب شامل زمینه محصوالت −

 بازاریابی ابزارهاي −

 شامل محیط کسب و کار عوامل محیطی −

 هـم  اسـت،  شـده  بحـث  هـا  آن مورد در بازاریابی مبحث در که پارامترهایی سایر با و یکدیگر با عوامل این مواردي در

 وهـا   دیـدگاه  از مباحـث  بـر  نگـرش  کـه  اسـت  ایـن  واقعیت ولی ،شود می تکرار موضوع کهرسد  نظر می به و دارد پوشانی
 بخـش  يهـا  ارزیـابی  در نارسـایی  و خطـا  نوع هر که است این مسلم قدر .نیست تکرار وشود  می انجام متفاوت يها جنبه

  .گرفت نادیدهتوان  مین را آن مالیي  هزینه وشود  می منجر محصول مورد در رفتاري خطاي به بازاریابی تحقیقات
 از نمودار در حرکت مسیر .کرد توصیف )1-5( نمودارشرح  به قالبی درتوان  می را بازاري تحقیقات ،شکل ینتر کلی در

 بـا تـوان   مـی  پـروژه  راهبـرد  شـناخت  بـا  چگونه کهشود  می دیده نمودار در .است نقطه پایینترین سمت به نقطه باالترین
  .رسید بازاریابی کردن عملیاتیراي ب ییاجرا اقدامات انجامي  مرحله به مختلف يها بررسی
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  بازاري تحقیقات چارچوب -1-5 نمودار

  .است شده آورده فهرست در آن مشخصات کهسنجی  امکان تدوین دستورالعمل یونیدو، :ماخذ
. درسـتی شـناخته شـود    دادن به بینش بازاریابی، الزم است وظایف بازاریابی بـه  پیش از شروع تحقیقات بازاریابی و شکل

گذار تمام  صورت مستقل در بازار حضور داشته باشد و الزم است وضعی ایجاد شود که سرمایه تواند به گذاري نمی هیچ سرمایه
هـاي   انتخاب ابزارهاي بازاریابی به ماهیت مشتریان، ماهیت سـایر فعـاالن در بـازار، هـدف    . پیوندهاي خود را با بازار بشناسد

ي ابزارهاي بازاریابی انتخاب شود، الزم اسـت   که ترکیب بهینه بنابراین پیش از آن. گی داردگذار و عوامل محیطی بست سرمایه
  .وجود آید درك درستی از این عوامل به

 از استفاده با .است شده داده نشان بازار تحقیقات در محیط عوامل به نسبت یافته سازمان رویکردي )2-5( نمودار در
 ایـن  بتوانند باید دارند، ارتباط بازار با که نیز ییها گذاري سرمایه .برد پی بازار و سازمان بین ارتباط بهتوان  می نمودار این

 تشـکیل  را فعالیـت  بـزرگ  سیسـتم  یـک  اجـزاي  خـود  کـه ( بـازار  در اندرکاران دست بیني  رابطه .بدهند نشان را رابطه
 تقاضـاکنندگان،  وکننـدگان   عرضـه  بین ارتباط در یابیبازار ابزارهاي از استفاده یا خدمات مطلوبي  ارائه مانند ،)دهند می

  .گذارد می باقی بازاریابی ماهیت بر گسترده اثري
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  طبیعی و اجتماعی -اقتصادي محیط -2-5 نمودار

  سنجی امکان تدوین دستورالعمل یونیدو، :ماخذ
  
 از پـیش ي  مرحلـه  در سـو  یـک  از موضـوع  سـه  هـر  کـه  اشـد ب دتوان می موضوع سه بازار تحلیل هدف کلی حالت در

 زیر درها  موضوع این .بگیرد قرار نظر مد باید فعالیت شدن عملیاتی زمان در دیگر سوي از وشود  می مطرح يگذار سرمایه
  :است شده آورده

 .شده در پروژه در چارچوب ضوابط بازار مطلع باشند شکلی شفاف از روابط مطرح مدیریت باید به −

 .به مدیریت اطالع داده شده باشدروشنی  ها و مشکالت راهبردي باید به محدودیت −

 هـا  آناي از محتـواي   هاي راهبردي در پروژه باید مدون شده باشد تا مدیریت بدون هیچ شک و شـبهه  حل راه −
 . مطلع باشد

  :شود داده شکل زیر موارد چارچوب درها  فعالیت است الزم باال موارد به دستیابیراي ب
بـراي شناسـایی   . در این چارچوب الزم است مشخصات بازار هدف مشخص شـود . بازار هدف باید ارزیابی شود −

در مـورد بـازار   . دهـد  جدول زیر اطالعات کلی بازار را نشان می. هاي بازار شناسایی شود بازار الزم است ویژگی
محصول در دو استان توزیـع شـود    عنوان مثال ممکن است به. هاي آن مشخص شود هدف الزم است زیربخش

بنـدي بایـد بـه اطالعـات      در ستون بخـش . صورت جداگانه آورده شود به ها استانکه در این صورت الزم است 

 کنندگان نهایی کنندگان یا استفاده گروه مصرف

  ترکیب ابزارهاي 
 گذاران عرضه سرمایه

هاي  گذاران و واسطه سرمایه
 فروش

ترکیب ابزارهاي برگزیده 
 براي بازارهاي هدف

ترکیب ابزارهاي برگزیده 
 براي بازارهاي هدف

 ي مورد مطالعه پروژه
 رقباي بازار

 حاضران  واردان تازه

 بازار
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آب باشـد،   ،گـذاري  عنـوان مثـال اگـر محصـول حاصـل از سـرمایه       بـه . بندي اشاره شود موجود در مورد بخش
در مورد آب کشاورزي ممکن است درصد بزرگی از . ع باشدتواند خانوارها و صنای بندي براي آب شرب می بخش

بندي از آن محصـول نـام    آب به کاشت یک محصول خاص اختصاص داده شود که در آن صورت باید در بخش
سهم هریک از . وضعیت مشابهی در مورد بازارهاي صادراتی و بازارهاي جایگزینی واردات وجود دارد. برده شود

 .نوشته شود )41-5( صورت تقریبی در جدول این سه بازار باید به

  هدف بازار به مربوط اطالعات -41-5 جدول
  محصول کل در سهم  بندي بخش  بازار نوع  ردیف

یعنی تمام نقاط داخلی که از محصول (بازار داخل   1
در مـورد آب ایـن نقـاط شـامل     . کنند استفاده می

تمام نقاط جغرافیایی کشور است که از آب شـرب  
این سـطر در واقـع   . کنند زي استفاده مییا کشاور

دهـد و هـر یـک از     جمع بازار داخل را نشـان می
ي  ي یـک نقطـه   دهنـده  سطرهاي زیرین آن نشان

  .)جغرافیایی است

ــوع  منظــور بخــش( هــایی اســت کــه از آن ن
عنـوان   بـه . کننـد  محصول خاص استفاده مـی 

تواند براي مصرف خانوارها  مثال آب شرب می
که در این خانـه از جـدول    در یک شهر باشد

البتـه ایـن سـطر    . باید نوشته شود آب شرب
جمع کل بـازار داخـل اسـت و در سـطرهاي     

  .)زیرین باید موارد نوشته شود

منظور درصدي از کل محصول است کـه بـه   (
عنوان مثال  به. یابد بخشی خاص اختصاص می

ــت  ــه  30ممکــن اس ــل ب درصــد از آب حاص
رمــان مصــرف آب شــرب خانوارهــاي شــهر ک

در هــر صــورت ســطر . اختصــاص داده شــود
حاضر جمع کل است و تفکیک ارقام بایـد در  

  .) سطرهاي زیرین ثبت شود
2     ---      
3     ---      
در مواردي وجود دارد که آب یک (بازار صادرات   4

ایـن سـطر و   . شـود  سد بین دو کشور توزیع مـی 
  .)زیرسطرهاي آن براي این موارد کاربري دارد

    

5     ---      
6     ---      
در مـواردي ممکـن اسـت    (بازار جـایگزینی واردات    7

یک کشور از سدي که در کشـور دیگـر واقـع شـده     
است، آب دریافـت نمایـد و سـاخت سـدي جدیـد      
ســبب شــود کــه آن آب از داخــل کشــور تــامین و 

این سـطر و زیرسـطرهاي آن بـراي    . جایگزین شود
کشـوري   در مـواقعی کـه  . این مـوارد کـاربري دارد  

تـوان از ایـن    شود هـم مـی   صورت فدرال اداره می به
هاي محلـی و   هاي متکی به دولت سطر براي تقسیم

  .)اي در داخل دولت مرکزي استفاده کرد منطقه

    

8     ---      
9     ---      

 
سـخ بـه   پا. شـود  هاي زیر مطرح می در این چارچوب پرسش. بندي بازار باید شناسایی شود وضعیت مشتریان و بخش −

شود، منظور محصولی اسـت   کار برده می در این مورد وقتی عبارت محصول به. دقت تدوین شود ها باید به این پرسش
در مـورد  . عنـوان رقیـب آن در بـازار عمـل کنـد      توانـد بـه   گذاري شـباهت دارد و مـی   که به محصول حاصل سرمایه

شود ولـی اسـتفاده از دسـتاوردهاي     طرح میها م گذاري هم همین پرسش محصوالت مکمل محصول حاصل سرمایه
 .بررسی مشابه مورد پیشین نیست
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دهـد؟ در مـورد    شود و بازار به چه محصوالتی عالقه و توجه نشان مـی  چه محصوالتی در بازار خریداري می •
تواند مبنا قرار  آید تنها محصوالتی که در مورد خانوارها می میان می بخش آب وقتی صحبت از آب شرب به

در بخش کاربري خوراکی است ولی در سـایر  ) صورت بطري آب به(شده  بندي یرد، آب شرب و آب بستهبگ
ترین حساسیت خانوارهاي شهري در مورد محصـول آب شـرب،    بیش. محصول جایگزین وجود ندارد ،موارد

 .شود تر مطرح می کننده بیش سالمت و کیفیت محصول است در حالی که در سایر موارد عادت مصرف

 یک مردم دید باید .است مشخص بسیار آب مورد در بحث این چیست؟ بحث مورد محصوالت خرید دالیل •
 انـدازه  چـه  تـا  ودهنـد   مـی  تـرجیح کشـی   لولـه  آب به را شده بندي بسته آب دلیل چه به شهريي  منطقه

 .بپردازند اضافی قیمت خود نیاز مورد محصولراي ب حاضرند

 هـاي  آب خریـداران  شـرب  آب بخـش  در کـه  دیـد تـوان   مـی  آب مـورد  در هسـتند؟  کسانی چه خریداران •
 آب مصـرف  وشـوند   مـی  محسـوب  شـهرها  بـاالي  هاي ناحیه پردرآمد يها گروه ازتر  بیش شده بندي بسته
 .دارد تر مرسوم کاربري موارد سایر درکشی  لوله

از اقالم مصـرفی خانوارهـا،   کنند؟ درمورد آب، مانند بسیاري دیگر  گیري می چه کسانی در مورد خرید تصمیم •
مـردان  ) ماننـد تهـران و چنـد شـهر بـزرگ دیگـر      (ي کشـور   جز در نواحی پیشـرفته  باید پذیرفته شود که به

این موضوع در تمام نقاط جهان مصداق نـدارد  . گیرند سرپرست خانوار در مورد ماهیت مصرف آب تصمیم می
میت خاص خود برخوردار است زیرا باید بـا عنایـت   در مصرف از اه گیر تصمیم و در هر صورت شناسایی مقام

ي کلی که در  در مورد آب کشاورزي این قاعده. ار در مورد بازاریابی نظر داددر خانو گیر تصمیمبه هویت مقام 
مورد مصرف آب شرب ذکر شد، وجود ندارد و در واقع براساس ساخت بخش کشاورزي در هـر منطقـه، مقـام    

در این مـورد هـم بایـد بـا     . کند ب روش مصرف آب و منبع مورد استفاده تفاوت میدر مورد انتخا گیر تصمیم
 .، الگوهاي بازاریابی را تدوین کردگیر تصمیمشناسایی ویژگی مقام 

 آبجز  به آب، مورد در ؟برد می زمان چقدر تصمیم اتخاذ جریان وشود  می خریداري زمانی چه در محصول •
 .دارد محدودي کاربري معیار این ،شود می حاصل شده بندي بسته هاي آب مصرف از که شهري شرب

 بایـد  ودهـد   مـی  نشـان  شـاخه  هر در را آب مصرف مقدار معیار این ؟شود می خریداري محصول مقدار چه •
 .شود برآورد و محاسبه

 در .دهـد  مـی  نشـان  را خرید مراکز معیار این شرب آب مورد در ؟شود می خریداري محصول نقاط کدام در •
 کـدام  از آب کـه  دیـد  باید یعنی :شود می داده ارجاع آبتامین  مراکز به معیار این کشاورزي هاي آب مورد
 از مرکـز  آن و باشد تر سادهکننده  راي مصرفب مرکز آن به دسترسی هرقدر .رسد کننده می مصرف به مرکز
 روي بحـث  مـورد  سـد  از شـده  حاصل هاي آب به دتوان می که تقاضایی باشد، اعتمادتر قابل آبتامین  نظر

 .گیرد می صورتتر  بیش دشواري با دیگر مراکز مشتریان جذب بنابراین .بود خواهدتر  کم آورد،
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بـا عنایـت بـه ایـن کـه محصـول کـاالیی        . کننده و محصول باشد ي بین مصرف حاصل این بررسی باید شناخت رابطه
کننـده و محصـول تغییـر     است، ارتباط بـین مصـرف   یا خدمت) آب کشاورزي(گذاري  ، کاالیی سرمایه)آب شرب(مصرفی 

عنوان مثال  به. کند هاي باال پاسخی روشن و تردیدناپذیر پیدا می وقتی محصول آب شرب باشد، مواردي از پرسش. کند می
دلیل خرید آب شرب نیازي است که تردیدي در آن وجود ندارد و اثري اسـت کـه برخـورداري از آب شـرب در بـاالبردن      

ي آب در کشـور،   پذیرد و با توجه به بافـت عرضـه   گیري در سطح کشور صورت می در این مورد تصمیم. سعه داردسطح تو
ي کلـی نیسـت و در برخـی از     این وضع، البته، یـک قاعـده  . در واقع کسی وجود ندارد که بخواهد آب شرب نداشته باشد

رب استفاده کنند و حتی با امکانـات خصوصـی کیفیـت    کنندگان امکان دارند که با ترتیبات ویژه از آب ش کشورها مصرف
  .آب را بهبود ببخشند

   :باشد برخوردار زیر ویژگی سه از بایدبندي  بخش که داشت توجه باید مشتریانبندي  بخش مورد در
کنندگانی که دیدگاه واحـدي   عنوان مثال مصرف کننده در داخل هر بخش باید هماهنگ باشد، به رفتار مصرف −

 .آب شرب دارند باید در یک گروه ذکر شوندنسبت به 

 .کشاورزي در یک بخش آورده نشود عنوان مثال آب شرب و آب ها باید از یکدیگر متمایز باشند، به بخش −

عنـوان   بـه . پـذیر نمایـد   بندي را از نظر اقتصادي و رفتاري توجیه قدر بزرگ باشد که بخش باید آن  ابعاد بخش −
شهري را ذکر کـرد ولـی هـیچ     توان نواحی مصرفی درون آب شرب شهري می هاي مصرف بندي مثال در دسته

شود کـه از نظـر    قدر کوچک می آن ،زیرا بخش ،پردازد هاي مختلف نمی بندي عقالیی به مصرف در محله دسته
 .شود گذاري کالنی مانند سدسازي، منطقی دیده نمی اقتصادي پرداختن به آن براي سرمایه

، )بنـدي اسـتانی   بخـش (بنـدي جغرافیـایی    توان به بخش اند عوامل مختلف باشد که از آن جمله میتو بندي می مبناي بخش
بندي براسـاس   مثل بخش(روانی - بندي رفتاري و بخش) بندي براساس سن یا درآمد مثل بخش(جمعیتی - بندي اجتماعی بخش

اي شـهري اسـت کـه     ي جغرافیایی و منطقـه بند بندي، بخش در مورد آب بهترین بخش. اشاره کرد) حساسیت نسبت به نوآوري
  ).شهرداري در تهران 7ي  مثل منطقه(هاي شهرداري نشان بدهد  بندي شهري را با دسته هاي درون بخش

گـذاري در آن   طور کامل شناسایی شود و سپس جایگاه محصول حاصل از سرمایه بندي الزم است ابعاد بازار به پیش از بخش
ي ایـن دو   بندي بـازار، مطالعـه   دلیل ارتباط مستقیم بین تحلیل بازار و بخش شود که به د گفته میدر موارد متعد. مشخص گردد

در سـتون گـروه مشـتري در    . در جدول زیر اطالعات مربوط به مشتریان آورده شـده اسـت  . دارد موضوع در کنار یکدیگر اولویت
عنوان مثال وقتی بحـث   به. هاي فرعی مشتري آورده شود ي اصلی مشتري ثبت شود و در زیرسطرهاي آن دسته واقع باید دسته

تواند خانوارهاي شهري باشد و گـروه فرعـی خانوارهـاي شـهري در شـهرهاي       شود، گروه اصلی مشتري می آب شرب مطرح می
ي بندي که در نگاه نخست ممکن است زائد دیده شـود، در واقـع کـاربر    این دسته. هاي مختلف یک شهر باشد مختلف یا منطقه

دهد و یکی از متغیرهاي اصلی در بـرآورد تقاضـا در درازمـدت     اي دارد زیرا ماهیت نیاز به مصرف آب شرب را نشان می گسترده
  .تکمیل خواهد شد) 42- 5(اطالعات مربوط به مشتریان در جدولی مشابه جدول . است
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  مشتریان به مربوط اطالعات -42-5 جدول
  محصول کل در سهم  مصرف نوع  بندي بخش  مشتري گروه  ردیف
          
          
          
          
          

 
ي  فروشـی بـه شـبکه    ي عمـده  در حالت متعـارف محصـوالت از طریـق شـبکه    . هاي توزیع باید معرفی شود شبکه −

ي کلی در مواردي مثل زمانی که محصـول بایـد بـا اسـتفاده از ابـزار خـاص بـه         این قاعده. رسد فروشی می خرده
رسانی  ي توزیع باید روال محصول در هر صورت در مورد شبکه. ب شرب، مصداق نداردکننده برسد، مثل آ مصرف

تر کاالهـاي آب   بیش. شود کننده عرضه می صورت مستقیم به مصرف در مواردي محصول به. مورد توجه قرار بگیرد
شـود و   ارائـه مـی  کننـدگان   صورت مستقیم به مصرف عنوان مثال کنتورهاي آب به به. در واقع این حالت را دارند

در . ي توزیـع وجـود دارد   هاي آب شبکه در مورد شیرآالت و لوله. ي توزیع کاالیی در مورد آن مصداق ندارد شبکه
عنـوان مثـال وقتـی     بـه . کشـی باشـد   ي لوله ي آب و شبکه ي آبرسانی باید محل تصفیه مورد آب شرب تنها شبکه

ي آب که پـیش   هاي تصفیه رسانی به محل شود، آب میسدي با هدف تامین آب شرب یک شهر طراحی و ساخته 
ي مباحثی اسـت   ي آبرسانی، از جمله از ساختن سد وجود دارد یا ایجاد مراکز جدید تصفیه و تغییر ساخت شبکه

 .ي توزیع آورده شده است در جدول زیر اطالعات مربوط به شبکه. که باید مد نظر قرار بگیرد

  ي توزیع شبکهاطالعات مربوط به  -43-5جدول 
  محصول کل در سهم  توزیعي  شبکه نوع محصول نوع  ردیف
        
        
        
        
        
        

 
بـه بـازار و    هـا  آني ورود  الزم است نحـوه  ها آنجز مشخصات  در مورد رقبا به. رقبا در بازار باید شناسایی شود −

حلیل عمیق وضعیت رقبا آورده شـده  در قسمت بینش نسبت به بازاریابی ت. شودمشخص  ها آنبازارهاي هدف 
گـذار مشـخص    گذار باید درج شود تا توانمندي نسبی سرمایه اطالعات در مورد رقبا در مقایسه با سرمایه. است
گذاري در آب در واقع رقبا مراجع آبرسانی براي مصارف مختلـف هسـتند کـه     هاي سرمایه در مورد طرح. باشد

 . باید شناسایی شوند
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براي تحلیل وضعیت محیطی باید جدول زیر تکمیـل  . اجتماعی باید بررسی و شناسایی شود -محیط اقتصادي −
دهـد   شود که در نهایت نشان می در این جدول مساعد بودن نسبی محیط براي انجام فعالیت ارزیابی می. شود

اسـت و در ایـن    اطالعات این جدول اطالعات کیفـی . برداري از وضعیت چه مقدار است بار بازاریابی براي بهره
شود، شـناخت محـیط    مرحله نیازي به ذکر ارقام و اعداد وجود ندارد زیرا برآوردي که از این تحلیل حاصل می

تـوان از معیارهـا و    اجتمـاعی مـی   -براي شـناخت محـیط اقتصـادي   . فعالیت از نظر اقتصادي و اجتماعی است
گـذاري در بخـش    هاي سـرمایه  در طرح. ده کردشود هم استفا المللی مطرح می هاي بین ضوابطی که در گزارش

با ایـن  . ي پذیرش محصول بسیار مفید است آب الزم است عنایت شود که بررسی محیط براي شناسایی درجه
شود، ممکن است ارتباط مستقیمی به محصول نداشته باشـد ولـی در واقـع     اوصاف معیارهایی که نام برده می

قتصادي تا چه اندازه آمـادگی دارد و در ایـن چـارچوب تـا چـه انـدازه       دهد که محیط براي فعالیت ا نشان می
در هر . تواند نسبت به انواع مصرف آب آمادگی داشته باشد یا تا چه اندازه توانایی دارد براي آب هزینه کند می

اي تـوان بـر   آیـد مـی   دست می از اطالعاتی که از این جدول به. کند صورت جدول زیر چارچوب کلی را بیان می
رسم بر این  است که . گذاري بازاري براي آب و حدود قیمت بازار استفاده کرد ي  قیمت شناسایی بازار به نحوه

هاي  در طرح. ي جداگانه انجام شود عنوان یک مطالعه مطالعات مربوط به تحلیل محیط اقتصادي و اجتماعی به
گـذاران   ولتـی بـراي ایجـاد انگیـزه در سـرمایه     ها، مقامـات د  جاي دولت گذار خصوصی به گذاري سرمایه سرمایه

گـذاران   دهند تا به سرمایه اجتماعی را انجام می -خصوصی، خود مطالعات مربوط به شناسایی محیط اقتصادي
محیطی مطلوب است که نسـبت بـه    ها آنگذاري  ي محصول سرمایه کننده بالقوه نشان دهند که محیط مصرف

  .ي کافی حساسیت دارد اندازه به) آب(ري گذا کمیت و کیفیت دستاورد سرمایه

  فعالیت اجتماعی -اقتصادي محیط تحلیل -44-5 جدول

  وضعیت  ردیف
  معیار

  /زیاد
  خوب

  /متوسط
  عادي

  /کم
  بد

        انرژي و سوخت  1
        نفت  2
        گاز  3
        برق  4
        ذغال  5
        ها سایر سوخت  6
        مواد اولیه  7
8   ---        
9   ---        
10   ---        
        هاي حفاظت از محیط زیست طرح  11
        ایجاد هشیاري نسبت به آالیندگی در محیط زیست  12
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  فعالیت اجتماعی - اقتصادي محیط تحلیل -44-5 جدولادامه 

  وضعیت  ردیف
  معیار

  /زیاد
  خوب

  /متوسط
  عادي

  /کم
  بد

        وجود قوانین و مقررات حفاظت محیط زیست  13
شود  نادرست بازیافت گفته می این عبارت به*: ) (Recycling* (بازچرخانی  14

        .)که در دستورالعمل حاضر از عبارت اخیر استفاده نشده است

        وجود مواد حاصل از بازچرخانی   15
        ي بازچرخانی هزینه  16
        فنی و فناوري دانش  17
        فنی تولید دانش  18
        روند تکامل فناوري  19
        پتانسیل نوآوري  20
        امکان اتوماسیون و کنترل فرآیند  21
        نوآوري در مواد مصرفی در تولید  22
        روند تکامل فناوري محصول  23
        پتانسیل نوآوري  24
        جایگزینی فناوري  25
        احتمال بروز نوآوري  26
        ها سیر تحول هزینه  27
        فناوري بازچرخانی  28
        احتمال بروز فناوري  29
        سیر تحول بروز فناوري  30
        وضعیت اقتصادي  31
        درآمد و مصرف  32
        روند درآمد در کشور  33
        روند مصرف محصول در کشور  34
        روند توزیع درآمد   35
        تحوالت تجارت خارجی  36
        سیر تجارت کاال  37
        ي تلفیق اقتصادي کشور با جهان درجه  38
        هاي حمایتی در کشور یاستي تکیه بر س درجه  39
        هاي خارجی، نرخ ارز و نرخ تورم در کشور روند تحوالت تراز پرداخت  40
        تحوالت بازار سرمایه در منطقه و کشور  41
        تحوالت در وضعیت اشتغال در منطقه  42
        گذاري در منطقه روند انتظاري سرمایه  43
        ي ملی هاي احتمالی در روند توسعه نوسان  44
        تناوب نوسان  45
        شدت نوسان  46
        گذاري روند توسعه در بخش مربوط به سرمایه  47
        تحوالت اجتماعی  48
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  فعالیت اجتماعی - اقتصادي محیط تحلیل -44-5 جدولادامه 

  وضعیت  ردیف
  معیار

  /زیاد
  خوب

  /متوسط
  عادي

  /کم
  بد

        تحوالت جمعیتی در کشور و منطقه  49
        ند کلیرو  50
        روند تحول در گروه جمعیتی مربوط به محصول  51
        روند مهاجرت به داخل منطقه  52
        روند مهاجرت به خارج منطقه  53
        هاي فرهنگی و اجتماعی جنبه  54
        رواج فرهنگ کار و اعتقاد به فعالیت  55
        انداز میل نهایی به پس  56
        اغت از کاررفتار در زمان استراحت و فر  57
        دیدگاه نسبت به اقتصاد  58
        دیدگاه نسبت به اتوماسیون  59
        دیدگاه نسبت به استفاده از منابع  60
        دیدگاه نسبت به محصول مورد بحث  61
        موارد سیاسی و قانونی  62
        روند کلی سیاسی در کشور و منطقه  63
        خطر بروز اختالف با همسایگان  64
        خطر بروز اختالف با منطقه  65
        خطر بروز اختالف با ابرقدرتها  66
        المللی خطر بروز اختالف بین  67
        ي کاربردي جایگاه در بازار مواد اولیه  68
        هاي سیاسی در منطقه ي بین گروه روند رابطه  69
        هاي اقتصادي روند سیاست  70
        روند تحول در قانون کار  71
        ند تحول در قوانین و حقوق مدنیرو  72
        ها اهمیت و نفوذ اتحادیه  73
        بخشی به فعالیت بنگاه گیري و جهت ها براي تصمیم آزادي بنگاه  74
 

در . ویژه از لحاظ ساخت سازمانی باید بررسـی و ارزیـابی شـود    هاي مختلف و به گذار از دیدگاه سازمان سرمایه −
ــدول  ــوط  )45-5(ج ــات مرب ــرمایه اطالع ــازمان س ــابی س ــه ارزی ــت  ب ــده اس ــذار آورده ش ــه  از آن. گ ــا ک ج

هاي خاص خود را دارد، الزم است در هر مورد اقالمی که مناسـب تشـخیص    هاي مختلف ویژگی گذاري سرمایه
شـود، اطالعـات کیفـی     اطالعاتی که در این جدول آورده مـی . شود، به فهرست این جدول افزوده شود داده می

گذار است ولی باید دالیل کافی براي توجیه  مبانی اطالعات در واقع نظرات سرمایه. ارقام نیست است و اعداد و
گـذاران خصوصـی در بخـش آب     هاي سرمایه گذاري گذار در سرمایه اطالعات مربوط به سرمایه. ارائه شود ها آن

ی ارائه شده است تـا بـه   ویژگی توضیحات/براي تسهیل تکمیل جدول در ستون زمینه. باید با دقت بررسی شود
گـذاري   تمام توضیحات مربوط به سرمایه. اي مطلوب تکمیل نماید شیوه گذار کمک کند که جدول را به سرمایه

 .در بخش آب است
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  گذار سرمایه به مربوط اطالعات -45-5 جدول
  گیري نتیجه  ضعف نقاط  قوت نقاط  ویژگی / زمینه  ردیف

        بازاریابی  1

یعنی سـابقه و توانـایی حضـور در بـازاري     (ي بازار  عملکرد در زمینه  2
        )ي آب شرب مشابه بازار براي توزیع آب در کشاورزي یا عرضه

3  

و توانایی حضور در فعالیتی   یعنی سابقه(ي قیمت  عملکرد در زمینه
گـذار بایـد    شـود و سـرمایه   که قیمت آن توسـط دولـت تنظـیم مـی    

نگی و اسـتفاده از سـایر   سودآوري عملیات خـود را بـا تنظـیم نقـدی    
  .)امکانات یقینی کند

      

یعنی سابقه و توانایی حضور در فعالیتی که (عملکرد در بخش توزیع   4
        .)ي انبوه به یک متقاضی یا توزیع گسترده دارد عرضه

5  ---        
        عرضه/تولید  6

7  
یعنی سابقه، توانمندي و برخـورداري از  (عرضه /داشتن امکانات تولید

ي محصـول آن ابعـاد کـالن     و کار حضور در فعالیتی که عرضـه  ساز
  .)دارد

      

یعنـی سـابقه و توانمنـدي در مـدیریت      (داشتن ظرفیت و توانمندي   8
        .)ابرمحصول با حساسیت اجتماعی بسیار زیاد

9  
یعنی سابقه و توانمندي در تجهیـز محصـول،   (عرضه /وري تولید بهره

تواند  شود می که سدي که ساخته می عنوان مثال نمایش این نکته به
  .)ي خود باشد اي کارآمد براي گردآوري منابع آبی حوزه شبکه

      

10  

ي فعالیـت یـا وجـود منـابع      کنندگان مـواد اولیـه   بودن عرضه فراهم
یعنی که منابع آبی در حدي اسـت  (ي فعالیت  کننده طبیعی تسهیل

یط بـه بهتـرین   اي داشته باشد و در محـ  که سد بتواند ساخت بهینه
  .)شکل عمل کند

      

11  ---        
        تحقیق و توسعه  12

13  

گذار که ثبت شده اسـت   یعنی نوآوریهاي احتمالی سرمایه(ها  فعالیت
برداري از منابع آب یا ساخت سـد امتیـازي ویـژه     ي بهره و در زمینه

گـذار را   شود یا تحقیقات مشخصی که سـرمایه  براي وي محسوب می
  .)سازد مشخص و ممتاز می در این زمینه

      

14  
فنی برتر زمـان   یعنی اثبات توانایی در کاربري دانش(دانش انجام کار 

توانـد از   فنی مشخص روز که ساخت یا استفاده از سد را می یا دانش
  .)جهتی خاص متمایز و ممتاز نماید

      

15  
امتیـاز نـوآوري در    مواردي مثل داشـتن حـق  (امتیاز نوآوري  داشتن حق

تواند سبب برتري یـک بنگـاه بـه     ي ساخت سد یا پاکسازي آن می زمینه
  .) طور خاص مطلوب نماید گذاري را به سایرین باشد و سرمایه

      

16  ---        
        تامین مالی  17

18  
اي که توسـط   یعنی مقادیري از منابع سرمایه(مبلغ و ساخت سرمایه 

ــرمایه ــی س ــذار آورده م ــابع، م  گ ــن من ــوع ای ــود و ن ــپرده، ش ــل س ث
  .....)ي بانکی، اوراق مشارکت و  ضمانتنامه
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  گذار سرمایه به مربوط اطالعات - 45-5 جدولادامه 
  گیري نتیجه  ضعف نقاط  قوت نقاط  ویژگی / زمینه  ردیف

صـورت بـالقوه    اي کـه بـه   یعنـی آن دسـته از منـابع سـرمایه    (ذخایر   20
        .....)اند، مثل زمین و ساختمان و  نقدشدنی

21  
ي  یعنی امکانات مـالی موجـود در شـبکه   (توان بالقوه براي تامین مالی 

. را دارد هـا  آنبرداري از  گذار امکان بهره رسمی مالی و پولی که سرمایه
  .)در این مورد الزم است دالیل برخورداري از توان بالقوه هم ذکر شود

      

        نقدینگی  22
        گردش درآمدي   23
        گذاري شدت سرمایه  24
        گذاري بازده سرمایه  25
26  ---        
        نیروي انسانی  27
        تخصص نیروي انسانی  28
        روابط انسانی و اداري  29
        مزایاي اجتماعی  30
31  ---        
        مدیریت و سازماندهی  32
        اطالعات و گردش آن  33
        ریزي و کنترل برنامه  34
        تکامل سازمانی شفاف  35
36  ----        
37  ----        
 

ترین  ایجاد تصویر آینده یکی از مهم. هاي بازاري باید براي ایجاد تصویري از آینده مورد استفاده قرار بگیرد داده −
ي  هـاي بـازاري مجموعـه    در مورد بخش آب داده. اقداماتی است که براي درك از وضعیت بازار باید انجام شود

ر مصارف مختلـف از دیـدگاه رفـاهی در مقابـل دیـدگاه بـازاري ارزیـابی        هایی است که نگرش بر آب را د داده
اي دارد،  شـده کـاربري گسـترده    بنـدي  هاي بسته عنوان مثال در مورد آب شرب، در مواردي که آب به. کند می

توان در مـورد قیمـت از    منطق اقتصادي بیش از منطق اقتصاد رفاه بر استفاده از آب حاکم است و بنابراین می
 .تري کرد ي بیش رشهاي اقتصادي استفادهنگ

در . انداز مشخص در هر یک از موارد باال به جایگاه بازاریابی در پروژه بسـتگی دارد  هاي کلی، چشم گیري نتیجه −
و  هـا  آنبندي مشکالت نشان داده شده است که در آن مشکالت را از نظر جدیت  جدول زیر روشی براي دسته

  :شرح زیر وجود دارد در این چارچوب چهار گروه مشکالت به. دي کرده استبن نیازشان به تحلیل دسته
این گروه به تحلیل دقیق موضوع، بررسی تفصیلی بـازار و رقبـا و بررسـی تفصـیلی در مـورد امکانـات       : گروه یک •

 .آینده نیاز دارد
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اصـالح تـدریجی    ترین امکانات راهبـردي و  این گروه به تحلیل دقیق موضوع، تحلیل محدود مهم: گروه دو •
 .راهبردهاي کلیدي راهبردي نیاز دارد

 .شود نیاز این گروه به ارزیابی مشکالت پروژه و ذکر کلیات در مورد امکانات محدود می: گروه سه •

 .هاي مباحث نیاز دارد ترین جنبه سازي مهم ي وضعیت پروژه و آماده این گروه فقط به ارزیابی ساده: گروه چهار •

  بازاریابی به نیاز ارزیابی هدف با مشکالتبندي  دسته -46-5 جدول
  اهمیت پروژه

  کم  متوسط  شدید  شدت و پیچیدگی مشکالت

  گروه دو  گروه یک  گروه یک  شدید
  گروه سه  گروه دو  گروه یک  متوسط

  گروه چهار  گروه سه  گروه دو  کم
  

 مشـخص  نگـاه  یـک  با را پروژه یتوضع دتوان گذار می سرمایه ،شود بندي می دسته شکل این به مختلف مشکالت وقتی
 ،گیـرد  مـی  قـرار  چهـار  گـروه  در اي پـروژه  وقتـی  .است مطلوب نیزپذیرد  می را مالیتامین  که بنگاهیراي ب کار این .کند

 مـوارد تـر   بـیش  در آب يها طرح در خصوصی يگذار سرمایه يها پروژه کهرسد  نظر می به .است ساده بسیار پروژه وضعیت
 کـه  اسـت  یگاهجا این به عنایت با .دارد خاصی جایگاه اقتصاد در ها آن وجود وشوند  بندي می دسته دو و یک يها گروه در

 .دهند می انجام ها آن در تمایل ایجاد و خصوصی انگذار سازي سرمایه آماده راه در را مختلفی اقداماتها  دولت

  پروژه در بازار در حضور راهبرد -3- 5- 5
 هدف وشود  می تعریف پروژه در که است اصول وها  هدف ازاي  ي مجموعه گیرندهبر در پروژه در بازار در حضور راهبرد

 کـه  اسـت  مهمـی  بسیار کار پروژه اصول وها  هدف تعیین .است بازاریابیراي ب زمان طول در منابع تخصیص ها آن بیان از
  .دارد محوري جایگاهتجاري  -مالی مطالعاتي  مجموعه در واقع در و شود انجام باید

گذار از همان ابتداي کار بایـد در   در نمودار تحقیقات بازاري دیده شد که راهبرد حضور در بازار موضوعی است که سرمایه
گذاري به ماهیت راهبـرد حضـور در بـازار     گیري سرمایه جهت. گیري کند و وضعیت راهبرد را مشخص نماید مورد آن تصمیم
ود که چگونه راهبرد حضور در بازار، یا در اصطالح راهبرد محصـول، در تـدوین   ش دیده می )3- 5( در نمودار. بستگی تام دارد

شـود، ارزیـابی وضـعیت و تحلیـل وضـع موجـود        دیـده مـی   )3- 5( طور که در نمودار همان. چارچوب بازاریابی اثرگذار است
شود یا در  بازار داخلی عرضه میول در صبا عنایت به این نکته که مح. نخستین گام در راه تدوین راهبرد حضور در بازار است

  .گیرد عرضه است، وضعیت موجود در بازار داخلی و بازارهاي جهانی مورد مطالعه قرار می بازار جهانی هم قابل
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 تحلیل وضع موجود ارزیابی وضعیت پروژه 

 وضعیت داخلی وضعیت خارجی

 نقاط قوت و ضعف احتماالت و خطرات

 محیط
 منابع
 محل

 تحلیل وضعیت بنگاه  تحلیل بازار
  تعیین هدف هاي بنگاه

 نتیجه گیري و تعیین امکانات راهبردي

 تعیین هدف ها و راهبردهاي پروژه

 طراحی راهبرد بازاریابی

 انتخاب ترکیب سیاست هاي بازاریابی

 ي بازاریابی سیاست هاي اجرایی و بودجه

 نگرش به بازاریابی

 فناوري
 تامین مالی

  
  بازار در حضور راهبرد -3-5 نمودار

  سنجی یونیدو، دستورالعمل تدوین امکان: ماخذ

  اریابیباز مورد در بینش چارچوب - 4- 5- 5
ـ  الزم اجرایـی  معیارهـاي  و بازاریابی راهبرد شامل بازار مورد در بینش چارچوب  در راهبـرد  آن کـردن  کـاربردي راي ب

 ترتیبـی  بـه  بازاریـابی  مـورد  در بینشـی  چارچوب است الزم شد، تعریف پروژه راهبرد که زمانی .است پروژهراي اج جریان
 شـود  پرداختـه  آن به بایدجا  این در که اصلی موضوع .درآورد اجراءي  مرحله به را شدهتایید راهبرد بتواند که شود تعریف

 .شود می اجرایی چگونه راهبرد این و است برازنده بازاریابی يها هدف به دستیابیراي ب بازاریابی راهبرد کدام که است این
 عقالیـی  بینشـی  بهتوان  مین مدت وتاهک اقدامات با زیرا است الزامی پروژه مورد در درازمدت دیدي داشتن مرحله این در
  .یافت دست بازاریابی مورد در

 مـورد  در پـروژه  يهـا  خواسته کردن عملیاتیراي ب که است ابزارهاییي  ي مجموعه گیرندهدربر بازاریابی عملیاتی ابعاد
هـا   گروه این .شود پرداخته ها آن به باید که دارد وجود ابزار گروه چهار کلی حالت در .گیرد می قرار استفاده مورد بازاریابی
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 آن نخست حرف که انگیسیي  کلمه یک به کدام هر وشود  می گفته 1کاتلر )P( پی چهار ها آن به بازاریابی اصطالح در که
   :از عبارتند ،اند شده آغاز ،شود می شروع پی حرف با

ب محصـول ایجادشـده،   گـذاري، ترکیـ   ي عملیـات سـرمایه   ایجادشده در نتیجـه  محصول ابعاد شامل :محصول −
بندي محصول، خـدمات پـس از فـروش محصـول، خـدمات       کیفیت محصول، طراحی و ساخت محصول، بسته

شامل گارانتی و (برداري از محصول، انواع خدمات پوششی  اندازي و کمک اولیه در بهره اجرایی شامل نصب، راه
الزم به . شود می کردن محصول ن مرجوعو برخورداري از امکا) شکل پوشش در برابر خرابی محصول تضمین به

در بخش آب وقتی . گذاري خاص کاربرد ندارد تذکر است که در مواردي برخی از این پارامترها در مورد سرمایه
 از اسـتفاده  که است محصولی آید، در مواردي منظور آب است و در موارد دیگر میان می صحبت از محصول به

 ،بنـدي  بسـته  ماننـد  پارامترهـایی  سـد،  سـاخت  مثل است، آب محصول که مواردي در .سازد می ممکن را آب
 محصـول  وضـعیت ها براساس  فصلسر از استفاده بنابراین .ندارد معنا محصول کردن مرجوع و پوششی خدمات
 .پذیرد می صورت

 و اقساطی پرداخت امکان داشتن قیمت، در احتمالی يها تخفیف قیمت،گذاري  جایگاه شناخت شامل :2قیمت −
در بخش آب این مـوارد همـه   . شود می بودن شرایط تسهیالت مالی اعطایی تسهیالت مالی و مطلوب به متکی

 و معنا دتوان می باشد، آب از استفادهي  وسیله یا آب محصول که مواردي در مختلف هاي کاربرد دارد و به شکل
 .باشد داشته مفهوم

 و دار تخفیـف ي  عرضـه  اختصاصـی، ي  عرضه عمومی، بطروا محصول،راي ب تبلیغات شامل :3ي تشویقی عرضه −
در مورد بخش آب، وقتی محصول آب باشـد،  . شود می دار مربوط به نام تجاري محصول یا محصول نام سیاست

 .باشد مطرح دتوان ها می فصلسر تمام موارد سایر در ولی ندارد معنایی نام تجاري محصول

ـ  الزم زمـان  توزیع، پوشش گستردگی توزیع،ي  بکهش و توزیع يها کانال شامل :4ي عرضه شیوه −  رسـیدن راي ب
 .دست متقاضی، موجودي انبار و مباحث مربوط به حمل و نقل محصول تولید به از محصول

                                                       
1- Philip Kotler 
2- Price 
3- Promotion 
4- Placing 
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  رقبا وضعیت تفصیلی تحلیل -47-5 جدول

  شرح  ردیف
ارزیابی نسبت به محصول یا خدمت ایجادشده در جریان 

  حصول موجود در بازارگذاري جدید در مقایسه با م سرمایه
  نکات اضافی  بهتر  تراز هم  بدتر

          محصول  1
          ي ترکیب محصول گستره  2
          عمق ترکیب محصول  3
          کیفیت  4
          طراحی  5
          بندي بسته  6
          خدمات پس از فروش  7
          تعمیر و نگاهداري  8
          گارانتی و تضمین سالمت محصول  9
          دادن محصول امکان برگشت  10
11   ----          
12   ----          
          قیمت  13
          جایگاه قیمت  14
          هاي احتمالی در قیمت تخفیف  15
          داشتن امکان پرداخت اقساطی و متکی به تسهیالت مالی   16
          بودن شرایط تسهیالت مالی اعطایی مطلوب  17
18   ----          
19   ----          
          ي تشویقی عرضه  20
          تبلیغات براي محصول  21
          روابط عمومی  22
          ي اختصاصی عرضه  23
          دار  ي تخفیف عرضه  24
          دار سیاست مربوط به نام تجاري محصول یا محصول نام  25
26   ----          
27   ----          
          ي عرضه شیوه  28
          ي توزیع ها و شبکه کانال  29
          گستردگی پوشش توزیع  30
          دست متقاضی زمان الزم براي رسیدن محصول از تولید به  31
          موجودي انبار   32
          حمل و نقل محصول  33
34   ----          
35   ---          
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 مرحله ي دوره ي عمر موانع ورود و خروج
 فشار براي جایگزینی

 محصول

قدرت چانه زنی  قدرت چانه زنی خریداران
 عرضه کنندگان

 شدت رقابت

  
  رقابت شدت تحلیل - 4-5 نمودار

  سنجی امکان تدوین دستورالعمل یونیدو، :ماخذ

  ابیگردش مالی در بخش بازاری -5- 5- 5
 قـرار  بازاریـابی  فعالیـت  از حاصـل  درآمـد  برابر در را بازاریابی يها هزینه باید واقع در بازاریابی بخش در مالی گردش

 مالی گردش ازتوان  می زمانی تنها بنابراین ،پذیرد می صورت فروش افزایش هدف با بازاریابی که است این واقع امر .بدهد
 در .شـود  داده قـرار  بازاریـابی  فعالیت از ناشی اضافی درآمد مقابل در بازاریابیي  هزینه که گفت سخن بازاریابی بخش در

 بازاریـابی  از ناشـی  افـزوده  درآمدي  محاسبه ،پذیرد می صورت پذیرش ایجاد و سازي فرهنگ هدف با بازاریابی که مواردي
   .شود می دشوار بسیار

 .شـود  مـی  درج بازاریابی در که باشد مختلفی ارقامي  نندهک مشخص باید تفصیلیصورت  به بازاریابی يها هزینه جدول
 يهـا  هزینـه  جـدول  .شـود  درج بایـد  شده فروخته محصول واحد هر ازاي به شده انجام يها صورت هزینه ها به هزینه این

  .است شده آورده زیر )48-5(جدول  در هزینه نوعتفکیک  به بازاریابی

  یک نوع هزینهتفک هاي بازاریابی به هزینه - 48-5جدول 
  :ریالی يها هزینه واحد  :بازار نام  :محصول نام
  :ارزي يها هزینه واحد  :ارز نام  :محصول ي مشخصه کد

  ارزي يها هزینه  ریالی يها هزینه  هزینه شرح  سال  ردیف
  متغیر  ثابت  متغیر  ثابت

            1 سال  1
2              
3              
      هعرض واحد هر ازاي به یکم سال يها هزینه کل
      یکم سالي  عرضه کل
      یکم سال يها هزینه کل

            دوم سال  4
5              
6              
7              
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  تفکیک نوع هزینه هاي بازاریابی به هزینه -48-5جدول ادامه 
  :ریالی يها هزینه واحد  :بازار نام  :محصول نام
  :ارزي يها هزینه واحد  :ارز نام  :محصول ي مشخصه کد

  ارزي يها هزینه  ریالی يها هزینه  هزینه شرح  سال  ردیف
  متغیر  ثابت  متغیر  ثابت

      عرضه واحد هر ازاي به دوم سال يها هزینه کل
      عرضه واحد هر ازاي به دوم سال يها هزینه کل
      عرضه واحد هر ازاي به دوم سال يها هزینه کل

            سوم سال  8
9              
10              
11              
      عرضه واحد هر ازاي به سوم سال يها هزینه کل
      عرضه واحد هر ازاي به سوم سال يها هزینه کل
      عرضه واحد هر ازاي به سوم سال يها هزینه کل
            چهارم سال  12
13              
14              
15              
      عرضه واحد هر ازاي به چهارم سال يها هزینه کل
      عرضه دواح هر ازاي به چهارم سال يها هزینه کل
      عرضه واحد هر ازاي به چهارم سال يها هزینه کل
            پنجم سال  16
17              
18              
      عرضه واحد هر ازاي به پنجم سال يها هزینه کل
      عرضه واحد هر ازاي به پنجم سال يها هزینه کل
      عرضه واحد هر ازاي به پنجم سال يها هزینه کل
      دوره کلراي ب بازاریابی يها هزینه کل

  
 این کلیي  قاعده .شود مدون )49-5( جدولصورت  به باید ساالنه و تفصیلی ارقام قالب در بازاریابی يها هزینه جدول

 محصـول  که مواقعی در .شود ثبت ،شود می انجام پول واحد آن بهها  هزینه که پولی واحد به بازاریابی يها هزینه که است
 ارز نـرخ  تغییـر  ضـریب  با باید ارزي يها هزینه سایر مانند بازاریابی ارزي يها هزینه ،شود می عرضه هم کشور از خارج به

ي  درجـه  کـه کنـد   می کمک ریالی يها هزینه از ارزي يها هزینه تفکیک .شود برگردانیده ملی پول به آن از پس و تعدیل
 .باشد محاسبه قابل هم ارز نرخ تغییرات به نسبت فعالیتپذیري  آسیب
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  بازاریابی يها هزینه -49-5 جدول
  :ریالی يها هزینه واحد  :بازار نام  :محصول نام
  :ارزي يها هزینه واحد  :ارز نام  :محصول ي مشخصه کد

  سال  ردیف
 يها هزینه کل  ارزي يها هزینه  ریالی يها هزینه

ي  هزینه  ریالی و ارزي
  متغیر

ي  هزینه
ي  هزینه  هزینه کل  ثابت

  متغیر
ي  هزینه
  هزینه کل  ثابت

                1 سال  1
                2 سال  2
                3 سال  3
                4 سال  4
                5 سال  5
                دوره کل  6
  
 دقیـق  اثـر  کـه  گفـت توان  مین مواردتر  بیش در .است پیچیده بسیار وضعیت بازاریابی از حاصل درآمد بخش مورد در

ـ  تقاضا بر اندازه چه تا محصول یک مورد در تبلیغ مثال عنوان به .است چقدر درآمد افزایش بر بازاریابی  محصـول  آنراي ب
 عملیـات  آب بخـش  يها گذاري سرمایه در .است انجامیده محصول آن از استفاده به مردم رغبت افزایش به یا است افزوده

 وگـذارد   مـی  اثر شده هعرض آب از استفاده به مردم رغبت افزایش بر خاص چارچوبی در شد، ذکر کهطور  همان بازاریابی،
 از حاصـل  درآمـدهاي  کل است الزم مشکالت، این تمام وجود با .است دشوارتر مراتب به بازاریابی از حاصل درآمد تعیین

 دو .بدهـد  نشـان  را درآمد تصویر دتوان می )50-5( جدول .کرد منظور درآمدها بخش در رقم یکعنوان  به نیز را بازاریابی
 .سـازد  می نمایانرا گذار  سرمایه نظراتبراساس  فروش افزایش تقریبیصورت  دهد به می نشان را ددرآم افزایش که ستونی

 اثـر  مـوارد  ایـن  در و بـود  خواهـد  انـدك  بسـیار  هم بازاریابی يها هزینه دارد، محدود بسیار اثري بازاریابی که مواردي در
  .شدبا دتوان می اغماض قابل هزینه و درآمد طرف دو هر در بازاریابی

  فروش از حاصل درآمد و فروش -50-5 جدول
  :ریالی درآمد و قیمت واحد  :بازار نام  :محصول نام
  :ارزي درآمد و قیمت واحد  :ارز نام  :محصول ي مشخصه کد

 / سال  ردیف
  دوره

 کل  صادرات هدف با عرضه  داخلی بازار به عرضه
 حاصل افزایش درصد  درآمد  قیمت  مقدار  درآمد

 افزایش درصد  درآمد  قیمت  قدارم  بازاریابی از
  بازاریابی از حاصل
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ي آن از سقف درآمدي کـه   ط به بازاریابی این است که هزینههاي مربو در حالت کلی، یکی از معیارهاي مطلوبیت فعالیت
شود زمانی است کـه بازاریـابی    تنها موردي که این قاعده در آن رعایت نمی. شود، تجاوز نکند ي بازاریابی حاصل می در نتیجه

ي تبلیغـات و   هزینـه در این مـورد امکـان دارد در میـان مـدت هنـوز      . شود و تبلیغ با هدف ترویج و ایجاد فرهنگ انجام می
  . بازاریابی بیش از درآمد آن شود

 باشد، سازگار بسیار ترویجی تبلیغ با دتوان می که مصارف از قسمتی باشد، آب محصول که زمانی و آب بخش مورد در
 آب اهمیت با کشاورزان آشناسازي کشاورزي، آب بخش در .است کشاورزي آب افزایش هدف با سد ساخت مانند مواردي

 از پـیش کـه   آن ولـو  بپردازنـد اي  هزینه خود، يها فعالیت در آب مصرف بابت ها آن که دهد افزایش را تمایل این دتوان می
 خودها  دولت که است شده سبب بازاریابی و تبلیغ عملیات بودن ترویجی .باشد نشده پرداختاي  هزینه چنین سد احداث

 انجـام  انگـذار  سـرمایه  رغبت جلب هدف باها  دولت تبلیغاتی يها عالیتف مواردي در حتی .شوند پیشگام بازاریابی امر در
 مقـام  و باشد هرچه بازاریابی از هدف حال، هر در .شود می برخوردار يتر کم اولویت از مشتریان و بازار موضوع وپذیرد  می

  .شود ارائهها  ارزیابی در باید بازاریابیي  هزینه و درآمد ارقام نهایت در باشد، که هرکس آني  کننده پرداخت

  گذاري قیمت راهبرد تعیین - 5-6

 تقاضـا  و عرضه به متکی و بازار ضوابط و اصولبراساس  مواردتر  بیش در خصوصی يها گذاري سرمایه درگذاري  قیمت
ـ  دولـت  و است عمومی کاالي یک محصول گاه که خصوصی -عمومی مشارکت يها گذاري سرمایه در .است  کـاال  آنراي ب

 بـه  وشود  می خارج بازار ضوابط رعایت کلیي  قاعده ازگذاري  قیمت موضوع ،کند می رعایت راگذاري  یمتق خاص ضوابط
 کـه شـود   می دیده ترتیب این به .کند مشخص را موارد این کار ابتداي همان از باید دولت کهکند  می تکیه دیگري موارد

تـوان   مـی ن که استتجاري  -مالی مطالعات و پروژه ارزیابی اصلی ارکان از یکی واقع در آن بر حاکم اصول وگذاري  قیمت
 مطـرح گـذاري   قیمت مورد در که ییها خواسته وگذاري  قیمت مختلف مبانی است الزم اوصاف این با .گرفت نادیده را آن
  .شود شناساییدقت  به ،شود می

گـذاري   قیمـت  در .اسـت  بازاریابی اصلی محور چهار از یکی واقع در قیمت شد، دیده قبل يها بخش در کهطور  همان
  :شود داده پاسخ زیر يها پرسش به باید

 گذاري چیست؟ قیمت از هدف −

 برسد؟ حداکثر به سود بنگاه گذاري کرد که توان قیمت چگونه می −

 است؟ کدام روش تعیین قیمت و کرد توان قیمت را معین چگونه می −

 انجامد؟ می گذاري یمتکدام است و کدام بینش به کدام نوع ق گذاري مبانی قیمت −

 داشت؟ چندین قیمت مشخص محصول یک توان براي که می آیا قیمت باید یک رقم واحد باشد یا آن −
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 ؟در مورد محصول کاربرد دارد 1گذاري انتقالی قیمت آیا −

محصـول چگونـه    3کشش قیمـت چیسـت و   2ضربتی هاي قیمت کنندگان محصول نسبت به حساسیت مصرف −
 شود؟ ارزیابی می

 و 6گـذاري بازدارنـده   قیمـت  ،5گـذاري حیثیتـی   قیمـت ، 4قیمـت سودسـتانی   هایی ماننـد  ده از روشاستفا −
 باشد؟ داشته دتوان می کاربرد اندازه چه تا محصول مورد در 7گذاري نفوذي قیمت

خواهد قیمت چه ذهنیتـی بـراي    می کننده قیمت چیست و عرضهدر مورد  کننده تصویر ذهنی مطلوب عرضه −
 کند؟ ایجاد متقاضی یاکننده  مصرف

 را براي محصول مورد استفاده قرار داد؟ 8اي لحظهگذاري  قیمتتوان  می آیا −

 براي محصول چقدر است؟ تحمل حداقل قیمت قابل −

  شود؟ اسیر 9جنگ قیمت دام به که تواند در وضعی قرار بگیرد آیا محصول می −
قیمت باید چنـان باشـد کـه    . اضا بستگی تام داردگذاري یک موضوع پیچیده است که به دو طرف عرضه و تق سیاست قیمت

قدر زیاد باشد که خریدار بـالقوه را از خریـد    قدر سود ببرد که از فعالیت خود راضی شود و در عین حال نباید آن کننده آن عرضه
ي  ي بـه دو دسـته  گـذار  عوامل اثرگذار بر قیمـت . محصول منصرف نماید یا وي را به فکر استفاده از محصوالت جایگزین بیندازد

  .شوند تقسیم می 11و بیرونی 10درونی
وري  بهـره . گیري مسـتقیم داشـته باشـد    تواند تصمیم می ها آنعواملی هستند که بنگاه در مورد  عوامل درونی −

هـاي بنگـاه در گـروه     هاي بازاریـابی و هزینـه   هاي اتخاذشده توسط مدیریت بنگاه در مورد هدف بنگاه، تصمیم
 .ار بر قیمت قرار دارندعوامل درونی اثرگذ

بر قیمت محصـول   ها آنکنترل ندارد و در عین حال تغییرات  ها آنعواملی هستند که بنگاه بر  عوامل بیرونی −
کنندگان، محصوالت رقیب و  قیمت، انتظارات مصرف این عوامل عبارتند از کشش تقاضا نسبت به. گذارد اثر می

  .مقررات دولت
 ایـن  .اند شده آورده زیر در ،شوند گذاري می قیمت سیاست گیري شکل سبب که عواملی ینتر مهم ساختاري دیدگاه از

  .دارند قیمت مورد درگیري  تصمیم بر خاص اثري یک هر عوامل

                                                       
1- Transfer Pricing 
2- Sticker Shock 
3- Price Elasticity 
4- Price Skimming 
5- Prestige Pricing 
6- Pre-emptive Pricing 
7- Penetration Pricing 
8- Real Time Pricing 
9- Price War 
10- Internal 
11- External 
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 .محصـول  مـورد  در 2فرعـی  بـازار بنـدي   ي بخـش  محـدوده  برابر در 1بندي بازار اصلی ي بخش تعیین محدوده −
در هـر صـورت شـناخت ایـن     . گیـرد  تحت تاثیر قیمت قـرار مـی   قسمتی است که ینتر مهم اصلیبندي  بخش
عنـوان مثـال در مـورد     بـه . کند که بتوان محصول را در جایگاه خود در بازار عرضه کـرد  بندي کمک می بخش

 یـک  ایـن  .شـود  محسوب کشاورزي آب فرعی بازار و باشد شرب آب دتوان می اصلی بازار آب، در گذاري سرمایه
 .نماید مشخص را بحث مورد رویکرد ماهیت دتوان می که است مثال یک لیو نیست کلیي  قاعده

 حـد -از-زیـاده  بـودن  ارزان کـه  اسـت  ایـن  واقع امر :ي محصولها جانشینبودن و تعدد  ارزیابی شدت فراهم −
 محصـول  کـه  جـا  آن از .رساند می آسیب محصول به و است آزاردهنده حد -از -زیاده بودن گران مانند درست
 باشـد،  ارزان افراطـی  حـد  کننده با یک قیمت همراه است، وقتـی قیمـت محصـول در    مصرف ذهن در همیشه
ـ  مـی  امـر  ایـن  وشود  می تردید دچار محصول کیفیت و ماهیت مورد در خود ذهنیت درکننده  مصرف  بـه  دتوان

 شـده  بنـدي  بسته آب بودن فراهم شدت مورد این در مشخص مثال .شود منجرکننده  مصرف ذهنیت در تغییر
 آب ارزش باشد، ارزانشدت  به شده بندي بسته آب مقابل در شرب آب وقتی .است شرب آب جایگزینعنوان  به

 واحد که هستند معیارهایی گرانی و ارزانی که است توجه قابل .کند تغییرکننده  مصرف ذهن در دتوان می شرب
 از بـیش  شـخص  کـه  است گران صولیمح وقتی بنابراین .پولی واحد نه است شخص کار ساعت ها آن شمارش

ـ  کـه  کـاري  مقـدار  کـه  است ارزان وقتی و کند کار باید محصول آن آوردن دست به بابت خود انتظار حد راي ب
 شـکل  در حتـی  گرانی، و ارزانی چارچوب این در .باشد کم حد از بیش ،شود می انجام محصول آوردن دست به

 .دهد می انجام را ارزیابی ینا کهکند  می پیدا بستگی شخصی وضعیت به نسبی،

 کـه  داشت عنایت نکته این به باید همیشهگذاري  قیمت در :ارزیابی رقبا در بازار و شناخت محصوالت مشابه −
 کـرد گذاري  قیمت چنان باید اوصاف این با .کنند گذاري می قیمت و دارند حضور بازار در پویاصورت  به هم رقبا
 نداشته کاربري چندان عامل این شاید آب مورد در .نیفتد قیمت مداوم ترقاب کاهش ي گردونه به مجموعه که

گذار در بازار حضور دارد و آب را بـا عنایـت بـه نیازهـاي      عنوان مقام قیمت دولت به مواردتر  بیش در زیرا باشد
 آب عمرجـ  چنـد  از قادرنـد  مـردم  و ندارد وجود دولتیگذاري  قیمت در مواقعی که. کند گذاري می مردم قیمت

 وضعی چنین آینده سال چند طی ایران در کهرسد  نظر می به بعید .کند می پیدا عملکرد معیار این کنند، تهیه
 بـا  مقایسه در شرب آبي  محدوده در تنها رقبا موضوع که کرد فرض کلی حالت درتوان  می بنابراین .آید پدید

 .باشد هنداشت کاربري موارد سایر در و شود مطرح شده بندي بسته آب

 دو کـه  داشـت  عنایـت  باید همیشهگذاري  قیمت امر در :گذاري متکی به بازار و اصول اقتصادي ارزیابی قیمت −
در . 4گـذاري متکـی بـه بـازار     و قیمـت  3گـذاري متکـی بـه هزینـه     قیمت :دارد وجود قیمتراي ب اصلی مبناي

                                                       
1- Primary Market Segment 
2- Secondary Market Segment 
3- Cost-Based Pricing 
4- Market-Based Pricing 
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 از بـاالتر  درصـدي  قیمـت  وگیرنـد   مـی ن قرار نظر مد عنوانهیچ  گذاري متکی به هزینه عوامل بازاري به قیمت
یابـد، قیمـت    ها افزایش مـی  مزیت این رویکرد در آن است که وقتی هزینه .است محصول به دستیابیي  هزینه

این رویکرد  از خاصی نوع .باشد داشته دتوان مین قیمت افزایش شود و هیچ کس شکایتی از هم افزایش داده می
 بایدها  هزینه و است شده مشخص شده گذاشته نشان قیمت آن در که است 1شده گذاشته گذاري نشان قیمت
 نـوع  ایـن  .برسـد  شـده  گذاشته نشان رقم به قیمت ،ها هزینه بر درصدي افزودن با که شوند داده کاهش چنان
 کلی سیاست این ولی باشد مطرح شرب، آب مثل عامه، نیاز مورد طبیعی منابع مورد در دتوان گذاري می قیمت
 وضـعیت  از جـامعی  تحلیل بازار، به متکیگذاري  قیمت در .خیر یا کند انتخاب را روشی چنین که ستا دولت

راي پذی بازار که کرد درخواست بازار از را قیمتی نهایت در بتوان تا شود انجام باید بازار در پرداخت توان و بازار
 انواع .شود مین محسوبگیري  تصمیم در میمه عامل رویکرد این در تولیدي  هزینه تا قیمت ي فاصله .باشد آن

 :است شده آورده زیر درشود  می انجام مختلف يها هدف با که بازار به متکی یهايگذار قیمت

 معرفـی  بازار به بار نخستینراي ب که دارد کاربرد محصوالتیراي بگذاري  قیمت نوع این :2گذاري نفوذي قیمت −
 راهبـرد  از اسـتفاده  از هـدف  .اسـت  بازار در ها آن سهم افزایش تمحصوال ایني  کننده عرضه هدف وشوند  می

 سهم این به دستیابی از پس .کند تثبیت بازار در را خود سهم بتواند محصول که است آن نفوذيگذاري  قیمت
 است آن راهبرد این انتخاب در اصلی کلید .برسد خود درستقیمت  به محصول تا داد افزایش را قیمتتوان  می
هاي بـاالتر   تواند بازار را با قیمت کننده یقین داشته باشد که می عرضه و نباشد تردید مورد محصول فیتکی که

ـ  می ،شود می بازار وارد خصوصیگذار  سرمایه این سیاست براي مواردي که. هم حفظ کند  داشـته  کـاربرد  دتوان
 شـاید گـذاري   قیمت شروع در ،شود می سدسازي عملیات وارد خصوصیگذار  سرمایه وقتی مثالعنوان  به .باشد
 اقتصـاد  در که هایی نگرانی تا هداشت نگاه پایینی سطح در را قیمت مختلف امکانات از استفاده با که باشد بهتر

گـذار   سـرمایه  کـه  بعـد  مراحـل  در .شـود  داده کـاهش  دارد، وجـود  خصوصـی گذار  سرمایه سودجویی مورد در
 انجام دتوان می قیمت افزایش رسانید، اثبات به برازندهاي  شیوه به محصولي  عرضه در را خود توانایی خصوصی

 .شود می داده کاهش بخش از دولت حمایتهاي و شود

 بسـیار  هنـوز  محصـول  کـه  نخستیني  دوره در ،یابد می راه بازار به نو محصول یک وقتی :3سودستانی از بازار −
 قیمتـی  بـا  بتواند محصول کهشود  می سبب امر این ود ده می بها آن به بسیار بازار ندارد، رقیبی و است جدید
 سودسـتانی  حالـت  ایـن تـدریج   به رقیب کاالهاي ورود با .شود عرضه بازار در آن تولیدي  هزینه از باالتر بسیار

 کـه شـود   مـی  برگزیـده  زمانیگذاري  قیمت نوع این .دهد می ادامهکار  به رقابتی حالت به بازار ویابد  می کاهش
بودن قیمت مزایایی است که  دلیل گران. گران است ،محصول قیمت ولی نیست بازار نظر مد ،صولمح کیفیت

                                                       
1- Target Pricing 
2- Penetration Pricing 
3- Market Skimming 



 هاي آب و بازرگانی طرح) مالی(دستورالعمل مطالعات تجاري   150

 

 سودسـتانی  باشـند،  نیافتـه  دست مزایا این به اندرکاران کننده از نظر رقابتی دارد و مادام که سایر دست عرضه
 محـدود  مدتیراي ب سودستانی بردراه از که دارد انتظارکننده  عرضه کلی، حالت در .باشد داشته ادامه دتوان می

گـذاري   قیمـت  بنـابراین  .کرد خواهند سلب وي از را امکان این بازار رقباي مدت میان در و کند استفاده بتواند
 .باشد داشته کاربرد دتوان می محدود مدت یکراي ب تنها سودستانی

عنـوان   بـه  .گـران  هـم  آن متقی و است مرغوب محصول کیفیت که دارد کاربرد زمانی :1گذاري پاداشی قیمت −
ـ  گیرد مـی  می قرار رقابت بدون جایگاهی در مرغوبیت نظر از که محصولی مثال گـذاري   قیمـت  راهبـرد  از دتوان

گذاري پاداشی،  کاالهاي لوکس که در بازار همتایی ندارند اغلب با توسل به راهبرد قیمت .کند استفاده پاداشی
 .استپذیر  امکان مدت میانراي ب وضعي  گذاري ادامه قیمت نوع در این. شوند گذاري می قیمت

شود و کیفیت چندان مد  که در آن قیمت براساس ضوابط و اصول اقتصادي معین می: 2گذاري اقتصادي قیمت −
ي مردم که دارندگان درآمدهاي متوسط قادر به خرید  در واقع براي محصوالت مصرف عامه. گیرد نمی قرار نظر
 مورد محصوالت انواع دنیا خرید مراکزتر  بیش در .است اقتصادي روشگذاري  قیمت روش باشند، بهترین ها آن

 .شـود  مـی  معـین  اقتصاديگذاري  قیمت راهبردبراساس  ها آن قیمت که دارد وجود متوسطي  ي طبقه استفاده
ـ  گذاري می قیمت نوع این  سـت سیا یـک عنـوان   بـه  و بگیـرد  قـرار  نظـر  مـد  درازمـدت  و مـدت  میـان  در دتوان

 .شود مطرحگذاري  قیمت

 بـه  راکننـده   مصـرف شـود تـا    صورت ساختگی پایین آورده مـی  در این روش قیمت به: 3گذاري ترویجی قیمت −
 مشتري به اضافی واحد یک محصول یک خرید باشود  می گفته وقتی مثالعنوان  به .کنند وادار مصرف افزایش

توانـد از نـوع محصـول     محصول اضافی مـی . صرف استکردن قیمت فقط ترویج م هدف از ارزان ،شود می داده
 دارد کـاربري  محدود مدتیراي ب که است سیاستی ترویجیگذاري  قیمت .باشد آن اولیه یا محصولی متفاوت با

 .شود داده تغییر بایدگذاري  قیمت نرسد، نتیجه به یا نشود انجام ترویج مدت این ظرف اگر و

تر از قیمت متکی به هزینه است و دلیـل   التی است که در آن قیمت بازار کماین ح: 4دهی گذاري رهبري زیان قیمت −
آوردن  دسـت  انتخاب این قیمت هم تالش براي جذب مشتریان سایر محصوالت براي خرید محصول مورد بحث و به

 .بازار رقبا است

کنـد و بـا    ه مـی راهبردي است کـه در آن بـازار از ایجـاد تـوهم بـراي متقاضـی اسـتفاد       : 5گذاري روانی قیمت −
 بـه  کـه  اسـت  چیـزي  از ارزانتر محصول قیمت کهکند  می ایجاد مشتري در را توهم اینگذاري اعشاري  قیمت

 را آن روانـی  نظـر  ازکننـده   مصرف کهشود  می انتخاب یشکل به قیمت حالت این در .است محصول قیمت واقع
گذاري کننـد،   دالر قیمت 100که محصولی را  ي آنجا عنوان مثال به به .بداند برگزیده قیمت از تر پایین قیمتی

                                                       
1- Premium Pricing 
2- Economic Pricing 
3- Promotional Pricing 
4- Loss Leader Pricing 
5- Psychological Pricing 
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 فقط را کار این ریال اعشارهاي رفتن بین ازدلیل  به ایران در. کنند گذاري می سنت قیمت 99دالر و  99آن را 
 تومـان  100 محصـول  قیمـت کـه   جاي آن به مثالعنوان  به .داد انجام تومان باتوان  می کوچک اي محدوده در

 بـا  حتـی  اسـت،  محـدود  بسـیار  کشور در خرد پول که جا آن از .کنند می اعالم تومان 99 را قیمت این باشد،
 .کرد استفاده معیار این ازتوان  مین هم تومان از استفاده

در این حالت قیمت براي اشخاص مختلف متفاوت است بنابراین محصول واحـدي بـه   : 1گذاري تبعیضی قیمت −
ي کافی شفاف و کارآمـد باشـد، ایـن کـار نـاممکن       گر بازار به اندازهشود در حالی که ا فروخته میچند قیمت 

گذاري متفاوت  اعمال است، قیمت گذاري تبعیضی که حتی در بازارهاي شفاف هم قابل یک نوع قیمت. شود می
 مختلـف  يهـا  قیمت به مختلف يها زمان در خاص محصول یک اوصاف با این. هاي مختلف سال است در زمان
 .است محصولي  عرضه از حاصل سود باالبردن تبعیضیگذاري  قیمت از هدف .دشو می فروخته

شـود و   ي خاص زمان قیمت با تخفیف اعالم مـی  روشی است که در آن براي یک دوره: 2گذاري تخفیفی قیمت −
 . تري بابت محصول بپردازد تواند مبلغ کم میخریدار 

 مشـخص،  محصول یکجاي  به ترکیبی، محصول یکي  عرضه با آن در که است حالتی: 3گذاري ترکیبی قیمت −
عنوان مثـال ممکـن اسـت     به. تواند افزایش داشته باشد شود و طی آن قیمت می هویت محصول محو می عامل

کشـی   لولـه  نوع آنراي ب ویژه آب ي تصفیه دستگاه وقتی ولی باشد داشته ارزانی قیمتکشی  لوله نوع خاصی از
 بـه  کلی حالت درکننده  مصرف .شود واقعی قیمت از زیادتر محصول قیمت شود، افزوده محصولي  مجموعه به

 مجمـوع  در ،کنـد  مـی  مصـرف  نهایت در چه آن ولی شمرد می مناسب را آن قیمت و نگرد می اصلی محصول
 .سازد می پنهان دیده از را آن گرانی محصول کردن ترکیبی باکننده  عرضه و است گران

شـود ولـی    گذاري می قیمتی ارزان قیمت در این روش محصول پایه به: 4اب اجزاءگذاري بر مبناي حق انتخ قیمت −
تـري دارد کـه در مجمـوع قیمـت محصـول را گـران        تواند به آن افزوده شود، قیمت گـران  اجزاي مختلفی که می

 10داخـت  عنوان مثال ممکن است در هنگام خرید بلیط هواپیما به خریدار اعالم شود که در مقابل پر به. سازد می
تواند یقین داشته باشد که صندلی کنار پنجره در زمـان رفـت و برگشـت بـه وي تخصـیص داده       درصد اضافه می

نماینـد ولـی    کنند و آن را با بلیط قطـار مقایسـه مـی    قیمت بلیط هواپیما نگاه می در این حالت مردم به. شود می
پردازنـد   کنند، مبلغی اضافی مـی  پنجره خریداري میکسانی که بلیط هواپیما را با امکان نشستن در صندلی کنار 

استفاده از . برد میکننده از این وضع سود  شود در حالی که عرضه که در واقع هرگز بخشی از قیمت محسوب نمی
شود که سود ناشی از عرضه افزایش یابد در حالی کـه ماهیـت    گذاري بر مبناي حق انتخاب سبب می روش قیمت

                                                       
1- Price Discrimination 
2- Discount Pricing 
3- Product Line Pricing 
4- Optional Product Pricing 
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هاي کنار پنجره در هواپیما همیشه ثابت اسـت ولـی بـا     عنوان مثال تعداد صندلی به. کند ر نمیلزوم تغیی عرضه به
 .ها افزایش یافته است ي صندلی دادن حق انتخاب به برخی از خریداران، درآمد حاصل از عرضه

 کـه  شـود  همراه خاصی مصرفی قطعات با است ممکن محصول یک روش این در :1گذاري کاالي اسیري قیمت −
تواند محصول اصلی را ارزان  کننده در این وضعیت می عرضه. از محصول بدون آن قطعات ممکن نشود استفاده

 کردنـد،  پیدا نیاز آن مصرفی قطعات به محصول اصل خرید با و شدند محصول اسیرکه  آنخریدار عرضه کند و
 ،دهـد  مـی  دسـت  از را خـود  افیتشـف  ابتدا چه آن هم حالت این در .داد افزایشتوان  می را قطعات این قیمت

 .شود پذیر می امکان قیمت افزایش محصول، تعریف شدن نامشخصي  سایه در و است محصول ماهیت

 وشـود   مـی  فروختـه  محصـول  ي بسته یکصورت  به محصول چندین روش این در :2اي گذاري مجموعه قیمت −
ان و کدام محصول ارزان قیمت گذاشـته  تواند با شفافیت تشخیص دهد که کدام محصول گر بالقوه نمی خریدار

شود، تشخیص ارزانـی یـا    صورت یک مجموعه فروخته می عنوان مثال وقتی چند دیسک نوري به به. شده است
 افـزایش  کـه شـود   مـی  سـبب  محصول کیفیت در ابهام ایجاد حالت این در .شود می گرانی محصوالت ناممکن

 .شودپذیر  امکان قیمت

 یـا  حمـل ي  هزینـه شود و  در این روش عوامل قیمت تفکیک می: 3ي جغرافیایی وزهگذاري محدود به ح قیمت −
 اي دلیـل منطقـه   در نهایت به. شود دیگري که در مناطق مختلف متفاوت است، براساس منطقه معین می عامل

 .کند می تفاوت یکدیگر با مختلف يها محل در هم قیمت اصل قیمت، کردن اجزاي

 مـی  چـه  آن کنـد  احسـاس  خریدار که است آن بر اصل حالت این در :4کردن یدنیگذاري بر مبناي ارز قیمت −

 بـین  از را محصولی که استگذاري  قیمت از خاصی حالت کردن ارزیدنی .ارزد می ،پردازد می که یقیمت به خرد
 .کند محصول ارزیدنی میي  مجموعه یک

   :از عبارتند انواع این .شود می مطرحگذاري  قیمت نوع دو ،گیرد می قرارگذاري  بندي قیمت دسته مبناي رقابت وقتی
که در آن قیمت همان رقمی است که رقباي بازار هـم از  : 5نرخ رایج بازار گذاري به قیمتیا  گذاري بازاري قیمت −

 .یابد هاي دیگر تمرکز میرود و رقابت در محور بنابراین رقابت قیمتی کم و بیش از بین می. کنند آن استفاده می

 از کلـی طـور   بـه  محصـول  رقباي تاشود  می معین متوسط حد زیر قیمت آن در که :6گذاري نابودکننده قیمت −
 .رانده شوند بیرون بازار

                                                       
1- Captive Product Pricing 
2- Product Bundle Pricing 
3- Geographical Pricing 
4- Value Pricing 
5- Going Rate Pricing = Market Pricing 
6- Destroyer Pricing = Destructor Pricing 
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 درگـذاري   قیمـت  وقتـی  :ي محصول ارزیابی ساخت درونی قیمت و شناخت ارتباط بین قیمت و روش عرضه −
 پایـدار ي  عرضه که مواردي در .است اسبهمح قابل پایداري  عرضه میزان ،شود می بررسی عرضه روش چارچوب

 .شود برگزیده و مشخص ساختاري عوامل به عنایت با باید قیمت باشد، نظر مد

 حساسـیت  و کرد ارزیابی عرضه روي را مختلف يها قیمت اثر باید امکان صورت در :هاي مختلف آزمون قیمت −
کند  می تالشگذار  قیمت حالت، این در .مودن شناسایی آن تغییرات وقیمت  به نسبت راکننده  مصرف کاربردي

 ایـن  از که وضعیتی به عنایت با نهایت در و کند ارزیابی مختلف يها جنبه از را مختلف قیمتی سناریوهاي که
 .بدهد قرار نظر مد برتر روشعنوان  به راگذاري  قیمت روش یک ،آورد دست می به آزمونها

 وگـذاري   قیمـت  در مهـم  سیاسـت  یـک عنـوان   بـه  اقـدام  ایـن  :زارسازي مداوم عوامل اثرگذار بر با هماهنگ −
 مبحثـی  باید راگذاري  قیمت کهدهد  می نشان نکته این .رود به شمار می قیمت در تغییر مورد در گیري تصمیم

 تغییـر  بـدون  حال همه در را قیمتتوان  می که کرد تصور نباید حالتی و شرط هیچ تحت و کرد محسوب پویا
  .کرد محسوب

  : گذاري عبارتند از ترین عوامل اثرگذار بر سیاست قیمت دهد که مهم ها نشان می گذاري، بررسی ر مورد سیاست قیمتد
 یقیمت به را محصول باید یابد، دست سود بهگذار  سرمایه که باشد قرار اگر :ي محصول ي تولید یا عرضه هزینه −

توان قیمـت   مدت می در کوتاه. را پوشش بدهد ي محصول ي عرضه هاي رسیدن به مرحله کند که هزینه عرضه
 پوشـش هـا   هزینـه  کـل  باید مدت میان در ولی بدهد پوشش را جاري يها هزینه فقط که کرد را چنان تعیین

 چنـان  بایـد دهـد   مـی  انجـام  رقـابتی صـورت   بـه  را محصـول ي  عرضه که بنگاهی حالت بهترین در .شود داده
 زمـانی  یا باشد، ثابت نهاییي  هزینه وقتی .شود بنگاه نهایی درآمد دلمعا نهاییي  هزینه که کندگذاري  قیمت

 میـان  در بنابراین .شود بنگاه متوسطي  هزینه معادل باید قیمت بماند، باقی ثابتها  گروه تمامراي ب قیمت که

 .بدهد پوشش را بنگاه ثابت يها هزینه از بخشی بتواند که شود معین چنان باید قیمت مدت

 دارد قـرار  انحصـارگر  کنترل در بیش و کم قیمت شود، اداره انحصاريشکل  به کار و کسب که حالتی در :رقبا −
که بنگاه  درصورتی. ي نهایی باید معادل درآمد نهایی باشد کردن فعالیت هزینه در نهایت براي بهینه که هرچند

گـذاري   قیمـت  کنتـرل  در الییکا بنگاه توسط شده عرضه کااليکه  آن یا کند فعالیت کامل در وضعیت رقابت
 بـین  چیزي مواردتر  بیش در اقتصادي زندگی واقعیت .شود می ناپذیر اجتناب امري قیمت پذیرش باشد، دولت

 نیـز  بـازار  در موجـود  رقباي و رقابتي  گذاري نحوه قیمت در است الزم وضعیت این در .است محدوده دو این
 .بگیرد قرار توجه مورد

 کمـال  .باشـد  اثرگـذار  بایـد  قیمت تعیین در کنندگان مصرف انتظارات): القوه و بالفعلخریداران ب( مشتریان −
که واحد کسب و کار بکوشد تا تابع تقاضا براي محصول خـود را معـین کنـد و در ایـن تـابع       است آن مطلوب

 .نماید محاسبه کند، عرضه را محصول است مایل که حجم فروش خود را در قیمتی
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 سیاسـت  برها  هدف این که دارد ییها هدف خود فعالیت در حضورراي ب کار و کسب واحد هر :هاي بنگاه هدف −
 :تواند موارد زیر باشد هاي بنگاه می عنوان مثال هدف به. گذارد گذاري اثر می قیمت

 حداکثر کردن سود •

 شده گذاري انجام دستیابی به بازدهی خاص در سرمایه •

 رسیدن به میزان مشخصی از فروش یادستیابی به سهمی خاص در بازار محصول  •

وانـد  صورتی که در امر رقابت محصول از سایرین عقب نماند و در عـین حـال بت   همترازي با رقبا در بازار به •
 بازار خاص خود را حفظ نماید

 ر در تمام مواردپیشگامی در عرضه و رسیدن به باالترین سهم در بازا •

 راهبردهـاي  انـواع  تـا  کـرد  تحلیـل  را محصـول  و بـازار  بـین  بـاطی ارت سـاخت  بایـد گذاري  قیمت يها روش مورد در
 بـه  عنایـت  با .است )5-5( نمودارشرح  گذاري به قیمت راهبرد ماتریس حالت ینتر کلی در .نمود شناسایی راگذاري  قیمت

ـ  اصـلی  راهبـرد  چهـار  ارزان، یـا  است گران محصول قیمت و نامرغوب یا است مرغوب محصول کیفیت که نکته این راي ب
 بااهمیـت  بسیار ،گروهی چهار نمودار این در بنگاه جایگاه شناخت .شود می مشاهده نمودار در که دارد وجودگذاري  قیمت
 بـه  یـا  کننـده  مصـرف  بـه  ،شود می وارد وي به که را فشارهایی دتوان می اندازه چه تاگذار  سرمایه کهدهد  می نشانو  است

   .کند منتقل خود محصول متقاضی

 کیفیت محصول 

 نامرغوب مرغوب

مت
قی

 

زان
ار

 
ران
گ

 

 نفوذي اقتصادي

 پاداشی سودستانی

  
  گذاري قیمت راهبرد ماتریس -5-5 نمودار

ـ  )51-5( جـدول  است الزمگذاري  قیمت مورد در مختلف مبانی به عنایت با  تـا  شـود  تکمیـل  محصـول  قیمـت راي ب
 هـر  ازاي بـه  ترتیـب  ایـن  بـه  .چیست آن تحوالت روند وشود  گذاري می قیمت اساس کدام بر محصول که گردد مشخص
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 مورد هر در .گردد می مشخصها  قیمت این مطالعهي  دوره طولراي ب کهشود  می تدوین قیمت روند یک تولیدي محصول
  .است شده داده اطالعات این قسمت کدام در که باشد مشخص جدول در و شود ارائه کافی توضیحات است الزم

  گذاري و تحوالت آن قیمت -51-5جدول 

 ردیف
نام 
  محصول

مبانی 
  گذاري قیمت

تغییرات 
  جغرافیایی

تغییرات 
  زمانی

امکان 
گذاري  قیمت

  چندگانه

امکان 
گذاري  قیمت

  )1(پوششی

ي  مشخصات مکانی مبحث ارائه
مستندات مربوط به عوامل و تحوالت 

  گذاري براي هر مورد قیمت
                
                
                
                
                
                
هاي مختلف محو کرد و طی آن اثر افزایش قیمت را در بازار محو  گذاري را بتوان با سیاست ست که روابط قیمتگذاري پوششی حالتی ا منظور از قیمت -1

  .ها در متن اشاره شده است به این روش. نمود
  

ها مایلند که معیارها و ضوابط خاص خود را بر قیمت اعمـال کننـد زیـرا     تر موارد دولت در مورد بخش آب در بیش
دست بیاورند کـه جامعـه آن قیمـت را عادالنـه و عقالیـی محسـوب        قیمتی به آب حق دارند آب را بهکنندگان  مصرف

ها  بودن قیمت وجود ندارد، امر واقع این است که دولت اگرچه هیچ معیار انکارناپذیري براي عادالنه یا عقالیی. کند می
بنـابراین زمـانی کـه    . کننـد  ودن قیمت محسوب میب ي خود را معیار ارزیابی و پذیرش عادالنه شده معیارهاي پذیرفته

عبارت قیمت عادالنه  1361در ایران قانون سال . گیرد دولت قیمتی را مشخص کرد، آن قیمت مبناي محاسبه قرار می
شده با استفاده  در مورد قیمت آب گردآوري گیر تصمیمرسد دولت مقام  نظر می را مطرح کرده است و در نهایت هم به

یافته به خود را به هر صورت که بخواهـد   گذار خصوصی امکان دارد آب تعلق شده باشد ولی سرمایه ساخته از سدهاي
هاي بخش آب که محصول  گذاري با این اوصاف در سرمایه. گذاري کند و در این مورد قانون یا منعی وجود ندارد قیمت

  .ین نوع آب در اختیار خود خواهد داشتگذار باید عنایت کند که چند گذاري هم آب باشد، سرمایه سرمایه
گذاري و الـزام بـه اسـتفاده از آن روش بخواهـد      در همین چارچوب، در مواردي که دولت با تدوین روش قیمت

گذاري بازدارد، در جدول باید مشخص شود کـه مبنـاي سیاسـت دولـت      گذار را از استفاده از سیاست قیمت سرمایه
در این مـوارد الزم اسـت   . شود کدام است گذار پیشنهاد می ایگزین که به سرمایهچیست و در این حالت ابزارهاي ج

گذار بابت از دست دادن حق استفاده از ابزار قیمت محاسبه شود و این زیان  ي سرمایه رفته دست زیان یا فرصت از
در . بایـد تکمیـل شـود    )52- 5(در حالت اخیر جـدول  . زنی با دولت مد نظر قرار بگیرد عنوان یکی از مبانی چانه به

  .شود رفته به ازاي هر واحد زمان براي هر محصول محاسبه می دست جدول واحد ارقام و مبالغ از
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  گذار بابت هر واحد محصول ي سرمایه رفته برآورد فرصت از دست - 52-5جدول 
  رفته دست از فرصتي  هزینه  دولت الزامی قیمت  گذار سرمایه قیمت  تاریخ  محصول نام  ردیف
           
            
            
            
            
            
            
  



 

 

  6فصل 6

  بازار شناسایی





 159  بازار شناسایی -ششم فصل

 
 

صل ششم   شناسایی بازار -ف

  کلیات - 1- 6

 عوامـل  رفتـار  بـازار،  شناسایی جریان در آن بر عالوه .است تقاضا شناسایی و ارزیابی بازار، شناسایی ویژگیترین  عمده
 بایـد  مصـرفی  رفتارهـاي  ي برانگیزنده عوامل واي  واسطه و اولیه مواد جریان خدمات، و کاالي  ارائه انگذار سرمایه و تولید
  .کرد استفاده زیرشرح  به )1-6(جدول  ازتوان  می بازار در فعال عوامل شناساییراي ب .بگیرد قرار مطالعه مورد

  بازار يها ویژگی تحلیل -1-6 جدول
  العاتاط مرجع مشخصات و منبع  وضعیت  شرح  ردیف

1  

  هاي کمی داده
      )ها آنکنندگان و متوسط میزان مصرف  تعداد مصرف(ي بازار  اندازه

جـا بایـد دوام سـد را مبنـا قـرار داد و       در ایـن (ي عمر بـازار   جایگاه در چرخه
      .)ي زندگی سد مطرح کرد ي عمر بازار را براي یک دوره چرخه

 ا بودن سد چه مقدار تقاضاي برآوردهیعنی ب(شدن  ي بازار تا مرز اشباع فاصله
      )توان متصور شد؟ نشده براي نسل حاضر یا نسلهاي آینده می

ي مصـرف کـل    صورت رشد ساالنه این رقم به) (درصد در سال(نرخ رشد بازار 
در مورد آب رقم ترکیبی از رشد مصرف سرانه و رشد جمعیـت  . شود بیان می

  .)دهد را نشان می
    

      )حسب مقدار رشد با ذکر واحد به(زار میزان رشد با
شود بـراي   اي که می یعنی مصارف متفرقه و حاشیه(بازارهاي فرعی و بخشی 

متصور شد و ابعاد این بازارها در مقایسه با ) یعنی آب(گذاري  محصول سرمایه
  .))رسد آب شرب و آب کشاورزي باشد نظر می که به(بازار اصلی 

    

توانـد ثبـات تقاضـا     بخش آب تنها ایجاد منابع جدید می در مورد(ثبات تقاضا 
براي یک منبع خاص را در معرض تهدید قرار دهد یا تغییـرات جـوي جـدي    

  .)ثباتی تقاضا شود تواند عامل بی می
    

2 

  هاي کیفی داده
بنـدي   یعنی نوع مصرف و بخش(کنندگان  ساخت نیازهاي مشتریان و مصرف

      .تفکیک ارائه شود هآمارها باید ب. )کننده مصرف

تواند باالبردن رفاه و کسـب   در بخش آب انگیزه می(ي استفاده یا خرید  انگیزه
استفاده براي : تواند مطرح شود بنابراین دو نوع استفاده از آب می. درآمد باشد

  .)رفاه که کاربري تجاري ندارد و استفاده براي درآمد که کاربري تجاري دارد
    

صـورت کیفـی ارائـه     در این بخش اطالعات بایـد بـه  (ه یا خرید جریان استفاد
      .)شود

ایـن بخـش   (کنندگان یا متقاضیان نسبت به اهمیت محصـول   دیدگاه مصرف
باید براساس یک بررسـی میـدانی شـکل داده شـود و اطالعـات بـراي تاییـد        

کاربري این مورد براي بخش آب با کاربري کشاورزي بسیار . موضوع ارائه شود
وجـود آب بدهنـد،    تـري بـه   مشهود است زیرا هرقدر متقاضیان اهمیـت بـیش  

  .)شود تر می گذاري رقابتی بیش امکان قیمت

    

ي دیگـر   توانـد از حـوزه   در مورد بخـش آب، رقابـت مـی   (شدت و قوت رقابت 
شده یا از مواردي باشد کـه   بندي ي آب، از امکانات تولیدي مثل آب بسته ارائه
  .)کنند مستقیم به آب ارتباط پیدا می طور هم به ها آن

    

ایـن بخـش هـم    (ي خصوصـی   کننده کنندگان نسبت به عرضه دیدگاه مصرف
تـر مـوارد در مطالعـات     باید براساس مطالعات میدانی حاصل شود و در بـیش 

  .)آید دست می اجتماعی به
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  مشتریان - 2- 6

 بـر  تکیـه  بـا تـوان   مـی  نهایـت  در کـه  دارد تاهمیـ  جهـت  آن از يگذار سرمایه از حاصل محصول مشتریان شناسایی
 شـود  مشخص محصول ماهیت است الزم مشتریان شناساییراي ب .کرد ارزیابی را سوددهی تدوام امکان ها آن يها ویژگی

ـ  فقـط  مشـتریان  شناسـایی  که باورند این بر بسیاري .دارند را محصول آن از استفاده قدرت گروه کدام دید بتوان تا راي ب
 کـه  اسـت  ایـن  واقـع  امـر  .ندارد اي افزوده هیچ مشتریان شناختن دیگر محصوالتراي ب و دارد کاربري اصخ محصوالت

 .شـوند  شناسـایی  مشتریان است الزم محصول ترین عادي مورد در حتی .باشد کننده گمراه بسیار دتوان می تصوري چنین
گـذار   سـرمایه  مشـتریان  ویژگـی  و نـوع  به عنایت با زیرا است برخورداراي  ویژه جایگاه از مشتریان شناسایی آب بخش در

  .شود مطلع بازار کسب وگذاري  قیمت در خود امکانات حدود از دتوان می
 در اسـت  الزم بنـابراین  .باشـد  فرهنگـی  و جغرافیایی جمعیتی، اقتصادي، يها ویژگی شامل باید مشتریان يها ویژگی

 امکـان  مشـتریان،  توسـط  محصـول  پـذیرش  بخش این در و شود داده تخصیص مشتریان به خاصی بخش بازاري  مطالعه
ـ  تاریخی يها بررسی  .شود بررسی قیمت تثبیت ضمن سوددهی افزایش امکان و بازار گسترش  يهـا  گـروه  شـناخت راي ب

 مـار آ مرکز آمارهاي مواردتر  بیش در .شود مبذول ویژه توجه آن به باید بازار گزارش در که است الزاماتی از مشتري بالقوه
  .دهد ارائه مفیدي کمک زمینه این درتوان  می

 ماهیت ،کننده مصرف يها گروه مورد در تاریخی يها بررسی باشد، شرب آب بررسی مورد محصول وقتی مثالعنوان  به
 مصـرف  الگـوي  تغییر اثر به نگاه با آینده در مصرف الگوي تغییر انتظار ،دهد می رخ خانوار زندگی در که تحوالتی مصرف،

 و منطقـه  در ساکن مختلف اقوام در آب مصرف يها تفاوت جمعیت، ساخت منطقه، در ولد و زاد نرخ شرب، آب مصرف بر
 -مـالی  مطالعـات  گـزارش  در و شـود  انجـام تفصـیل   به بایدها  بررسی این .است مالحظه قابل بسیار دست این از یمسایل

  .است مشتریان مورد درها  ي یافته عرضه روش از هنمون یک )2-6( جدول .گردد درج آن اصلی يها تجاري یافته

  بالقوه مشتریان شناسایی -2-6 جدول

 يها ویژگی  مصرف نوع ردیف
  جنسی

 يها ویژگی
  سنی

 يها ویژگی
  جغرافیایی

 يها ویژگی
  فرهنگی

 برآورد
 تعداد
  تقاضا

 برآورد
  تقاضا رشد

 مکانی مشخصات
ي  ارائه مبحث
 به مربوط مستندات
  مشتریان شناسایی
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  آینده در و مطالعات انجام زمان در بازار ابعاد -3- 6

 و کـرد  ارائـه  را ارقـام  و اعداد فقطتوان  مین بخش این در .پذیرد صورت مطالعاتی است الزم بازار ابعاد شناساییراي ب
تـوان   مـی  مختلفی يها روش از )بازار ابعاد( تقاضا برآوردراي ب .باشد دفاع قابل و شود مدون هم مطالعات مبانی است الزم

  :از عبارتندها  روش ینتر مهم .کرد استفاده
 قـرار  اسـتفاده  مـورد  گـري  بیمـه  و اقتصـاد  درتـر   بـیش  روش این :و تعمیم روند به آینده 1روش برآورد روند −

 از وسـیعی  طیف روند برآوردراي ب .است آینده وضعیت برآورد در دفاع قابل بسیار يها روش از یکی وگیرد  می
 با روند برآورد مثالعنوان  به .کرد استفاده ها آن ازتوان  می زمانی يها سري مطالعات در که دارد وجود امکانات
 .پـذیرد  مـی  صـورت  3سس مانند پیچیده بسیار هايافزار نرم کاربرد با یا 2اکسلي  ي گسترده صفحه از استفاده

 مـورد  در روش ایـن  .نمایـد  ارائـه  را آینـده  از خوبی تصویر دتوان می روندها نهایت در باشد، هرچه برآورد روش
 دارد ضرورت  هم نکته این ذکر .است اعتماد قابل بسیار روندها زیرا دارد کاربري بسیار هم آب بخش مطالعات

هـاي منحنـی بـا افـت و خیزهـاي       شکل واعانتوان  می روندهادر  .است خطی فقط روندها شود تصور نباید که
 .خاص خود وجود داشته باشد و در همین چارچوب هم برآورد شود

 بینـی رونـد عوامـل     و تدوین الگوي رفتاري با فـرض پـیش   4روش شناسایی عوامل اثرگذار بر سطح تقاضا −
 تـا  باشـد  داشـته  وجود کنندگان مصرف از دقیقی اطالعات که دارد کاربري زمانی روش این :اثرگذار بر تقاضا

هاي اطالعـاتی محـدود و    در کشورهایی که داده. را در الگوهاي اقتصادسنجی تحلیل کرد ها آن رفتارهاي بتوان
 جامعـه  زنـدگی  يهـا  واقعیـت  با چندان که شود منجر تصویرهایی به دتوان می اعتماد است، این روش غیرقابل
 .ندارد تطابق

. کنـد  ي نهایی کسی اسـت کـه از منـابع و محصـول اسـتفاده مـی       ندهکن مصرف 5:ي نهایی کننده روش مصرف −
 مـورد  مشـتریان  این يها خواسته بعدي  مرحله در و است هدف مشتریان شناسایی روش ایننخستین گام در 

هاي مختلف تدوین شده است ولـی اسـتفاده از    افزارهاي ویژه در زمینه روش نرم اینراي ب .گیرد می قرار تحلیل
 ینتـر  پیچیـده  از یکـی  روش ایـن  .سـازد  بـرآورده  را گران تحلیل تواند نیاز هم می 6ایی مانند اکسسافزاره نرم

 اعتمـاد  قابلیـت  از ،آید دست می به آن از نهایت در که اطالعاتی حال عین در ولی است آینده برآورد يها روش
 ایـن  از اسـتفاده  با که مطالعاتی .دهد نشان دتوان می هم را راهبرديمسایل  از بسیاري و است برخوردار باالیی
توان  می که است چارچوب این در .است پرهزینه بسیار اغلب ،گیرد می صورت متخصص يها گروه توسط روش

                                                       
1- The Trend Method 
2- Excel 
3- SAS 
4- The Consumption-level Method 
5- The End-use Method 
6- Access 
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هـاي آب پیشـقدم شـود و بـا      طرح در خود دولت است بهتر بگیرد، قرار نظر مد روش این از استفاده اگر گفت
ـ  را آینـده انـداز   چشـم ي نهـایی،   کننده استفاده از روش مصرفشناسی و راهبردي با  انجام مطالعات آینده راي ب

 .نماید مشخص و روشن بالقوه انگذار سرمایه

ـ  هـا افزار نـرم  انواع و است آینده وضعیت برآورد يها روش ترین ساده از یکی روش این 1:روش رگرسیون − راي ب
هاي علت و معلـولی براسـاس    از ارتباطدر روش رگرسیون با استفاده . این روش قابل استفاده است در محاسبه

  .کرد برآورد هم را آینده وضعیتتوان  می محاسباتیافزار  نرم وضعیت گذشته با کمک
ها براي برآورد آینده وجود دارد، امر واقع این است که با عنایت به محصول و وضعیت بازار باید یـک یـا    اگرچه انواع روش

بـدون تردیـد هـر    . بینـی کـرد   ي بازار را پیش ورد استفاده قرار داد و بر آن اساس آیندههاي برآورد تقاضا را م ترکیبی از روش
تواننـد اختاللـی در برآوردهـا ایجـاد      کار گرفته شود، در نهایت عوامل نامنتظر همیشه مـی  بینی آینده به روشی که براي پیش

نوسان نرخ ارز و تغییـر ارزش پـول ملـی،     ،وان مثالعن به. توانند طیف وسیعی از عوامل باشند آفرین می عوامل اختالل. کنند
تصرف در جامعه، تغییر الگوي مصرف خانوار، حوادث طبیعی مانند سیل، زلزلـه و خشکسـالی،    تغییرات شدید در درآمد قابل

یلی کـه در  اي کاربردي و انواع دال ناپذیر در مواد اولیه و واسطه شدن محصول جایگزین به بازار، ایجاد ضایعات جبران معرفی
در برآورد ابعاد بازار همیشـه الزم اسـت بـا    . شود گفته می 2ماژور هاي اضطراري یا فورس وضعیت ها آناصطالح قراردادي به 

آفـرین، بـرآورد    در برابر هر یک از عوامـل اصـلی اخـتالل    3پذیري ي آسیب آفرین، درجه عنایت به احتمال بروز موارد اختالل
دقت برآورد شـود، الگـوي بـرآوردي     انداز در برابر هر یک از عوامل اختالل به پذیري چشم ي آسیب اگر در مطالعه درجه. شود

  .تري داشته باشد تواند کاربري گسترده کند که می تر از آینده را ایجاد می تصویري بسیار مشخص
 باورند این بر عموم مواردتر  شبی در .شود توجه نیزها  بندي بخش وها  فرصت به است الزم تقاضا ابعاد برآورد جریان در

 یـک  نـد توان می رقباکه  آن یاکند  مین ایجاد مشکلی بازار در رقبا حضور باشد، بزرگ کافیي  اندازه به تقاضا ابعاد وقتی که
 تاس این واقع امر .باشند داشته آمیز مسالمت زیستی هم بازار در ندتوان می همه و باشند داشته اختیار در را بازار از بخش

 در رفتن فروشراي ب انتظار زمان کاهش اهمیت اصل آن وگیرد  می نادیده را مهم اصل یک نهایت در رویکردي چنین که
 محصـوالتی  آخـري تـر   مرغوبنـا  محصوالت ندارد، وجود عنوانهیچ  به تقاضا مازاد که بازار ینتر راحت در حتی .است بازار

  .گیرند می قرار همه تقاضاي موردتر  مرغوب محصوالت که حالی دررسند  می فروش به که هستند
 ایـن  .شـود  ارائـه  هـم  يگـذار  سرمایه آتیانداز  چشم از برآوردي است الزم يگذار سرمایه زمان در تقاضا برآورد از پس

 است زمال دهد، تغییر را تقاضا روند دتوان می يگذار سرمایه که جا آن از .باشدارائه شده  دفاع قابل مبانی با باید هم برآورد
  .شود دیده تقاضا روند در احتمالی تغییرات اثر آتی، تقاضايانداز  چشم نمایش در که شود اتخاذ ترتیبی

                                                       
1- Regression Method 
2- Force Major 
3- Exposure 
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 کلـی  اطالعات دتوان می )3-6( جدول شود، ارائه آن مستندات باید که بخش این در شده انجام برآوردهاي به عنایت با
ي  دوره یـک راي بکم  دست که است این بر رسم .نماید مشخص را آیندهانداز  چشم و مطالعه زمان در بازار ابعاد به مربوط

 برخـوردار  بـاالتري  دقـت  از برآوردهـا  و شـود  تدوینتر  بیش تفکیک با تقاضا قدر هر .شود ارائه تقاضاانداز  چشم ساله پنج
  .دهد نشانتر  بیش دقت با را يگذار سرمایه ي آینده وضعیت دتوان می حاصل تحلیل باشد،

  آینده يها سال در و يگذار سرمایه زمان در تقاضا برآورد -3-6 جدول

برآورد متوسط تقاضا در پنج   برآورد تقاضاي جاري  نوع محصول ردیف
  اندازي محصول سال بعد از راه

ي  مستندات مراجعه براي مشاهده
  جزییات تقاضا و برآوردها

          
          
          
          
          
          
          
          
          
          

  بازار در رقابت - 4- 6

حتـی اگـر ایـن عامـل     . گـذاري اسـت   شدت و ماهیت رقابت در بازار یکی از عوامل مهم اثرگذار بر قیمت و راهبرد قیمت
تواند روي زمان انتظار براي فروش محصول دخالت داشـته   کم گرفته شود، در بهترین حالت وضعیت رقابت در بازار می دست

پـذیرتر   هـر قـدر محصـول رقابـت    . ي ورود محصول به بازار محسوب شود اند عامل بازدارندهتو باشد و در وضعیت متعارف می
با این اوصاف الزم اسـت تحلیلـی از رقابـت در    . تري بر جذب محصول در بازار خواهد داشت باشد، حضور رقبا در بازار اثر کم

  . تشخیص باشد گذار در بازار قابل قدرت سرمایه تجاري ارائه شود که بر مبناي آن - ي مالی بازار در مطالعه
رسـد کـه تنهـا رقیـب اصـلی       نظر می هاي عمومی، به هاي خصوصی در فعالیت گذاري ویژه در مورد سرمایه در بخش آب و به

هـا، ماننـد آب شـرب،     امر واقع این اسـت کـه در برخـی از زمینـه    . گذاران دولتی باشد گذاران خصوصی، دولت و سرمایه سرمایه
هـاي آینـده    در هر صورت وقتی طیف زمانی بـه سـال  . گذار خصوصی باشند توانند رقیب سرمایه ان خصوصی هم میگذار سرمایه

هـاي اصـلی    جدول زیـر سرفصـل  . گذاران خصوصی جدیدي هم ممکن است در رقابت حاضر شوند هم اشاعه داده شود، سرمایه
است این جـدول بـراي هـر یـک از محصـوالت حاصـل از       الزم . دهد بررسی ماهیت و شدت رقابت در بازار محصول را نشان می

 .صورت جداگانه تکمیل شود گذاري، به سرمایه
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  -----  محصولراي ب بازار در رقابت تحلیل - 4-6 جدول
  وضعیت  شرح  ردیف

1  

  وضعیت رقبا
    کل درآمد حاصل از عرضه

شرب در  مثل درآمد حاصل از آب(ترین گروه مشتریان  درآمد حاصل از عرضه به مهم
    )مقایسه با درآمد حاصل از آب کشاورزي

    کل سهم در بازار
    ترین گروه مشتریان سهم در بازار در مهم

2  

  نخستین مراحل تحلیل وضعیت
    گذار چه تفاوتی دارد؟ هدف رقبا در بازار چیست و با هدف سرمایه

    توان ارزیابی کرد؟ رفتار رقبا را چگونه می
    ز وضعیت خودشان چیست؟ ارزیابی رقبا ا

    ي فعالیت رقبا از دیدگاه خودشان چیست؟ انداز آینده چشم
    نقاط قوت و ضعف رقبا کدام است؟

    چقدر رقبا به نقاط قوت و ضعف خود آگاهی دارند؟

  ارزیابی رقم فروش - 5- 6

تجـاري جایگـاه    - العات مـالی شده در مط هاي انجام دهنده به هزینه ترین منبع درآمدي پوشش عنوان مهم رقم فروش به
هاي قانونی محاسبه شود و پس از آن تمام کسورات  صورت ناخالص و پیش از کسر انواع پرداخت این رقم باید به. خاصی دارد

قیمت و هر یک از عوامل اثرگـذار بـر تقاضـا در ایـن مرحلـه بایـد        برآورد حساسیت رقم فروش نسبت به. تفکیک ذکر شود به
پذیري نسبت بـه عوامـل مختلـف و     بنابراین مطالعات در نهایت تصویري از ضرایب آسیب. انجام شده باشدصورت تفصیلی  به

  .دهد دست می بر میزان فروش به ها آنتاثیر 
انداز وضعیت در پـنج سـال متـوالی پـس از      ي شروع زمان حاضر است و باید چشم براي نمایش برآورد رقم فروش هم نقطه

قابـل ذکـر اسـت    . شود این وضعیت دیده می )5- 6(در جدول . صول محصول در کنار این برآورد ارائه شوداندازي فعالیت و ح راه
  .دفاع در جدول دیده شود شکل قابل شود و محاسبات مربوط به برآوردها باید به بندي مطالعات آورده می که در جدول جمع

  فروش رقم برآورد -5-6 جدول

 فروش برآورد  محصول  ردیف
  جاري

 پنج در فروش متوسط وردبرآ
  تولید شروع از بعد سال

ي  راي مشاهدهب مراجعه مستندات
  فروش برآورد جزییات



 

 

  7فصل 7

 تولید تحوالت و رو پیش تحوالت شرح
  زمان طول در
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صل هفتم تح -ف طول زمانشرح تحوالت پیش رو و    والت تولید در 

  کلیات - 1- 7

ي  گذاري آورده شود و براي این کار الزم است یک دوره هاي بعد از شروع سرمایه در این بخش باید وضعیت کلی در سال
شود ولـی نگـرش    گذاري تکمیل می زمانی در نظر گرفته شود که شروع این دوره زمان حاضر است و در میان آن کار سرمایه

گـذاري و   گذاري ادامه دارد و در این مجموعه تحوالتی را که در پی تکمیـل سـرمایه   ل بعد از تکمیل سرمایهزمانی تا چند سا
این بخش از تحلیل در واقع به ارقـام و اعـداد بسـیار وابسـته اسـت و      . دهد هم باید بررسی کند ورود محصول به بازار رخ می

تـر   تر و مشـخص  گذاري شفاف این قسمت داده شود، وضعیت سرمایهتري در  هرقدر اطالعات بیش. صورت کیفی باشد نباید به
هاي  با این نگرش در زیر هر یک از سرفصل. خواهد شد و بانک آمادگی بهتري براي پذیرش خطر تامین مالی را خواهد یافت

 .رو آورده شده است شرح تحوالت پیش مربوط به

  ندهآی انداز چشم و موجود وضعیت بیان براي اطالعات ارائه -2- 7

نظر به این که دستورالعمل حاضر فقـط  . انداز بیان شود براي بیان مباحث الزم است در دو بعد خرد و کالن وضعیت و چشم
یابد، در این قسمت از دستورالعمل در حد امکـان مباحـث در مـورد     شرح مندرج در قانون ارتباط می هاي بخش آب به به فعالیت

لی مباحث کلی هم در کنار آن ذکر شده است تا دستورالعمل براي تمـام مـوارد مربـوط    شود و فعالیت سدسازي توضیح داده می
  .به بخش قابل استفاده باشد

هـا   فعالیـت  کلـی  وضـعیت  کـه  گـردد  مشخص تا شود مطرح باید کشور اقتصاد کالن و محیطیمسایل  ،کالن بعد در
 کـالن ي  حـوزه  در باید که ییها فصلسر .دهد یم ادامه فعالیت به شرایطی چه تحت خصوصیگذار  سرمایه و است چگونه
  :از عبارتند شود مطرح

 نظر رشد و نیاز به رفاه در جامعهوضعیت کلی اقتصاد از  −

 ها امات اساسی براي کاهش نارساییمشکالت عمومی وضعیت موجود و اقد −

 گذاران خصوصی هاي حضور سرمایه نههاي خصوصی در اقتصاد کشور و زمی گذاري روند سرمایه −

 ي رقابت یا همکاري با دولت نحوه گذاران خصوصی و هاي سرمایه ابعاد فعالیت −

 کنندگان اصلی منابع ارزي و مصرف منابع ریالی و −

 .هاي عمومی از دیدگاه قوانین کشور و درك عمومی نسبت به آن هاي خصوصی براي فعالیت گذاري جایگاه سرمایه −

 موجود وضعیتها  مجموعه این از یک هر مورد در و شود عنایت زیر موارد بهکم  دست است الزم خرد مباحث مورد در
   .شود بررسی آیندهانداز  چشم و

 گردشگري و اثر سدسازي بر گردشگريمباحث مربوط به  -1

 ي سدسازي دهی جمعیت در نتیجه جایی و تغییر اسکان مباحث مربوط به جابه -2
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 و دینیمباحث فرهنگی  -3

 ت و محل ساخت سدر سد در محیط زیسي حضو اثر انباشته -4

احتمال ساخت سدهاي دیگر در مناطق نزدیک سد و تاثیر آن ساخت و سازها بـر عملکـرد عمـومی محـیط      -5
 طلوبیت نسبی سد مورد بحثطبیعی و م

 بر تامین انرژي مورد نیاز منطقه امکانات دریافت انرژي و اثر سد - 6

 برقشده و امکانات کلی تولید  مسایل مربوط به برق حاصل از سد ساخته -7

 وژي مربوط به سد و محیط طبیعی آنمسایل هیدرول -8

 سد مورد بحث ي ساخت مسایل مربوط به تغییرات سطح آب در نقاط مختلف در نتیجه -9

 سازي سد مسایل و مباحث مربوط به ایمن -10

 هاي این طراحی طراحی سد و ویژگی مباحث مربوط به -11

 ي نگاهداري پس از آن د و در دورهان ساخت سمسایل مربوط به دریافت نظرات کارشناسی و اعمال آن در جری -12

 سازي محوطه به تقویت خاك و آمادهمباحث مربوط  -13

 ي برق تولیدشده در یک سد ن هزینهپرداخت بود مباحث مربوط به قابل -14

 هاي جنبی و جانبی هاي ساخت یک سد و هزینه مباحث مربوط به هزینه -15

 .شود هاي آینده مطرح می ني مربوط به نگاهداري جاري سد که در زما مسایل ویژه -16

تجاري فقط بـه بیـان    - شود و بنابراین گزارش مالی ي حاضر مواردي توسط دولت و پیش از ساخت سد انجام می از مجموعه
گـذاري   تفصیل بررسی شود و کل آن بـه فعالیـت سـرمایه    پردازد ولی مواردي هم وجود دارد که باید گام به گام و به وضعیت می

  .اردبراي سد بستگی د

  عرضه و تولید خدمات شرح -3- 7

 بایـد  ،شود می منجر آب، جمله از و مختلف محصوالتي  عرضه به نهایت در که يگذار سرمایه به مربوط خدمات شرح
 انـواع  مـورد  در کـافی  توضـیحات  اسـت  الزم شرح این در .شود آورده است اقدامات فهرستي  کننده بیان که جدولی در

 و تهیـه  تـاریخ  بایـد  محاسـباتی  جـداول  تمام در که است این شود توجه آن به باید که اتینک از یکی .شود داده اقدامات
 در اصـالحات  که باشد مشخص تجدیدنظر صورت در تا شود آورده اصلی مطالب از یکیعنوان  به جدولي  ي نسخه شماره

 .است شده آورده شود، انجام باید که اقداماتی شرح )1-7( جدول در .است شده انجام بخش کدام
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  شرح اقداماتی که باید انجام شود -1-7جدول 
  -------ي  ، نسخه13-- /--/--: تاریخ تهیه

 الزم زمان برآورد  حاضر زمان در وضعیت  اقدام شرح  ردیف
  اقدام انجامراي ب

 الزمي  هزینه برآورد
  يگذار راي سرمایهب

 جاري يها هزینه برآورد
  اقدام مورد در آتی

            
            
            
            
            
            
            
            

  ها هزینه شرح - 4- 7

 بـه  مربـوط  اقـالم  ثابت يها هزینه بخش در .شود می تقسیم ثابت و جاري يها هزینه بخش دو به پروژه هر يها هزینه
 .شـود  یمـ  ذکر اي دورهاي  سرمایهغیر يها هزینه انواع جاري يها هزینه بخش در وشود  می آورده ثابت يها گذاري سرمایه

 ضـرایب  و نمایـد  تنظیم نیز را خود مالی گردش دتوان می ثابت يها دارایی کسب توانایی از غیر به که کند ثابت باید پروژه
  .شود می ذکر موارد این از یک هر زیر در .است دفاع قابل نظر هر از پروژه توانایی

  پروژه در ثابت يگذار سرمایه شرح -7-4-1
 يهـا  دوره حسـب  بـر هـا   هزینـه  جـدول  این در .است )2-7( جدولشرح  به شکل ینتر کلی در ثابت يها هزینه بخش

 آورده کـرده،  ارائهتفصیل  به را اطالعات که اصلی جدولي  شماره مورد هر در و است شده آورده کلی سرفصل در مختلف
 نهایـت  در کـه  سـت ا  شده تشکیل کوتاهتري  دوره چندین از يگذار ي سرمایه دوره کل که است این بر فرض .است شده
 تمـام  در زمـان  شـمارش  واحـد ي  دوره کـه  شـود  تصـور  نبایـد  .دهـد  مـی  نشـان  را يگذار سرمایه زمانها  دوره این جمع

 .باشـد  ماهـه  یـک  حتی و ماهه سه ماهه، شش دتوان می شمارش واحدي  دوره .است ساله یکي  دوره یکها  گذاري سرمایه
تـوان   مـی ن کار پیچیدگیدلیل  به حال هر در ولیشود  تر می بیش محاسبات در دقت باشد، کوتاهتر دوره این مدت هرقدر

ها  ستون تعداد که است بدیهی .است شده آورده يگذار سرمایه ثابت يها هزینه ساخت جدول در .کرد کوتاه بسیار را دوره
 .است شده مشخص کلی طرح فقط جدول در و دارد بستگیها  دوره تعداد به واقع در
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  يگذار سرمایه ثابت يها ي هزینه خالصه -2-7 جدول
  -------ي  ، نسخه13-- /--/--: تاریخ تهیه

  شرح  ردیف
ي  شماره
 جدول
  محاسباتی

 مقام
 پرداخت

  کننده 

  ریال میلیارد بهها  هزینه
 کل
 دوره

ي  دوره
1  

ي  دوره
ي  دوره  -----   2

  آخر
                زمین به مربوط يها هزینه  1
                امکاناتي  توسعه و مکانسازي  آماده  2
                مربوط خدمات و زیربنا ساختمانی، کارهاي  3
                مجموعهراي ب الزم تجهیزات وآالت  ماشین  4
                عملیات در اضافیآالت  ماشین و تجهیزات  5
                زیست محیط حفظ  6

                محلسازي  آماده  
                ساختمانی يها فعالیت  
                زیست محیط حفظ به مربوط تجهیزات و آالت ماشین  
                مجموعه ضمنی ثابت يها دارایی  7

                فنی دانش  
                پروژهراي اج  
                پروژه سربار يها هزینه و منظورنشده اقالم سایر  
                نشده بینی پیش و احتیاطی يها هزینه  8

                ثابت يگذار سرمایه يها هزینه کل  
                ارزي يها هزینه درصد

 
 تکمیـل  بـا  همـراه  کـه  کند پیدا ارتباط دیگري جداول یا جدول به باید جدول این ي هشتگانه يها فصلسر از یک هر

 يگذار سرمایه به مربوط عملیات جزییات باید جداول این .شود می مشخص باال جدول در مندرج ارقام تفصیلی شرح ها آن
  .شود گذاري ثابت مربوط به زمین مشاهده می هاي سرمایه هزینه) 3-7(دول در ج .بدهند نشان را

  گذاري ثابت مربوط به زمین هاي سرمایه هزینه -3-7جدول 
  ------- ي  نسخه ،13--/--/-- :تهیه تاریخ
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  تفکیک هاي ریالی و ارزي به هزینه
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                        ي زمین تهیه  1
                        ضي رفع معار هزینه  2
هاي تایید قانونی  هزینه  3

  استفاده از زمین
                      

هاي تایید فنی  هزینه  4
  مطوبیت زمین

                      

 بندي هاي دسته هزینه  5
  ي مربوط به زمین نشده

                      

                        سایر موارد  6
                        ي زمین کل هزینه  
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 واحـدهاي  بایـد  زمین بخش در مثالعنوان  به .شود همراه اضافی اطالعات با باید مختلف يها هزینه هم بخش این در
 شده معارض رفع که زمینی مساحت باید معارض رفع يها هزینه بخش در .باشد داشته وجود ابعادي  دهنده نشان فیزیکی

 عملیـات  انـواع ي  ینـه هز بایـد  زمـین  مطلوبیـت  فنـی تاییـد   يها هزینه مورد در .شود آوردهتفکیک  ها به پرداخت و است
 نـوع  هـر  کـه  ایـن  بـه  عنایـت  بـا  .گـردد  ذکـر  دقیق اطالعات با برآوردها مورد هر در و شود آوردهتفکیک  به هیدرولوژي

 بـاال  جـدول  کلی يها فصلسر در سپس و شود تکمیل باید اولیه اطالعات جدول دارد، الزاماتی چه واقع در يگذار سرمایه
 بـه  کـه  مـواردي ي  پـذیري کلیـه   آسـیب  و اختالل عوامل ستون در جدول این در .شودبندي  دسته جدولشرح  به مطالب

 کـه  دیدتوان  می جدولي  تهیه با ترتیب این به .است شده ذکر ،گذارد می اثر جدول در شده مطرح متغیرهاي بر احتمالی
، در رابطه بـا اطالعـات   )4-7(جدول  .دارد بستگی مواردي چه به سرفصل هر در ثابت يگذار سرمایه از قلم هر حساسیت

گـذاري ثابـت    هـاي سـرمایه   مربوط به هزینـه ) 5-7(گذاري مربوط به زمین و جدول  ي سرمایه مربوط به محاسبات هزینه
  .باشد ي امکانات می سازي مکان و توسعه مربوط به آماده

  زمین به مربوط يگذار ي سرمایه هزینه محاسبات به مربوط اطالعات -4-7 جدول
  -------ي  ، نسخه13-- /--/--: تهیهتاریخ 
  پذیري آسیب و اختالل عوامل  ریالی مبلغ  ارزي مبلغ  مقدار   زمانیي  دوره  واحد  هزینه قلم  ردیف
                
                
                
                
                
                
                
                

  امکاناتي  توسعه و مکانسازي  آماده به مربوط ثابت يگذار سرمایه يها هزینه -5-7 جدول
  -------ي  ، نسخه13-- /--/--: تاریخ تهیه
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  تفکیک هاي ریالی و ارزي به هزینه
  ي آخر دوره  -----   2ي  دوره  1دوره   کل دوره
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                        سازي محل کارهاي مختلف براي آماده  1
                        سازي محل خرید تجهیزات الزم براي آماده  2
                        کشی جاده  3
                        ها تغییر مسیر آب  4
                        سازي محل و مسیر پاك  5
                        سایر موارد  6
                        نشده بندي هاي دسته فعالیت  7

                        ي امکانات سازي مکان و توسعه کل عملیات آماده  
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نباید دلیلـی باشـد کـه     شود ولی این ي امکانات، قسمتی از کارها توسط دولت انجام می سازي مکان و توسعه در بخش آماده
شـود   در این مورد الزم است مشخص باشد که هر کار توسط چه کسی انجام می. ها را نباید ذکر کرد تصور شود جزییات فعالیت

اطالعـات  ) 6- 7(در جـدول   .ها و مدارك الزم است محل ارجاع به مستندات مشخص شود در ستون پیوست. یا انجام شده است
  .شود ي امکانات مشاهده می سازي مکان و توسعه گذاري مربوط به آماده ي سرمایه نهمربوط به محاسبات هزی

  امکاناتي  توسعه و مکانسازي  آماده به مربوط يگذار ي سرمایه هزینه محاسبات به مربوط اطالعات -6-7 جدول
  -------ي  ، نسخه13-- /--/--: تاریخ تهیه

ي  دوره  واحد  هزینه قلم  ردیف
  زمانی

 یامسوول 
 مبلغ  ارزي مبلغ  مقدار  مجري

  ریالی
 و اختالل عوامل
  پذیري آسیب

ها  پیوست
  مدارك و

                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    

  
هـاي   گـذاري  هاي مربوط به سرمایه اصلی فعالیت هاي هاي ساختمانی، زیربنایی و خدمات مربوط یکی از بخش فعالیت

. شـود  ها اختصاص داده می ي عملیاتی پروژه به این فعالیت شود و مدت زیادي از دوره خصوصی در بخش آب محسوب می
تفکیک در جـدول مربـوط درج شـود و جزییـات      به ها آني  پذیرد که باید همه در این جریان عملیات مختلفی صورت می

. محاسباتی که در این بخش از عملیات وجود دارد باید از هر نظر شفاف باشد. تر آورده شود در جدول تفصیلیتر هم  بیش
شـود و منـابع    گیرد، بیش از نیمی از عملیات در این بخش منظور می عنوان مثال وقتی ساخت یک سد مد نظر قرار می به

با این اوصاف باید گفت کـه ایـن بخـش از جـداول     . شود میطور عمده به این بخش اختصاص داده  مالی مورد نیاز هم به
اطالعـات  ) 7-7(در جدول  .ترین جداول مجموعه است که باید با تفصیل کامل تکمیل شود ي بااهمیت مورد نیاز از جمله

  .شود گذاري ثابت مربوط به کارهاي ساختمانی، زیربنایی و خدمات مربوط مشاهده می هاي سرمایه هزینه
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  مربوط خدمات و زیربنایی ساختمانی، هايکار به مربوط ثابت يگذار سرمایه يها هزینه -7-7 لجدو
  -------ي  ، نسخه13-- /--/--: تاریخ تهیه
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  تفکیک هاي ریالی و ارزي به هزینه
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                        ساختمانی کار جزییات و نقشهي  تهیه  1
                        مصالح خرید  2
                        مخصوص ابزارهاي دخری  3

   -----                        
   ------                        
   -----                        
   -----                        
   ------                        
   -----                        
   -----                        
   ------                        
   -----                        
                        موارد سایر  
                        نشده بندي دسته يها فعالیت  
                        مربوط خدمات و زیربنایی ساختمانی، يها هزینه جمع  

  
 جا آن از .شود آوردهدقت  به جزییات و مستندات است الزم ،ساختمان به مربوط اطالعات درخصوص )8-7( جدول در

 الزم ،شـود  می داده نجاما یا تجهیز مختلف پیمانکاران توسط يگذار سرمایه يها هزینه از متعددي موارد بخش این در که
 اسـت  الزم اسـت،  رسیده امضاء به زمینه این در هم قرارداديکه  درصورتی .شود آورده تفصیلی جدول در مستندات است

   .شود اشاره مستندات به مدارك وها  پیوست ستون در
 بخـش  يهـا  طرح به بوطمر يها گذاري سرمایه در که است این شود عنایت آن به باید جدول این مورد در کهاي  نکته

 مربـوط  خدمات و زیربنایی ساختمان، به مربوط جداول به آن از مواردي که است داده انجام را کارها از بخشی دولت آب،
 در کـه  شـود  آورده دولـت  قـرارداد  طرف يها گروه ذکر با دولت توسط شده انجام کارهاي باید موارد این در .دارد ارتباط
 مدها  ارزیابی در ،شود می تلقی خصوصیگذار  سرمایه به بالعوض کمک نوعیعنوان  به که دولتي  آورده از برآوردي نهایت

 ضـمنی  دریـافتی  باشـد، هـا   فعالیـت  از يتـر  بـیش  درصـد  دولـت  توسـط  شده تکمیل يها فعالیت هرقدر .بگیرد قرار نظر
 از امتیـاز  یـک عنـوان   بـه  امـر  این تردید بدون و بود خواهدتر  بیش يگذار سرمایه انجامي  نتیجه در خصوصیگذار  سرمایه

   .شد خواهد محسوب مالی منابعي  کننده تامین مقام طرف
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  گذاري مربوط به ساختمان، زیربنایی و خدمات مربوط ي سرمایه اطالعات مربوط به محاسبات هزینه - 8-7جدول 
  ------- ي  نسخه ،13--/--/-- :تهیه تاریخ

ي  دوره  واحد هزینه قلم  ردیف
   زمانی

 یا قرارداد طرف
 مبلغ  مقدار  تجهیز پیمانکار

  ارزي
 مبلغ
  ریالی

 اختالل عوامل
  پذیري آسیب و

ها  پیوست
  مدارك و

                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    

  
 خریـداري  پـروژه راي اجـ  ریانج در که است تجهیزاتی وآالت  ي ماشین مجموعه واقع در الزم تجهیزات وآالت  ماشین

 وشـود   مـی ن محسـوب  ثابـت  يگذار سرمایه يها هزینه جزو ،شود می دریافت 2اجاره یا 1واسپاريصورت  به چه آن .شود می
 پیشـرفته  کشـورهاي  در کـه اي  سـرمایه  مالی منابع به نیاز کاهش يها روش از یکی .است پروژهراي اج جاري يها هزینه
 روش این .دارد نیاز ها آن به محدودي  دوره یکراي بگذار  سرمایه که است یآالت ماشین واپذیري است، یافته فراوان کاربرد

 ایجـاد  کشـور  در هنـوز  واسـپارنده،  يها ویژه بنگاه به آن،راي اجراي ب الزم نهادهاي و ندارد جدي جایگاهی هنوز ایران در
 .کننـد تـامین   خریـد  و مالکیت راه از را خود نیاز موردآالت  ماشین ناگزیرند انگذار تر سرمایه بیش نظر این از .است نشده

 درازمـدت  کـارآیی  از دیگر سوي از وافزاید  می يگذار ي سرمایه هزینه بر سو یک از رویکردي چنین که است این واقع امر
 تـر  طـوالنی  مراتب به ها آن ماندن بالاستفادهي  دوره وآالت  ماشین بالمصرف عمر زیرا کاهد می تجهیزات وآالت  ماشین این

  .است پیشرفته کشورهاي در مشابهآالت  ماشین مصرفی بی زمان از
 پایـان  در دریـافتی  رقم شود، فروخته شکل هر و دلیل هر به دوره پایان در و شود خریداري یآالت که ماشین درصورتی

 بایـد آالت  ماشـین  خریـد  ارزش جدول در .شود تراز باید دوره طول در شده خریداريآالت  ماشین ي افزوده ارزش با دوره
 فـروش  از حاصـل  درآمـد  کـه  دریـافتی  رقـم  فروش زمان در و است ثابت يها دارایی بر اي افزوده واقع در که شود آورده

  .گیرد می قرار نظر مد ثابت يها دارایی کاهش با همراه استها  دارایی
 اسـت  تجهیزات و استآالت  ماشین از دسته آن به مربوط فقطشود  می درج) 9-7( جدول در که رقمی صورت هر در

 کارآمـدکردن  موضـوع  دسـتورالعمل  ایـن  در .گیرد می قرار استفاده مورد دوره طول در و خریداري فعالیت انجامراي ب که
 از استفاده طرح مدیریت نظر از که هرچند است، نظر مد اطالعات درست ثبت و نیست اولویت درآالت  ماشین از استفاده

  .باشد محاسبه قابل دستورالعمل فرعی دستاورد یکعنوان  به همآالت  ماشین کارآیی کهشود  می سبب ستورالعملد این
  

                                                       
1- Lease 
2- Rent 



 175  زمان طول در تولید تحوالت و رو پیش تحوالت شرح -هفتم فصل

 
 

  مجموعهراي ب الزم تجهیزات وآالت  ماشین به مربوط ثابت يگذار سرمایه يها هزینه -9-7 جدول
  -------ي  ، نسخه13-- /--/--: تاریخ تهیه
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                        آالت ساختمانی ماشین  1  )
                        تجهیزات ساختمانی  2

   ------                        
   ------                       
   ------                       
   ------                       
   ------                       

  ------                       
   ------                       
   ------                       
   ------                       
                        سایر موارد  
                        نشده بندي موارد دسته  
                        آالت و تجهیزات الزم براي مجموعه هاي الزم براي ماشین جمع هزینه  

  
. آالت و تجهیزات آورده شود آالت و تجهیزات الزم براي مجموعه الزم است فهرست کامل ماشین در قسمت ماشین

آالت و تجهیـزات مـورد بحـث از کجـا      کند کـه ماشـین   ي سازنده یا فروشنده این نکته را مشخص میها ستون شرکت
آالت  در مواردي ماشـین . در این قسمت باید نام و مشخصات سازنده و فروشنده ذکر شود. اند خریداري یا دریافت شده

ام سازنده و فروشنده هر دو گفته شود و این در این موارد الزم است ن. وارداتی است که فروشنده با سازنده تفاوت دارد
در هر صورت در هر مورد . ي این نکته است که فروشنده ایرانی است دهنده شود، نشان نکته که قیمت به ریال بیان می

دانند  کم سه مورد پروفورما را الزامی می ها دریافت دست برخی از بانک. پیوست آورده شود هاي دریافتی هم به پروفورم
گـذار ارقـام درسـتی را در برآوردهـاي      اعتماد است و سرمایه واقع قیمتی قابل شده به ا مشخص شود که قیمت اعالمت

هرچند که واقعیت امر این  ،اغلب متقاضیان بانک براي این قسمت ناگزیرند پروفورمایی دریافت کنند. خود آورده است
آالت تنهـا در   کلی متفاوت باشد زیرا فروشندگان ماشـین  ند بهتوا آالت می است که در عمل ارقام پرداختی براي ماشین

. اي ارسالی تنها زمان محدودي اعتبار دارده دهند و پروفورم ارقام و اطالعات دقیق به وي می ،شدن خریدار زمان جدي
اشـد کـه در   هاي مربوطه با هر تعداد پروفورما که باشد، اشاره شود تا مشخص ب در هر صورت در جدول باید به پیوست

در  .کردن این مسـتندات گذاشـته شـده اسـت     ها و مدارك براي ضمیمه ستون پیوست. هر مورد مبانی قیمت چیست
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آالت و تجهیزات الزم براي  گذاري مربوط به ماشین ، فهرست عناوین مربوط به محاسبات هزینه سرمایه)10- 7(جدول 
  .شود مجموعه، مشاهده می

  مجموعهراي ب الزم تجهیزات وآالت  ماشین به مربوط يگذار ي سرمایه هزینه محاسبات به مربوط اطالعات -10-7 جدول
  -------ي  ، نسخه13-- /--/--: تاریخ تهیه

ي  دوره  واحد  هزینه قلم ردیف
   زمانی

 سازنده شرکت
 اختالل عوامل  ریالی مبلغ  ارزي مبلغ  فروشنده یا

  پذیري آسیب و
ها  پیوست

  مدارك و
                ----- نی نوع آالت ساختما ماشین  
   -------                
   ------                
   ------               
   ------               
                ----   تجهیزات ساختمانی نوع  
   -----                
   -----                
   ------               
   ------               
                  
                  

  
 وآالت  ماشـین  ماننـد  درسـت هـا   هزینه ثبت وضعیت هم اتعملی در متفرقه و اضافی تجهیزات وآالت  ماشین مورد در

 حسـب  بـر  شـرح  سـتون  در ذکرشـده  اقالم که است این در تفاوت تنها .است مجموعه فعالیتراي ب الزم اصلی تجهیزات
 و است نظر مد اصلی آالت ماشین مورد در شده مطرح ي رویه مشابه اي رویه هم تفصیلی جداول در .کند می تغییر وضعیت

  .بگیرد قرار استفاده مورد یدبا

   عملیات در اضافیآالت  ماشین و تجهیزات به مربوط ثابت يگذار سرمایه يها هزینه -11-7 جدول
  ------- ي  نسخه ،13--/--/-- :تهیه تاریخ
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                        آالت ساختمانی ماشین  1  )
                        انیتجهیزات ساختم  2

   ------                        
   ------                       
   ------                       
   ------                       
   ------                       
   ------                       
                        سایر موارد  
                        نشده بندي موارد دسته  
                        آالت و تجهیزات الزم براي مجموعه هاي الزم براي ماشین جمع هزینه  
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  عملیات در اضافیآالت  ماشین و تجهیزات به مربوط يگذار ي سرمایه هزینه محاسبات به مربوط اطالعات - 12-7 جدول
  -------ي  ، نسخه13-- /--/--: تاریخ تهیه

ي  دوره  واحد  هزینه قلم  ردیف
  زمانی

 سازنده شرکت
 مبلغ  ارزي مبلغ  فروشنده یا

  ریالی
 اختالل عوامل

  يپذیر آسیب و
ها  پیوست

  مدارك و
                -----  نوع ساختمانیآالت  ماشین  
   -------                
   ------                
   نوع ساختمانی تجهیزات  

 ----  
              

   -----                
   -----                
                  
                  
                  
                  
  

. تواند نادیده گرفتـه شـود   بسیار بااهمیت است که نمیزیست همیشه یکی از عوامل  هاي بخش آب، محیط گذاري در سرمایه
یابـد زیـرا عملیـاتی ماننـد      هاي عمومی بخـش آب مصـداق مـی    هاي خصوصی در فعالیت گذاري ویژه در مورد سرمایه این امر به

. گـذارد  یزیست دارد و آثاري انکارناپذیر بر دگرگونی محیط زیست بـاقی مـ   ساخت یک سد در واقع ارتباطی تنگاتنگ با محیط
زیسـت بایـد انجـام     زیست باید مشخص شود این است که چه اقداماتی براي حفظ محـیط  اي که در مورد محیط نخستین نکته

شـود کـه    کـار سـه دوره در نظـر گرفتـه مـی     براي ایـن  . شناسایی اقدامات باید با مراجعه به زمان نیاز به آن اقدامات باشد. شود
محیطـی در   فهرسـت کامـل اقـدامات و الزامـات زیسـت     . برداري کامـل  اندازي و زمان بهره راه ي ي ساخت، دوره دوره عبارتند از،

ي مدارك و مسـتندات قـانونی ذکـر شـود      ها و مدارك باید کلیه در این جدول در ستون پیوست. شود آورده می ،)13- 7( جدول
  .تانداردي خاص باشددستور مقام قضایی باید براساس اس تر موارد حفظ محیط زیست به زیرا در بیش

  زیست محیط به مربوط الزامات به مربوط اطالعات -13-7 جدول
  -------ي  ، نسخه13-- /--/--: تاریخ تهیه

 )محور( الزام نوع ردیف
ي  کننده وضع مقام  الزم استاندارد  محیطی زیست

   استاندارد
 مربوطي  دوره
  الزام شدن

 زیست محیط تخریب عوامل
  محور این مورد در

ها  پیوست
  مدارك و

              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              



 هاي آب و بازرگانی طرح) مالی(دستورالعمل مطالعات تجاري   178

 

 درهـا   هزینه این .است محاسبه قابلمحیطی  زیست يها هزینه شود، رعایت باید کهمحیطی  زیست الزامات به عنایت با
 تفـاوت  يگـذار  سـرمایه  مـورد براسـاس   ،شـود  می آورده جدول این در که ییها فصلسر .است شده آورده) 14-7( جدول

  .شود درج مورد آن به مربوط يها فصلسر تمام مورد هر در باید بنابراین وکند  می

  زیست محیط حفظ به مربوط ثابت يگذار سرمایه يها هزینه -14-7 جدول
  -------ي  ، نسخه13-- /--/--: تاریخ تهیه
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                        زیست سازي محل براي حفظ محیط آماده  1
                        هاي ساختمانی براي حفظ محیط زیست فعالیت  2

                        زیست آالت و تجهیزات مربوط به حفظ محیط تامین ماشین  
   -----                        
   -----                       
   -----                       
   -----                       
   -----                       
   -----                       
   -----                       
   -----                       
   -----                       
   -----                       
   -----                       
   -----                       
                        سایر موارد  
                        نشده بندي موارد دسته  
                        حفظ محیط زیستهاي مربوط به  جمع هزینه  

  
 آوردهمحیطـی   زیسـت  يگـذار  سـرمایه  يها هزینه جدول اقالم ریز است الزم قسمت این به مربوط تفصیلی جداول در

ي  دوره سـتون  در .2غیرمسـتقیم  یا است 1مستقیمها  هزینه که کرد مشخص باید هزینه نوع ستون در جدول این در .شود
 نظـر  مد کامل يبردار بهره زمان واندازي  ي راه دوره ساخت،ي  ي دوره مرحله سه از یک کدام که شود مشخص باید زمانی

                                                       
1- Direct Costs 
2- Indirect Costs 
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 ایـن  بـه  .کـرد  ذکـر  ،شود می انجام زمان آن طیها  هزینه این که را زمانی احتمالی مدت باید زمان مدت ستون در .است
  .کرد مشخص باید رد،دا وجود نیاز این که را مدتی و آن به نیاز زمان هزینه، ماهیت کنار در ترتیب

  زیست محیط حفظ به مربوط يگذار ي سرمایه هزینه محاسبات به مربوط اطالعات -15-7 جدول
  -------ي  ، نسخه13-- /--/--: تاریخ تهیه
  مدارك وها  پیوست  ریالی مبلغ  ارزي مبلغ  زمان مدت  زمانیي  دوره  هزینه نوع  واحد  هزینه قلم  ردیف
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  

  
را شـروع کـرده    هـا  آنولـت اجـراي   سازي محل براي عملیات حفظ محیط زیست باید در شمار اقداماتی باشد که د آماده

ي  ي سـاخت، دوره  ي دوره سـازي بـراي هـر سـه مرحلـه      هاي مربوط به ایـن آمـاده   با وجود این الزم است انواع هزینه. باشد
در . دقت در محاسبات آورده شـود  به ،هاي مربوط به آن برداري کامل در محاسبات منظور شود و هزینه اندازي و زمان بهره راه

هـا   هاي مربوط به حفظ محیط زیست آورده شود تا مشخص باشد که این هزینه الزم است شرحی کامل از فعالیتاین بخش 
شـود   هاي مختلف آورده مـی  هاي مربوط به قسمت در جدول اصلی سرفصل. یابد گذاري جایگاه می در واقع چگونه در سرمایه

صـورت   ي جداول زیرمجموعه بـه  بنابراین نتیجه. شود ه میهاي هر بخش آورد ها زیرمجموعه ولی در جداول مربوط به قسمت
عنـوان اقـالم    ها به نشده وجود داشته باشد، این هزینه هاي تفکیک در مواردي که هزینه. شود یک سطر از این جدول بیان می

سازي  به آمادهگذاري ثابت مربوط  هاي سرمایه ، فهرست عناوین هزینه)16- 7(در جدول  .جداگانه در جدول ذکر خواهند شد
  .شود محل براي حفظ محیط زیست مشاهده می
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  سازي محل براي حفظ محیط زیست گذاري ثابت مربوط به آماده هاي سرمایه هزینه -16-7جدول 
  -------ي  ، نسخه13-- /--/--: تاریخ تهیه
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                        اختسي  دوره در محلسازي  آماده  1
                        اندازي ي راه دوره در محلسازي  آماده  2
                        يبردار ي بهره دوره در محلسازي  آماده  3

   ----                        
   ----                       
   ----                       
   ----                       
   ----                       
   ----                       
   ----                       
                        موارد سایر  
                        نشده بندي دسته موارد  
                        زیست محیط حفظراي ب محلسازي  آماده به مربوط يها هزینه جمع  

  
 تفصیلی جداول ،شود می بررسی جداگانه سرفصل سه در زیست محیط حفظراي بسازي  آماده يها فعالیت این به نظر

 تفصیلی جدول سه فیزیکی جمع .شود تدوین باید زیرین هاي الیهراي ب تفصیلی جداول و ندارد ضرورت کلی جدولراي ب
 .آورد وجـود مـی   بـه  را زیسـت  محـیط سازي  راي آمادهب يگذار سرمایه يها هزینه تفصیلی جدول واقع در زیرین هاي الیه
  .شود مین توصیه هم دلیل همین به و ندارد اي افزوده هیچ زیرمجموعه جدول سه جمع جدولي  ارائه

هاي ساختمانی مربوط به حفظ محـیط زیسـت بخـش دیگـري از عملیـات حفـظ محـیط زیسـت اسـت کـه در            الیتفع
اي  ها آورده شود که اقـالم هزینـه   در این بخش الزم است شرحی از فعالیت. هاي بخش آب جایگاه خود را دارد گذاري سرمایه

محیطـی در جـدول مربـوط آورده     هـاي زیسـت   نـه عنوان یک سـطر از هزی  کند و در نهایت جمع آن به مربوط را مشخص می
تفکیک نباشد، جمـع ایـن    سازي قابل هاي آماده که این جدول اقالمی داشته باشد که از سایر سرفصل تنها درصورتی. شود می

  .جدول معادل سطر جدول کل عملیات نخواهد بود
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  زیست محیط حفظراي ب انیساختم يها فعالیت به مربوط ثابت يگذار سرمایه يها هزینه -17-7 جدول
  -------ي  ، نسخه13-- /--/--: تاریخ تهیه
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1                          
2                          

                          
                          
                          
                          
                          
                          
                          
                         
                          
                        سایر موارد  
                        نشده بندي موارد دسته  
گذاري ثابت مربوط به  هاي سرمایه جمع هزینه  

  هاي ساختمانی حفظ محیط زیست فعالیت
                      

  زیست محیط ظحفراي ب ساختمانی يها فعالیت به مربوط يگذار ي سرمایه هزینه محاسبات به مربوط اطالعات -18-7 جدول
  -------ي  ، نسخه13-- /--/--: تاریخ تهیه

 قلم  ردیف
  هزینه

ي  دوره  واحد
   زمانی

 یا قرارداد طرف
  تجهیز پیمانکار

 مبلغ  مقدار
  ارزي

 مبلغ
  ریالی

 و اختالل عوامل
  پذیري آسیب

 وها  پیوست
 مدارك
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  زیست محیط حفظ به مربوط تجهیزات وآالت  ماشین به مربوط ثابت يگذار سرمایه يها هزینه - 19-7 جدول
  -------ي  ، نسخه13-- /--/--: تاریخ تهیه
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                        آالت ماشین  1
                        هیزاتتج  2

   -----                        
   -----                       
   -----                       
   -----                       
   -----                       
   -----                       
   -----                       
   -----                       
                          
                          
                          
                          
                          
                          
                          
                          
                          
                        سایر موارد  
                        نشده بندي موارد دسته  
گذاري ثابت مربوط به  هاي سرمایه جمع هزینه  

  آالت و تجهیزات حفظ محیط زیست ماشین
                      

  
آالت  ماشین مورد در که متعارفی عاتاطال بر عالوه هم زیست محیط حفظ به مربوط تجهیزات وآالت  ماشین مورد در

 .شود ارائه بایدآالت  ماشین به نیازي  دوره مورد در هم اضافی اطالعات شود، ارائه باید يگذار سرمایه در نیاز مورد مختلف
 مشخصآالت  ماشین به نیاز کل تا شود داده تفصیلی جدول در باید چارچوب این در نیاز موردآالت  ماشین کامل فهرست

  .کند شناسایی را نیاز ماهیت و شدت بتواند کامل شفافیت با مالی منابعي  کننده تامین مقام و شدبا
آالت بسـیار   ي واپذیري بـراي تـامین ماشـین    آالت مربوط به حفظ محیط زیست، امکان استفاده از شیوه در بخش ماشین

دلیل ایـن امـر تـداوم زمـانی     . شوند وه تامین میآالت و تجهیزات ساختمانی به این شی محدودتر از وضعیتی است که ماشین
شود که مراجـع متعـددي هـم     بودن کار سبب می در هر صورت تخصصی. آالت است نامشخص نیاز به مواردي از این ماشین
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آالت را  هـایی کـه بخواهنـد ایـن ماشـین      بنـابراین گـروه  . آالت استفاده کنند، وجود نداشته باشـند  که بخواهند از این ماشین
  .ي خود محدود خواهند شد نوبه سپاري کنند هم بهوا

  زیست آالت و تجهیزات مربوط به حفظ محیط گذاري مربوط به ماشین ي سرمایه اطالعات مربوط به محاسبات هزینه - 20-7جدول 
  -------ي  ، نسخه13-- /--/--: تاریخ تهیه

ي  دوره  واحد  هزینه قلم  ردیف
 زمانی

 مدت
  زمان

 شرکت
 یا سازنده
  دهفروشن

 مبلغ  مقدار
  ارزي

 مبلغ
  ریالی

 عوامل
 و اختالل
  پذیري آسیب

ها  پیوست
  مدارك و

  نوعآالت  ماشین  
  -----  

                  

   -------                    
   ------                    
  نوع تجهیزات  

 ----  
                  

   -----                    
   -----                    
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      

  
 عنـاوین  .اسـت  پـروژه  بـه  پیوسته و سربار يها هزینه یا مجموعه ضمنی ثابت يها دارایی واقع درها  هزینه دیگر بخش

  .است شده آورده )21-7( جدول درها  هزینه این کلی

  مجموعه ضمنی ثابت يها دارایی به مربوط ثابت يگذار سرمایه يها هزینه - 21-7 جدول
  -------ي  ، نسخه13-- /--/--: تاریخ تهیه

یف
رد

  

 شرح

اره
شم

 
ي 

ول
جد

 
تی
سبا
حا
م

  

  تفکیک به ارزي و ریالی يها هزینه
  آخري  دوره  -----   2ي  دوره  1ي  دوره  دوره کل

زي
ار

 )
ون
یلی
م

 
 --

-
(  

لی
ریا

 )
ارد
یلی
م

 
یال
ر

(  

زي
ار

 )
ون
یلی
م

 
 --

-
(  

لی
ریا

 )
ارد
یلی
م

 
یال
ر

(  

زي
ار

می( 
ون
لی

 
 --

-
(  

لی
ریا

 )
ارد
یلی
م

 
یال
ر

(  

زي
ار

 )
ون
یلی
م

 
 --

-
(  

لی
ریا

 )
ارد
یلی
م

 
یال
ر

(  

زي
ار

 )
ون
یلی
م

 
 --

-
(  

لی
ریا

 )
ارد
یلی
م

 
یال
ر

(  

                        فنی دانش  1
                        پروژهراي اج  2
3   ----                        

   ----                        
   ----                        
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  مجموعه ضمنی ثابت يها دارایی به مربوط بتثا يگذار سرمایه يها هزینه -21- 7 جدولادامه 
  -------ي  ، نسخه13-- /--/--: تاریخ تهیه
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(     ----                        
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  ----                        

   ----                        
                        متفرقه موارد  
   ----                        
   ----                        
   ----                        
   ----                        
   ----                        
   ----                        
   ----                        
   ----                        
   ----                        
   ----                        
                        موارد سایر  
                        نشده بندي دسته موارد  
                        ژهپرو سربار يها هزینه و نشده منظور اقالم جمع  
  
 مرحله این در شود، بیانتفصیل  به باید که دارد ییها بخشزیر خود ي نوبه به هم ضمنی يها دارایی بخش که جا آن از

 در اطالعـات  تدوین ،فنی دانش بخش در .ندارد ضرورت است،ها  مجموعهزیر تفصیلی جداول جمع که تفصیلی جدول ذکر
  .استارائه شده  جدول این اجزاي )22-7( دولج در .است پیچیده بسیار موارد تمام
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  هاي ثابت مجموعه فنی در دارایی گذاري ثابت مربوط به دانش هاي سرمایه هزینه -22-7جدول 
  -------ي  ، نسخه13-- /--/--: تاریخ تهیه
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                        موارد سایر  
                        نشده بندي دسته موارد  
 به مربوط ثابت يگذار سرمایه جمع  

  فنی دانش
                      

  
 جـدول  در .اسـت  ضـروري  بخـش  هر يها هزینه وفنی  تامین دانش مراجع کرذ با جزییاتي  فنی ارائه دانش بخش در

 در .شـود  ذکر اختالل عوامل و آن بابت پرداختی يها هزینه آن، دریافت زمان ،فنی دانش ي دهنده ارائه مقام باید تفصیلی
 هـاي  زیـان  بـروز  سـبب  توان می که استفنی  دانش شدن خارج رده از احتمال اختالل مهم عوامل از یکیفنی  دانش مورد
گـذاري مربـوط بـه دانـش فنـی در       ي سـرمایه  ، اطالعات مربوط بـه محاسـبات هزینـه   )23-7(جدول  .شود مالحظه قابل

  .دهد هاي ثابت مجموعه را نشان می دارایی
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  مجموعه ثابت يها دارایی درفنی  دانش به مربوط يگذار ي سرمایه هزینه محاسبات به مربوط اطالعات -23-7 جدول
  -------ي  ، نسخه13-- /--/--: تاریخ تهیه

  
 تمـام  و شـود  آورده بایـد  زیـر شـرح   به تفصیلی جداول و کلی جداول هم پروژهراي اج در ثابت يگذار سرمایه مورد در
  .شود ذکر جداول این در ثابت يها هزینه

  پروژهراي اج به مربوط ثابت يگذار سرمایه يها هزینه -24-7 جدول
  -------ي  ، نسخه13-- /--/--: خ تهیهتاری
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                        موارد سایر  
                        نشده بندي دسته موارد  
                        پروژه راياج به مربوط ثابت يگذار سرمایه جمع  

  

ي  دوره  واحد  هزینه قلم  ردیف
  زمانی

 مدت
  زمان

 مالک شرکت
 مبلغ  مقدار  فروشنده یا

  ارزي
 مبلغ
  ریالی

 و اختالل عوامل
  پذیري آسیب

 وها  پیوست
  مدارك

  نوعفنی  دانش  
  -----  

                  

   -------                    
   ------                    
   ------                    
                      
                      
 جمع  

  فنی دانش
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  پروژهراي اج به مربوط يگذار ي سرمایه هزینه محاسبات به مربوط اطالعات - 25-7 جدول
  -------ي  ، نسخه13-- /--/--: تاریخ تهیه

 قلم  ردیف
ي  دوره  واحد  هزینه

  زمانی
 یا قرارداد طرف

 مبلغ  مقدار  تجهیز پیمانکار
  ارزي

 مبلغ
  ریالی

 و اختالل عوامل
  پذیري آسیب

 وها  وستپی
 مدارك

                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    

  
 سـاخت  بـا  جـدول  در و شـود  برآورد باید همشود  می انجام بخش این در که اي متفرقه يها گذاري سرمایه آخر دست

  .دهد می نشان را امارق این )26-7( جدول .شود آورده موارد سایر

  پروژه سربار يها هزینه و منظورنشده اقالم به مربوط ثابت يگذار سرمایه يها هزینه -26-7 جدول
  -------ي  ، نسخه13-- /--/--: تاریخ تهیه

یف
رد

 

  شرح

اره
شم

 
ي 

ول
جد

 
تی
سبا
حا
م
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                        پروژه سربار يها هزینه  1
2                          

                          
                          
                          
                        موارد سایر  
                        نشده بندي دسته موارد  
                        پروژه سربار يها هزینه و نشده منظور اقالم جمع  

  
 جمـع  .اسـت  شـده  آورده )27-7( جدول در اقالم این .شود ارائهتفصیل  به دتوان می سربار يها هزینه به مربوط برآورد

  .باشد باال جدول در مربوط سطر معادل باید جدول کل
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  پروژه سربار يها هزینه و منظورنشده اقالم به مربوط يگذار ي سرمایه هزینه محاسبات به مربوط اطالعات -27-7 جدول
  -------ي  ، نسخه13-- /--/--: تاریخ تهیه

قلم   ردیف
ي  دوره  واحد  هزینه

  زمانی
طرف قرارداد یا پیمانکار 

مبلغ   مقدار  تجهیز
  ارزي

مبلغ 
  ریالی

عوامل اختالل و 
  پذیري آسیب

ها  پیوست
 و مدارك

                    
                    
                    
                    
                    
  
 ذکـر  هـا  آن وجود احتمال به عنایت با هم نشده بینی پیش و احتیاطی يها هزینه است الزم برآوردها تکمیل جهت در

 يهـا  هزینه ندتوان می که ییها بخش اعالم با تفصیل نیمهصورت  به یا کامل، تفصیلي  ارائه باان تو می راها  هزینه این .شود
تفصـیل   بـه  عنایـت  بـدون  و کلـی شـکل   بـه  یـا  ،)هـا  آن زیادپذیري  ي آسیب درجه به علت( باشند داشته نشده بینی پیش

 عوامـل  و باشـد  برخـوردار  کافی دقت ازها  تقسم سایر در شده انجام برآوردهاي اگر که است بدیهی .کرد بیان موضوعی،
 به حال عین در و باشد دقیق نسبت به دتوان می احتمالی يها هزینه برآورد باشند، شده شناسایی دقت با همپذیري  آسیب
هـا   فصـل سر بیـان  در و اسـت  برخـوردار  محدود دقت از برآوردها که مواردي در .شود داده نمایش تفصیلی کافیي  اندازه
، فهرسـت  )28-7(در جدول  .باشد کلی باید ناگزیر هم احتمالی يها هزینه برآورد ندارد، وجود کافی تفصیلي  ارائه امکان

  .شود ها مشاهده می این هزینه

  نشده بینی هاي احتیاطی و پیش گذاري ثابت مربوط به هزینه هاي سرمایه هزینه -28-7جدول 
  -------ي  ، نسخه13-- /--/--: تاریخ تهیه
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 و تفصـیل  بـا ارائـه شـده    جـداول  قالب درتوان  می را پروژهراي اج زمان به مربوط ثابت يها گذاري سرمایه مجموع در
 نیازهـا  مـوارد  سایر به بایدها  گذاري سرمایه این .نمود شناسایی را نیاز مورد امکانات چارچوب این در و کرد بیان شفافیت

  .آیددست  به يگذار سرمایه نیازهاي از کاملی تصویر تا شود افزوده

  برداري گذاري در عملیات پیش از شروع بهره شرح سرمایه - 7-4-2
 يگـذار  سرمایه شدن قطعی از پیش باید مطالعاتی شد، مشاهده توصیفی بخش در کهطور  همان ي،گذار سرمایه هر در
 دوینتـ  پـروژه  یـک  يها هزینه که زمانی در و دارد نیاز يگذار سرمایه به خود واقع در عملیات و مطالعات این .شود انجام

 مـورد  در .آیـد دسـت   هـا بـه   هزینـه  از يتر دقیق تصویر تا گردد افزودهها  ي هزینه مجموعه به باید هم بخش این ،شود می
 در کامـل صـورت   بـه  خالصه جداول است الزم يگذار سرمایه ثابت يها هزینه مانند هم يگذار سرمایه از پیش يها هزینه

   .شود آورده توصیفی جداول کنار
 جـدول  مشـابه  جدول این ساخت .است شده آورده يبردار بهره شروع از پیش يها ي هزینه خالصه) 29-7( جدول در
 سـتون  جـدول  ایـن  در .آورد فـراهم اي  هزینـه  جداول کلراي ب را شوندگی جمع امکان تا است يگذار سرمایه يها هزینه
  .دهد یم نشان را تفصیلی جداول و کلی ارقام بین ارتباط محاسباتی جدولي  شماره

  يبردار بهره شروع از پیش يها ي هزینه خالصه -29-7 جدول
  -------ي  ، نسخه13-- /--/--: تاریخ تهیه
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                يارگذ سرمایه از پیش مطالعاتي  هزینه  1
                يگذار سازي سرمایه آماده هدف با شده انجام يها بررسی و تحقیقاتي  هزینه  2
                يگذار سرمایه انجامراي ب شرکتاندازي  راه و تشکیلي  هزینه  3
                يگذار کار سرمایه به سازماندهی و پروژه مدیریتي  هزینه  4
                فنی دانش آن دریافت مقدمات آوردن فراهم و نیاز موردفنی  دانش شناختي  هزینه  5
                قرارداد عقد و تفصیلی مهندسیي  هزینه  6
                محصولي  عرضه و يگذار سرمایه از پیش بازاریابی و تبلیغاتي  هزینه  7
                آزمایشی يها فعالیت انجام و کارگاه تجهیزي  هزینه  8
                اي سرمایه يها هزینه سایر  9
                مالی منابع کنندگان تامین نیاز مورد مستندات تدوین و انآور سرمایه شناسایی يها هزینه  10
                احتیاطی و نشده بینی پیش يها هزینه  11
                يبردار بهره شروع از پیش يها هزینه کل  

                ارزي يها هزینه درصد
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ي مهـم در مـورد ایـن     نکتـه . ري هم جداول تفصیلی باید تـدوین شـود  بردا هاي پیش از شروع بهره در مورد هزینه
تـر از   تر موارد تعداد آن کم گذاري است و در بیش همه پیش از شروع سرمایه ،هاي مورد بحث جداول آن است که دوره

  .گذاري است هاي سرمایه تعداد دوره
هـاي مختلـف مربـوط بـه      کـه در زمینـه  بـرداري شـامل تمـام مـوارد مطالعـاتی اسـت        مطالعات پیش از شروع بهـره 

جـز در مـواردي کـه     گـذاران خصوصـی در بخـش آب، بـه     هـاي سـرمایه   گذاري در سرمایه. گذاري انجام شده است سرمایه
 هـا  آنگذاران دولتی یا به درخواست  کنند، این مطالعات توسط سرمایه گذاران خود به دولت طرحی را پیشنهاد می سرمایه

ي دوم هم انجام شده  شود که مطالعات مرحله گذاري به بخش خصوصی پیشنهاد می نها زمانی سرمایهشود زیرا ت انجام می
گذار خصوصی اطالعات مربوط به این مطالعات را از بخش دولتی مربـوط گـردآوري    با این اوصاف الزم است سرمایه. باشد

سازماندهی به اطالعات در قالـب  . الی قرار بدهدم -شده را در گزارش مطالعات تجاري اي از اطالعات مدون نماید و نسخه
  .شود انجام می )30-7(جدول 

  يگذار سرمایه از پیش مطالعات ي هزینه به مربوط ثابت يگذار سرمایه يها هزینه -30-7 جدول
  -------ي  ، نسخه13-- /--/--: تاریخ تهیه
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                        موارد سایر  
                        ها هزینه کل  

  
 درهـا   فصـل سر و مطالعـات  از یـک  هر به مربوط يها هزینه انواع شامل يگذار سرمایه از پیش مطالعات تفصیلی ارقام

 مشـابه  مـوارد  و عقدشده قراردادهاي مانند مستنداتی به باید مدارك وها  پیوست ستون در .شود می آورده )31-7( جدول
  .شود اشاره
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  يارگذ سرمایه از پیش مطالعاتي  هزینه به مربوط يگذار ي سرمایه هزینه محاسبات به مربوط اطالعات -31-7 جدول
  -------ي  ، نسخه13-- /--/--: تاریخ تهیه

 یا قرارداد طرف  زمانیي  دوره  واحد  هزینه قلم  ردیف
 مبلغ  مقدار  تجهیز پیمانکار

  ارزي
 مبلغ
  ریالی

 و اختالل عوامل
  پذیري آسیب

 وها  پیوست
 مدارك

                    
                    
                    
                    
                    

  
 شـده  انجـام  اقدامات تمام يگذار سازي سرمایه آماده هدف با شده انجام يها بررسی و قاتتحقی يها هزینه سرفصل در

 و تفصـیلی  نیمـه  اطالعات قسمت دو به هم مورد این .شود می درج ،يگذار سرمایه مطلوبیتتایید  نخستي  مرحله از بعد
  .است مشاهده قابل) 33-7(و ) 32-7( تفصیلی جداول در جزییات مورد هر در وشود  می تقسیم تفصیلی اطالعات

  يگذار سازي سرمایه آماده هدف با شده انجام يها بررسی و تحقیقاتي  هزینه به مربوط ثابت ،يگذار سرمایه يها هزینه -32-7 جدول
  -------ي  ، نسخه13-- /--/--: تاریخ تهیه

یف
رد

 

 شرح

اره
شم

 
ي 

ول
جد

 
تی
سبا
حا
م
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سازي  آماده هدف با شده انجام يها بررسی و تحقیقاتي  هزینه به مربوط يگذار ي سرمایه هزینه محاسبات به مربوط اطالعات -33-7 جدول
  يگذار سرمایه

  -------ي  ، نسخه13-- /--/--: تاریخ تهیه

 قلم  ردیف
ي  دوره  واحد  هزینه

  زمانی
 یا قرارداد طرف

 مبلغ  مقدار  تجهیز پیمانکار
  ارزي

 مبلغ
  ریالی

 و اختالل عوامل
  پذیري آسیب

 وها  پیوست
 مدارك

                    
                    
                    
                    
                    

  
توانـد   هایی است که در مواردي می گذاري در شمار هزینه اندازي شرکت براي انجام سرمایه هاي تشکیل و راه هزینه
ي  گذاري برگزیـده شـود، ایـن سرفصـل وجـود نـدارد و هزینـه        در مواردي که بنگاهی موجود براي سرمایه. دانجام شو

تفصیلی و تفصیلی مربوط به تشـکیل شـرکت حـذف     در این حالت دو جدول نیمه. شود جدیدي بابت آن پرداخته نمی
 ،)35- 7(و ) 34- 7(مطابق جداول  ولسیس شود، هر دو جداگذاري ت در مواردي که شرکت براي انجام سرمایه. شود می

  .باید تکمیل گردد

  يگذار سرمایه انجامراي ب شرکتاندازي  راه و تشکیلي  هزینه به مربوط ثابت يگذار سرمایه يها هزینه -34-7 جدول
  -------ي  ، نسخه13-- /--/--: تاریخ تهیه

یف
رد

  

  شرح

اره
شم

 
ي 

ول
جد

 
تی
سبا
حا
م

  

  تفکیک به ارزي و ریالی يها هزینه

 شروعي  دوره  دوره کل
 شروعي  دوره  -----   بعدي  دوره  مطالعه

  يگذار سرمایه

زي
ار

 )
ون
یلی
م

 
 --

-
(  

لی
ریا

 )
ارد
یلی
م

 
یال
ر

(  

زي
ار

 )
ون
یلی
م

 
 --

-
(  

لی
ریا

 )
ارد
یلی
م

 
یال
ر

(  

زي
ار

 )
ون
یلی
م

 
 --

-
(  

زي
ار

 )
ون
یلی
م

 
 --

-
(  

لی
ریا

 )
ارد
یلی
م

 
یال
ر

(  

زي
ار

 )
ون
یلی
م

 
 --

-
(  

لی
ریا

 )
ارد
یلی
م

 
یال
ر

(  

زي
ار

 )
ون
یلی
م

 
 --

-
(  

1                          
2                          

                          
                          
                          
                          
                        موارد سایر  
                        ها هزینه کل  

  



 193  زمان طول در تولید تحوالت و رو پیش تحوالت شرح -هفتم فصل

 
 

  يگذار سرمایه امانجراي ب شرکتاندازي  راه و تشکیلي  هزینه به مربوط يگذار سرمایه ي هزینه محاسبات به مربوط اطالعات -35-7 جدول
  -------ي  ، نسخه13-- /--/--: تاریخ تهیه

 قلم  ردیف
ي  دوره  واحد  هزینه

  زمانی
 یا قرارداد طرف

 و اختالل عوامل  ریالی مبلغ  ارزي مبلغ  مقدار  تجهیز پیمانکار
  پذیري آسیب

 وها  پیوست
 مدارك

                    
                    
                    
                    
                    

  
 عامـل  از دولـت  مـواردي  در بـزرگ  يهـا  پـروژه  در .دارد وجود حال همه در کار سازماندهی و پروژه ریتمدیي  زینهه

 يهـا  طـرح  در خصوصـی  يگـذار  سـرمایه  يهـا  پـروژه  بر نظارت ،قانونبراساس  صورت هر در ولیکند  می استفاده چهارم
 خصوصـی گـذار   سرمایه براي  هزینه نظارت این بابت دولت کهآید  میبر چنین قانون متن از .است دولتي  عهدهبر عمومی
 مـدیریت  بـه  مربـوط  مـوارد  سـایر  در .پذیرد می صورت هزینه بدون پروژهراي اج جریان بر نظارت کار وکند  مین تحمیل
-7( ولاجـد  نگـرش  این با .نماید پرداخت راها  هزینه این باید وي و است خصوصیگذار  ي سرمایه عهدهبرها  هزینه پروژه،

  .است شده آورده زیر در يگذار کار سرمایه به سازماندهی و پروژه مدیریتي  هزینه به مربوط ،)37-7(و ) 36

  يگذار کار سرمایه به سازماندهی و پروژه مدیریتي  هزینه به مربوط ثابت يگذار سرمایه يها هزینه -36-7 جدول
  -------ي  ، نسخه13-- /--/--: تاریخ تهیه
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  يگذار کار سرمایه به سازماندهی و پروژه مدیریتي  هزینه به مربوط يگذار ي سرمایه هزینه محاسبات به مربوط اطالعات -37-7 جدول
  -------ي  ، نسخه13-- /--/--: تاریخ تهیه

  
 کـه  اسـت اي  هزینـه  واقـع  درفنـی   دانـش  آن دریافـت  مقـدمات  آوردن فراهم و نیاز موردفنی  دانش شناختي  هزینه

 و برترفنی  دانش به رسیدن فعالیت این دستاورد ودهد  می انجام را آن فن کارشناسان از کمک دریافت ضمنگذار  سرمایه
 بـه دقـت   به باید که است موضوعی بنگاه،ي  عرضه میزان و زمان بهفنی  دانش وابستگی بخش این در .است دستیابی قابل

) 38-7(جداول  .دارد مستقیم ارتباط فعالیت ابعاد بهفنی  انشد این دادن پیوند بافنی  سازي دانش بهینه .شود پرداخته آن
  .شوند هاي شناخت دانش فنی در زیر مشاهده می در رابطه با هزینه) 39-7(و 

  فنی دانش آن دریافت مقدمات آوردن فراهم و نیاز موردفنی  دانش شناختي  هزینه به مربوط ثابت يگذار سرمایه يها هزینه - 38-7 جدول
  ------- ي  نسخه ،13--/--/-- :هتهی تاریخ
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ي  دوره  واحد  هزینه قلم  ردیف
   زمانی

 یا قرارداد طرف
 مبلغ  ارزي مبلغ  مقدار  تجهیز پیمانکار

  ریالی
 و اختالل عوامل
  پذیري آسیب

 وها  پیوست
  مدارك
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 مقدمات آوردن فراهم و نیاز موردفنی  دانش شناختي  هزینه به مربوط يگذار ي سرمایه هزینه محاسبات به مربوط اطالعات -39-7 جدول
  فنی دانش آن دریافت

  -------ي  ، نسخه13-- /--/--: تاریخ تهیه

 قلم  ردیف
ي  دوره  واحد  هزینه

  زمانی
 یا قرارداد طرف

 مبلغ  مقدار  تجهیز پیمانکار
  ارزي

 مبلغ
  ریالی

 و اختالل عوامل
  پذیري سیبآ

 وها  پیوست
 مدارك

                    
                    
                    
                    
                    

  
 حاصـل  یقـین  تـا  بپـردازد  خـودش  باید تردید بدون خصوصیگذار  سرمایه که استاي  هزینه پروژه تفصیلی هندسیم
ـ  .اسـت  داده انجـام  دقیـق  را آن محاسـبات  ودانـد   درسـتی مـی   به را پروژه ابعاد که نماید  جـداول  هـم  بخـش  ایـن راي ب
  .است شده آورده )41-7( و) 40-7( تفصیلی و تفصیلی نیمه

  قرارداد عقد و تفصیلی مهندسیي  هزینه به مربوط ثابت يگذار سرمایه يها هزینه -40-7 جدول
  -------ي  ، نسخه13-- /--/--: تاریخ تهیه
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  قرارداد عقد و تفصیلی مهندسیي  هزینه به مربوط يگذار ي سرمایه هزینه محاسبات به مربوط اطالعات -41-7 جدول
  -------ي  ، نسخه13-- /--/-- :تاریخ تهیه

 ردیف
 قلم
ي  دوره  واحد  هزینه

  زمانی
 یا قرارداد طرف

 و اختالل عوامل  ریالی مبلغ  ارزي مبلغ  مقدار  تجهیز پیمانکار
  پذیري آسیب

 وها  پیوست
 مدارك

                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    

  
 اسـت  الزم ایـن  وجـود  بـا  .دهـد  می نشان را محدودي رقم مواردتر  بیش در يگذار سرمایه از پیش بازاریابی و تبلیغات

  .شود ارائه و تدوین ،)43-7(و ) 42-7(جداول شرح  به ي،گذار سرمایه يها فصلسر و هزینه اقالم

   محصولي  عرضه و يگذار سرمایه از پیش بازاریابی و یغاتتبلي  هزینه به مربوط ثابت يگذار سرمایه يها هزینه -42-7 جدول
  -------ي  ، نسخه13-- /--/--: تاریخ تهیه
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ي  عرضه و يگذار سرمایه از پیش بازاریابی و تبلیغاتي  ینههز به مربوط يگذار ي سرمایه هزینه محاسبات به مربوط اطالعات -43-7 جدول
  محصول

  -------ي  ، نسخه13-- /--/--: تاریخ تهیه

  
 در آن پیوندهاي و رقم این از آگاهی .است يگذار سرمایه از پیش يها هزینه بزرگ رقم یک ،کارگاه تجهیز يها هزینه

  .است شده آوردهها  هزینه این )45-7(و ) 44-7( جدول دو در .دارد اثر يگذار سرمایه جریان سازي شفاف

  آزمایشی يها فعالیت انجام و کارگاه تجهیزي  هزینه به مربوط ثابت يگذار رمایهس يها هزینه -44-7 جدول
  -------ي  ، نسخه13-- /--/--: تاریخ تهیه
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ي  دوره  واحد  هزینه قلم  ردیف
   زمانی

 یا قرارداد طرف
 اختالل عوامل  ریالی مبلغ  ارزي مبلغ  مقدار  تجهیز پیمانکار
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  آزمایشی يها فعالیت انجام و کارگاه تجهیز به مربوط يگذار ي سرمایه هزینه محاسبات به مربوط اطالعات -45-7 جدول
  -------ي  ، نسخه13-- /--/--: تاریخ تهیه

  
 .نمایـد  شـفاف  رااي  سرمایه نیازهاي دتوان ها می هزینه تفصیلی و صلیا جداولاي  سرمایه ي متفرقه يها هزینه مورد در
  .است شده آورده ها در زیر رابطه با این هزینه در) 47-7(و ) 46-7(هاي  جدول

  اي سرمایه يها هزینه سایر به مربوط ثابت يگذار سرمایه يها هزینه -46-7 جدول
  -------ي  ، نسخه13-- /--/--: تاریخ تهیه
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ي  دوره  واحد  نههزی قلم  ردیف
   زمانی

 یا قرارداد طرف
 اختالل عوامل  ریالی مبلغ  ارزي مبلغ  مقدار  تجهیز پیمانکار
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  اي سرمایه يها هزینه سایر به مربوط يگذار ي سرمایه هزینه محاسبات به مربوط اطالعات -47-7 جدول
  -------ي  ، نسخه13-- /--/--: تاریخ تهیه

  
 پیش يها هزینه ینتر مهم از مالی منابع کنندگان تامین نیاز مورد مستندات تدوین و انآور سرمایه شناسایی يها هزینه

 اهمیـت  .کنند ارائه مالی منابع پروژه انجامراي ب ندتوان می که است گروهی شناسایی آن اصلح که است يگذار سرمایه از
 گمـارده کار  به شاخه این در مالی متخصصان مواردتر  بیش درشود  می سبب که است حدي به يگذار سرمایه از بخش این

  .است شده آورده زیر درها  الیتفع از شاخه این در رابطه با) 49-7(و ) 48-7( تفصیلی و اصلی جداول .شوند

کنندگان منابع  آوران و تدوین مستندات مورد نیاز تامین هاي شناسایی سرمایه گذاري ثابت مربوط به هزینه هاي سرمایه هزینه -48-7جدول 
  مالی

  -------ي  ، نسخه13-- /--/--: تاریخ تهیه
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ي  دوره  واحد  هزینه قلم  ردیف
   زمانی

 یا قرارداد طرف
 اختالل عوامل  ریالی مبلغ  ارزي مبلغ  ارمقد  تجهیز پیمانکار

  پذیري آسیب و
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 نیاز مورد مستندات تدوین و انآور سرمایه شناسایی يها هزینه به مربوط يگذار ي سرمایه هزینه محاسبات به مربوط اطالعات -49-7 جدول
  مالی منابع کنندگان تامین

  -------ي  ، نسخه13-- /--/--: تاریخ تهیه

  
 برآوردهـا  هرقدر که شود عنایت است الزم هم يگذار سرمایه از پیش به مربوطي  شدهن بینی پیش يها هزینه مورد در
 مورد این در )50-7( اصلی جدول .بود خواهدتر  کوچک آن ارقام وشود  می محدودتر نشده بینی پیش موارد باشد،ر ت دقیق

  .است زیرشرح  به

  احتیاطی و نشده بینی پیش يها هزینه به مربوط ثابت يگذار سرمایه يها هزینه -50-7 جدول
  -------ي  ، نسخه13-- /--/--: تاریخ تهیه
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                        ها هزینه کل  

 

  جاري يها راي تامین هزینهب منابع به نیاز شرح - 7-4-3
 ایـن  وشـود   مـی  پرداخـت  يگـذار  سـرمایه  از يبردار بهره جریان در که است ییها ي هزینه مجموعه ،جاري يها هزینه

 ایـن  کـه  اسـت  ایـن  بـر  رسـم  .گـذارد  می اثر قیمت برها  هزینه این .شود بندي می دسته مختلف يها فصلسر درها  هزینه
 يهـا  دوره در يگـذار  سـرمایه  و يگـذار  سـرمایه  از پیش يها هزینه اگر حتی و شود داده نهساالصورت  ها به گذاري سرمایه

ي  دوره  واحد  هزینه قلم  ردیف
   زمانی

 یا دقراردا طرف
 اختالل عوامل  ریالی مبلغ  ارزي مبلغ  مقدار  تجهیز پیمانکار

  پذیري آسیب و
ها  پیوست
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 نـیم  یـا  فصلیصورت  به حداکثر یا ساالنهصورت  به جاري يها هزینه مواردتر  بیش در باشد،ارائه شده  سال یک از کوتاهتر

 یا پنجراي ب جاري يها هزینه جدول .است مایشیآز يبردار ي بهره دوره جدول این در دوره نخستین .شود می ارائه ساالنه
 - نهاییي  دوره عبارت .است شده آورده اقالم ایني  خالصه ،)51-7( جدول در .شود می تدوین ساالنهي  دوره ده حداکثر

 دوره، ایـن  .شـود  مـی  منظور محاسبات در آن جاريي  هزینه که است سالی آخریني  دهنده نشان يبردار بهره محاسباتی
  .باشد يبردار بهره دهم سال یا پنجم سال دتوان می شد ذکر کهطور  انهم

  پروژه جاري يها هزینه -51-7 جدول
  -------ي  ، نسخه13-- /--/--: تاریخ تهیه
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                        و خام مورد نیاز  مواد اولیه  1
                        ي مورد نیاز شده ساخته و ترکیبی خریداري مواد نیم  2
                        آالت و تجهیزات لوازم یدکی و قطعات مربوط به ماشین  3
                        تعمیر و نگاهداري تاسیسات و امکانات موجود  4
                        اي امتیاز و لیسانس فنی و حرفه پرداخت حق  5
                        :پرداخت به نیروي کار شامل  6

                        پرداخت بابت نیروي کار ماهر  و متخصص  
                        پرداخت بابت نیروي کار غیرمتخصص و متفرقه  
                        هاي سربار نیروي کار، مالیات و تامین اجتماعی پرداختی هزینه  7
                        هاي سربار تاسیساتی و سازمانی شامل هزینه  8

                        حقوق و مزایاي پرداختی  
                        ي پرداختیهاي اجتماعی و غیردستمزد هزینه  
                        مواد و خدمات  
                        ي محل اجاره  
                        بیمه  
                        هاي سربار اداري شامل هزینه  9
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  پروژه جاري يها هزینه -51- 7 جدولادامه 
  -------ي  ، نسخه13-- /--/--: تاریخ تهیه

یف
رد

 

 شرح

اره
شم

 
ي 

ول
جد

 
تی
سبا
حا
م

  

  تفکیک به ارزي و ریالی يها هزینه
ي  دوره

  آزمایشی
ي  دوره
 نخست

  يبردار بهره
 دومي  دوره
  -----   يبردار بهره

- نهاییي  دوره
 محاسباتی

  يبردار بهره
 درصد
 يبردار بهره
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                        حقوق و مزایاي پرداختی    )

                        هاي اجتماعی و غیردستمزدي پرداختی هزینه  
                        مواد و خدمات  
                        ي محل اجاره  
                        بیمه  
                        9تا  1جمع سطرهاي = هاي عملیاتی  هزینه  10
                        هاي استهالك هزینه  11
                        هاي بهره و کارمزد هزینه  12
                        هاي واپذیري هزینه  13
                        13و  12جمع = هاي مالی  هزینه  14
                        14و  11، 10جمع = هاي عرضه  کل هزینه  15
                        ي مستقیم بازاریابی شامل هزینه  16
                        مزد و حقوق  
                        ي اجاره و واپذیري هزینه  
                        مهاي مستقی سایر هزینه  
                        ي سربار بازاریابی شامل هزینه  17
                        مزد و حقوق  
                        ي اجاره و واپذیري هزینه  
                        هاي غیرمستقیم سایر هزینه  
= شده  ي محصول عرضه شده ي تمام هزینه  18

  17و  16، 15جمع 
                      

                        هاي ارزي درصد هزینه  
                        هاي متغیر درصد هزینه  

  
 ایـن  .اسـت  شـده  دار سـایه  هـا  آن ردیفي  شماره که است جاري يها هزینه از بخش آن ،جدول در متغیر يها هزینه

 از تصـویري تـوان   مـی  جـاري  يهـا  هزینه جدول تدوین با ترتیب این به .کنند می تغییر فعالیت سطح در تغییر باها  هزینه
 تولید سطح به اندازه چه تاگذار  سرمایه ي ساالنه نقدینگی نیازهايدهد  می نشان که آورددست  به االنهس نقدینگی جریان

 از تريپـذیر  انعطاف وضعیت درگذار  سرمایه باشد،تر  بیش متغیر يها هزینه درصد هرقدر .دارد بستگی محصولي  عرضه و
  .گذارد می باقی او نقدینگیتامین  بر تري ردهگست اثر وي فروش و دارد قرار خود مالی نیازهايتامین  نظر
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  گردش در سرمایه به نیاز شرح - 7-4-4
 محاسـبات  در .شـود   برآورد هم نیاز مورد گردش در سرمایه است الزم ،گذار سرمایه نیاز مورد مالی منابع به عنایت با

 ارز یـا  گـردش  در سـرمایه ن راي تامیب مصرفی ارز و فعالیت الگويبراساس  مواد موجودي به است الزم درگردش سرمایه
 در تغییـر  بـدون  حتـی  گـردش،  در سـرمایه  کنـد،  تغییـر  عرضـه  الگـوي که  درصورتی .شود عنایت سرمایه این در موجود
   .نماید تغییر دتوان می ي،گذار سرمایه

ن اوصـاف  با ایـ . دهد در مواردي که الگوي تولید روندي فصلی دارد، نیاز به سرمایه در گردش هم روندي فصلی نشان می
هـاي بخـش    گذاري در سرمایه. الزم است عنایت شود که روندهاي فصلی سرمایه در گردش به بروز تنگناي مالی منجر نشود

دلیـل   یابد ولی ورودي به داخل سد به در فصل گرما مصرف آب افزایش می. آب احتمال بروز روندهاي فصلی بسیار زیاد است
دلیـل عوامـل    یابد و ورودي به داخـل سـد بـه    فصل سرما مصرف آب کاهش می برعکس در. شود کاهش بارندگی محدود می

نوسان فصلی دارد و در نهایت سرمایه در  ،ي عرضه تواند بدین معنا باشد که هزینه این می. کند جوي روندي صعودي پیدا می
نوسـان فصـلی، الزم اسـت    در حالت بـروز  . کند هاي مختلف سال تغییر می ي محصول در فصل گردش مورد نیاز براي عرضه
در جـدول   .کند صورت فصلی محاسبه شود و نشان داده شود که کمبود جاري در منابع بروز نمی خالص سرمایه در گردش به

  .شود گذاري مشاهده می ، سرمایه در گردش مورد نیاز سرمایه)52- 7(

  يگذار سرمایه نیاز مورد گردش در سرمایه - 52-7 جدول
  -------ي  ، نسخه13-- /--/--: تاریخ تهیه
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                          شامل نیاز مورد موجودي  1  )

                          اولیه مواد موجودي  
                          شده ساخته و ترکیبی خریداري موجودي مواد نیم  
 به مربوط قطعات و یدکی لوازم موجودي  

  تجهیزات وآالت  ماشین
                        

                          گذار سرمایه بنگاه درون ساخته نیم مواد ديموجو  
                          گذار سرمایه بنگاه دروني  شده ساخته مواد موجودي  
                          دریافتنی يها حساب  2
                          نقدي موجودي و صندوق در نقد  3
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                          3 تا 1 يها شماره جمع = جاري يها دارایی کل    )

                          شامل جاري يها بدهی  4
                          پرداختنی يها حساب  
                          4 با 3 تفاوت = نیاز مورد درگردش سرمایه خالص کل  5

                          گردش در سرمایه خالص زيار درصد  

  مدت کوتاه نقدینگی شرح -7-4-5
 نشـان  و شـود  تـدوین  فعالیت،ي  اولیه يها راي دورهبکم  دست مدت، کوتاه نقدینگی جدول است الزم مالی تحلیل در

 شده تدوین روند این )53-7( جدول در .رسد می خودکفاییي  مرحله به بنگاه انباشته نقدینگی زمان چه در که شود داده
 کسـري  وجـود  .گیـرد  مـی  قرار يتر مطلوب وضعیت در عملکرد نظر از بنگاه برسد، فرا زودتر خودکفایی زمان هرقدر .است

   .بیندازد مخاطره به را بنگاه وضعیت که شود مواجه مشکالتی با نقدینگی مدیریت در بنگاه کهشود  می سبب انباشته

  بنگاه خودکفایی روند و مدت کوتاه نقدینگیي  محاسبه -53-7 جدول
  -------ي  ، نسخه13-- /--/--: تاریخ تهیه

 ماه
  فعالیت

 مبالغ
 دریافتی

)1(  
 مستندات

  دریافتی ارقام
 مبالغ
 پرداختی

)2(  

 مستندات
 ارقام
  پرداختی

 منابع کسري
 مثبت تفاوت(

  ))1( با )2( بین

 منابع مازاد
 مثبت تفاوت(

  ))2( با )1( بین
 کسري
  انباشته

 حداکثر
 کسري
  انباشته

 حداکثر
 مازاد
  انباشته

1                    
2                    
3                    
4                    
5                    
6                    
7                    
8                    
9                    
10                    
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  بنگاه خودکفایی روند و مدت کوتاه نقدینگیي  محاسبه -53- 7 جدولادامه 
  -------ي  ، نسخه13-- /--/--: تاریخ تهیه
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 منابع کسري
 مثبت تفاوت(

  ))1( با )2( بین

 منابع مازاد
 مثبت تفاوت(

  ))2( با )1( بین
 کسري
  انباشته

 حداکثر
 کسري
  انباشته
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  يگذار ي سرمایه هزینه کل -7-4-6
ي زمـانی از شـروع    این هزینه در یک دوره. گذاري مد نظر قرار بگیرد ي سرمایه ست کل هزینهدر ارزیابی نهایی الزم ا

دیـده   )54-7(تصـویر ایـن رونـد در جـدول     . یابـد  برداري ادامه می محاسباتی بهره-ي نهایی گذاري تا دوره فعالیت سرمایه
به این ترتیب یک جریـان  . شود آن زمان درج می ارقام مربوط به منابع مورد نیاز در هر زمان در ستون مربوط به. شود می

شـود، در   گـذاري آغـاز مـی    ي پـیش از سـرمایه   این جریان از دوره. مشاهده است پیوسته از نیازهاي مالی در جدول قابل
روال تسـویه و  . شـود  برداري به برگشـت منـابع دریـافتی منجـر مـی      ي بهره یابد و در دوره گذاري ادامه می ي سرمایه دوره

گذاري در واقع چگونه بازده دارد و تا چـه انـدازه    تواند نشان دهد سرمایه هایی است که می گشت منابع یکی از مشخصهبر
در جدول تصویر کلی . تر است گذاري مطلوب تر باشد، سرمایه هر قدر زمان برگشت کل منابع دریافتی سریع. مطلوب است

هـاي   ي شـاخص  تـوان بـراي محاسـبه    از این جدول مـی . شود میگردش مالی براساس اطالعات بندهاي مختلف مشاهده 
  .گذاري استفاده کرد عملکرد سرمایه

  يگذار سرمایه يها هزینه کلي  محاسبه -54-7 جدول
  -------ي  ، نسخه13-- /--/--: تاریخ تهیه
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                      گذاري ثابت کل سرمایه  1  ي
                      برداري هاي پیش از بهره کل هزینه  2
                      کل خالص افزایش در سرمایه در گردش  3
                      3تا  1جمع = اي  کل نیاز به منابع سرمایه  4
                      درصد ارزي  5

 

  شرح نیاز به نیروي انسانی -5- 7

 يهـا  هزینـه  و شـود  بـرآورد  وبینی  پیش زمانی الگوي یک در بایداي  سرمایه منابع به زنیا مانند انسانی، نیروي به نیاز
 نیـروي  بـین  است الزم انسانی نیرويبندي  دسته در .گردد مشخص پیوسته هم به ي زنجیره یکصورت  به نیرو اینتامین 
 سـربار  يهـا  هزینـه  نظـر  از نیروها این زیرا شود گذاشته تمایز متفرقه نیروي وبرون بنگاهی  نیروي با مجموعه در مستقر
 متعـارف  دسـتمزد  زیـرا  شود گذاشته تمایز داخلی نیروي و خارجی نیروي بین است الزم راستا همین در .نیستند یکسان
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 نیـروي  و متخصص نیروي بینتوان  می داخلی نیروي مانند هم خارجی نیروي مورد در .دارد تفاوت یکدیگر با نیرو دو این
 خـارجی  غیرمتخصص کار نیروي بنگالی، و پاکستانی افغان، کارگرانویژه  به آسیایی کارگران .شد قائل یزتما غیرمتخصص

   .است اروپایی کشورهاي به مربوط مواردتر  بیش در خارجی متخصص کار نیروي که حالی دردهند  می تشکیل را کشور
 جزییـات  که تفصیلی جداول با باید جدول این .است )55-7( جدولشرح  به انسانی نیروي به نیاز شکل، ینتر کلی در
 آورده ماهانـه صـورت   بـه  پرداخـت  قابل دستمزد جدول باید جدول این کنار در .شود تکمیل ،دهد می نشان را کار نیروي

 بتـوان  تـا  شود مشخص همها  گروه این از یک هر به پرداختی مزایاي و حقوق بیني  رابطه است الزم جدول این در .شود
 دسـتمزد  ،هشـد  انجـام  محاسـبات  در کـه  داشـت  توجه باید .کرد برآورد را کار نیروي به پرداخت ي ماهانه حساب صورت
 جـدول ي  ارائه واقع در و است مشاهده قابلها  هزینه محاسباتی جداولبراساس  يبردار بهره از پیشي  دوره در کار نیروي

  .شود می منجر اطالعاتتر  بیش شدن شفاف به تنها ،انسانی نیروي سهمي  دهنده نشانو  متمایز شکل در

  )ماه/نفر( نیاز مورد انسانی نیرويي  محاسبه -55-7 جدول
  -------ي  ، نسخه13-- /--/--: تاریخ تهیه

یف
رد

  

  نیاز مورد  نیروي شرح

 کل
وي
نیر

 
نی
سا
ان

 
ورد
م

 
یاز
ن

  
 از پیشي  دوره

  يبردار ي بهره دوره  يگذار ي سرمایه دوره  يگذار سرمایه

ن
 یاز

وره
د

 
ي 

وع
شر

 
لعه
مطا

  

 --
--

--
--

--
 

یاز
ن

 
وره
د

 
ي 

وع
شر

 
ایه
سرم

 
ذار
گ

  ي

 --
--

--
--

--
  

یاز
ن

 
وره
د

 
ي 

یی
نها

 
ایه
سرم

 
ذار
گ

  ي

یاز
ن

 
وره
د

 
هره
ي ب

 
دار
بر

 ي
شی
مای
آز

  

یاز
ن

 
وره
د

 
ي 

کم
ی

 
هره
ب

 
دار
بر

 ي
ري
جا
ت

  

 --
--

--
--

--
  

یاز
ن

 
وره
د

 
ي 

یی
نها

-
تی
سبا
حا
م

 
هره
ب

 
دار
بر

  ي

                      نیروي انسانی متخصص  1
                      متخصص نیروي انسانی نیمه  2
                      نیروي انسانی غیرمتخصص  3
                      نیروي انسانی برون بنگاهی  4
                      نیروي انسانی متخصص خارجی  5
                      نیروي انسانی غیرمتخصص خارجی  6
                      کل نیروي مورد نیاز  7

                      درصد نیروي خارجی  
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  )ماه/ریال( نیاز مورد انسانی نیروي دستمزدي  محاسبه -56-7 لجدو
  -------ي  ، نسخه13-- /--/--: تاریخ تهیه
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                      متخصص انسانی نیروي  1
                      متخصص یمهن انسانی نیروي  2
                      غیرمتخصص انسانی نیروي  3
                      برون بنگاهی انسانی نیروي  4
                      خارجی متخصص انسانی نیروي  5
                      خارجی غیرمتخصص انسانی نیروي  6
                      نیاز مورد نیروي کل  7

                      ارزي دستمزد سهم  

  )ماه/ریال( نیاز مورد انسانی نیرويي تامین  نهي هزی محاسبه -57-7 جدول
  -------ي  ، نسخه13-- /--/--: تاریخ تهیه
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                      نیروي انسانی متخصص  1  
                      متخصص نیروي انسانی نیمه  2
                      نیروي انسانی غیرمتخصص  3
                      نیروي انسانی برون بنگاهی  4
                      نیروي انسانی متخصص خارجی  5
                      نیروي انسانی غیرمتخصص خارجی  6
                      کل نیروي مورد نیاز  7

                      ي نیروي انسانی سهم ارزي هزینه  
کل ي نیروي انسانی در  سهم هزینه  

  شده در هر زمان هاي انجام هزینه
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 جـداول  از خانـه  هـر  در دسـتمزد  در انسانی نیروي تعداد ضرب حاصل از زمان از لحظه هر در انسانی نیرويي  هزینه
 جـا  انسانی نیرويي تامین  هزینه جدول در مربوطه ي خانه در عدد این کهشود  می حاصل انسانی نیروي تعداد و دستمزد

 و کـرد  برآورد راگذار  سرمایه بنگاهي  هزینه کل در انسانی نیرويي  هزینه سهم معیارتوان  می ترتیب این به .شود می هداد
  .کرد برآورد را فعالیت آفرینی اشتغال روند حال عین در

  سرمایه به نیاز شرح - 6- 7

نیـاز بـه سـرمایه در جریـان     شده بـرآورد شـده اسـت، در عمـل الزم اسـت       منابع مالی هزینه ،اگرچه در محاسبات کلی
بندي مشخص وارد شـود   در جدولی با زمان ها آناي باید با الگوي ورود  براي این کار منابع سرمایه. گذاري برآورد شود سرمایه

بنگاه باید بتواند جریان ورود و . شود تا دیده شود که منابعی که باید در هر زمان در بنگاه وجود داشته باشد چگونه تامین می
  .دقت دیده شود بنابراین الزم  است هر دو جریان به. خروج سرمایه را با جریان گردش نقدینگی خود تراز کند

 از یـک  هـر ي  هزینـه  پرداخت با دتوان می و دارد را زیر منابع به دسترسی امکانگذار  سرمایه بنگاه شکل، ینتر کلیدر 
 ایـن  مهمي  نکته .است شده آورده ها آن به دسترسیي  نحوه و ابعمن انواع جدول در .باشد داشته دسترسی ها آن به منابع
 ایـن راي ب .دهد می انجام را منابع مدیریت ییها دوره چه در وکند  می استفاده منابع از چگونه کند مشخص بنگاه که است

 نیـاز  مـورد ي  سرمایه ،شود می داده قرار وي اختیار در که امکاناتی و منابع از هویتی ارزیابیبراساس  بتواند باید بنگاه کار
 مقـدار  سـتون  دو .شـود  مـی  دیـده  رفتار این سرمایهتامین  جداول در .کند مشخص را آني  هزینه و نمایدتامین  را خود

  .شود تکمیل پروژه بر حاکم وضعیتبراساس  باید مستندات و سرمایه از استفاده

  گذار یهسرما بنگاه در سرمایهتامین  امکانات ارزیابی -58-7 جدول
  -------ي  ، نسخه13-- /--/--: تاریخ تهیه

نوع   ردیف
  سرمایه

امکان دسترسی به 
  سرمایه

ي  هزینه
دسترسی به 
 سرمایه

ي  نحوه
دریافت 
  سرمایه

زمان 
پرداخت 
  هزینه

ي  نحوه
پرداخت 
  هزینه

ارزیابی   ارزیابی کلی
  مستندات  کلی

سهام   1
ي  آورده

شرکاي 
  داخلی

براساس توافق دو 
  طرف 

هام سود س
پرداختنی به 

  سهامداران

در زمان   نقد و اقساطی 
  کسب سود

بر حسب سود 
یافته  تخصیص

  به هر سهم

دلیل مشارکت در  به
خطر و دریافت سود 
در زمان سودآوري و 
نداشتن خطر ارزي 
بهترین نوع سرمایه 

  است

    

سهام   2
ي  آورده

شرکاي 
  خارجی

براساس توافق دو 
  طرف

سود سهام 
پرداختنی به 

  ارانسهامد

در زمان   نقد و اقساطی 
  سود بکس

بر حسب سود 
یافته  تخصیص

  به هر سهم

دلیل مشارکت در  به
خطر و دریافت سود 
در زمان سودآوري 

مطلوب است ولی خطر 
ارزي در زمان برگشت 

  .سرمایه وجوددارد
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  گذار سرمایه بنگاه در سرمایهتامین  امکانات ارزیابی -58- 7 جدولادامه 
  -------ي  ، نسخه13-- /--/--: تاریخ تهیه

نوع   ردیف
  سرمایه

امکان دسترسی به 
  سرمایه

ي  هزینه
دسترسی 
 به سرمایه

ي  نحوه
دریافت 
  سرمایه

زمان پرداخت 
  هزینه

ي  نحوه
پرداخت 
  هزینه

ارزیابی   ارزیابی کلی
  مستندات  کلی

وام بانکی   3
  داخلی

نرخ کارمزد   براساس نظر بانک
وام بانک به 

ي  اضافه
ي ها هزینه

اضافی 
پیوسته به 

  وام

براساس روند 
شده  اعالم

توسط بانک و 
شرط  به

سپردن 
  هاي الزم وثیقه

صورت ماهانه  به
براساس نرخ 
بانک و در 

بهترین حالت 
 بعد از طی
ي  کردن دوره
  مهلت وام

براساس مبلغ 
شده از  استفاده

  وام

هیچ نوع مشارکتی در 
گذاري وجود  خطر سرمایه

وان ندارد و حتی اگر با عن
مشارکت داده شده باشد، 
در زیان احتمالی مشارکت 

تاخیر در . شود نمی
  .پرداخت بسیار گران است

    

منابع بازار   4
ي  سرمایه

  داخلی

براساس نظر دولت و 
وزارتخانه ولی در حال 

  .حاضر ناممکن است

ي  نرخ اولیه
شده  اعالم

براي اوراق 
 مشارکت به

شرط داشتن 
  مجوز

براساس میزان 
  اوراقانتشار 

صورت ماهانه  به
از نخستین ماه 

  انتشار اوراق

براساس مبلغ 
انتشاریافته و 

. شده خریداري
سرنوشت درصد 
انتشاریافته و 

نشده  خریداري
  .نامشخص است

جا که اوراق  از آن
مشارکت نوعی گواهی 

شود،  سپرده محسوب می
مشارکت در زیان معنا 

  .ندارد

    

 اضافه  5
برداشت 
بانکی 
  داخلی

نون بانکداري در قا
اسالمی این کار در 
چارچوب فروش 

اقساطی محصول ممکن 
شود و براي مواردي  می

گذاري در  مثل سرمایه
توان  بخش آب نمی

  .تعریفی براي آن داشت

 نرخ اعالم
شده توسط 
بانک که 

بیش از نرخ 
اعتبارات 

تواند  می
  .باشد

براساس ضوابط 
بانک که یک 
سقف معین 

کند و بنگاه  می
تا آن  حق دارد

سقف از منابع 
  .بانک وام بگیرد

صورت   به
روزشمار روي 
مبلغ کل بدهی 

  در هر روز

براساس مبلغ 
شده از  استفاده

  برداشت اضافه

به سود یا زیان بنگاه 
 کاري ندارد و اضافه

برداشت باید در زمان 
  .تعهد تسویه شود

    

وام بانکی   6
  خارجی

در چارچوب توافق با 
بانک ایرانی و با 

طت بانک ایرانی در وسا
چارچوب قرارداد 
فایننس و قرارداد 

خرید از خارج 
  .پذیر است امکان

 نرخ اعالم
شده توسط 
بانک خارجی 

ي  به اضافه
کارمزد 

گري  واسطه
  بانک ایرانی

براساس 
ضوابط بانک و 

مبلغ 
  اعطاءشده

در اقساط صورت ساالنه  به
  مشخص

به سود و زیان بنگاه کار 
رزي ندارد و خطر نوسان ا

در آن وجود دارد ولی نرخ 
نسبت خوب  کلی آن به

  .است

    

وام از   7
منابع 

  المللی بین

در چارچوب توافق با 
المللی  هاي بین سازمان
  شرط شمول و به

 نرخ اعالم
شده توسط 

سازمان 
  المللی بین

براساس 
  ضوابط قرارداد

در اقساط   صورت ساالنه به
  مشخص

به سود و زیان بنگاه کار 
ر نوسان ارزي ندارد، خط

در آن وجود دارد و 
دریافت منابع توسط 

هاي خصوصی از این  بنگاه
ها دشوار است ولی  سازمان

هاي  نرخ کلی آن از بانک
  .خارجی هم بهتر است

    

دریافت از   8
بازار 

  غیررسمی

در چارچوب توافق با 
مرجع وام ولی ثبت آن 

در بنگاه در حد 
  .ناممکن دشوار است

 نرخ اعالم
ط شده توس
مرجع 

غیررسمی و 
شرط  به

سپردن 
ي مورد  وثیقه

  نیاز

براساس 
  ضوابط توافق 

 صورت دوره به
اي و اغلب در 

زمان وصول وام 
از مبلغ کسر 

  .شود می

تر موارد  در بیش
ترین  در کم

 ،تعداد ممکن
شود  دریافت می

و اغلب پیش از 
دریافت اصل از 
مبلغ برداشت 

  .شود می

تر موارد در  در بیش
 ،تعداد ممکنترین  کم

شود و اغلب  دریافت می
پیش از دریافت اصل از 

  .شود مبلغ برداشت می
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 .شـود  تکمیـل  سرمایه به مربوط جداول است الزم مالیي تامین  هزینه زمانی سیر و سرمایهتامین  روال شناختراي ب
 قراردادهـاي  به عنایت با .شوند می باشند که در زیر مشاهده می کارمزد نرخ و سرمایهتامین  مبلغ جداول ی،اصل جدول دو

 در خـاص  يهـا  بنـدي  زمـان  در و کرد محاسبه را اقساطتوان  می بازپرداختي  برنامه و طرف دو بین عقد قابل یا عقدشده
راي اجـ  بابت دولت توسط شده انجام يها پرداخت و بالعوض هاي کمک اقالم جداول این در .داد قرار منابع جریان الگوي
  .گردد مشخص مالی گردش کامل جریان تا شود منظور باید پروژه از ییها بخش

  )ماه/ریال(گذار  سرمایه توسط سرمایهتامین  مبلغ - 59-7 جدول
  -------ي  ، نسخه13-- /--/--: تاریخ تهیه

یف
رد

  

  شده ي تامین سرمایه شرح

 کل
ایه
سرم

 
ین
تام

ي 
 

ده
ش

  

 از پیشي  دوره
  يبردار بهرهي  دوره  يگذار ي سرمایه دوره  يگذار سرمایه

یاز
ن
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ي 
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یاز
ن

 
وره
د

 
ي 

وع
شر

 
ایه
سرم

 
ذار
گ

--   ي
--

--
--

--
  

یاز
ن

 
وره
د

 
ي 

یی
نها

 
ایه
سرم

 
ذار
گ

  ي

یاز
ن

 
وره
د

 
هره
ي ب

 
دار
بر

 ي
شی
مای
آز

  

یاز
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ب

 
دار
بر

  ي

                      رکاي داخلیي ش سهام آورده  1
                      ي شرکاي خارجی سهام آورده  2
                      وام بانکی داخلی  3
                      ي داخلی منابع بازار سرمایه  4
                      برداشت بانکی داخلی اضافه  5
                      وام بانکی خارجی  6
                      المللی وام از منابع بین  7
                      میدریافت از بازار غیررس  8
                      دریافت کمک بالعوض  9

هایی از  پرداخت توسط دولت بابت بخش  10
طرح و در قالب قرارداد مشارکت 

  هاي عمومی خصوصی در طرح

                    

                      دریافت انواع بخشودگی کارمزد  11
                      درصد ارزي  
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  )ماه در درصد(گذار  هسرمای توسط سرمایهتامین  کارمزد نرخ -60-7 جدول
  -------ي  ، نسخه13-- /--/--: تاریخ تهیه

یف
رد

  

  شده ي تامین سرمایه شرح

 کل
ایه
سرم

 
ین
تام

ي 
 

ده
ش

  

 از پیشي  دوره
  يبردار ي بهره دوره  يگذار ي سرمایه دوره  يگذار سرمایه

یاز
ن

 
وره
د

 
ي 

وع
شر

 
لعه
مطا
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--

--
  

یاز
ن
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د
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یاز
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یاز
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حا
م
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ب
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                      ي شرکاي داخلی سهام آورده  1  ي
                      ي شرکاي خارجی سهام آورده  2
                      وام بانکی داخلی  3
                      ي داخلی نابع بازار سرمایهم  4
                      برداشت بانکی داخلی اضافه  5
                      وام بانکی خارجی  6
                      المللی وام از منابع بین  7
                      دریافت کمک بالعوض  8
هایی  پرداخت توسط دولت بابت بخش  9

از طرح و در قالب قرارداد مشارکت 
  ومیهاي عم خصوصی در طرح

                    

                      دریافت انواع بخشودگی کارمزد  10
                      دریافت از بازار غیررسمی  

  )ماه در ریال(گذار  سرمایه توسط سرمایهي تامین  هزینه -61-7 جدول
  ------- ي  نسخه ،13--/--/-- :تهیه تاریخ

یف
رد

  

ایه  شده ي تامین شرح سرمایه
سرم

ل 
ک

 
ین
تام

ي 
 

ده
ش

  

از ي پیش  دوره
  برداري ي بهره دوره  گذاري ي سرمایه دوره  گذاري سرمایه

وره
ز د
نیا

 
وع 
شر

ي  لعه
مطا

  

 --
--

--
--

--
  

وره
ز د
نیا

 
وع 
شر

ي  ایه
سرم

 
ري
گذا

   --
--

--
--

--
  

وره
ز د
نیا

 
ی 
های
ي ن
ایه
سرم

 
ري
گذا

  

وره
ز د
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ي 

هره
ب

 
شی
مای
 آز
ري
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وره
ز د
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کم 
ي ی

هره
ب
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 --
--

--
--

--
  

وره
ز د
نیا

 
ي ن

یی
ها

-
هره
ی ب
بات
اس
مح

 
ري
ردا
ب

                      ي شرکاي داخلی سهام آورده  1  
                      ي شرکاي خارجی سهام آورده  2
                      وام بانکی داخلی  3
                      ي داخلی منابع بازار سرمایه  4
                      برداشت بانکی داخلی اضافه  5
                      وام بانکی خارجی  6
                      المللی نوام از منابع بی  7
                      دریافت از بازار غیررسمی  8
                      دریافت کمک بالعوض  8
هایی از طرح  پرداخت توسط دولت بابت بخش  9

و در قالب قرارداد مشارکت خصوصی در 
  هاي عمومی طرح

                    

                      دریافت انواع بخشودگی کارمزد  10
                      دریافت از بازار غیررسمی  
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  )ماه در ریال(گذار  سرمایه توسط شده اي تامین سرمایه منابع اصل برگردانیدن روال -62-7 جدول
  ------- ي  نسخه ،13--/--/-- :تهیه تاریخ

یف
رد

  

  شده ي تامین سرمایه شرح

 کل
ایه
سرم

 
ین
تام

ي 
 

ده
ش

  

 از پیشي  دوره
  يبردار ي بهره دوره  يگذار ي سرمایه دوره  يگذار سرمایه

یاز
ن

 
وره
د

 
ي 

وع
شر

 
لعه
مطا
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یاز
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                      ي شرکاي داخلی سهام آورده  1  ي
                      ي شرکاي خارجی سهام آورده  2
                      وام بانکی داخلی  3
                      ي داخلی منابع بازار سرمایه  4
                      برداشت بانکی داخلی اضافه  5
                      وام بانکی خارجی  6
                      المللی وام از منابع بین  7
                      دریافت از بازار غیررسمی  8
                      دریافت کمک بالعوض  8
پرداخت توسط دولت بابت   9

هایی از طرح و در قالب  بخش
قرارداد مشارکت خصوصی در 

  هاي عمومی طرح

                    

                      دریافت انواع بخشودگی کارمزد  10
                      دریافت از بازار غیررسمی  

  )ماه در ریال(گذار  سرمایه توسط شده اي تامین یهسرما منابع کارمزد و اصل برگردانیدن روال -63-7 جدول
  ------- ي  نسخه ،13--/--/-- :تهیه تاریخ
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  يبردار ي بهره دوره  يگذار ي سرمایه دوره  يگذار سرمایه
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                      داخلی شرکايي  آورده سهام  1
                      خارجی شرکايي  آورده سهام  2
                      داخلی بانکی وام  3
                      داخلیي  سرمایه بازار منابع  4
                      داخلی بانکی برداشت اضافه  5
                      خارجی بانکی وام  6
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  )ماه در ریال(گذار  سرمایه توسط شده اي تامین سرمایه منابع کارمزد و اصل برگردانیدن روال - 63- 7 جدولادامه 
  -------ي  ، نسخه13-- /--/--: تاریخ تهیه
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                      المللی بین منابع از وام  7
                      غیررسمی بازار از دریافت  8
                      بالعوض کمک دریافت  8
 بابت دولت توسط پرداخت  9

 البق در و طرح از ییها بخش
 در خصوصی مشارکت قرارداد

  عمومی يها طرح

                    

                      کارمزد بخشودگی انواع دریافت  10
                      غیررسمی بازار از دریافت  

 

  محیطی زیست تحوالت شرح - 7- 7

 بخـش  يهـا  گذاري سرمایه در ولی است برخوردار ویژه اهمیت از مختلف يها گذاري سرمایه درمحیطی  زیست تحوالت
 تحـوالت  شـرح  بخـش  در .اسـت  مشـهودتر  وتـر   ملموس ارتباط این زیست، محیط و آب بین تنگاتنگ پیونددلیل  به آب

   :از عبارتندها  مجموعه این .شود درج باید مجموعه سهمحیطی  زیست
 دهد گذاري رخ می ي سرمایه تحوالتی که در وضعیت محیط زیست در نتیجه −

 شود نامطلوب محیط زیست انجام می کردن تحوالت اقداماتی که در جهت خنثی −

  ي اقدامات هزینه −
 تـا  بگیـرد  قـرار  نظـر  مد نخست بند دو است الزم قسمت این در .است شده اشارهها  هزینه مورد بهها  هزینه بخش در

 زیسـت  محیط نابسامانیهاي اصالح جهت در کارهایی چه وشود  می مواجه تحوالتی چه با زیست محیط که شود مشخص
 وضـعیت  کـه  اسـت  این شود عنایت آن به باید زمینه این در که مهمی موضوع .پذیرد صورت باید پروژهراي اج جریان در

 تحلیـل  در بایـد  استانداردها این رعایت نظر از يگذار سرمایه وضعیت ومحیطی  زیست استانداردهاي نظر از زیست محیط
  .شود مطرح زیست محیط وضعیت
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صل هشتم ش شرح -ف   بازاریابی و فرو

  کلیات - 1- 8

 راهبردهایی با محصول فروش .است يگذار سرمایه يها هزینه بازپرداختراي ب درآمد ایجاد اصلی محور واقع در فروش
 هـاي محور .گـذارد  مـی  اثـر  فـروش  میزان بر نهایت در راهبردها این وپذیرد  می صورت شد بحث گذشته يها فصل در که

 .است شده بررسی زیر در فروش بر اثرگذار اصلی

  راهبرد بازاریابی -2- 8

 بـالقوه ي  کننـده  مصـرف  به محصول ،بازاریابی با .است فروش بر اثرگذار راهبردهاي ینتر اصلی از یکی بازاریابی راهبرد
 .شـود  بـرآورد  بازاریـابی  ياهـ  هزینه است الزم بازاریابیراي ب برگزیده روش به عنایت با بخش این در .شود می شناسانیده

  .شود تکمیل )1-8( جدول باید کار اینراي ب

  )ماه در ریال( بازاریابیي  هزینه برآورد -1- 8 جدول
  -------ي  ، نسخه13-- /--/--: تاریخ تهیه
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                        هاي بازاریابی کل هزینه 
                        نیروي انسانی ي هزینه  
                        ي مواد و ملزومات  هزینه  
   -----                        
   -----                        
                          
                          
                          
                          
                        هاي بازاریابی سایر هزینه  
                        ي بازاریابی نشده بندي هاي دسته هزینه  
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  روش فروش -3- 8

 يهـا  روش بایـد  بخـش  ایـن  در .است شده انجام اصلی يها بحث امکانات و محصولي  عرضه يها روش انواع مورد در
ـ  .شود ارائه اعداد و ارقام از استفاده با فروش کل در ها آن سهم و فروشراي ب برگزیده  سـاختار  ابتـدا  بایـد  کـار  ایـن راي ب

 هریـک  به فروش درصد و عرضه منطق جدول این در .شود می انجام )2-8( جدولبراساس  کار این .شود مشخص فروش
 سـتون  در قـرارداد  ایـن  اسـت،  شده منعقد گروهی با خاصی قراردادکه  درصورتی .شود می مشخص اقتصادي يها بخش از

 ثبـت  ،شـود  پـذیر مـی   امکـان  عرضـه  نوع این که ییها زمان عرضهي  دوره ستون در .شود می مشخص مدارك وها  پیوست
  .شود می مشاهده قابل فروش ساختار جدول در محصولي  عرضه عملیات تصویر ترتیب این هب .گردد می

  ساختار فروش -2- 8جدول 

 دریافت بخش  روش شرح  ردیف
  کننده

 کل از سهم
 روش  عرضهي  دوره  (%) عرضه

  گذاري قیمت
 وها  پیوست
  مدارك

    -----     %--  دولت  ي منابع آب شرب به مناطق شهري عرضه  
   -------    --%    -----   
   -------   --%    -----   
   -------   --%    -----   
   -----    %--  کشاورزان  ---- ي آب کشاورزي به  عرضه  
   -----   --%    -----   
   -----   --%    -----   
      --%    -----   
     -----  --%    -----   
     -----  --%    -----   
     -----  --%    -----   
     -----  --%    -----   
    --- --  --%    -----   
   -----    %--  -----   هاي صنعتی  ي آب براي فعالیت عرضه  
              
  
 جدولبراساس  که فروش مقدار و قیمت جداول از استفاده با را فروش مبلغتوان  می فروش ساختار جدول به عنایت با

 .نمـود  محاسبه بررسیي  دوره تمامراي ب را محصول فروش از حاصل درآمد نتیجه در و کرد برآورد ،شود می تهیه ساختار
 جـداول  این در .است شده آورده فروش از حاصل درآمد و فروش مقدار فروش، قیمت ،)5-8(و ) 4-8(، )3-8( جداول در

 قابـل  يبـردار  ي بهـره  دوره طـول  در آب قیمـت  اسـت،  آب انـواع  يگذار سرمایه از حاصل محصول که است این بر فرض

 مطـرح  کـه  بـازاري  به را آب است، شده انتخاب مورد هر در که منطقی به عنایت با دتوان یگذار م سرمایه و است تشخیص
 محصـول  نوعبراساس  باید قسمت این درارائه شده  جداول باشد، نظر مد متفاوتی محصولکه  درصورتی .بفروشد ،شود می

 درآمـد  بـه  رسـیدن  روش صـورت  هـر  در .بدهـد  نشان را ها آن فروش مقادیر و جدید محصول انواع قیمت تا شود تعدیل
  .است شده بیان حاضر جداول در که است شکلی همین به فروش
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  )عرضهمترمکعب  هر ازاي به ریال( محصول فروش قیمت - 3- 8 جدول
  -------ي  ، نسخه13-- /--/--: تاریخ تهیه
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              ي منابع آب شرب به مناطق شهري عرضه  
   -------              
   -------             
   -------             
                
              ---ي آب کشاورزي به  عرضه  
   -----             
   -----             
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
              هاي صنعتی  ي آب براي فعالیت عرضه  
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  )عرضه واحد ازاي به ریال( محصول فروش قیمت -4- 8 جدول
  -------ي  ، نسخه13-- /--/--: تاریخ تهیه
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              ي منابع آب شرب به مناطق شهري عرضه  
   -------              
   -------             
   -------             
              ---ي آب کشاورزي به  عرضه  
   -----             
   -----             
                
              هاي صنعتی  ي آب براي فعالیت عرضه  

  )سال در ریال میلیون( محصول فروش درآمد - 5- 8 جدول
  -------ي  ، نسخه13-- /--/--: تاریخ تهیه
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              ي منابع آب شرب به مناطق شهري عرضه  
   -------              
   -------             
   -------             
              ---ي آب کشاورزي به  عرضه  
   -----             
   -----             
                
              هاي صنعتی  ي آب براي فعالیت رضهع  
              کل درآمد حاصل از فروش محصول  
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  مشتري جلبي  نحوه و تبلیغات - 4- 8

 مطالعـات  وگـذار   سـرمایه  منطـق براسـاس   و اسـت  شـده  مشـخص  مرحله این تا برگزیده روش ،هم تبلیغات مورد در
 قسمت این در نتیجه در .دهد می ترجیح را تبلیغات نوع چه که است رسیده نتیجه این بهگذار  سرمایه پیشین يها قسمت

  .است شده انجام )6-8( جدول در کار این .شود ارائه و محاسبه تبلیغات ي برگزیده نوع يها هزینه باید فقط

  )ماه در ریال( تبلیغاتي  هزینه برآورد -6- 8 جدول
  -------ي  ، نسخه13-- /--/--: تاریخ تهیه

  بازاریابی در موجود خطرات -5- 8

 نگـرش  شـامل  درونی عوامل .شوند می تقسیم بیرونی و درونی گروه دو به خطر ي برانگیزنده عوامل ،بازاریابی مورد در
 مشابه عواملی و موضوع مورد در کافی نکردن هزینه کار، و کسب طمحی با ناآشنایی مدیریت، جانب از موضوع بر نادرست

 حضور با مخالفت وجود  بازاریابی، هاي گفته به نسبت تفاوت بی و سخت اجتماعی ساختار شامل بیرونی عوامل .است آن
 کـه  بیاورد ارب به زیادي مشکالت خود جاي در دتوان می عوامل این از یک هر .است قبیل این از مواردي و خصوصی بخش

 در کـه  جـا  آن از .کنـد  عمـل  بازدارنـده  عامـل صورت  به باشد، داشته تقاضا بر مثبتی اثر بازاریابیکه  جاي آن به نهایت در
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                        هاي تبلیغات کل هزینه  
                        ي نیروي انسانی هزینه  
                        ي مواد و ملزومات  هزینه  
   -----                        
   -----                        
   -----                        
   -----                        
   -----                        
   -----                        
                        هاي تبلیغات هزینه سایر  
                        ي تبلیغات نشده بندي هاي دسته هزینه  
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 سـالمت  و رفـاه  بدهد نشان که باشد مثبت ویژگی یک دتوان می رفاهی بعد از آب مصرف موضوع آب، بخش مانند بخشی
 در موجـود  خطـرات ) 7-8( جـدول  در .باشد کننده نگران دتوان می مصرف این بر منفی اثر است، نهاده بهبود به رو جامعه

  .است شده آورده بازاریابی

  بازاریابی خطرات - 7- 8 جدول
  ------ي  ، نسخه13-- /--/--: تاریخ تهیه

  مدارك و پیوست  اصالح يها روش  خطر شدت  خطر نوع  بازاریابی ي رویه شرح  ردیف
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صل نهم   کار سازماندهی و مدیریت -ف

  کلیات -9-1

 انگـذار  سـرمایه  و دولتجاي  به خصوصی انگذار سرمایه عمومی، يها فعالیت در خصوصی يگذار سرمایه يها پروژه در
 يهـا  فعالیـت  مدیریت .است بزرگ بسیار مقیاسی عرفي  قاعده به ها آن عمل مقیاس کهپردازند  می ییها فعالیت به دولتی
 خود کنترل مدیریتی يها ي فعالیت مجموعه نشود، عنایت ها آن به اگر که دارد نیاز خاصی فنون و مهارت به بزرگ بسیار

 در .شـود  دیـده دقـت   بـه  پروژه در ها آن حضوري  نحوه و مدیران کاري تباطار است الزم وصف این با .دهد می دست از را
 .است شده داده توضیح چارچوب این به مربوط مطالب بعد يها قسمت

  مدیریت و مدیران هویت و وضعیت شرح - 9-2

 دتوان می هک است معیارهایی از یکی پروژه در کاريي  سابقه داشتن و پروژه با کاري ارتباط دیدگاه از مدیران بر نگرش
  :شود تکمیل )1-9( جدول است الزم کار اینراي ب .باشد کار توفیق عامل

  مدیریت و مدیران هویت و وضعیت شرح - 1-9 جدول
  ------ي  ، نسخه13--/--/-- : تاریخ تهیه 

  مدارك و پیوست  بحران مدیریتي  سابقه  مشابه مدیریتي  سابقه  مربوط کاريي  سابقه  مدیر نام  ردیف
            
            
            
            
            
            
            

  طرح در مالکیت شرح - 9-3

 قابـل هـا   تحلیـل  در سـاختار  آن بـه  مربـوط گیري  تصمیم يها روش تا شود مشخص باید هم طرح در مالکیت ساختار

 و یخـارج  داخلـی،  گروه سه به دتوان می آب قانونبراساس  يگذار سرمایه در مالکیت در ممکن ساختارهاي .باشد ردیابی
 عضو عمومی سهامی خصوصی خصوصی،کلی  به ،از عبارتند ممکن يها گروه داخلی مالکیت گروه در .شود تقسیم ترکیبی
 و ،)دولتـی  بخـش  بـا  تنگاتنـگ  ارتباطات با خصوصی ظاهر در يها زمانسا یعنی( دولتی شبه بهادار، اوراق بورس سازمان
 بـه  وابسـته  و دولتی خصوصی، ندتوان می انگذار سرمایه خارجی گروه در .)دولت با مستقیم پیوندراي دا معنی به( عمومی

 انگـذار  سـرمایه  از خـارجی  و ایرانـی  طـرف  دو ،زیـاد  احتمـال  بـه  مختلط گروه در آخر دست .باشندالمللی  بین نهادهاي
  .بود خواهند خصوصی
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 برگزیـده  دولتـی  شبه داخلی گروه زا بالقوه انگذار سرمایه ینتر مهم آب بخش يها گذاري سرمایه در کهرسد  نظر می به
  .دارد وجود دولتی شبه بخش در که است کافی مالی امکانات وجود رویکرد، این اصلی دلیل .شوند می

  ها آن درمورد اطالعاتي  ي ادامه نحوه و عاملهیات  و مدیرهي هیات اعضا - 9-4

 از اسـتفاده  با .است شده وردهآ قبلی يها بخش در شرکت عاملهیات  و مدیرههیات  اعضاء مشخصات فهرست جدول
 در تغییـر  اسـت،  دولتـی  شبه گروه از بالقوهگذار  سرمایه که جا آن از .برد پی گروه مدیران وضعیت بهتوان  می فهرست این

ـ  می مدیران ماهیت از اطالعات دریافت تداوم نداشتن اوصاف این با .دهد رخ سادگی به دتوان می مدیران  عامـل  یـک  دتوان
  .کند می مشخص را مدیران و مدیرههیات  اعضاء وضعیت زیر جدول .شود محسوب رخطي  بالقوه

  شرح وضعیت حضور مدیران در هیات مدیره -2-9جدول 
  ------ي  ، نسخه13--/--/-- : تاریخ تهیه 

هیات  در سمت  مدیر نام ردیف
  مدیره

 سهامداري درصد
  بنگاه در اصالتی

 و وکالتی سهامداري درصد
  مدارك و پیوست   مدارسها اشخاص جزییات

            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            

  مدیریت به مربوط حمایتی خدمات - 9-5

 بتواننـد  تا دارند می دریافت دولت از راها  حمایت انواع اغلب عمومی يها فعالیت در خصوصی يگذار سرمایه يها طرح
 هـم  مـدیریتی  حمـایتی  خـدمات  دریافـت  شـامل  حمایتی پوششهاي انواع .کنند حذف را عمومی فعمنا شکل بهترین به

 بنگاهي  اداره سازي مطلوبراي ب انگذار سرمایه و است بزرگ بسیار مواردتر  بیش درها  گذاري سرمایه مقیاس زیراشود  می
 خـدمات  ایـن  گـاه  هـم  تخصصـی  يهـا  بنگـاه  ،دولتـی  انگذار سرمایه و دولتجز  به .کنند می پیدا نیاز پوششی خدمات به

 يهـا  حمایـت  انـواع  کـردن  مشـخص  قسمت این از هدف .دهند می ارائه مدیران بهاي  صورت حرفه به را مدیریتی حمایتی
 .دارد وجـود  سیسـتم  در تخصصـی  يهـا  فعالیـت  انـدازه  چـه  تـا  طـرح  جریان در که شود معلوم تا است مدیران دریافتی
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 وضـعیت  این )3-9( جدول .بدهد پوشش هم را مدیران کمکی يها برنامه و مدیریتی هايافزار نرم عانوا دتوان ها می حمایت
  .کند می مشخص را

  مدیریت به مربوط حمایتی خدمات انواع شرح -3-9 جدول
  ------ ي  نسخه ،13--/--/-- :تهیه تاریخ
  مدارك و پیوست  هزینه  حمایت دریافت مدت  کننده ارائه مقام  حمایتی خدمات شرح  ردیف
  ----  قرارداد  ندارد  طرحي  دوره  --- وزارت   مدیریتی هاي کمک  
  ---  قرارداد  ریال ---   ساالنه عضویت  -- شرکت   مدیریتی اطالعات سیستمافزار  نرم  
   -----          
   -----          
   -----          
   -----          
            
            
            

  مدیران توسط فعالیت به سازماندهی - 9-6

 در برنامـه  ایـن  .شـود  مـی  عنایت آن بهتجاري  -مالی گزارش در که است عواملی از دیگر یکی مدیران کاريي  برنامه
 نمـودار  از کـه  اسـت  مختلـف  يهـا  قسـمت  شـامل  سـازماندهی  .شود می دیده مدیران توسط فعالیت به سازماندهی قالب

 مستنداتی .پردازد می نیز گیري گزارش و موضوع بر نگرشي  نحوه مانند ییها موضوع به نهایت در وشود  می آغاز سازمانی
 در .بدهـد  پوشش را خود کاريي  مجموعه با مدیریت ارتباط و سازمانی رفتاري روال بایدشود  می ارائه قسمت این در که
 سـازمان  بـه  عنایـت  بـا  مـوارد  این از بسیاري که است این مسلم قدر ولی است شده مشخص مجموعه این از مواردي زیر

  .شود می مشخصها  گروه کار و سازي  نحوه و بنگاه

  ------ ي  نسخه ،13--/--/-- :تهیه تاریخ

    

 نمودار سازمانی تفصیلی در این قسمت گذاشته شود. 
  

  بنگاه به مربوط تفصیلی سازمانی نمودار -1-9 نمودار

 بـر  یتمـدیر  کنتـرل ي  نحوه و مدیران نظر زیر ادارات و کارکنان تعداد کارکنان، با مدیران و مدیران بین ارتباط شرح
 اسـت  الزم اسـت،  بنگـاه  سـازمانی  سـاخت  تـابع  مـوارد  این که جا آن از .شود داده شرح قسمت این در باید همها  بخش

 سـازمانی  سـاختار  ضـعف  و قـوت  نقاط باید مطالبي  ارائه در که است ذکر قابل .شود ارائه مطالب بنگاه وضعیتبراساس 
  .شود بررسی و بحث
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  یتمدیري  نحوه از برخاسته خطرات -9-7

ـ ویـژه   بـه  مـدیریت، ي  نحـوه  از برخاسـته  خطرات موارد است الزم مدیریت نقش نهایی ارزیابی در  بـه  دسـتیابی راي ب
 نـوع  این که ییها فرصت حال عین در و بگیرد قرار عنایت مورد منابع، کنترل و فروش هدف به رسیدن تولید،بندي  زمان

  .شود تکمیل )4-9( جدول است الزم کار اینراي ب .شود ارزیابی ،آورد می فراهم پروژه يها هدف به دستیابی در مدیریت

  مدیریتي  نحوه از برخاسته يها فرصت و تهدیدها و خطرها ارزیابی -4-9 جدول
  ------ي  ، نسخه13-- /--/--: تاریخ تهیه

  ها فرصت  خطرها  ردیف
  ها نشانه  نوع  ها نشانه  نوع

          
          
          
          
          
          
          
          

  ي اجرا سازمان کار در دوره -9-8

ـ  .دارد تفـاوت  يبـردار  ي بهره دوره در و پروژه انجام زمان در سازمانی کار و ساز وضعیت متعدد موارد در  روشـن راي ب

 ارتباط این در .شود مشخص آن از بعد زمان در و پروژهراي اجي  دوره در کار سازمان است الزم بنگاه سازمانی رفتار شدن
  :شود مشخص زیر موارد است الزم

 ؟دارد تفاوت بنگاه مدیریت با پروژه مدیریت پروژه،راي اجي  دوره در آیا −

 ؟است چگونه آن مدیریت و پروژهراي اج مورد درگیري  ي تصمیم نحوه −

 ؟شود می بازبینی بار یک وقت چند هر پروژهبندي  ي زمان برنامه −

 چیست؟ کار روال و دارد وجود سازمانی چه پروژه کردعمل با ارتباط در اقتصادي تحوالت ارزیابی مورد در −

 داشت؟ خواهند حضور يبردار بهره جریان در پروژه مدیریتی نیروي از درصد چند −

 وجود يبردار ي بهره دوره با پروژهراي اجي  دوره در کارکنان و مدیران بین ارتباطي  نحوه بین تفاوتی چه −
 دارد؟

 امکـان  شود، انجامتر  بیش سرعت با انحرافها مورد درها  گیري تصمیم و باشد تر هپیوست سازمانی ارتباط هرقدر عمل در
 مالی منابعي  کننده تامین مقام به بهتري تصویر نهایت در مدیریت و بود خواهدتر  بیش ذکرشدهبندي  زمان در کار تکمیل

  .داد خواهد ارائه
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  برداري بهرهي  دوره در کار سازمان - 9-9

 دوامي  نحـوه  ،گیـرد  مـی  قـرار  نظر مد عمومی يها فعالیت در خصوصی يها گذاري سرمایه در که ییها موضوع از یکی
 در خصوصی يگذار سرمایه به نیاز مورد در که ییها گزارش اغلب .است خصوصی يگذار سرمایه شدن فعال از بعد فعالیت
 هم دولت و دارد نیازها  گذاري سرمایه عنو این به جامعه که دارد عنایت نکته این به است، شده تدوین عمومی يها فعالیت

 وارد دولـت جـاي   به خصوصی انگذار سرمایه است الزم بنابراین .ندارد اختیار در جامعه نیازهاي برآوردنراي ب کافی منابع
 ها دولت از کاري ماهیت نظر از خصوصی انگذار سرمایه کهشود  می کشانیده نکته این بهها  بحث مواردي در .شوند فعالیت

 بحـث  محـور ها  بررسی وها  گزارش از تعدادي در .شود می مند بهره ها آن حضور از معهجا اینبنابر وکنند  می عمل کارآمدتر
 دولتی يها فعالیت در خصوصی انگذار سرمایه يگذار سرمایه که کند کاري باید دولت که است شده کشانیده نکته این به

   :که است شده گفته يگذار سرمایه قانون در مثالن عنوا به .باشد داشته قبولی قابلي  هزینه
شود و براي تضمین این کار هم  گذار تخصیص داده می هاي موجود، به سرمایه جز حقابه تمام آب استحصالی، به −

 . شود نام وي صادر می سند آب به

خص خواهنـد  هاي موجود پیش از احداث تاسیسات از نظر حجم و زمان مصرف مشـ  براساس این قانون، حقابه −
اسفند  16ي آب مصوب  شد و همچنان در اختیار وزارت نیرو باقی خواهند ماند تا براساس قانون توزیع عادالنه

 . داران قرار بگیرد و سایر قوانین مربوط در اختیار حقابه 1361

یسـات  هـاي آبخـور ایـن تاس    عنوان زمـین  هاي ملی و موات که براساس مطالعات طرح به در همین راستا زمین −
اي  هـاي منطقـه   اجتماعی منطقه با قیمـت -یافته و شرایط اقتصادي شود، متناسب با آب تخصیص محسوب می

ها توسط وزارت امور اقتصادي و دارایی معین  این قیمت. گذاران واگذار خواهد شد پیش از تاسیسات به سرمایه
 . گردد گذاران واگذار می برداري به سرمایه شود و توسط وزارت جهاد کشاورزي در شروع بهره می

 .برداران یا به وزارت نیرو واگذار خواهد شد قیمت توافقی به بهره آب مازاد بر اراضی واگذارشده به −

گـذار   شود، در حد سند آب صادره، متعلـق بـه سـرمایه    ها حاصل می گذاري ي این سرمایه حقوقی که در نتیجه −
شرح قـرارداد مصـرف    لگوي اقتصادي مورد توافق با وزارت نیرو، بهتواند با انتخاب ا گذار می خواهد بود و سرمایه

 .فروش برساند یا به دکن

بـرداري در   ي بهـره  شـود، در دوره  ها حاصل می گذاري ي این سرمایه ي مستحدثات و حقوقی که در نتیجه کلیه −
 .گذار خواهد بود که طبق ضوابط از آن استفاده نماید اختیار سرمایه

هـا و سـایر    هاد کشاورزي و نیرو بر حسب مورد مکلفند براساس قرارداد منعقده در مورد هزینههاي ج وزارتخانه −
ها را براساس قانون تملـک اراضـی تملـک نمـوده و      گذار، محل احداث تاسیسات و اجراي طرح موارد با سرمایه

 .گذار قرار بدهند براي اجراء در اختیار سرمایه
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ي اسـتهالك   بـرداري از تاسیسـات و اراضـی واگذارشـده در دوره     شد، بهرهخارجی با ،گذار که سرمایه درصورتی −
ي  اولویـت در ادامـه  . گیـرد  گذار خواهد بود و پـس از آن در اختیـار دولـت قـرار مـی      ي سرمایه برعهده  سرمایه

 .است دگذار ي استهالك سرمایه با سرمایه برداري از تاسیسات ایجادشده بعد از دوره بهره

 اصـالحی  نظـرات  ایمنی، و فنی معیارهاي و ضوابط چارچوب در موظفند کشاورزي جهاد و نیرو يها وزارتخانه −
 .نمایند ملحوظ طرح در را انگذار سرمایه

شود  می داده قرار قانون پوشش تحت امکانات دریافت نظر ازگذار  سرمایه ،شود می مشاهده قانون متن از کهطور  همان
 کـه  امکاناتی از و بشناسد را خود راه است قادرگذار  سرمایه ي،بردار بهره زمان به دنرسی از بعد که است این بر فرض ولی
 کـه  است اینشود  می مطرحها  بحث در ندرت به چه آن .بکند استفاده نحو بهترین به است، شده داده قرار وي اختیار در

 نخسـتین  از یکـی  کارآمـد  سازمان یک دنکر درست و شود تجهیز بایدگذار  سرمایه مطلوب، يبردار بهره به رسیدنراي ب
  .است توفیق این الزامات

 وگذارد  می اثر بالقوه بنگاه یک بر متعددي عوامل .باشد پرابهام و پیچیده بسیار عملی دتوان می کار و کسب یک شروع
 مالکـان  هـاي  لیمشـغو  دل از بعضـی  .باشـند  داشـته  عنایتدقت  به عوامل این به باید فعالیت شروع از پیش بنگاه مالکان
 و کسب و حرفه به باشد، داشته مالی ماهیتکه  آن از بیش که دارد وجود هم دیگري متعدد عوامل ولی دارد مالی ماهیت

 چگونه یا باشد چه بنگاه نام که این مانند ،گیرند کم می دست را ها آن مردم از بزرگی ي عده شاید که عواملی .نگرد می کار
 اندرکاران دست و مالکان دلمشغولی عامل دتوان می بنگاه فعالیت شروع زمان در است، شده حاصل کار و کسب مجوزهاي

 بـا  اندرکاران دست و مالکان تا شود بااهمیت بس موضوعی کار و کسب طرح تدوین کهشود  می سبب ها نگرانی این .باشد
 و کسـب  بر حاکم قوانین که است این اقعو امر .باشند داشته خود روي پیش وضعیت از تر روشن يانداز چشم آن بر تکیه

 بـر  انکارناپـذیر  يتـاثیر  محلـی  يهـا  ویژگی صورت هر در و دارد را خود ماهیت جهان از نقطه هر در فعالیت محیط و کار
  .گذارد می باقی بنگاه

 اثـر  فروشي  برنامه شدن برآورده بر که است عواملی از یکی يبردار بهره زمان درگذار  سرمایه سازمان وضعیت بررسی
 زمـان  در بـازار  مداوم ارزیابیراي ب الزم هاي مکانیزم تا شود اصالح سازمانیریزي  برنامه است الزم کار اینراي ب .گذارد می

ي  دوره درگـذار   ي سـرمایه  مجموعه به سازماندهی .باشدپذیر  امکان دائمیصورت  به سودآور موارد شناسایی و يبردار بهره
  .است کار و کسب يها طرح اصلی يها هخواست از يبردار بهره

  :شود مشخصدقت  به زیر موارد است الزم يبردار ي بهره دوره در کار سازمان مورد در
 در برگزیده سازمانی شکل يها مزیت ذکر با فعالیت نوع به برازندگی نظر از کار کسب واحد رفتاري جزییات −

 کار و کسب يها شکل سایر مقابل

 سازمان شدن بزرگي  نحوه شامل وتفصیل  به دهد انجام است یلما سازمان که فعالیتی −

 به عمل در دتوان می و است توجیه قابل است، برگزیده خودراي ب سازمان که ییها برنامه که نکته این توجیه −
 .شود منجر سازمان دوام
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اي  سرمایه منابعخواهد  می چگونه سازمان که این و يبردار ي بهره دوره در سازمان بازاري تحقیقات وها  برنامه −
 کند ایجاد خود درون از پایدار

 انسانیي  سرمایه انباشت چگونگی و متخصصان از استفادهي  نحوه شامل سازمان انسانی نیروي تجهیزي  برنامه −
 سازمان درون در

 و مادي هاي سرمایهي  راي توسعهب را تخصصی مدیریت روشی چه با که این و سازمان مدیریتی يها برنامه −
 گرفت خواهدکار  به سازمان در انسانی

 يها روش و شود پرداخته یافته توسعه بنگاه یک ایجادراي ب باید که ییها هزینه شامل سازمان مالی يها برنامه −
 هر از و برسد ممکن حد باالترین به سازمان کارآیی نهایت در که نحوي به سازمانی و اداري يها هزینه کنترل

 شود استفاده نحو بهترین به زمانسا در شده مصرف ریال

 سازمان چه آن از مثالعنوان  به و مدت میان ي آینده در سازمان وضعیتانداز  چشم از سازمان نمسووال منظر −
 یافت خواهد دست آن بهاندازي  راه از بعد سال پنج در

 کهدهد  می نشان یاکند  تایید می را سازمان يها برنامه وها  خواسته که مستنداتیي  کلیه و مدارك و اسناد −
 پایا و پویا سازمانی آینده در ندتوان می و دارنداند  کرده اعالم که را چه آن به دستیابی توان ،سازمان نمسووال
 .باشند داشته

 کـه کننـد   مـی  تـالش  خصوصـی  انگـذار  سـرمایه  به خود يها گذاري سرمایه واگذاري زمان درها  دولت خالصه،طور  به
 يگذار سرمایه به حوزه آن در که بکشاننداي  حوزه به را انگذار سرمایه این تا سازند مطلوب ها آنراي ب ارها  گذاري سرمایه

 شـروع  از بعـد ي  دوره در انگـذار  سرمایه فعالیت دوام بحث نیاز، مورد حد در مالی منابع کسبراي ب تالش در .دارند نیاز
 فرض این .است يگذار سرمایه توفیق موارد ینتر اصلی از یکی وضوعم اینکه  آن حالشود  می خارج اولویت از يبردار بهره

 شکل بهترین به دتوان می فعالیتراي ب را کار سازمان و است درست برایش چیز چهداند  می خود خصوصیگذار  سرمایه که
 کـه  برسـاند  نظر این به راها  دولت ،يگذار سرمایه انجام از بعد تنها شاید که است بینانه خوش بسیار فرضی نماید، تنظیم
 نظـر  مـد  کـار  ابتداي همان از باید که دارد نیاز خاص رفتاري و سازمانی الزامات به خصوصی انگذار سرمایه فعالیت تداوم

  .است گرفته می قرار
 نهمـا  از بایدگذار  سرمایه ي،بردار بهره شروع از بعد ،سازمان فعالیت مورد در بحث در کهرسد  نظر می به نگرش این با
کـار   بـه  سـازماندهی راي ب و مشخص را زیر موارد باید کار اینراي ب .کند مدون را خود کاريي  برنامه يگذار سرمایه شروع
  .کندریزي  برنامه

هـا اسـت؟    شود، کدام فعالیت هاي سازمان افزوده می برداري از طرح به فعالیت هایی که بعد از بهره انواع فعالیت −
کـه   گویـد  کم از چنـدین فعالیـت سـخن مـی     گذاري دست گفت که قانون سرمایهدر پاسخ به این پرسش باید 

 : عبارتند از
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 آبفروش  •

 آبخورهاي  استفاده از زمین •

 شود هاي مورد بحث حاصل می گذاري ي سرمایه استفاده از مستحدثات و حقوقی که در نتیجه •

 شود ها حاصل می گذاري استفاده از حقوقی که از سرمایه •

 بـه  زمـان  این که است بدیهی باشد؟ دتوان می اولیه يگذار سرمایه شروع از بعد مدت چهها  یتفعال شروع زمان −
 دریافـت  وهـا   انـدازي فعالیـت   راي راهب الزم زمان مدت بهتوان  می جمله آن از که دارد بستگی مختلفی عوامل

 .کرد اشاره اولیه يها گذاري سرمایه تکمیلراي ب الزم زمانیي  دوره و آن شروعراي ب مختلف مجوزهاي

 به را وابسته يها گذاري سرمایه ثمررسیدن به و اصلی يگذار سرمایه تکمیل بین زمانی ي فاصلهتوان  می چگونه −
 داد؟ کاهش حد ینتر کم

 است؟ چقدر وابسته يها گذاري سرمایه رسانیدن ثمر بهراي ب نیاز مورد يگذار سرمایه مقدار −

گیـرد تـا چـه     گذار قرار می هاي وابسته در اختیار سرمایه گذاري براي سرمایه عامل یارانه و تخفیف در امکاناتی که −
 اندازه است؟

 ایـن کـه   آن یـا  کنـد  تجهیـز  ارزانتـر  مـالی  منـابع  هم وابسته يها گذاري راي سرمایهب دتوان گذار می سرمایه آیا −
 نماید؟ ارائه بانک به طرح یک قالب در اصلی فعالیت به پیوسته فعالیتعنوان  به راها  گذاري سرمایه

 شود؟ رفتار باید چگونه وابسته يها گذاري تجاري سرمایه -مالی مطالعات وسنجی  امکان مطالعات مورد در −

 خطرآفـرین  عوامـل  بـا  انـدازه  چه تا عوامل این و است کدام وابسته يها گذاري راي سرمایهب خطرآفرین عوامل −
 دارند؟ شباهت و نزدیکی اصلی يگذار راي سرمایهب

هـایی   هاي پیشنهادي باید اخذ شود و دریافت این مجوزها با چـه دشـواري   ه نوع مجوزهایی براي فعالیت در زمینهچ −
 همراه است؟

هـایی   شود چه ویژگی تواند از همان شروع فعالیت دریابد که امتیازهایی که به وي پیشنهاد می چگونه بنگاه می −
اي کـه وزارت دارایـی    عنـوان مثـال قیمـت منطقـه     یاز است؟ بهراستی امت ها تا چه اندازه به دارد و این ویژگی

 کند تا چه اندازه قیمت مطلوبی است و چقدر عامل بخشودگی و امتیاز در آن وجود دارد؟ پیشنهاد می

 بر اندازه چه تا دریافتی این و است چقدر عمومی طرح در يگذار سرمایه جریان درگذار  سرمایه دریافتی خالص −
 ؟گذارد می اثر يگذار یهسرما شدن مطلوب

 امکانـات  اسـت  قـادر  چگونـه  و دهد انجام را پیوسته يها فعالیت است قادر خصوصیگذار  سرمایه اندازه چه تا −
  نماید؟ تجهیز راها  فعالیت وها  گذاري سرمایه اینراي ب نیاز مورد سازمانی و تخصصی

ـ  اي برنامه فعالیت شروع مانه ازگذار  سرمایه است الزم کهدهد  می نشانها  پرسش این بررسی  سـازمانی  تجهیـز راي ب
 امـري  وابسـته  يهـا  راي فعالیتب کار و کسب طرح یک وجود دیگر عبارت به .کند آغاز را پیوسته يها فعالیت انجامراي ب

   .شود می منجر اصلی يگذار سرمایه شکست به آن از اجتناب که است
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  جرااي  دوره در اصلی اقدامات ،ها اولویت زمانبندي، - 9-10

ي پـیش   این برنامه باید تمـام دوره . بندي تفصیلی ارائه شود ي زمان گذاري الزم است برنامه براي انجام فعالیت اصلی سرمایه
گـذاري از آن جهـت در ایـن     ي زمـانی پـیش از سـرمایه    دوره. گـذاري را شـامل بشـود    ي سرمایه گذاري و دوره از شروع سرمایه

کند و از سوي دیگر روال سـرعت حرکـت و اجـراي     گذاري مستندسازي می سو براي سرمایه شود که از یک بندي آورده می زمان
عنوان مثال اگر ساخت یـک سـد سـه     به. بندي در واقع بسیار کوتاه است واحد زمانی براي جدول زمان. دهد ها را نشان می برنامه

تر، حتی از واحـد زمـانی    مدت هاي کوتاه براي طرح. باشد بندي باید ماهانه ریزي در جدول زمان سال زمان نیاز دارد، واحد برنامه
. شـود  هم گفته می) Gant Chart(چارت  ي تفصیلی زمانی گانت گاه به این برنامه. شود ي زمانی استفاده می هفته هم براي برنامه

هایی که بـراي ایـن    برنامه. شود هاي کنترل و مدیریت پروژه استفاده از برنامه است بندي تفصیلی بهتر ي زمان براي تدوین برنامه
  :شود بندي می شرح زیر تقسیم ترین حالت به پنج گروه به تواند مورد استفاده قرار بگیرد، در کلی نوع کارها می

 بودجـه،  مـدیریت  هزینـه،  کنتـرل  ،2بندي زمان يها برنامه انواع هاافزار نرم این :1افزارهاي مدیریت پروژه نرم -1
 .دهنـد  می انجام را سیستم مدیریت یا مستندسازي و کیفیت مدیریت ارتباطات، مددرسانی، منابع، تخصیص

 .است تفصیلی و بزرگ يها راي پروژهب ها این تخصصی کاربري

 هـدف  بـه  تـا کننـد   مـی  کمک دارند مشترکی فعالیت که گروهی به هاافزار نرم این :3افزارهاي مددرسان نرم -2
 در .آورنـد  مـی وجود  به را 4رایانه به متکی گروهی کارهايي  ایهپ بحث مورد هايافزار نرم .برسند خود مشترك

 تـدارك  قبیـل  ایـن  از رفتارهایی و کتبی گوي و گفت سازي، تقویم الکترونیکی، پست از استفاده هاافزار نرم نوع این
 .است شده دیده

در  هـا  آنراه بـا سـوابق   ها و مباحـث ردیـابی و همـ    افزارها موضوع در این نوع نرم: 5ها هاي ردیابی موضوع سیستم -3
شـوند و سـازمان    ها و مباحث در همه حال براي سازمان بااهمیت تلقی می این موضوع. شوند افزار نگاهداري می نرم

سیسـتم بلـیط    هـا  آنها که گاه بـه   در این سیستم. بپردازد تا مشکالت خود را کاهش بدهد ها آنعالقه دارد که به 
 .شود ها ثبت می شود، برخی اطالعات کاربردي همراه با موضوع م گفته میه 7یا سیستم بلیط واقعه 6مشکالت

 بـا  تـا کننـد   مـی  استفاده اي مشاوره يها شرکت را هاافزار نرم نوع این :8افزارهاي مدیریت پرتفوي پروژه نرم -4
 اسـت  ایـن  ثبحـ  مورد هايافزار نرم کار روال .بدهند انجام را خود يها پروژه مدیریت بتوانند ها آن از استفاده

 يتـر  انداز شـفاف  چشم بتوانند ها آن کمک با تاکنند  می تعریف رافنی  دانش و فنون ارزشها، ازاي  مجموعه که

                                                       
1- Project Management Software = PM 
2- Scheduling 
3- Collaborative Software = C 
4- Computer Supported Cooperative Work 
5- Issue Tracking System = IT 
6- Trouble Ticket System 
7-  Incident Ticket System 
8- Project Portfolio Management = PPM 
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 ایـن  از اسـتفاده  خالصـه طـور   به .ببخشند بهبود را کاري يها رویه و نمایند استانداردگذاري یا کنند ایجاد را
 .بگیرد قرار استفاده مورد شکل بهترین به اتاطالع کاربردي اقتصاد کهشود  می سبب هاافزار نرم

ـ  هـا افزار نـرم  این :1افزارهاي مدیریت منابع نرم -5  مطالعـات  اصـطالح  در .دارنـد  کـاربري  منـابع  مـدیریت راي ب
 وجـود  وکنـد   می اشاره نیاز مورد يها زمان در سازمان منابع از کارآمدي  استفاده به منابع مدیریت سازمانی،

  .است منابع مدیریت کارآمدکردنراي ب کمک نوعی واقع در هاافزار نرم
) 5-9( جـدول  در .کـرد بنـدي   هـا دسـته   گـروه  ایـن  درتوان  می را موجود هايافزار نرم مختلف يها کاربري به عنایت با

 ژهپرو مدیریت هايافزار نرم از استفاده که است این مسلم قدر .است شده آورده ها آن يها کاربري و هاافزار نرم این فهرست
 از اسـتفاده  ولـی شـود   مـی  مطـرح  خواسته ینتر عنوان کم به بزرگ يها گذاري سرمایه دربندي  ي زمان برنامه تدوینراي ب

ـ  مـی  مددرسان و منابع مدیریت هايافزار نرم از استفاده ویابد  مین خاتمه نقطه همین درافزار  نرم  مـدیریت  نیازهـاي  دتوان
جـاي   بـه  خصوصـی  انگـذار  سـرمایه  يگـذار  سـرمایه  يهـا  پـروژه  که ماهیتیدلیل  به خالصه،طور  به .کند تکمیل را پروژه

 شرط این وجود .شود انجامافزار  نرم یک کمک با پروژه مدیریت که دارد ضرورت دارد، آب بخش در دولتی انگذار سرمایه
 مـدیریت  توسـط  شـده  اعالم دموار شدن یقینی عمل در دارد، قرار پروژه مدیریت خدمت درافزار  نرم که نکته این اعالم و

  .سازد می تر محتمل را پروژه

  وابسته يها فعالیت و پروژه مدیریت در مفید هايافزار نرم انواع فهرست -5-9 جدول
  هاي شخصی کاربري دارند که روي رایانه) Open Source(افزارهاي داراي پایگاه باز  نرم

- KPlato PM  
- Open Workbench PM  
- TaskJuggler PM  
- GANTT Project PM  

  کاربري دارند) Web(که روي تارنما ) Open Source(افزارهاي داراي پایگاه باز  نرم
- Bugzilla IT  
- dotProject PM IT  
- Eventum PM C IT  
- Mantis Bug Tracker IT  
- Open Project Database PM  
- Project.net PM C PPM IT  
- ProjectPierPM C  
- Trac C IT  

  هاي شخصی  افزارهاي داراي حق مالکیت با کاربري رایانه منر
- Artemis  
- Collanos Workplace C  
- Microsoft Project PM RM  
- Merlin PM IT  
- Contactizer (Mac OS X)  
- OmniPlan  
- Planisware OPX2 Pro PM C IT PPM  
- RiskyProject PM RM  
- Sophocles PM  

  

                                                       
1- Resource Management = RM 
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  وابسته يها فعالیت و پروژه مدیریت در مفید هايافزار نرم انواع فهرست -5-9 جدولادامه 
 افزارهاي داراي حق مالکیت با کاربري تارنما نرم

- VPMi C PM PPM ITRM  
- 24SevenOffice C PM  
- @task PM C PPM IT RM  
- Basecamp C  
- Central Desktop C  
- CoP PM  
- FogBugz PM IT  
- JIRA PM IT  
- Mingle PM C IT  
- Project Insight PM C PPM IT  
- ProjectHand PM C  
- Teamwork PM C PPM IT  
- TOPdesk PM IT  
- Wrike C PM IT    

عنـوان نخسـتین خروجـی     بندي اجراي طرح بـه  بینی زمان افزاري که کمک گرفته شود، در نهایت جدول پیش هر نرم
یک نمونه از این  )6-9(در جدول . پروژه باید مورد استفاده قرار بگیرد افزار براي نمایش برآورد اولیه از وضعیت اجراي نرم

افزارهاي بهتر مورد استفاده قرار بگیرد، ارتباط اقدامات با  که نرم درصورتی. ها آورده شده است فصلجدول و روش بیان سر
جـدول  ایـن  جا که  از آن. شود ردیابی می تر و مشهودتر قابل شکلی ملموس هاي پیوسته به یکدیگر به بندي یکدیگر و زمان

ها  ها در جدول ذکر نشده است و فقط تعدادي از ماه دوره هاي بین براي نمایش ماهیت رفتار تدوین شده است، تمام سال
دهد که باید در واقع تکمیل شود و  دار در واقع شکاف زمانی را نشان می هاي سایه ستون. عنوان نمونه آورده شده است به

ي مدت  دهنده نشانبندي در واقع  هاي زمان تعداد ستون. دنبال یکدیگر آورده شود ها به ي زمانی در عمل ماه بدون فاصله
  .زمانی است که اجراي پروژه به آن نیاز دارد
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  گذار خصوصی گذاري اصلی سرمایه بندي اجراي طرح سرمایه بینی زمان پیش - 6-9جدول 
  ------ي  ، نسخه13-- /--/--: تاریخ تهیه

  سال/ماه: مدت به

یف
رد

یت  
فعال

رح 
ش

  

  انجام براساس طرح قابلبندي خدمات  زمان  شده شده براي خدمات انجام زمان صرف
ي پیش از  سال یکم دوره
  گذاري سرمایه

سال پایانی پیش از   
  گذاري سرمایه

  گذاري سال پایانی سرمایه            گذاري سال شروع سرمایه

1  2 3  4  5  6    8  9  10  11  12  1  2  3  4  5  6  7            1 2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  
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  گذار خصوصی گذاري اصلی سرمایه بندي اجراي طرح سرمایه بینی زمان پیش - 6-9جدول ادامه 
  ------ي  ، نسخه13-- /--/--: تاریخ تهیه

  سال/ماه: مدت به

یف
رد

یت 
فعال

رح 
ش

  

  راساس طرحانجام ب بندي خدمات قابل زمان  شده شده براي خدمات انجام زمان صرف
ي پیش از  سال یکم دوره
  گذاري سرمایه

سال پایانی پیش از   
  گذاري سرمایه

          گذاري سال شروع سرمایه

  

  گذاري سال پایانی سرمایه

1  2 3  4  5  6    8  9  10  11  12  1  2  3  4  5  6  7            1 2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  
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هـاي الزم   ي زمان دهنده دار نشان در جدول سطرهاي سایه. بندي باید دقت شود که هیچ اقدامی از قلم نیفتد در جداول زمان

زمان با سـایر وظـایف    توان هم شود، بعضی از وظایف را می طور که در جدول دیده می همان. ها است براي انجام هر یک از وظیفه
  .اجرا خواهد شد طور همزمان پیش برد ولی بعضی دیگر از وظایف فقط به شرط اجراشدن برخی دیگر، قابل شروع کرد و به
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  برداري بهره دوره در اصلی اقدامات ،ها اولویت بندي، زمان -9-11

 .اسـت  يگـذار  ي سـرمایه  مرحلـه  اقـدامات  ازتر  پیچیده وتر  بیش مراتب بهها  فعالیت و اقدامات ي،بردار ي بهره دوره در
 کـه  امکانـاتی  و امتیازهـا  بـه  اقـدامات  تنـوع  ،يبـردار  ي بهـره  دوره در شـد،  مشـاهده  پیشین يها بخش در کهطور  همان

 جـدول  خـود  اقـدامات  از هریکراي ب بتواند بایدار گذ سرمایه .دارد بستگیکند  می دریافت دولت از خصوصیگذار  سرمایه
 قـرار  نظـر  مـد  آینـده  يهـا  زمان تا را اقدامات آنراي ب يگذار سرمایه فعالیت شروع زمان که کند تهیه دقیقیبندي  زمان
 تـدوین  جـدول  یـک  بایـد  وظیفه هرراي ب که است بدیهی .دهد می نشان را جداول این از نمونه یک )7-9( جدول .بدهد
  .داد جايافزار  نرم یک درتوان  می راها  ي برنامه همه ،شود می استفاده پروژه کنترل هايافزار نرم از که حالتی در .شود

  اصلی يگذار سرمایه به وابسته يها گذاري ي سرمایه مجموعه از ----  طرحراي اجبندي  بینی زمان پیش -7-9 جدول
  ------ي  ، نسخه13-- /--/--: تاریخ تهیه

  سال/ماه :مدت به

یف
رد

یت 
فعال

رح 
ش

  

  انجام براساس طرح بندي خدمات قابل زمان  شده شده براي خدمات انجام زمان صرف
ي پیش  سال یکم دوره
  گذاري از سرمایه

سال پایانی پیش از   
  گذاري سرمایه

  گذاري سال پایانی سرمایه            گذاري سال شروع سرمایه

1  2  3  4  5  6    8  9  10  11  12  1  2  3  4  5  6  7            1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  
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  اصلی يگذار سرمایه به وابسته يها گذاري ي سرمایه مجموعه از ---- طرحراي اجبندي  بینی زمان پیش -7-9 جدولمه ادا
  ------ ي  نسخه ،13--/--/-- :تهیه تاریخ
  سال/ماه :به مدت

یف
رد

یت 
فعال

رح 
ش

  

  انجام براساس طرح بندي خدمات قابل زمان  شده شده براي خدمات انجام زمان صرف
ي پیش  دوره سال یکم

  گذاري از سرمایه
سال پایانی پیش از   

  گذاري سرمایه
  گذاري سال پایانی سرمایه            گذاري سال شروع سرمایه

1  2  3  4  5  6    8  9  10  11  12  1  2  3  4  5  6  7            1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  
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  اصلی يگذار سرمایه به وابسته يها گذاري ي سرمایه مجموعه از ---- طرحراي اجبندي  بینی زمان پیش -7-9 جدولادامه 
  ------ ي  نسخه ،13--/--/-- :تهیه تاریخ
  سال/ماه :به مدت

یف
رد

یت 
فعال

رح 
ش

  

  انجام براساس طرح بندي خدمات قابل زمان  شده شده براي خدمات انجام زمان صرف
ي پیش  سال یکم دوره
  گذاري از سرمایه

سال پایانی پیش از   
  گذاري سرمایه

  گذاري یانی سرمایهسال پا            گذاري سال شروع سرمایه
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  اصلی يگذار سرمایه به وابسته يها گذاري ي سرمایه مجموعه از ---- طرحراي اجبندي  بینی زمان پیش -7-9 جدولادامه 
  ------ ي  نسخه ،13--/--/-- :تهیه تاریخ
  سال/ماه :به مدت

یف
رد

یت 
فعال

رح 
ش

  

  س طرحانجام براسا بندي خدمات قابل زمان  شده شده براي خدمات انجام زمان صرف
ي پیش  سال یکم دوره
  گذاري از سرمایه

سال پایانی پیش از   
  گذاري سرمایه

  گذاري سال پایانی سرمایه            گذاري سال شروع سرمایه
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ـ  می يبردار بهره باشد، ایرانیگذار  که سرمایه درصورتی اصلی، يگذار سرمایه از يبردار بهره مورد در  داشـته  ادامـه  دتوان
بـا  . اسـت  محدود اولیه يگذار سرمایه اقساط بازپرداخت زمان به يبردار بهره مدت خارجیگذار  سرمایه مورد در ولی باشد

 چنـین  بـا  ایرانـی گـذار   سـرمایه  که حالی در کند فرض دبرداري را محدو ي بهره گذار خارجی باید دوره این اوصاف سرمایه
ي  دوره در .دارد وجـود  اصـلی  يگـذار  سرمایه مشابه وضعیتی همها  گذاري سرمایه سایر مورد در .نیست مواجه محدودیتی

ها براساس  فعالیت سرفصل آن در که شود نوشته فعالیت آن مخصوصبندي  زمان جدول باید فعالیت هرراي ب يبردار بهره
 عبـارت  .اسـت  يبـردار  بهـره  فعالیتراي ببندي  زمان ولاجد این از نمونه یک )8-9( جدول .شود تعریف باید فعالیت نوع

 گرفتـه  قـرار  نظر مد سال آن در يبردار بهره عملیات که است سالی آخریني  دهنده نشان واقع در يبردار بهره پایانی سال
  .نیست عملیات کلیي  خاتمه منظور و است
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  يبردار ي بهره دوره در ---------  طرح عملیاتبندي  بینی زمان پیش -8-9 جدول
  ------ ي  نسخه ،13--/--/-- :تهیه تاریخ
  سال/ماه :به مدت

یف
رد

  

  فعالیت شرح
  يبردار ي بهره دوره در انجام قابل خدماتبندي  انزم

  يبردار بهره پایانی سال            يبردار بهره شروع سال
1  2  3  4 5  6  7            1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  
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صل دهم   خطر مدیریت و خطر -ف

  کلیات - 1- 10

مخـدوش   3و مخـاطره  2یکی از مباحث بسیار پیچیـده اسـت کـه در مـواردي آن را بـا احتمـاالت       1مبحث خطر
گیـرد، ترکیبـی از خطـر و     چه در برآوردهاي مالی و تجـاري مـد نظـر قـرار مـی      این است که آنامر واقع . کنند می

پذیري محاسبه شود در حالی که در مقابل احتماالت ارزش  ي آسیب منتهی براي خطرها باید درجه ،احتماالت است
توانـد رخ   یی است کـه مـی  شناسایی خطرها ،بحث اصلی در واقع. گیرد انتظاري یا وضعیت انتظاري مد نظر قرار می

  .کنند دهد زیرا این خطرها، برخالف احتماالت، از قانونمندي خاصی پیروي نمی
این وضعیت  )1- 10(نمودار . هاي اقتصادي شناسایی شود ي فعالیت براي مدیریت خطر باید جایگاه آن در مجموعه

یت پروژه است و شـاید اغـراق نباشـد اگـر     ي اصلی در مدیر مدیریت خطر در واقع یکی از نه شاخه. کند را مشخص می
حال ردیابی و شناسایی آن هم به مهـارت   تر است و در عین هاي دیگر بیش تر شاخه گفته شود که اهمیت آن از بیش

  .افزاید خاص نیاز دارد که خود بر دشواري مدیریت می

مدیریت پروژه

مدیریت
تلفیق 

مدیریت
چشم اندازها  مدیریت زمان

مدیریت
هزینه 

مدیریت
کیفیت

مدیریت
منابع انسانی 

مدیریت 
ارتباطات

مدیریت
خطر 

مدیریت 
فرآیندها

  
  پروژه مدیریتي  عهمجمو در خطر مدیریت جایگاه -1-10 نمودار

 مباحـث  یکسـان صورت  به خطرها پروژه عمر طول تمام در مسلم قدر ولی دارد بستگی مختلفی عوامل به خطر میزان
 بـار  مشـابه  خطرهـاي  پـروژه،  عمري  خاتمه تا نظریه از زندگی مسیر از پروژه گذر با .دهند مین قرار فشار تحت را مختلف

 و خطـر  بـین  ارتباط .نماید می تغییر پروژه عمر طول در خطر مدیریت یگاهجا اینبنابر وکنند  می تحمیل پروژه بر متفاوتی
  :است شده داده نشان )2-10( نمودار در پروژه عمر

                                                       
1- Risk 
2- Probability 
3- Hazard 
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عمر پروژه  يدورهخطر و 

زمان

نظریه تکامل آزمون رداري ببهره خاتمه

  
  ارتباط بین خطر و دوره عمر پروژه -2-10 نمودار

 بـین  اخـتالف  دتوان می شکاف تحلیل تعریف به بنا .شود می استفاده 1شکاف تحلیل از مواردتر  بیش در خطر تحلیل در
 ابزارهـایی  از یکی شکاف تحلیل کار و کسب و اقتصاد در .بدهد نشان است، موجود که را چه آن با است نیاز مورد چه آن

 بهبـود راي ب یابیارز این از و نماید مقایسه اش بالقوه عملکرد با را خود بالفعل عملکرد تا دهد می توانایی بنگاه به که است
 که بود خواهد حدي ازتر  کم بنگاه تولید ،کند می استفاده حد ازتر  کم خود منابع از بنگاهی وقتی .بگیرد کمک خود وضع

 واقعـی  عملکرد و بهینه عملکرد بین اختالفتوان  می شکاف تحلیل با بنابراین .است ممکن در آن حد بنگاه يگذار سرمایه
   .است ساخته پذیر آسیب را بنگاه که است عواملی وجود واقع در شکاف بروز يها علت از یکی .کرد ارزیابی را بنگاه

 باشـد،  چـه  نگـرش  کـه  ایـن  بـه  بسـته  .داد انجام 3تاکتیکیصورت  به یا 2راهبرديصورت  توان به می را شکاف تحلیل
 بـازار،  تحـوالت  معیارهاي راهبردي کافش تحلیل در مثالعنوان  به .شود می برگزیده ،گیرد می قرار نظر مد که معیارهایی

 محسـوب  تحلیـل  در مهـم  عوامـل  ي جملـه  از محصـول  یافتگی تکامل میزان و پذیري تنوع شدت بازار، در نفوذي  درجه
 و تولیـدي  يهـا  جریـان  و فرآیند بازار، اشخاص، محصول، محل، قیمت، مانند عواملی شکاف تاکتیکی تحلیل در .شوند می

 حد تا عواملپذیري  ي آسیب درجه شناسایی و شکاف تحلیل کهشود  می دیده ترتیب این به .گیرند یم قرار نظر مد عرضه
  .شود می مشاهده شکاف تحلیل روال )3-10( نمودار در .دارد بستگی نمسووال نگرش به زیادي

                                                       
1- Gap Analysis 
2- Strategic Gap Analysis 
3- Tactical Gap Analysis 
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محل کنونی استقرار
 شکاف

ازار
م ب

سه
 

 زمان

 تحلیل شکاف

محل مطلوب 
 استقرار

  
  تحلیل شکاف -3-10 نمودار

  خطر انواع بندي طبقه و شناسایی - 2- 10

 کـه  پرسشی نخستین چارچوب این در .است تاکتیکی نوع از شکاف تحلیل و خطر بررسی ،تجاري -مالی طالعاتم در
 کـه  شـود  مواجـه  خطرهایی با یا بگیرد قرار خطر معرض در دتوان می چیزهایی چه که است اینشود  می مطرح تحلیل در

ـ توا مـی  واقع در پرسش این به پاسخ کند؟ مخدوش را کار و کسب وضعیت  در .کدامنـد  خطـر  منـابع  کـه  دهـد  نشـان  دن
  :از عبارتند خطر منابع حالت ینتر کلی

 ارکنانک −

 کار محل −

 موجودي و تجهیزات −

 اطالعات −

 کنندگان مصرف و مشتریان −

 کار و کسب عمومی تصویر −

 بیرونی محیط −

  طبیعی محیط −
 هـر  مقابل در خطر ایجاد املعو ،شود می تکمیل مختلف يها بخش در که ییها کاربرگ در مطالعات، تدوین جریان در
 اگـر  .اسـت  ارز نرخ نوسان همیشه خطرآفرین عامل یک باشد، ارز به باید خریدها وقتی مثالعنوان  به .شود می ذکر عامل
 فاصـله  بهینـه  عملکـرد  بـا  واقعـی  عملکـرد  است، شده محدود آن بهها  ارزیابی که باشد حدي از بیش ارز نوساني  دامنه
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 .شـود  شناسـایی پذیري  ي آسیب درجه مورد هر در و شود ارزیابی برآوردها در باید خطرآفرین واملعي  مجموعه .گیرد می
 افـزایش  درصد یک هر ،شود می محسوب خطرآفرین اصلی عامل یک سیمان قیمت برآورد در تورم نرخ اگر مثالعنوان  به

 افـزایش  را سـد  یـک  ساختي  هزینه درصد دچن خود ي نوبه به افزایش این وافزاید  می سیمان قیمت بر درصد چند تورم
  .است خطر تحلیل اصلی محور واقع در شود، مطرح دتوان می موارد تمام در که ساده نسبت به بررسی این .دهد می

 در و کنـد  طـوالنی  بسیار را مطالعه دتوان می موارد تعدد زیرا شود بررسی خطر موارد تمام که ندارد امکان مطالعات در
 موارد فقط اوصاف این با .است محدود بسیار موارد این از برخی اثر زیرا ندارد ضرورت هم مواردي  همه یبررس صورت هر

  .شوند می مشخصها  ي کاربرگ مشاهده با هم موارد این .داد قرار نظر مد باید را اصلی

  آب منابع يها طرح ویژه هاي خطر - 3- 10

 ایـن  بـا  .ندارنـد  مشابهی عملکرد صورت هر در رآفرینخط عوامل و نیستند یکسان همه مختلف يها فعالیت خطرهاي
 ینتـر  کلـی  در .شود مشخصها  گذاري سرمایه این ي ویژه خطرهاي باید آب بخش به مربوط يها گذاري سرمایه در اوصاف
   :شود می تقسیم زیرشرح  به بخش دو به آب يها گذاري سرمایه خطرهاي حالت

 زلزلـه،  زیسـت،  محیط تخریب خشکسالی، جمله از و طبیعی دثحوا انواع شامل خطرها این :خطرهاي طبیعی −
 بـروز  احتمالیتاثیر  به مطالعات از بخش یک است الزم خطرها این از جلوگیريراي ب .است سیل و فشان آتش

 عنایـت  بـا  خطرهـا،  ایـن  برابـر  در پوشش باالبردنراي ب هم تمهیداتی و شود داده اختصاص طبیعی خطرهاي
 ایـن  در و اسـت  گسـترده  بسـیار  بحـث  هـم  زیسـت  محـیط  مـورد  در .شـود  گرفتـه  ظـر ن در خطرها،شدت  به

 .است شده پرداخته آن بهدقت  به دستورالعمل

 بـا  ها آن شناسایی .است تجاري و مالی اقتصادي، عوامل از برخاسته خطرها این :خطرهاي محیطی و اقتصادي −
 بـا  آب بخـش  در هـا  آنفهرست دقیق از  ولید شو می همراه ها آن به دادن پوششراي ب ویژه يها سیاستگذاري

 مالی،تامین  امکانات در تغییرات ارزي، تغییرات از عبارتند مواردترین  عمده .ندارد تفاوتی چندانها  بخش سایر
   .رکود و تورم مردم، درآمد و اقتصادي رشد مورد در انتظارات کار، و کسب محیط تحوالت

  )خطر کاهش و پوشش يها راه( ریسک مدیریت -4- 10

 اسـت  الزم خطـر  مدیریتراي بریزي  برنامه بخش در .است شده تشکیل عوامل ازاي  مجموعه از خطر مدیریت فرآیند
 بـه  نسبت درك تعمیقراي ب کیفی و کمی يها تحلیل سپس و بگیرد قرار نظر مد خطر شناساییراي بها  ارزیابی يها داده

 در .شـود  مشخص خوبی به خطر واکنش است الزم خطر کنترل و هدایت ،سازي راي هماهنگب .شود گرفتهکار  به خطرها
 سـطح  خطـر،  مـدیریت  در کـه  اسـت  این شود اشاره آن به باید کهاي  نکته .شود می دیده مجموعه این از تصویري نمودار
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 ایـن  ابتـدا  همـان  از بایـد  ریزان برنامه و است مهم بسیار مدیریت بودن شفافي  درجه و خطر مدیریت نوع خطر، مدیریت
  .کنند مشخص را مباحث

فرآیند مدیریت خطر

ریزي  برنامه
براي 

مدیریت خطر

شناسایی 
خطر

تحلیل کیفی
خطر 

تحلیل کمی
خطر 

ریزي برنامه
براي  

واکنش خطر

،سازي هماهنگ
هدایت

و کنترل
خطر

  
  فرآیند مدیریت خطر -4-10نمودار 

 سـهولت  بـا  ،شـود  مـی  حاصـل  بنگـاه  عملکرد از که برونزا خطرهاي .داشت عنایت خطر نوع به باید خطر کاهشراي ب
 در ولـی شـود   مـی  کنتـرل  بـیش  و کـم  ،وضـعیت  به عنایت با کار و کسب و محیطی خطرهاي .است کنترل قابلتر  بیش

 یـک عنوان  به کار و کسب از خروج که باشد مخرب چنان خطريکه  درصورتی .ندارد وجود خروج جز اي چاره هم مواردي
 در خـروج  کـه  راهبـرد  یـک  اوصـاف  ایـن  با .شود مشخص بنگاه قبول قابل خطري  محدوده است الزم شود، مطرح عامل

  .شود می مشخصها  بررسی این در است، خطر تحمل حد از بیش شدت صورت
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یازدهم صل    عملیات مالی بخش -ف

  کلیات - 1- 11

 شـده  انجـام  مطالعـات  بخـش  هـر  در که است ییها ارزیابی و محاسبات تمامبندي  جمع واقع در ،عملیات مالی بخش
 مـورد  در تصـمیم  اتخـاذ  بـه  نهایت در که است ضرایب این و استها  ارزیابی نهایی ضرایب شامل بخش این جداول .است

 .است شده داده توضیح مالی يها ارزیابی قسمت این در .شود می منجر يگذار سرمایه نامطلوبیت یا مطلوبیت

  کار و کسب در خطر ارزیابی و ماهیت -2- 11

مجموعه  ، این)1- 11(در جدول . یل کردطور کامل و تفصیلی تکم براي ارزیابی خطر باید جدول نهایی شناخت ماهیت خطر را به
  .شود دیده می

  خطر ارزیابی و ماهیت - 1- 11 جدول
  -------ي  ، نسخه13-- /--/--: تاریخ تهیه

  کمی  کیفی  زیاد  متوسط  کم  مقابله راه  پذیري ي آسیب درجه  خطر شدت  خطر ماهیت  عملیاتي  زمینه  ردیف
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                فعالیت کل  

  
ي  رد مختلف ارائه شود زیرا این برآوردها بر هزینهپذیري الزم است برآوردهاي کمی هم در موا ي آسیب در مورد درجه

توانـد جایگـاه عامـل     پذیر یا مطلوب نباشد، برآوردهـاي کیفـی مـی    در هر مورد که برآورد کمی امکان. گذارد طرح اثر می
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پـذیري   یبگذاري و عملیات بعد از آن باید ارزیابی کلی از آس براي کل فعالیت سرمایه ،در نهایت. اثرگذار را مشخص نماید
  .هاي مقابله با آن ارائه شود و راه

  طرح در نقدینگی گردش -3- 11

اي با ساخت منظم  صورت ساالنه یا دوره در مورد گردش نقدینگی باید کل جریان ورود و خروج منابع تصویر شود و به
 اي و انباشـته  رهدر نهایت در این جدول مـازاد و کسـري دو  . مدون شده است) 2-11(جدول  که در این رابطه. ارائه شود

  .شود ي کل پروژه و بخش ارزي آن محاسبه می شده

  )ماه در ریال( نقدینگی گردش -2- 11 جدول
  -------ي  ، نسخه13-- /--/--: تاریخ تهیه
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                        3و  2، 1جمع = کل منابع واردشده     ي
                        لیورود منابع ما  1

                        ي شرکاي داخلی و خارجی سهام آورده  
                        کل منابع وامی درازمدت  
                        مدت رسمی کل منابع وامی کوتاه  
                        مدت غیررسمی کل منابع کوتاه  
                        صورت نقد و جنس دریافت کمک به  
                        ي عملیات بنگاه ورود منابع در نتیجه  2

                        درآمد حاصل از فروش  
سود و کارمزد دریافتی روي اوراق و   

  شده هاي خریداري سپرده
                      

                        سایر منابع درآمدي  3
                         11تا  4جمع = شده  کل منابع خارج  
                        هاي ثابت افزایش در دارایی  4

                        گذاري ثابت سرمایه  
                        هاي پیش از تولید پس از کسر کارمزد هزینه  
                        هاي جاري افزایش در دارایی  5
                        هاي عملیاتی هزینه  6
                        هاي بازاریابی هزینه  7
                        مالیات پرداختی بنگاه  8
                        کارمزد و سود پرداختی  9
                        بازپرداخت وام  10
                        سود سهام پرداختی  11
تفاوت منابع = منابع ) -(یا کسري (+) مازاد   

  شده واردشده با منابع خارج
                      

                        منابع خارجی) -(یا کسري (+) مازاد   
                        ي کل تراز انباشته  
                        ي منابع خارجی تراز انباشته  
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  زیان و سود حساب و عملیات ترازنامه - 4- 11

 در .اسـت  بنگـاه  آتی يها سال ي ترازنامه معیار کند، ترسیم آن از يانداز چشم بتواند  باید بنگاه که مالی معیار آخرین
انـداز   چشـم  تـا  شـود  محاسـبه  بایـد هـا   نسبت از تعدادي هم ترازنامه مورد در .است شده آورده معیار این) 3-11( جدول

  .استارائه شده ) 3-11( جدول درها  نسبت این .بدهد نشان را يرگذا سرمایه و بنگاه سوددهی

  بنگاه آتی يها سال ي ترازنامه برآورد - 3- 11 جدول
  ------- ي  نسخه ،13--/--/-- :تهیه تاریخ
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                        4تا  1جمع = ها  کل دارایی  
                        :ي جاري شاملها کل دارایی  1

                        موجودي مواد و کاالها  
                        کاالي در جریان ساخت  
                        شده موجودي کاالي ساخته  
                        هاي دریافتنی حساب  
                        موجودي نقد و نقد در صندوق  
                        مازاد نقدي و منابع فاینانس قابل استفاده  
                        ق بهاداراورا  
                        :هاي ثابت پس از کسر استهالك شامل دارایی  2

                        گذاري ثابت سرمایه  
                        ساختمان در جریان ساخت  
                        هاي پیش از شروع عرضه هزینه  
                        استهالك انباشته: شود کسر می  
                        هاي قبل زیان انباشته از سال  3
                        زیان سال جاري  4

                        9تا  5جمع = ها  کل بدهی  
                        : هاي جاري شامل کل بدهی  5

                        هاي پرداختنی حساب  
                        برداشت بانکی اضافه  
                        هاي درازمدت کل بدهی  6
                        :ي شرکاء شامل ي آورده کل سرمایه  7

                        هام عادي در سرمایهس  
                        سهام ممتاز در سرمایه  
                        ي سرمایه یارانه  
هاي  نشده به نقل از سال ذخایر و سود پرداخت  8

  قبل
                      

                        :سود خالص پس از کسر مالیات شامل  9
                        تقسیم سود سهام قابل  
                        نشده سود تقسیم  
                        (%)هاي محاسباتی  نسبت  
                        ها  نسبت سرمایه به کل بدهی  
                        هاي درازمدت به ارزش ویژه نسبت بدهی  
                        هاي جاري هاي جاري به بدهی نسبت دارایی  
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  هزینه و درآمد حساب -5- 11

 بنگـاه  زیـان  و سـود  یـا  درآمد خالص وضعیت صورت برآورد ،گیرد می قرار نظر مد يگذار سرمایه در که دیگري معیار
 ایـن  بنگـاه  عملکـرد  از برخاسته برآوردهاي به عنایت با است الزم و است شده آورده برآورد این )4-11( جدول در .است

 وضـعیت  کـه  مختلفـی  يهـا  نسـبت  عملیـات،  از حاصـل  خالص سودي  محاسبه از بعد جدول این در .شود تکمیل جدول
 ماهیـت  از روشـنتري  تصـویر دهـد   مـی  اجـازه  بانـک  بـه هـا   نسـبت  ایـن  .اسـت  شـده  محاسبه ،دهد می ننشا را عملکرد
 کـاري هـا   ي نسبت محاسبه شد، تکمیل آتی سود برآورد که زمانی .باشند داشته آتی سوددهیانداز  چشم و يگذار سرمایه

  .است ساده بس

  )بنگاه زیان و سود( درآمد خالص صورت برآورد -4- 11 جدول
  ------- ي  نسخه ،13--/--/-- :تهیه یختار
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                        برداري از ظرفیت درصد بهره  
                       کل درآمد  1

                        درآمد حاصل از فروش  
                        بهره و کارمزد اوراق بهادار  
                        سایر درآمدها  
                        هاي متغیر هزینه: شود کسر می  2

                        مواد  
                        )حقوق و دستمزد(نیروي انسانی   
                        )نیروي تخصصی(بازاریابی   
                        هاي متغیر سایر هزینه  
                        ي متغیر حاشیه: شود نتیجه می  
صورت درصدي از کل  ي متغیر به حاشیه  

  درآمد
                      

                        هاي ثابت هزینه: شود کسر می  3
                        مواد  
                        )حقوق و دستمزد(نیروي انسانی   
                        )نیروي تخصصی(بازاریابی   
                        استهالك  
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  )بنگاه زیان و سود( درآمد خالص صورت برآورد -4-11 جدولادامه 
  -------ي  ، نسخه13-- /--/--: تاریخ تهیه
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                        هاي ثابت سایر هزینه   

                        ي عملیاتی حاشیه: شود نتیجه می  

صورت درصدي از کل  ي عملیاتی به حاشیه  
  درآمد

    

                  

                        ي تامین مالی هزینه: شود کسر می  4
                        لصسود ناخا: شود نتیجه می  
                        بخشودگیهاي مختلف: شود کسر می  5

                        سود مشمول مالیات: شود نتیجه می  
                        مالیات پرداختی: شود کسر می  6

                        سود خالص: شود نتیجه می  
                        تقسیم سود سهام قابل: شود کسر می  7

                        نشده سود تقسیم: شود نتیجه می  
                        (%)هاي محاسباتی نسبت  
                        نسبت سود ناخالص به فروش  
نسبت سود خالص پس از کسر مالیات به   

  فروش
                      

                        ي سهامی نسبت سود خالص به سرمایه  
نسبت مجموع سود خالص و بهره و کارمزد   

  گذاري به سرمایه
                      

  

  طرح بازده و مالی بعمنا به نیاز - 6- 11

ي  مجموعـه  و بنگـاه  شـد  مشـخص  که زمانی بنابراین .است منابعي تامین  نحوه به عنایت با مالی منابع به نیاز برآورد
 منـابع  باشـد،  داشته باید مالی منابع مقدار چه پروژه وکنند  تامین می مالی منابع مقدار چه خود يها دارایی از سهامداران

 و مـالی تـامین   انـواع  بهتـرین  بنگاه مدیران ،مختلف منابع نرخ به عنایت با .شود می مشخص نیاز الیلد و نیاز مورد مالی
 ،شـود  می فراهم که منابعی که دارد وجود احتمال این عمل در .کنند می مشخص نظري دیدگاه از راها  بندي زمان بهترین
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 خطرهـاي  اسـت،  کردهتامین  که منابعی پذیرش باگذار  ایهسرم حالت این در و نباشدگذار  سرمایه نیاز مورد منابع بهترین
 ولی بشود انجام گزارش در باید آن به نسبتپذیري  ي آسیب درجه و منابع تحلیل .نماید تحمیل خود فعالیت بر را اضافی
  .داد انجام را تحلیل اینتوان  مین خاص مورد دانستن بدون
 ولـی  بگذارند وي اختیار در ساله  یک را منابع فقطها  بانک و دارد نیاز الهدوس منابع بهگذار  سرمایه اگر مثال،عنوان  به

 هـم  بانـک  بپـردازد،  موقـع  بـه  را بانـک  به خود يها بدهی توانستگذار  سرمایه و بود مطلوب کار پیشرفت اگر که بپذیرند
 بپـذیرد،  را وضـع  اینگذار  رمایهس وقتی ،دهد می قرار متقاضی اختیار در نخست سال پایان در را دومی ي ساله یک اعتبار

 اتـ  شـود  سـریع  بایـد  منـابع  چـرخش  زیـرا  ،اسـت  داده قـرار  نقـدینگی  گـردش  تنگنـاي  خطر معرض در را خود واقع در
جـاي   بـه  بانـک  اگـر  حتـی  .بیاورددست  به بین این در را 1اي واسطه ي دهنده پوشش مالی تامین نوعی بتواندگذار  سرمایه

 وجود دتوان می نقدینگی گردش جریان تخریب خطر هم باز دهد، قرارگذار  سرمایه اختیار در الهس سه منابع دوساله، منابع
 صـورت  هـر  در امر این و باشدگذار  سرمایه مطلوب حد از تر طوالنی دتوان می منابع رسوب اخیر حالت در زیرا باشد داشته

  .دهد می افزایش را يگذار سرمایه يها هزینه که دارداي  ویژه مالی بار

  درونی بازده نرخي  محاسبه - 11-6-1
 نـرخ  بایـد  کار اینراي ب .شود محاسبه نقدي گردشي  شده تنزیل جریان است الزم پروژه کل بازدهیي  راي محاسبهب

 آورده نقـدینگی ي  شـده  تنزیـل  گردش )5-11( جدول در .شود برگزیده بازار وضعیت و جامعه عرفبراساس  زمان تنزیل
  .است شده

                                                       
1- Bridge Financing 
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  سرمایه کل به نسبت نقدینگیي  شده تنزیل شگرد - 5- 11 جدول
  -------ي  ، نسخه13-- /--/--: تاریخ تهیه
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                        2و  1جمع = کل منابع نقدي واردشده   
                        ي عملیات بنگاه ورود منابع در نتیجه  1

                        درآمد حاصل از فروش  
 سود و کارمزد دریافتی روي اوراق و سپرده  

  شده هاي خریداري
                      

                        سایر منابع درآمدي  2
                         7تا  3جمع = شده  کل منابع نقدي خارج  
                        هاي ثابت افزایش در دارایی  3

                        گذاري ثابت سرمایه  
ر هاي پیش از تولید پس از کس هزینه  

  کارمزد
                      

                        هاي جاري افزایش در دارایی  4
                        هاي عملیاتی هزینه  5
                        هاي بازاریابی هزینه  6
                        مالیات پرداختی بنگاه  7

= منابع نقدي ) -(یا کسري (+) مازاد   
تفاوت منابع نقدي واردشده با منابع نقدي 

  شده خارج

                      

ي منابع  انباشته) -(یا کسري (+) مازاد   
  نقدي

                      

 12جمع خالص ارزش حال با نرخ تنزیل   
  درصد

                      

                        نرخ بازده درونی به درصد  
 

 کـردن  منظور بدون قیمت این اگر ،دارد می نگاه پایین رفاهی دالیل به را آب قیمت دولت که آب بخش يها پروژه در
 شـده  محدود فروش درآمد زیراشود  می داده کاهش ،طرح درونی بازده نرخ شود، منتقل خصوصیگذار  سرمایه به تخفیف

ـ  تـالش  در .بدهـد  دسـت  از را خـود  سوددهی دتوان می اصلی يگذار سرمایه وضعیت این در .است  سـاختن  مطلـوب راي ب
 جدیـد  درآمـدي  منـابع  ایجـاد  سبب امتیازها این کهدهد  می خصوصی انگذار سرمایه به امتیازهایی دولت ي،گذار سرمایه

ي  مجموعه درآمد و هزینه روند جمع موارد، از هریکي  هزینه و درآمد روندي  محاسبه از بعد باید اخیر حالت در .شود می
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 محاسـبه  را کـالن  طـرح  درونی بازده نرخ آن مبناي بر و کرد محاسبه بررسیي  دوره يها سال از یک هرراي ب را عملیات
 ایـن  در اصـلی  يگـذار  سـرمایه  است ممکن که هرچند است مطلوب يگذار سرمایه جمع باشد، مطوب نرخ این اگر .نمود

 بـه  و اسـت  زیاد بسیار وضع این بروز احتمال آب يها طرح در کهدهد  می نشان مختلف مطالعات .نباشد مطلوب مجموعه
  .بدهد قرار نظر مد را جمعی مطلوب يها فعالیت انواع بایدگذار  سرمایه هم دلیل همین

  سهامیي  سرمایه درونی بازده نرخي  محاسبه -11-6-2
این  )6- 11( در جدول. ي سهامی است گیرد، نرخ بازده درونی سرمایه گذاري مد نظر قرار می معیار دیگري که در سرمایه

باشـد، پـروژه از دیـد     تـر  ي سـهامی بـیش   در این مورد هم هرقدر نـرخ بـازده درونـی بـه سـرمایه     . معیار محاسبه شده است
  .تر است گذار برازنده سرمایه

  سهامیي  سرمایه درونی بازده نرخ -6- 11 جدول
  -------ي  ، نسخه13-- /--/--: تاریخ تهیه
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                        2و  1جمع = کل منابع نقدي واردشده   
                        نقدي) -(یا کسري (+) مازاد   1
                        سود سهام پرداختی  2

                         3= شده  کل منابع نقدي خارج  
شده پس از کسر  ي پرداخت سرمایه  3

  ها یارانه
                      

تفاوت منابع نقدي = خالص بازده  نقدي   
  شده واردشده با منابع نقدي خارج

                      

                        ي بازده نقدي خالص انباشته  
جمع خالص ارزش حال خالص بازده نقدي   

  درصد 12با نرخ تنزیل 
                      

                        ي سهامی به درصد نرخ بازده درونی سرمایه  
  
 کـافی  سودآوري آب يها طرح در که دارد وجود احتمال این هم سهامیي  سرمایه به نسبت درونی بازده نرخ مورد در
 يگـذار  سرمایه به رغبتی ،خصوصیگذار  سرمایه مالی،تامین  يها هزینه و يگذار مایهسر مقیاس به عنایت با و نشود دیده

ي  ي پـروژه  مجموعـه  در درونـی  بـازده  نـرخ  کـه  اسـت  کارسـاز  زمانی فقط دولت يها انگیزه اخیر حالت در .باشد نداشته
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 روش .نشـود  حاصـل  خصوصـی  انگذار سرمایه دیگر يها فعالیت از که باشد حدي در خصوصیگذار  سرمایه به پیشنهادي
 و دریـافتی  ارقـام  آوردندست  به از بعد و است درونی بازده نرخ متعارفي  محاسبه روش مشابه هم مورد این در محاسبه
 بـازده  نـرخ   آنبراسـاس   و شـود  محاسبهها  پرداختی وها  دریافتی کل است الزمها  فعالیت از یک هر به مربوط پرداختی

  .گردد محاسبه سهامیي  سرمایه به نسبت درونی

  خطر و حساسیت تحلیل - 7- 11

 بـروز  احتمـال  عمـودي  محور در خطر ماتریس در .شود می انجام خطر ماتریس از استفاده با خطر و حساسیت تحلیل
 سـالم ي  محـدوده  نمـودار  در سبزي  محدوده .شود می ذکر خطرآفرین عامل بروز از حاصل دستاورد افقی محور در و خطر
 محسـوب  خطـر  راسـتین ي  محـدوده  قرمـز ي  محـدوده  آخـر  دست و است کننده نگراني  محدوده زردي  محدوده .است

  .شود می دیده وضع این) 1-11( نمودار در .شود می

L
ik

el
ih

oo
d

Consequence

1

2

3

4

5

1 2 3 4 5

ماتریس خطر

طر
ز خ

برو
ال 

حتم
ا

دستاورد
  

  تحلیل حساسیت و خطر با استفاده از ماتریس خطر -1-11 نمودار

دهد چگونه نرخ بـازده درونـی در مقابـل عوامـل مختلـف       شان میدر مطالعات حاضر، تحلیل حساسیت ابزاري است که ن
توان درصد تغییر در نرخ بازده درونی را در مقابـل تغییـرات در    شدن عوامل اصلی، می بنابراین بعد از مشخص. کند تغییر می

تحلیـل  . سـنجید  هـا  آنگذاري را نسبت به ایـن متغیرهـا یـا ترکیبـی از      متغیر خطرآفرین محاسبه کرد و حساسیت سرمایه
در صـورت  . است، انجام داد 1ي ریاضی که روشی براساس تکرار افزارها یا با روش ساده توان با کمک انواع نرم حساسیت را می

ي دسـتورهاي   مجموعـه . طرفه یا دوطرفـه اسـتفاده کـرد    صورت یک به What Ifتوان از دستور  افزار اکسل می استفاده از نرم
  .توانند مورد استفاده قرار بگیرند هم می 3دهکنن و حل 2مدیریت سناریو

                                                       
1- Iteration Method 
2- Scenario Manager 
3- Solver 





 

 

  12فصل 12

  مطالعات گیري نتیجه و بندي جمع
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صل دوازدهم    گیري مطالعات بندي و نتیجه جمع -ف

  کلیات -1- 12

 مـوارد  وها  یافته فقط است الزم بخش این در .شود تکمیلبندي  جمع یک با مطالعات است الزم جداول تکمیل از بعد
 ماهیـت  و درخواسـت بنـدي   تفکیـک زمـان   به باید است مالیتامین  کهگذار  سرمایه ي خواسته .بگیرد قرار مبنا یتحساس
 ذکـر  خروج ماهیت و عملیات در حضوري  محدوده است الزم کار تکمیلراي ب .شود مشخص ریالی و ارزي لحاظ از منابع
 .شود می داده توضیح قسمت این مهم موارد زیر در .شود

   طرح از احتمالی خروج هبرنام - 2- 12

 خـروج  ي برانگیزنـده  عوامـل  و خروجي  برنامه شناخت است، تجاري مالی مطالعات حاصل که نکاتی ینتر مهم از یکی
 نـاممکن  کـار  و کسب تداوم ورسد  می خطر قرمزي  منطقه بهپذیري  آسیب که است مواردي به عنایت با برنامه این .است

 این دربندي  جمع ي نمونه) 1-12( جدول در .شود آورده گزارش در باید نقطه این به دنرسی هاي نشان و میعال .شود می
 کامـل  تحـریم  دچـار  کشور و دارد نیاز ارزي اصلی خریدهاي به يگذار سرمایه یک اگر مثالعنوان  به .شود می دیده زمینه
  .شود می ذکر رداتوا امکان فقدان هم آن دلیل ورسد  می خروجي  محدوده به يگذار سرمایه بشود،

  خروج مواقع و تحملي  محدوده -1-12 جدول
  -------ي  ، نسخه13-- /--/--: تاریخ تهیه
  خروجي  راي برنامهاج دلیل  خروجي  محدوده  عامل  ردیف
        
        
        
        
        
        

  نیاز مورد سرمایه حداقل - 3- 12

ي  سـرمایه  حداقل بودن نامشخص ،شود می بازده کاهش عامل يگذار سرمایه يها طرح در ایران در که مواردي از یکی
 يهـا  سـال  طـی  را ها آن نیاز مورد مالی منابع کهدهند  می وعده خود مشتریان به ضمنی توافق باها  بانک .است نیاز مورد
 با را انکب بهارائه شده  طرح کهکنند  می توافق انگذار سرمایه نتیجه در وکنند  ها تامین می طرح بر متمم افزودن با و بعد

 متقاعـد  را بانـک  زنـی  چانـه  با بایدگذار  سرمایه بعد يها سال در که است آن کار این حاصل .کنند ارائهتر  کوچک مقیاس
 کـه  اسـت  عـواملی  ي جملـه  از مناسـب  زمـان  در منـابع تامین  درتاخیر  .نمایدتامین  باید را نیاز موردي  سرمایه که کند

 شکسـت  احتمـال  کـاهش راي ب .سازد می مواجه شکست با را ها آن متعدد موارد در و دکاه میها  پروژه بازدهی ازشدت  به
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 از بـود،  رقم این ازتر  کم حدي در مالیتامین  اگر و کنند مشخص را نیاز موردي  سرمایه حداقل انگذار سرمایه است الزم
  .شوند منصرف يگذار سرمایه
ي  سرمایه حداقل داشتن موضوع ،شود می انجام وزارتخانه سطتو کهها  طرح مدیریت است الزم آب، يها طرح مورد در
 در .بدانـد  فعالیت مرز یکعنوان  به را يگذار سرمایه رقم این پروژه ناظر و کنند تلقی قطعی الزام یکعنوان  به را نیاز مورد
  .دهد انجام موفقیت با را کار و کسب دتوان مین نهایت در کند،تامین  را مبلغ این نتواند که يگذار سرمایه صورت این

  طرح اجراي جریان در انتظاري احتمالی خطرات - 4- 12

 مختلـف  احتمـاالت  بـا  يگـذار  سـرمایه  يهـا  پروژه خطرهاي شد، ذکر يگذار سرمایه خطرهاي بخش در کهطور  همان
 .برآیـد  هـا  آن رفـع  پـی  درتـر   بـیش  دقت با بایدگذار  سرمایه که است خطرهایی تر محتمل خطرهاي .کنند بروز ندتوان می

 )2-12( جـدول شرح  به خطرها از فهرستی بایدگذار  سرمایه .استپوشی  چشم قابل متعدد موارد در تر نامحتمل خطرهاي
  .آورد فراهم

  پروژهراي اج جریان در انتظاري احتمالی خطرات -2-12 جدول
  -------ي  ، نسخه13-- /--/--: تاریخ تهیه

  خطر بروز کاهشراي ب الزم تمهیدات  خطر بروز مالاحت شدتي  دوره  بروز احتمال  خطر نوع  ردیف
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صل سیزدهم    روش انجام کار -ف

  کلیات -1- 13

 تدوین با باید کار انجامبندي  زمان تدوین و يگذار سرمایه تصویب از بعد بنگاهي  اداره و يگذار سرمایه کار انجام روش
 بـه  کارهـا ي  همـه  شـد،  تهیه تفصیلیبندي  ي زمان برنامه وقتی که باورند این بر بسیاري .پذیرد صورت کار و کسب طرح
 يهـا  گـذاري  سرمایه مورد در ولیرسد  می مثبت پاسخ به تر ساده يها فعالیت مورد در باور این .رود می جلو متعارف روال

سازد  می شفاف را کار اجزاي که نکته این به عنایت با کار و کسب طرح .شود می مواجه مشکالتی با تردید نبدوتر  پیچیده
 و کسـب  طـرح  .آورد می فراهم کارتر  دقیق انجامراي ب مطلوبیي  زمینه ،دهد می پیوندکار  به را کار انجام مرجع واقع در و

ي  دوره یک طرح زمانیي  دوره .دارد مطالعات این از فراتر بسیار یپوشش واقع در و نیستتجاري  -مالی مطالعات جزو کار
 دیده جدیتی همان با درست يبردار بهره يها سال در آن حضور وگیرد  می دربر را فعالیت يها سال تمام که است پیوسته

 .شود تدوین باید فعالیت ماهیت به عنایت با کار و کسب طرح الگوي .باشد می يگذار سرمایه يها سال در که شود می

  طرح مدیریت - 2- 13

در . بـرداري بایـد مشـخص باشـد     گـذاري و مـدیریت در زمـان بهـره     مدیریت طرح در دو بخش مدیریت در زمان سرمایه
سـازد،   گـذاري اصـلی را سـودآور مـی     هـاي کمکـی سـرمایه    گذار خصوصی با استفاده از پروژه هاي بخش آب که سرمایه طرح

شود، مدیریت طرح  جا که براي کل فعالیت طرح کسب و کار تدوین می از آن. مد نظر باشد ها باید ي مدیریت پروژه مجموعه
  .پذیرد قالب همان طرح دستور کار می هم در

  پروژه کنترل و گیري گزارش - 3- 13

ي  وزارتخانـه  کـه  اسـت  نـاظري ي  عهـده بر قـانون  چـارچوب  در پروژه کنترل و گیري گزارش آب، بخش يها پروژه در
 آن ضـوابط  است موظف ناظر که است شده تهیه دستورالعملی نظارتراي ب حاضر حال در .کند می خابانت را ويمسوول 

 مـواردي  در .کرد محسوب عالیه نظارت نوعی را آنتوان  می که است فنی نظارت یک واقع در نظارت این .نماید رعایت را
 صورت هر در .کنند می اعمال فعالیت بر ضمنی رتینظا شرکت، ي ترازنامه مثل اي، دوره يها گزارش دریافت با همها  بانک

  .گیرد مین قرارتجاري  -مالی مطالعات در هم رفتارها از بخش این
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صل چهاردهم طول انجام -ف تحوالت در    کار معیارگذاري براي ارزیابی و شناسایی 

  کلیات - 1- 14

 بـا  برخـورد  سـطح  بـه  عنایـت  بـا  يگذار سرمایه عملیات انجام طول در تحوالت شناسایی و ارزیابیراي ب معیارگذاري
 و( کـالن  و )رفتاري و شخصی عوامل از برخاسته و( خرد ي دسته دو به معیارها ،مواردتر  بیش در .شود انجام باید تحوالت

 ایـن  بایـد  کـار  و کسـب  يها بنگاه .شوند می تقسیم )مشابه موارد و تورم کاري، یب نرخ کشور، اقتصاد وضعیت از برخاسته
 .شـود  حفـظ  معیار تاریخیي  سابقه است الزم فعالیت، از خروج مرزهاي به رسیدن زمان تا ولی کنند محاسبه را معیارها

 اختیـار  در مشـترك صـورت   تـوان بـه   مـی  را معیارها ،کند می استفاده مددرسان هايافزار نرم از یکی از بنگاهکه  درصورتی
 .داد قرار مدیراني  همه

  زمانبندي باها  فعالیت تطابق - 2- 14

هاي مـدیریت پـروژه کمـک     که براي تطابق از برنامه نخست آن: بندي دو راه وجود دارد ها با زمان براي بررسی تطابق فعالیت
تطـابق   تواننـد تحلیـل عـدم    سادگی می ا تدوین کنند بهه بندي خود را با کمک این برنامه ي زمان گروهی که برنامه. گرفته شود

هـاي دسـتی اسـتفاده شـود، بـراي       بندي انجام کار از روش ي شرح جامع زمان که براي تهیه درصورتی. بندي را انجام دهند زمان
  .دهد روش کار را نشان می )1- 14(جدول . کار گرفت نمایش موارد انحراف از برنامه هم باید روش دستی را به

  پروژه در انحراف موارد تحلیل -1-14 جدول
  -------ي  ، نسخه13-- /--/--: تاریخ تهیه

  اصالح روش  انحراف دلیل  انحراف مقدار  انحراف بروز زمان  برگزیده معیار  ردیف
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  گذاري در بخش آب و مستندات آن قانون سرمایه -وست یپ

 کشور آب يها طرح در گذاري سرمایه تشویق قانون -1.پ

ـ  تعـاونی  و )حقـوقی  و حقیقـی ( خصوصـی  گـذاران  سرمایه تشویق منظور به –ي واحده  ماده  در گـذاري  سـرمایه راي ب
 کشـاورزي  جهاد و نیرو هاي وزارتخانه به خاك و آب يها طرح و زهکشی و آبیاري هاي شبکه ایجاد و آبتامین  يها طرح

 درصـد  سـی  حـداکثر  کـه  الـذکر  فـوق  يهـا  راي طرحاج که شود می داده اجازه قانونی، وظایف چارچوب در و مورد حسب
 بـه  را باشـد  شـده  تصـویب  هـا  آن دوم مرحلـه  مطالعـات  کـه  ییهـا  طـرح  نیز و یافته خاتمه ها آن اجرایی عملیات %)30(

 :کنند واگذار زیر شرایط با زبورم گذاران سرمایه

 یـا  و نیـرو  وزارتي  عهـده  به مورد حسب و مراحلي  کلیه در مهندسی نظارت وتاسیسات  احداث محلتایید  -1
  .بود خواهد کشاورزي جهاد وزارت

 .شـود  مـی  صـادر  آب سـند  و یافتـه  تخصـیص  گذار سرمایه به موجود هاي حقابهجز  به استحصالی آبي  کلیه -2
 وزارت اختیـار  در همچنـان  و تعیـین  مصـرف  زمان و حجم نظر ازتاسیسات  احداث از قبل ودموج هاي حقابه

 در مربـوط  قـوانین  سـایر  و 16/12/1361 مصـوب  آب عادالنـه  توزیـع  قانون براساس تا بود خواهد باقی نیرو
 .گیرد قرار داران حقابه اختیار

 شـود،  مـی  محسـوب تاسیسـات   این آبخور يها عنوان زمین به طرح مطالعات براساس که موات و ملی اراضی  -3
 احـداث  از قبـل  اي منطقـه  يها قیمت با منطقه اجتماعی -ي اقتصاد شرایط و یافته تخصیص آب با متناسب

 شـروع  در کشـاورزي،  جهاد وزارت توسط گردد، می تعیینراي دا و اقتصادي امور وزارت توسط که ،تاسیسات
 بـه  تـوافقی قیمـت   بـه  شـده  واگـذار  اراضـی  بـر  مـازاد  آب .شـد  هـد خوا واگذار گذاران سرمایه به برداري بهره
  .شد خواهد واگذار نیرو وزارت یا و برداران بهره

 بـه  متعلـق  صـادره،  آب سـند  حـد  در شـود،  مـی  حاصـل هـا   گـذاري  گونه سرمایه ي این نتیجه در که حقوقی -4
شـرح   بـه  نیـرو  وزارت بـا  توافق مورد اقتصادي الگوي انتخاب با تواند می گذار سرمایه و بود خواهد گذار سرمایه
 گونـه  ایـن ي  نتیجـه  در کـه  حقـوقی  و مسـتحدثات ي  کلیـه  .برسـاند  فـروش  بـه  یـا  و کند مصرف را قرارداد
 از ضـوابط  طبـق  که بود خواهد گذار سرمایه اختیار در برداري بهرهي  دوره در شود می حاصلها  گذاري سرمایه

 .نماید استفاده آن

 سـایر  و هـا  هزینه مورد در منعقده قرارداد براساس مکلفند مورد حسب نیرو و کشاورزي جهاد هاي وزارتخانه  -5
 و نمـوده  تملـک  اراضـی  تملک قانون براساس راها  راي طرحاج وتاسیسات  احداث محل گذار، سرمایه با موارد

 انجـام  ارجیخـ  اشـخاص ي  وسـیله  به گذاري سرمایه که درصورتی .قراردهند گذار سرمایه اختیار در اجراراي ب
 و بوده گذار سرمایهي  عهده به سرمایه استهالكي  دوره در شده واگذار اراضی وتاسیسات  از برداري بهره شود،
ي  دوره از پس شده ایجادتاسیسات  از برداري بهرهي  ادامه در اولویت .گیرد می قرار دولت اختیار در آن از پس
 .بود خواهد گذار سرمایه با فوق
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ي نیرو و جهاد کشـاورزي موظفنـد در چـارچوب ضـوابط و معیارهـاي فنـی و ایمنـی، نظـرات اصـالحی          ها وزارتخانه - 6
اجرایی این قانون ظرف سه ماه پس از تصویب، توسـط وزارت نیـرو    ي نامه آیین .گذار در طرح را ملحوظ نمایند سرمایه

ریزي کشـور تهیـه و بـه     ن مدیریت و برنامههاي جهاد کشاورزي، امور اقتصادي و دارایی و سازما وزارتخانهي و با همکار
 .تصویب هیات وزیران خواهد رسید

مـاه یکهـزار و سیصـد و     ي واحده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ ششم مـرداد  قانون فوق مشتمل بر ماده -7
  .ه تایید شوراي نگهبان رسیده استب 16/5/1381هشتاد و یک مجلس شوراي اسالمی تصویب و در تاریخ 

   کروبی مهدي                                                                                                              
  اسالمیراي شو مجلس رییس                                                                                                      
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