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 ﹩︨︣︋︀︧ ︧︀︋︡اری و ﹤﹁︣ ︀  ︋︣﹍و از ︵︣ف د ︡ده ا﹢︋ ️﹀﹡ ️ ︺﹠ ︗﹠︀︋︺︀﹜﹩ ︻︡ه دار ﹝︧ــ︐﹫﹛﹢︀ی ﹝﹛ و ︵﹢﹐﹡﹩ ﹝︡︑﹩ در︮ 
ار︑︊︀ط و ﹨﹞﹊︀ری ﹡︤د﹊﹩ دار︡ و ︋︀ ﹝︀︧﹏ و ﹝ ︒︀︊︧︀︋︡اری ︋﹥ ︵﹢ر ﹋︀﹝﹏ آ︫﹠︀﹫︡. ︑︖︣︋﹥ و︨﹫︹ ︫﹞︀ در ︮﹠︺️ ︋﹥ ا︐﹞︀ل 
ز︀د ︋︣ د︡﹎︀ه ︫ــ﹞︀ در︋︀ره ﹎︤ار︫﹍︣ی ﹝︀﹜﹩ ︑︀︔﹫︣﹎︢ار ا︨️. ازا﹟ رو، ا﹝﹫︡ دار﹛ ﹋﹥ ︠﹢ا﹡﹠︡﹎︀ن ﹝︀ در ا﹟ ﹎﹀︐﹍﹢ از ︨︀︎︀ی 
 ︀﹫﹎︡﹫︙﹫  ︎،︒ ︀ ﹝﹫︳ ﹝﹢︲﹢ع︋  ﹢ا﹡﹠︡﹎︀ن︋   ︠﹩︀﹠︫︣ای آ ﹢ا﹨︩ ﹝﹩ ﹋﹠﹛︋  ︣وع ﹎﹀︐﹍﹢︠  ﹢﹡︡. در︫  ︣ه ﹝﹠︫︡   ︋︀﹝ ︗︀﹝︹ و ﹁︣ا﹎﹫︫︣ 

.︡﹫﹠﹋ ︪︣︑ را ️﹀﹡ ️ و و﹫﹎︥︀ی ︮﹠︺
﹋︀ردر

︀﹐︪﹍︀ه ﹨︀  ︀﹫﹟ د︨︐﹩ ﹨﹞︀﹡﹠︡︎   ︎︹︀﹠ ︀﹫﹟ د︨︐﹩ ︑﹀﹊﹫﹉ ﹝﹩ ︫﹢د.︮  ︀﹐د︨︐﹩ و︎   ︋︹︀﹠  ︩︮ ﹥ دو︋   ︋️﹀﹡ ︹︀﹠  ︮︡︣︱︐︧﹞ ﹤﹋ ︀ن ︵﹢ر﹝﹨
و ﹝︖︐﹞︹ ﹨︀ی ︎︐︣و︫﹫﹞﹩ ﹨﹞︀﹡﹠︡ د︀﹠︮ ︣﹍︹ ﹁︣ا﹠︡ی ︀﹫﹝﹫︫ ︹︀﹠︮ ﹏︓﹞﹩ از ﹇︊﹫﹏ ︮﹠︀︹ ر﹡﹌ و رز﹟ و ﹝﹢اد ︎︀ک ﹋﹠﹠︡ه و ︾﹫︣ه ﹝﹩ ︋︀︫︡ 

﹋﹥ از ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ی ﹝︐︡اول ︧︀︋︡اری و ︧︀︋︨︣﹩ ︑︊︺﹫️ ﹝﹩ ﹋﹠︡ ﹋﹥ در ا﹟ ﹎﹀︐﹍﹢ در دا﹝﹠﹥ ︋︒ ﹇︣ار ﹡﹞﹩ ﹎﹫︣د.

︀︋ ﹢﹍︐﹀﹎ ︀︋ ﹢﹍︐﹀﹎ 
آآقاى مهندس على كاردرقاى مهندس على كاردر

️﹀﹡ ︣︀ون ︨︀︋﹅ وز︺﹞
و

﹝︡︣︻︀﹝﹏ ︨︀︋﹅ ︫︣﹋️ ﹝﹙﹩ ﹡﹀️ ا︣ان

︤︀﹝︐﹞ ﹩︐︺﹠︮ ️؛﹀﹡ ️︺﹠︮︤︀﹝︐﹞ ﹩︐︺﹠︮ ️؛﹀﹡ ️︺﹠︮          
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︮﹠︀︹ ︋︀﹐د︨ــ︐﹩ ﹋ــ﹥ از ﹝︣اــ﹏ آ﹝︀︩ ︨ــ︣ز﹝﹫﹟، 
ز﹝﹫﹟ ︫﹠︀︨ــ﹩، ﹜︣زه ﹡﹍︀ری دو︋︺︡ی و ︨ــ﹥ ︋︺︡ی، ﹀︀ری 
 ﹜﹞ ﹤﹚︡ی، و ﹝︧ــ︡︑ ،﹩﹀﹫︮﹢︑ ︀ه ﹨︀ی ﹏﹞︀︀ه ︫ــ
 ﹅︀ز ﹝﹢︗﹢د در ﹝﹫︡ان و ا﹡︖︀م ︑︤ر﹎ ︀ ️﹀﹡ ﹜ــ︖ ﹟﹫﹝︑
آب، ﹎︀ز و ﹝﹢اد ︫ــ﹫﹞﹫︀﹩ و ﹝︣ا﹏ ︑﹢﹜﹫︡ ︋︀ ︗︡ا﹋︣دن ﹡﹀️ 
 ️︀﹡ و ︑︭﹀﹫﹥ آن از ﹡︀︠︀﹜︭﹩ و در ︣﹍︡﹊ و ﹎︀ز و آب از
 ︳  ︠︀ ︀درات︋   ︮︀ ︊︀دی ﹝︭︣ف﹞ ﹤ ذ︠﹫︣ه ︨ــ︀زی و ا﹡︐﹆︀ل︋ 
﹜﹢﹜﹥ ︀ ﹋︪︐﹩ ﹋﹥ ﹨﹞﹍﹩ دارای ﹁︣ا﹠︡﹨︀ی ︎﹫︙﹫︡ه و دارای 
 ﹟︀د، ا︣ارت ز ی ︻﹞﹙﹫︀︑﹩ ︋﹥ ︻﹙️ ﹁︪ــ︀ر و﹐︀︋ ﹉︧ر
 ️︺﹠︮ ﹟ا ،︡﹠وه ︋︣ ﹡﹢ع ﹁︣ا﹑︻ .︡﹠﹋ ﹩﹞ ︤︀﹝︐﹞ را ️︺﹠︮
 ︤︀﹝︐﹞ ︹︀﹠︮ ︣﹍ا﹇︐︭︀دی از د ﹉︧از ﹡︷︣ ر ︣ز ﹏﹚︻ ﹤︋

﹝﹩ ︫﹢د:
 ︣︀︨ در  ︑︖︀ری  ر﹊︧︀ی  از  ︠︀رج   ﹐︀︋ ︋︧﹫︀ر   ﹉︧ر  -١

،︹︀﹠︮
 ︿︪﹋ از   ︦︎ ﹨﹫︡رو﹋︣︋﹢ری  ﹝︤ن  ︑︖︀ری ︫︡ن  ا︐﹞︀ل   -٢

﹝﹫︡ان ﹡﹀️ ︀ ﹎︀ز،
و  ز﹝﹫﹟  درد︨︐︣س ﹇︣ار﹎︣﹁︐﹟  ز﹝︀ن  از  ز﹝︀﹡﹩   ﹤﹚︮︀﹁ و︗﹢د   -٣

ا︠︢ ﹜﹫︧︀﹡︦ ︑︀ ︑﹢﹜﹫︡ از ﹝︤ن،
︨︣﹝︀﹥ ﹎︢اری  ﹨︤﹠﹥ ﹨︀ی   ﹟﹫︋  ﹩﹆︴﹠﹞ را︋︴﹥   ︘﹫﹨ ﹡︊﹢د   -٤

️ آ﹝︡ه، ا﹡︖︀م ︫︡ه و ﹡︐﹫︖﹥ ︋﹥ د︨
٥- ارزش ﹨﹫︡رو ﹋︣︋﹢ر دا︠﹏ ﹝︤ن، ﹋﹥ ارزش ا︮﹙﹩ و وا﹇︺﹩ 
︑︣از﹡︀﹝﹥  ا﹇﹑م  در  و   ︀﹫دارا در   ﹤﹋ ﹝﹩ د﹨︡،  ﹡︪︀ن  را   ️﹋︫︣

﹡︪︀ن داده ﹡﹞﹩ ︫﹢د،
٦- ﹋︪︿ ﹝︀زن ︗︡︡ ﹋﹥ ا﹝﹊︀ن ارا﹥ آ﹡︀ در ︋︀︧︀ی وا﹇︺﹩ 
︨﹢دوز︀ن و︗﹢د ﹡︡ارد و ︑﹠︀ ︋﹥ ︻﹠﹢ان ﹉ رو︡اد از درا﹝︡﹨︀ی 

آ︑﹩ ︫︣﹋️ ارا﹥ ﹝﹩ ︫﹢د،
﹇︣ارداد﹨︀ی  در  آن   ﹉︧ر و   ️︺﹠︮ ︨︣﹝︀﹥ ︋︣︋﹢دن   -٧

. (JOA) ︢اری ﹝︪︐︣ک﹎ ﹤︀﹞︨︣

︮﹢ر︑︀ی ﹝︀﹜﹩ ا︨︀︨﹩ ︮﹠︺️ ﹡﹀️ در ﹋︡ا﹝﹫﹉ از ا﹇﹑م 
ا︵﹑︻︀ت  از   ﹩﹝﹞  ︤︀﹝︑ ا﹁︪︀،  ﹝﹢ارد  و  ︑︪﹊﹫﹏ د﹨﹠︡ه 

︮﹢ر︑︀ی ﹝︀﹜﹩ ︐﹋︫︣ ︣︀︨︀ و ︮﹠︀︹ دارد؟
﹋︀ردر

 ﹤﹋ د﹨﹛   ﹫︲﹢︑ ا︨️  ﹐زم  ︨﹢ال   ﹟ا  ﹤︋ ︎︣دا︠︐﹟  از   ﹏︊﹇
﹢ر︑︀ی   ︮﹤︣ای ارا ︀﹐د︨︐﹩ از دو ﹝︡ل︋   ︋︹︀﹠ ︧︀︋︡اری︮ 

﹠︀︹ ﹝︨︣﹢م ﹡﹫︧️. ﹝︡ل   ︮︣﹍ا︨︐﹀︀ده ﹝﹩ ﹋﹠︡ ﹋﹥ در د ﹩﹛︀﹞
﹥ ﹡︀م  ︀ی ﹋︀﹝﹏ (Full Cost: FC) ، و ﹝︡ل دوم︋  ﹥ ﹡︀م︋  اول︋ 
︑﹑ش ﹝ــ﹢﹁﹅ (Successful Efforts: SE) ﹋﹥ ﹨︣﹋︡ام 
︋﹥ ︧︀ب   ﹤﹠︤﹨ ا﹇﹑م  ﹝﹠︷﹢ر﹡﹞﹢دن  ﹡﹢ه  در   ︀﹛︡﹞  ﹟ا از 
︨﹢دوز︀ن  ︀﹊﹩ از ا﹇﹑م دارا︡﹊ ︀︋ ︀﹫﹍︣ ︑﹀︀وت دار﹡︡ 
و ا﹛︡﹞ ﹟︀ در ﹋︪﹢ر﹨︀﹩ ﹝︓﹏ ا﹝︣﹊︀ و ا﹡﹍﹙︧︐︀ن از ﹝﹠︴﹅ 
 ︣﹍︀د︫︡ه و د ردار﹡︡ و ︵︣﹁︡ارا﹡﹩ دار﹡︡. در ﹋︪﹢ر﹨︀ی﹢︠︣︋
﹋︪﹢ر﹨︀ ︋︣ ا︨︀س ا︮﹢ل ︢︎︣﹁︐﹥ ︫︡ه ︧︀︋︡اری ا︀﹐ت 
﹝︐︡ (GAPP) و ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ی ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ︧︀︋︡اری 
از   ﹩﹊  ،﹩﹛︀﹞ ︮﹢ر︑︀ی   ﹤﹫︑ ︋︣ای  ا︨️   ﹟﹊﹝﹞  (IAS)

﹝︡﹜︀ی ا︫︀ره ︫︡ه ا﹡︐︀ب ︫﹢د.
︲﹞﹟ آن ﹋﹥ رو︫ــ︀ی ︀د︫ــ︡ه در ﹡﹢ه ا﹁︪ــ︀ی ا﹇﹑م 
︺︱﹩ از ﹨︤﹠﹥ ﹨︀ی  دارا﹫︀ی ︾﹫︣︗︀ری در دوران ا﹋︐︪︀ف و︋ 
 ️︀︻و ر ﹩︤ن و ﹋︀﹨︩ ارزش ا﹇︐︭ــ︀دی دارا﹞ ﹤︺︨ــ﹢︑
︨﹆︿ ︨︣﹝︀﹥ ﹎︢اری و ﹡﹢ه ا︨︐﹑ک ︢︎︣ی دارا﹫︀ در دو 
 ﹤﹠︤﹨ ︀د︫︡ه ﹝︐﹀︀وت ا︨️، در﹝︖﹞﹢ع ﹝﹠︷﹢ر﹡﹞﹢دن ︡ل﹞
 ︣﹍ــ️ ︋︀ د︺﹠︮ ﹟در ا ﹩دارا ︀ ︀ن و︧ــ︀ب ︨ــ﹢دوز ﹤︋

︮﹠︀︹ ︑﹀︀وت دارد. 
در︀ل ︀︲ــ︣ ︵︊﹅ ا︨ــ︐︀﹡︡ارد﹨︀ی ︧ــ︀︋︡اری ا︣ان 
ا﹁︪ــ︀ی دارا﹫︀ی ︾﹫︣︗︀ری ﹨﹞︀﹡﹠︡ د﹍ــ︣ ︮﹠︀︹ از ﹇︊﹫﹏ 
ز﹝﹫﹟، ز﹝﹫﹟ ︀ه، ︨ــ︀︠︐﹞︀ن، ﹝︀︫ــ﹫﹟ آ﹐ت و ︑︖﹫︤ات، 
و︨ــ︀︳ ﹡﹆﹙﹫﹥، ا︔︀︔﹫﹥ و ﹜﹢ازم اداری ︵︊﹆﹥ ︋﹠︡ی ﹝﹩ ︫ــ﹢د در 
︀﹜﹩ ﹋ــ﹥ ︵︊﹅ ﹝︡﹜︀ی ︀د︫ــ︡ه و در﹇︀﹜︉ ا︨ــ︐︀﹡︡ارد﹨︀ی 
︧ــ︀︋︡اری ﹋︀ر︋︣د︐﹋︫︣ ︣︢︎︀ی ﹡﹀︐﹩ در ﹢زه ︋︀﹐د︨︐﹩، 
﹝﹩ ︀﹞︨︣ ﹤﹠︤﹨ ️︧︀︋﹥ ﹎︢اری ︋︣ا︨︀س ﹡﹍︣ش ︋﹥ و︲︺﹫️ 
﹝︀زن ﹨﹫︡رو﹋︣︋﹢ری ﹝︓﹏ ﹝︀زن ﹋︪︿ ︫ــ︡ه، ﹋︪︿ ︫︡ه 
︑︖︀ری ︫ــ︡ه، ﹋︪︿ ︫ــ︡ه ︑︖︀ری ︫ــ︡ه ︑﹢︨ــ︺﹥ ﹡﹫︀﹁︐﹥، و 
﹋︪︿ ︫ــ︡ه ︑︖︀ری ︫︡ه ︑﹢︨ــ︺﹥ ︀﹁︐﹥، و ︋︣ ا︨︀س ﹝﹢﹇︺﹫️ 
 ﹤ــ︡ی و ارا﹠︋ ﹤﹆︊︵ ︿﹚︐﹞ ﹅︵︀﹠﹞ ــ﹩ ﹋︪ــ﹢ر﹨︀ و︀﹫﹁︣ا︽︗

︫﹢د.

 ﹩﹛︀﹞ ︮﹢ر︑︀ی   ﹩︨︣︋︀︧ در   ﹩﹝﹞ ︪﹛︀︀ی   ﹤
︋︣اورد﹨︀ی  درا﹝︡؟   ️︠︀﹠︫ دارد؟  و︗﹢د   ️﹀﹡  ️︺﹠︮
﹇﹫﹞︐﹍︢اری  وا︋︧︐﹥؟  ا︫︀ص   ︀︋ ﹝︺︀﹝﹑ت  ︧︀︋︡اری؟ 

﹝﹢︗﹢د︀؟ و ...؟
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﹋︀ردر
ا﹝︀  ︎︣دا︠️  ﹝﹢︲﹢ع  ا︋︺︀د   ﹤﹝﹨  ﹤︋ ﹡﹞﹩ ︑﹢ان   ️︮︣﹁  ﹟ا در 
︧︀︋︡اری  ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ی   ﹤﹋  ️﹀﹎ ﹝﹩ ︑﹢ان  ا︗﹞︀ل  ︋﹥ ︵﹢ر 
ا︣ان در ︀ل ︀︲︣ ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ی ︫︣﹋︐︀ی ﹡﹀︐﹩ را ︎︪︐﹫︊︀﹡﹩ 
 ﹩﹛︀﹞ ︮﹢ر︑︀ی   ﹤ارا ا﹝﹊︀ن   ︿﹚︐﹞ ﹇﹢ا﹡﹫﹟  و︗﹢د  و   ︡﹠﹋ ﹩﹝﹡
 ️﹀﹡  ️﹋︫︣ ﹤︋ را  ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩  ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ی   ﹅︊︵ ا︨︀︨﹩ 
 ﹟ال ﹇︊﹏ ا︫︀ره ﹋︣دم و در ا﹢︨ د﹨︡ ﹋﹥ دو ﹡﹞﹢﹡﹥ آن را در ﹩﹝﹡

︨﹢ال ︋﹥ ﹠︡ ﹡﹊︐﹥ د﹍︣ ﹝﹩ ︎︣دازم. 
 ︹︀﹠︮ ︡﹡︣︱︐︧﹞ ︀﹝︫ ﹤﹚︖﹞ ︀ن ︵﹢ر ﹋﹥ ︠﹢ا﹡﹠︡﹎︀ن﹝﹨
﹡﹀ــ️ و ﹎︀ز دارای ا︋︺︀د ﹝﹫︳ ز︧ــ︐﹩ ﹨︧ــ︐﹠︡، از︗﹞﹙﹥ 
ا﹟ ﹋﹥ ︋︺︡ از ︑﹢︨ــ︺﹥ ﹝﹫︡ان و ا︑﹞︀م ︋︣دا︫️ ا﹇︐︭︀دی از 
 ﹏﹞ ــ︤ات ︠﹢د را از﹫︖︑ ︀م﹝︑ ﹩︐﹀﹡ ︀ی︐﹋︣︡ان، ︫ــ﹫﹞
︣ا︳ ﹇︊﹏ از ﹁︺︀﹜﹫️   ︫﹤ ا︗︣ا ︗﹞︹ آوری و ﹝﹢﹇︺﹫️ ﹝﹏ را︋ 
ا﹋︐︪ــ︀ف ︀ ︑﹢︨ــ︺﹥ و ︑﹢﹜﹫︡ ︋︣ ﹝﹩ ﹎︣دا﹡﹠︡. ﹜︢ا، ا︨︐︀﹡︡ارد 
︧︀︋︡اری ا︗︀زه داده ا︨ــ️ ﹋﹥ ﹨︤﹠﹥ ︗﹞︹ آوری از ا︋︐︡ا 
︀ رو﹥ ای ﹋﹥   ︋️﹋︣ ︩ ︋﹫﹠﹩ و ذ︠﹫︣ه ﹐زم در ︋︀︧︀ی︫  ﹫︎
︫︣﹋️ ا﹡︐︀ب ﹝﹩ ﹋﹠︡، ﹝﹠︷﹢ر ︫﹢د و ﹨︣ ﹠︨︡︀ل ﹊︊︀ر، 
 ︣︷﹡︡︡︖︑ ر﹝﹩، در ار﹇︀م ذ︠﹫︣ه ︫︡ه﹢︑ ︳ا︨︀س ︫ــ︣ا ︣︋

︮﹢رت ﹎﹫︣د. 
︀ ا﹟ ﹋﹥ ا︨ــ︐︀﹡︡ارد﹨︀ی ︧ــ︀︋︡اری ا︗ــ︀زه ﹝﹩ د﹨︡ ﹋﹥ 
︫ــ︣﹋︐︀ ︋︣ای ار︑﹆ــ︀ی و︲︺﹫️ ا︗︐﹞︀︻ــ﹩ و ر﹁︀﹨﹩ ﹝︣دم 
در ﹝﹠︴﹆﹥ ﹢زه ﹁︺︀﹜﹫️، ﹝︡ر︨ــ﹥، در﹝︀﹡ــ﹍︀ه، ︗︀ده، ﹝︣ا﹋︤ 
ورز︫﹩ و ﹁︣﹨﹠﹍﹩ و ... ︋︧︀ز﹡︡ و ﹨︤﹠﹥ ﹨︀ی ︨︣﹝︀﹥ ﹎︢اری 
را ︋﹥ ︧ــ︀ب داراــ﹩ ﹝﹫︡ان ︑﹢︨ــ︺﹥ ︀﹁︐﹥ ﹝﹠︷ــ﹢ر و ︵︊﹅ 
رو﹥ ﹨︀ی ﹝﹢︗﹢د در ︫︣﹋️، ︨︣﹝︀﹥ ﹎︢اری ﹝︣︋﹢ط را ︨︀﹐﹡﹥ 

.︡﹠﹠﹋ ﹉﹚︐︧﹞
﹨﹞︀ن ︵ــ﹢ر ﹋﹥ در ︎︨︣ــ︩ آ﹝ــ︡ه، در ﹝︊︒ ︫ــ﹠︀︠️ 
 ﹤﹋ ﹩﹨︀ ﹏︓﹞ ︢اری﹎ ﹤︀﹞︣︀ی ︨ــ﹨ ﹤﹠︤﹨ درا﹝︡، ︋︺︱﹩ از
︋﹥ ﹡︐﹫︖﹥ ﹡﹞﹩ ر︨︡ و ︪︠﹉ ا︨ــ️ و ︤﹨ ︀﹠﹥ ﹨︀ی ﹝︴︀﹜︺﹥ 
او﹜﹫ــ﹥ ز﹝﹫﹟ ︫﹠︀︨﹩ و ژ︤﹫﹁﹢﹊﹩ (G&G) ︋︣ای ﹋︪︿ 
ا﹝﹊︀﹡ــ︀ت و ﹝︴︀﹜︺ــ︀ت ﹜︣زه ﹡﹍︀ری در ﹝ــ︡ل ︑﹑ش ﹝﹢﹁﹅ 
︋﹥ ︧︀ب ︨﹢دوز︀ن ﹝﹠︐﹆﹏ ﹝﹩ ︫ــ﹢د و در︻﹞﹏ ︋﹥ ازای ﹨︣ 
﹋︡ام از ﹝︡﹜︀ درا﹝︡﹨︀ در ︫ــ︣﹋︐︀ی ﹡﹀︐﹩ ﹝︐﹀︀وت ا︨ــ️. 
️ ﹎ــ︢اری ﹝﹢︗﹢د︀ ︋﹥ ︻﹙️ آن  ﹨﹞︙﹠﹫﹟ در ︭︠﹢ص ﹇﹫﹞
﹋﹥ ﹝︪ــ︭︀ت ︑﹢﹜﹫︡ از ﹝﹫︀د﹞ ﹟︐﹙ــ︿ ﹡﹀️ ︠︀م ︋﹥ ازای 

 ︣﹍و د (API Gravity) ﹩﹠﹫﹍﹠ــ︀س در︗ــ﹥ ︨ــ﹫﹆﹞
﹡︀︠︀﹜︭﹫︀ی آن ﹁︣ق دارد و ﹇﹫﹞️ ﹁︣وش آن ﹝︐﹀︀وت ا︨️ 
️ ﹎ــ︢اری ﹝﹢︗﹢دی  ︣ای ﹇﹫﹞  ︋،١﹩﹀﹚︐﹞ ︀یــ︢ا از رو︫ــ﹛

ا︨︐﹀︀ده ﹝﹩ ︫﹢د. 
︩ ︋﹫﹠﹩ درا﹝︡﹨︀ی  ﹫︎ ﹤﹚ع، ﹝︧ــ﹢︲﹢﹞ ﹟از ا ︣︐﹝﹞ ︀﹞ا
آ﹠︡ه ︫︣﹋️ ا︨️. ﹨﹞︀﹡︴﹢ر ﹋﹥ ﹝︴﹙︹ ﹨︧︐﹫︡ ا﹇︐︭︀ددا﹡︀ن 
 ︹︀﹇︧︀︋︡اران ﹁﹆︳ و ﹤﹋ ︡﹠︐﹁︣﹎ ﹩﹞ ︧ــ︀︋︡اران ︠︣ده ﹤︋
﹎︫︢ــ︐﹥ را ︔︊️ و ︲︊︳ ﹝﹩ ﹋﹠﹠︡ و ﹋︀ری ︋ــ︀ آ﹠︡ه ﹡︡ار﹡︡ و 
دــ︡﹎︀ه آ﹡︀ن ﹝﹞﹊﹟ ﹡﹫︧ــ️ ﹋﹥ ︋ــ︣ای ︨ــ︣﹝︀﹥ ﹎︢اران و 
ذ﹠﹀︺︀ن ︨﹢د﹝﹠︡ ︋︀︫ــ︡. از آ﹡︖︀ ﹋﹥ ︮﹠︀︹ ︋︀﹐د︨︐﹩ ﹡﹀️ 
و ﹎︀ز دارای ر︧ــ﹉ ا︨ــ️ و در ︻﹢ض دارای درا﹝︡﹨︀ی 
﹝︀زاد ︋︣ ﹝﹫︤ان ︨ــ︣﹝︀﹥ ﹎︢اری ا︨ــ️ ﹜︢ا ا︨ــ︐︀﹡︡ارد﹨︀ی 
︧ــ︀︋︡اری ︫ــ︣﹋︐︀ی ︋︀﹐د︨ــ︐﹩ ﹡﹀️ را ﹝﹊﹙︿ ︨︀︠︐﹥ 
ا︨️ ﹋﹥ در ︮﹢ر︑︀ی ﹝︀﹜﹩ ا︨︀︨ــ﹩ ︠﹢د در ︀ددا︫︐︀ی 
﹨﹞︣اه ﹝﹫ــ︤ان ︖ــ﹛ ﹨﹫︡رو﹋︣︋﹢ر ﹋︪︿ ︫ــ︡ه ︋﹥ ︑﹀﹊﹫﹉ 
 ﹟︣︠ا︠︢ آ ︀ ﹫︩ از ا﹟ ا︫ــ︀ره ﹋︣دم را︋   ︎﹤﹋ ﹩︀﹚︭﹁︨︣ــ
ا︵﹑︻︀ت ﹁﹠﹩ از ﹞ ﹜︖︀زن، ا﹁︪︀ ﹋﹠﹠︡ و ︋︀ ︑︺﹫﹫﹟ ︻︀﹝﹏ 
 ﹤رو ﹉ ان﹢﹠︻ ﹤︋ ﹤﹋ (Discount Factor: DF) ﹏︤﹠︑
 ﹟︣︠در ﹎︤ارش ﹝︀﹜﹩ ا﹁︪ــ︀ ﹝﹩ ﹋﹠﹠︡، درا﹝︡﹨︀ی آ︑﹩ را ︋︀ آ
 ︀ر︑ ﹤︋ (︀ز﹎ ︀ ️﹀﹡) ︣︷﹡ ︣وش ﹨﹫︡رو﹋︣︋﹢ر ﹝﹢رد﹁ ️﹝﹫﹇
︑︣از﹡︀﹝﹥، ﹝︀︨︊﹥ و ارا﹥ ﹋﹠﹠︡ ︑︀ ذ﹠﹀︺︀ن ︋﹥ را︐﹩ در ﹝﹢رد 

آن ︫︣﹋️ ︑︭﹞﹫﹛ ﹎﹫︣ی ﹋﹠﹠︡.

 ﹩﹢﹍︨︀︎  ️﹫﹛﹢︧﹞ ا﹡︡ازه   ﹤  ︀︑  ️﹀﹡ ️ ︺﹠︮
 ﹤  ︀︑  ️﹀﹡ ️ ︺﹠︮  ﹩﹛︀﹞ ﹎︤ار︫﹍︣ی  دارد؟   ﹩﹞﹢﹝︻
﹎︤ار︫﹍︣ی  ذ﹠﹀︺︀ن  ︑︭﹞﹫﹛ ﹎﹫︣︀ی  ︋︣ای  ا﹡︡ازه 
﹋︪﹢ر  ا﹇︐︭︀د   ︴︨ در  و   ️︺﹠︮  ︴︨ در   ﹩﹛︀﹞

ا﹨﹞﹫️ دارد؟
﹋︀ردر

︮︀درات  از   ﹏︮︀ ارز  و  درا﹝︡﹨︀  ︻﹞︡ه   ️﹝︧﹇  ﹤﹋ آ﹡︖︀  از 
︀م  ︀درات ﹡﹀️︠  ️ ﹡﹀️، ︑﹢﹜﹫︡ و︮  ︺﹠  ︮﹤︺︨﹢︑ ﹤ ﹋︪﹢ر ﹝︐﹊﹩︋ 
و ﹎︀ز ︵︊﹫︺﹩ ا︨️، ﹜︢ا ﹎︤ار︫﹍︣ی ا︨︐︀﹡︡ارد ︋﹥ ا﹟ ا﹝︣ ﹋﹞﹉ 
د︫﹞﹠︀ن  ︋︣ه ︋︣داری  و   ﹜︣︑  ︳︫︣ا  ️﹚︻ ﹤︋ ا﹝︀   .︡﹠﹋ ﹩﹞
در  ا︨️.   ﹤︐﹁︣﹍﹡ ︮﹢رت  ا﹇︡ام   ﹟ا  ️﹀﹡ ️ ︺﹠︮ و︲︺﹫️  از 
️ ﹡﹀️ در ﹇︊︀ل ﹎︤ار︫﹍︣ی ﹝︀﹜﹩  ︺﹠ ︨︀﹜︀﹩ ﹋﹥ ا﹠︖︀﹡︉ در︮ 
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ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ی  ا︨︀س   ︣︋  ﹩﹛︀﹞ ︮﹢ر︑︀ی  دا︫︐﹛   ️﹫﹛﹢︧﹞
︀ل  در  ﹋︀ر   ﹟ا  ﹤﹋  ︫︡ ﹩﹞  ︪︣︐﹠﹞ و   ﹤﹫︑ ا︣ان  ︧︀︋︡اری 
︀︲︣ ﹝﹫︧︣ ﹡﹫︧️ ا﹝︀ ﹝︧﹢﹜﹫﹟ از ︵﹞ ﹅︣︀︨︊︀ت ﹋︀ر︋︣﹎﹩ 

︋﹥ ا︵﹑︻︀ت ﹝﹢رد﹡︷︣ ﹝﹩ ر︨﹠︡.

 ︬︭︑  ️︺﹠︮ در  ︧︀︋︨︣︀ن  ا﹎︣  ز︀د  ︋﹥ ا︐﹞︀ل 
دا︫︐﹥ ︋︀︫﹠︡ ﹋︀ر ︋ ️﹫﹀﹫﹋ ︀︋ ﹩︨︣︋︀︧︐︣ی ا﹡︖︀م 
﹫︧️؟  ︀د︫︡ه  اد︻︀ی  در︋︀ره   ︀﹝︫  ︣︷﹡ ﹝﹩ ︫﹢د. 
︑ ︬︭︧︀︋︣س در ︮﹠︺️ ︑︀ ﹥ ا﹡︡ازه ︋︣ ﹋﹫﹀﹫️ 
︧︀︋︨︣﹩ ︑︀︔﹫︣ ﹝﹩ ﹎︢ارد و روی ﹨﹛ ر﹁︐﹥ ﹥ ﹝︤ا︀ و 

﹝︺︀︉ ا︐﹞︀﹜﹩ ︋︣ای آن ﹇︀﹙﹫︡؟
﹋︀ردر

﹢ن  ا︨️،   ﹩﹫︮ و  د﹇﹫﹅  ︋︧﹫︀ر  ﹎︤اره  ﹎︤اره،   ﹟ا
﹝︀زن   ،﹟﹫︭︭︐﹞ ︋﹥ ﹇﹢ل  و  دارد   ﹩﹎︡﹫︙﹫︎  ️﹀﹡ ️ ︺﹠︮
 ﹩﹠﹫︋ ︩ ﹫︎  ﹏︋︀﹇︣﹫︾ و   ﹤︐︠︀﹠︫︀﹡ ا﹡︧︀ن   ﹏︓﹞ ﹨﹫︡رو﹋︣︋﹢ری 
 ،﹤︺︨﹢︑ ا﹋︐︪︀ف،  ﹁︣ا﹠︡﹨︀ی   ︀︋  ︡︀︋ ︧︀︋︨︣︀ن  ﹜︢ا،  ا︨️. 
︑﹢﹜﹫︡ و ﹁︣وش ﹋︀﹝ً﹑ آ︫﹠︀ ︋︀︫﹠︡ و از ﹋︀ر︫﹠︀︨︀ن ﹁﹠﹩ ا ﹟﹢زه 
﹨︤﹠﹥ ﹨︀ی   ،﹤︺︨﹢︑ ﹨︤﹠﹥ ﹨︀ی  در  ﹝︓︀ل  ︋︣ای   .︡﹠﹠﹋ ا︨︐﹀︀ده 
﹀︀ری ا︮﹙﹩ ︑︤﹨ ﹟︣﹠﹥ ا︨️ و ︑︀︠﹫︣ در ﹀︀ری و ﹝︭︣ف 
در  را  ︎︣وژه  ﹝﹩ ︑﹢ا﹡︡  ︑︖﹫︤ات،  و  ﹀︀ری   ﹏﹎  ﹏︓﹞ ﹝﹢اد، 
 ︀﹠︑ ︧︀︋︨︣︀ن  ﹢ن   ︣﹨︀︸ در  ︨︀زد.  ︾﹫︣ا﹇︐︭︀دی  ﹝﹢ا﹇︺﹩ 
در  ﹡︡ار﹡︡  د︠︀﹜️  ︻﹞﹙﹫︀ت  در  و  د︠﹫﹙﹠︡  ﹎︤ار︫﹍︣ی   ︡﹠︣ا﹁ در 
﹥ ︵﹢ر  ﹢د را︋   ︠︿︀︸و ️︠︀﹠ ﹥ د﹜﹫﹏ ﹡︡ا︫︐﹟︫  ﹡︐﹫︖﹥، ︐﹩ ا﹎︣︋ 
﹋︀﹝﹏ ا﹡︖︀م ﹡︡﹨﹠︡، ﹨﹫︙﹍﹢﹡﹥ ا︣ادی ﹝︐﹢︗﹥ آ﹡︀ ﹡﹫︧️، در 
 ﹤﹋ ﹩﹛︀︧︀︋︣س ﹝﹩ ︑﹢ا﹡︡، ︋︀ ﹡﹆︪﹩ ﹋﹥ در ﹎︤ار︫﹍︣ی ﹝︀﹜﹩ 
و  ︾﹫︣ا﹇︐︭︀دی  ︻﹞﹙﹊︣د  از  ︎﹫︪﹍﹫︣ی  در   ﹩﹝﹞  ﹜︨ دارد، 

︨﹢ءا︨︐﹀︀ده دا︫︐﹥ ︋︀︫︡.

 ︹︀﹠︮ ︀︑ ﹩︐︨د ﹟﹫︀︎ ︀︑ ﹩︐︨د﹐︀︋ ︹︀﹠︮ از ،️﹀﹡ ️ ︺﹠︮
ا︋︐︡ا  در   ﹤﹋ دارد   ﹩︻﹢﹠︐﹞ و  و︨﹫︹  ︋︧﹫︀ر  ﹎︧︐︣ه   ،﹩︊﹡︀︗
︋﹥ آ﹡︀ ا︫︀ره ﹋︣د︡. از ︵︣ف د ️︠︀﹠︫ ،︣﹍︧︀︋︣س 
︋︧﹫︀ر   ﹩︨︣︋︀︧  ︡﹠︣ا﹁ در  آن،   ︳﹫﹞ و   ️︺﹠︮ از 
 ﹤  ︀︑  ️﹀﹡ ️ ︺﹠︮ در  ︧︀︋︣س   ︬︭︑ دارد.  ا﹨﹞﹫️ 
 ﹩︨︣︋︀︧ ﹝﹢︨︧ـــ﹥  ا︨️؟  ︲︣وری   ﹩︻﹢︲﹢﹞ ا﹡︡ازه 
️ و﹎︀ز  ﹀﹡  ﹤﹀︮ در   ﹤ آن  ﹅︊︵  ،(PwC) ︎﹩ د︋﹙﹫﹢︨﹩ 

ا︨️،  د︨︐︣س  در  آن   ﹩︐﹡︣︐﹠ا ا︵﹑ع ر︨︀﹡﹩   ︤﹋︣﹞
️ و﹎︀ز  ﹀﹡ ️ ︺﹠︮ در  ︣﹁﹥ ای  ﹋︀ر︫﹠︀س   ٦٠٠٠ از   ︩﹫︋
﹇︧﹞︐︀ی  ︑﹞︀م  در   ﹩︨︣︋︀︧ ︀︮︊﹊︀ر   ٢٥٠٠  ︩﹫︋ و 
 ﹟︣︐﹝﹞ در   ﹤﹋ ا︨️   ﹩︻︡﹞ و  دارد،  ️ و﹎︀ز  ﹀﹡ ️ ︺﹠︮
 ﹤︋ ﹝﹩ ︑﹢ا﹡︡  ️ و﹎︀ز  ﹀﹡ ️ ︺﹠︮  ︣︋  ︣︔﹢﹞  ﹩︑︀﹫  ︒︀︊﹞
در   ️﹀﹡ ️ ︺﹠︮  ︀آ د﹨︡.   ﹩﹡︀︊﹫︐︪︎ ︠﹢د  ︀︮︊﹊︀ران 
﹡﹫︀ز﹝﹠︡  آن،   ﹤︋  ﹩︪︋ا︻︐︊︀ر و   ﹩﹛︀﹞ ﹎︤ار︫﹍︣ی  ﹝﹢︲﹢ع 

︧︀︋︨︣︀ن ﹝︐︭︬ در ︨︴ ︋︀﹐︨️؟ 
﹋︀ردر

 ،﹏﹞︀﹋ ارزش  ز﹡︖﹫︣ه  دارای  ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩   ﹩︐﹀﹡ ︫︣﹋︐︀ی 
﹝﹢اد   ︡﹫﹛﹢︑  ︀︑  ︿︪﹋ ︋︣ای  ︨︣ز﹝﹫﹟  ︎﹫︡ا﹋︣دن   ﹤﹚︣﹞ از 
 ︡﹠︐︧﹨  ،︣︑﹐︀︋ ا﹁︤وده  ارزش   ︀︋  ﹩︀﹫﹝﹫︫ و  ︎︐︣و︫﹫﹞﹩ 
(︋︣ای   ︀︐﹛دو ︨︣﹝︀﹥ ﹎︢اران،   ﹏﹫︊﹇ از   ︀﹡آ ذ﹠﹀︺︀ن  و 
 ،(︿﹚︐﹞ ︻﹢ارض   ︀ ﹝︀﹜﹫︀ت  و  ﹅ ا﹝︐﹫︀ز   ️﹁︀در
﹋︀︾︢ی،  و   ﹩﹛︀﹞ ︋︀زار﹨︀ی  ︋︀ز﹍︣ان  وام د﹨﹠︡﹎︀ن، 
︣︠︡اران و ﹁︣و︫﹠︡﹎︀ن، ﹡﹫︀ز ︋﹥ ا︵﹑︻︀ت ︋﹥ روز و د﹇﹫﹅ 
 ︳︨﹢︑ ︫﹀︀ف  و  رو︫﹟  ا︵﹑︻︀ت   ﹤﹫︑ ﹡﹫︀ز،   ﹟ا دار﹡︡. 
 ﹅︊︵ ︫﹀︀ف   ﹩﹛︀﹞ ︮﹢ر︑︀ی   ﹤ارا و  ﹝︧﹢ل  ﹡︀د﹨︀ی 
︮﹢ر︑︀ی   ︡﹫︀︑ و  ︧︀︋︡اری  ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩  ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ی 
 ︀︑  ︡﹠﹋ ﹩﹞  ︉﹚︵ را  ︣﹁﹥ ای  ︧︀︋︨︣︀ن   ︳︨﹢︑  ﹩﹛︀﹞
︫﹢د  ﹁︣ا﹨﹛  ︋︣دم  ﹡︀م   ﹤﹋  ﹩﹡︀︺﹀﹠ذ ︋︣ای  ﹐زم  ا︵﹞﹫﹠︀ن 
ا︨︀س   ︣︋ و  ا︻︐﹞︀د  ارا﹥ ︫︡ه  ا︵﹑︻︀ت   ﹤︋ ︋︐﹢ا﹡﹠︡   ︀﹡آ و 
ا﹁︪︀︫︡ه  ا︵﹑︻︀ت   ﹤︀︎︣︋  ️﹋︫︣ آن   ︀︋ را  ︠﹢د  ر﹁︐︀ر  آن 

 .︡﹠﹠﹋ ﹜﹫︷﹠︑
︋﹥ ︵﹢ر ﹋﹢︑︀ه و در ︀︎︀ن ﹋﹑م ا︫ــ︀ره ﹋﹠﹛ ﹋﹥ ︮﹠︺️ ﹡﹀️ 
︀﹐ی ﹝︀﹜﹩ آ﹡﹆︡ر ﹝﹛ ا︨️ ﹋﹥ ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ی  ︋﹥ ︻﹙️ ﹎︣دش︋ 
 ︿︀زن ﹨﹫︡رو﹋︣︋﹢ری، ︑︺︀ر﹞ ︧︀︋︡اری ︋︣ای ﹩﹚﹚﹝﹛ا ﹟﹫︋

﹁﹠﹩ ︑︡و﹟ و ا︋﹑غ ﹋︣ده ا︨️.

︋︣ای ︫︣﹋️ در ا﹟ ﹎﹀︐﹍﹢ و ︵︣ح ﹝︴︀﹜︉ ︑︀زه و ︠﹢ا﹡︡﹡﹩ 
 .﹜از ︫﹞︀ ︨︍︀︨﹍︤ار

:️︫﹢﹡︀︎
1- Available for Sale, Back to Well, Value on Value 
Method, Gravel Barrel Method


