جدول جریانات
نقدی

ضبخص ُبی هبلی طزح ػوذتب اس جذّل جزیبًبت ًقذیٌگی پیص بیٌی ضذٍ بزای طزح کَ در
طی سبلِبی احذاث ّ بِزٍ بزداری تٌظین هی گزدد بذست هی آیذ .جذّل جزیبًبت ًقذیٌگی
جوغ جبزی ّرّدی ُب ّ خزّجی ُبی طزح است .طزح هطببَ یک هزکش درًظز گزفتَ هی
ضْد کَ یک سزی درآهذُب ّارد آى ّ یک سزی ُشیٌَ ُب اس آى خبرج هی گزدد .ارقبم ّرّدی
بَ طزح هبًٌذ درآهذُبی حبصل اس ػزضَ هحصْالت ّ خذهبت بصْرت هثبت ّ خزّجی ُبی
طزح ًظیز ُشیٌَ ُبی سزهبیَ گذاری ّ ُشیٌَ ُبی بِزٍ بزداری بصْرت هٌفی بزای ُزسبل
جذاگبًَ هحبسبَ ببیکذیگز جوغ جبزی ّ در جذّل قزار دادٍ هی ضْد .جذّل حبصل تحت
ػٌْاى جذّل جزیبًبت ًقذیٌگی طزح هطببَ اداهَ هی ببضذ.
ًوًَْ جذّل جزیبًبت ًقذیٌگی یک طزح
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جزیبًبت ًقذی

در جذّل جزیبًبت ًقذی فْق هطبُذٍ هی گزدد کَ در سبلِبی اّلیَ ُیچ ّرّدی بزای طزح
درًظز گزفتَ ًطذٍ ّ ایي هسئلَ ًطبى دٌُذٍ آى است کَ در ایي سبلِب کَ قبػذتب بؼٌْاى
دّراى احذاث طزح هی ببضذ اس آًجبییکَ هحصْلی تْلیذ ًطذٍ ّ یب خذهبتی ارائَ ًگزدیذٍ
درآهذی ًیش بزای طزح ًوی تْاى در ًظز گزفت ّ صزفب ُشیٌَ ُبی سزهبیَ گذاری تحت ػٌْاى
خزّجی در ردیف هزبْط قزار هی گیزد ّ جزیبًبت ًقذیٌگی را در سبل ُبی ًخست هٌفی هی
ًوبیذ .ایي در حبلی است کَ در سبلِبی بؼذی ّ بب تْلیذ هحصْل ّ یب ارائَ خذهبت ضزکت
درآهذ کسب هی ًوبیذ ّ ارقبم ردیف ّرّدی در ّاقغ پیص بیٌی ارقبم فزّش هحصْل ّ ػزضَ
خذهبت طزح خْاُذ بْدُ .وچٌیي دیذٍ هی ضْد کَ رقن هزبْط بَ خزّجی کبُص قببل
تْجِی هی یببذ ّ ایي بذاى جِت است کَ ُشیٌَ ُبی سزهبیَ گذاری بزای دّراى بِزٍ
بزداری ّجْد ًذارد ّ صزفب ُشیٌَ ُبی ػولیبتی است کَ بخطی اس جزیبًبت ّرّدی را کبُص
ّ در ًِبیت جزیبًبت ًقذیٌگی بصْرت هثبت در سبل ُبی آتی پیص بیٌی هی گزدد.
ایي جذّل صزفب بصْرت ًوًَْ است ّ ارقبم ّرّدی ّ خزّجی هی تْاًٌذ بزاسبص گًْبگًْی
طزح ُب ّ سهبًبٌذی اجزا ّ بِزٍ بزداری بَ حبلت ُبی هختلف درج ضًْذّ .لی بطْر هؼوْل
جزیبًبت ًقذیٌگی در سبل ُبی اّلیَ بَ جِت سٌگیٌی ُشیٌَ ُبی سزهبیَ گذاری هٌفی ّ
بب ضزّع دّراى بِزٍ بزداری بصْرت هثبت خْاٌُذ بْد.

