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ارزیابی اقتصادی طرح ٌای حمل َ وقل وگرشی چىد جاوبً اضت
کً ضعی دارد بً تمامی مىافع َ ٌسیىً ٌایی کً با احداث یک
طرح حاصل می شُد با دید کمی وگریطتً َ درباري آن قضاَت کىد
 .در ایه تحقیق ارزیابی اقتصادی راي اودازی خط راي آٌه
اصفٍان _شیراز مُرد بررضی قرار گرفتً اضتٌ .دف اصلی ایه
تحقیق  ،ارائً وتایج ارزیابی اقتصادی َ مالی پرَژي احداث خط
راي آٌه اصفٍان _ شیراز َ ویس معرفی آحار اقتصادی آن می
باشد  .در ابتدا ضمه معرفی خصُصیات مىطقً مُرد مطالعً َضعیت
مطیرٌای آن مُرد مطالعً قرار گرفتً َ در ادامً بً ارزیابی
طرح با اضتفادي از دادي ٌایی کً با کمک اداري کل راي آٌه
ٌای اضتان اصفٍان َ اضتان فارش ،شرکت حمل َ وقل زبر ضاخت
راي آٌه ،شرکت زیر ضازی َ تراَرش ،اداري کل راي َ شٍر ضازی
اضتان اصفٍان َ اضتان فارش  .... ،جمعآَری گردید  ،پرداختً
َ ضپص تجسیً َ تحلیل ٌسیىً فایدي طرح شامل ٌسیىً عملیات َ
مىافع ریالی حاصلً از حیج صرفً جُیی ( کاٌش ) در مصرف ضُخت
 ،کاٌش زمان ضفر  ،کاٌش میسان تصادفات َ خطارات حاصلً مُرد
بررضی قرار می گیرد.
کلید َاژي ٌا  :ارزیابی اقتصادی  ،ارزیابی مالی  ،تقاضای
بار َ مطافر  ،حمل َ وقل ریلی
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