
 ۱ 

  عوامل مالي اقتصادي ) تحقق ( 

Hans Agerschou     

  :بررسي هاي كلي 

سال گذشته، تصميمات مربوط به ساخت، توسعه و بهبود بنادر حدود يك بررسي سيستماتيك اقتصادي  ۲۵در طول 
الگوهايي از اينجا كه چنين . زيرا متدولوژي مناسبي در دسترسي نبود. و يا شناسايي تحقق مالي پروژه اتخاذ مي شد

هر چند . امروزه به طور گسترده اي دردسترس مي باشد مي توان انتظار توسعه و پيشرفت بيشتري را پيش بيني نمود
كه ممكن است با نتايج كامل همراه نباشد همان طور كه در قسمت هاي زير عنوان نموديم اين گونه بررسي ها 

. از پروژه هاي ضعيف تنها وسيله موجود و ايده آل هستنددرمقايسه با ساير موارد براي تفكيك پروژه هاي خوب 
  ارزيابي اقتصادي 

  :سوال زير تحت اجرا قرار ميگيرد ۳پروژه ها با هدف پاسخ به 

)a  (در مجموع بايد از چه تدابيري استفاده نمود؟  

)b  (در حال حاضر چه اقداماتي را تحت اجرا قرار داده اند؟  

)c  (تفاده كرد؟چرا بايد از اين روش اس  

  . ، سرمهندسي اسبق مدرسه مخابرات نيويورك است j.jاين اصالح ساده و دقيق برگرفته از عقايد عمومي كارتي 

  ارزيابي امكان تحقق عوامل اقتصادي 

ازآن به عنوان اين پارامتر ارزيابي ميزان تحقق اقتصادي اساساً در جريانهاي هزينه ساليانه اقتصادي پروژه هاي و مزاياي اقتصادي حاصل 
اين هزينه ها مستقيماً در ارتباط با موقعيت پروژه و نحوه اجراي آن است ازاين رو در وهله اول . يك عامل تامين كننده به شمار مي آيد

يز منافع و هزينه هاي اقتصادي از جمله مباحثي است كه در هر كشور به شيوه اي متما. اقدام به بكارگيري يك شيوه مناسب مي نماييد
جريان هاي هزينه و منافع طي يك دوره طوالني و با شروع فرايند ساخت، بوجود آمده اند، بررسي الگوهاي . زير سوال برده مي شود

 ۲۰معموالً يك طول عمر مفيد براي چنين مجموعه هاي دست كم . فني يا تكنولوژيكي مي توان به نتايج ارزشمندي دسترسي پيدا كرد
. يانهاي هزينه ها و منابع ساليانه با استفاده از يك اصل از پيش تعيين شده تا حدود زيادي كاهش مي يابدجر. سال تصور شده است

و نيز ميزان بهره همراه است اين فعاليت ها بر طبق ضوابط ) در مجموع ( فرايند كاهش يا تخفيف عمدتاً با تقسيم مقادير ساليانه 
  .استاندارد شده اي تحت اجرا قرار مي گيرد


