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چکیده

چرایی،  فهم  برای  مبهم  به ظاهر  شرایط  و  پدیده ها  تبیین  تشریح،  برای  کمی  ارزیابی  روش های  از  استفاده 
جنبه های  در شفاف سازی  علمی  رویکرد  این  زیرا  است؛  متداول  علمی  رویکرد  آن ها یک  پیش بینی  و  چگونگی 
با این هدف  مبهم و حذف نقاط تاریک مسئله و پدیدۀ مورد نظر به تصمیم گیران یاری می رساند. این پژوهش 
به دنبال توصیف استفاده از روش های ارزیابی اقتصادی در تشریح و پیش بینی موقعیت های اقتصادی و طرح های 

سرمایه گذاری و پروژه های شهری شروع شد که عمدتًا از بودجۀ عمومی بهره می برند.

در گام اول، مفهوم پروژه با معرفی مفاهیم و تعاریف پروژه در استانداردهای متفاوت مدیریت پروژه بسط داده 
شد و به دنبال آن مفاهیم و تعاریف متداول از ارزیابی و تفاوت آن با ارزشیابی ارائه شد و سپس روش های ارزیابی 
با  دارند،  کمی  ماهیتی  که  اقتصادی  ارزیابی های  تفاوت  ادامه  در  و  شدند  دسته بندی  مختلف  معیارهای  ذکر  با 
ارزیابی های کیفی اجتماعی و زیست محیطی ارائه شدند و سپس روش های ارزیابی اقتصادی با ذکر کارکردهای آن 
در ارزیابی اقتصادی پروژه های شهری و خروجی متفاوت و کارکرد آن برای اتخاذ تصمیمات اقتصادی در هرکدام 
از این ارزیابی ها ارائه شد. در نهایت، تحلیل هزینه - فایده به عنوان روشی متداول جزئی کمی آینده نگر در ارزیابی 
اقتصادی هر طرح سرمایه گذاری با ذکر روش های آن و معرفی نمونه های داخلی و خارجی معرفی شد و این نتیجه 
حاصل شد که این روش به لحاظ ارائۀ داده های دقیق مالی و عددی از هزینه و سود در فواصل زمانی می تواند با 
دقت باال توجیه پذیری اقتصادی صرف پروژه را تبیین و پیش بینی کند؛ ولی این روش برای جامعیت تحلیل باید با 
سایر روش های ارزیابی اقتصادی از جمله تحلیل هزینه - اثربخشی و ارزیابی های اجتماعی زیست محیطی همراه 

باشد.

کلیدواژگان: ارزیابی، ارزیابی اقتصادی، ارزیابی جزئی، تحلیل هزینه - فایده
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مقدمه

استدالل های اقتصادی برآنند که هم فهم بهتر و شفاف تری را از پیچیدگی های به  ظاهر مبهم دنیای ما فراهم 
آورند و هم ما را در حل مشکالت یاری کنند و در نهایت، شرایط زندگی بهتر مادی را برای ما مهیا کنند؛ یعنی غایت 
نظریه های اقتصادی، فهم چرایی وضعیت اقتصادی و حل مشکالت و معضالت اجتماعی مرتبط با آن، حتی فراتر 

از این واکاوی، راه هایی برای بهبود زندگی اقتصادی و فراهم  آوردن بستر رفاهی مناسب برای افراد جامعه است.

به  برای رسیدن  اجتماعی  و  موازین زیست محیطی  بر  کنار دقت  اقتصادي در  توسعۀ  به  توجه هم زمان  لزوم 
دیگر،  طرفی  از  اهداف  این  به  رسیدن  براي  کشور  منابع  کمبود  و  طرف  یک  از  توسعه  در  پایداری  از  حداقلی 
باعث خسارت ها  منابع  این  از  نامطلوب  استفادۀ  زیرا  است؛  حیاتی  منابع  از  مطلوب  استفادۀ  نشان دهندۀ ضرورت 
جبران ناپذیري می شود، ازاین رو، روش های ارزیابی اقتصادی در تکمیل با سایر موارد ارزیابی، در بسیاری از کشورها، 
به دلیل هدایت و تخصیص عاقالنۀ منابع به سمت بهترین دستاوردها و دست یابی سریع تر به اهداف توسعه، در دستور 

کار دستگاه هاي اجرایی دولتی و خصوصی است.

امروزه، منابع مالی محدود شهرداری ها باید به منظور تحقق هم زمان اهداف اقتصادی، زیست محیطی و اجتماعی 
آن شهر سوق داده شود؛ لذا، این امر مستلزم تخصیص بهینۀ عوامل سرمایه و نیروی کار است. از آنجا که پایۀ 
قضاوت برای تصمیم گیری برای تخصیص منابع کشورهای در حال توسعه که مشکل کمبود منابع مالی دارند، باید 
بر مبنای نظری و روش های علمی استوار باشد؛ لذا، اطمینان از نرخ بازدۀ اقتصادی سرمایه گذاری برای پروژه های 
شهرداری امری ضروری است. بنابراین، قبل از اقدام به هرنوع سرمایه گذاری ضرورت دارد، وضعیت بازدهی آن 
تحلیل و بررسی شود تا با عدد و رقم شفاف و مشخص شود، این سرمایه گذاری از لحاظ اقتصادی مقرون به صرفه 
اولویت های  از  یکی  واقع،  در  نیست؛  مستثنی  قاعده  این  از  شهری  پروژه های  در  سرمایه گذاری  و  خیر  یا  است 
شهرداری های امروز در ایران )همگی بدون استثنا به نوعی با بحران نبود درآمدهای پایدار دست و پنجه نرم می کنند(، 
استفاده از نظام ارزیابی اقتصادی در بودجه ریزی و تخصیص پروژه های شهری است. هر پروژۀ شهری صرف نظر از 
مقیاس، قیمت، زمان، ریسک، موضع و موضوع باید صرفۀ اقتصادی داشته باشد؛ یعنی وجاهت اقتصادی یک پروژه 
حصول اطمینان از سودمندی شفاف سرمایه گذاری در آن پروژه است که همین اطمینان از جنس اعداد و ارقام دقیق 
اقتصادی در کنار توجیه پذیری پروژه، موجبات پایداری و ماندگاری درآمدی آن  را فراهم می کند و از سویی دیگر 

باید به دقت تأثیرات اقتصادی آن پروژه بر اقتصاد حوزه و حوزۀ فرادست آن مشخص شود.

عمومًا، روش های ارزیابی اقتصادی از نوع ارزیابی های جزئی هستند که بر مبنای مقادیر پولی انجام می شوند و 
معموال،ً عقالنی ترین زمان برای اولین ارزیابی اقتصادی قبل از پروژه است تا توجیه پذیری اقتصادی پروژه را قبل 
از هرگونه تصمیم گیری دربارۀ برنامه ریزی، طراحی و اجرای پروژه ها برای مدیران روشن سازند؛ ولی این ارزیابی ها 
از  می توانند در حین پروژه ها نیز انجام شوند تا مدیریت اقتصادی پروژه ها کنترل شود و بعضًا ممکن است، بعد 

پروژه ها نیز انجام شوند تا راستی آزمایی ارزیابی اولیه در بوتۀ آزمایش مشخص شود.



مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران8

در فصل اول، ابتدا با بسط مفهوم پروژه بحث را آغاز و با ذکر استانداردهای مدیریت پروژه، مفهوم پروژه را 
در هرکدام از آن ها توصیف و سپس پروژه ها را رتبه بندی خواهیم کرد. در فصل دوم، با بسط مفهوم ارزیابی، انواع 
ارزیابی را معرفی خواهیم کرد. در فصل سوم، به معرفی تفصیلی روش های ارزیابی اقتصادی و ذکر تفاوت های آن ها 
خواهیم پرداخت و در فصل چهارم، روش تحلیل هزینه - فایده را با ذکر سابقۀ پژوهش آن، روش انجام آن و معرفی 
برخی از ارزیابی های نمونۀ انجام شده با این روش کامل شرح خواهیم داد و در فصل پنجم، به ذکر نتیجه  گیری و 

دستاوردهای این پژوهش مبادرت خواهیم کرد.
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فصل 1: پروژه های شهری

1-1. پروژه های شهری

نیازمند  و  خود  خاص  خصوصیت  دارای  مرحله  هر  که  دارد  مختلفی  مراحل  پروژه  یک  عام،  به  شکل 
تصمیم گیری های مناسب آن است. از متداول ترین تقسیم بندی های پروژه می توان به فازهای: مطالعه، برنامه ریزی، 

اجرا و به پایان رساندن پروژه اشاره کرد. همچنین، یک پروژه می  تواند به معانی مختلفی استفاده شود:

پروژه ها دربرگیرندۀ فعالیت هایی هستند که باید در زمانی معین و با هزینه و کیفیتی معین اجرا شوند.- 

پروژه ها اغلب یک بار انجام می شوند و به پایان می رسند؛ ولی گاهی نیز پروژه به دسته فعالیت هایی گفته - 
می شود که باید در فاصله  های تاریخی ویژه تکرار شوند، همچون بازسازی های بنیادی یک پاالیشگاه هر 

دو سال یک بار.

از سویی دیگر، برای تعریف یک پروژه در دانش مدیریت پروژه چارچوب ها یا اصطالحًا، استانداردهای مختلفی 
وجود دارد که استفاده از هرکدام از این استانداردها به ماهیت، سطح و نوع پروژه بستگی دارد. در واقع، با گسترش 
از  اطمینان  و  پروژه  در  درگیـر  افـراد  هم زباني  براي  استانداردها  از  استفاده  امروزه  پـروژه ها،  جهاني شدن  حوزۀ 
اجـراي درسـت کـار ضـروري اسـت. استانداردها عالوه بر تبیـین کـار و تعیـین چگـونگي اجـراي صحیح عملیات، 
به عنوان مرجعي براي افراد گـروه پـروژه در اختالفات مطرح است. قوت استانداردها در جامع بودن آن هـا، سادگي  
با توجه به جهاني شدن  آن ها، مقبولیت عـام اسـتفاده کننـدگان و تضـمین آن ها بـراي اجراي درست کار است. 
شرکت هاي ساخت و تولید و گسترش بازارهاي کار، بهتـر است، مدیران پروژه با استانداردهاي مدیریت پروژه آشنا 

شوند؛ بهـره گیـري از این استانداردها مي تواند آن ها را در اجـراي برنامـه هـاي پـروژه یـاري کند.

1-2. تعریف استاندارد

استفاده هاي  برای  و  تأییدشده  مراجع ذي صالح  توسـط  و  تهیه  اجماع عمومي  با  که  است  مدرکي  استاندارد 
تکـراري و عمومي، قوانین، راهنماها و با هدف تحقق بهینۀ موضوع مورد نظر ارائه مي شود. همچنین، استاندارد 
را مي توان سندي رسـمي دانسـت کـه هنجارها، روش ها، فرآینـدها و راهکارهـاي تثبیـت شـده را تشریح می کند 

)زین العابدین، 1389 :40(.

1-3. انواع استانداردها

به طور کلی، استانداردها به سه دسته تقسیم می  شوند:

استانداردهاي توصیفي که واقعیت، جزئیات یـا ویژگـي چیزي را تشریح می کنند.- 1

بـراي - 2 مبنـا  به عنوان  استفاده  براي  )معیارهایي(  راهنمایي هـایي  که  و ضابطه اي  معیاري  استانداردهاي 
انـدازه گیـري، مقایسه یا تصمیم گیري ارائه می کنند.

استانداردهاي تجویزي که راهی منحصربه فرد براي انجام کارها مشخص می کنند.- 3
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با توجه به موارد مذکور بهتر است، مدیران پـروژه بـا ایـن استانداردها آشنا شوند تا با بهره گیري از آن ها در 
اجراي امـور پروژه  ها یاري شوند؛ بنابراین، سعي شده است تـا برخي از این استانداردها معرفي شوند )همان :41(.

جدول 1. انواع استانداردهای مدیریت پروژه

هدفمقیاسمحل تألیفنام استاندارد

1PMBOKجهانیآمریکا
- ارتقاي حرفه

- به عنوان پایـه اي بـراي گـواهي دادن، طبقـه بنـدي محصـوالت، 
خدمات و مدیریت پروژه

ISO10006

اتحادیۀ اروپا

جهانی

- تعریف لغات و فرآیندها
- این استاندارد در دیـد اولیـۀ بـر کیفیـت در مـدیریت پـروژه 

تأکید دارد.

PRINCE2متدولوژي، کاربري عمومي -
- تعریف اصطالحات، فرآیندها و راهنماها

2APMBOK

منطقه ای

- ارائۀ گواهي نامه به افراد حرفه اي
- ارتقا حرفه

- به عنوان پایه اي براي آموزش محسوب شود.

IPMA Competence Baseline
)ICB(

- هماهنگي
- منبع مختلف و چند منبع بودن

- پایه ای براي گواهي افراد
- شرح و توصیف مدیریت پروژه

3ANCSPMملیاسترالیا
- ارتقا حرفه

- اعتبارسنجي و تأیید صالحیت افراد و ارزیابي
- به کارگیري راهنماي PMBOK به عنوان گسترۀ دانش

BS 6079تعریف لغات و فرآیندهاملیبریتانیا -
- راهنماي مناسبي براي مدیران پروژه

DINتعریف اصطالحات و فرآیندهای مليملیفرانسه -
- نیازمندی هاي مقبول ملي/محلي

4PMتقویت نوآوری سازمانیملیژاپن -
- بسترسازی برای پرورش نیروهای خالق مدیریتی

1- Project Management Body Of Knowledge
2- Association for Project Management Body Of Knowledge
3- Australian National Competency Standards for Project Management
4- Project Management

منبع: نگارنده

با توجه به جدول 1، سه استاندارد جهانی PMBOK ،PRINCE و ISO10006 در حوزۀ مدیریت پروژه وجود دارد 
که الزم است، به طور کلی معرفی شوند و به تعریف پروژه در هرکدام از این استانداردها اشاره می  شود.
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PMBOK 1-3-1. استاندارد

یک راهنمای گستردۀ دانش مدیریت پروژه است که در سال 1976 تدوین شد و در سال 2008 به روزرسانی شد 
و شامل دانش و راهکارهای مدیریت پروژه است که در بیشتر موارد و زمان ها کاربرد دارد و در این استاندارد حوزۀ 

کار مدیریت پروژه عبارت   اند از:

دانش مدیریت پروژه )شامل محدوده، زمان، هزینه، منابع، کیفیت، ریسک، تدارکات و ارتباطات است.(- 

مقررات- 

شناخت محیط پروژه- 

مهارت های عمومی مدیریت- 

مهارت های ارتباط انسانی )همان:44(- 

و  دانش  تبادل  براي  پروژه،  مدیریت  تکنیک  و  حرفه  در  مشترك  زبانی  ایجاد   PMBOK کلی هدف  به طور 
اطالعات دربارۀ مدیریت پروژه است )دباغ و دیگران،1390 :2(.

نتیجه ای  یا  خدمت  محصول،  تولید  به منظور  که  می داند  موقتی  تالشی  را  پروژه  یک   PMBOK استاندارد 
منحصربه فرد انجام می شود و پروژه عملکردی محدودشده با زمان و هزینه برای دست یابی به تحویل شدنی های 
الزامات است.  برآوردن موضوعات پروژه( براساس استانداردهای کیفیت و  تعریف شده )محدودۀ تعریف شده برای 
همچنین، همۀ این استانداردها محدودیت زمان، هزینه )منابع( و موقتی بودن را در کنار تولید یک محصول مشخص 

و منحصربه  فرد مورد توجه قرار داده اند )فراهانی و دیگران، 1387 :5(.

PRINCE 1-3-2. استاندارد

در سال 1975 میالدي، کمپاني »سیمپکت1« متدولوژي اولیه اي را توسعه داد که با عنوان PROMPT2  شناخته 
می  شد PROMPT2 که عالمت اختصاري حروفي چون پروژه2، منابع3، سازماندهی4، مدیریت5 و فنون برنامه ریزی6 
فناوری  حوزۀ  برای  ابتدا  استاندارد  این  شد.  عرضه   PRINCE2 عنوان  با  متدولوژی  این   1989 سال  در  و  است 
اطالعات تدوین شد؛ ولی بعداً به منظور راه اندازی تعداد زیادی از پروژه های دیگر نیز استفاده شد و عمومیت یافت.

ویژگی های این استاندارد عبارت اند از:

تمرکز بر توجیه پروژه- 

1- Sympact
2- Project
3- Resources
4- Organize
5- Management
6- Planning  Technics
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تعریف ساختار سازمانی برای پروژه- 

رویکرد برنامه ریزی محصول محور- 

تأکید بر تقسیم پذیری پروژه بر قسمت های ریزتر که قابلیت مدیریت دارند.- 

انعطاف پذیری برای سطح مناسب پروژه- 

به طور کلی استاندارد PRINCE2 دو تعریف را برای پروژه ارائه داده است که اولی به اهداف پروژه و دیگری به 
ویژگی های پروژه توجه دارد. این استاندارد از جهت اهداف، پروژه را محیطی مدیریتی تعریف می کند که به منظور 
تحویل یک یا چند محصول تجاری مطابق با یک موقعیت تجاری مشخص ایجاد شده است؛ در جای دیگر و با 
توجه به ویژگی های پروژه آن را سازمانی موقتی می داند که باید نتیجه ای منحصربه فرد و ازپیش  تعیین شده را با 

زمانی ازقبل تعیین  شده و منابع مشخص ایجاد کند )فراهانی و دیگران، 1387 :4(.

ISO10006 1-3-3. استاندارد

به کار  بیشتر در پروژه هایی  ارائه مي کند و  را  به مدیریت پروژه  اصول و تکنیک هاي مدیریت کیفیت مربوط 
با  پروژه ها  در  کیفیت  حفظ  و  ایجاد  آن  هدف  و  می شوند  مدیریت  تیم  یک  یا  شخص  یک  توسط  که  می رود 

به کارگیري یک فرآیند سیستماتیک است و به دنبال نتایج زیر است:

درك نیازهای مشتریان و ذی نفعان- 

اعمال مدیریت کیفی در پروژه- 

در این استاندارد تعریف یک پروژه عبارت است از: یک فرآیند منحصربه فرد که شامل مجموعه اي از فعالیت هاي 
هماهنگ و کنترل شده است و شروع و پایان مشخصی دارد و در چارچوب محدودیت هاي زماني، هزینه اي و منابع 

برای دست یابي به هدفی مطابق نیازهاي تعریف شده است )دباغ و دیگران، 1384 :2(.

1-4. رتبه بندی پروژه ها

رتبه بندی های متفاوتی برای پروژه های شهری وجود دارد که عبارت اند از: مقیاس پروژه، مکان، موضوع، قیمت 
و زمان.
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جدول 2. رتبه بندی پروژه ها براساس معیارها

تعریفرتبه بندیمعیار

مقیاس
)مرتبط با محدودۀ 

جغرافیای و سطح پروژه(

بین المللی

پروژه هایی که به مسائل مشترك بین المللی و در مقیاس جهانی بین همۀ کشورها کالن
می پردازد. مانند گرمایش زمین

پروژه هایی که به مسائل بین تعدادی از کشورها می پردازد که در یک حوزۀ جغرافیایی مشترك میانی
قرار دارند؛ مانند ریزگردهای جنوب غربی آسیا یا الیروبی رودخانه دانوب یا اکوسیستم آمازون

پروژه هایی که به یک کشور خاص مرتبط است؛ ولی تحت یک برنامۀ جهانی مشترك خرد
برعهدۀ آن کشور نهاده شده است؛ مانند کنترل گازهای گلخانه ای داخل

ملی

پروژه هایی هستند با مصرف داخلی کشورها؛ مانند احداث و تکمیل شبکۀ خط آهن داخل کالن
کشور یا توسعه

پروژه هایی هستند در حد یک منطقه از کشور، مشترك بین چند استان، مانند احداث میانی
بزرگراه کربال، خط آهن غرب کشور

این پروژه ها در مقیاس ملی به یک استان با ویژگی های خاص آن مرتبط است؛ توسعۀ خرد
بندرگاه های استان گیالن

محلی

این پروژه ها به توسعۀ یک شهر یا کالن شهر مرتبط است؛ مانند توسعه و احداث شبکۀ کالن
ریلی کالن شهر تهران

مسئله ای است در سطحی از مناطق شهری مانند احداث بزرگراهی که چند منطقه از شهر میانی
را به هم متصل می کند.

پروژه ای در سطح منطقه ای از شهر یا فضایی شهری مانند احداث پارك یا ساماندهی خرد
فضایی شهری

زمان

پروژه ای که حداکثر پنج سال برای مطالعه و اجرای آن زمان نیازمندیم؛ مانند بهسازی کوتاه مدت
میدان امام حسین)ع(

پروژه ای که از پنج تا ده سال فرآیند برنامه ریزی و اجرای آن به طول می انجامد مانند میان مدت
احداث میدان امام  علی)ع( اصفهان

پروژه ای که با افق زمانی طوالنی بین 10تا 20 و در برخی موارد 25 سال؛ مانند طراحی، بلندمدت
تهیه و تصویب و اجرای طرح های جامع

قیمت1

در شهرداری کمتر از 23 میلیون تومانمعامالت کوچک

در شهرداری از 23 میلیون تومان تا 200 میلیون تومانمعامالت متوسط

بیشتر از 200 میلیون تومانمعامالت بزرگ

ریسک

پروژه هایی با هیچ گونه مخاطرات زیست محیطی، اجتماعی، اقتصادی و سالمت؛ مانند بی خطر
برخی پروژه های مطالعاتی

پروژه هایی با مخاطرات نسبی مانند پروژه های عمرانی معمولکم خطر

پروژه هایی با مخاطرات باال؛ مانند جوش کاری آرگون زیر آب و توسعۀ میادین گازیپرخطر

وابسته به مکانی که پروژه موضع 
قرار است در آن اجرا شود.

وابسته به موضوع پروژهموضوع

1- این معیار معمواًل در بخش های مختلف با هم متفاوت است؛ به عنوان مثال در بخش پروژه های توسعۀ نفت و گاز با پروژه های شهری تفاوت 
سطوح قیمت گذاری بسیار زیاد است. همچنین، در بخش مطالعات و اجرا یا در تقسیم بندی های برنامه و بودجه با شهرداری هم تفاوت وجود دارد.

منبع: نگارنده
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فصل 2: ارزیابی

2-1. ارزیابی

صاحب نظران ادارۀ سازمان ها مي گویند: اگر نمي توانید چیزي را اندازه گیري کنید، فراموشش کنید؛ یعني در یک 
پروژه به هیچ وجه مدیریت، به نقطۀ اطمینان باری از تصمیم گیری و تصمیم سازی نخواهد رسید، اگر نتواند به این 
سؤاالت پاسخ دهد: چه کاري انجام مي شود ؟ چگونه انجام مي شود؟ با چه کساني و به چه منظوري انجام مي شود؟ 
هزینۀ انجام آن چقدر است؟ چه منافعی از طریق این فعالیت قابل تحصیل است؟ آیا منطبق با برنامه ها و در جهت 

کسب هدف انجام مي شود؟ آیا فعالیت ها اندازه گیري شدنی است؟

به جرئت می توان ادعا کرد که در یک سازمان و مجموعۀ مدیریتی انجام هیچ پروژه، عملکرد و فعالیتی قرین 
توفیق نخواهد شد، مگر با انجام ارزیابی و کنترل آن پروژه؛ این کار، به عنوان ابزاری علمی و تخصصی دقیق می تواند 
مدیران را در تصمیم گیری هایشان در مورد پروژه به شکلی شفاف و دقیق یاری دهد و آن ها را به نقطۀ مطمئنی در 
تصمیم گیری برساند و به نوعی اصلي ترین کنش ارزیابي را فراهم آوردن اطالعات الزم براي تصمیم گیري قلمداد 
مي کند و در صورت لزوم تصمیم گیرندگان با دانش و آگاهی کافی از کنترل کنشگران و متغیرهای اصلی پروژه، 

براي رسیدن به هدف مورد نظر یا تعیین سودمندي بازده و شناسایی تأثیرات مختلف پروژه استفاده می کنند.

با  سپس  و  داد  خواهیم  بسط  را  ارزیابی  مفاهیم  ارزیابی،  لغوی  معنای  به  ورود  بهانۀ  به  ابتدا  فصل،  این  در 
دسته بندی کلی روش های ارزیابی به مالك ها و کارکردهای ارزیابی خواهیم پرداخت.

2-2. معنی لغوی ارزیابی

از نظر لغوي واژۀ ارزیابي به  معني تعیین ارزش چیزي است )معین، 1393: 199(. به گفتۀ بعضی از صاحب نظران، 
ارزیابي با دو واژۀ ارزشیابي و سنجش مترادف است و نمي توان بین این سه واژه تفاوت معنایي و مفهومي قایل شد. 
عده اي نیز این سه واژه را از یکدیگر تفکیک و حیطۀ کاربرد آن را درجه بندي کرده اند؛ برای مثال ابیلي ارزشیابي را 

جامع تر از ارزیابي مي داند و حیطۀ کاربرد آن را وسیع تر از ارزیابي می شمارد )ابیلي، 1375 :110(.

در حالي  که سیف ارزشیابي را جامع تر از سنجش و سنجش را جزیي از ارزشیابي مي داند )سیف، 1375 :33(. 
ورتن1 نیز ارزیابي را به عنوان فعالیت هایي مي داند که به منظور قضاوت دربارۀ ارزش و سوددهي برنامه در بهبود 
جنبه هایي از یک سیستم انجام می شود. او به نقل از بیل و آندرسون2 فعالیت هاي ارزیابي را براساس شش هدف 

عمده فهرست مي کند که به اختصار عبارت اند از:

شرکت در اخذ تصمیم براي شروع- 1

ادامه، توسعه و تصدیق- 2

1- Worthen
2- Bale & Anderson
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اصالح برنامه- 3

مدارکي براي حمایت بیشتر از برنامه ها- 4

اکتساب مدارکي براي حمایت بیشتر برای مخالفت با برنامه- 5

6 -.)Worthen&others, 2004: 25( شرکت در درك و فهم و اصول روان شناختي، اجتماعي و سایر فرآیندها

و  »ارزیابی«  اصطالح هاي  است،  مشهود  انسانی  منابع  مدیریت  کتاب هاي  از  بسیاري  در  که  همان گونه 
»ارزشیابی« ترجمۀ واژه هاي Appraisal ،Evaluation ،Assessment هستند که هریک از آن ها براي معنی خاصی 
به کار می روند. یاراحمد زهی و بساوند ارزیابی را به عنوان قسمتی از برآورد فرآیند پروژه قبل از اجرا برمی شمارند و 

ارزشیابی را به عنوان فعالیتی بعد از اجرا )یاراحمد زهی و بساوند، 1392 :4(.

2-3. تعاریف ارزیابی

نورمن جکسون1 )1998( ارزیابي را فراهم سازي معیار و مالکي براي پاسخ گویي، تسهیل و آسان سازي یادگیري 
فهم کار سیستم و ایجاد توانایي برای اصالح و بهبود یا تغییر مي داند؛ از نظر وي، ارزیابی است که تعیین مي کند، 
چه عملیات، فرآیند و فعالیت هایي مورد نیاز است تا شرایط محصول )برونداد( یا سطحي از عملکرد را تغییر یا تداوم 

بخشد.

نوع  انتخاب  نظر،  مورد  تصمیم گیري  حیطه هاي  تشخیص  فرآیند  از  است  عبارت  ارزیابي  الکین2  دیدگاه  از 
اطالعات متناسب و گردآوري و تخلیص و تحلیل به منظور تهیۀ گزارش مناسب براي تصمیم گیري دربارۀ انتخاب 

گزینه هاي در حال تصمیم گیري.

ارزیابی فرآیندي است که در طي آن  اشاره می کند،  قانون مدیریت خدمات کشوری  یازدهم مادۀ 81  فصل 
با ایجاد شاخص هایي میزان دست یابي سیستم را به خروجي هاي مورد انتظار مي سنجد و فرآیند تصمیم گیري را 
پشتیباني مي کند )مرکز آموزش مدیریت دولتی، 1389 :51(. با توجه به مفهوم و تعاریف ارزیابي می توان نقش هاي 
زیادي براي آن درنظر گرفت که وابسته به هدف، زمان و نحوۀ اجراي ارزیابي است؛ ارزیابي مي تواند در توسعه 
و اجراي برنامه تعادل ایجاد کند، مي توان آن را یک مداخله تخصص درنظر گرفت که به ارزش سنجي پروژه ها و 

برنامه می پردازد.

فرآیند  برنامه ریزی مروری مختصر خواهیم داشت.  فرآیند  به  ابتدا  ارزیابی در شهرسازی،  تبیین مفهوم  برای 
برنامه ریزی به شکل معقوالنه ای تالش می کند تا چارچوبی مناسب را فرآهم آورد که طی آن برنامه ریز بتواند برای 
رسیدن به راه حل بهینه اقدام کند )Lee, 1973: 2( این فرآیند ابتدا توسط پتریک گدس3 در سه مرحله برداشت، 
تحلیل و طرح تبیین شد. در سال 1947 میالدی، با تصویب قانون برنامه  ریزی شهری شهر و روستا در انگلستان 

1- Norman Jackson
2- Alkin
3- Patrick Geddes
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این فرآیند تأیید و تأکید شد و تا دهۀ 1960 تنها فرآیند برنامه ریزی محسوب می شد. در دهۀ 1960، با پیدایش 
سیستمی در برنامه ریزی ها، کوشش هایی برای تعریف مجدد فرآیند برنامه ریزی انجام شد. بعضی از محققان این 
فرآیند را در هفت مرحله و بعضی دیگر در یازده مرحله انجام پذیر دانسته اند. در همۀ این فرآیندها، ارزیابی به عنوان 
یکی از ارکان مهم فرآیند مورد تأکید بوده است. برای مثال: فرآیند برنامه ریزی از دیدگاه رتکلیف1 شامل مراحل 

هفت گانه زیر است:

تصمیم برای برنامه ریزی و تهیۀ طرح - 1

شناسایی اهداف کلی- 2

بیان مقاصد اجرایی- 3

تهیۀ گزینه های مختلف- 4

ارزیابی )بررسی و انتخاب گزینۀ مطلوب(- 5

اجرا- 6

مرور و نظارت- 7

بنابراین، مشاهده می شود که بعد از اهداف کلی، مقاصد برنامه ریزی و تهیۀ گزینه های مختلف ارزیابی انجام 
 Roberts,( شود تا با مقایسۀ گزینه های مختلف براساس شایستگی نسبی آن ها گزینه یا آلترناتیو مربوط انتخاب شود
ارزیابی برای بی قیدی در برنامه ریزی برای  ارزیابی چنین می گوید: اغلب، اصطالح  125 :1985(. لیچفلد2 دربارۀ 

تشریح پیشنهادها و بیان شایستگی آن ها به کار برده می شود. ما این اصطالح را به طور رسمی تر به کار می بریم تا 
به کمک آن روند کلی تجزیه و تحلیل طرح ها با پروژه های متعدد را نشان دهیم، مزایا و معایب نسبی آن ها را پیدا 
کنیم و یافته های حاصل از این تحلیل ها را در چارچوب منطقی تنظیم کنیم. اساس ارزیابی سنجش و شایستگی 

نسبی راه حل های مختلف است )قراگوزلو، 2:1365(.

از آنجایی که ارزیابی به شرح آلترناتیو ها کفایت نمی کند، باید اجزای مختلف تشکیل دهندۀ طرح شناسایی و 
سنجش شوند و در اجرای این سنجش و اندازه گیری، برنامه ریز باید وقوف کامل به روش هایی داشته باشد که او را 
در انجام این وظیفه یاری می دهند. در ارزیابی پروژه باید فواید پروژه را مشخص کرد؛ به گونه اي که نتایج مطلوب 
اجراي هر پروژۀ خاص مشخص شود. همچنین، ارتباط بین پروژه و هدف، براي ارائۀ یک ارزیابی برمبناي صحیح، 

باید قابل شرح  دادن باشد )زبردست، 1:1376(.

1- Ratcliff
2- Litchfeld
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2-4. روش های ارزیابی

در مجموعۀ شهرسازی که با عناوین طراحی و برنامه ریزی شهری و منطقه ای و مدیریت شهری تقسیم بندی 
شده اند، تأثیرپذیری جامعه از پیامدها، عواقب و نتایج برنامه های شهری برکسی پوشیده نیست. به طوری  که اجرای 
برنامه های شهری و نتایج برنامه ها بر رفاه جامعه و زندگی افراد بسیاری تأثیر می گذارد؛ بنابراین، لزوم تحلیل و 
باید  نتیجه،  در  است.  توجه  درخور  جامعه  مشکالت  رفع  توانایی  نظر  از  پیشنهادی  برنامه های  شایستگی  داوری 
شایستگی برنامه های پیشنهادی از نظر توانایی آن ها برای رفع مشکالت جامعه، داوری شود. بدین ترتیب، شناسایی 
روش های ارزیابی برنامه های شهری به منظور سنجش تحقق دست یابی به اهداف ازپیش تعیین شده و حل مشکالت 
جامعه، اهمیت بسیاری دارد. روش های مختلفی برای دسته بندی ارزیابی تدوین کرده اند که در منابع مختلف به 

شکل مجزا ارائه شده اند و در این پژوهش قصد داریم، همه را با هم به شکل اجمالی دسته بندی و معرفی کنیم.

2-4-1. طبقه بندی انواع ارزیابی

منطقه اي  و  شهري  برنامه ریزي  در  متعددي  ارزیابي  روش هاي  ارزیابی:  روش  برحسب  طبقه بندی   .1-1-4-2

است  کرده  تقسیم بندی  جامع  و  جزئی  روش های  به  کار  برحسب سطح  را  روش ها  این  رابرتز  شده انـد.  استفاده 
)Roberts, 1985: 127(. فالودی1 و ووگد2 هم تقسیم بندی سه گانۀ پولی، مروری و چندمعیاری را پیشنهاد کرده اند 
مبتنی بر  ارزیابی  و  در سه گروه عینی، ذهنی  را  ارزیابي  فالودي روش هاي  و  الکساندر3   .)Khakee, 1998: 361(

.)Faludi & alexander, 1989: 133-4( تصمیم طبقه بندی کرده اند

جدول 3. طبقه بندی انواع ارزیابی براساس روش

شرحانواعتقسیم بندی

رابرتز
این روش ها فقط برخی از پیامدها و تأثیرات را می سنجد و مکمل ارزیابی های جامع هستند؛ زیرا احتماالً مي توانند جزئی

مدارك روشنگري را در ارتباط با برخي موانع و محدودیت هاي تصمیم گیري فراهم آورند )قراگوزلو، 1365: 8-9(.

این روش ها نه تنها پیامدهای مالی و پولی، بلکه تأثیرات و پیامدهای غیرپولی گزینه ها را نیز تحلیل می کنند؛ مثل جامع
جدول موازنه برنامه ریزی و تحلیل تأثیر جامعه )قراگوزلو، 1365: 8-9(.

فالودی و 
ووگد

در این روش ها، ارزیابی برمبنای مقادیر پولی انجام می شود. روش تحلیل هزینۀ اثربخشی، روش هزینه - فایده و پولی
روش تحلیل آستانه ای هزینه )زیاری، 1389:12(.

که نه تنها پیامدهاي مالي و پولي، بلکه تأثیرات و پیامدهاي غیرپولي گزینه ها نیز تحلیل می شوند، مثل جدول مروری
موازنه برنامه ریزي و تحلیل تأثیرجامعه.

چندمعیاری

در آن ها امکان تحلیل و ارائۀ همۀ اطالعات موجود در مورد گزینه ها براساس معیارهاي متفاوت و چند بعدي وجود 
دارد. این روش هاي ارزیابي ممکن است کاماًل کمي باشند )مثل روش ماتریسي دست یابي به اهداف(، یا کاًل کیفي 
باشند )مثل روش تحلیل رژیم( یا ترکیبي از اطالعات کیفي و کمي )مثل روش هاي تحلیل تأثیرات زیست محیطي( 

.)Khakee, 1998: 361(

1- Faludi
2- Voogd
3- Alexander
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شرحانواعتقسیم بندی

فالودی و 
الکساندر

عینی

این ها، روش هاي ارزیابي سنتي هستند که سنجش عیني سیاست ها یا مؤثربودن برنامه ریزي، موفقیت در اجرا و 
انجام پروژه ها و برنامه ها را شامل مي شوند و در عین حال شرایط نامعلوم یا بالتکلیف را درنظر نمي گیرند. این 

روش ها انطباق تصمیمات عملکردي، فرآیندهاي اجرا و نتایج مشخص را با مقاصد با اهداف اجرایي منعکس شده 
.)Alexander and Faludi, 1989: 133(در سیاست ها یا برنامه ها را طلب مي  کنند

ذهنی

این روش ها شرایط نامعلوم و بالتکلیف را درنظر مي گیرند. بالتکلیفي در این روش ها از طریق ارزیابي فرآیند 
برنامه ریزي و سنجش بهینگي استراتژي هاي طرح ها و برنامه ها درنظر گرفته مي شود. این اقدام با توجه به دانش 

 Alexander and( قبل از اجرا برنامه ریز یا تصمیم گیر یا تجربه و اطالعات آن ها از محدودیت ها انجام می شود
.)Faludi, 1989: 133

مبتنی بر 
تصمیم

این روش ها ارزیابي استفاده از سیاست ها یا طرح ها را به عنوان چارچوب مبنایي براي تصمیمات مورد عمل 
)تصمیماتي که توسط مجري طرح در حین اجرا اتخاذ می شود و نه لزومًا تصمیمات اتخاذشده در طرح( می سنجد. 
 Alexander( این روش ها پذیرفته شده است )بالتکلیفي و تردید به عنوان عناصر اصلي )قسمت هاي جدایي ناپذیر

.)and Faludi, 1989: 134

منبع: نگارنده

2-4-1-2. طبقه بندی براساس زمان انجام ارزیابی: بر این اساس در منابع به دو نوع دسته بندی برخورد کردیم: 

دفتر ارزیابی سازمان مدیریت  و  برنامه ریزی و دیگری لیچفلد و دیگران.

دفتر ارزیابی عملکرد سازمان مدیریت و برنامه ریزی، ارزیابی را به دو دستۀ گذشته نگر و آینده نگر تقسیم 
می کند، ولی لیچفیلد1 و پرت2، الکساندر، الیویرا3 و پینهو4 در دو منبع متفاوت ارزیابی را به لحاظ زمانی به 
ارزیابی قبل از اجرا، ارزیابی در حین اجرا و ارزیابی بعد از اجرا تقسیم بندی می کنند )جدول 4( )رفیعی و 

دیگران، 1393 :67(.

2-4-1-3. طبقه بندی براساس موضوع مورد ارزیابی: تا چند دهۀ پیش، معمواًل، توجه اصلی در پروژه های 
توسعه معطوف به مالحظات اقتصادی بود. دیدگاه حاکم بر این بود که پول می تواند هرگونه تأثیرات منفی 
پروژه ها را جبران کند؛ لذا، نگرانی چندانی بابت پیامدهای زیست محیطی و اجتماعی و حتی تأثیرات سیاسی 
این دیدگاه توجه به محیط زیست، اجتماع محلی و نظام همسایگی در  اجرای پروژه ها وجود نداشت. در 
حداقل ممکن بود. بنابراین، به محیط زیست، طبیعت و شبکه های اجتماعی توجهی نمی شد که پایه های 
اصلی تأمین کنندۀ حمایت برای مردم در مقابل سختی ها و استرس ها بودند. از اواخر دهۀ 1960، در کنار 
موضوع اقتصاد پروژه های توسعه، ارزیابی تأثیرات زیست محیطی در پروژه ها رایج شد و اخیراً، برنامه ریزان و 
تصمیم گیران به این نتیجه رسیده اند که الزم است، به درك بهتری از پیامدهای اجتماعی پروژه های توسعه 
نیز دست یافت؛ ولی در حال حاضر، با توجه به تکوین روش های ارزیابی هر مفهوم، کیفیت و پدیده ای در 
شهر و شهرسازی امکان ارزیابی دارد؛ مفاهیم کّمی مانند کاربری ها، فعالیت ها، خود برنامه و طرح و کیفی 
زیباشناختی، مفاهیم کالبدی، مفاهیم ذهنی، امکان تبدیل شدن به معیارهای کّمی قابل اندازه گیری را دارند.

1- Litchfield
2- Prat
3- Oliviera
4- Pinho
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جدول 4. تقسیم بندی روش های ارزیابی براساس زمان ارزیابی از نظر سازمان مدیریت و برنامه ریزی

شرحنوعتقسیم بندی

آینده نگر
)پیش از اجرای طرح(

نوعی ارزیابی است که قبل از تهیه برنامه انجام می شود. برای تعیین منطقی بودن یا حقانیت ایجاد برنامه 
انجام می شود. بنابراین، یک ارزیابی آینده نگر مشخص می کند که آیا مسئله یا نیازی وجود دارد که 

حقانیت ایجاد برنامه ای برای حل آن مسئله یا تأمین آن نیاز را توجیه کند و به این سؤال نیز پاسخ می دهد 
که در صورت عدم اجرای برنامه مورد بحث جامعه با چه پیامدهای منفی مواجه می شود )دفتر ارزیابی 

عملکرد سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران، 1379 : 3(.

گذشته نگر
)پس از اجرا(

تکوینی

در مراحل اولیه اجرای یک برنامه انجام می شود و فرآیندها و مدیریت برنامه را از ابعاد زیر بررسی می کند:
کارا هستند؟- 
نیازهای مشتریان را مرتفع می کند؟- 
به صورت مطلوب منابع را برای دست یابی به نتایج موردنظر به کار می گیرد؟ )دفتر ارزیابی عملکرد - 

سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران، 1379 : 2(.

تجمیعی

در مراحل نهایی برنامه، یعنی بعد از اتمام مدت زمان مناسب در فاصله زمانی مراحل اولیه اجرای برنامه تا 
زمان ارزیابی آن انجام می گیرد. این فاصله زمانی مدت زمان کافی برای تحقق نتایج مورد انتظار برنامه را 
به وجود می آورد. همچنین، پس از تکمیل یک برنامه انجام می شود )دفتر ارزیابی عملکرد سازمان مدیریت 

و برنامه ریزی استان تهران، 1379 : 2(.

منبع: نگارنده

2-4-1-3-1. ارزیابی اقتصادی: در این طیف موضوعات اقتصادی پروژه ها مانند هزینه، فواید، تأثیرات 

و... ارزیابی می شوند؛ ولی بیشتر تأکید بر موارد کّمی و اعداد و ارقام پولی است.

پروژه ها  اجرای  زیست محیطی  تأثیرات  روش  این  در  زیست محیطی:  تأثیرات  ارزیابی   .2-3-1-4-2

بررسی می شود.

2-4-1-3-3. ارزیابی تأثیرات اجتماعی: در این طیف تأثیرات و موضوعات اجتماعی پروژه ها بررسی می شود.

جدول 4. طبقه بندی موضوعی روش های ارزیابی

شرحتقسیم بندیموضوع

اقتصادی

1CBAبرآورد مالی پروژه از طریق مقایسۀ ستون هزینه ها و فواید پولی یک پروژه
2CEAبرآورد مالی کلی پروژه از طریق مقایسۀ ستون هزینه ها و فواید غیرپولی یک پروژه
3NPV برآورد اینکه آیا هزینه سرمایه گذاری صرف شدۀ اولیه از طریق خروجی های مالی پروژه باز خواهد گشت یا خیر
4IRR.این روش میزان سود سالیانه یک سرمایه گذاری را محاسبه می کند
5PBP.این روش سرعت و زمان بازگشت سرمایه را به عنوان فاکتور اصلی در سرمایه گذاری در نظر دارد
6ROIارزیابی بین نسبت سود حاصله به سرمایه گذاری اولیه در هر حوزه سرمایه گذاری برحسب واحد پول

ارزیابی هزینه حذف محدودیت های جدی توسعه شهرها یا مناطق و در نظر داشتن آن در اقتصاد پروژه های شهریتحلیل آستانه ای

زیست 
محیطی

7EIA
جریان انجام یک فرآیند رسمی است که نتایج و پیامدهاي احتمالی اجراي یک طرح یا پروژه پیشنهادي را بر 

محیط زیست به منظور پیش بینی تأثیرات سوء و نحوۀ پیشگیري، کاهش یا کنترل آن بررسی می کند )ملماسی، 
.)10: 1394

8SEA
ارزیابي زیست محیطي استراتژیک ابزاري پذیرفته شده براي ارزیابي زیست محیطي تصمیم گیری هاست و نیز، 

یک رویکرد سیستماتیک براي شناسایي، پیش بیني، معرفي و کاهش تأثیرات است )ملماسی، 1394 :10(.
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شرحتقسیم بندیموضوع

9SIAاجتماعی

تالش براي ارزیابي و برآورد کردن پیامدهاي اجتماعي که ممکن است از اقدامات و سیاست هاي خاص - از 
جمله برنامه ها و اجراي سیاست هاي جدید - و اجراي برنامه هاي دولتي مشخص - از جمله اختصاص ادن زمین 

هاي زیاد به پروژه هاي استیصال منابع طبیعي - ناشي شوند ارزیابي تأثیرات اجتماعي )اتا( خوانده مي شود و 
منظور از تأثیر اجتماعي هرگونه عواقب ناشي از اقدامات بخش عمومي و خصوصي است که شیوۀ زندگي، کار، 

برقراري ارتباط، شیوۀ تأمین نیازمندي ها و نوع غلبۀ مردم بر مشکالت زندگي شان را تحت تأثیر قرار مي دهد 
.)Roach, 2008(

1- Cost Benefit Analysis     2- Cost Efficiency Analysis     3- Net Present Value     4- Internal Rate of Return
5- PayBack Period     6- Return Of Investment     7- Environmental Impacts Assessment
8- Strategic Environmental Assessment     9- Social Impact Assessment

منبع: نگارنده

2-4-1-3. طبقه بندی براساس مراحل فرآیند پروژه: بائر1 در مقاله ای فرآیند پروژه و جزئیات آن را شامل 

ارزیابی می شمارد و آن را به ارزیابی برنامه، سنجش و نقد برنامه، ارزیابی حرفه ای و ارزیابی بعد از اجرای 
برنامه تقسیم بندی می کند )رفیعی و دیگران، 1393 :67(.

2-4-1-4. زبردست تقسیم بندی سه گانه کارکردی را از انواع روش های ارزیابی ارائه می کند و روش های 

ارزیابی را در شهرسازی به روش های جزئی، جامع و چندمعیاری تقسیم می کند.

فقط  که  هستند  روش هایي  جزئي  ارزیابي  روش هاي  جزئی:  ارزیابی  روش های   .1-5-1-4-2

قسمت هایي از عواقب و پیامدهاي طرح ها را بررسي می کنند. نظریه هاي مختلفي برای استفاده از این 
روش ها در برنامه ریزي وجود دارد. معمواًل، ارزیابي هاي ناقص )جزئي( از این نظر که تأثیرات خاصي 
از پیشنهادهاي برنامه ریزي را بر زندگي مردم شناسایي مي کنند، مکمل ارزیابي هاي جامع هستند؛ زیرا 
احتماال ًمي توانند مدارك روشنگري را در ارتباط با برخي موانع و محدودیت هاي تصمیم گیري فراهم 

آورند )قراگوزلو، 1365: 8-9(.

منابع الزم  اواًل چون در موقعیت هایي  این روش ها چنین مي گویند:  توجیه  دربارۀ  بارل2 و گالسون3 
براي ارزیابي کامل و جامع دسترسي به وجوه مالي مورد نیاز ممکن نیست، در این حالت به استفاده 
ثانیًا چون روش هاي جزئي در عمل استفاده می شوند،  ارزیابي جزئي متوسل مي شویم؛  از روش هاي 
محدودیت هاي اصلي آن ها را باید درك کرد. روش های ارزیابی اقتصادی و تحلیل هزینه - فایده جزء 

این دسته از ارزیابی   ها قرار می گیرند )زبردست، 1376 :6(.

ارزیابی های  نواقص  که  است  آن  بر  این روش ها سعی  در  ارزیابی جامع:  2-4-1-5-2. روش های 
گزینه های  کیفی  بلکه جنبه های  کّمی،  و  اندازه گیری  قابل  موارد  فقط  نه  و  داده شود  پوشش  جزئی 

توسعه هم ارزیابی شود.

1- Baer
2- Barrel
3- Glasson
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2-4-1-5-2-1. ارزیابی هزینۀ فایدۀ اجتماعی1: این روش مکمل روش هزینۀ فایدۀ اقتصادی 

ارزیابی می شدند، مشکالتی در  اقتصادی  با نگاه  اکثر پروژه های توسعه  است؛ یعنی در زمانی که 
از  حاصل  اجتماعی  فواید  ارزیابی  برای  واقع،  در  و  شد  آشکار  اجتماعی  و  زیست محیطی  بخش 
پروژه ها نیاز بود که روش هزینۀ فایدۀ اقتصادی صرف اصالح شود؛ از همان روش برای ارزیابی 
میزان هزینۀ فایده های اجتماعی استفاده شد؛ یعنی در این روش با تأکید بر یافتن هزینه ها و فواید 
ثانویۀ پروژه، توجه بیشتری بر سودمندی های غیرقابل اندازه گیری و غیرقابل سنجش مانند مسائل 
فایدۀ  هزینۀ  ارزیابی  کار  حاصل  و  می شود  اجتماعی  مسائل  زیست محیطی،  مسائل  زیباشناختی، 

اجتماعی است و این روش ارزیابی به خوبی در موارد برنامه ریزی جا افتاده است.

2-4-1-5-2-2. جدول موازنۀ برنامه ریزی2: این روش کاربرد خاصی از هزینۀ فایدۀ اجتماعی 

است. لچفیلد عقیده دارد، برابری، انصاف و عدالت اجتماعی در هدف های توسعه و تکنیک های 
ارزیابی دخالت داشته باشند. او این سؤال را آغاز کرد که ارزش های حاکم بر فرآیند برنامه ریزی و 
ارزیابی چیست و ارزش های حاکم بر اهداف توسعه و ارزیابی ها ارزش های کدام گروه هستند؟ در 
واقع، پیشنهاد داد که ارزش های گروه های تولیدکننده و مصرف کنندۀ پروژه ها در جریان ارزیابی 
دخالت داده و دیده شوند و هدف این است که طراحی پروژه ها براساس اطالعات موجود، منافع کل 

جامعه را بهتر تأمین کنند )قراگوزلو، 1365: 78(.

پاسخ  در  هیلو  موریس  را  روش  این  اهداف3:  به  دست یابی  ماتریس   .3-2-5-1-4-2

به  نام برده  روش های  داشت،  عقیده  او  است.  کرده  تدوین   PBS و   SCBA نقطه ضعف های  به 
خواسته های برنامه ریزی عقالنی و مقاصد شفاف و تعیین شده توجه نمی کنند و بر ارزش های کلی 
مفروض اختیاری تکیه می کنند. به نظر وی، ارزیابی طرح های توسعه باید بر اهداف صریح و شفاف 
استوار شوند و راهبردهای توسعه باید براساس میزان دسترسی به اهداف اندازه گیری شوند و در 
پروژه ها مسائلی مانند مسکن و اشتغال، فضای باز تعریف شده باشند تا بتوانند اولویت های خویش 

را نشان دهند.

در  را  خویش  تمام،  شفافیت  به  بارگذاری شونده  کّمی  موارد  و  پروژه  اهداف  نسبی  ایفای  جدول 
معرض ارزیابی قرار می دهند. از معایب این روش این است که چون رویکردی پوزیتویستی نسبت 
ارزیابی را چه کسی انجام دهد که نسبت به پروژه و اهداف آن بی طرف باشد؟  به مسائل دارد، 
جهت گیری و وزن مشخصی ندارد و از معایب دیگرش این است که رابطۀ دقیق و میزان تأثیر 

اهداف توسعه بر هم مشخص نیست )زبردست، 1376 : 20 -19(.

1- SCBA(Social Cost- Benefit Analysis)
2- PBS )Planning balance sheet analysis(
3- GAM - Goals Achievement Matrix
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فراوانی در همۀ  توجه  این روش ها مورد  بعد،  به  از دهۀ 1980  ارزیابی چندمعیاری:   .3-5-1-4-2

حوزه های ارزیابی قرار گرفته اند.

2-4-1-5-3-1. تئوری مطلوبیت چندشاخصه: یک روش ارزیابی است که در آن ارزیاب هم زمان 

چندین هدف متفاوت را مدنظر قرار داشته باشد )شفیعی نیک آبادی و دیگران، 1391 :57(.

2-4-1-5-3-2. تصمیم گیری چندمعیاری: این روش فرآیند ارزیابی در حضور معیارهای متفاوت 

و بعضًا متناقض برای تصمیم گیری است )محمدمرادی و همکاران، 1388 :113(.

2-4-1-5-3-3. تئوری قضاوت اجتماعی: در این روش بیشتر بر شفاف سازی بنیادهای ذهنی 

ارزیابان تأکید دارد. مظفر شریف اشاره می کند، بیشتر ارزیابی ها از لحاظ ذهنی و روانی بر سلسله 
فرض های بنیادین ذهنی ارزیاب استوار است؛ همچنین، باید گستره های شفافی برای پذیرش، رد 
یا التزامی نبودن یک معیار مشخص، در ذهن ارزیاب باشد و این به فرآیند ارزیابی کمک بیشتری 

می کند.

2-4-1-5-3-4. فرآیند تحلیل سلسله مراتبی1: فرآیند تحلیل سلسله مراتبي تکنیکی است، ساده 

و بسیار منعطف برای ارزیابی و تصمیم گیری در شرایطی که معیارهای تصمیم گیری بسیار متناقض 
و متنوع هستند و تصمیم گیری را سخت و پیچیده می کنند.

فرآیند پروژه این روش با ایجاد یک سلسله مراتب از اهداف، معیارها، زیرمعیارها و گزینه ها تعریف 
می شود و به سادگی و انعطاف پذیری امکان سلسله مراتبی کردن و ارزیابی هم زمان معیارهای کّمی 

و کیفی و قابلیت کنترل منطقی سازگاری را بین قضاوت ها فراهم می کند )زبردست، 1376 :20(.

  AHP2-4-1-5-3-5. فرآیند تحلیل شبکه  ای2: به نظر می رسد، این روش تفاوت چندانی با روش

نداشته باشد و به نظر زبردست، این روش معایب روش AHP و وابستگی های متقابل بین عناصر 
سیستم را پوشش داده است و می  تواند امکان رتبه بندی گزینه ها را فراهم آورد.

این روش ساختار شبکه ای را به جای ساختار سلسله مراتبی عناصر ارزیابی پیشنهاد می کند )زبردست، 
.)80: 1389

1- AHP)Analytical Hierarchy process(
2- ANP)Analytic Network Process(
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جدول 5. طبقه بندی روش های ارزیابی از دیدگاه زبردست

جزئیاتانواعدسته بندی

جزئی

ارزیابی مالی: آن هایي که به هزینه هاي و 
سودمندي ها مربوط مي شوند؛ اما نمي توانند 

حدود کافي از عوامل را ارزیابي کنند
در مراحل اولیۀ تنظیم پیشنهادات و برای توجیه پذیری طرح ها به کار می روند.

هزینۀ اثربخشی: مؤثربودن طرح ها با 
هزینه هاي مساوي را مقایسه مي کنند.

سیستم برنامه ریزی، برنامه نویسی 
PPBS  و بودجه بندی

به دنبال راهی برای بهره گیری بهتر از منابع 
توسعه در جهت رسیدن به اهداف توسعه است.

کمینه سازی هزینه: هزینه هاي طرح هایي 
را که داراي تأثیر مساوي هستند، مقایسه 

مي کنند.

مقایسۀ هزینه ای بین گزینه های مختلف و تحلیل تطبیقی هزینه
انتخاب گزینه کم هزینه تر

مقایسۀ هزینۀ حذف و از میان برداشتن موانع تحلیل آستانه ای
توسعۀ شهر

مقایسۀ گزینه ها با معیارهای کمی قابل اندازه گیری و نمره  دهی به معیارهافهرست معیارها

مقایسۀ گزینه با معیارهای با اهمیت وزنی مختلف در نمره دهی به گزینه ها.ماتریس گولر

ماتریس آلترناتیو - عاقبت برایتمن
روش ماتریسی برای ارزیابی های چند مرحله ای و با معیارهای اصلی و فرعی، 

معیارهای اصلی حتمًا باید در گزینه ها لحاظ شده باشند و معیارهای فرعی در درجه 
بعد آن ها را ارزیابی می کند و می سنجد.

جامع

هزینه فایدۀ اجتماعی
برای ارزیابی موارد غیرقابل اندازه گیری و غیرقابل کمی شدن پروژه های توسعه 

به کار می رود مانند مسائل کیفی و مسائل زیست محیطی که در جزیان توسعه های 
اقتصادمحور نادیده گرفته می شود.

درنظرداشتن اهداف اجتماعی و نظرات گروه های مختلف اجتماعی در ارزیابی و جدول موازنه برنامه ریزی
اهداف توسعه.

درنظرداشتن اهداف شفاف و عقالنی همراه با بارگذاری دقیقی موارد توسعه در ماتریس دست یابی به اهداف
طرح ها برای ارزیابی دقیق طرح ها

چندمعیاری

در نظر داشتن هم زمان چندین هدف برای ارزیابیمطلوبیت چندشاخصه

درنظرداشتن معیارهای متفاوت و بعضًا متناقض برای ارزیابیتصمیم گیری چندمعیاری

توجه به ایجاد شفافیت ذهنی ارزیابان از طریق شفاف کردن مرزهای ذهنی تصمیمات قضاوت اجتماعی
و ارزیابی ها

AHP تشکیل سلسله مراتبی از اهداف، معیارها و ریزمعیارها و گزینه ها و ارزیابی کمی و فرآیند تحلیل سلسله مراتبی
کیفی آن ها

ANPتشکیل یک شبکه از عناصر ارزیابی برای بررسی رابطه دوطرفه بین آن هافرآیند تحلیل شبکه ای

منبع: نگارنده

2-5. معیارهای ارزیابی

ازاین رو،  است؛  می شده  محسوب  ارزیابی  در  عنصر  مهم ترین  همیشه  ارزیابی  شاخص های  و  معیارها  تعیین 
می توان معیارهای موردنظر ارزیابی های در حال انجام در برنامه ریزی را که تاکنون استفاده می شده اند، این گونه 

طبقه بندی کرد:
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2-5-1. عملی بودن

کار می کنند؟  آیا  باشند؟  داشته  آیا می توانند وجود  فیزیکی عملی اند؟  و  فنی  نظر  از  پیشنهادی  آیا طرح های 
افزون بر وجوه فیزیکی و فنی، عملی بودن از نظر سیاسی و از نظر مالی نیز می تواند مورد تعمق قرار گیرد؟

2-5-2. اثربخشی و کارایی

آیا مقاصد طرح برآورده شده اند؟ با مقاصد مشخص در برنامه ریزی هرکس می تواند بگوید، در وضعیت موجود 
چه چیزی نامطلوب و باعث ناخشنودی است و راه حل مسئله را از طریق کاربرد معیارهای ارزشی در ارتباط با مقاصد 
تشخیص دهد. افزون بر آن، سطحی از اطالعات را دربارۀ وضعیت موجود برای گروه های ذی نفع فراهم می آورد تا 

بتوانند خود قضاوت کنند )مرکز مطالعات برنامه ریزی شهری تهران، 1394 :27(.

2-5-3. سطح عملکرد

هر طرح به چه سطحی از عملکرد دست می یابد؟ در این گونه مواقع بهتر است، هر طرح را با چندین سطح 
مختلف عملکرد بیازماییم. 

2-5-4. منابع

منابعی که طبق خط مشی ها در هر طرح استفاده شده اند، تا چه حد مستمر و ماندگار هستند؟ البته در اینجا منابع 
ملی اهمیت خاصی دارند؛ از سویی، منابع باید از جهات مختلف همچون ارائۀ فرضیات متفاوتی دربارۀ حدود منابع، 

منابع مالی و میزان کارایی پروژه ازلحاظ سرمایه گذاری درنظر گرفته شوند.

2-5-5. حفظ و حفاظت

پیامد طرح بر منابع تجدیدنشدنی مانند زمین چیست؟

2-5-6. تأثیرات برخوردی

تأثیرات خط مشی ها و پیشنهادها بر گروه های مختلف مردم چگونه توزیع شده است؟

2-5-6. نبود اطمینان

با خط مشی هایی که در آینده نامطمئن هستند و نیز با خط مشی های نامعین دیگر چگونه برخورد شده است؟ 
)قراگوزلو، 1365 :71 - 74(.

2-6. کارکردهاي ارزیابي

کارکردهاي ارزیابي از اهداف بیان شدۀ آن فراتر مي رود. اهداف ارزیابي معمواًل از نوع اهداف اطالعاتي است؛ 
ولي کارکردهاي آن در عین اطالعاتی بودن، جنبۀ حرفه اي - اجتماعي نیز دارد.
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2-6-1. کارکردهاي اطالعاتي

کارکرد اطالعاتي ارزیابي متضمن فراهم ساختن بازخورد و ایجاد اطالعات مفید است )اطالعاتي که می توان 
براي اصالح برنامه هاي در حال اجرا بهره برداري مفید شود(.

2-6-2. کارکردهاي سیاسي

نوع وظایف  این  و  دربارۀ مسائل مهم است  به بحث  برنامه و دامن زدن  تنظیم  از جمله کارکردهاي سیاسي 
را افزایش مي دهد و توانایي افزایش مشارکت شهروندان را دارد. ارزیابي مي تواند از یکسو به برنامۀ در حال اجرا 

مشروعیت بخشد و از سوي دیگر براي سدکردن راه سرزنش، به دنبال سپر بالیي باشد.

2-6-3. کارکردهاي اجتماعي ـ روان شناختي

از کارکردهاي اجتماعي - روان شناختي ارزیابي مي توان وظایف آرام بخشي و رمزدارکردن آن را نام برد؛ یعني 
از طریق تسکین مسائل اجتماعي پیچیده و انتخاب، به شهروندان و ارباب رجوع احساس امنیت می دهد )نیستانی، 

.)57: 1391
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فصل 3: ارزیابی های اقتصادی

3-1. ارزیابی های اقتصادی

عاملي که مي تواند سرمایه گذار دولتی یا خصوصی را قانع و تحریک به سرمایه گذاري در پروژه ای کند، یک 
مقابل فرصت هاي دیگر پیش روي سرمایه گذار  در  پروژه مذکور  اقتصادی  از دورنماي  ارزیابی دقیق  و  پیش بیني 
نیاز دارد. می توان  ازاین رو، یک پروژه پس از موفقیت هاي فني به قبول شدن در آزمون هاي اقتصادي نیز  است؛ 
فازهاي  بهره برداري شامل  زمان  تا  اولیه  ایدۀ  از مرحلۀ  پروژۀ سرمایه گذاري  اقتصادی یک  آزمون های  گفت که 
پیش سرمایه گذاري، سرمایه گذاري و بهره برداري است و منظور ما در این پژوهش آزمون های پیش سرمایه گذاری 
تا  انجام می شوند  پروژه  از  قبل  و  نام گذاری  آینده نگر  ارزیابی های  عنوان  با  ارزیابی ها اصطالحًا  نوع  این  و  است 
توجیه پذیری اقتصادی پروژه یا پروژه ها را هدف قرار دهند؛ همچنین، در صورت لزوم از بین گزینه های مختلف 
یکی را انتخاب کنند و در عین حال دامنۀ ریسک پروژه را کاهش دهند. همچنین، روش های ارزیابی اقتصادی جزء 
روش های جزئی هستند و ارزیابی جامعی محسوب نمی شوند؛ یعنی به تنهایی نمی توانند ارزیابی کاملی باشند و در 
صورت لزوم باید ارزیابی های اجتماعی و زیست محیطی با آن برای جامعیت ارزیابانه انجام شوند و تمرکز اصلی این 

ارزیابی برمبنای مقادیر پولی پروژه های توسعۀ شهری است.

در این فصل با معرفی روش های ارزیابی اقتصادی سعی در معرفی ویژگی های خاص هرکدام خواهیم داشت و 
به ارائۀ دورنمای کلی از همۀ این روش ها خواهیم پرداخت.

3-2. ضرورت هاي مطالعات پیش از سرمایه گذاري

مطالعات پیش از سرمایه گذاري شامل مجموعه فعالیت هایي نظیر مطالعات فرصت1، مطالعات امکان سنجي2، 
ارزیابي مالي، اقتصادي و فني است و نتیجه به صورت روش اجرایي و عملي انجام کار ارائه مي شود.

3-2-1. مطالعات فرصت

این  است.  قابلیت یک سرمایه گذاري  بارز  و  برجسته  حقایق  ارزان  و  تعیین سریع  مطالعه اي،  چنین  از  هدف 
مطالعات زماني که به طور عمومي و درکل فضاي اقتصادي انجام می شوند، شامل مطالعۀ فرصت هاي سرمایه گذاري 
در پروژه هاي صنایع مختلف، بازارهاي مختلف و... هستند. مطالعات فرصت به طورکلي بررسي مي کنند که آیا امکان 

سرمایه گذاري در یک پروژۀ مشخص وجود دارد یا خیر؟

3-2-2. مطالعات امکان سنجي

چنین مطالعه اي معین مي کند که:

آیا همۀ گزینه هاي مختلف پروژه بررسي شده اند؟- 

1- Oppurtuinity study
2- Feasibility study
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آیا مفهوم پروژه، مطالعات امکان سنجي را توجیه مي کند؟- 

آیا همۀ جنبه هاي پروژه براي امکان سنجي بحراني هستند و آیا تحقیق عمیق تر از طریق مطالعات کارکردي - 
یا پشتیباني مانند بررسي بازار، ضروري است؟

براي -  یا  انگاشته شود  باید غیراجرایي و غیرعملي  پروژه  ایدۀ  آیا  پایۀ اطالعات در دسترس و موجود،  بر 
سرمایه گذار یا گروهي از سرمایه گذاران مشخص، به قدرکافي جذاب است؟

با -  پیش بیني شده،  تولیدي  فرآیندهاي  بالقوه  تأثیر  و  طرح ریزي شده  مکان  در  زیست محیطي  شرایط  آیا 
استانداردهاي ملي هم جهت است؟

3-2-3. ارزیابی اقتصادی

یکي از محورهاي مهم مطالعات امکان سنجي پروژه، ارزیابي اقتصادي آن است. هر پروژه صرف نظر از نوع و 
اندازه باید صرفۀ اقتصادي داشته باشد. نحوۀ مواجه با ارزیابي اقتصادي پروژه هاي بخش خصوصي و دولتي قدري 
با یکدیگر متفاوت است. در پروژه هاي بخش خصوصي بیشینه سازي منافع از موضع سرمایه گذار ارزیابي مي شود و 
ممکن است، به منافع یا مضار اجتماعي یک سرمایه گذاري کمتر توجه شود؛ در حالی  که، در پروژه هاي دولتي به 
این دلیل که منظور از سرمایه گذاري، رفاه حال عامۀ مردم است، به منافع و مضار عمومي یک سرمایه گذاري توجه 

می شود و لذا، از طریق مقایسۀ مجموعۀ منافع و مضار، تحلیل و ارزیابي اقتصادي آن انجام می شود.

3-2-3-1. چهار جنبۀ ارزیابي اقتصادی یك سرمایه گذاری:

آشنایي با مفاهیم اساسي ارزیابي اقتصادی یک سرمایه گذار شامل ترجیح زماني مصـرف، هزینۀ فرصت، - 1
سود  سنجش  معیارهای  و  برنامـه ریـز  افـق  طـول  در  نقـدینگي  جریـان  جـذاب،  بـازدۀ  نرخ  حداقل 

سرمایه گذار.

روش های ارزیابي اقتصادی شامل روش ارزش خالص فعلي، ارزش خالص آتـي، ارزش خـالص سرسالیانۀ - 2
یکنواخت، روش نسبت سود بـه هزینه، روش نرخ بازگشت سرمایه و دورۀ بازگشت سرمایه.

شناسایي عوامل مؤثر بر جریان نقدینگي و نحـوۀ تـأثیر آن هـا شـامل مالیـات، تغییـر سـطح قیمت ها و - 3
روش مواجه با مخاطرات و نبود اطمینان ها.

شناسایي روش های متفاوت تأمین مالي و ارزیابي اقتصادی هریک از روش ها و نهایتًا شناسایي تأثیر آن ها - 4
در تصمیم گیری ها )اسالمی، 54-1394(.

مراحل ارزیابي اقتصادي یک سرمایه گذاري برای تصمیم گیري به شرح زیر است:

شناسایي تعداد پروژۀ متنوع در راستاي اهداف مالک برای سرمایه گذاري )یا ایجاد آلترناتیو( و منظور از تنوع - 
آلترناتیوها، انواع روش هایي است که هرکدام با جریان مالي مخصوص به خود موجب تأمین نیاز مربوطه 

مي شوند و لذا، تحلیل اقتصادي، به انتخاب کم هزینۀ این روش توجه می کند.
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تعیین افق برنامه ریزي براي تحلیل اقتصادي و منظور از افق برنامه ریزي مدت زماني است که مدیریت - 
سرمایه گذاري با توجه به همۀ نامعلومات و نبود اطمینان ها نسبت به آینده، براي دوره هاي سرمایه گذاري 

تعیین مي کند.

مشخص ك ردن دورنمایی از جریان نقدینگي براي هر پروژه- 

تعیین حداقل نرخ بازدۀ جذاب سرمایه گذاری )نرخ تنزیل(- 

تعیین مالك و معیار سنجش سرمایه گذاري برای قبول یا رد آلترناتیوها- 

تحلیل حساسیت نتایج نسبت به تغییرات احتمالي در پیش ف رض هاي غیرمطمئن- 

قبول یا رد آلترناتیوها و اولویت بندي آن ها )دفتر تجاری سازی و انتقال فناوری، 1391 :1-5(.- 

با توجه به اینکه تصمیم گیري هاي مدیران معمواًل پیچیده تر از تعیین اولویت هاست و انتخاب پروژه ها برمبناي 
ضوابط مقداري است که تاکنون ذکر شده اند، لذا، مدیران قبل از تصمیم گیري نهایي، به بسیاري از عوامل دیگر نیز 

توجه می کنند. برخي از این عوامل به  شرح ذیل هستند:

شرایط اقتصادي )رونق یا رکود(- 1

سیاست ه اي رشد )رشد معقول با توجه به توان ادارۀ پروژه ها(- 2

بیشتر همراه - 3 با ریسک  بیشتر معمواًل  بازدۀ  دارند؛  )پروژه هاي زودبازده ریسک کمتري  ارزیابي مخاطره 
خواهد بود.(

عوامل ادراکي )قضاوت شهودي و استفاده از تجربیات( )پیروی، 1394 :19(- 4

اسکویی نژاد در مبحث اقتصاد مهندسی برای تحلیل اقتصادی پروژه های توسعه مراحل زیر را برمی شمارد و 
اشاره می کند، در این حالت است که یک ارزیابی اقتصادی به دقت انجام شده است.

جدول 7. مراحل اقتصاد مهندسی پروژه های شهری از دیدگاه اسکویی نژاد

محتویات موضوع موضوع مرحله

تصمیم و تصمیم گ یري- 
شرایط تصمیم گیري- 
ابعاد اقتصادي تصمیم گ یري هاي صنعتي- 

مقدمات و مفاهیم پایه در اقتصاد مهندسي 1

آشنایي با مفهوم بهره، ارزش زماني پول، نرخ بازگشت سرمایه، نرخ جذب و جداول - 
محاسباتي

معرفي و نحوۀ به کارگیري فاکتورهاي 
اقتصاد مهندسي 2

آشنایي با انواع فرآیندهاي مالي سرمایه گذاري هاي صنعتي-  شناسایي فرآیندهاي مالي 3

آشنایي با مفهوم نرخ هاي اسمي- 
آشنایي با مفهوم نرخ ه اي مؤثر- 
آشنایي با مفهوم نرخ هاي مرکب- 

شناخت نرخ ه اي اسمي و نرخ هاي مؤثر 4

آشنایي با انواع روش هاي اقتصاد مهندسي- 
انتخاب روش مناسب اقتصاد مهندسي-  آشنایي با روش هاي اقتصاد مهندسي 5
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محتویات موضوع موضوع مرحله

معرفي روش ارزش فعلي و شرایط استفاده از این روش-  روش ارزش فعلي 6

معرفي روش ارزیابي یکنواخت درآمدها و هزینه ها و شرایط استفاده از این روش-  روش ارزیابي یکنواخت درآمدها و هزینه ها 7

معرفي روش نرخ بازگشت سرمایه و شرایط استفاده از این روش-  روش نرخ بازگشت سرمایه 8

معرفي روش نسبت منافع به مخارج و شرایط استفاده از این روش-  روش نسبت منافع به مخارج 9

معرفي روش دورۀ بازگشت سرمایه- 
معرفي روش تجزیه و تحلیل عمر خدمت- 
معرفي روش ارزش آینده- 

سایر روش هاي استفاده شدنی 10

تعاریف مربوط به استهالك- 
معرفي انواع روش هاي محاسبۀ استهالك )خط مستقیم، جمع ارقام سنوات، موجودي - 

نزولي و...(
ارزیابي فرآیند مالي پروژه، قبل و بعد از محاسبۀ استهالك- 

آشنایي با مفاهیم و تأثیرات استهالك 11

تعاریف مربوط به مالیات- 
معرفي مفهوم صرفه ج ویي مالیاتي- 
ارزیابي فرآیند مالي پروژه، قبل و بعد از محاسبۀ مالیات- 

آشنایي با مفاهیم و تأثیرات مالیات 12

معرفي مفهوم پروژۀ مدافع- 
معرفي مفهوم پروژۀ رقیب- 
معرفي مفهوم عمر اقتصادي پروژه- 

تجزیه و تحلیل جایگزیني 13

بررسي حساسیت یک پروژه- 
تعیین نواحي پذیرش و رد پروژه-  تجزیه و تحلیل حساسیت 14

معرفي مفهوم تورم- 
ارزیابي فرآیند مالي پروژه، قبل و بعد از محاسبۀ تورم-  آشنایي با مفاهیم و تأثیرات تورم 15

معرفي شرایط نبود اطمینان- 
ارزیابي فرآیند مالي پروژه در شرایط نبود اطمینان-  تصمیم گیري در شرایط نبود اطمینان 16

منبع: اسکویی نژاد، اقتصاد مهندسی، 1385

3-3. روش ه ای ارزیابی اقتصادی

)NPV( 3-3-1. روش ارزش فعلی خالص

این روش یکی از مهم ترین و اصلی ترین ابزارهای مالی تحلیلگران اقتصادی است و به نوعی مشخص می کند، 
آیا هزینۀ این سرمایه گذاری از طریق سود آن به دست می آید یا خیر و مبلغ سرمایه گذاری شدۀ اولیه را با ارزش 
بازگشت سرمایه مقایسه می کنند. این مسئله به دو دلیل مهم است: نخست، در محاسبۀ ارزش فعلی خالص، ارزش 
زمانی پول درنظر گرفته می شود و جریان های نقدی آینده براساس ارزش پول امروز بیان می شود و دوم، با محاسبۀ 
ارزش فعلی خالص رقم دقیقی به دست می آید که مدیران می توانند با استفاده از آن، مبلغ سرمایه گذاری شدۀ نقدی 
زمانی  چه  کنید  محاسبه  است،  کافی  تنها  چون  کنند؛  مقایسه  سرمایه  بازگشت  فعلی  ارزش  با  به آسانی  را  اولیه 

می توانید پولی را که سرمایه گذاری کرده اید، دوباره به دست بیاورید.

در واقع، می توان گفت، این ارزیابی محاسبۀ تفاوت جریان های ورودی و خروجی در یک دورۀ زمانی خاص 
است. جریان نقدی ورودی مجموع درآمدها و ارزش اسقاطی است؛ در حالی  که، جریان خروجی مجموع هزینه های 
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وارده در یک دورۀ زمانی است که شامل مالیات ها هم می شود )محمدی دانیالی و میرزائیان، 1393 :1(.

ارزش فعلی خالص مثبت نشان می دهد که درآمدهای محاسبه شده ای که از پروژه یا سرمایه گذاری به دست 
و  بود  خواهد  سودمند  مثبت   NPV با  سرمایه گذاری  عمومًا  می رود.  فراتر  پیش بینی شده  هزینه های  از  می آید، 
سرمایه گذاری با NPV منفی به زیان خالص منجر خواهد شد. این موضوع، پایۀ قانون ارزش فعلی خالص است که 

می گوید، تنها باید در پروژه هایی سرمایه گذاری کرد که ارزش فعلی خالص مثبت دارند.

این ارزیابی به کمک نرم افزارهای خاص یا توابع اکسل هم محاسبه شدنی است؛ ولی اگر دیوانۀ ریاضی هم 
نباشید، درك کردن ریاضیات مورد نیاز برای محاسبۀ آن مفید است. ارزش فعلی خالص به  روش زیر محاسبه می شود:

ابتدا، تمامی هزینه ها  و درآمدها بسته به اینکه در چه زمانی به وقوع خواهند پیوست، با نرخ بهرۀ مناسبی طبق 
رابطۀ زیر محاسبه می شوند:

در این رابطه t زمان انجام هزینه یا واقع شدن درآمد، i نرخ بهره )حاصل ضرب نرخ سود، نرخ ریسک و نرخ 
تورم قابل پیش بینی ( و Rt مقدار کّمی درآمد یا هزینه براساس جریان نقدینگی است و سپس با تفریق هزینه های 
تبدیل شده از درآمدهای تبدیل شده، عدد خالصی به دست خواهد آمد که به آن NPV گفته می شود. اگر این عدد 
است  اقتصادی(  نظر  )از  اجرا نشدنی  و  زیان ده  باشد، طرح  منفی  اگر  و  است  مقبول  و  باشد، طرح سودآور  مثبت 

)اسالمی، 1381: 3(.

یکی از اصلی ترین کاربردهای ارزش خالص فعلی، مطالعات اقتصاد مهندسی و ارزیابی توجیه فنی و اقتصادی 
در سال  کند که  پیش ب ینی  تولید محصول جدیدی  ایجاد خط  برای  کارخانه  اگر یک  مثال،  برای  پروژه هاست. 
اول نیاز به 100 میلیون تومان هزینۀ سرمایه )برای راه اندازی خط تولید( داشته باشد، خط تولید تا پایان سال به 
بهره برداری برسد و طی شش سال بعدی، از محل فروش محصول تولیدی درآمدی برابر سالیانه 30 میلیون تومان 
ایجاد شود و همچنین، هزینه های جاری تولید و عرضۀ آن محصول مانند مواد اولیه، آب و برق و گاز، دست مزد، 
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حمل و نقل، بازاریابی و... سالیانه 5 میلیون تومان باشد و نرخ بهرۀ سالیانه شامل حاصل ضرب نرخ تورم سالیانه، نرخ 
سود و نرخ ریسک نیز 10 درصد منظور شود، نحوۀ محاسبۀ ارزش خالص فعلی چنین خواهد بود:

جدول 7. محاسبۀ ارزش فعلی خالص در یک نمونه سرمایه گذاری

https://modiremali.com/dictionary/npv :منبع

)IRR( 3-3-2. روش نرخ بازگشت داخلی

یکی از روش هایي که امروزه در تعیین و انتخاب اقتصادي ترین پروژه ها متداول است، روش نرخ بازگشت داخلی 
است. به طور ساده، این روش به دنبال نرخی است که سود و زیان یک پروژه را مشخص  کند و آن معادل نرخ سودی 
است که سرمایه د ار با سرمایه گذاری در یک طرح یا پروژۀ اقتصادی به       دست خواهد آورد و شاخص IRR یکی از 
پرکاربردترین شاخص های مالی برای توجیه پذیری مالی و مقایسۀ چندین طرح تجاری است. در این روش، ضابطۀ 
قبول یا رد یک پروژه براساس معیاري )نرخي( به نام نرخ بازگشت داخلی است و به دنبال تعادل درآمدها )درآمدهاي 
سالیانه، ارزش اسقاطي و...( و هزینه ها )سرمایۀ اولیه، هزینه هاي سالیانه و...( تحت نرخی امکان پذیر است )البته نه 
همیشه با یک نرخ( و آن نرخ )یا نرخ ها(، نرخ بازگشت داخلی است و بدیهي است، نرخ بازگشت باید شرایط الزم را 
برای انتخاب پروژه ای به عنوان یک پروژۀ اقتصادي برآورد کند. همچنین، این روش به نام های نرخ بهرۀ برگشتی 
یا نرخ جریان نقدی تنزیلی بر سرمایه گذاری اولیه و شاخص سودآوری نیز شناخت می شود )بابایی سعیدآبادی و 
دیگران، 1394 : 114(. در واقع قرار است، این ارزیابی مانند یک بانک به ما عددی برای میزان سودآوربودن پروژه 

بدهد.

با کمک ارزش خالص فعلی، می توانید به یک نرخ تنزیل مشخص برای شرکت خود دست پیدا کنید و سپس 
ارزش فعلی سرمایه گذاری را محاسبه کنید؛ اما در نرخ بازدۀ داخلی باید بازگشت واقعی جریان های نقدی پروژه را 
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محاسبه و سپس این نرخ بازگشت را با نرخ مانع یا حدنصاب1 شرکت مقایسه کنید. اگر نرخ بازدۀ داخلی بیشتر باشد، 
سرمایه گذاری شما یک سرمایه گذاری ارزشمند خواهد بود و حدنصاب یا نرخ مانع، نرخ بازدۀ قراردادی است که 
دولت، بانک، شرکت و غیره، تعیین می کند تا تصمیمات مربوط به سرمایه گذاری با ضابطه درآید. تنها نکتۀ منفی 
در این مورد این است که نرخ بازدۀ داخلی، مفهومی تر از ارزش خالص فعلی است. نرخ بازده داخلی، مقدار دقیق 
درآمد حاصل را مشخص نمی کند؛ مثاًل فرض کنید که برای نرخ بازدۀ داخلی مقدار 20 درصد به دست آمده است، 
این 20 درصد هیچ اطالعاتی دربارۀ مقدار پولی که به دست آورده اید، در اختیارتان نمی گذارد؛ مثاًل اگر با محاسبات 
با  بازدۀ داخلی یک پروژۀ سرمایه گذاری معادل 33 درصد است؛ یعنی  این نتیجه رسیدیم که نرخ  یا نرم افزار به 

سرمایه گذاری در این طرح به ازای هر یک ریال، سالیانه 33 درصد آن مبلغ به شما سود خواهد رسید.

شرکت ها و سازمان ها معمواًل برای ارزیابی سرمایه گذاری ها، از هردو فاکتور، یعنی نرخ بازدۀ داخلی و ارزش 
خالص فعلی استفاده می کنند. ارزش خالص فعلی، اطالعات بیشتری دربارۀ بازگشت سرمایۀ مورد انتظار به دست 
می دهد، اما تحلیلگران اقتصادی غالبًا برای ارائۀ گزارش به افرادی که در مسائل مالی تخصصی ندارند، از نرخ بازدۀ 
داخلی استفاده می کنند؛ چرا که نرخ بازدۀ داخلی قابل درك تر و فهم آن آسان تر است؛ ناگفته نماند، این روش با 
محدودیت هایی مواجه است. روش IRR به تخمینی از جریان نقدی و حداقلی از سرمایه گذاری مؤثر نیاز دارد که 
تعیین آن در برخی مواقع مشکل است و بهتر است، برای تحلیل پروژه از هردو روش استفاده شود )محمدی دانیالی 

و میرزائیان، 1393 :3(.

محاسبۀ شاخص IRR در ارتباط تنگاتنگ با شاخص NPV قرار دارد؛ شاخص IRR نرخ تنزیلی است که در آن 
NPV معادل صفر است و این شاخص را می توان با جدول اکسل محاسبه کرد و به محاسبات پیچیده نیاز ندارد و 

نرم افزار کامفار نیز براساس مفروضات یا تنظیمات کاربر این کار را انجام می دهد.

و قاعده این است که اگر IRR>r باشد، طرح توجیه پذیر است ولی اگر IRR<r باشد، اجرای پروژه رد می شود.

بازدۀ  نرخ  نام »حداقل  با  استاندارد شاخص مالی  این روش، یک  با  به منظور توجیه پذیری طرح ها و پروژه ها 
جاذب« یا 2MARR نیز تهیه شده است که حداقل نرخ بازگشت سرمایه ای را محاسبه می کند که برای سرمایه گذار 
باید جذابیت و انگیزه ایجاد کند و نرخ بازگشت داخلی را با آن می سنجند؛ این شاخص به نوعی یک سرمایه گذاری 
دارای ریسک را با یک سرمایه گذاری بدون ریسک مثل سپرده گذاری بانک مقایسه می کند و به طور معمول این 
شاخص را معادل نرخ سود بهرۀ سپرده های بلندمدت بانکی یا اوراق قرضه به عالوۀ چند درصد ریسک سرمایه گذاری 

درنظر می گیرند )همان :4(.

1- hurdle rate
2- Minimal Attractive Rate OF Return
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این روش محدودیت ه ا و مشکالتی دارد که اهم آن عبارت اند از :

مکان تغییر نرخ بازگشت داخی با توجه به نوسان بازار در دوره های مختلف، مخصوصًا در ایران که شرایط - 
بازار به شدت تحت تأثیر فاکتورهای مختلف جابه جا می شود.

احتمال ایجاد چند نرخ بازگشت داخلی واقعی- 

امکان ایجاد نرخ بازگشت داخلی موهومی و کاذب، مثل نرخ بازگشت داخلی بخش امالك و مستغالت - 
اقتصادی - سیاسی که موجب سردرگمی  یا برخی محصوالت کشاورزی در دوره های ملتهب  و مسکن 

سرمایه گذاران می شود )بابایی سعید آبادی و دیگران، 1394 : 114(.

شهرداری درصدد سرمایه گذاری در یک ماشین صنعتی است. سرمایه گذاری در این ماشین موجب صرفه جویی های 
سالیانه ای )ناشی از حذف هزینۀ دست مزد( به مدت پنج سال به مبلغ 1.000.000.000 تومان می شود. در پایان سال 

پنجم نیز این ماشین ارزش اقتصادی درخور توجهی ندارد.

قیمت خرید ماشین جدید: 3.200.000.000 تومان

هزینۀ تعویض سیم کشی درصورت خرید ماشین جدید: 24.300.000 تومان

سایر مخارج نصب و راه اندازی: 128.000.000 تومان

می خواهیم IRR پروژۀ فوق را حساب کنیم:

1- محاسبۀ مخارج پروژه:

3،200.000،000+24،200.000+128،000.000=3،352،200.000.

2- اینک باید نرخی محاسبه شود که درصورت تنزیل صرفه جویی های پنج ساله )1.000.000.000 تومان در سال( 
برمبنای آن نرخ، رقم 3،352،200.000 به عنوان ارزش فعلی به دست آید؛ یعنی NPV برابر صفر شود.

)f)n=5 × صرفه جویی ساالنه = ارزش فعلی 

3،352،200.000 = 1.000.000.000 × f)n=5(

f = 3.3522

حال با توجه به جدول ارزش فعلی برمبنای اقساط مساوی، می توان برای دورۀ پنج ساله نرخ 15درصد را برای 
IRR استخراج کرد.

:NPV و IRR مقایسه

زمان بندی متفاوت گردش نقدی پروژه ها- 1

تفاوت مبالغ سرمایه گ ذاری اولیۀ پروژه ها- 2
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تفاوت عمر پروژه ها - 3

در روش IRR فرض بر این است که وجوه نقد حاصل از اجرای پروژه های سرمایه گذاری مجدداً با نرخ - 4
بازدۀ داخلی سرمایه گذاری می شود؛ در حالی که، در روش NPV فرض بر این است که وجوه نقد حاصل از 
اجرای پروژه مجدداً با نرخ بازدۀ مورد انتظار )هزینۀ تأمین مالی ( سرمایه گذاری می شود )پیروی، 1394 :7 (.

)PBP( 3-3-3. روش دورۀ بازپرداخت

آسان بودن  به دلیل  که  است  اقتصادی  طرح های  ارزیابی  استاندارد  روش های  از  یکی  سرمایه  بازگشت  دورۀ 
محاسبۀ آن توسط تحلیلگران مالی بسیاری استفاده می شود. در این روش معیار ارزیابی طرح، کوتاهی و بلندی زمان 
بازگشت سرمایه است؛ یعنی مدت زمانی که طول می کشد تا سرمایه گذاری اولیه در پروژه با عایدات آن برابر شود 
و معمواًل طرح های با دورۀ بازگشت سرمایۀ کوتاه تر، جذابیت بیشتری نسبت به طرح هایی با دورۀ بازگشت بلندتر 

دارند. این روش به خصوص در هنگام مقایسه دو یا چند طرح با یکدیگر کاربرد دارد ) همان: 4(.

در روش PBP ارزش زمانی پول درنظر گرفته نمی شود و جریانات نقدی با فرض دارابودن ارزش یکسان در 
سال های مختلف، با یکدیگر جمع می شوند. از آنجایی که درنظرگرفتن ارزش زمانی پول بر دقت و صحت محاسبات 
می افزاید، برای رفع این مشکل به جای شاخص PBP، شاخص دورۀ بازگشت سرمایۀ متحرك )DPBP1( تعریف 

شده است که در آن جریانات نقدی پس از تنزیل شدن با یکدیگر جمع می شوند.

برابر  را که جمع عددی سرمایه گذاری و عایدات آن ها  ب  الف و پروژۀ  این موضوع، پروژۀ  برای درك بهتر 
درنظر گرفته شده است، مقایسه کنید. در پروژۀ ب بیشتر سرمایه گذاری در سال اول انجام می شود و با درنظرگرفتن 
ارزش زمانی پول ارزش سرمایه گذاری در پروژۀ الف و ب متفاوت خواهد بود. در این مثال سال های اول تا سوم 
سرمایه گذاری در پروژه انجام شده است و از سال چهارم به بهره برداری خواهد رسید. براساس این مثال از آغاز 
سرمایه گذاری در طرح، مدت شش سال و از آغاز بهره برداری از طرح مدت سه سال دورۀ بازگشت سرمایه خواهد 

بود.

جدول 8. پروژۀ الف

سال / n شرح اول دوم سوم چهارم پنجم ششم هفتم هشتم

An جریانات نقدی ورودی 0  0  0  190 220 230 260 260 

Bn جریانات نقدی خروجی   80  110  85  110  120  135 155 155 

Cn=An-Bn خالص جریانات نقدی  -80  -110  -85 80 100 95 105 105 

ΣCn خالص جریانات نقدی تجمعی  -80  -190  -275  -195  -95  0 105 210 

1- Dynamic Payback Period
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جدول 9. پروژۀ ب

سال / n شرح اول دوم سوم چهارم پنجم ششم هفتم هشتم

An جریانات نقدی ورودی 0  0  0 110 250 250 260 260

Bn جریانات نقدی خروجی  170 50 55 90  120  125 155 155

Cn=An-Bn خالص جریانات نقدی  -170 -50  -55 20 130 125 105 105

ΣCn خالص جریانات نقدی تجمعی  -170  -230  -275  -255  -125  0 105 210

جدول 10. پروژۀ ج: محاسبۀ مقدار اعشاری دورۀ بازگشت سرمایه

سال / n شرح اول دوم سوم چهارم پنجم ششم هفتم هشتم

An جریانات نقدی ورودی 0  0  0 170 250 250 260 260

Bn جریانات نقدی خروجی  170 50 55 90  110  125 155 155

Cn=An-Bn خالص جریانات نقدی  -170 -50  -55 80 140 125 105 105

ΣCn خالص جریانات نقدی تجمعی  -170  -230  -275  -195  -55  70 175 280

PBP= 5.44
https://modiremali.com/dictionary/npv :منابع

همان گونه که مالحظه می شود، جریانات نقدی تجمعی در سال ششم از شروع پروژه مثبت شده است؛ بنابراین، 
مدت بازگشت سرمایه در این پروژه کمتر از شش سال است. برای محاسبۀ دقیق تر اولین عدد مثبت جریانات نقدی 
که در این پروژه در سال ششم است را بر عدد جریانات نقدی تقسیم و از عدد یک کم می کنیم تا مقدار اعشاری 
آن به دست آید؛ بنابراین، دورۀ بازگشت سرمایه در پروژۀ ج برابر 5.44 سال از شروع ساخت و 2.44 سال از شروع 

بهره برداری از طرح خواهد بود.

)ROI( 3-3-4. برگشت سرمایه گذاری اولیه یا

در دنیای سرمایه و تجارت هر هزار تومانی که یک کسب و کار کوچک خرج تبلیغات و به طور کلی بازاریابی 
خود می کند، باید تبدیل به سود شود و در غیراین صورت، بقای این کسب وکار در خطر خواهد بود. بنابراین، چنین 
کسب وکاری باید بتواند در سریع ترین حالت ممکن، میزان موفقّیت بازاریابی خود را اندازه بگیرد؛ یعنی الزم است 
با یکی از روش های ارزیابی اقتصادی به اسم نرخ بازگشت سرمایه و طریقۀ محاسبۀ آن آشنا باشد. نرخ بازگشت 

سرمایه، با کم کردن هزینه از درآمد کل و تقسیم آن بر هزینۀ کل محاسبه می شود:

همان طور که می بینید، فرمول محاسبۀ نرخ بازگشت سرمایه بسیار ساده و در عین حال گسترده است. منظور این 
است که درآمد و هزینه ها دقیقًا مشخص نشده اند. هزینه و درآمد کل برای هر چیزی و درنظر هر کسی می توانند 
این معادله، فروش خالص و هزینۀ کاالهای  برای مثال، شاید مدیری به جای درآمد و هزینه در  باشند.  متفاوت 
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فروخته شده را جایگزین کند؛ در حالی  که، سرمایه گذار دید جهانی تری به این معادله دارد و از کل فروش و همۀ 
هزینه هایی استفاده می کند که در فرآیند تولید یا فروش محصول پرداخت شده اند، از جمله هزینه های عملیاتی و 

غیرعملیاتی.

طبق این روش، محاسبۀ نرخ بازگشت سرمایه می تواند بسیار تطبیق پذیر باشد، اما بسته به اینکه کاربر چه چیزی 
را می خواهد ارزیابی کند یا نشان دهد، ممکن است، گمراه کننده هم بشود. همچنین، هیچ معادلۀ استاندارد واحدی 
برای محاسبۀ نرخ بازگشت سرمایه وجود ندارد. در عوض، به این ایدۀ اولیه توجه شود که سودها درصدی از درآمد 
هستند. برای درك درست این نسبت، باید فهمید که چه درآمدها و هزینه هایی در این معادله استفاده می شوند. پس 
به هیچ وجه نباید تأثیر تحلیل نرخ بازگشت سرمایه در کاهش هزینه ها و افزایش بازدهی شیوۀ بازاریابی خویش را 

دست کم گرفت و باید این متغیر اندازه گیری شود و به زبانی دیگر می توان گفت:

کل دارایي ها / سود خالص = نرخ بازدۀ سرمایه گذاری

محاسبۀ نرخ بازگشت سرمایه یکی از رایج ترین نسبت های مورد توجه در بحث سرمایه گذاری است؛ زیرا بسیار 
ساده و تطبیق پذیر است. مدیران می توانند از این نسبت برای مقایسۀ نرخ های عملکرد در خرید تجهیزات سرمایه ای 
تجهیزاتی استفاده کنند که گران هستند و برای خریدشان سرمایۀ زیادی الزم است؛ در حالی  که، سرمایه گذاران 
می توانند محاسبه کنند، کدام یک از سهام  خریداری شده، عملکرد بهتری داشته اند. برای مثال شهرداری پنج سال 
پیش ملکی را با قیمت 10 میلیارد تومان خریداری کرده است و امروز آن ملک 13 میلیارد تومان فروخته شده است، 

نرخ بازگشت سرمایه این سرمایه گذاری بدین طریق محاسبه می شود:

)13000000000 - 5000000000( / 5000000000 = 1.6

نرخ بازگشت سرمایه در این سرمایه گذاری برابر با 160 درصد یا 1/6 برابر است؛ یعنی به ازای هریک ریال 1/6 
ریال سود نصیب شهرداری شده است.

در این روش می توان سرمایه گذاری ها را با هم مقایسه کرد؛ برای مثال شهرداری اگر آن 5 میلیارد تومان را 
در قالب خرید 50000 اوراق قرضۀ صدهزار تومانی سرمایه گذاری کند و امروز ارزش هرکدام از آن سهام 3/5 برابر 

 شود، نرخ بازگشت سرمایه در این سرمایه گ ذاری عبارت است از:

3.5 * 50000 * 100000 = 17500000000

)17500000000 - 5000000000( / 5000000000 = 2.5

نرخ بازگشت سرمایه در سرمایه گذاری دوم بیشتر از خرید ملک است و به لحاظ اقتصادی سودآورتر است.
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3-3-5. روش هزینه - فایده

تحلیل منافع و هزینه ها تا حد امکان هزینه ها و منابع سیاست گذاری یا کار اجرایی مشخصی را اندازه گیری 
می کند. از آنجا که منابع هزینۀ سیاست ها یا کارهای اجرایی موضوعی مالی است؛ در روش هزینه - فایده تحلیل 

نیاز، براساس اندازه گیری هزینه ها و منافع برحسب واحد پول انجام می شود و داده ها کاماًل کمی است.

دو خصوصیت اصلی دراین روش وجود دارد؛ ابتدا اینکه تحلیلگر را به فهرست کردن مزایا و معایب سیاست گذاری 
یا اجرایی مورد نظر ترغیب می کند، دو اینکه فهرست مذکور باید اهدافی را دنبال کند. هدف اصلی و متداول در این 

روش افزایش سطح رفاه جامع است )همان: 5(. این روش مفصاًل در فصل چهارم شرح داده خواهد شد.

3-3-6. روش تحلیل هزینۀ اثربخشی

روش هزینۀ اثربخشی تا حدی همانند هزینه - فایده است، با این تفاوت که در این روش منافع به صورت پولی 
ارائه نمی شوند و برآوردهای هزینه ها غیرپولی است و معمواًل، در این روش نگاه به منافع از حوزۀ اقتصادی صرف 
خارج می شوند و در حوزه های زیست محیطی و اجتماعی، سالمت و سایر حوزه های دیگر تعریف می شوند و نتایج و 
تأثیرات سرمایه گذاری در این بخش تحلیل می شود )نجفی و دیگران، 1393 :83(. هدف از این روش ارزیابی این 
است که یک سرمایه گذاری با کمترین هزینه ها و آثار منفی اجتماعی، زیست محیطی، سالمت و... شناسایی شود و 
در عین حال بیشترین فواید را در آن حوزه ها به دنبال داشته باشد )شهرزادی و دیگران، 1392: 3( و بیشتر از طرف 
سایر متخصصان غیراقتصادی برای تحلیل های کلی اقتصادی حوزۀ تخصصی خویش از آن بهره می گیرند؛ بنابراین، 
ساختار هزینه و فایده یابی را با توجه به نوع هزینه و تأثیرات آن حوزه بررسی می کنند )نجفی و دیگران، 1393 : 
77( و به عنوان یکی از ابزارهای تصمیم گیری عقالنی بخش عمومی توسط مدیران توصیه می شود و نمونه های 
فراوانی از این دست بیانگر آن است که چگونه کشورهای توسعه یافته در حوزه های مختلف توسعه از فنون علمی و 

پژوهشی بهره می گیرند )رضائیان و دیگران، 1395 :8(.

دوازده نکتۀ مهمی که در استفاده از  تحلیل  هزینه ـ اثربخشی  باید به آن توجه کنیم:

هدف این تحلیل، شناسایی برنامه هایی است که نسبت هزینه به اثربخشی کمتری داشته باشد.- 

این نوع ارزیابی به مقایسه برنامه ها در بخش های مختلف که دارای اهداف متفاوت است، کمکی نمی کند.- 

این نوع ارزیابی برنامه هایی را تحلیل می کند که اهداف آن با شاخص های کمی قابل اندازه گیری باشد.- 

برای هر پروژه مقیاس های متفاوت اثربخشی مناسب هستند.- 

در تعیین هزینه ها اگر تمام هزینه ها مربوط به سال اول باشد، تنزیل ضرورتی نخواهد داشت.- 

اگر سقف بودجه مشخص باشد و برنامه های متعددی باشند، در چنین شرایطی تخصیص منابع به برنامه - 
به ترتیب براساس نسبت هزینه به اثربخشی کمتر تعلق خواهد گرفت تا زمانی که بودجه تمام شود.

سخت ترین مشکل عملی در انجام تحلیل هزینه ـ اثربخشی، نبود داده های مناسب است، مثاًل ممکن است، - 
داده های مربوط به تأثیرات احتمالی برنامه های پیشگیری بر سالمت به  ندرت قطعی باشند.
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ـ  اثربخشی بهتر می تواند با مشکالت مربوط به داده ها -  در مقایسه با تحلیل  هزینه ـ فایده،  تحلیل هزینه 
تطابق پیدا کند؛ چون گامی به نام تحلیل حساسیت دارد که دیدگاه های بسیاری از متخصصان و ارزش های 

تعداد زیادی از مشتریان را دخیل می کند و قطعی نبودن را در داده  ها می پوشاند.

ـ  اثربخشی را در مواردی متداخل با ارزش های انسانی توصیف می کنند و می گویند -  برخی ها تحلیل هزینه 
از نظر اصولی نباید برخی اهداف توسعۀ شهری مانند سالمت مردم یا محیط زیست را کّمی کرد،  پاسخ این 
است که ضمن اینکه خطرهای تصمیمات غیرانسانی را باید به حداقل رساند، باید در تصمیم گیری ها به 

راهکارها به عنوان توصیه های کلی نگریست نه قوانین اجتناب ناپذیر.

برای اینکه اثربخشی برنامه ها مشخص شود،  نتایج باید همگون و یکسان باشد تا بتوانند مقایسه شوند. اگر - 
هزینه  ها مساوی باشند و نتایج متفاوت، آن وقت، کارآیی برنامه ها روشن خواهد شد.

این روش می تواند مکمل روش هزینه - فایده باشد؛ یعنی می توان با دقت با روش هزینه - فایده مقادیر پولی 
هزینه ها و دستاوردها و منافع را اندازه گرفت و به کمک روش هزینه - اثربخشی تأثیرات و نتایج غیرپولی آن 
سرمایه گذاری و پروژه را ارزیابی کرد و البته این خطر وجود دارد که این دو به لحاظ تشابه اسمی روش با هم اشتباه 

گرفته شوند و در این روش به دنبال این هستند که ارزان ترین گزینۀ اقتصادی لزومًا بهترین گزینه نخواهد بود.

محمدی و شفیعی در دو کار جداگانه میزان رضایت اجتماعی و سالمت زیست محیطی و روانی حاصل از زندگی 
در بافت های شهری بازآفرینی شده در اصفهان را مطالعه و سعی کردند، فواید اجتماعی، روانی و سالمت حاصل از 
حفاظت از این بافت ها و بناهای تاریخی را مطالعه کنند و با تفکیک عوامل هزینه زا و تأثیرات و تعریف شاخص های 
کّمی به شناسایی میزان تأثیر سیاست های مالی، مالیاتی اعمال شده در طرح های بازآفرینی بر این فواید غیرپولی موفق 
شدند و به منظور نزدیک کردن اهداف اقتصادی و اجتماعی و فردی گام برداشتند )محمدی و دیگران،1393 :1-13(.

3-3-7. روش تحلیل آستانه ای

در این روش محدودیت های کالبدی، زیست محیطی، ساختاری و عملکردی که در واقعیت متوسط هزینه های 
اقتصاد شهری را باال می برند به نام آستانه ها شناخته می شوند. از این موانع جز با صرف یک هزینه فوق العاده باال 
نمی شود، عبور کرد و در آن صورت است که متوسط هزینه توسعۀ شهری کاهش می یابد و عمومًا آستانه ها را جزء 
 ،)Ratciliffe, 1974: 193-4( هزینه های متغیر شهری محاسبه می کنند تا موقعی که آستانۀ دیگری به وجود نیاید
مثاًل بیابان زدایی، ریزگردها، احیای دریاچه ها و قنات ها، زیرساخت های شهری، اصالح و آماده سازی شیب زیاد زمین 

برای توسعۀ شهری و... می توانند جزء این موانع باشند.

به طور معمول از این روش برای برنامه ریزی و تصمیم گیری توسعه در مقیاس منطقه یا ناحیه استفاده می شود 
و در کشور ما نیز برای بسیاری از مناطق کمتر توسعه یافته از این ارزیابی برای شناسایی آستانه های توسعۀ منطقه 
استفاده شده است، به عنوان مثال برای توسعۀ منطقۀ مرکزی استان لرستان شناسایی از شناخت آستانه های توسعه 

برای فهم چرایی کمتر توسعه یافتگی استان بهره برده شد )صمدی، 1382: 2(.
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فصل 4: ارزیابی هزینه - فایده

4-1. روش ارزیابی هزینه و فایده

در کشورهای در حال توسعه و با وجود منابع مالی برای توسعۀ شهری، مدیران و سرمایه گذاران شهری قبل 
از اجرای هرگونه طرح شهری به یک تحلیل اقتصادی برای امکان سنجی و سودآور بودن پروژه های شهری نیاز 
دارند و با این تحلیل بهتر می توانند منابع مالی خویش را در حوزه های مختلف سرمایه گذاری کنند و در تخصیص 
اعتبارهای الزم بادقت باالتری عمل کنند شفاف و کاربردی شدن هزینه های اقتصادی هر پروژه و سرمایه گذاری 
شهری به ابزار مدیریتی خاص خود نیاز دارد. یکی از این ابزارها تحلیل هزینه - فایده است. تحلیل هزینه - فایده 
مانند بسیاری دیگر از مفاهیم علمی، هدیۀ نظامیان به دنیای علم است. تحلیل هزینه - منفعت روشی ریاضی و 
یک منطق تصمیم گیری است که برمبنای محاسبۀ پیامدهای اقتصادی محتمل عمل می کند. این روش تحلیلی 
کمک می کند تا تصمیم مناسب برای دست یابی به حداکثر منافع در مقابل حداقل هزینه مشخص شود. در این 
نگرش، مدیران در هر تصمیم و انتخاب به سوی بهره گیری از بهترین فرصت اقتصادی ممکن فراخوانده می شوند؛ 
ولی آنچه بیش از متدولوژی کار اهمیت دارد، درك فلسفه و مفهوم این نگرش است و این فلسفه، نوعی تفکر 
استراتژیک برای ارزیابی هزینه ـ فایده های محتمل پروژه است؛ یعنی روشی براي ارزیابی مزیت نسبی پروژه هاي 
سرمایه گذاري با هدف کارایی منابع در جهت رفاه اقتصادي است. به عبارتی دیگر، هدف از این ارزیابی کمک کردن 

به انتخاب بهترین نوع تصمیم گیري در جهت استفادۀ بهینه و مطلوب از منابع اقتصادی است )ویک، 3-1993(.

با توجه به مطالب گفته شده می توان نتیجه گرفت که این ارزیابی یک ارزیابی جزئی، مالی آینده نگر است؛ یعنی 
قبل از هرگونه توسعۀ اهداف و ابعاد اقتصادی پروژه را در جهت توجیه پذیری اقتصادی پروژه، ارزیابی می کند و 

همان گونه که ذکر شد، برای تکمیل و جامعیت به ترکیب شدن با سایر گونه های ارزیابی  نیاز دارد.

در واقع، تحلیل هزینه- فایده به پنج سؤال اساسی پاسخ می گوید:

چه منافع مستقیمی از این هزینه عاید خواهد شد؟- 1

 چه منافع غیرمستقیمی از این هزینه عاید خواهد شد؟ - 2

آیا منافع حاصل نسبت به هزینه های حاصل شده بیشتر است؟ - 3

اگر هزینه انجام نشود چه زیان هایی واقع خواهد شد؟ - 4

 اگر این اقدام ضروری است آیا گزینه کم هزینه تری برای انجام آن وجود دارد؟- 5

در این فصل پس از توصیف پیشینه و مبانی نظری این روش ارزیابی، روش انجام ارزیابی مفصاًل شرح داده 
خواهند شد و با ذکر نمونه هایی از سایر کشورهای دنیا، شیوۀ انجام کار توصیف می  شود و در پایان با ارائۀ نمونه ای 
از یک تحلیل هزینه - فایده که نگارنده در شرکت »مهندسان مشاور شارستان طرح« شخصًا مدیریت انجام آن را 

برعهده داشته است، بحث به تفصیل باز خواهد شد.
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CBA1 4-2. مبانی نظری

ردپای استفاده از این تحلیل را در قرن نوزدهم و در دوران گسترش دامنۀ صنعت به جهان می توان یافت. در 
سال 1844 دوپیت2، پایۀ نظری تحلیل هزینه - فایده را مطرح کرد و برای بیان آن، وی از مفهوم مازاد مصرف کننده 
 vreeker, 2002:( استفاده کرد، از آن تاریخ به بعد تحلیل هزینه - فایده نقش حیاتی در اقتصاد رفاه ایفا کرده است
30(؛ ولی به شکل رسمی اولین استفادۀ جدی از این روش تحلیلی در پروژه های توسعۀ آب و آب رسانی در آمریکا 

در دهۀ 1930 اتفاق افتاد و در انگلستان هم در دهۀ 60 به کرات برای تحلیل گزینه های حمل ونقل از این روش 
استفاده شد. در سال 1936 این تکنیک را یگان مهندسی نیروی زمینی آمریکا به عنوان روشی برای تصمیم گیری 
در خصوص احداث یا عدم احداث سیل بند روی آب های جاری ابداع کرد و به دلیل سادگی و در عین حال مؤثر بودن 
مورد توجه اقتصاددانان قرار گرفت و از دهۀ 1950 رسمًا به ادبیات اقتصادی راه یافت. اولین کاربرد عملی تحلیل 
هزینه - فایده مربوط به سال های 1930 و در حوزۀ توسعۀ منابع آب کشورهای آمریکایی است )پاکزاد، 1372: 35(.

در دهۀ 1980 با روی کارآمدن تاچر و ریگان و توسعۀ تدریجی اقتصاد زیست محیطی همراه با افزایش عالقه به 
حذف زباله و ترویج بهره وری اقتصادی، CBA به ابزار تحلیلی کارآمدی برای محاسبات سود و هزینه در انگلستان 

.)Ackerman, 2008: 1( و آمریکا تبدیل شد

در واقع منطق اصلی این تحلیل اقتصادی، به حداکثررساندن مزایای پولی و به حداقل رساندن هزینه هاست و حتی 
با وجود پارادایم عدم قطعیت و عدم کنترل بر تمامی موارد توسعه ای باز هم می تواند تا حدی به مدیران شهری در 

.)ibid: 2( تصمیم گیری کمک کند

ترازویی  فایده  بوردمن3، تحلیل هزینه -  از نظر  دارد.  فایده وجود  از روش تحلیل هزینه -  تعاریف متعددی 
برای اندازه گیری است. به طوری که همۀ مقادیر مثبت )جریان پول نقد و فواید( در یک طرف ترازو و همۀ مقادیر 
منفی )هزینه ها و زیان ها( در طرف دیگر ترازو قرار داده می شوند. از نظر ره4، تحلیل هزینه - فایده روشی برای 
یافتن همۀ هزینه ها و فواید یک طرح و کمی کردن آن ها است، به طوری که تفاوت این دو نشان دهندۀ مقرون 
نبودن  و  سرمایه ای  منابع  کمبود  به دلیل  توسعه  حال  در  کشورهای  در  است.  تصمیم گیری  فعالیت  به صرفه بودن 
مشوق های اقتصادی الزم و در عین حال فضای بستۀ اقتصادی، تخصیص عاقالنۀ سرمایه گذاری ها در بهترین 

حالت سرمایه گذاری، امری حیاتی است )خلیلی، 1374: 63(.

از  ایران که صرفًا به درآمد های ارزی حاصل  اقتصادی در کشور هایی نظیر  تحلیل هزینه - فایدۀ طرح های 
فروش نفت متکی هستند و همچنین، با توجه به شرایط حاکم بر تحوالت انرژی در جهان اهمیت ویژه ای دارند.

اثربخشی برای تصمیم گیری در سیاست های  با روش هزینه -  نائینی، 1365: 27(. این روش در تکمیل  )نوری 

1- Cost Benefit Analysis
2- Dupit
3- Boardman
4- Rah
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عمومی و فواید هزینه های اجتماعی نیز به کار گرفته شده است. در ایالت متحده آمریکا آژانس حمایت از محیط زیست 
در  آلودگی  میزان  مثال  برای  می کند.  استفاده  تصمیم گیری  فرآیند  برای  فایده   - هزینه  تحلیل  از  مرتب  به طور 
از هزینه های محاسبه شده  آلودگی  فواید کاهش  افزایش مجموع  نشان دهندۀ  کالیفرنیا  و  لوس آنجلس  شهر های 
است؛ همچنین، سیاست های اتخاذشده دراین باره به طور موفقیت آمیزی تحت تأثیر این یافته ها بوده است )کمیک 

و همکاران، 1999: 1(.

یکی دیگر از مسائل هزینه - فایده، مشکل محاسبۀ مجدد هزینه ها و فواید در برخی از موارد است )واتکینز،2008: 
4( مسئلۀ دیگر، کمی کردن بسیاری از متغیرهای غیرملموس با وزن بیشتر )در برخی موارد( نسبت به متغیرهای 
لمس شده است. این موضوع تا حدود زیادی بر نتایج ارزیابی تأثیرگذار است. از طرفی دیگر، بعضی از انتقادها به روش 
CBA به منظور استفاده از نرخ بهرۀ بلندمدت بازار با عنوان نرخ تنزیل است؛ زیرا نرخ های پایه ریزی شده براساس 

معامالت بازار برای انتخاب های غیربازاری مناسب نیستند. تحلیل هزینه - فایده یک سری محدودیت های دیگری 
نیز دارد که جزء مسائل جدانشدنی در ارزیابی طرح ها هستند. شکاف و عدم اطمینان در دسترسی به آمار و اطالعات، 
اشتباهات پیش بینی شده و انتخاب نرخ تنزیل نامناسب، منشأ ایجاد خطا در ارزیابی هستند. البته، مشکالتی چون 
تکنولوژی نامناسب، سیستم های حمایتی و ساختاری، مشکالت اجرایی و سیاست های زیست محیطی نیز از دیگر 

محدودیت های تحلیل هزینه - فایده است )ویک، 1993: 4(.

در ادبیات تحلیل های هزینه - فایده مشاهده می شود که مراجع مختلف روش تحلیل هزینه - فایده و تحلیل 
هزینه - اثربخشی را با یکدیگر ادغام می کنند؛ لذا الزم به ذکر است، روش تجزیه و تحلیل هزینه - فایده تکنیکی 
است که نسبت پولی را به فایدۀ اقتصادی طرح سنجیده، اما روش تجزیه و تحلیل هزینه - اثربخشی بیان کنندۀ نتایج 
و مزایای پروژه شهری است که به بعد اجتماعی می پردازد. از همین رو با توجه به مد نظر قراردادن بعد اجتماعی و 
زیست محیطی در راستای بعد اقتصادی، هر دو تحلیل هزینه - فایده و هزینه - اثربخشی، ابزاری مفید برای ارزیابی 
برنامه هستند که در این پژوهش همانند سایر پژوهش های انجام شده با عنوان کلی هزینه - فایده بیان می شود؛ 
زیرا در هر بخش از اقتصاد برای تعمیق عقالنیت در سرمایه گذاری یک تحلیل واقعی و چندبعدی از سرمایه گذاری 
الزم است و البته باید این تحلیل همراه با در نظرداشتن فواید اجتماعی و هزینه های اجتماعی و زیست محیطی باشد 

.)Sharma & Gopta, 2002: 39(

با توجه به آنچه بیان شد، می توان بیان داشت، تجزیه و تحلیل هزینه - اثربخشی به دنبال شناسایی مکانی است 
که سرمایه گذاری در آن بازدۀ اجتماعی داشته باشد؛ اما روش تحلیل هزینه - فایده یک قدم جلوتر رفته و نسبت 
اثربخش بودن را نسبت به هزینۀ انجام شده می سنجد که در صورت منفی بودن منافع اقتصادی، عدد به دست آمده 
تلقی  خالص  سود  به عنوان  به دست آمده  هزینۀ  مثبت بودن  در صورت  اما  می شود؛  نامیده  خالص  هزینۀ  به عنوان 
می شود. از سوی دیگر آنچه حائز اهمیت است، زمان بررسی تجزیه و تحلیل روش هزینه - فایده است که در قبل، 

بعد یا در طی پیاده سازی برنامه تلقی می شود که بیان گر انعطاف پذیری این روش است.
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CBA 4-3. رویکردهای مختلف در

4-3-1. رویکرد شاخص اجتماعی )برومت1(

این رویکرد را لی برومت2 در سال 1974 در اجرای ارزیابی اقتصادی پروژه ها به نام خویش تعریف کرد.

سهم زیست محیطی ± سهم اجتماعی ± سهم منابع انسانی ± درآمد خالص ± سهم خدمات تولید = سهم کل

برومت سعی می کند، برای تحلیل هزینه - فایده جامع تمامی هزینه ها و فواید را در نظر داشته باشد و برای 
هرکدام از موارد فوق موارد پولی و هزینه ای محاسبه شده ای تعریف کند، در این رویکرد قصد دارد، ما را متوجه این 
نکته کند که هرگونه پروژه ای دارای آثار نتایج و دستاوردهای مختلفی در همۀ حوزه هاست که باید تا سرحد امکان 
محاسبه شوند و حداقل سعی شود، روش های محاسباتی برای کمی کردن و قابل محاسبه کردن این آثار و نتایج 
اتخاذ شود. در این رویکرد با بهره گیری وکال و اقتصاددانان، مهندسان، دانشمندان علوم اجتماعی و زیست محیطی 
سعی در گسترش و بررسی دقیق ابعاد مالی پروژه ها دارد و بر آن است که وضعیت پولی دقیق تری از هزینه ها و 
منافع ارائه کند )ibid: 41(. به عنوان مثال اگر احداث پروژه ای آلودگی هوا ایجاد می کند، باید هزینه های غیرمستقیم 
اقتصادی که این آلودگی در حوزه های سالمت و محیط زیست و بهره وری، کاری بر مردم شهر و اقتصاد شهر تحمیل 
می کند با روش هایی محاسبه شود )در شهر تهران هزینه هایی که اقتصاد شهری بابت گسترش شبکۀ رفت وآمد 
خودروهای شخصی از طریق احداث پل ها، تونل ها، عریض معابر، گسترش شبکۀ بزرگ راهی و... می پردازد، قابل 
محاسبه است و در مقابل هزینه هایی که بابت آلودگی، مخاطرات بهداشتی و حتی میزان نفر - ساعت تلف شدۀ هر 

شهروند در ترافیک این معابر احداث شده هم قابلیت محاسبه دارد یا باید به نوعی محاسبه شده و کمی شود.

4-3-2. رویکرد کالسیك3

رویکرد کالسیک ادعا می کند، با به حداکثررساندن سود و به حداقل رساندن هزینه ها، توجیه پذیری پروژه ها بیشتر 
این رویکرد اغلب منطق سود - سرمایه را در نظر دارند و توجهی به مباحث اجتماعی  خواهند شد و طرفداران 
نمی کنند )ibid: 43(؛ یعنی به عنوان مثال احداث یک مرکز تجاری فقط با هزینه های احداث و فواید مستقیم تجاری 
شامل فروش و کرایۀ واحدهای تجاری که از خود آن مرکز به دست می آید، محاسبه شود و از مشکالت ترافیکی، 
زیست محیطی و اجتماعی که آن مرکز خرید در شهر ایجاد می کند، چشم پوشی کرد. برای این نوع رویکرد می توان 
احداث مال های تجاری تهران را مثال زد که بدون توجه به قدرت جذب اقتصادی، مسائل ترافیکی و زیست محیطی 
یا حتی اجتماعی این مال ها مانند قارچ در شهری با اقتصاد کاماًل مصرفی و صرفًا با منطق به حداکثررساندن سود 
کوتاه مدت برای سرمایه گذاران ساخته می شوند و برای ساخت آن ها حتی لکه ها و پهنه های سبز شهری فدا می شوند.

1- Social indicator )Brummet( approach
2- Lee Brummet
3- classical approach
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4-3-3. رویکرد توصیفی1

در این روش ریزهزینه ها و سود همراه با صورت های مالی ارائه می شود و فقط جنبه های مثبت یا منفی پروژه 
در شکل خنثی و روایی تعریف می شود و دخالتی در مباحث مالی نمی کند و وزنی در ارزیابی به خود اختصاص 
نمی دهند )ibid: 43( مانند همان مثال باال که ذکر شد یا پل صدر یا طرح نواب که اکثر کارشناسان و تصمیم سازان، 
مدیران شهری و تصمیم گیران را به آثار و تبعات زیست محیطی و اجتماعی منفی پروژه ها آگاه کرده بودند؛ ولی این 
جنبه های کارشناسی وزنی در تصمیم گیری دربارۀ طرح های شهری ندارد یا طرح های تفصیلی که برای اکثر شهرها 
تهیه می شود، فاقد پیوست های دقیق اجتماعی و زیست محیطی هستند و اگر هم چنین مواردی در داخل طرح ها 
لحاظ شود، در معیارهای انتخاب طرح، هیچ وزنی ندارند یا به شکلی برای توجیه صوری پروژه ها و معمواًل بعد از 

اجرای پروژه ها به شکلی نمادین و سیاسی تدوین می شوند.

4-3-4. اظهارنامۀ عملیاتی لینوز2

مزایای  پروژه،  مشاوران  و  کارگزاران  اقتصادی«  اجتماعی  »حسابداری  نام  به  خود  مقالۀ  در  لینوز3  اف  دی 
آن  و حتی هزینه های زیست محیطی و سود  استخراج می کنند  به دقت  را  پروژه  اجتماعی  و هزینه های  اجتماعی 
مانند  را  آن  این رویکرد جنبه های غیراقتصادی  تعریف می کند.  اجتماعی  به عنوان سهم مشارکت  را  تفاوتشان  و 
جنبه های زیست محیطی و اجتماعی را برای تصمیم گیران و مشاوران و در واقع استفاده کنندگان پروژه با اهمیت 
بیشتری شاخص می کند و در واقع این رویکرد ترکیبی از تحلیل هزینه - فایده و هزینه - اثر بخشی را به عنوان 

.)ibid: 44( تحلیلی جامع اقتصادی مد نظر دارد

4-4. چگونه یك CBA4 تهیه می شود؟

4-4-1. تعریف چشم انداز5

یک تحلیل CBA باید چشم انداز پروژه را پیگیری کند تا بتواند در شناسایی مأموریت6 پروژه و با حرکت در همان 
جهت آن را ارزیابی کند، چشم انداز در واقع آیندۀ مطلوب پروژه است )ibid: 44(. در پروژه های شهری چشم انداز باید 

سه ویژگی داشته باشد، هویت، معنی و ساختار.

هویت به آن بخش از چشم انداز اشاره دارد که ویژگی های خاص و متمایز پروژه را اشاره می کند، یعنی به آن 
قسمت از ویژگی های ادراکی و ذهنی پروژه مرتبط است و ساختار نقش پروژه را در حوزۀ فرادست آن مشخص 

می کند )گلکار، 1388(.

1- descriptive approach
2- Linowes operatives Statement approach
3- D.F.Linowes
4- Cost Benefit Analysis - از این به بعد برای سرعت انتقال مطلب و سهولت خوانش متن از مخفف التین این عبارت استفاده خواهد شد
5- Vision
6- Mission
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4-4-2. تعریف درست و دقیق از وضعیت موجود

باید مستندات  آینده  از برآوردکردن هرگونه وضعی در  مبنای هر CBA بررسی دقیق وضع فعلی است. قبل 
کاملی از زمان حال در اختیار داشت، یعنی با شناخت دقیق از امکانات، موقعیت ها، نقاط ضعف و قوت پروژه و عوامل 

مؤثر بر تحقق پذیری پروژه و امکان سنجی آن و به طور کلی اشراف و تسلط ارزیابان و مشاوران بیشتر خواهد شد.

4-4-3. برآورد آینده

در این مرحله باید دقیقًا وضعیت آیندۀ پروژه را به لحاظ ابعاد مالی و اجتماعی، زیست محیطی کالبدی و ادارکی به 
شکل اهداف مشخص، تجسم و پیش بینی و محاسبه کنیم. در پروژه های شهری از طریق مهندسی معکوس تمامی 
ابزارها و مسیرها برای رسیدن از آینده به زمان حال به گونه ای شفاف، ترسیم و محاسبه می شود؛ زیرا بسیاری از 
طرح های شهری براساس مفروضات ما از آینده شکل می گیرد و تا سرحد امکان این مفروضات باید به لحاظ علمی 
و عملی توجیه پذیر و واضح باشند و در این مرحله چشم انداز مورد نظر پروژه پس از شناخت دقیق از وضعیت موجود 

به شکل تدقیق اهداف در حوزه های اقتصادی؛ زیست محیطی، کالبدی و اجتماعی اتفاق می افتد.

برای ارزیابی روی آینده سعی در یافتن هزینه ها و منافع در همۀ گزینه ها )در صورت وجود گزینه های چندگانه( 
داشته باشید. چراکه اساسًا یک CBA بر برآورد دقیق و مهندسی شده به ارزش های آینده متکی است.

4-4-4. جمع آوری اطالعات هزینه ها

در این قسمت با استفاده از 6 منبع تجربه، هزینه های فعلی، تحقیقات در بازار، نشریات، قضاوت تخصصی )متره 
و برآورد( و مطالعات خاص، هزینه ها و منافع آینده را تخمین بزنیم، یعنی باید تمام هزینه های چرخۀ پروژه از ابتدای 
شکل گیری در وضعیت فعلی تا انتهای اجرا و بهره برداری و در ردیف های هزینه های منابع، مصالح، نیروی انسانی، 
استهالك، هزینه های غیرمستقیم و مستقیم، هزینه های سایه را بررسی کنیم، یعنی یک تحلیل CBA باید ارزیابی 
جامعی از هزینه ها و سودهای همۀ گزینه های توسعۀ شهری باشد. حتی سودهای نامشهود هم باید در آن گنجانده 

.)ibid: 48( شود و به شکل مقادیر عددی تعریف شوند

4-4-4-1. انواع هزینه ها در CBA از این قرار است:

4-4-4-1-1. هزینه های غیرمستقیم یا مستقیم:1

پروژه های شهری، برخی هزینه های مستقیم دارند و برخی هزینه های غیرمستقیم. هزینه های مستقیم آن هایی 
هستند که مستقیمًا در چرخۀ ایجاد خود پروژه صرف می شود و هزینه های غیرمستقیم آن هایی هستند که بر اثر 
احداث پروژه بر سیستم اقتصاد شهر یا منطقۀ پروژه و شهروندان تحمیل می شود )Litman, 2002: 11( به عنوان مثال 
در احداث بزرگ راهی هزینۀ مستقیم شامل هزینۀ مطالعات، هزینۀ اجرا شامل مصالح، نیروی انسانی، ماشین آالت 
و هزینۀ نگه داری است و هزینۀ غیرمستقیم هزینه ای است که بابت مصرف سوخت خودروهایی که از آن بزرگ راه 

1- direct or indirect cost
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استفاده می کنند، صرف می شود یا هزینۀ تحمیل شده بر سالمت شهروندان بر اثر آلودگی هوای ناشی از ترافیک 
بزرگ راه، یا هزینۀ خرید و فروش امالك و مستغالت بر اثر افزایش ارزش افزوده زمین های منطقه به علت افزایش 

دسترسی صرف می شود.

4-4-4-1-2. هزینه های داخلی، خارجی و اجتماعی1:

داخلی: در واقع هزینه های مصرفی داخل سیستم ارزیابی شده هستند.- 

خارجی: هزینه های خارج از سیستم که توسط دیگران هزینه می شود.- 

اجتماعی: تمام هزینه هایی را شامل می شود که بابت پروژه ای به اجتماع تحمیل می شود.- 

4-4-4-1-3. هزینه های متغیر:

شامل هزینه هایی می شود که معمواًل بستگی به عوامل متعدد دیگری دارد، مانند استهالك و بیمه

4-4-4-1-4. هزینه های بازار یا غیر بازار2:

هزینۀ بازار به هزینۀ کاالهای قابل ارزش و قابل تبادل موجود در بازار رقابتی مانند زمین، وسیلۀنقلیه و سوخت 
اطالق می شود و غیر بازار، هزینه هایی هستند که در بازار معامله نمی شود؛ ولی روی بقیۀ هزینه ها تأثیرگذار است، 

مانند هوای تمیز، دید و منظر.

4-4-4-1-5. هزینه های واقعی و هزینه های درک شده3:

این هزینه ها در واقع به شکل مستقیم در محاسبات نمی آید؛ ولی برای درك بهتر از هزینه های توسعه تعریف 
مانند هزینه های دستمزد، مصالح.  را لمس می کنیم؛  آن ها  ما مستقیم  است که  معنای هزینه هایی  به  و  می شود 

.)ibid: 7( معمواًل هزینه های مستقیم بیشتر درك می شود و هزینه های متغیر کمتر درك می شود

4-4-4-2. قیمت4:

.)ibid: 7( هزینه و ارزش پولی ادراك شدۀ داخلی و معمواًل مستقیم است که می توان روی چیزی گذاشت

4-4-5. برآورد منافع

در برآورد منافع باید چرخۀ سیستمی پروژه را مدنظر قرار دهیم و منافع اقتصادی، تراکم، کاربری، ارزش افزوده، 
اجاره، فروش و... را براساس پول محاسبه کنیم و در صورت الزام به استفاده از رویکرد، اظهارنامۀ عملیاتی لینوز 
هزینه های اجتماعی، زیست محیطی، سالمت و... را در سایر حوزه ها به شکل آثار و هم نتایج اقتصادی محاسبه کرد.

1- Internal, external and social cost
2- Market or Non market cost
3- Perceived and real cost
4- Price
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4-4-6. کنترل ارزیابی

IRR و ROI ،NPV .PBPمی توان این روش را با سایر روش های ارزیابی اقتصادی کنترل کرد، مانند

به عنوان مثال از طریق NPV محاسبه کنیم که آیا از طریق سود پروژۀ، مبلغ سرمایه گذاری شده به سرمایه گذار 
بر می گردد یا خیر؟ یا از طریق روش IRR محاسبه کنیم، سالیانه از طریق پروژه چند درصد سود به سرمایه گذار 
برمی گردد یا از طریق PBP زمان بازگشت سرمایه را محاسبه می کنیم و از طریق روش ROI محاسبه می کنیم 

.)ibid: 53( به ازای هریک ریال سرمایه گذاری، چند ریال سود عاید سرمایه گذار می شود

در جدول زیر جزئیات یک ارزیابی هزینۀ فایده برای یک بازۀ زمانی ده ساله ارائه شده است:

CBA جدول 11. جدول محاسبات ارزیابی هزینه در ارزیابی

سال10987654321
مقادیر کمی

هزینه های سازمانی

هزینه های مستقیم هزینه های بازار )مواد، مصالح، ماشین آالت و...(

هزینۀ نیروی انسانی

هزینه های زیست محیطی
هزینه های 
غیرمستقیم هزینه های اجتماعی

هزینه های سالمت

تنزیل

جریان نقدینگی ارزش انباشته
پروژه ارزش خالص با محاسبه سود بانکی

جریان درآمد

ناخالص

سود خالص

سود انباشته

NPV

ارزیابی های کنترل گر
IRR

PBP

ROI

)EUROSDR, 2013: 14( :منبع
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CBA 4-5. راهکار های افزایش دقت

1CBA 4-5-1. ارزیابی کل گرایانه

باید در نظر داشت، بسیاری از هزینه هایی که در بخش هایی از اقتصاد ایجاد می شود، منشأ تولید هزینه ها، در 
خود آن بخش نیست؛ بلکه ناشی از هزینه سازی و انتقال هزینه از سایر بخش ها است و در عین حال در بحث 
هزینه - فایده عالوه بر جنبه های رسمی و قانونی، اقتصادی، جنبه های غیررسمی اقتصاد هم بر نظام هزینه ها 

تأثیرگذار است )ibid: B(؛ یعنی در تشخیص هزینه های مستقیم و غیرمستقیم دقت کنیم.

4-5-2. منطق احتیاط2

بسیاری از اقتصاددانان معتقدند، برای تخمین و برآورد هزینه ها و فواید باید بدترین گزینه، یعنی کسب حداقل 
سود را در نظر داشت که ممکن است، این بدترین نتیجه با منطق سادۀ اقتصادی معمول و متداول در تقابل باشد 
که در این حالت با کمترین ریسک پذیری می توان به چالش های ناشی از نرخ تنزیل و مسائل مربوط در جوامع 
محافظه کار غلبه کرد )ibid: 15(؛ یعنی نباید، در یک پروژه با خوش بینی، حداکثر سود را در نظر داشت و محاسبات 

را بر مبنای آن حداکثر سود در نظر داشت؛ چون مسیر مالی و اقتصادی پروژه با مخاطرات جدی مواجه می شود.

MCA3 4-5-3. استفاده از

پول اغلب ارزش اشیاء و ابعاد توسعه را از یک بعد می سنجد، در حالی که در جریان توسعه، ابعاد درخور کمی شدن 
دیگری نیز هستند که می تواند در تحلیل ها به شکل مدل هایی کمی مطرح شود. پس در برخی موارد می توان در 
تکمیل CBA از MCA برای همه جانبه کردن تحلیل پروژه استفاده کرد )ibid: 10(؛ یعنی برای جامعیت ارزیابی 
بهتر است، ارزیابی های جزئی در ترکیب با سایر ارزیابی های دیگر تکمیل می شود و عالوه بر ارزیابی های کمی 
ارزیابی های کیفی هم هم زمان با آن انجام می شود تا تصمیم گیری در محیطی امن تر با خروجی های اعتمادتری 

برای تصمیم گیری انجام شود.

4-5-4. اهداف و هزینه های ثابت4

در جریان توسعه های شهری برای اهداف و راهبردهای که اندازه گیری نمی شوند، بهتر است، برای این موارد 
به شکل کلی هزینۀ کلی آن را به کل سیستم اجتماعی بدون تفکیک بخشی در نظر بگیریم. به عنوان مثال هزینۀ 
 ibid:( کم کردن انتشار گازهای گلخانه ای یا کاهش کربن را می توان در مقیاس شهر به عنوان هزینه ای کلی دید

17( این مورد برای محاسبۀ هزینۀ آستانه های توسعه محاسبه می شود.

1- Holistic Evaluation
2- Logic of precaution
3- multi criteria analysis
4- Fixed target and cost
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4-6. مزایا و معایب

4-6-1. مزایا

می کند،  کمک  که  است  تصمیم گیر(  )گروه های  با  ارتباط  برقراری  در  سهولت  و  شفافیت   ،CBA مزایای  از 
تصمیم های منطقی براساس راندمان اقتصادی فراهم شود.

از دیگر مزایای این روش، فهم چرایی سودمندبودن یا غیرسودمند برخی تصمیمات اقتصادی است، با تحمیل 
ساختار علمی نظام مند بر فرآیند چرایی و تصمیم گیری است. از مزایای دیگر امکان مقایسه و گزینش گزینه های 
مختلف سرمایه گذاری در شهر بر این اساس است. امکان فهم حداقل میزان سرمایه برای به سودرساندن )نقطۀ 

سربه سر( به راحتی امکان پذیر است.

CBA 4-6-2. شش نقیصۀ

در نگاه اول تحلیل CBA بسیار کارا به نظر می رسد؛ ولی این تحلیل هم مانند همۀ ابزارهای علمی تحلیلی 
قادر به پوشش دادن تمامی ابعاد تصمیم گیری های شهری نیست، چون در برخی موارد هزینه های پولی را نمی توان 
به دقت محاسبه کرد. مخصوصًا در مواردی که پروژه ای با مسائل اجتماعی ارتباط بیشتری داشته باشد، در این حالت 

محاسبۀ هزینه و فایده پیچیده می شود که در زیر می توان به اهم آن ها اشاره کرد.

4-6-2-1. قیمت گذاری بر مواد بدون ارزش1

در بسیاری از مسائل که با مباحث زیست محیطی و اجتماعی در شهر مرتبط است، محاسبۀ هزینه امکان پذیر 
نیست. مثاًل برای اصالح یک شبکۀ بزرگ راهی، تمام هزینه های طراحی، اجرا و نگه داری آن به دقت محاسبه شدنی 
است؛ ولی به عنوان مثال دربارۀ اکوسیستم ها، گونه های در معرض انقراض، تغییرات اقلیمی نمی توان قیمت دقیقی 
بر پروژه های مرتبط گذاشت؟ ارزش پولی حفاظت مرجان دقیقًا چیست؟ دقیقًا چه قیمتی می توان بر پروژۀ حفاظت 
از نژاد خرس کمیاب گذاشت؟ هرچند از مزایای کیفی آن نمی توان گذشت و به شکل ذاتی در یک تحلیل اقتصادی 
 Ackerman,( تمایل بر آن است، روی این موارد نرخ دقیق پولی تعیین کرد که در این موارد امکان پذیر نیست
3 :2008( در واقع می توان گفت، از معایب آن این است که در خیلی از پروژه های کوچک، داده های گسترده و 

الزامات پیچیده ای وجود دارد که اندازه گیری آثار پولی آن ها دشوار است، مانند آثار اجتماعی، آثار زیست محیطی یا 
مقوله های کیفی مانند آسایش کیفیت زندگی و زیباشناختی که معمواًل قابلیت اندازه گیری ندارند؛ ولی در پروژه ها 
تأثیر غیرمستقیم می گذارند؛ ولی به طور کلی ابزار دقیقی است، در کنار سایر تحلیل ها برای حمایت از تصمیم گیری ها 

.)ibid: 13(

1- Pricing the priceless
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4-6-2-2. مشکالت تجاری1

در بحث سود و هزینه، یکی از مواردی که به شدت دخالت می کند، اخالق است. بسیاری از سرمایه گذاری ها و 
هزینه ها در ابتدا به گروهی از مردم ضعیف، در جریان توسعۀ فشار اقتصادی باالیی وارد می کند؛ ولی این تصمیم 
برای گروهی بزرگ تر از مردم منافع باالتری دارد یا یک تصمیم اقتصادی در توسعۀ شهر برای عده ای در یک 
سال 100 پوند ضرر به بار می آورد؛ ولی در ده سال بعد برای آن ها هزاران پوند سود دنبال خواهد داشت. سؤال این 
است، اخالق در جهان CBA کجای فرآیند توسعه است؟ برخی تصمیمات در سطح جهانی ممکن است، فقط برای 
کشورهای محدودی سود داشته باشد و برای قسمت زیادی از مردم جهان ضرر مادی و معنوی، در مقیاس های 

.)ibid: 5( پایین تر هم همین احتمال مصداق دارد

4-6-2-3. عدم قطعیت2:

CBA نیاز به تعداد مشخصی داده در دو طرف، یک طرف ترازنامۀ تجاری برای مقایسۀ هزینه ها و منافع دارد؛ 

ولی وقتی برخی از موارد ترازنامه با عدم قطعیت همراه است و موجب می شود؛ این ارزیابی کاماًل کارا نباشد. مثاًل 
مواد سمی جدید چقدر به اقتصاد آسیب می زنند؟ گرمایش زمین چقدر؟ در این موارد حدسیات کیفی و نتایج علی و 

معلولی بیشتر در دسترس است تا داده های کمی اقتصادی.

4-6-2-4. منحرف شدن آینده3

بسیاری از منافع مشخصی که ما در آینده از پروژه های شهری انتظار داریم، ممکن است، به علت درك نکردن 
پروژه ها  به  بیرون  از محیط  باشند و شرایطی  نداشته  امکان تحقق پذیری  پژوهی  آینده  فقدان  و  آینده  از  درست 

.)ibid: 7( را به تغییرات اساسی دچار کند )IRR( یا درصد تخفیف )PBP( تحمیل شده و زمان بازگشت سرمایه

4-6-2-5. هزینه های اغراق شده4

بعضًا با تغییر تکنولوژی، تغییر شیوۀ کسب وکار، تغییر شرایط نرم افزاری، هزینه های پیش بینی شده ممکن است، 
0)ibid: 10( خواهد شد CBA کاهش یابد و همین موجب بی دقتی تحلیل

4-6-2-6. مناقشات سیاسیون و فن ساالران

در بسیاری از موارد تصمیم گیری دربارۀ توسعه های شهری و پروژه های منتج از آن درگیر مناقشات سیاسی بین 
گروه های سیاسی می شوند، زیرا ممکن است، منافع اقتصادی و حتی سیاسی این پروژه ها نصیب گروه های اقتصادی 
نزدیک به طیف اقتصادی خاصی می شود از طرفی امکان دارد، گروه دیگری بدون توجه به مناقشات، می توانند با 
دیدگاه فنی، پروژه های شهری را ارزیابی کنند؛ ولی در واقعیت، بدنۀ تصمیم گیران هیچ کدام از دو طرف طیف نیستند 

1- Troubling trade off
2- Uncertainty
3- distorting the future
4- exaggerated costs
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)به شکل صفر یا صد(؛ بلکه به شکل طیفی مابین این دو گرایش قرار دارند و همین مسئله موجب می شود، نتوان 
.)ibid: 11( تحلیل های فنی و اقتصادی دقیق آن را از این گروه های مابین انتظار داشت

4-7. نمونه های موردی

با توجه به اینکه ارزیابی هزینه - فایدۀ یک ارزیابی کارآمد و سریع برای ارزیابی اقتصادی تمام پروژه ای توسعۀ 
شهری و سرمایه گذاری است، نمونه های فراوانی با این روش در دنیا به شکل مقاالت و پروژه های حرفه ای انجام 

شده است و در این متن با توجه به ظرف زمانی به تعدادی از آن ها اشاره خواهد شد.

4-7-1. نمونه های خارجی

4-7-1-1. در سال 2002 لیتمن1 در یک کتابچۀ 500 صفحه ای یک تحلیل کامل از تحلیل هزینه - فایده 

برای تدوین طرح های جدید ترافیکی در فصل های مختلف با بررسی هزینه های مختلف ارائه داده است که مشخص 
کرد، برآورد ارزش پولی هزینه ها و درآمدها روی سه قسمت متمرکز است:

مقادیری که برای یک حالت خاص از دسترسی هزینه شده است؛ مثل هزینۀ مترو یا تراموای شهری.- 1

2 - x مقادیری که برای دسترسی به یک مکان خاص هزینه شده است؛ مثل هزینه های دسترسی به میدان
در شهر.

مقادیری که برای دسترسی در یک زمان خاص هزینه شده است؛ مثل هزینه های دسترسی ساعات شروع - 3
روز.

او سپس، یازده حالت سفر را از هم تفکیک کرد و سعی کرد، هزینه های هرکدام را جداگانه و سهم آن ها را به 
شکل درصدی تعریف کند، این یازده گونه عبارت اند از:

اتومبیل بنزینی- 

اتوبوس برقی- 

خودرو گازوئیلی- 

موتورسیکلت- 

ماشین های برقی- 

دوچرخه- 

وانت- 

پیاده روی- 

ارتباط از راه دور و کار- 

1- Litman
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اتوبوس دیزل- 

مسافر رفت وبرگشت- 

به طور کلی یک سردرگمی کلی نسبت به تأثیرات مختلف هرکدام از این ها وجود دارد؛ ولی او سعی کرد، ماهیت 
هر اثر را به درستی ببیند. به نظر وی قیمت ها باید هزینه هایی مانند هزینۀ سوخت، مالیات، بیمه، خودرو، پارکینگ و... 
را به خوبی پوشش دهند و فراتر از آن باشد تا سودی شکل گیرد. او به درك درست از مفهوم هزینه تأکید کرد و اشاره 
کرد، آنچه را که مردم مشکل می نامند، اقتصاددانان به اسم هزینه می شناسند. مثاًل وقتی می گویند، مشکل ترافیک، 
اقتصاددانان می گویند، هزینه های ترافیک، این هزینه  می تواند شامل پول زمان، زمین و هرچیز اندازه گیری شده ای 

.)Litman, 2002: 8( باشد

4-7-1-2. در دهلی تمایل اقتصادی فراوانی برای سرمایه گذاری در بخش های تولید کاغذ و مواد شیمیایی 

نخواهد  توجیه زیست محیطی  و  آالینده هستند  بسیار  به لحاظ زیست محیطی  این سرمایه گذاری  ولی  دارد؛  وجود 
داشت. قطعًا اجرای چنین سرمایه گذاری هایی به لحاظ اقتصادی به نفع شهر خواهد بود؛ ولی از سوی دیگر ساکنان 
شهر مجبور خواهند بود، هزینۀ باالیی برای سالمت خویش پرداخت کنند. این تحلیل ابتدا در پروژه های ملی دولت 
که قرار بود، اعتباراتشان را تخصیص و تصویب کنند، استفاده  شود؛ ولی به تدریج شمول این پروژه ها بیشتر شد و 

.)Sharma & Gopta, 2003: 39( در اکثر حوزه های سرمایه گذاری کاری مستقیم پیدا کرد

در این موارد مزایای اجتماعی و منافع پروژه بعضًا با پول قابل اندازه گیری نیستند.

برای ارزیابی هزینۀ فایده - پروژۀ تولید کاغذ مراحل زیر انجام شود:

تخمین و محاسبۀ قیمت هایی که در جریان پروژه در بازار با دقت باالیی قابلیت محاسبه دارند، مانند مواد - 
مصرفی، نیروی انسانی برحسب تعداد ساعت، منابع مالی، هزینۀ تملک زمین و احداث ساختمان های مربوط

محاسبۀ مالیات ها و یارانه ها- 

ارزیابی مشروعیت پروژه ها از منظر اجتماعی و اخالقی و زیست محیطی، پروژه ها باید مشروعیت و مقبولیت - 
اجتماعی داشته باشد.

توجه به توزیع مجدد اعتبارات، با این تحلیل دقت سرمایه گذار در سرمایه گذاری تخصیص اعتبارات تا حد - 
زیادی بیشتر می شود.

ارزیابی آثار خارجی: هر پروژه ای قطعًا غیر از منافع و تأثیرات اقتصادی برای حوزۀ مداخله یا حوزۀ راهبردی خود 
آثاری چه مثبت و چه منفی در سایر بخش های غیر از اقتصاد )حوزۀ اجتماعی، زیست محیطی، ادراکی، بصری و...( 

.)ibid: 43( باید ارزیابی شوند )ایجاد می کند، این آثار به هر شکلی که باشند )پولی یا غیرپولی

4-7-1-3. این تحلیل در صورت استفادۀ نادرست می تواند به ابزاری برای توجیه سرمایه گذاری های غلط و 

زمینۀ پیدایش فسادهای مالی باشد و حتمًا باید در این گونه موارد با سایر ارزیابی ها یا ارزیابی های موازی کنترل 



مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران52

شود. نمونه ای از استفاده نامناسب از CBA در انگلستان شرح داده می شود.

در سال 2003، وزارت حمل ونقل انگلستان گزارشی به نام »آیندۀ هوا«1 منتشر کرد که در آن گسترش شبکۀ 
فرودگاهی در کل کشور به لحاظ اقتصادی به روش CBA توجیه پذیر ارزیابی شده بود؛ ولی در سال 2006 پس از 
مسائل زیست محیطی و اجتماعی که از گسترش شبکۀ فرودگاهی در کل کشور به وجودآمده بود، یک نارضایتی در 
مقیاس پروژه ها در سطح مطبوعات و جامعۀ حرفه ای و دانشگاهی ایجاد شد و در سال 2007 دولت سعی کرد که با 
یک CBA توجیه کننده که سعی کرد، بر این زیان های اقتصادی حاصل از مسائل زیست محیطی و اجتماعی سرپوش 
بگذارد و داده ها را برای اثبات نتیجه گیری از پیش تعیین شده به گونه ای جهت دار به کار گیرد که با انجام یک ارزیابی 
موازی توسط یک مشاور، نقص های چندگانۀ آن آشکار شود. به عنوان مثال در ارزیابی سال 2003 قیمت نفت 25 
دالر برآورد شده بود و افزایش قیمت نفت در هزینه ها دیده نشده بوده و همین یک مورد افزایش قیمت به افزایش 
قیمت خدمات و کاهش تقاضا برای سفرهای هوایی منتج می شد که این ارزیابی مستقل مجدد موجب کنترل و 

.)Ackerman, 2013: 22( اصالح گزارش آیندۀ هوا شد

4-7-1-4. در سال 2007، یک راهبرد برای مدیریت زباله در انگلستان توسط دفرا2 ادارۀ غذا و امور محیطی 

مناطق روستایی تهیه و تنظیم شد که در آن یک راهبرد برای مدیریت زبالۀ خانگی غیرشهری، شهری و روستایی 
انگلستان تدارك دیده شد، در آن به منظور رفع آلودگی زیست محیطی، کاهش انتشار گازهای گلخانه ای، بازیافت 
زباله و روش های مختلف بهره برداری از زباله و حتی تولید انرژی از آنان مورد بحث قرار گرفته شد و به پیوست این 

گزارش یک تحلیل CBA هم آماده شد.

بنا بر CBA پیوست این گزارش هزینه های اقتصادی اجرای طرح بازیافت زباله و تهیۀ انرژی از آنان با مزایای 
اقتصادی آن در نقطۀ سربه سر قرار داشت و قطعًا طرح به لحاظ اقتصادی توجیه پذیری باالیی ندارد؛ ولی با توجه 
به دستاوردهای زیست محیطی این پروژه که آلودگی زیست محیطی را تا حد بسیار باالیی پایین آورده است. مزایای 

.)ibid: 4( کیفی این پروژه به لحاظ اجرایی تصویب شد و دفرا ملزم به اجرای آن شد

4-7-1-5. در سال 2009، مدیریت محلی منطقۀ نیوساوث ولزNSW( 3( تصمیم به تدوین یک برنامه و طرح 

حفاظتی و مرمت برای حفاظت از این میراث طبیعی و تاریخی گرفت. این منطقه در استرالیا دارای میراث فرهنگی 
ویژه ای در این کشور است و برای ارزیابی CBA این پروژه از یک تیم اقتصادی دانشگاه کانبرا4 به مدیریت سوزان 

مک دونالد کمک گرفت.

در این ارزیابی با هدف حفاظت از میراث، کمیسیون بهره وری اقتصادی از این حوزه های شهری تهیه شد و سعی 
در تطابق اقتصادی قوانین و ضوابط وضع شده با در نظرداشتن جنبۀ سودآوری اقتصادی آن و در عین حال حفاظت 

1- the future of the air
2- DEFRA(Department For environment, Food & Rural Affairs)
3- New South Wales
4- Canberra
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از منطقه داشتند )Macdonald, 2006: 5( برای این امر، با سنجش روند اشتغال شهر در یک بازۀ زمان پنج ساله، 
کسب وکارهای محلی در این حوزه را چارلز استورت )Charles Sturt( مطالعه کرد. در این برنامۀ حفاظت پروژه ای 
که در ارزیابی CBA، توجیه پذیرتر برآورد می شود؛ به عنوان پروژه های محرك در سطح منطقۀ حفاظتی تصویب و 

.)ibid: 6( به اجرا نزدیک شدند

را  پایین تر مانند شوراهای محلی  این است که مشاوران رسمی مدیریت منطقه، مدیران سطح  مسئلۀ اصلی 
برای اقناع دربارۀ پروژه ها راضی کنند که در این تحلیل به لحاظ اقتصادی، چندان توجیه پذیر به نظر نمی رسیدند؛ 
ولی به لحاظ معماری، زیست محیطی و اجتماعی الزام آور بودند. بزرگ ترین چالش اجرایی بین مدیران سطح باالی 

منطقه ای با مدیران محلی این مسئله بود.

برای رفع این چالش سرمایۀ اجتماعی و نگاه راهبردی پروژه و قوانین ملی به کمک آمد تا توانستند، مدیران 
محلی را برای اجرای برخی از پروژه های غیرسودآور در این امر با خود همراه کنند و این یکی از تجارب برجستۀ 

.)ibid: 7( توافق اقتصاددانان، دولت محلی و مشاوران بود

4-7-1-6. در سال 2009، پریوس و فلوتینگ روی ابزارها و نرم افزارهای مورد نیاز برای تحلیل هزینه - فایده 

مونیخ کار کردند. براساس طرح راهبردی شهر چند منطقه به عنوان حوزه های مستعد برای توسعۀ بخش مسکن و 
ساختمان در نظر گرفته شدند که بر این اساس برای هرکدام از این مناطق یک CBA تهیه شد تا بتوانند، هزینه ها 
و فواید و زمان بازگشت سرمایه را به دقت اندازه گیری کنند و در آن تأثیر برخی ضوابط توسعۀ شهری، هم در بعد 

کالبدی و هم در بعد ساختمانی را در این تحلیل ارزیابی کنند.

برای این تحلیل از یک نرم افزار هوشمند که پارامترهای هزینه های آماده سازی، هزینه های ساختمانی، هزینۀ 
زیرساخت، هزینه های حمل ونقل، سود حاصل از فروش انواع امالك و مستغالت برحسب کاربری، مالیات و بهرۀ وام 
که در آن دیده شده است، استفاده می کند. این نرم افزار هوشمند با طراحی مناسب، تمام هزینه های قانونی به روزشده 
و تمام سودهای حاصل از پروژه ها را در اختیار گروه تصمیم گیر می گذارد. نرم افزار هوشمند )fokosbw( در حوزۀ 

.)Preus and Floeting, 2009: 5( ارزیابی اقتصادی مسکن و ساخت و ساز بسیار توانمند عمل می کند

4-7-1-7. در گزارشی که در سال 2012 توسط کمیسیون توسعۀ آفریقا منتشر شده است، تمام طرح های 

منطقه ای و پایین تر را ملزم به ارائۀ پیوست دقیق CBA کرده است تا بتوان ارزیابی اقتصادی و توجیه پذیری دقیقی 
از هزینه ها داشت که این پروژه ها در بخش های زیرساختی آب، انرژی همگی باید در سطح منطقه ای توجیه پذیری 

داشته باشد که تأکید شده است، این گزارش CBA حتمًا شامل مراحل زیر باشد:

تعیین هزینه و سود- 1

تبدیل قیمت های بازار به حسابداری و درنظرداشتن قیمت های سایه )قیمت های سایه یعنی در نظرداشتن - 2
ارزش پولی دقیق، کم کردن هزینه های اجتماعی و مزایا با نرخ غیرواقعی اجتماعی(
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3 -)NPV( محاسبۀ شاخص های عملکرد اقتصادی یعنی ارزش فعلی

4 -)IRR( محاسبۀ نرخ بازگشت سرمایه

5 -)ECA, 2012( B/C نسبت سود به هزینۀ

4-7-1-8. در سال 2012، نهاد غیرانتفاعی یورو اس دی آر1 که دربارۀ تحلیل و ارزیابی مسائل و پروژه های 

شهری و همچنین، دربارۀ مشاوره به مدیریت شهری فعال است، به کمک گروه های علمی و دانشگاهی دربارۀ 
ارزیابی اقتصادی پروژه های شهری در چهار شهر گوته بورگ2، هلسینکی3، جرزی4 و برلین5 دست به ارائۀ یک 

چارچوب برای CBA زد که رویکرد کلی آن ها برای ارزیابی اقتصادی پروژه ها در محورهای زیر متمرکز بود.

جمع آوری اطالعات از پروژه های شهری- 1

تأکید بر داده های کمی و عامه فهم- 2

درك محافظه کارانه از مزایا- 3

برآورد دقیق از هزینه های واقعی- 4

مدل کردن موارد مالی در یک دورۀ ده ساله- 5

محاسبۀ نرخ تخفیف خالص فعلی- 6

در مرحلۀ اول جمع آوری داده ها ابتدا سعی کردند که زنجیره و لیست هزینه های منافع کمی و کیفی را تهیه 
کنند و سپس، با برگزاری کارگاه های آموزشی با مسوؤالن نهادی برای رسیدن به توافق سطح باالی مدیریتی در 
انجام ارزیابی و تدوین اهداف ارزیابی برسند و سپس، در مرحلۀ بعد با تهیۀ مصاحبه به معماران، بسازوبفروش ها، 
برنامه ریزان، آژانس امالك، بخش خصوصی، دانشگاه تحقیقات، خود را در چهار شهر فوق با شفاف کردن پیش 
فرض های کلیدی برای ارزیابی بهتر، رقم زدند و در مرحلۀ بعد که طرح های شهری ارائه و تهیه شدند، این گروه با 
مدل کردن و ارزیابی طرح های شهری با تمام مشخصات سعی کردند، آن ها را برای گروه های ذی نفع و استفاده کننده 
قابل مشاهده کردن و قابل درك کنند و به کمک این ارزیابی  طرح ها برای مردم به لحاظ کمی و کیفی قابل لمس تر 

شدند و حتی توانستند، هزینه های ناشی از صرفه جویی در اجرای طرح ها را باهم مقایسه کنند.

و به این نتیجه رسیدند که با اجرای طرح های شهری مورد نظر به منافع زیر دست می یابند:

12 یورو به ازای هر شهروند به شکل متوسط سود به دست می آید و یک پس انداز برای شهروندان محسوب - 
می شود.

1- EUROSDR )European Spatial Data Research(
2- Goteborg
3- Helsinki
4- Jersey
5- Berlin
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ارتقای بهره وری بخش عمومی- 

با کاستن از هزینه های شهرداری، بخش دولتی 82 میلیون یورو در سال، برای هزینه ها صرفه جویی می کند.- 

20 درصد صرفه جویی در وقت کارکنان برای آماده سازی- 

ایجاد یک دموکراسی محلی برای تعامل بهتر شهروندان، مدیران شهری و زمینه سازی برای حکمروایی شهری- 

4-7-1-9. نهاد تاید1 دربارۀ نوسازی و توسعۀ حمل ونقل اروپا که کارهای پژوهشی و اجرایی انجام می دهد، 

در سال 2013 سعی در تدوین یک چارچوب برای CBA پروژه های حمل ونقل در مقیاس کل قاره انجام داد که 
به عنوان یک مبنا برای کل قاره عمل کند، این فرایند متشکل از چند مرحله است:

مشخص کردن هزینه: بیان و محاسبه میزان هزینه ای که می تواند پرداخت شود.- 1

محاسبۀ سود حاصل- 2

مشخص کردن ارزش فعلی خالص )NPV(: میزان هزینه ای که باید برای پروژه صرف شود.- 3

 NPV( = PV( - )هزینه هایPV )مزایای- 4

محاسبۀ مزایا نسبت به هزینۀ )ROI(: نسبت میزان سود نسبت به میزان سرمایه گذاری اولیه- 5
مثاًل ROI 2.5 به این معناست که به ازای هر 1 یورو، 2.5 یورو سود به دست آمده است.

6 -.)Hugging and others, 2013: 9( میانگین بازدۀ نظری یک پروژه :IRR نرخ بازگشت داخلی

در انگلستان بر این اساس در سطح ملی تالش های فراوانی برای بهبود قابلیت برنامه ریزی در سطوح مختلف 
ملی، منطقه ای و شهری در حوزه های حمل ونقل به روش CBA انجام شده است تا حدی که وزارتخانه حمل و نقل 
انگلستان دستورالعمل های دقیقی برای ارزیابی پروژه های حمل ونقل در سطوح مختلف تدارك دیده است و حتی 
بسته های نرم افزاری کوبا2 برای توسعۀ شبکه های بزرگ راهی و نرم افزار توبا3 برای ارزیابی سودهای حمل ونقل در 

این بخش طراحی شده است.

براساس این برنامه پروژه های حمل ونقل به 5 شاخۀ کلی تقسیم شدند که عبارت اند از:

شاخۀ 1: سازوکارهای قیمت گذاری- 

شاخۀ 2: حمل ونقل غیرموتوری- 

شاخۀ 3: مدیریت ترافیک و حمل ونقل پیشرفته برای حمایت از مسافرین )بعد نرم افزاری(- 

شاخۀ 4: حمل و نقل برقی- 

 -.)ibid: 22( شاخۀ 5: سامان دهی حمل و نقل عمومی

1- TIDE )Transport Innovation Development for Europe(
2- COBA (Cost benefit analysis)
3- TOBA(Transport user benefit appraisal)
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در جداول زیر ساختار این ارزیابی بررسی می شوند.

جدول 12. شناسایی آثار و منابع داده ای

توضیحاتمرتبط با شاخهمنابع بالقوۀ داده ایاثر

اطالعات محلیهزینۀ سرمایه گذاری

همه
عالوه بر اطالعات محلی، اطالعات از سایر حوزه های شهری 
و حتی اطالعات قبل هم در طول اجرا و بهره برداری استفاده 

می شود.
اطالعات محلیهزینۀ اجرا

اطالعات محلیهزینۀ نگه داری

درآمد و هزینه های 
در این حالت درآمد فقط به انتقال منابع مالی بین ذی نفعان 1، 2، 4، 5اطالعات محلیاستفاده کننده

مختلف در یک سیستم اطالق می شود.
همهاطالعات محلیتأثیر بر مالیات مخاطب

قابلیت اطمینان به ارائۀ ارزش قابلیت اطمینان زمان سفر
معمواًل با هدف سفر یا حالت سفر متفاوت است.1، 2، 3اساسی

معمواًل توسط مسافر، حمل ونقل و گونه های مختلف سفر و 1، 2، 3عامل کسب درآمدکاهش زمان سفر
اهداف سفر دیده می شود.

با فاکتورهای PM ،Nox و Sox کیفیت  هوای محلی
1،2،4سنجیده می شود.

به شکل تن یا یورو تعریف می شود تا میزان هزینه ای را که 
هر نوع آلودگی به ما تحمیل می کند، شناسایی کنیم، همراه با 

محل انتشار

هزینه ها به تعداد آن ها بستگی دارد، افراد و سطح صدا هر یورو 1، 2، 4می توانند از هم منفک شوند.آلودگی صوتی محلی
به ازای فرد در معرض آلودگی در سال

می توانند برحسب وسیلۀ نقلیه ایمنی در تصادفات
منظور خسارت های مادی تصادف های آن و تعداد کشته ها و 1، 2، 4منفک شوند.

مصدومان مورد نظر نیست.

شامل آثار بهداشتی انتشار تأثیر بر سالمتی
می تواند با هزینه هایی که با ایجاد مسیرهای ویژه پیاده و 2، 4گازهای گلخانه ای، سر و صدا

دوچرخه اندازه گرفته  می شود، سنجیده شود.

یورو به ازای بر تن Co2 و سال انتشار1، 2میزان انتشار گازهای گلخانه ایگازهای گلخانه ای

یورو به ازای هر کیلومتر زیرساخت1، 2آثار گسترده و متفاوت هستند.طبیعت و منظر

با توجه به معیارهای استفاده شدۀ یورو به ازای هر وسیلۀ نقلیه در 1، 4با CHآلودگی خاك و آب
هر کیلومتر

)Hugging and oher, 2013: 14-15( :منبع
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در فرآیند ارزیابی برخی شاخص ها ممکن است، به درستی در CBA نتوانند منعکس شوند.

جدول 13. شاخص هایی که اغلب به طور مناسبی در CBA نمی آیند

خوشۀ مرتبطعلت سختیتأثیر

1، 2امکان اینکه سایت خاصی برای این مورد پیدا کنند، نیست.ارزش دولت رفاه

1، 2، 4امکان اندازه گیری مالی آن وجود ندارد )سخت است(حریم بصری

2، 4، 5دارای جزئیات داده ای فراواناشتغال

1کمبود اطالعاتاثر توزیعی

ارتعاشات

امکان کمی سازی پولی آن بسیار سخت و پیچیده است.

1

1، 2، 3کیفیت زندگی

2، 3حس راحتی

1، 2به شکل بالقوه دارای کمبود اطالعات است.جذابیت اقتصادی

4اطالعات فقط در آمریکا در دسترس هستند.ایمنی انرژی

همهامکان تجاری و اقتصادی سازی آن وجود ندارد.تصور ذهنی

)Hugging and oher, 2013: 34( :منبع

CBA جدول 14. کاربردهای عوامل اندازه گرفتنی در

کاربرد در CBAاندازهشاخۀ مرتبط

1

بلهسیاست عوارض برای معابر و راه ها

بلهسیاست های شارژ پارکینگ

محدودقیمت گذاری مناسب و مقرون به صرفه برای سفرهای چندمنظوره

2

محدودطراحی پارکینگ دوچرخۀ مناسب

محدودطراحی معابر و مسیرهای مردم پسند و جذاب

بلهطراحی شبکۀ حمل ونقل سریع السیر درون شهری

3

محدوددسترسی کاربران به اطالعات سفر و مقصد

نهطراحی مناسب نرم افزار برای ایجاد جذابیت استفاده از نرم افزار

بلهطراحی جزییات پیشرفته برای حمل و نقل عمومی

4

بلهایجاد شهر پاك

محدودطراحی ایستگاه های شارژ و قیمت گذاری آن ها

محدودشارژ حمل ونقل عمومی

5

نهایجاد سازمان های مدیریت حمل ونقل عمومی در مناطق کالن شهری

نهخدمات مبتنی بر بهبود رضایت استفاده کنندگان از شبکه

نهجست وجوی بازاریابی برای نظام حمل ونقل عمومی

)Hugging and oher, 2013: 38( :منبع
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جدول 15. پروژه هایی که در اتحادیۀ اروپا با این روش تحلیل شده اند

مالحظاتپروژه های تحلیل شدهشاخه

1
ROI = 2/5 استکلهم1 2009: سود برآوردشده بعد از اتمام پروژۀ 70 میلیون یورو و

ROI = 1/5 ،انگلستان2 2007: 71/5 میلیون پوند سود
میالن3: در حال شروع ارزیابی است

-----

2
Max ROI = 10-32/5 

ROI = Ave 1/87 
سن سباستین4، آرال5، بورگ - استکلهم و لندن

جمع آوری اطالعات مشکل است

کاردیف6: تمرکز روی حمل و نقل عمومی، مدیریت هوشمند ترافیک 11 درصد صرفه جویی3
این اقدامات عمدتًا کم هزینه هستنداشتوتگارت7: 20 درصد صرفه جویی

4
لندن: کاهش گازهای گلخانه تا 54 درصد، بسته به بارگذاری شبکۀ سیستم حسابرسی

سالی 1000 یورو تا 50000 یورو
هزینۀ زیرساخت ها 18000-3500 یورو

نیاز به مشارکت باالی باز دیگران 
دولتی و خصوصی

-----اکثر شهرهای سوئد: هزینه ها در این قسمت به درستی اندازه گیری می شود.5

1- Stockholm    2- England     3- Milano     4- San Sebastian     5- Aral     6- Cardiff     7- Stottgart

)Hugging and oher, 2013: 14-15( :منبع

نتایجی که در این پروژه به دست آمد، عبارت اند از:

در نظرداشتن چند هدف کلیدی برای ارزیابی در CBA الزامی است- 1

در نظرداشتن شیوه های دقیق جمع آوری اطالعات مالی و پولی و تأثیر و آثار آن- 2

استفاده از ابزار دقیق برای اندازه گیری- 3

در نظر داشته باشیم، همیشه CBA مشکل را حل نمی کند و در برخی موارد می توان از MCA برای تکمیل - 4
.)ibid: 39( آن استفاده کرد

مقامات محلی می توانند از ابزارهای تحلیلی مانند CBA در تکمیل MCA و EIA تصمیم ها و طرح های - 5
در  و  پروژه ها  مالی  منابع  تأمین  و  دارد  وجود  بودجه  محدودیت  که  مواقعی  در  کنند.  ارزیابی  را  توسعه 
نظرداشتن منافع حاصل از اهمیت دوچندان پیدا می کند و در این شرایط CBA به مدیران و تصمیم گیران در 
ارزیابی ها کمک می کند، اندازه گیری دقیق هزینه ها به تصمیم گیران به منظور تحقق اهداف توسعۀ شهری 

.)ibid: 8(کمک می کند که قبل از تصویب دقیق طرحی به آثار آن آگاه باشند

4-7-1-10. در سال 2013 بریا و گریمالدی در یک طرح پژوهشی در دانشگاه میالن به این نتیجه رسیدند 

که برای تحلیل اقتصادی و توجیه پذیری طرح های حمل و نقل شهری، استفادۀ صرف از CBA کافی نیست و نیاز 
به یک تحلیل MCA هم در کنار تحلیل CBA است که به خوبی بتواند سایر موارد پروژه را پوشش دهد؛ چون که 
ابعاد آن را  طرح های حمل و نقل شهری دارای پیچیدگی هایی هستند که CBA نمی تواند به لحاظ اقتصادی تمام 

.)Beria and Grimaldi, 2013: 3( تحلیل کند
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4-6-1-11. نانز و روحانی در سال 2016 در خالل پروژه ای در اوکلند1 سعی کردند که ابعاد مختلف توسعۀ 

شهری را به منظور تعادل بخشی، به زندگی مسکونی هدایت کنند و از محیط زیست و بهداشت و اقتصاد کالن شهر 
هم به عنوان اولویت های بعدی حفاظت کنند؛ در عین حال مزایای رقابتی شهر را ارتقا دهند. در گزارش این پروژه 

سعی شده است، سیاست های جایگزین به خوبی شناسایی شوند و هزینه و منافع هرکدام به خوبی محاسبه شود.

فرایند CBA در این پروژه پنج مرحله کلیدی دارد:

توصیف سیاست پیشنهادی در ابعاد مختلف در کاربری و توسعه- 1

شناسایی زمینه و وضعیت فعلی- 2

توضیح علت رکود و شکست فعلی بازار به علت های نقص در بازار- 3

شناسایی هزینه ها، مزایا و خطرهای هرکدام از گزینه ها- 4

محاسبه و مقایسه هزینه ها و مزایا- 5

برای این کار بر موارد زیر به شکل ویژه کار کردند:

تأثیر ضوابط کالبدی ساختمانی، تفکیک بر بعد اقتصادی شهر- 

تأثیر ضوابط شهری جانمایی کاربری ها در اقتصاد شهر- 

تأثیر ضوابط شهری نظام ارتفاعی در اقتصاد شهری- 

تأثیر مقررات بهسازی و نوسازی در اقتصاد شهری- 

تأثیر ضوابط و مقررات مربوط به زیرساخت  و تأسیسات در اقتصاد شهری- 

 -.)Nunns and Rohani, 2016: 3( تأثیر سیاست های زیست محیطی در اقتصاد شهری

در سناریو و طرح های پیشنهادی باید تمامی موارد فوق به لحاظ هزینه و فایده به خوبی محاسبه شود. ساختار بازار 
محلی و شهری و اقتصاد مسکن و خدمات به خوبی شناسایی شود و در این بحث باید برخی مقررات ملی را که نقش 
نظارتی دارند، در برخی موارد به شکل پیشنهاد باقی بمانند و قدرت تصمیم گیری بیشتری به سطح محلی اعطا شود.

در سناریو و طرح پیشنهادی باید نواقص و مشکالت بازارها شناسایی شود و با شرط حفظ تعادل به دنبال افزایش 
رفاه محلی هم باشند تدوین هر سناریو و طرح باید بین چند بعد زیر تعادل برقرار کند.

افزایش کیفیت دسترسی شهری و تنوع بخشی به همۀ گونه های دسترسی- 1

افزایش بهره وری و کیفیت محالت- 

افزایش کیفیت زیست محیطی- 

 -)ibid: 5( افزایش سالمت و ایمنی شهری

1- Aokland
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هر طرحی برای اجرای سریع تر باید از لحاظ اقتصادی به منابع اقتصادی طرح متصل شود- 2

در نظرداشتن نیروی کار، اشتغال، اقتصاد دانش بنیان، توجه به اقتصاد، بخش فرهنگ و تفریحات، خرید - 
و فروش، صنایع غذایی و...

توجه به اقتصاد ایجاد و تولید فضای های شهری جذاب- 

توجه به ضوابط و مقررات تولید و توسعۀ زیرساخت ها و بررسی های اقتصادی مربوط از طریق تفکیک - 3
.)ibid: 7( هزینه های مستقیم به غیرمستقیم، داخلی - خارجی مربوط به توسعۀ زیر ساخت ها

نانز و روحانی به این نتیجه رسیدند که به طور کلی هزینه هایی که در ضوابط شهرسازی به اقتصاد شهر اعمال 
می شود، سه دسته هستند:

هزینه های انطباق )Compliance costs(: هزینه هایی که اشخاص برای تطبیق خود با اعمال سیاست های - 
شهری جدید می پردازند، هزینه های ساخت وساز مطابق با ضوابط جدید، پرداخت عوارض جدید، هزینه های 

آماده سازی

زیست محیطی، سالمت، -  ابعاد  در  توسعه  هدف  با  گاهی   :)Deadweight costs( وزن  کاهش  هزینه های 
زیباشناختی و حفاظتی، ضوابط شهری محدودیت هایی را به شهروندان و توسعه دهندگان در یک منطقۀ 
شهری خاص اعمال می کنند که این محدودیت جدید ممکن است، با محدودیت در فضای کسب وکار و 

به تبع آن کاهش احتمال توسعه، به زیان منجر می شود.

هزینه های غیرمستقیم )Indirect costs(: هزینه هایی با اعمال ضوابط و برنامه های توسعۀ شهری به شکل - 
غیرمستقیم )شهری( قیمت زمینی، بهداشت، تغییر کاربری در یک منطقۀ خاص ایجاد می شوند. به عنوان 
مثال با اجرای یک مسیر ساکنان حوزۀ فرادست آن حوزه از ابعاد اقتصادی غیرمستقیم این هزینه ها منتفع 

.)ibid: 9( می شوند

4-7-2. نمونه های داخلی

4-7-2-1. در مطالعات متروی شهر قم و پس از بررسی سناریوهای مختلف، با توجه به شاخص های مختلف 

حمل ونقلی و ترافیکی، سه سناریوی 1،2 و 3 برای برآورد هزینه های اجرایی )ساخت و بهره برداری( انتخاب شدند. 
سناریوی شمارۀ 1 با عنوان A و سناریوهای شمارۀ 2 و 3 با توجه به مشترك بودن بخشی از دو سناریو )قسمت 

شمالی مسیر این دو سناریو( به ترتیب با نام های B1 و B2 نام گذاری شدند.

انجام مرحلۀ  آن، مدت  در  است که  انتهای طرح، سال 1416  و سال  ابتدای شروع طرح، سال 1386  سال 
مطالعات سه سال، مرحلۀ ساخت، آماده سازی و خرید تجهیزات الزم هفت سال و مرحلۀ بهره برداری از قطار سبک 
شهری بیست سال در نظر گرفته شده است. با توجه به دالیل مختلف، ممکن است، پروژه دقیقًا در این بازه های 
زمانی به اتمام نرسد و دیرتر یا زودتر از موعد پایان یابد، فرض می شود که حدود 20 درصد تغییر در مقادیر این 

سال ها رخ دهد که با توجه به این مطلب، اعداد فازی مثلثی زیر به دست می آید:
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دورۀ ساخت: )4/8، 7، 6/5( سال- 

دورۀ بهره برداری: )24، 20، 16( سال- 

مقدار 20 درصد یک فرض است که می تواند با توجه به شرایط مختلف از فرضیات دیگری نیز استفاده کرد. در 
صورتی که در دوران ساخت، مدیریت صحیحی بر پروژه اعمال نشود، ساخت پروژه به تعویق خواهد افتاد؛ همچنین، 
در دوران بهره برداری در صورتی که تعمیر و نگه داری به موقع انجام نشود، دورۀ عمر پروژه کاهش می یابد. عکس 
این دو هم ممکن است، اتفاق بیافتد.از آنجا که شروع مطالعات متروی قم سال 1386 است، در این پژوهش فرض 
رخ  فعلی  در شرایط  آنچه  در خصوص  اطالعاتی  و  است  اقتصادی، سال 1386  ارزیابی  انجام  زمان  که  می شود 
می دهد، در دست نیست؛ یعنی در این پژوهش، عملکرد تحلیل اقتصادی در شرایط عدم قطعیت با استفاده از نظریۀ 

مجموعه های فازی سنجیده می شود.

در گزارش ارزیابی اقتصادی متروی قم، نرخ بهره در طول مدت ساخت و بهره برداری این پروژه، ثابت و یکسان 
فرض نشده است؛ بلکه دو نرخ متفاوت یکی برای دورۀ ساخت و دیگری برای دورۀ بهره برداری در نظر گرفته 

می شود:

* نرخ بهره از سال 1389 )شروع ساخت( تا سال 1396 )آغاز بهره برداری(: نرخ بهره، با در نظرگرفتن نرخ سود 
خالص اوراق مشارکت ملی )اوراق قرضه(، در طول دوران ساخت 1389 تا 1396، 5 درصد منظور می شود.

با توجه به اینکه نرخ بهره به رشد اقتصادی کشور بستگی دارد، تغییرات آن کم است؛ بنابراین، میزان 10 درصد 
تغییر برای فازی کردن این نرخ در نظر گرفته می شود که با توجه به آن، نرخ بهره فازی )5/5، 5، 5/4( در دورۀ 

ساخت به دست می آید.

* نرخ بهره از سال 1396 تا سال 1416 )دورۀ بهره برداری( این نرخ در طول دورۀ بهره برداری برابر 9 درصد 
فرض می شود. با فرض 10 درصد تغییر در این نرخ، نرخ بهره فازی )9/9، 9، 8/1( به دست می آید.

* مجموع هزینه های پروژه و انتخاب سناریوی برتر:

در این قسمت با تفاضل تمامی فایده های به دست آمده از اجرای پروژۀ متروی قم از تمامی هزینه های انجام شده 
برای آن، عددی فازی به دست می آید که با مقایسه آن ها، سناریوی برتر انتخاب می شود. در جدول 2 مجموع مقادیر 
هزینه ها و فایده ها که تبدیل به ارزش یکنواخت سالیانه شده است، نشان داده می شود. این مقادیر شامل هزینه های 
مستقیم احداث و بهره برداری سیستم مترو و فایده های ناشی از کاهش زمان سفر، مصرف بنزین، مصرف گازوئیل 
و آلودگی هوا هستند، در این جدول، از رابطۀ )18( استفاده می شود و مقادیر هزینه با عالمت مثبت و مقادیر فایده 
با عالمت منفی وارد محاسبات می شوند. البته توجه شود که تفاضل فایده ها از هزینه ها با جبر فازی انجام می شود؛ 
بنابراین، در پایان این ارزیابی اقتصادی، سه عدد به دست می آید؛ بنابراین، می توان هر سه سناریو را اولویت بندی 

کرد. این مسئله در جدول زیر دیده می شود.
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با توجه به این روش، به ترتیب اولویت، سناریوهای A ،B2 و B1 به عنوان سناریوهای برتر انتخاب می شوند؛ 
البته هزینه هایی که در این جدول دیده می شود، هزینه هایی است که اثر عدم قطعیت در نرخ بهره، نرخ تورم، نرخ 
تبدیل ارز و عدم قطعیت های ناشی از سوءمدیریت و ناشناخته های کشور در آن دیده شده است. عدد نهایی تفاضل 

فواید از هزینه های این سناریوها در شکل 4 دیده می شود.

جدول 16. ارزش یکنواخت سالیانۀ مجموع همۀ هزینه ها و فایده های سناریوها در دورۀ بهره برداری )میلیارد ریال(

منبع: عباس تبار و دیگران، 1393: 131

همان طور که در این شکل دیده می شود، مجموع هزینه های نهایی سناریوی A از سناریوی B2 و مجموع 
هزینه ای سناریوی B2 از سناریوی B1 کمتر است و به همین ترتیب سناریوهای برتر مشخص می شوند. نکته ای که 
می توان در این شکل دید، این است که بازه ای که محدودۀ هرکدام از این سناریوها بر محور x را مشخص می کند. 
در سناریوی A کمتر از سناریوی B2 و این سناریو کمتر از سناریوی B1 است و این به این معناست که در صورتی 
که بدترین شرایط در خصوص عدم قطعیت پیش آید، بیشترین هزینه ای که در سناریوی A باید انجام شود، از 
دیگر سناریوها کمتر است، درحالی که اگر همین شرایط برای سناریوهای دیگر رخ دهد، هزینه های سناریو، افزایش 
زیادی خواهد داشت. نکتۀ دیگری که می توان از این شکل دریافت، این است. در صورتی که شرایط بدبینانه برای 
گزینۀ B2 رخ دهد، هزینه های آن تا حدود 5 برابر مقدار وسط )مودال( آن افزایش می یابد که این به آن معناست 

که انتخاب سناریوی B2 با ریسک زیادی روبه رو است.

اگر بدترین شرایط عدم قطعیت سناریوی A پیش بیاید و هزینه های این پروژه به سمت مقادیر راست این عدد 
فازی میل کند و در همین حال، بهترین شرایط عدم قطعیت )عدم قطعیت کم( برای سناریوی B2 رخ دهد، آنگاه 
برقرار است که  این مسئله در صورتی  البته  A است؛  از سناریوی  اقتصادی تر  B2 به صرفه تر و  انتخاب سناریوی 
این دو سناریو مستقل از هم باشند و پارامترهای مؤثر در تغییر هزینه های یک سناریو، مستقل از پارامترهای تغییر 

هزینه های سناریوی دیگر باشد. همین حالت می تواند، بین سناریوهای B2 و B1 اتفاق بیفتد.

جدول 17. مقایسۀ بین نتایج نهایی سناریوها و انتخاب سناریوی برتر )میلیارد ریال(

منبع: عباس تبار و دیگران، 1393: 132
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شکل 1. نتیجۀ مقایسۀ سناریوها )مقایسۀ سناریوهای A و B2 در سمت راست و مقایسۀ سناریوهای B1 و B2 در سمت چپ(
منبع: عباس تبار و دیگران، 1393: 132

همان طور که در این شکل دیده می شود، از آنجا که در ارزیابی قطعی پروژۀ قم، اثر نرخ بهره، نرخ تبدیل ارز، 
از  شرایط عدم قطعیت موجود و مواردی مانند آن در نظر گرفته نشده است، هزینه های برآوردشده در آن کمتر 
روش فازی است. همچنین، با توجه به نتایج، دیده می شود که سناریوی A از دیگر سناریوها، هزینۀ کمتری دارد و 
همچنین، در صورت اتفاق افتادن شرایط بدبینانه، تغییرات هزینه های آن به اندازۀ سناریوهای دیگر نیست و بنابراین، 

به عنوان سناریوی برتر انتخاب می شود )عباس تبار و دیگران، 1393: 139-132(.

4-5-2-1. در سال 1391، طرح امکان سنجی احداث باغستان شهرستان همدان در مشاور »شارستان طرح « 

به مدیریت نگارنده در دست تهیه و اجرا بود و هدف از اجرای این پروژه توسعۀ مدیریت شدۀ مراکز اقامتی موقت 
آخر هفته و با هدف ارتقای کیفیت پوشش گیاهی محیط زیست توسط مردم و بخش خصوصی در محدودۀ شهر بود 
و برای این منظور، بنیاد مسکن و فرمانداری به عنوان کارفرما یک زمین 108 هکتاری از اراضی ملی را در محدودۀ 

حریم شهر همدان به جهت این پروژه در نظر گرفتند.

به همین منظور قبل از برنامه ریزی و طراحی جزئیات پروژه، مشاور تصمیم گرفت، بعد از ارائۀ طرح کلی یک 
ارزیابی هزینه - فایده به انضمام ارزیابی هزینه - اثربخشی از این پروژه را ارائه کند تا قبل از هرگونه اقدام عمرانی 
عجوالنه، توجیه پذیری اقتصادی پروژه و آثار اجتماعی و زیست محیطی آن را سنجش و ارزیابی دقیق قرار می دهد، 
را  مشاور  عادت  طبق  که  شهرداری  و  فرمانداری  مسکن،  بنیاد  وقت  مسئوالن  از  بسیاری  میل  برخالف  درست 

به تعجیل در تهیه و ارائۀ نقشه ها و مدارك وادار می کنند.
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شکل 2 و 3. سایت پروژۀ باغستان شهرستان همدان

منبع: مطالعات مشاور شارستان طرح، 1391

سایت مورد نظر در نهایت قرار بود، به شکل یک طرح تفکیکی از قطعات بین 1000 تا 2000 متر ارائه شود 
که این قطعات برای ایجاد یک فضای اقامتی باغی با سطح اشغال 10 درصد برای واحدهای اقامتی موقت استفاده 
شود که برای درآمدزایی سرمایه گذار بخشی از حاشیۀ این سایت به شکل یک پروژۀ گردشگری پذیرایی و قسمتی 

از آن به شکل فضای اقامتی مانند هتل و فضاهای وابسته اختصاص داده خواهند شد.

مشاور در بررسی مالکیت های محدوده پروژه متوجه شد که قسمتی از محدودۀ پیشنهادی طرح با مساحت 24 
هکتار مالک خصوصی دارد و برای اجرای پروژه الزم است، این نکته در نظر گرفته شود؛ لذا مشاور تصمیم گرفت 

که سه سناریو اقتصادی برای طرح در نظر بگیرد:

سناریو اول: کسب رضایت مالکین محلی با خرید زمین های مورد نظر در ابتدا با پرداخت قیمت منطقه ای - 
زمین و در این سناریو 360 قطعه تفکیک شده داریم.

سناریو دوم: اصالح محدودۀ پروژه با سایت جدید و حذف مبلغ خرید زمین، حدوداً 300 قطعه تفکیک شده - 
در این سناریو وجود دارد.

سناریو سوم: در نظرداشتن محدودۀ کسرشده در کلیت طرح با امکان خرید در آیندۀ دور توسط سودی که - 
از طرح کسب می شود.

برای دو سناریو اول بازۀ زمانی پنج ساله و برای تحقق سناریو سوم بازۀ زمانی ده ساله پیش بینی شده بود و 
طراحی کار به نحوی بود که واحدهای اقامتی و گردشگری از سال چهارم به بعد درآمدزایی داشته باشند و از سال 

چهارم هم فروش و قیمت گذاری به روز قطعات تفکیک شده شروع شده باشد.



65 ارزیابی اقتصادی پروژه های شهری با تحلیل هزینه - فایده

شکل 4. مالکیت های طرح باغستان
منبع )همان(

ارائه شد. رنگ سفید محدوده های  با دو رنگ مختلف  این دو محدوده  در طرح تفکیکی کلی که تهیه شد، 
تفکیک شده بدون مشکل مالکیت است و رنگ زرد محدوده هایی هستند که مسئلۀ مالکیت آن ها باید حل شود.

شکل 5. طرح کلی تفکیک پیشنهادی باغستان در حالت های مختلف
منبع: )همان(

از طرفی یکی از مهم ترین چالش های فرا روی پروژه نحوۀ تأمین آب بود که با محاسبۀ میزان مصرف آب مورد 
نیاز باغستان و با توجه به تنش آبی کلی کشور مشاور، سه گزینۀ مختلف برای آن در نظر گرفت:
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الف: خرید چندین چاه برای تأمین آب مصرفی )اختصاص دادن 1/5 برابر آب چاه های کشاورزی مصرفی - 
شهر کوچک مریانج در مجاورت سایت پروژه، برای احداث و توسعۀ باغستان(

ب: خرید حق آبه از روستاهای اطراف و محاسبه کردن این پروژه به عنوان یک سکونتگاه نیازمند آب )اقدام - 
درازمدت و نیازمند تعامل اجتماعی در الیه های مدیریتی با حوزه های فرادست(

ج: خرید یک زمین در نزدیکی سایت و ذخیره نمودن آب مازاد ماه های آبان تا فروردین توسط ایجاد یک - 
مخزن و استفاده از آن در ماه های اوج استفاده )راه حل جایگزین در صورت محقق نشدن مورد ب، اقدامی 

درازمدت است.(

برای این سه سناریو می توان هزینه ها را به سادگی محاسبه کرد )ارقام به میلیون تومان و براساس هزینه های 
سال 91 است(.

جدول 18. محاسبات هزینه - فایدۀ طرح باغستان شهرستان همدان

سناریو 3سناریو 2سناریو 1مقادیر

هزینه ها

4000010000خرید زمین

تأمین آب

200018002600خرید حق آبه

600550600خرید چاه

606060خرید زمین در پایین دست برای استقرار منبع

150150150هزینۀ  ایجاد منبع آب

400400400هزینۀ ایجاد تصفیه خانۀ آب

150013501900هزینۀ احداث دیوار به دور زمین

420420420هزینۀ خدمات مهندسی

9500710011000هزینۀ آماده سازی

780050009000هزینۀ احداث شبکۀ زیرساختی تا جلو قطعات

150150150هزینۀ احداث ساختمان های عمومی

164012501800هزینۀ تجهیز عرصه های عمومی

هزینۀ احداث واحدهای گردشگری و اقامتی ویژه برای درآمدزایی 
250025002500سرمایه گذار

100010001000هزینۀ سالیانه واحدهای گردشگری اقامتی

327202273047580کل هزینه ها )میلیون تومان(

درآمد

360003000045000درآمد حاصل از فروش قطعات

درآمد سالیانه حاصل از فعالیت واحدهای پذیرایی گردشگری
150015001500)حداقل(

400040004000درآمد سالیانه حاصل از واحدهای اقامتی )حداقل(

460004000077500کل درآمد )بعد از بازۀ زمانی افق طرح(
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سناریو 3سناریو 2سناریو 1مقادیر

152801927029920سود بعد از بازۀ زمانی پروژه

ارزیابی های 
کنترل گر

NPV

780.95-780.95-4638.1-سال 1

2140.58-2140.58-2140.58-سال 2

8206.45-8206.45-7774.54-سال3

12386.1911275.1411275.14سال 4

18079.6616342.4916342.49سال5

سال6

--

0

616.89سال7

1234.3سال8

2782.04سال 9

11484سال 10
IRR0/0930/160/13
PBP4/714/438/67
ROI0/470/850/63

منبع: مطالعات مشاور

نصیب  کمتری  سود  اول،  سال  پنج  زمانی  بازۀ  در  اول  گزینۀ  سود،  میزان  به لحاظ  فوق،  تحلیل  به  توجه  با 
سرمایه گذار می کند و گزینۀ دوم و سوم در پنج سال اول به لحاظ سود یکسان هستند و گزینۀ سوم که قرار است، 
فاز دوم آن با سود حاصل از سرمایه گذاری هدایت شود، می تواند چشم انداز پروژه را با عنوان باغستان محقق کند 

و سود بیشتری حاصل کند.

با روش ارزش خالص فعلی وقتی پروژه ها را باهم مقایسه می کنیم، متوجه می شویم که تا سال سوم هیچ سودی 
از پروژه ها به دست نمی آید، ارزش خالص فعلی هر سه گزینه منفی است و از سال چهارم که با فروش قطعات و 
آغاز فعالیت واحدهای اقامتی و گردشگری سود به پروژه برمی گردد، این مقدار مثبت می شود و در گزینۀ اول که 
تعداد قطعات تفکیکی فروش رفته بیشتر است، در پایان بازۀ زمانی اول این مقدار تفاوت معنی دار و چشمگیری دارد 
و به لحاظ نرخ بازگشت داخلی گزینۀ دوم موفق تر عمل می کند. به لحاظ زمان بازگشت سرمایۀ اولیه بدون استثنا از 
سال چهارم این زمان شروع می شود، منتهی در گزینۀ دوم این زمان بازگشت سریع تر اتفاق می افتد و نرخ بازگشت 
سرمایه در گزینۀ دوم فاصلۀ چشمگیری با دو گزینۀ دیگر دارد و به نظر می رسد، گزینۀ دوم گزینۀ منتخب به لحاظ 
اقتصادی باشد. با توجه به مطالب فوق، سرمایه گذاری بر ایجاد و احداث باغستان برای سرمایه گذار و کارفرما توجیه 
اقتصادی دارد؛ ولی سود حاصل از این سرمایه گذاری برای کارفرما از سود بانکی کمتر است؛ یعنی حداقل سود 
انتظارشده )مراجعه کنید، به مفهوم نرخ حد نصاب در فصل سوم( و متداول از این طریق تأمین نخواهد شد و این 
نتیجه گیری می تواند هر پروژه ای را ملغی کند؛ ولی با توجه به فشار باالی سیاسی برای انجام یک پروژۀ نمادین 
و با توجه به حساسیت و تأثیرگذاری پروژه بر منابع آبی و اشتغال کشاورزان و باغداران روستایی حوزۀ فرادست 
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پروژه، نیازمند تهیۀ ارزیابی آثار زیست محیطی و اجتماعی تشخیص داده شد و از طریق مشاور به کارفرما پیشنهاد 
داده می شود.

به لحاظ ارزیابی زیست محیطی و شناسایی آثار آن مهم ترین فاکتور تأمین آب مورد نیاز پروژه بود. با توجه به نوع 
پروژه، گونه های مختلف مصرف آب، نحوۀ استفادۀ مردم، بعد خانوار مردم منطقه براساس محاسبات مشاور، میزان 
مصرف آب چنین پروژه ای در آن منطقه به اندازۀ نیاز یک سکونتگاه دائم 1300 نفری است و گزینه های مختلف 

تأمین آب در تبادل نظر با مسئوالن، نمایندگان مردم و اطالعات از وضعیت آبی منطقه مورد بررسی قرار گرفتند.

گرفتن حق آبه از رودخانه ای که پس از تأمین آب چهار روستای باالتر از کنار سایت عبور می کند و وارد شهر 
مریانج در نزدیکی سایت پروژه می شود، از طریق رایزنی و با لحاظ کردن این سکونتگاه به عنوان یک سکونتگاه 
جدید و در الیه های باالی اجتماعی و سیاسی و گمانه زنی از مردم چهار روستای حوزۀ فرادست مطالعه شده قرار 
شد که این گزینه پس از ماه ها مذاکره توسط نمایندگان مشاور، کارفرما و مسئوالن سیاسی و نمایندگان شوراهای 
ِده چهار روستای فوق الذکر رد شد و با توجه به تنش آبی و کم آبی منطقه، مردم منطقه به هیچ عنوان راضی به 
واگذاری قسمتی از سهم آبی خود را که نیازهای اولیۀ خود نظیر تأمین آب شرب، باغداری و کشاورزی به عنوان منبع 
اصلی درآمدی پایدار خویش را با آن برآورده می کنند و عامل بقای آن هاست، به پروژه ای که از نظر آن ها هیچ گونه 
توجیه ندارد، نخواهند شد که کاماًل منطقی بود و این گزینه حتی در صورت فشار مقامات سیاسی باالی استان مانند 
فرمانداری، استانداری که مایل بودند، این پروژه انجام شود، به ایجاد موجی از نارضایتی اجتماعی در بین روستاییان 
ناامنی فراوان در بین ساکنان موقت باغستان شد و این مسائل توسط مشاور به  و جدال های منطقه ای و ایجاد 
کارفرما و مسئوالن تذکر داده شد و عماًل چنین گزینه ای با ایجاد تبعات منفی اجتماعی خودساخته کنار گذاشته شد.

گزینۀ دوم تأمین آب مورد نیاز پروژه از طریق خرید چاه در پایین دست، پمپاژ آن به مکان پروژه و ایجاد منبع 
آب در باالترین نقطه و توزیع وزنی آن در کل پروژه بود. براساس میزان مصرف آب معمولی مورد نیاز پروژه از یک 
سو و همچنین، مطالعه ای که روی وضعیت آب دهی همۀ چاه های کشاورزی منطقه از سوی دیگر انجام شد، باید 
بیش از 1/5 برابر مصرف آب مورد نیاز کشاورزان، یعنی بیش از 34 حلقه چاه در حوزۀ فرادست خریداری شود تا آب 

مورد نیاز پروژه تأمین شود و این به معنای نابودی کشاورزی و باغداری منطقۀ پایین  دست پروژه بود.

یعنی با توجه به این دو عامل ساده و کلیدی تأثیرگذار در ارزیابی زیست محیطی و اجتماعی و ضمن اینکه از 
ارزیابی اقتصادی پروژه نتیجه گرفته شد که سود چشمگیری نصیب سرمایه گذار پروژه نخواهد شد، پروژه به لحاظ 
انجام فاقد توجیه اقتصادی، زیست محیطی و اجتماعی تشخیص داده شد و نظر علمی مشاور پس از کشمکش های 

فراوان به کارفرما و مقامات سیاسی وقت اعالم شد.
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فصل 5: نتیجه گیری

ارزیابی های اقتصادی با توجه به نگاه کمی، دقیق و موشکافانه ای که به جریان گردش مالی، پولی و سرمایه ای 
در پروژه های شهری و کاًل در مسائل اجتماعی و سیاسی دارد، می تواند خروجی های روشن، شفاف و قابل اتکا 
برای سازوکار و فرآیند این جریان ارائه کند و این خروجی ها عدد و رقمی با حداقل فهم ساده از اصول اقتصاد 
برای تصمیم سازان و تصمیم گیران می تواند پایه ای محکم و غیرقابل تردید برای تصمیمات اقتصادی، اجتماعی و 
سیاسی قرار گیرد و به راحتی می تواند برای ایشان تبیین کند که چرا برخی سرمایه گذاری ها و پروژه ها موفق است 

و دیگری خیر.

باید یادآور شد که ارزیابی های اقتصادی ارزیابی جامع نیست و یک نوع ارزیابی کمی و جزئی است که بخش 
اقتصاد پروژه یا اجتماع را از زاویۀ اقتصادی مورد ارزیابی و تحلیل قرار می دهد و برای جامعیت ارزیابی الزم است، 
اجتماعی،  آثار  فهم  برای  و  تلفیق شود  و...  کالبدی  زیست محیطی،  اجتماعی؛  کیفی  ارزیابی های  با  ارزیابی  این 

زیست محیطی نیازمند تکمیل این ارزیابی ها با سایر ارزیابی های دیگر هستیم.

ارزیابی هزینه - فایده یکی از ساده ترین ارزیابی هایی است که هر سرمایه گذار به شکل منطقی از پروژۀ خویش 
در ذهن خویش دارد و حال نوع پروژه می تواند راه اندازی یک کسب وکار کوچک باشد یا یک سرمایه گذاری بزرگ 
انرژی  نیروگاه  یک  احداث  مانند  ملی  پروژۀ  یک  یا  تاریخی  بافت  بازآفرینی  یا  خرید  مرکز  احداث  مانند  شهری 
خورشیدی. به شکل ساده به دنبال آن است که کشف کند، آیا مقدار خاص هزینه و سرمایه گذاری در آن پروژه 
نیاز است؟  از آن پروژه مورد  برای سودآوری مطمئن  یا خیر؟ چه مقدار سرمایه  را خواهد داشت  سودآوری الزم 
سودآوری آن به چه میزان است؟ منافع مستقیم و غیرمستقیم این سرمایه گذاری چیست و تا چه میزان است؟ ولی 
این نوع ارزیابی قصد دارد، این فرآیند ذهنی را به شکلی شفاف تر بیان و ترسیم کند و ماهیت این ارزیابی با توجه 
نیاز برای  افزایش اعتبار تصمیم گیری و در صورت  اندازه گیرانه است و برای  به مطالب گفته شده بسیار کمی و 
اندازه گیری داده های اجتماعی و زیست محیطی می تواند تمامی هزینه های مستقیم و غیرمستقیم آن ها اندازه گرفته 
شوند یا روش هایی برای اندازه گیری آن ها ابداع شوند و به نوعی یک ارزیابی کل گرایانۀ هزینه - فایده ارائه شود؛ 
ولی این کار با توجه به عدم اشراف ما برای تسلط بر همۀ مسائل و وجود مسائل غیرقابل اندازه گیری در اجتماع و 
محیط زیست همیشه به راحتی نیست و در واقعیت مسائلی وجود دارد که غیرقابل قیمت گذاری هستند و به همین 
دلیل در بسیاری موارد الزم است، ارزیابی کمی هزینه - فایده به انضمام تعدادی کیفی ارزیابی هزینه - اثربخشی یا 
ارزیابی آثار اجتماعی و زیست محیطی انجام شود. تفاوت ارزیابی هزینۀ اثربخشی با ارزیابی های آثار در این است که 
این یک ارزیابی اقتصادی است که سعی دارد، تأثیر مسائل اقتصادی و پولی را بر مسائل زیست محیطی و اجتماعی 

بررسی کند؛ ولی آن دو نوع ارزیابی به دنبال اندازه گیری آثار جامع از محیط جامعه هستند.

نکتۀ دیگری که مهم است، باید این ارزیابی اقتصادی و علمی را از مناقشات سیاسیون تا سرحد امکان دور نگه 
داشته شود و از ارائۀ ارزیابی های سفارشی برای توجیه تصمیمات غلط برخی مدیران خودداری شود و الزم است، 
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بدنۀ نظارتی مدیریت شهری )شورای شهر و مراکز مطالعاتی و اتاق های فکر(، به شهرداری ها به عنوان یک مصوبه 
الزام کنند که تمامی پروژه های شهری با این روش ارزیابی دقیق شوند و شهرداری ها به دور از جار و جنجال ملزم 

شوند تا پاسخ سؤاالت زیر را به خوبی و شفافیت در هر موردی ارائه کنند.

چه منافع مستقیمی از این هزینه عاید خواهد شد؟ چه منافع غیرمستقیمی از این هزینه عاید خواهد شد؟ آیا - 
منافع حاصل شده نسبت به هزینه های حاصل شده بیشتر است؟

اگر هزینه انجام نشود، چه زیان هایی واقع خواهد شد؟- 

اگر این اقدام ضروری است، آیا گزینۀ کم هزینه تری برای انجام آن وجود دارد؟ گزینه های موازی و کم - 
خطرتر برای محیط زیست و اجتماع و سالمت مردم چیست؟

آثار زیست محیطی و اجتماعی قابل اندازه گیری اقتصادی این پروژه چیست؟ آثار غیرقابل اندازه گیری پروژه - 
چیست؟

طرح سؤاالتی از این دست سرمایۀ شهری و حتی ملی را به سمتی سوق خواهد داد که در عین تأمین منافع 
پایدار اقتصادی، منافع زیست محیطی و اجتماعی را هم در توسعۀ شهری مد نظر قرار دهد و پایداری شهری را 
به عنوان یک هدف در درازمدت بسترسازی کند و از اقدامات یک جانبۀ اقتصادی، ترافیکی که به شیوه ای شتاب زده 
و بعضًا سیاسی، فقط منافع کوتاه مدت اقتصادی را مدنظر دارند، جلوگیری شود و هم اینکه کارشناسان و مسئوالن 
و مدیران متوجه شوند، هر تصمیمی در شهر تبعات و آثار اقتصادی دارد و باید قبل از انجام شدن هرگونه تصمیم 

این منافع و تبعات دیده شوند.
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