
 14 ملی کنفرانس
 وريو بهره  کیفیت

 ، دانشگاه خاتم1398آذر  27چهارشنبه ، وريپانل بهره 
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 دکتر مهران سپهري، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه صنعتی شریف



 مشارکت
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 .کار کردن با یکدیگر براي خلق و ایجاد چیزي جدید، با داشتن دیدگاه و هدف مشترك
 .رهبري کردن تیم مشارکتی بر اساس احترام، اعتماد و استفاده عاقالنه از قدرت است

 شریک ساختن. شراکت، شرکت دادن 
A partnership is an arrangement  
where parties, known as partners, 
agree to cooperate to advance the  
mutual interests.  
A Partnership is usually governed  
by a contract between the parties. 



 پروژه: مرور
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 پروژه تالش موقت است براي تولید محصول، خدمت یا نتیجه منحصر به فرد



٤ 

 Infrastructureپروژه زیر ساخت عمومی 

 ..پژوهش، مجموعه آموزشی : زیرساخت نرم... نیروگاه، پاالیشگاه : زیرساخت سخت



٥ 

Negotiating for Resources تامین مالی و منابع 

 دالیل تاخیر پروژه ها در ایران
 تاخیر اعتبارات، کمبود منابع١.
 مدیریت پروژهبکار نگرفتن ٢.
.٣   

 منابع مالی، تجهیزات و مواد، منابع انسانی، تکنولوژي، مدیریت، دانش و روش



 برون سپاري -مرور 

 مزیت استراتژیک  /اهمیت
 توان، منابع، ظرفیت داخلی

 هزینه حال و آینده
 زمان، کیفیت، تنوع
 اطمینان، ریسک
 یکپارچه سازي
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 تامین مالی  
 امکان سنجی  

 طراحی پایه  
 طراحی تفصیلی   
 )تجهیزاتمصالح و مواد، (تدارك کاال   
 ساخت   
 نگهداريبهره برداري و   



امروزه در دنیا تحوالت بزرگی در نحوه انجام پروژه ها و طرح ها در حال وقوع 
برونسـپاري  نسـبت  ) DBIA(طبق آمار موسسه طرح و سـاخت آمریکـا   . است 

 . رسیده است  % 35به % 5از  2000تا  1985درسالهاي طرح و ساخت پروژه هاي 
 

، میتوان هزینـه هـاي پـروژه را بـه طـور      روش مناسب براي انجام پروژهبا انتخاب 
   .کاهش داد) %33تا (و مدت اجراي آن را به میزان قابل توجه  % 5متوسط 

از تصـمیم هـاي اسـتراتژیک پـروژه اسـت      نحوه مشارکت و  روش تامین مالی پروژه
 .توسط مدیریان ارشد استمرحله مطالعات توجیهی پس از پایان با و یا که همزمان 
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 تامین مالی قرارداد : مرور
 از منابع بیرون سازمان

 

تامین 
مالی 
 شرکت

Corporate 
Finance 

تامین 
مالی 
 پروژه

Project 
finance 

 داراییهاي کلیه از پروژه مالی تعهدات پرداخت باز و بوده کامل تعهد با مالی تأمین اول حالت
 منبع و شده محسوب تعهد بدون یا و محدود تعهد با مالی تامین دوم حالت .است میسر شرکت

 است طرح به مربوط هاي وسرمایهتولیدات فروش از حاصل درآمد پروژه، تعهدات پرداخت باز
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Advantages of Project Finance Disadvantages of Project Finance 



 روشهاي تامین منابع مالی پروژه ها   

  و بنایی زیر پروژه هاي انجام براي الزم اجرایی بودجه تهیه و مالی منابع تأمیننحوة
  از یکی عنوان به حاضر حال در آنها از حاصل خدمات و محصوالت از بهره برداري
 .می باشد مطرح توسعه حال در کشورهاي پیش روي مسائل مهمترین

 کشورها این در مالی بحران هاي و توسعه حال در کشورهاي خاص وضعیت به توجه با
  .نمی شود فراهم براحتی بزرگ پروژه هاي اجراي براي نیاز مورد سرمایه تأمین امکان
   .می شود مطرح  روش دو به خصوصی سرمایه هاي جذب یعنی دیگر راه از استفاده لذا
 گذاري سرمایه روش -2   )بدهی(  استقراضی روش -1
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 مبتنی بر بدهی

 مبتنی بر سرمایه

 بازار سرمایه
است که  ابزار مالی با سررسید  بازاري 

 .میشودیک سال یا بیشتر در آن معامله 
 

 بازار پول
بازاري است که  ابزار مالی با سررسید  
.کمتر از یک سال در آن معامله می شود
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ین روش مشروط و مشخص براي استفاده از وام و اعمال کنترل ا: وامهاي بین المللی
مطالعـات  باید . استمؤسسه وام دهنده بر نحوة هزینه شدن وام در زمان اجراي پروژه 

توسط وام دهنده به انجام رسیده و توجیـه فنـی و اقتصـادي    شده امکان سنجی الزام 
 )صندوق بین المللی پولجهانی، قبیل وام از طریق بانک از (باشد پروژه مورد قبول 



 باشد در لغت به معناي مالیه یا تأمین مالی می: فاینانس
یجاد روابط دوستانه  اکشور به سیستم بانکی کشور دیگر خط اعتباري میدهد به دلیل  سیستم بانکی دیگر یا کشور به کشور یک 

اعتباري میدهند مثالً بانک مرکزي آلمان به بانکهاي بازرگانی خودش اجازه می  خطا به همدیگر هکشور یا سود سیاسی بلند مدت 
 میلیون یورو مثالً در قراردادهاي با ایران بانکهاي آلمان فاینانس کنند   500دهد با بانکهاي بازرگانی ایران قرارداد ببندد تا سقف 

   Buyer’s Credit=  اعتبار خریدار -1

   Supplier’s Credit=   اعتبار فروشنده -2

بـا  . تمام مراحـل اجـراي پـروژه را طـی میکـنم     . خواهم کارخانه الستیک در کرمان بزنم پول ندارم می
گویم خودت برو اعتبار جور کن قبول  می. بندم هزار تن الستیک قرارداد می 25میتسوبیشی ژاپن براي 

 .فروشنده خودش اعتبار را جور می کند. کند به او اعتبار دهند میکند یک یا چند بانک ژاپن را قانع می
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 بازپرداخت، موعد فرارسیدن از پس .است شرکت به سرمایه انتقال مدت کوتاه روش فاینانس
  ارزي، وام دریافت در شرط مهمترین .شود داده برگشت آن سود همراه به سرمایه اصل باید

 .باشند سرمایه زودهنگام بازگشت نرخ و اقتصادي توجیه داراي که طرحهایی به تخصیص



 شراکت در تامین منابع مالیو گذاري سرمایه طیف مدلهاي 

 یا خرید     تملک •

 شعبه فرعی از شرکت ایجاد •

 گذاري مشتركسرمایه •

 در تولیدمشارکت •
 در سودمشارکت •
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L/C  ترین، شناخته شـده  رایج 
 است  و معتبرترین ابزار پرداخت 

 مشارکتاوراق •
 قراردادهاي خدماتی•
 قراردادهاي مدیریتی و عملیاتی•
 قراردادهاي اجاره اي•
 اعطاي امتیاز: قراردادهاي•

 انتقال  -بهره برداري-ساخت•

 بهره برداري -ساخت -طراحی•

 سرمایه گذاري مشترك•



 : انواع روشهاي سرمایه گذاري
در روش سرمایه گذاري تأمین کننده منابع مالی با قبول ریسک ناشی از به کـار گیـري منـابع    
مالی در فعالیت یا طرح مـورد نظـر برگشـت اصـل و سـود منـابع سـرمایه گـذاري شـده را از          

 :شامل. داردعملکرد اقتصادي طرح انتظار 
 سرمایه گذاري مستقیم خارجی  -1
 سرمایه گذاري غیر مستقیم خارجی   -2
 .معامالت جبرانی -3

سرمایه گذاري مستقیم خارجی یا مشارکت یک یـا چنـد   
سرمایه گذار خارجی در سـهام ثبـت شـده یـک مؤسسـه      
 .داخلی حق و حقوقی را براي سرمایه گذار ایجاد می کند
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این نوع از سرمایه گذاري که به آن معامالت متقابل نیز می گوینـد، کشـور یـا    در  :جبرانیمعامالت 
سرمایه الزم بـراي خریـد تجهیـزات و    (مؤسسه سرمایه گذاري در قبال فراهم سازي منابع نقدي 

مورد نیاز براي اجراي پروژه، ...) تجهیزات، تکنولوژي، دانش فنی و (و غیر نقدي ) نیروهاي تولیدي
خود را به همراه سود انتظاري از محل محصوالت یا خدمات تولیدي ) مالی و غیر مالی(اصل سرمایه 

 .همان پروژه یا طرحهاي داخلی دیگر و یا در برخی موارد به صورت معادل ارزي می نماید
 متقابل بیع  :جبرانیمهمترین روش معامالت 



 روشهاي تامین منابع مالی پروژه ها   

 )BuyBack( بیع متقابل 

این روش تامین منابع مالی عمدتاً براي اجراي طـرح هـاي نفـت و گـاز در ایـران مـورد       
استفاده قرار می گیرد ، شرکت سرمایه گـذاري خـارجی کلیـه وجـوه سـرمایه گـذاري       
همچون نصب تجهیزات راه اندازي و انتقال تکنولوژي را بر عهده می گیـرد و پـس از راه   

بازگشـت سـرمایه و همچنـین سـود سـرمایه      .اندازي به کشور میزبان واگذار می کنـد  
 .شرکت سرمایه گذار از طریق دریافت محصوالت تولیدي صورت میگیرد
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 مشارکت بخش خصوصی

کاهش تصدي گري بخش دولتی، مشارکت بخش خصوصی،  بهره گیري از توانایی مالی و  
 سرمایه گذاري بخش خصوصی، استفادة کارآمد از توانایی مدیریتی و نو آوري در ادارة جامعه
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 انواع قراردادهاي: مرور
 مشترك در انجام پروژه



هنگامی که دولت ترکیه اعطاي  1980این روش از جدید ترین روش هاي تأمین مالی است که از اوایل 
استفاده از این تکنیک به ویـژه  . امتیاز چند نیروگاه را به مناقصه گذاشت به رسانه هاي مالی راه یافت

اکنون ایـن روش در کشـورهاي در حـال توسـعه     . در مورد تأسیسات زیربنایی بتدریج توسعه یافت
 مقبولیت زیادي یافته است در این روش ساخت و بهره برداري پروژه به مدت معینی توسط شرکتی که 

 (Project development company)  نام می گیرد انجام می شود و انتقال پروژه به کارفرما پس از
در واقـع یـک روش     B.O.T بنـابراین . مدت معینی و بعد از تحصیل درآمد الزم تحقق می یابد طی

  .مستقل قراردادهاي اجرایی نیست، بلکه بیشتر روشی براي تأمین مالی پروژه است

  Build – Operate – Transfer (BOT)روش ساخت، بهره برداري، انتقال 
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Public Sector Strength Private Sector Strength 
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 نقش مشارکت در بهره وري

دو بخش مکمل، نه مکرر و مشابه، با فرهنگ و خصوصیات متفاوت
 تقسیم کار و آورده هاي متناسب با توان و قابلیت هر بخش

 هم افزایی و همکاري دو ذینفع در افزایش خروجی و بهروري
 عمومی در افزایش اثربخشی و خصوصی در افزایش کارآیی

 پروژه هاي زیرساخت عمومی که به تنهایی قادر به انجام نیست
 توجه به و مذاکره اهداف و محدودیت هاي چندگانه دو بخش

 ، اعتماد و استفاده عاقالنه از قدرتبا احتراممشارکتی تیم رهبري 
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"Public Private Partnership in the 
Smart City & Publics Transports" 

Example of Lyon  

Ingénierie des transports urbains et ferroviaires 

EGIS RAIL 

September 2017 
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Network of Lyon Area 
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The Transport Public Authority of Lyon is SYTRAL : has every year 
1 Billion Euros (~ 40,000 Billions IRR) for new infrastructures + O&M 

The 1st problem came 
from the fact the airport 

service coexist with 
SYTRAL services 

Lyon airport was 
under another TPA, 

whose political 
decision makers 

considered a Private 
Partnership for the 

airport service would 
be more efficient 
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Public + Private Partnership 

More generally, this Partnership had the following characteristics  

SYTRAL Services (Public) Airport Service (Private) 
Employer is Public Employer is Private : Vinci + Veolia 
O&M is Keolis (for the 6-year 
contract finishing next year) 

O&M is Veolia 

O&M contract is a Public 
contract 

Contract including erection and O&M 
is a Private contract (BOT) 

O&M contract is 6 years (bid 
every 6 years) 

Contract including erection and O&M 
is 35 years 

Rolling Stock is Alstom Rolling Stock is Stadler 
Services are local Service is express (1 stop every 

5 km) : as result necessary to add 
shunting tracks to overpass the local 
services 

Engineering done by EGIS RAIL in both cases 

Conclusion : close cooperation between the "Public World" and the 
"Private World", and EGIS RAIL as a common party, led to success  
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Funding the PPPs, in Europe 

The PPP Contracts are : 

either "with transfer" to the owner: DBFOMT, BOT/ BOOT: the 
infrastructure is transferred to the Public Authority after for 
example 35 years (more for the BOOTs) 

or "without transfer" to the owner: DBFOM/BO/BOO infrastructure 
remains the property of the Concessionaire (= the PPP Contractor) 

DBFOMT = Design Build Finance Operate Maintain Transfer  
BOT/ BOOT = Build Operate Transfer/ Build Own Operate Transfer 

, almost all the projects are now Public InfrastructuresFor the 
"with transfer" (some exceptions like the Channel Tunnel) 

The main two parameters are the FEES of the 
Concessionaire, and the RISKS on the margin. 
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PPP Models 
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 %)80(شرکت مپنا بین الملل 
 %)20(آلمانی آیهاگ شرکت 
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PPP for Electric 
Power Generation 



 مراحل و زمانبندي
 اجراي کار پروژه
 مشارکت عمومی 

 خصوصی
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 مراحل  اصلی و زمانبندي
 دوره ساخت و بهره وري
 تجاري پروژه مشارکت 
 عمومی خصوصی
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 چهارچوب مشارکت عمومی خصوصی
 نامهدو طرف موافقت•
 پذیرسرمایه•
 )گذارسرمایه(شرکت •
 هاپیشگفته•
 پروژه•
 ساختگاه پروژه•
 ها و تفسیرهاتعریف•
 طرفتعهدات دو •
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 هانامهضمانت•
 هامجوز•
 مجازي دوره•
 ي احداث پروژهدوره•
 برداري تجاريبهره•
 نامهموافقتاسناد •

 منافع عمومی•
 همکاري بخش عمومی•
 انسجام قرارداد•
 تسهیم ریسک•
 تضامین•
 توازن حقوق دو طرف•
 تاریخ نفوذ و تاریخ قطعیت•

 نگرش بلندمدت• 
 قرارداد هاي طرف•
 هاپرداخت•
 انتقال پروژه•
 رقابت، مشخصات عملکرد، نوآوري•
 عمومیحفظ ارزش دارایی بخش •
 نگهداريبرداري و قرارداد بهره/قرارداد ساخت•
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 ریسک در مشارکت
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Risk  
Identification 
 & Mitigation 
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 پژوهش تا تجاري سازي: مشارکت در
 سرمایه از پژوهشگاهبا 

 روش و نتایج قراردادهاي پژوهشی

 دکتر مهران سپهري
 دانشگاه صنعتی شریف
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 قرارداد پژوهشگاه با مپنا
اکتساب فناوري سیستم کنترل، حفاظت و سوپروایزي توربین بادي و پیاده 

 مگاوات پژوهشگاه 2مگاوات مپنا و  2,5سازي روي توربین هاي 
. سال برگشت توجیه اقتصادي ندارد 10تولید برق از منابع تجدیدپذیر با 

 .سال برگشت است 5اضافه با % 30با ابالغ وزیر، قیمت برق تجدید پذیر 
 .اول اضافه شد% 10مذاکره قرارداد یک سال طول کشید و بخش دوم با 

 .رسالت و استراتژي پژوهشگاه تولید دانش فنی حوزه نو در کشور است
 .است) نه در زمان بلوغ(سرمایه گذاري پژوهشگاه در مرحله رشد فناوري 

 .مالکیت است 50-50آورده مپنا دانش فنی و آورده پژوهشگاه سرمایه با 
 .سرس کد و الجیک سیستم کنترل باید بومی، یکپارچه و سرتیفیت شود
 .بخش با ریسک و بازار، سهم بیشتري از درآمد ریالی و یورویی را دارد
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 قرارداد پژوهشگاه با توربوتک
  .پروژه هاي قبلی مشابه کوچکتر داشت OTCشرکت توربوتک زیرمجموعه 

 .  شروع شددیرتر  R&Dابتدا کارش کال طراحی و مهندسی بود و بحث  
 .پیلوت، با صحت سنجی استواحد یک پژوهشی و ساله کار قرارداد سه 

 .  شدمگابایت برق اضافه  25-8کشور داخل توربین به با هزینه بسیار کم 
 .  جدید، هندسه توربین بهینه میشودافزارهاي با تغییرات طراحی و  با نرم 

 .خواهد بود 50-50طرح مشتركمالکیت معنوي و ریسک گذاري، سرمایه 
 .  مالی را تامین میکنددارد، و پژوهشگاه کل منابع فنی را توربوتک دانش 

 .خواهد بودریسک بازار مشترك توربوتک است و ریسک فنی به عهده 
 . توان داخلی استبا داخل هاي شرکت با ساخت ساله، و بخش  4قرارداد 
 .  میکنندپژوهشگاه کمک هاي مادر تخصصی در سرمایه گذاري شرکت
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 موارد و موضوعات وضع موجود
بخش . رسالت پژوهشگاه از مجري تحقیق به کارفرما و سرمایه گذار تغییر کرده

 .خصوصی مسئول تحقیق و توسعه، بازاریابی و تجاري سازي است
تنوع، تعدد و پیچیدگی قراردادهاي پژوهشی با بخش خصوصی افزایش یافته 

 .که نیاز به مدل و روش جامع دقیق قرارداد و محاسبات مالی دارد
 .همراه شوندمتفاوت، باید و تواناییهاي اهداف دو بخش با فرهنگ مختلف، 

 .برد باشد همراه با موارد ریسک، شکست و فسخ-قرارداد باید دو طرف برد
 .بحث دارد حسابداريترازنامه و و انعکاس در شناسایی هزینه ثبت و نحوه 

 .روش حسابداري، استهالك، مالیات و محاسبات پیچیده و متفاوت است
 .حسابداري هزینه زمان تحقیق و سود بعد از تجاري باعث مالیات میشود
 .مسائل و موارد متعدد مالی و حقوقی این نوع قرارداد باید مشخص شوند
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 مدل مفهومی مشارکت پژوهشگاه و شرکت خصوصی در پژوهش

 مرحله ساخت و بازاریابی مرحله تحقیق و توسعه

 پژوهشگاه 
 نیرو

 شرکت
 خصوصی

 بخش هاي
 مادرتخصصی

 سرمایه
 مالی

 ریسک
 پذیري

 دانش
 فنی

 ریسک
 پذیري

 سرمایه
 بازار

 ریسک
 پذیري

 ریسک
 پذیري

 ساخت
 بازاریابی

 سال 12تا  9 سال 3

 سرمایه
 مالی

 موفق

 شکست

 موفق

 شکست

 سود
 ضرر

 مالک
 فکري

سود
 ضرر

 مالک
 فکري

 سود
 ضرر

 مالک
 فکري

 سود
 ضرر

 مالک
 فکري

 صندوق 
 پژوهش
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 دارایی نامشهود
از قبیل برند، مالکیت  Intangible Asset یا ناملموسدارایی نامشهود 

امتیاز اکتشاف، عالئم تجاري، حق حق ، حق اختراع، ، سرقفلی ایدهفکري، 
 .ارزش باالیی در کسب و کار دارند و باید نگهداري و حسابداري شوند

را بر دارایی  نامشهود عموماً شما را مقید می کنند که حسابداري استانداردهاي 
 .اندازه گیري و ثبت کنید انجام شده براي ایجاد آنهاهزینه   اساس

 Faceسهمارزش اسمی با   Market Valueسهمارزش بازار 
Value دارایی هاي نامشهود شرکت مربوط تفاوت به از بخشی . تفاوت دارد

 .است
مانند حق اختراع، حق تالیف و حق امتیاز داراي عمر نامشهود اگر دارایی 

   .میشودنامشهود استهالك پذیر طبقه بندي دارایی در بخش باشد محدود 
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 دارایی در جریان تکمیل
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 استهالك
با داراییهاي ثابت که عمر محدود دارند شامل دارایی نامشهود و دانش فنی، 

 .خواهند شدنابابی فرسایش، کهنگی، و ، دچار استفادهگذشت زمان و 
به کردن و تخصیص دادن بهاي تمام شده دارایی سرشکن استھالک ھزینھ 

 .استفاده از آن استو دوره  مفید داراییبه عمر طریقی معقول و منظم 
 .استکرده دارایی ها را مستهلک شرکت که کل مبلغی انباشته استهالك 

 .استعملیاتی و جزء هزینه بستانکار با ماهیت حساب استهالك انباشته 
به منظور درست که مطالبات مشکوك الوصول ذخیره  یاذخیره استهالك 

 .استنوعی بدهی  می شود،کم آن  از کاهنده طوربنشان دادن مبلغ دارایی 
 .شودعمر مفید خود باید مستهلک درطی نامشهود شده دارایی بهاي تمام 
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 ارزش گذاري یک دارایی 
شرکت، یک دارایی فرایند تعیین ارزش جاري  Valuationارزش گذاري 
 .  استجدید، تکنولوژي، و مالکیت معنوي محصول فنی، شامل دانش 

شرکت بیشتر نیازمند روش ارزش گذاري ذهنی است، در ارزش مدیریت 
 .عینی یا ارزش ذاتی شرکت استارزشگذاري روش محاسبه درآمد آتی، 

 (Expert Estimate)رویکرد خبرگان 
 (Cost to duplicate) هزینه رویکرد 

 (Market multiple) روش چند برابر بازار 
 (Discounting Cash-flow)نقد روش تنزیل جریان 

 (Phased Valuation)اي ارزشگذاري مرحله 
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 روش هاي پیچیده ارزیابی دانش فنی
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 شاخص هاي ارزیابی سطح دوم
 ارزیابی فنی

 
 
 

 ارزیابی بازار
 
 

 ارزیابی استراتژیک
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 ارزیابی مالی•
 ارزیابی ریسک•
 ارزیابی اجتماعی•
 ارزیابی قیمتگزاري•



 مشارکتموارد قانونی 
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عامل فرآیند یا آوریها و فنتوسعه مسئولیت و مالکیت قرارداد با مراکز 
 .بخش ستادي سرویش مالی و حقوقی میدهند. مجریان طرح هستند

 .یک قرارداد تیپ آماده شده که به فراخور قراردادها، کمی تغییر میکند
 .مشارکتی مدنی هویت حقوقی جدیدي ایجاد نمیکنیمدر قراردادهاي 

 .  محقق به عهده میگیرددر این قراردادها، ریسک تحقیق و مهندسی را 
 .گذار است و بخش خصوصی دانش فنی اولیه را داردسرمایهپژوهشگاه 

 .سرمایه پژوهشگاه فقط هزینه هاي عملیاتی مستقیم تحقیق را میپردازد
 .بازار به عهده پژوهشگاه است. هزینه و ریسک دوره پیلوت بستگی دارد

 .پژوهشگاه در گرفتن مجوز، وام و تسهیات بخش خصوصی کمک میکند
 .جبران خسارت تحقیق و تقسیم درآمد نیاز گزینه و فرمول درست است

 



 مشارکت در پژوهش -جمع بندي 
 .  قراردادهاي مشارکت پژوهشی نسل جدید پژوهشگاه رو به افزایش است
 .قراردادهاي پژوهشی موجود تا بحال جواب داده و سرمایه برگشته است
 .با تغییر رسالت پژوهشگاه و اشتیاق بخش خصوصی، راهکار بهینه است
 .با تعدد و تنوع موقعیت هاي مشارکت، الویت و انتخاب بسیار مهم است
 .تا بحال از راهکارهاي محاسبه تقریبی و سرانگشتی استفاده شده است
 .با تنوع و پیچیدگی قراردادها، راهکارهاي جامع جدید مورد نیاز است
 .از روش هاي پیشرفته باید براي ارزش گذاري دانش فنی استفاده شود

استهالك دانش فنی، انگیزه و محافظت از بخش خصوصی، مفید و عمر 
 .صحت سنجی، دارایی در جریان تکمیل باید در قرارداد منظور شود
 .قراردادهاي موجود الگوي مناسب وزارت نیرو و سایر وزارت ها است
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merci ! 

thank you! 

tak! 

¡gracias!  

grazie!  

danke! 

! 

dank u! 
! 

obrigado! ευχαριστώ!  
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 با تشکر از شما !
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