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 هاهراهنمای تدوین مقال

ی با های مختلف کارشناسمشکالتی باشد که کارشناسان در رشته مسائل و موضوع مقاله در ارتباط با .1
 .ها روبرو هستندآن

 .ها و تحقیقات نویسنده )یا نویسندگان( باشدمقاله حاصل مطالعات، تجربه .2

یک از نشریات )یا مجموعه یا در هیچیک از نشریات )داخلی یا خارجی( ارسال مقاله قبال برای هیچ .3
 .باشدها( چاپ نشدهمقاالت همایش

به باال( نوشته شود. برای متن فارسی  2007های )ترجیحا ویرایش Wordافزار مقاله بااستفاده از نرم .4
و فونت  Times New Romanو برای متن انگلیسی از قلم  13با فونت   B Nazaninاز قلم 

 .استفاده شود 12

 .تایپ شده باشد Wordافزار ها فقط با نرمه فرمولکلی .5

پس از  .فرستاده شودارسالی باید پس از ثبت نام نویسنده در سایت دوماهنامه، ازطریق سایت  ۀمقال .6
 ۀرونیکی نویسندالکت نشانیها به دریافت فایل الکترونیکی مقاله، فرآیند بررسی، داوری و سایر پیگیری

 .شودمقاله ارسال می

 .آورده شود پانویسصورت ها بهداشتیاد .7

و از تکرار  ( آورده شودغیرفارسیبه ترتیب حروف الفبا )ابتدا فارسی و سپس  ،فهرست منابع جداگانه .8
 .نماییدمنابع خودداری 

 :در ذکر منابع از الگوی زیر استفاده شود .9

 .ناشر: نشر محل. کتاب نام(. نشر سال) نویسنده نام خانوادگی، نام: شدهتألیف کتاب .9-1

، دوره یا جلد،)شماره نام نشریهنام نویسنده )سال نشر(. عنوان مقاله.  خانوادگی، نام: مقاله .9-2
نشریه(: شماره صفحات مقاله. ارجاع به صورت کامل همراه با ذکر شماره و سال انتشار و 

در ارجاع فارسی و موارد مشابه در ارجاع « و دیگران»شماره صفحه باشد و از نوشتن لفظ 
 تین خودداری شود.ال

ام . نام و ننام کتاب به فارسیشده: نام خانوادگی، نام نویسنده. )سال تألیف(. کتاب ترجمه .9-3
 خانوادگی مترجم. محل نشر: نام ناشر.

 باشد. (صفحه 15چهار هزار کلمه )ها و شکل هاجدولبا منابع،  هامقالهحداکثر حجم  .10

 یسنده است.مسئولیت صحت و سقم مطالب مقاله به عهده نو .11

 .بگیرندتماس  22909033 ۀبا شمار هامقالهپیگیری  برایشود از نویسندگان محترم تقاضا می
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 عالیشورای خبرهای

 
 ییبهنام عمو) رهیمد ئتیه سیحضور رئ*

( یدریمحمدلقمان حاز اعضاء ) یکی( و ییرضا
 ۀس، در جل کانون کارشناسان کردستان ۀریمد ئتیه

 ئتیه سیحضور رئ زیو ن یعال یشورا 22/01/98

 ۀریمد ئتیاز اعضاء ه یکی( و یرثقفی)ام رهیمد
 یشورا 12/02/98 ۀدر جلس زد،یکانون کارشناسان 

 مربوط یهامبتالبه کانونکه در خصوص  یعال
 کردند. نظربحث و تبادل

 

 

  

 طهماسب مظاهری، امیرثقفی، میرداوود محامد خسروشاهیاز راست: 

 

 تعیین خسارت ۀنشست تخصصی نحو

 محمدلقمان حیدری، بهنام عمویی رضاییاز راست: داریوش بازگیریان، 

 

بر  کردند و ارینشست استقبال بس نیحاضران از ا
کنندگان انجام شرکت نیکه ب یایاساس نظرسنج

 شد و آموزنده برآورد اریو بس دیدوره مف نی، اشد
 یهاها و در رشتهآن را در استان یحاضران برگزار

 .کردند پیشنهاد گرید

 نییعت ۀنحو»با عنوان  ینشست تخصص یبرگزار*
 ۀمیقانون ب 8 ۀماد 5،  4، 3 یهاخسارت تبصره

)افت(  متیشخص ثالث و کسر ق یاجبار
 ئتیه یبا حضور رؤسا «یسوار یخودروها

( ینیزم یموتور یۀ)امور وسائط نقل 5روه گ ۀسیرئ
 ییفایاست اسعد یسراسر کشور با سخنران یهاکانون

 .یعالیدر محل شورا 07/02/1398 خیاردر ت

 اسعد استیفایی
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و مشاوران  هاونیسیکم یاعضا ییگردهما*
 یهاوهگر یو فن یعلم یهاتیصالح صیتشخ

در ساعت پانزده روز دهم  ،یعالیشورا ۀگاندوازده
 رمقدمیتن، و با خ 143با حضور  بهشت،یارد

یشورا یارتباطات و روابط عموم ریمشاور و مد
 .در تاالر اجتماعات کانون تهران آغاز شد ،یعال

 جادیا ییگردهما نیا یاز برگزار یاصل هدف
 یاعطا یهاوهیدر ش یو هماهنگ هیرووحدت
ان در کانون تهر سیبود. رئ انیبه متقاض تیصالح
 یفن و یکرد که به سوابق علم دیخود تأک یسخران
و  لیتحل شانیها، گزارشکنیدافراد توجه  ۀو تجرب

 تیبشود، و از ضرورت و اهم قیدق یبررس
 .دیغافل نشو یحضور یهامصاحبه

 یاز بازنگر یگزارش زین یعال یشورا سیرئ
ه ک یو مراحل یسان دادگسترقانون کانون کارشنا

ارائه کرد و در خصوص  ،شده است یتاکنون ط
 یعلم زیتجه ۀنیدر زم ژهیوبه ها،تیصالح یاعطا
، و برند ،یکارشناسان در آن چه به دانش فن یو فن
سخن گفت،  شود،یمربوط م رمشهودیغ یهاییدارا
و  هادگاهیحاضران دعوت کرد که د زو ا

 .منعکس کنند یعال یوراخود را به ش یشنهادهایپ

 زیاز کارشناسان حاضر ن یجلسه برخ نیا در
 ۀمقول ۀدربار ژهیوو مواضع خود را، به هادگاهید

 .ابراز کردند ها،تیصالح یاعطا

ه که ب هاونیسیکم یاحکام اعضا ییگردهما نیا در
 .دش عیبود، توز دهیرس یعال یشورا سیرئ یامضا
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 ما با آنمدرن و رابطه  یابیارز

 

 

 

 
 

 خدمات ارزیابی و مخاطبان آن ۀ. دامن1
اهمیت خدمات ارزیابی و توان  اثباتدر ابتدا برای 

های گوناگون تالش تأثیرگذاری آن در عرصه
 ۀخدمات و جامع ۀنفوذ و دامن ۀحوز کنممی

مخاطب خدمات ارزیابی را تشریح کنم تا مشخص 
ی در شود جایگاه اجتماعی و اداری خدمات ارزیاب

اقتصادی و اجتماعی در چه سطح و حدی  ۀعرص
ابی یافته ارزیدر بسیاری از کشورهای توسعه است.

عنوان شود و آن را بهای تلقی میامری حرفه
گیری کارکنند که مستعد بهبندی میای طبقهحرفه

و استفاده شایان برای رفاه عمومی است و در طول 
که از خدمات هایی زمان مخاطبان، افراد، و گروه

برند، در حال افزایش هستند؛ ارزیابی سود می
در  های زیرتوانیم به افراد و گروهعنوان نمونه میبه

های ارزیابی اشاره جایگاه مخاطب و هدف موضوع
 کنیم:

 ؛گذاریگران و مشاوران سرمایهتحلیل 
 بانکانجمن هادها، و  های اطالعاتی ها، ن

به انجمن مانمربوط  ای هها و ساااااز
ها و کارشاااناسااای و ارزیابی، دانشاااگاه

 ؛هاهلدینگ
 گران، کارگزاران، و کارشناسان بیمه

 ؛صنعت بیمه
 ؛ییقضات، وکال، داوران، و دستگاه قضا 
 ؛های اعتباریها و مؤسسهبانک 
 ؛صاحبان و مدیران واحدهای اقتصادی 
 ؛های مالیاتیها و ادارهمقام 

 

 های های بازنشستگی و شرکتصندوق
 ؛گذاریهسرمای

 نفعان و متخصصان امور انحصار ذی
 ؛وراثت

  برخی نهادهای خاص همانند سازمان
 ؛سازیخصوصی

 های های کارگزاری و شرکتشرکت
 ؛تأمین سرمایه

 ؛ وسازمان بورس و نهادهای مشابه 
 نفعان و طرفین انواع دعاوی خانوادگی ذی

 .و شرکتی
دامنه و تنوع خدمات ارزیابی در حال گسترش  
از خانواده گرفته تا امور )های متنوعی حوزه .است

ها، و انواع خدمات شرکتی و کشوری، انواع داوری
نیازمند خدمات کارشناسی و ارزیابی هستند؛  (فنی

 توان به موارد زیر اشاره کرد:عنوان نمونه میبه

  های اقتصااااادی برای حد یابی وا ارز
نافع  خریدوفروش ساااهام و عالئق و م

 ؛مالکیت
  صادی برای ادغام، ارزیابی واحدهای اقت

 ؛تفکیک، تجزیه، و تملک
 وفصاال دعاوی بین منظور حلارزیابی به

یا ذی کا  نه اختالف شااار عان هرگو نف
 ؛ازجمله دعاوی خانوادگی

 سائل مربوط ارزیابی برای حل صل م وف
ثت، و تقسااایم  به ارث، انحصاااار ورا

 ؛ماترک

 ناصر محامی    

 حسابدار رسمی

 یاقتصاد و علوم مال زۀدر حو پژوهشگر
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  ارزیابی برای تخصیص ارزش خرید
های بین دارائیهای اقتصادی بنگاه

 ؛گوناگون
  ارزیابی ضرر و زیان ناشی از نقض

قراردادها و توافقات دوجانبه و 
 ؛چندجانبه

 های های بیمه و زیانارزیابی زیان
 ؛حوادث طبیعی و غیرطبیعی

  ارزیابی ادعاهای مربوط به نقض حقوق
االمتیاز و مالکیت، حق اختراع، و حق

 ؛های فکریارزیابی دارایی
 های غیرمالی واع داراییارزیابی ان

های منظور گزارشگری مالی به ارزشبه
 ؛روز

 منظور تجدید سازمان و مسائل ارزیابی به
 ؛مربوط به انحالل و توقف فعالیت

 گذاری و ارزیابی تجدید سرمایه
 ؛های جبرانیطرح

 ؛های آپشن و اختیار سهامارزیابی طرح 
 های مشارکت کارکنان در ارزیابی طرح

 ؛اممالکیت سه
 های غیرمالی ها یا داراییارزیابی شرکت

 ؛برای تعیین سقف اعتباری و نظایر آن
 ها های غیرمالی شرکتارزیابی دارایی

برای افزایش سرمایه و خروج از ذیل 
 ؛ وقانون تجارت 141 ۀماد

 های غیرمالی برای ارزیابی انواع دارایی
خریدوفروش، معاوضه، جبران خسارت، 

 و ... تعیین ارزش وثیقه،
انواع خدمات  ۀهم دامن کنید کهمالحظه می

مخاطبان آن بسیار گسترده و  ۀارزیابی و هم دامن
در کشور ما نیز تقاضای خدمات  .چشمگیر است

های تدریج گروهارزیابی رو به گسترش است و به
های جدیدی که جدید مخاطب و همچنین حیطه
 نبه متقاضیان ای ،نیازمند خدمات ارزیابی هستند

خود خودیشود و این امر بهخدمات اضافه می
مؤید افزایش اهمیت خدمات ارزیابی و لزوم توجه 

 بیشتر بدان است.

 . ضوابط، استانداردها، و رهنمودهای ارزیابی2
های مهم نظام ارزیابی در کشور ما یکی از تفاوت

ارزیابی برخورداری  ۀو کشورهای مرجع حرف
آن کشورها از نهادهای ارزیابی و کارشناسی 

استانداردهای ارزیابی، آیین  مانندای، ضوابط حرفه
ای، ضوابط گزارشگری و مستندسازی، رفتار حرفه

گونه که و تعریف فرایندهای ارزیابی است. همان
ته یافگفته شد، در بسیاری از کشورهای توسعه

ای تلقی های آن امری حرفهشاخه ۀارزیابی در کلی
کنند که بندی میای طبقهشود و آن را حرفهمی

شایان برای رفاه  ۀکارگیری و استفادمستعد به
رو ارزیاب ماطابق ضاوابط و عمومی است. ازاین

ای موظف به حمایت نکردن از آییان رفتار حرفه
عنوان کار و متعهد به منافع عمومی بهصاحب

ارزیابان در  از این روینفع ثالث کار است. ذی
نوعی که گاه با توجه به نوع ای متنهادهای حرفه

 ۀکار یا منطق ۀتخصص ارزیابی یا هدف و دامن
افته ی شوند، تشکلجغرافیایی از یکدیگر متمایز می

ای مشغول هستند. اهداف و به انجام خدمات حرفه
را  ای مذکورها، و ناهادهای حرفهکانون ،هاانجمن

 توان چنین فهرست کرد:می

o ی ارزیاب ۀتوسااعه، ترویج، و تحکیم حرف
تدوین  ،دهی اعضااااءاز طریق ساااازمان

 ؛و گزارشگری ،استانداردهای ارزیابی
o  تدوین و اجرای استانداردهای آیین رفتار

ای، آموزش مساااتمر، برقراری حرفااه
حان و آزمون له ، وامت های انتشاااار مج

 ؛تخصصی
o  ضاء از طریق فراهم نمودن حمایت از اع

 ؛هاهای علمی و فنی از آنپشتیبانی
o نکای با های جاد  هاد عاتی و ن های اطال

ین  گردآوری و تاادو تخصاااص در  م
تفاااد مورداسااا یی  بنااا یر طالعااات ز  ۀا

ایجاااد امکااان  ب وگران ارزیاااتحلیاال
 ؛ وبه این خدمات ءدسترسی اعضا

o ای و کنترل از طریق اعمال نظارت حرفه
 .های انضباطی و کنترل کیفیتکمیته
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و  تترین عامل تفاوت در کیفیترین و اصلیمهم
های انجام شده در میزان اتکا به نتایج ارزیابی

یافته چیزی جز جا و در جوامع توسعهاین
ها سوی آبای ارزیابی آنبرخورداری جوامع حرفه

؛ ای نیستحرفه ۀجانباز استانداردها و ضوابط همه
 ای و استانداردها ودیگر تشکیالت حرفهعبارتبه

تفاوت در  ای ارزیابی عامل اصلیضوابط حرفه
 هایبه گزارش میزان اعتمادی است کهکیفیت و 

 .توان داشتمی ارزیابی ما و آنان

سلسله رویدادها و حوادثی که فرایند ایجاد و 
تدوین استانداردهای ارزیابی در امریکا را به راه 
انداخت، وضعیت و رویدادهایی بسیار مشابه با 

نکی اوضعیت کنونی ما در رابطه با مطالبات معوق ب
شده در کفایتی وثایق ارزیابیتر بیعبارت سادهیا به

 بانکی بود. در ۀهای دریافت شده از شبکقبال وام
 ۀهای رهنی، در اواسط و اواخر دهطی بحران وام

های هشتاد میالدی در امریکا، کنگره اعتبارات و وام
هایی که مشکوکی را که بر اساس ارزیابی

مستغالت به متقاضیان کارشناسان ارزیاب زمین و 
های مختلف اعطا شده بود، رسیدگی و شرکت

های آنان بسیاری از موشکافانه کرد. طبق بررسی
های پذیر وامها بیش از ارزش تحققاین ارزیابی

های وثیقه شده از آب اعطایی در مقابل دارایی
درآمدند. دقیقاً مشابه وضعیت امروز مطالبات 

ص شد که وثایق معوق بانکی در ایران، مشخ
های اعطایی، عمالً فاقد ارزیابی شده در قبال وام

تناسب الزم با ارزش واقعی ملک مورد وثیقه 
عدم  ۀای در نتیجاند و لذا مسبب زیان عمدهبوده

 ند.ابانکی شده ۀها و مطالبات معوقبازپرداخت وام
های پیش آمده جا سیستم در مقابل مشکلاما در آن

شناسی و و اقدام به آسیبواکنش نشان داد 
شناسی جویی کرد. بر اساس نتایج آسیبچاره

ه آمدمشخص شد که یکی از علل مهم معضل پیش
 اینبود استانداردهای ارزیابی و ضاوابط حرفه
های منطبق با مبانی علمی و منطقی و سایر کاستی

گری در ایناشی از ضعف ضوابط و قواعد حرفه
به این مشکل، در سال ارزیابی است. برای پاسخ 

هشت انجمن و کانون معتبر  ،میالدی 1987

ای ارزیابی در امریکا، از جمله انجمن حرفه
های نیمه اول ( که از سالASAامریکایی ارزیابان )

عنوان یک نهاد فراگیر در سطح امریکا قرن بیستم به
 همراههای ارزیابی فعال است، بهرشته ۀو در کلی

ن دیگر )بیشتر ارزیابان زمین چند انجمن و سازما
ای و مستغالت( اقدام به تشکیل ناااهاد حرفه

 The Appraisalنام بنیاد ارزیابی )فراگیری به
Foundation کردند که سازمانی ملی و )
منظور تدوین و اعمال ضوابط یکسان غیرانتفاعی به

ارزیابی است. هدف این نهاد جدید،  ۀبرای حرف
تدوین استانداردهای هماهنگ  یعنی بنیاد ارزیابی،

و یکسان ارزیابی برای حل مشکل صنعت ارزیابی 
امریکا بنیاد  ۀمیالدی کنگر 1989بود. از سال 

ارزیابی را در جایگاه منبع و مسئول تدوین، 
تجدیدنظر، و انتشار استانداردها و ضوابط ارزیابی 
شناخت و در همان سال این بنیاد اقدام به تدوین 

های تانداردهای یکنواخت روشو انتشار اس
 USPAPطور خالصه ای ارزیابی کرد که بهحرفه

در سرتاسر امریکا  USPAP شود.نامیده می
 ای با پذیرشعنوان استانداردهای ارزیابی حرفهبه

ها، و ها، انجمنسازمان و اکنون عموم مواجه شد
ارزیابی در سرتاسر کشور  ایهتشکیالت حرف

ا متناسب با استانداردها و استانداردهای خود ر
های کنند و حداقلضوابط بنیاد ارزیابی تدوین می

مقرر در این استانداردها را همواره رعایت 
 نمایند.می

تدوین استانداردهای یکسان ارزیابی موفقیت 
یافته بزرگی برای نظام ارزیابی در کشورهای توسعه

 ۀبود و موجب افزایش نفوذ و تأثیرگذاری حرف
بی و اعتبار عمومی ارزیابان شد. با انتشار این ارزیا

ها و رهنمودهای دنبال آن بیانیهاستانداردها و به
 ۀاجرایی و تفضیالت توضیحی، ارزیابی در کلی

های خود شاهد تحول و ارتقاء چشمگیر شاخه
ار آن افزایش اعتب ۀکیفیت و کمیت شد که نتیج

ارزیابی و گسترش سهم آن از  ۀاجتماعی حرف
  تصاد ملی بود.اق

بنیاد ارزیابی دارای هیئت امنا و دو بورد 
عملیاتی برای تعیین صالحیت ارزیابان و تدوین 



 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

  

 

8139 اردیبهشت-فروردین، 4دورۀ جدید، شمارۀ  شناسان رسمی دادگستریکار عالیشوراینشریۀ    

 

 

 
 7 کارشناس 

  

 

 

استانداردها و ضوابط ارزیابی است. کار بورد تعیین 
صالحیت ارزیابان وضع شرایط، ضوابط، و 

اعطای گواهی صالحیت  برگزاری امتحانات
یابی کار بورد استانداردهای ارز .ارزیابی است

تدوین استانداردهایی است که تحت آن 
ها )زمین و استانداردها، ارزیابان در تمام رشته

آالت و اموال، ساختمان، مستغالت، ماشین
های فکری و نامشهود( ها و سهام، و داراییشرکت

کنند. این بورد کار خود را انجام و گزارش می
 وطور مستمر استانداردهای ارزیابی را بازبینی به

بار(. کار مهم این کند )هر دو سال یکتعدیل می
 ۀبورد تالش برای تلفیق استانداردهای سه رشت

آالت و ماشین ،جداگانه )زمین و مستغالت
ا هو سهام و شرکت ،تجهیزات فنی و اموال منقول

یکسان از  ۀهای فکری( در یک مجموعو دارایی
ارزیابی امالک و مستغالت،  .اسااتانداردها است

آالت و ادوات فنی و اموال ارزیابی ماشین
غیرمنقول و باالخره ارزیابی سهام و حقوق مالکیت 

رغم علی .های خاص خود را دارندهرکدام ویژگی
وجود مقررات یکسان و استانداردهای خاص 

خاص  ۀها فقط برای آن رشتهرکدام از این رشته
اعمال شدنی است، مثالً استانداردی که برای 

امالک و مستغالت کاربرد دارد در ارزیابی  ارزیابی
برخی از استانداردها  .آالت اجرایی نیستماشین

های گوناگون هم استاندارد مشترک در بین رشته
 شود.ها شرح داده میاست که در ادامه آن

سازی، و تالش برای تعمیق، یکسان ۀدر ادام
استانداردگذاری خدمات ارزیابی کارگروه مشترکی 

ها و نهادهای معتبر ارزیابی در یندگان انجمناز نما
امریکا و کانادا تشکیل شد که مأموریت آن 

های تخصصی و سازی اصطالحات و ترمیکسان
فنی کاربردی در ارزیابی بود تا اختالف در درک و 
فهم و کاربرد اصطالحات فنی و حقوقی و نظایر 

مذکور تدوین شده  ۀنامها به حداقل برسد، واژهآن
ای ارزیابی، ست و در حال حاضر جوامع حرفها

ها، مراجع دولتی و خصوصی، و محققان، دانشگاه
 کنند.ها از آن استفاده میدادگاه

( شامل ده USPAPاستانداردهای ارزیابی )
ها و اطالعات تکمیلی استاندارد به همراه توضیح

 و راهنمایی هستند. بخش ،هابرای تشریح، تفضیل
دها شامل تعاریف، مقدمه، و پنج استاندار ۀمقدم
مهم انجام کار ارزیابی است. این قواعد  ۀقاعد

ای، صالحیت عبارت از مسائل آیین رفتار حرفه
ای، انحراف از مقررات، و نظایر آن است. حرفه

های توضیحی، رهنمودها، استانداردها شامل بیانیه
و نظرات مشورتی نیز هستند که راهنمای مسائل 

مهم  ۀهر سه رشت USPAPاستانداردهای  .اندمتنوع
آالت و اموال ارزیابی )زمین و مستغالت، ماشین

دهد و ها( را پوشش میمنقول، و سهام و شرکت
به ترتیب زیر هستند )با توجه به تجدیدنظرهای 

 مکرر احتمال وجود تغییرات منطقی است(:

استانداردهای یک تا شش برای ارزیابی امالک 
انداردهای سه و شش تا هشت و مستغالت؛ است

آالت و اموال منقول؛ ارزیابی ماشین ۀدهندپوشش
و استانداردهای سه، نه، و ده برای ارزیابی 

های فکری و ها، عالیق مالکیت، و داراییشرکت
نامشهود است. برخی از استانداردها خاص و 
برخی مشترک و در بیش از یک رشته استفاده 

وسو و محتوای این مت. برای آشنایی با سشودمی
 د:شوجا ارائه میاستانداردها شرح مختصری در این

در استاندارد ده الزامات گزارشگری ارزیابی  
زیاب کند که ارشود. این استاندارد تأکید میبیان می

ند ای گزارش کگونهمتعهد است نتایج ارزیابی را به
که موجب سوءبرداشت و گمراهی نشود. در احکام 

شود که گزارش این استاندارد گفته می گوناگون
ارزیابی الزم است اطالعات کافی داشته باشد، 

که خواننده بتواند گزارش را درک کند. در نحویبه
کند، هر نوع مفروضات جای دیگر اضافه می

طور مستقیم یا غیرمعمول یا شرایطی که به
غیرمستقیم بر ارزیابی و ارزش مؤثر هستند الزم 

رش ارزیابی بیان شوند. ارزیاب است در گزا
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صراحت قید کند که موظف است در گزارش به
فاقد منافع فعلی و آتی در دارایی مورد ارزیابی 
است و همچنین منافع شخصی در رابطه با 

 ۀنفعان گزارش ندارد و نیز قید نماید که نتیجذی
کار او وابسته به نتایج از پیش تعیین شده در 

 از این قبیل. گزارش نیست و مطالبی

 

. مشکالت و وضعیت خاص ارزیابی سهام و 3
 ها در ایرانشرکت

 ، و مسائلیهارغ از مشکالت قانونی، سوء جریانفا
ای از مشکالت و دست بخش عمدهازاین

های های مربوط به واگذاری شرکتگرفتاری
دولتی در ایران ناشی از ارزیابی ناصحیح، بدون 

ای ها، و متدهصول، روشو غیر منطبق با ا ،پشتوانه
علمی رایج در کشورهای پیشرفته و حتی 

ور وفکشورهای مشابه خودمان است. مسائلی که به
های عمومی در چند سال در مطبوعات و رسانه

ها های تعیین شده و ابهاماخیر در ارتباط با قیمت
های انجام شده، و ایرادات جدی نسبت به ارزیابی

ائل و مشکالت اند. بررسی مسمطرح شده
سازی و واگذاری سهام و مالکیت خصوصی

خوبی نشانگر آن است که در های دولتی بهشرکت
های پیدا و پنهان، کنار موانع ساختاری، مقاومت

دست، که در جای خود زدوبندها، و عواملی ازاین
شوند، های دیگر بررسی شده و میو در نوشته

کافی در های ارزیابی سهام و توفیق نانارسایی
اتکا ارزش واحدهای اقتصادی یکی از تخمین قابل

ی هاترین مشکالت و موانع واگذاری شرکتاصلی
خود مسبب خودیموردنظر است و این امر به

و معضالتی است  ،هاها، گرفتاریبسیاری از تنش
ای از دستگاه که انرژی و منابع بسیار گسترده

هد و دقضائی و اجرایی را به خود اختصاص می
ل شکاز تأثیرات اقتصادی که به غیر همچنان به

های توقف فعالیت واحدهای واگذار شده، تنش
کارگری، و ضرر و زیان اقتصادی ناشی از این 

کند، به هیجانات و مشکالت موارد بروز می
 شود.ای نیز منجر میسیاسی، اجتماعی، و منطقه

تجارب حاصل از بررسی و تحلیل برخی از 
ها و اخبار و شواهد موجود مؤید واگذاری
د انای است که عبارتها و مشکالت پایهنارسایی

 هایگران ارزیاب به نرخاز: عدم دسترسی تحلیل
ی های اطالعاتانواع فقدان بانک ؛اتکامنطقی و قابل

های مستقل صاحب صالحیت در معتبر و مؤسسه
گردآوری، محاسبه، و برآورد علمی اطالعات  ۀزمین
ای و علمی و های حرفهکمبود صالحیت ؛ایهپای

رایند انجام ف ۀتخصصی کافی ارزیابان؛ ابهام در نحو
آوری اطالعات، تجزیه و تحلیل، و ارزیابی، جمع

انتخاب اصولی و  ؛ عدممستندسازی اطالعات
مشکل در و های ارزیابی؛ مستدل متدها و مدل

 گزارشگری نتایج ارزیابی. ۀنحو
رزیابی سهام در کشورمان رویکرد فعلی به ا

ارزیابی سهام را یکی از خدمات متنوع حسابداری 
تلقی کرده است و برای آن محدوده و اهمیتی بیش 

نوعی خدمت حسابداری قائل نیست.  ۀاز ارائ
بدیهی است که با این رویکرد حداکثر تدابیر در 
نظر گرفته شده بیش از تدوین و عملی نمودن 

ها و ای برای ارزیابی دههای چند صفحهنامهآیین
های متفاوت و صدها شرکت مختلف با فعالیت

های مختلف های گوناگون و در زمانموقعیت
افزایش نرخ  زمان تحریم،زمان عادی،  هایزمان)

نبوده  های شدید سیاسی و ...(تنشهنگام ارز، 
چه در حال حاضر در سازمان نظیر آن .است

ثریت قریب تبع آن در اکسازی و بهخصوصی
اتفاق نهادها و تشکیالت عمومی دیگر نظیر بنیاد به

و  .مستضعفان برای خدمات ارزیابی معمول است
 کار ۀبه دلیل نوع محدود نگاه به گستره و دامن

امکان پیشروی و حل بنیادی مشکالت و موانع نیز 
در این وضعیت محدود خواهد بود. با عنایت به 

قانون  44اصل های اجرایی شدن قانون سیاست
بازار بورس،  ۀاساسی و همچنین رشد و توسع

ها، و ها، افزایش تعداد شرکتها و ترکیبادغام
های اقتصادی پیامدهای غیراقتصادی فعالیت

نفعان مختلف، همانند نقض قراردادها و حقوق ذی
رود تقاضا برای خدمات ارزیابی و انتظار می

در آن  ارزیابی رو به افزایش باشد که ۀمشاور
های موجود و آتی صورت برای پاسخ به ضرورت

وضعیت کنونی در  ۀنیاز به تحول است. ادام
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غیرعلمی و  ۀنامارزیابی سهام و استفاده از آیین
ابی ای ارزینامنطبق با ضوابط و استانداردهای حرفه

طور که تاکنون نیز بوده، بعد از این نیز همان ،سهام
صحیح ارزش منجر عمالً به انحراف از برآورد 

هم  خود ناچاریم بازشود و در نتیجه خودبهمی
های کنونی انواع مشکالت و گرفتاری ۀشاهد ادام

 ها باشیم.در ارتباط با واگذاری

 

ین4 ب لی  ما ظام گزارشگگگ ری  ن مللی و .  ل ا
 IFRSهای ناشی از اجرای ضوابط ضرورت

و سازمان بورس  ۀهیئت مدیر ۀبر اساس مصوب
مجمع عمومی  بۀو با توجه به مصواوراق بهادار 

، خورشیدی 1391سازمان حسابرسی، در سال 
های عضو سازمان بورس و گروهی از شرکت

مالی منتهی به  ۀها برای دورهای فرعی آنشرکت
های مالی بعد از آن، و دوره 1395اسفند  29

های مالی خود بر مبنای صورت ۀموظف به ارائ
رشگری مالی، موسوم المللی گزااستانداردهای بین

طور خالصه الزم ، هستند، یعنی بهIFRSبه ضوابط 
های غیرمالی خود را ارزیابی و به است دارایی

تهیه کنند.  IFRSارزش منصفانه مطابق ضوابط 
بعد از چند سال، مطابق با اطالعات موجود،  اکنون
ها شرکت اصلی و صدها شرکت فرعی و از ده

اری موفق به شموابسته فقط تعداد انگشت
اند. یکی از شده IFRSگزارشگری مطابق ضوابط 

علل این ناکامی نبود استانداردهای ارزیابی و نظام 
ی های غیرپولداراییارزیابی برای ارزیابی  ایهحرف

سازی ضوابط گزارشگری پیاده .ستهااین شرکت
( دارای اهمیت زیادی برای IFRSالمللی )مالی بین

ازارهای مالی ایران به بازار نظام مالی و اتصال ب
های معظم شرکت ۀجهانی مالی برای تأمین سرمای

ای ارزیابی و نبود نظام حرفه .عضو بورس است
ای تدوین نکردن ضوابط و استانداردهای حرفه

های مالی و ارزیابی خطر ریسک تحریف صورت
د دهها را افزایش میعدم امکان قابلیت اتکا به آن

های مالی تهیه شده بر مبنای ورتجا که صو از آن

IFRS گذار اساساً برای طرف خارجی و سرمایه
المللی مهم است، لذا هرگونه ضعف ناشی از بین

نبود استانداردها و نظام مدرن ارزیابی ممکن است 
ایران بشود و از  ۀاعتباری بازار سرمایموجب بی

این حیث مسبب هزینه و ضرر و زیان به اقتصاد 
 ثیت بازار مالی ایران باشد.ملی و حی

 

 . سخن آخر5

 ۀکارشناسان رسمی و حوز هایکانون به گمانم
ارزیابی در وضعیت فعلی خود که سازمانی 

 رو با ارتباطات و طرز فک ،ساالربوروکراتیک، دیوان
خوبی قادر به انجام قدیمی است، به نسبتاً

صورت مؤثر های بسیار مهم خود بهمأموریت
این وضعیت به اعتبار اجتماعی آن  ۀنیست و ادام

های خدشه وارد خواهد کرد. انجام مسئولیت
اجتماعی و قانونی کانون، حفظ منافع عمومی، و 

شی از اهداف و شک بخرعایت عدالت که بی
، در گرو ارتقاء نظام هاستهای کانونمسئولیت

ارزیابی و تحول ساختاری آن از وضعیت فعلی به 
 ۀاست، که همانند بقی ای مدرنینظام حرفه

ها و تشکیالت ارزیابی در سایر کشورها، انجمن
متکی به استانداردهای ارزیابی، آیین رفتار 

ای، ای، نظارت حرفهای، کنترل کیفیت حرفهحرفه
ای مستمر، مرکز تحقیقات و نظام آموزش حرفه

های اطالعاتی، و نهادهای پشتیبانی مطالعات، بانک
وین اطالعات بنیادی مورد آوری و تدبرای جمع

های بهره، هایی همانند نرخنیاز ارزیابان )در زمینه
ها، و ... بر سرمایه، نرخ رشد، انواع ریسک ۀهزین

و ...(  ایای، منطقهمبناهای فصلی، سالی، رشته
 باشد.

ود، ای برای بهبامیدوارم این مطالب بتواند زمینه
ی کشور دهی مجدد نظام ارزیابارتقاء و سازمان

های خود مؤثرتر و فراهم کند تا در انجام مأموریت
گونه در آینده شاهد دستاوردهای کاراتر باشد و این

عظیم آن در مسیر تحقق عدالت، آرامش اقتصادی، 
ای و ارتقاء کانون از تشکلی کارشناسی به سرمایه

اجتماعی خواهیم بود.
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 و یرسم یروز )بازار آزاد( از منظر کارشناس متیق فیتعر

 (پایانی )بخش یابیکاربرد آن در ارز 

 

 

 

 

  
 یا دکنندهیتول کارشناسی شده را قیمت اگر

( Market Power)بازار  قدرت که کنندهعرضه
 قیمت نآ د، بهکن تثبیت و ، تنظیمرا در اختیار دارد

در این حالت تعیین قیمت  کنیم.می اطالق مصوب
به  ارجاعقطعیت دارد و برای تعیین قیمت مصوب 

کارشناس رسمی دادگستری الزم نیست؛ بلکه با 
چه شود و چناناستعالم از مرجع مربوطه تعیین می

به کارشناس ارجاع شود، وی با مراجعه و سؤال از 
کند و مرجع مربوط قیمت مصوب را اعالم می

چه قیمت اعالمی کارشناس مغایر قیمت چنان
ت؛ سمصوب باشد، نظریۀ کارشناسی خالف واقع ا

مانند تعیین قیمت آب، برق، گاز، و ... یا کاالهایی 

یا معامله  دوفروشیخرکه مطابق قیمت مصوب 
 متقاضیان و کنندگانعرضه چهشوند. چنانمی

 ای نتوانند کنندگانیا عرضه کنند معامله آزادانه
این صورت  نمایند، در تثبیت را قیمت نخواهند

 رتأثیتتح معامله قیمت همان یا توافقی قیمت
 و متقاضی و کنندهعرضه ها و انتظاراتخواسته

 لکهنداشته، ب قطعیتها واسطه قبیل از عوامل سایر
 نۀمیا یا میانگین است که تصادفی متغیر یک

روز بازار آزاد  قیمت عنوانتوافقی بههای قیمت
شود. عالوه بر قیمت روز بازار مهم است تعیین می

رشناس رسمی چه که معلوم شود قیمت اعالمی کا
مقدار با قیمت روز انحراف دارد یا در بازۀ مجاز 

که تفاوت نظریات چه مقدار مطمئن است یا این

 خرازیمحمدمسعود علیزاده     

 نراه و ساختمان استان تهرا ۀرشت یدادگستر یکارشناس رسم

 هرانت استانهیأت مدیرۀ کانون کارشناسان رسمی عضو عالی و عضو شورای
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. در بخش دوم استکارشناسان معقول یا فاحش 
ن نشااین مقاله که در شمارۀ گذشته منتشر شده 

داده شد که درصدی از قیمت بازار بیان درستی 
ی و تشریح نظراین بحث . برای این منظور نیست

عنوان یک متغیر برای قیمت روز )بازار آزاد( به
تصادفی ناشی از عدم قطعیت قیمت توافقی )قیمت 
معامله( به پشتیبانی ریاضی )آمار و احتماالت( در 
برآورد قیمت روز نیاز دارد که کارشناسان رسمی 
فرهیخته با استفاده از ابزار بسیار قوی و پیشرفتۀ 

مدل مناسب برای برآورد قیمت توانند ریاضی می
 روز را طراحی و ارائه کنند.

 با استفاده از رویکرد مقایسهاکنون 
(Comparison Approach ) به تعیین قیمت

 پردازیم: روز می
شروع  هادادهآوری گزارش ارزیابی با جمع

مهم است، ولی تحلیل  دادهآوری جمع شود.می
 دو دستۀ تحلیلها به تر است. تحلیل دادهها مهمآن

موماً ع هرچندشود. کیفی و تحلیل کمی تقسیم می
تر از تحلیل کمی است، ولی تحلیل کیفی راحت

لیل تح بساچهدلیلی بر اهمیت کمتر آن نیست و 

ی ترکیفی در انتخاب مسیر صحیح کمک مؤثر
 بکند.

گزارش ارزیابی در دو بخش  ۀبررسی و تهی
 on)انی آوری اطالعات میدمحلی و جمع ۀمعاین

the job )( و بخش دفتریoff the job انجام )
 گیرد. می

های در ارزیابی امالک تحلیل کیفی پایگاه
وزارت مسکن،  هایداده پایگاهای مانند داده
های مسکن، نشریات محلی های مسکن، بنگاهفایل

آمار، و  مرکزها، همکاران، بانک مرکزی، و آگهی
ها اطالعاتی جعه به آنتوان با مرا... هستند که می

 هایپایگاه قیمت مسکن یافت. این در خصوص
 وعن: کرد بندیتقسیم نوع دو به توانمی ای راداده

 قیمت و استها بنگاههای قیمت مانند که نخست
 و شود؛اعالم می فروشنده طرف و از عرضه برای
دوم مانند سایت وزارت مسکن و شهرسازی  نوع

ده تحت عنوان معامالتِ ش فروخته قیمت است که
توافقی خریدار و فروشنده(  قیمت) یریگرهبا کد 

 در هاگاهیپامحاسن و معایب این . شوداعالم می
 جدول زیر آورده شده است: 

 
 ای محاسبۀ قیمت آپارتمانهای دادهمقایسۀ کیفی پایگاه .1جدول 

 نوع پردازش محاسن معایب
قابلیت 
 استناد

 هاداده پای اه هاویژگی داده

 تهران و چند شهر بزرگ  .1
فقط قیمت و اجارۀ واحدهای   .2

 مسکونی
 های مکانیجزییات کمتر از ویژگی  .3
 روزرسانی متوسطسرعت به  .4

منبع رسمی و تا حدودی   .1
 استنادی

 مکتوب  .2
به بعد در دسترس  1390سال   .3

 است.
 دسترسی همگانی  .4

 کنندهگمراههای داده
 شود.حذف می

 زیاد
تی با های معامالقیمت

احتمال زیاد مستخرج از فرم 
 یریگره

 وزارت مسکن

 باالتر از قیمت معامالتی  .1
 عدم دسترسی به قیمت معامله  .2
 عدم دسترسی به مدت انتظار فروش  .3

 انواع مستغالت  .1
 برای تمام شهرها  .2
 مکتوب و بروز  .3
های جزییات بیشتر از ویژگی  .4

 ملک
 دسترسی همگانی  .5

تحلیل سادۀ آماری 
، یانه، باالبازۀ قیمت م

 و پایین
 متوسط

های اعالمی قیمت
 فروشندگان

 های مسکنفایل

 اطالعات محدود  .1
 دارارائۀ اطالعات جهت  .2
 یررسمیغشفاهی و   .3
های عمدتاً متکی به حافظه یا فایل  .4

 محدود
 محو اطالعات با تغییر بنگاه یا نفر  .5
امکان اظهار توسط افراد غیر مجرب   .6

 و متخصص

 اطالعات محلی  .1
 اطالعات حضوری کسب  .2
امکان کسب اطالعات متنوع   .3

 ای و ... ()اوقافی، مصادره
 اطالعات بروز  .4
اطالعات رفتاری فروشندگان و   .5

 خریداران

ها تأثیرگذاری دیدگاه
ی( رارادیغ)ارادی و 

و منافع شخصی در 
 هاارائۀ داده

 های مسکنبن اه ترکیبی 

 محدود و پراکنده  .1
 بندی خاص )متراژ(دسته  .2
 برنهیهز  .3
 مشخصات کم از ملک  .4

 فروشندگان واقعی و نسبتاً سریع  .1
 روزمکتوب و به  .2
 انواع مستغالت  .3

های قیمت و دیدگاه
فروشندگان بدون 

 کنترل
 کم

های فروشندگان )فقط قیمت
بخشی که حاضر به پرداخت 

 هزینۀ نشر هستند(

نشریات محلی و 
 هاآگهی

 موردی  .1
 محدود به حافظه و سوابق شخصی  .2

 ت و اعتمادشناخ  .1
 موارد خاص اوقافی و ...  .2

 همکاران ارزیابی شخصی - های تخصصیدیدگاه

های علمی روش روندهابرای ارزیابی  خاص و موردی نیستند.
 آماری

 اطالعات کلی آماری زیاد
بانک مرکزی و 

 آمار مرکز
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 استهالک مسکن در شهر تهران

مسکن تحت تأثیر معیارهای  Gقیمت مبادل 
ار دارد. در این گزارش یکی از متفاوتی قر

 شود. بهمعیارهای مهم، یعنی سن خانه، بررسی می
دلیل مستهلک شدن خانه و تغییرات تکنولوژیکی 
و تغییر سلیقۀ مردم، معموالً ارزش یک خانه یا کاال 

 یابد.با افزایش سن آن کاهش می
 

 دالیل استهالک

. فرسودگی 1ها سه علت دارد: استهالک دارایی
. منسوخ 3، و2کاربردی. منسوخ شدن 2 ،1کیفیزی

. فرسودگی فیزیکی کاهش عملکرد 3شدن خارجی
کاال یا مسکن و خرابی آن ناشی از گذر زمان است 
که معموالً با بازسازی و نوسازی تا حدود زیادی 

شود. منسوخ شدن عملکردی یعنی دیگر جبران می
آن کاال یا مسکن با نیازهای روز بازار سازگار 

ها و استانداردها و تیپ ت. تغییر در تکنیکنیس
 یشدگمنسوخشود. ظاهری باعث این استهالک می

خارجی عوامل خارجی و محیطی است که باعث 
ا ی کاالهاشود؛ مانند به بازار آمدن افت قیمت می

تجهیزات رقیب یا تغییرات محیطی برای یک ملک، 
 مانند ایجاد پارک یا مجتمع تجارتی در نزدیکی آن

 است. 

استهالک ساختمان، که در این گزارش محاسبه 
شده است، مجموع این سه نوع استهالک را شامل 

 شود. می
های مسکونی های موجود برای ساختمانداده

 شهر تهران 

های واقع در شاااهر برای تخمین اساااتهالک خانه
های ساااامانۀ اطالعات بازار امالک تهران، از داده

که اطالعات قیمت و ایران اسااتفاده شااده اساات 
های مسااکونی معامله شااده در برخی اجارۀ خانه

گاه اینترنتی  پای له تهران را در  ها از جم شاااهر
http://hmi.mrud.ir/sabaa می دهااد. قرار 

در قسمت دوم  هاکدامهای آماری ها و ویژگیداده
 . است شدهمقاله ارائه 

 
 زمانی ۀبازانتخاب 

سه بازۀ زمانی برای معامالت صورت گرفته در 
 1394تهران مدنظر قرار گرفت. نخست از مهر ماه 

پایان  تا 1394، دوم از فروردین 1394پایان سال  تا
. 1394تا پایان سال  1393، و سوم از مهر 1394

ها نسبت به خانۀ نوساز سپس قیمت فروش خانه
ی سنین مختلف از این سه دسته برا هرکدامدر 

 نشان داده شده است.   شکلمحاسبه و در 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 های مختلف زمانیمقایسۀ مقادیر مختلف استهالک برای بازه .1 شکل

                                                        
1. Physical Deterioration 
2. Functional Obsolescence 
3. External Obsolescence  
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های باالی چهارده علت افزایش قیمت خانه
سال ساخت احتماالً به علت تمایل بیشتر به 

نوسازی ساختمان است و به همین دلیل تخریب و 
 . است افتهقیمت آن افزایش ی

 سال اول 25های مختلف در مقایسۀ استهالک برای بازه .2 شکل
 

ای بین سه بازۀ زمانی انتخابی مقایسه 3 شکل
  سال آورده شده است و هر سه بازه چهاردهبرای 

 هم بسیار نزدیک هستند. مچنان بهنسبت ه

 مقایسۀ استهالک برای چهارده سال اول .3 شکل
 

برازش توانی و لگاریتمی را  5و 4 هایشکل
 دهد. نشان می

 
 
 

 های واقع در شهر تهرانبرازش تابع توانی برای تخمین استهالک قیمت .4 شکل
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 های واقع در شهر تهرانبرازش تابع لگاریتمی برای تخمین استهالک قیمت .5شکل

 

 های سازمانیمقایسه با روش ارزیابی ساختمان

 سازمانی آورده شده است: های خانه روش ارزیابی 6 شکلدر 
 

 %3/1 سال پانزدهم %2/2 سال هشتم %2 سال اول
 %5/35 پانزده سال %2 سال نهم %7/3 سال دوم
 %2/1 سال شانزدهم %8/1 سال دهم %4/3 سال سوم

 %1/1 سال هفدهم %28 ده سال %1/3 سال چهارم
 %1 سال هجدهم %7/1 سال یازدهم %17 پنج سال اول
 %7/0 سال نوزدهم %6/1 سال دوازدهم %8/2 سال پنجم
 %5/0 سال بیستم %5/1 سال سیزدهم %6/2 سال ششم
 %40 بیست سال %4/1 سال چهاردهم %17 سال هفتم

 های سازمانیروش ارزیابی خانه .6شکل
 

چه عمر ساختمان از بیست سال بیشتر چنان
باشد حداکثر استهالک تا بیست سال و به میزان 

کل بهای اعیانی و تأسیسات که به شرح  40%
بندهای فوق به دست آمده محاسبه و از آن کسر 

 شود.می

های آماری به داده اساس براگر روش فوق 
دهد این روش ، نشان میشودمده رسم دست آ

 ردهای به دست آمده برای استهالک بسیار به داده
 تهران خوب است.  شهر

 های به دست آمده از شهر تهرانهای سازمانی با دادهمقایسه استهالک به روش خانه .7 شکل
 

y = -0.116ln(x+1) + 1.0183
R² = 0.9716
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 روش ارائه شده توسط علیزاده خرازی و دی ران
(1379)4 

تعددی برای تخمین در این روش معیارهای م
جا فقط متغیر اند. در اینقیمت مسکن دخیل شده

 نظرصرفعمر مطرح است و از دیگر معیارها 
ساله ای یکد. رابطۀ ارائه شده نسبت به خانهشومی

 صورت زیر است: )نوساز( به
ln(𝑃𝑚𝑎) = −0. 081 ln(𝐴𝑔𝑒) 

Pma  قیمت ساختمان وAge  سن ساختمان است
 صورت زیر بازنویسی کرد: توان رابطه را بهیو م

𝑃𝑚𝑎 = 𝐴𝑔𝑒−0.081 
 

رابطۀ ارائه شده توسط علیزاده خرازی با روند  
باید با  081/0نمودار مشابه است، اما ضریب 

 جایگزین و رابطه اصالح شود: 0137/0
ln(𝑃𝑚𝑎) = −0. 137 ln(𝐴𝑔𝑒) 

Pma  قیمت ساختمان وAge ساختمان است  سن
 صورت زیر بازنویسی کرد: توان رابطه را بهو می

𝑃𝑚𝑎 = 𝐴𝑔𝑒−0.137 
 
 
 
 
 
 
 

 با رابطه پیشنهادی در این گزارش (1379) علیزاده خرازی ۀ: مقایسه رابط8شکل

 ارزش اسقاط

یکی از پارامترهای مهم استهالک ارزش اسقاط 
یان عمر است، یعنی ارزش باقیماندۀ دارایی در پا

 های مختلف استهالکآن. ارزش اسقاط از روش
 با توجه به  درهرحالتواند تخمین زده شود. می
 
 

                                                        
 ، نشر میزان،و اعیانی امالک زمین و ساختمان مسکونی و غیرمسکونی بررسی تحلیلی قیمت عرصهمحمدمسعود علیزاده خرازی،  .4

 .1395شهریور 

 
 
 

 تر بودن استفاده از روش توانی نسبت بهراحت
د شود و عمر مفیلگاریتمی روش توانی توصیه می

و ارزش اسقاط خانه در تهران  هچهل سال ۀخان
  (2)جدول .شودمیپیشنهاد 6/0
 

y = 1/0254x-0/137

y = x-0/081
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تقدم استهالک زانیم  به ارزش روز ماندهیباق یارزش دفتر   
00/1  نوساز  

1 06/0  94/0  
2 05/0  89/0  
3 03/0  85/0  
4 03/0  83/0  
5 02/0  80/0  
6 02/0  79/0  
7 01/0  77/0  
8 01/0  76/0  
9 01/0  75/0  
10 01/0  74/0  
11 01/0  73/0  
12 01/0  72/0  
13 01/0  71/0  
14 01/0  71/0  
15 01/0  70/0  
16 01/0  70/0  
17 01/0  69/0  
18 01/0  68/0  
19 00/0  68/0  
20 00/0  68/0  
21 00/0  67/0  
22 00/0  67/0  
23 00/0  66/0  
24 00/0  66/0  
25 00/0  66/0  
26 00/0  65/0  
27 00/0  65/0  
28 00/0  65/0  
29 00/0  64/0  
30 00/0  64/0  
31 00/0  64/0  
32 00/0  63/0  
33 00/0  36/0  
34 00/0  63/0  
35 00/0  63/0  
36 00/0  62/0  
37 00/0  62/0  
38 00/0  62/0  
39 00/0  62/0  
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تخمین استهالک اعیانی ساختمان واحد 
 مسکونی )برای بیمه( 

قیمت هر خانه از دو جزء ساختمان و زمین تشکیل 
شده است. زمین، انشعابات، و امتیازات دارایی 

شود اما ساختمان ای است که مستهلک نمیسرمایه
شود. خود ساختمان هم شامل فضای مستهلک می

ور طعات که بهشود و مشامفید است که معامله می
شود. در صورت نبود اطالعات مستقیم معامله نمی

توان با استفاده از فرضیات زیر اقدام به تخمین می
 قیمت ساختمان کرد. 

خریدار ارزش کل یک ساختمان  ازنظر
ونی خانه مسک مترمربعمسکونی برابر با قیمت هر 

سازنده  ازنظردر سطح مفید آن ساختمان است. 
 نضمامبه ان برابر با قیمت زمین قیمت یک ساختما

های مفید و مشاع هزینۀ ساخت تمامی قسمت
است. رابطۀ پیشنهادی برای استهالک مربوط به 
دیدگاه اول است که عمالً استهالک مشاعات را نیز 

خانه مسکونی  مترمربعصورت انضمامی در هر به
دیده است. در صورتی که استهالک سطح مفید 

ظر باشد، با تخمین نسبت طور جداگانه مدنبه
زیربنای کل به سطح مفید خانه عمالً سهم هر واحد 
آپارتمان از ارزش کل خانه که شامل عرصه و اعیان 

 گردد. شود، معلوم می)مشاعات و مفید( می
نشین شهر در صورتی های اعیانبرای قسمت

 بعمترمری مفید هر طبقه حدود سیصد ربنایزکه 

معموالً فضای راهرو و  ربعمترمباشد، حدود پنجاه 
مشاعات است، که زیربنای ناخالص هر طبقه 

شود. در این محالت تعداد می مترمربع 350حدود 
یز است و دو طبقه ن پنج طبقهطبقات مفید معموالً 

ها قرار دارد، لذا نسبت البی و پارکینگ و انباری
شود )حدود می 63/1زیربنای ناخالص به خالص

مشاعات( لذا استهالک این خانه  %40مفید و 60%
نشان داده شده، بسیار  9 در شکلکه با رنگ قرمز 

 سریع است. 
 عمترمربازای سیصد برای محالت دیگر که به

ست مشاعات ا مترمربعد حدود بیست زیربنای مفی
( زیربنای ناخالص طبقه پلهراه)معموالً منحصر به 

است و تعداد طبقات مفید معموالً  مترمربع 320
یک طبقه پارکینگ است، لذا  به انضمامچهار طبقه 

 %75است ) 33/1نسبت زیربنای ناخالص به خال 
ها که مشاعات( لذا استهالک این خانه %25مفید و 

تر نشان داده شده است آهسته شکل رنگ سبز دربا 
 نشین است. از محالت اعیان

کاهش  %1استهالک محاسباتی که سالی فرضی 
 بیند به رنگصورت خطی میارزش ساختمان را به

نشان داده شده، که بسیار آهسته  9بنفش در شکل 
است. استهالک محاسباتی سرجمع که در بخش 

گ آبی نشان داده شده پیشین محاسبه شده، به رن
 است. 

 هادیگر محلهنشین و تخمین استهالک اعیانی خانه برای مناطق اعیان .9 شکل



 
 
 
 
 
 

 

 

 

  

8139 تاردیبهش-فروردین، 4دورۀ جدید، شمارۀ  کارشناسان رسمی دادگستری عالیشوراینشریۀ    

1397 اسفند-بهمن، 3دورۀ جدید، شمارۀ  کارشناسان رسمی دادگستری عالیشوراینشریۀ    

 

 

 
 18 کارشناس 

  

 

 

تعیین قیمت روز )بازار آزاد( یک آپارتمان با 
روش کاربرد تعریف قیمت روز از منظر 

 کارشناسان رسمی
قسمت محاسبات قیمت روز دو  نیدر اتوضیح: 

ساس اطالعات آماری صورت نمونه بر اآپارتمان به
، تعدیل و محاسبه 1394سال  مثالعنوانبهای دوره

شده است. بهتر است برای دقت برآورد، اطالعات 
های معامالتی های دادۀ قیمتآماری روز از سایت

 روز استفاده شود. 
نمونۀ اول: بررسی قیمت آپارتمانی در دی ماه 

1397 
ه ین سدر قیطریه است. عمر ا واقع این آپارتمان

، دارای مترمربع 17/219سال است. مساحت آن 
ی در طبقۀ پنجم ساختمان است و پارکینگ و انباری

. این ارزیابی در اوایل دی ماه قرار دارد پنج طبقه
 صورت گرفته است.  1397

بهای میانگین هر  1394برآورد سال  بر اساس
آپارتمان نوساز در این محله برابر با  مترمربع

ومان است. ضریب استهالک آن برابر ت 8،405،533
گزارش »است و با توجه به گزارش  88/0با 

در « تحوالت بازار معامالت مسکن شهر تهران
، ضریب تورم بخش مسکن آذرماه 1397 آذرماه
برای منطقۀ سه  12/2برابر با  1394به سال  1397

روز برابر آپارتمان به مترمربعاست، لذا قیمت هر 
 ومان است. ت 15،653،765با 

رفته در سامانۀ های فروشبا توجه به آپارتمان
سابا در حوالی این ملک، در همین سن، در شش 
ماه گذشته، چهار آپارتمان فروخته شده است که 

تومان است؛ لذا  15،180،146ها برابر با میانگین آن
از این آپارتمان برابر با  مترمربعقیمت هر 
ه شد. به علت تومان درنظر گرفت 15،653،765

که نورگیری این ساختمان شمالی است، ضریب آن
که در طبقۀ پنجم است، ضریب و به علت آن 95/0
جهت تصحیح اعمال گردید. محاسبات  1/1
صورت اکسلی است و با انتخاب فیلدها به
 شود. می انجامصورت خودکار محاسبات به

درخصوص پارکینگ و انباری نیز با توجه به 
یک پارکینگ، از  مترمربع 150داری تا ضوابط شهر

دو پارکینگ، و باالی سیصد  مترمربع 250تا  150
سه پارکینگ، هر کدام به مساحت یازده  مترمربع
در نظر گرفته شد. به منظور عدم گسست  مترمربع

تا  150های بین گذاری، برای مساحتدر قیمت
بنا به قضاوت  مترمربع 300تا  250و  200

ر یا الزم است کس مترمربعپنج تا نه کارشناس بین 
 مازاد پارکینگ حساب گردد. 

 مترمربعدر خصوص انباری نیز، مساحت چهار 
عنوان مبنا قرار داده شد. لیکن قیمت انباری مازاد به

گردد با توجه به شرایط و با شیب نزولی تعیین می
 صورتضرایب مهم اصالحی به تعدادی از)

شده است و الزم نگارنده فرض  توسط تقریبی
است ضرایب اصالحی با توجه به تحقیقات و 

  .(تجربیات کارشناس رسمی محترم اعمال شود
میلیارد  34یمت نهایی این آپارتمان برابر با ق

 شود. ریال برآورد می
نمونۀ دوم: مقایسۀ قیمت آپارتمان در 

های و مقایسه با سایت 1398 ماهبهشتیارد
 مسکنگر اینترنتی قیمت محاسبه

این آپارتمان در محله ابوذر منطقۀ پنج تهران است. 
عمر این ساختمان نه سال است. مساحت آن 

متر، دارای پارکینگ و انباری، در طبقۀ پنجم  5/156
 طبقه است. ساختمانی هفت

آپارتمان  مترمربع، بهای هر 1394سال  بر اساس
تومان  5،980،739نوساز در این محله برابر با 

است و با  77/0ب استهالک آن برابر با است. ضری
گزارش تحوالت بازار معامالت »توجه به گزارش 
، ضریب 1398 ماهنیفرورددر « مسکن شهر تهران

به سال  1398 ماهنیفروردتورم بخش مسکن 
برای منطقۀ پنج است، لذا  15/3برابر با  1394

روز برابر با آپارتمان به مترمربعقیمت هر 
 ن است. توما14،434،341

های فروش رفته در سامانۀ با توجه به آپارتمان
سابا در حوالی این ملک در همین سن، در سه ماه 
گذشته، چهار آپارتمان فروخته شده بود که میانگین 

تومان است؛ لذا قیمت  14،639،943ها برابر با آن
 14،639،943از این آپارتمان برابر با  مترمربعهر 

که در طبقۀ . به علت آنتومان درنظر گرفته شد
جهت تصحیح اعمال  1/1پنجم است، ضریب 

 صورتبه اصالحی مهم ضرایب از گردید )تعدادی
 است الزم و شده فرض نگارنده توسط تقریبی

 بیاتتجر و تحقیقات به توجه با اصالحی ضرایب
قیمت نهایی ( شود. اعمال محترم رسمی کارشناس

 ریال برآورد شد.میلیارد  25این آپارتمان برابر با 
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نمونۀ اول: بررسی قیمت آپارتمانی در دی ماه 
1397 

 

 

قیمت هر مترمربع واحد مسکونی براساس 

محاسبات آماری بر پایه قیمت سال 94 )به تومان(
8,405,533

سن )سال( 3

ضریب استهالک 0.8804

نسبت تورم بخش مسکن سال 97 به 94 2.12

قیمت هر مترمربع واحد مسکونی بر اساس 

محاسبات آماری بروز شده 1397 )تومان(
15,653,765

قیمت فروش رفته همسن آپارتمان مورد ارزیابی 

در سال گذشته در محدوده محله مورد نظر از 

سامانه سابا )تومان(

15,180,146 قیطریه نام محله در سایت شهرداری

قیمت هر متر مربع مسکونی )تومان( 15,653,765 قیطریه نام محله در سایت سابا

نور جنوب مساحت آپارتمان )مترمربع( تعداد پارکینگ مصوب
مساحت کل 

پارکینگ ها

باالی 20 طبقه 4.0% نور شمال 50 1 11

%3.0 12 تا 20 طبقه طبقات پایین 0.85 100 1 11

6 تا 12 طبقه 2.5% طبقات باال 0.9 150 1 11

تا 6 طبقه 2.0% ضریب نورگیر 200 2 22

250 2 22

همکف 0% 300 3 33

طبقه اول -3% بن بست )آرام(

طبقه دوم -15% رو به گذر پر ترافیک طبقات باال

طبقه سوم -22%
رو به گذر پر ترافیک طبقات 

پایین

ضریب مبنای طبقه 2.0%
ضریب تأثیر آلودگی صوتی 

ناشی از ترافیک

تعداد پارکینگ های موجود 1

مساحت هر پاکینگ موجود 11 مساحت انباری موجود 6.13

مساحت معادل برای اضافه/کسر پارکینگ -11.0
کمبود 

پارکینگ

مساحت معادل برای اضافه/کسر 

پارکینگ
2.1 مازاد انباری

قیمت هر مترمربع پارکینگ 15,653,765 قیمت انباری 7,826,882

اضافه/کسر پارکینگ  -172,000,000 اضاقه/ کسر  انبار 17,000,000 اضافه انبار

ضریب تأثیر آلودگی صوتی ناشی از ترافیک 1

ضریب نورگیر 0.95

ضریب طبقه 1.1

تعداد طبقه 5

قیمت هر مترمربع آپارتمان بدون تأثیر 

باری )تومان( ینگ و ان پارک
1 6,358,1 84

اضافه/کسر پارکینگ  -172,000,000

اضاقه/ کسر  انبار 17,000,000

مساحت بنای مفید 219.17

ینگ و  قیمت کل آپارتمان با تأثیر پارک

باری )تومان( ان
3,430 ,223,21 0

1- هر کسری یا مازاد معادل 5 تا 9 متر مربع از قیمت آپارتمان

0 ینگ مزاحم و دارای حق عبور= 7. 2- ضریب اصالح قیمت پارک

محاسبه قیمت کسری یا مازاد انباری

باری مبنا 4 مترمربع 1- ان

2- قیمت مبنا یک دوم قیمت آپارتمان

محاسبه قیمت آپارتمان مورد نظر

ساختمان با آسانسور

ساختمان بدون آسانسور

0.95

نورگیری از پاسیو

0.95

ضریب تأثیر آلودگی صوتی ناشی از ترافیک 
1

0.95

*مثال: اگر آپارتمان در طبقه ششم واقع باشد و کال شش طبقه باشد ضریب 

آن 2% است

0.9

1

محاسبه قیمت پارکینگ مورد نظر3- افزایش از متراژ مبنا به صورت نزولی خواهد بود محاسبه قیمت انبار مورد نظر

ارزیابی قیمت آپارتمان براساس معامالت در بازار

1

ضریب نورگیر

17,779,391.95                                             

قیمت هر متر مربع واحد مسکونی

درصد کاهش یا افزایش قیمت آپارتمان برای طبقات*محاسبه قیمت کسری یا مازاد پارکینگ
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نمونۀ دوم: مقایسۀ قیمت آپارتمان در 
های و مقایسه با سایت 1398 ماهبهشتیارد

 گر اینترنتی قیمت مسکنمحاسبه
 

 

 

 

قیمت هر مترمربع واحد مسکونی براساس 

محاسبات آماری بر پایه قیمت سال 94 )به تومان(
5,980,739

سن )سال( 9

ضریب استهالک 0.7662

نسبت تورم بخش مسکن سال 97 به 94 3.15

قیمت هر مترمربع واحد مسکونی بر اساس 

محاسبات آماری بروز شده 1397 )تومان(
14,434,341

قیمت فروش رفته همسن آپارتمان مورد ارزیابی 

در سال گذشته در محدوده محله مورد نظر از 

سامانه سابا )تومان(

14,639,943 اباذر نام محله در سایت شهرداری

قیمت هر متر مربع مسکونی )تومان( 14,639,943 کوی مهران نام محله در سایت سابا

نور جنوب مساحت آپارتمان )مترمربع( تعداد پارکینگ مصوب
مساحت کل 

پارکینگ ها

باالی 20 طبقه 4.0% نور شمال 50 1 11

%3.0 12 تا 20 طبقه طبقات پایین 0.85 100 1 11

6 تا 12 طبقه 2.5% طبقات باال 0.9 150 1 11

تا 6 طبقه 2.0% ضریب نورگیر 200 2 22

250 2 22

همکف 0% 300 3 33

طبقه اول -3% بن بست )آرام(

طبقه دوم -15% رو به گذر پر ترافیک طبقات باال

طبقه سوم -22%
رو به گذر پر ترافیک طبقات 

پایین

ضریب مبنای طبقه 2.0%
ضریب تأثیر آلودگی صوتی 

ناشی از ترافیک

تعداد پارکینگ های موجود 1

مساحت هر پاکینگ موجود 11 مساحت انباری موجود 10.87

مساحت معادل برای اضافه/کسر پارکینگ -5.0
کمبود 

پارکینگ

مساحت معادل برای اضافه/کسر 

پارکینگ
6.9 مازاد انباری

قیمت هر مترمربع پارکینگ 14,639,943 قیمت انباری 5,489,979

اضافه/کسر پارکینگ  -73,000,000 اضاقه/ کسر  انبار 38,000,000 اضافه انبار

ضریب تأثیر آلودگی صوتی ناشی از ترافیک 1

ضریب نورگیر 1

ضریب طبقه 1.1

تعداد طبقه 5

قیمت هر مترمربع آپارتمان بدون تأثیر 

باری )تومان( ینگ و ان پارک
1 6,1 0 3,937

اضافه/کسر پارکینگ  -73,000,000

اضاقه/ کسر  انبار 38,000,000

مساحت بنای مفید 156.5

ینگ و  قیمت کل آپارتمان با تأثیر پارک

باری )تومان( ان
2,485,266,1 87

ارزیابی قیمت آپارتمان براساس معامالت در بازار

1

ضریب نورگیر

قیمت هر متر مربع واحد مسکونی

درصد کاهش یا افزایش قیمت آپارتمان برای طبقات* محاسبه قیمت کسری یا مازاد پارکینگ

0.9

1

محاسبه قیمت پارکینگ مورد نظر3- افزایش از متراژ مبنا به صورت نزولی خواهد بود محاسبه قیمت انبار مورد نظر

محاسبه قیمت آپارتمان مورد نظر

ساختمان با آسانسور

ساختمان بدون آسانسور

0.95

نورگیری از پاسیو

1

*مثال: اگر آپارتمان در طبقه ششم واقع باشد و کال شش طبقه باشد ضریب 

آن 2% است

ضریب تأثیر آلودگی صوتی ناشی از ترافیک 
1

0.95

1- هر کسری یا مازاد معادل 5 تا 9 متر مربع از قیمت آپارتمان

0 ینگ مزاحم و دارای حق عبور= 7. 2- ضریب اصالح قیمت پارک

محاسبه قیمت کسری یا مازاد انباری

باری مبنا 4 مترمربع 1- ان

2- قیمت مبنا یک دوم قیمت آپارتمان
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انا ملک ۀقیمت آپارتمان با این مشخصات در سامان
(www. melkana. com برابر با )میلیارد  8/28 

 میلیارد ریال برآورد شده است.  6/30ریال تا 

 
( قیمتی برای این kilid.comدر سامانه کیلید )

آپارتمان برآورد نشده است لیکن میانگین قیمت 
طور متوسط برابر فروش آپارتمان در هر عمری به

هاد پیشن مترمربعن برای هر میلیون توما 48/14با 

شده است که مقدار پیشنهادی نگارنده برای 
میلیون  8/17 محدودههای نوساز در این آپارتمان

 تومان است.

 

  

http://www.melkana.com/
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زیستی در صنعت نساجی، پوشاک و چرم و های محیطمنابع تولید آلودگی

 های کنترل و کاهش آنروش

 

 
 

 . مقدمه1
ایع قدیمی بشااری صاانعت نساااجی یکی از صاان

است. این صنعت همچنین یکی از صنایع گستردۀ 
ها و نیروی انسااانی کشااور از نظر تعداد زیربخش

فعال در آن نیز هساات و توسااعۀ پایدار آن باعث 
سیاری  صاد افراد ب شتغال و اقت ضعیت ا ثبات در و

ماشینی شدن صنعت نساجی در ایران از  .شودمی
یالدی بااا  م هم  نوزد قرن  خر  واحااد  1200اوا

ریسااندگی دوکی که از کشااور سااوئیس به تهران 
ساس آمار مرکز آمار  شد. بر ا شروع  آورده بودند، 

های ایران در ساارشااماری انجام شااده از کارگاه
سال  دهصنعتی  شتر در  در  1383نفر کارکن و بی

تولید منسااوجات، ریسااندگی، )رشااته فعالیت  22

ماده جات، آ یل منساااو ندگی، تکم ساااازی و باف
سند سوجری سمان،  ،گی الیاف من تولید طناب و ری

ست لو باف، تولید گلیم و زیتولید قالی و قالیچۀ د
باف، تولید فرش ماشینی و موکت، و جاجیم دست

تولید انواع پارچه و کاالهای کشااباف، کشاابافی، 
 بااافی، تولیاادبااافی، جورابتریکوبااافی، و قالب

پوشاااک شااامل عمل آوردن و رنگ کردن، تولید 
از پوسااات خزدار، عمل آوردن و رنگ پوشااااک 

کردن پوسات خزدار، آوردن چرم، سااخت کیف، 
و تولید کفش( در  ،چمدان، و محصااوالت مشااابه

کارکن و  6.103مجموع  کارگاه صااانعتی ده نفر 
شاغالن این  شور وجود دارد که تعداد  شتر در ک بی

 نفر است.  369.000واحدها بالغ بر 

 مردان دیسع    

  تهران استان ستیز طیمح ۀرشت یدادگستر یکارشناس رسم
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جاادد و اسااتفادۀ م سااتیزطیحفاظاات از مح
از پسااااب و بازیافااات پساااماندها در جواماااع 
صاااانعتی و پیشاااارفته بساااایار اهمیاااات دارد. 
فاضاالب حاصال از فرایناد صانعتی در آلااودگی 

 کااهینحونقااش فراواناای دارد بااه سااتیزطیمح
های موجااااود در گاااااهی غلظاااات آالینااااده

گاارم هااا هاازار میلیهای صاانعتی بااه دهفاضااالب
در  هارسااد. تخلیااۀ ایاان فاضااالبدر لیتاار می

محاایط طبیعاای پذیرنااده همااواره بااا تااأثیرات 
ناپااذیر تااوسم اساات. فاضااالب صاانایع جبران

بیشتر بر تماام خصوصایات فیزیکای، شایمیایی، 
و بیولوژیکی محایط پذیرناده اثار ساوء گذاشاته 

  .سازدمرور زمان آن را دگرگون میو به
 وکیاافکمّبااه طااور کلاای مصاارف آب و 

وع فاضااالب صاانعتی تولیاادی بااا توجااه بااه ناا
هااای تولیاادی هاار صاانعت متفاااوت فرآورده

اساات. صاانعت نساااجی یکاای از صاانایع عماادۀ 
آب در مهاام آب اساات. مصااارف  ۀکنندمصاارف

 صنایع نساجی شامل موارد زیر است: 
 های بخارتولید بخار در دیگ 
 کنندهعنوان خنکبه 
 وشوی مواد اولیهشست 
  مصارف شرب و بهداشت کارکنان 
 ر، چاااپ، های آهاااوشااوی دسااتگاهشست

 و رنگرزی 
 شوی پارچه بعد از هر عملیاتوشست 
 هاااای مصااارفی در مراحااال تهیاااۀ محلول

آهااااارزنی، آهااااارگیری، ساااافیدگری و 
 وشوشست

میااازان مصااارف آب در ایااان صااانایع در 
شااود. صاانایع نساااجی در می دیااده 1-1جاادول 

هاااا و ساااایر ماااواد مقیااااس وسااایعی از رنگ
  کند.شیمیایی استفاده می

 
 
 

                                                        
5.  Eutrofication 

یح کارخانه و کنترل دقیق فرایندها مدیریت صح
ن دارد و عالوه بر آ ییدر کاهش آلودگی تأثیر بسزا

در کاهش هزینۀ تولید نیز به دلیل جلوگیری از 
مصرف اضافی مواد شیمیایی بسیار مؤثر است. 
کنترل دقیق فرایندها ممکن است تا ده بار آلودگی 

های صنعتی، در میان انواع فاضالب. را کاهش دهد
طی محیهای رنگی معضالت زیستفاضالب ۀلیتخ

شدیدی را به وجود آورده است. در واحدهای 
 دگیریسن و یسیرمختلف صنایع نساجی مانند نخ

ود. شپسماندهایی با کیفیت متفاوت تولید می
ترین اثر نامطلوب فاضالب ترین و عمدهمهم

صنایع نساجی ناشی از فرایندهای رنگرزی و 
زاهای نساجی یکی از ع رنگتکمیل است. در واق

ای در ترین مواد شیمیایی مصرفی با گسترهمتداول
زاها یکی از زا است. رنگهزار نوع رنگ دهحدود 

های بزرگ ترکیبات آلی است که ساالنه گروه
  شود.حدود هفتصد هزار تن تولید می

نگ پانزده درصااااد مواد ر زا در طی حدود 
 رودمیهدر  فرایندهای رنگرزی و پرداخت پارچه

ضالب وارد محو به شود. می ستیزطیصورت فا
های رنگی به محیط ساابب برهم تخلیۀ فاضااالب

 و ایجاد پدیدۀ ستیزطیهای زیبایی محزدن جنبه
های ساااطحی از منابع مغذی یا غنی شااادن آب
کاسااایون خل در اکولوژی آب  5اتروفی تدا های و 

سنتز پذیرنده می شدت فتو ضمن اثر بر  شود که 
یا بکگ به ها در محیطهان آبزی و جل های آبی، 
زنااد. مطااالعااات آسااایااب می سااااتیزطیمح

نشاان داده که  2یا اپیدمیولوژیکی یرشاناسایگهمه
های با پایۀ بنزیدین باعث ایجاد اساااتفاده از رنگ

سان می شود. همچنین این مواد سرطان مثانه در ان
ند از طریق واکنشمی ند توا مان یایی  های شااایم

سیون سیدا صوالت جانبی  اک شأ مح و هیدرولیز من
نداردهای  کخطرنا یل اساااتا شاااود، به همین دل
های رنگی فاضالب ۀمحیطی در مورد تخلیزیست

تر گیرانهاز نظر قانونی بساایار شاادیدتر و سااخت
  .شده است

سی فرایندهای عمومی  ضمن برر در این مقاله 
نه خا ید  یهاکار نابع اصااالی تول نساااااجی، م

ستآلودگی شریح محهای زی صنایع ت یطی در این 

 صنعت نساجی میزان مصرف آب در مراحل گوناگون .1-1جدول 
 
 مواد

 
 فرآیند

 مصرف آب )لیتر به ازای هر کیلوگرم( 
 میان ین مصرف حدود مصرف

 30 3-94 وشوشست پنبه
 45 20-92 آهارگیری پنبه

پنبه و الیاف 
 38 9-63 رنگرزی مصنوعی

 13 3-26 وشوشست پشم
    
 52 26-131 رنگرزی پشم
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های های کنترل و کاهش آلودگیو در ادامه روش
 د.شواین صنعت بررسی می

  
نه2 خا کار های عمومی  ند  یها. بررسگگی فرای

 و منابع آلودگی آن  کنساجی و پوشا
ساجی زیربخش  درهای متعددی دارد که صنعت ن

  :بندی کرددستۀ کلی تقسیم به چهار
مل ت (1  یاف شاااا یۀ ال یافتی، ته باز یاف  ید ال ول

 سازی الیاف طبیعیمصنوعی، و آماده
فاده از روش (2  با اسااات ید نخ  های گوناگون تول

سندگی الیاف کوتاه و  ستم ری سی سندگی نظیر  ری
 ریسندگی الیاف بلند  سیستم

با روش (3  پارچه  ید انواع  تاری پودی، تول های 
 بافتحلقوی، و بی

ها  که نوع و رنگرزی، چاپ، و تکمیل پارچه (4 
کاربرد  به  ها  ند ته فرای یک از این دسااا میزان هر

 محصول بستگی دارد.
 

یر های زهای الیاف به دستهصنایع نساجی از جنبه
 شود: بندی میتقسیم
 عی کننده از الیاف طبیصنایع نساجی استفاده

 حیوانی مانند پشم
 عی کننده از الیاف طبیصنایع نساجی استفاده

 گیاهی مانند پنبه 
 کننده از الیاف صااانایع نسااااجی اساااتفاده

 مصنوعی 
 عی کننده از الیاف طبیصنایع نساجی استفاده

 و مصنوعی 
حدهای صنعتی نساجی بر حسب نوع الیافی وا

صرف می ست. که م شان متفاوت ا کنند، فرایندهای
یاف پنبه  جز، ای و الیاف مصااانوعیفرایندهای ال

صری اف ی الی، اما برااندشبیه به هم ،اختالف مخت
 پشمی در بسیاری از فرایندها اختالف وجود دارد. 

اند از: مراحل مختلف صاانعت نساااجی عبارت
ناادگی، آهااارگیری، ریساااناادگی، آهااارزنی، باااف

، رنگرزی، و اسااایونسااافیاادگری، مرساااریز
ست شوی بعد از رنگرزیش شتر در  .و ضیح بی تو

 خصوص برخی از این مراحل به شرح زیر است: 
                                                        

mercerization6.  

: قبل از مرحلۀ بافندگی و ریو آهار گی یآهارزن
به چه  پار ید  کام نخ و تول منظور افزایش اساااتح

کاهش پرزدهی سااطح نخ آن را در تماس با مواد 
هار قرار می له نخ از مخزن آ ند. در این مرح ده

ظیر نشاااسااته، کربوکساای متیل حاوی مواد آهار ن
عد شود. بیا پلی وینیل الکل عبور داده می سلولز،

آهار باید از پارچه حذف شود که از بافندگی مواد 
هارگیری می له را آ ند. در صاااورت این مرح نام

عنوان آهار، در مرحلۀ آهارگیری کاربرد نشاسته به
حذف  با آب گرم برای  از آنزیم آمیالز نیز توسم 

 2-1شااود. جدول مادۀ آهار از پارچه اسااتفاده می
هار که در آ فاده  هااز آن برخی از مواد را  اسااات

 دهد.نشان می شود،می
 آهار ۀدهندمواد تشکیل .2-1جدول 

ها و کنندهنرم هاچسب
 مواد افزودنی هاکنندهچرب

 ۀنشاست
 سیلیسیک اسید های معدنیچربی زمینیسیب

 کلراید روی های گیاهیچربی نشاستۀ غالت
کربوکسی متیل 

کنندهامولسیون های حیوانیچربی ( CMCسلولز )  

پلی وینیل الکل 
(PVA ) ضد کپک های معدنیروغن 

پلی وینیل 
 ۀضد الکتریسیت های گیاهیروغن ( PVCکلراید )

 ساکن
 
: در این مرحله پارچه در داخل یک یدگریسف

 دکنندهیمخزن در تماس با محلول حاوی مادۀ اکس
)نظیر هیپوکلریت یا پراکسید هیدروژن( قرار 

ود. شگیرد و عملیات سفیدگری پارچه انجام میمی
سفیدگری حاوی مقادیری از  ۀاضالب مرحلف

عوامل اکسیدکننده و گاهی مواد اسیدی یا قلیایی 
 است. 

)عملیات فرو بردن الیاف سلولزی  6مرسریزاسیون
در این مرحله پارچه در تماس : در محلول قلیایی(

گیرد. بنابراین با محلول سود سوزآور قرار می
 شدت قلیایی است. فاضالب این مرحله به

های مورد با توجه به تنوع رنگن رزی: ر
استفاده در صنایع نساجی، فاضالب حاصل از این 
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رد ها و تکنولوژی کاربمرحله متناسب با نوع رنگینه
و  هامتفاوتی است. تنوع رنگ وکیفکمّ آن دارای 

های موجود در فاضالب این مرحله سایر آالینده
های تصفیه و حذف رنگ موجب پیچیدگی روش

های ها شده است. انواع رنگین فاضالباز ا
های مصرفی در صنعت نساجی را با توجه به گروه

عامل رنگ مانند آزو، نیترو، و با توجه به وجود 
یک ساختمان مشخص شیمیایی در ترکیب رنگ، 

توان می 7مانند تری فنل متان و آنتروکوئینون
هایی که در صنایع نساجی بندی کرد. رنگطبقه

یعی های طبشود، به دو دستۀ رنگفته میکار گربه
های شوند. رنگهای مصنوع تقسیم میو رنگ

ها، و گل گیاهان ها، پوستها، دانهطبیعی از ریشه
های مصنوعی طی آید، اما رنگبه دست می

سنگ یا سایر منابع حاوی عملیاتی از زغال
های شود. رنگهای هیدروکربن تهیه میمولکول

اساس روش رنگرزی به نُه گروه مصنوعی نیز بر 
رنگ خمی، رنگ نفتول، رنگ گوگردی، رنگ 
مستقیم، رنگ دی آزو، رنگ بازیک، رنگ اسیدی، 

 شود. رنگ کرومی، و رنگ راکتیو تقسیم می
در این مرحله : وشوی بعد از رن رزیشست

وشوی مقادیر فراوانی از آب برای شست
مخصوص  هایظرفها، و ها، غلتکبالنکت

شود و در نتیجه فاضالب ره مصرف میخمی
های مختلف و تولیدی حاوی مقادیری از رنگینه

 چاپ است.  ۀسایر مواد موجود در خمیر
مشکل اصلی آلودگی در صنعت نساجی 

، از هاآب است؛ هرچند که سایر آلودگیآلودگی 
ناشی از تبخیر مواد شیمیایی  ،آلودگی هواجمله 

ها در نتیجه فرایند آلی و ورود الیاف کوتاه و پرز
های تولید و همچنین مکانیکی به هوای سالن

آلودگی صدا را هم نباید از نظر دور داشت؛ ولی 
آلودگی عمده و واضح این صنعت تولید پساب 
آلوده است که در مرحلۀ اول بازیافت آب و سایر 

 .هددکند و تغییر شکل میمواد شیمیایی عمل می

                                                        
Anthraquinone. 7 

این پساب نیز از مواد شیمیایی عمل نکرده در 
که بعضی از این اهمیت زیادی دارد و به دلیل این

 شود و در بعضی مواردمواد تجزیه بیولوژیکی نمی
ها در پذیر نیست، انباشت آناصالً تجزیه

ت، سزاهای آبی طبیعی و مصنوعی مشکلسیستم
حتماً باید فاضالب تولیدی این صنایع  بنابراین

های مهم در صنایع تصفیه و کنترل شود. آلودگی
 شود: بندی میصورت زیر  گروهنساجی به
 وخاشاک، ذرات های طبیعی )خسآالینده

ها بر روی ها و گریس...( ، روغن غبار، و
 ؛الیاف پنبه و پشم

  مواد شیمیایی افزوده شده یا جدا شده در
 ؛ وفرایندهای گوناگون

  پرزهای الیاف کوتاه جدا شده از الیاف
ت در فرایندهای اصلی و منسوجا

 .گوناگون مکانیکی و شیمیایی
  

  مواد شیمیایی مصرفی صنایع نساجی. 3
اند مواد شیمیایی مصرفی در صنعت نساجی عبارت

 از:
 اسید  ، ماننداسیدهای آلی و معدنی

سولفوریک، اسید نیتریک، و اسید استیک 
از  یتثبیت در واحد سفیدگر برای که 
 ؛دشواستفاده میهاآن
 هیدروکسید سدیم مانند ،یاییمواد قل 

)سود سوزآور( که در واحد 
)در این واحد پارچه در  اسیونمرسریز

تماس با محلول سود سوزآور قرار 
شفافیت و براق شدن  برایگیرد.( می

  ؛شودپارچه استفاده می
 آب اکسیژنه و آب  ، ماننددکنندهیمواد اکس

  ؛کاربرد دارد یدگریژاول که در مرحلۀ سف
 که در مرحلۀ  ،آمیالز از جمله، آنزیم

حذف نشاسته از  منظوربهآهارگیری 
  ؛پارچه کاربرد دارد
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  مواد آهار نظیر نشاسته، کربوکسی متیل
سلولز، و پلی وینیل الکل که در مرحلۀ 

 کاربرد دارد.  یآهارزن
 های اسیدی، بازی، ها مانند رنگرنگ

، و گوگردی 9، دیسپرس8راکتیو، پیگمنت
چاپ کاربرد نگرزی و که در مرحلۀ ر

  ؛ ودارند
 انواع شوینده و  ، مانندکنندهمواد پاک

وشو و حذف شست منظوربهها که صابون
 رنگ و مواد آهار از پارچه کاربرد دارند. 

 
 های فاضالب صنایع نساجی . ویژگی4

شدید کیفی  هاینوسانفاضالب صنایع نساجی 
 عد. کیفیت فاضالب صنایع نساجی به نوندارشدید 

مواد اولیه، مواد شیمیایی مصرفی، و فرایند تولید 
های مهم فاضالب این صنایع بستگی دارد. ویژگی

 اند از: عبارت
 :به علت مصرف بخار  درجۀ حرارت باال

آب در واحدهای رنگرزی و چاپ و 
همچنین مصرف آب داغ در مراحل 

، یریسفیدگری و آهارگ ، از جملهمختلف
نایع معموالً دمای نهایی فاضالب این ص

 است.  گرادیسی تا پنجاه درجۀ سانت
 :با توجه به نوع الیاف و  مقادیر زیاد رنگ

فرایند نساجی معموالً انواع متنوعی از رنگ 
شود در مراحل رنگرزی و چاپ مصرف می

که در نتیجه فاضالب تولیدی در این 
مراحل حاوی مقادیر زیادی از رنگ است. 

 ها یکی ازپایین بودن درجۀ تثبیت رنگ
علل وجود رنگ در فاضالب این صنایع 

 است. 
 با توجه به  های شیمیایی:تنوع آالینده

گستردگی مواد شیمیایی مصرفی در مراحل 
طور معمول در گوناگون صنایع نساجی، به

ای فاضالب این صنایع محدودۀ گسترده

                                                        
Pigment8. 

Disperse 9 

از نظر  ،مواد شیمیایی وجود دارد. این مواد
بخشی از مواد  ستند.هآلی  یا معدنی  ،منشأ

بیولوژیک و بخشی پایدار  هیتجزآلی قابل
 هستند.  ستیزطیدر مح

 pH با توجه به مصرف سود سوزآور باال :
در اکثر مراحل صنعت نساجی، فاضالب 

 باال است.  pHاین صنایع معموالً دارای 
 

های خروجی مراحل مختلف مجموع فاضالب
یده مصنعت نساجی تحت عنوان فاضالب مرکب نا

 شود. می
میزان فاضالب تولیدی در مراحل مختلف 

ای صنعت نساجی با استفاده از الیاف گیاه پنبه
 اند از:عبارت
 ازای هر لیتر به 40تا 20 وشوی اولیه:شست

 ؛کیلوگرم پارچه
 :ازای هر لیتر به 150تا  100 سفید کردن

 ؛کیلوگرم پارچه
 :ازای هر کیلوگرملیتر به 100تا  50 رن رزی 

 ؛ وپارچه
 کلیۀ عملیات پس از  عملیات تکمیلی(

لیتر  200تا  150بندی(: بافندگی و قبل از بسته
 .ازای هر کیلوگرم پارچهبه
 

طور کلی میزان بر اساس مطالعات انجام شده به   
تولید فاضالب در صنعت نساجی با مصرف مواد 

 اند از: اولیۀ گوناگون عبارت
  :رمکعب بر تن مت 350تا  300الیاف گیاهی

 شدهمحصول تولید
  :مترمکعب بر تن   800تا  400الیاف حیوانی

 شدهتولیدمحصول 
  :مترمکعب بر تن  250تا  100الیاف مصنوعی

 شدهتولیدمحصول 
به موارد  جه  ، برخی از یادشاااادهبا تو

 های نساجیهای کیفی فاضالب کارخانهویژگی
 ارائه شده است.  3-1در جدول 
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 تولید ی کیفی فاضالب صنعت نساجی در مراحل گوناگونهاویژگی .1-3جدول 

 های کیفیبه لحاظ ویژگی دشدهیفاضالب تول مراحل گوناگون تولید در صنعت نساجی

 زیاد، مواد معلق باال، حرارت و چربی و روغن زیاد BOD5 وشوی مواد اولیهشست
 یت باال، مواد جامد و حرارت زیادیزیاد، قلیا BOD5 یآهارزن

ی، مواد جامد زیاد، وجود پراکسید یقلیا pHنسبتاً باال،  BOD5 گریسفید
 هیدروژن، و سیلیکات سدیم

نسبتاً باال،  CODمتغیر، مواد معلق متوسط،  pHمتوسط،  BOD5 رنگرزی
 ها، رنگ و فلزاتالاوره، وجود حلّ

و مواد باال  CODمتغیر، امالح محلول زیاد،  pHمتوسط،  BOD5 شدهوشوی الیاف رنگشست
 معلق متوسط

سازی های متداول تصفیه و کمینه. روش5
 فاضالب صنایع نساجی
های کیفی فاضاااالب و روش تصااافیه به ویژگی

ستگی دارد. گاهی  شده ب صفیه  ضالب ت کیفیت فا
حل  جام مرا یه ان عت از تصاااف یک صااان هدف 

دفع فاضاااالب به شااابکۀ  منظوربهتصااافیه پیش
شه ضالب یک  شبکۀ فا شهری یا  ضالب  رک فا

صنعتی است. در این موقعیت مراحل محدودی از 
گیری، آشاااغااال مااانناادتصااافیااۀ فاااضاااالب 

 هایسازی، و کاربرد روشسازی، خنثییکنواخت
حذف رنگ ضروری است. اما اگر هدف از تصفیۀ 
ضالب  ستانداردهای دفع فا ستیابی به ا ضالب د فا

و اسااتفادۀ مجدد از فاضااالب  سااتیزطیبه مح
های ای از روشمجموعهشااده باشااد، به تصاافیه

سااازی، گیری، یکنواختتصاافیه شااامل آشااغال
صفیۀ فیزیکیخنثی ص و سازی، ت فیۀ شیمیایی، ت

بیولوژیکی، و گاهی تصاافیه پیشاارفته نیاز اساات. 
ضالب این  صفیۀ مقدماتی فا عملیات معمول در ت

سازی است صنایع شامل سرند کردن و یکنواخت
بار هید با  رولیکی و که در نتیجۀ آن یک جریان 

 به مجاری  pHبار آلودگی و حرارتی ثابت و تنظیم 
 ۀشاااود. در صاااورت تخلیفاضاااالب تخلیه می

ها عالوه بر های سااطحی یا چاهفاضااالب در آب
عملیات فوق، انجام تصااافیه تا رسااااندن سااطح 

محاادوده گی بااه  لود برای آ طری  خ ای کااه 
تلقی نشاااود، الزامی اسااات. این  ساااتیزطیمح

نامند. مشاااخصاااۀ انویه میعملیات را تصااافیۀ ث
صفیه شرفته باال بودن هزینهت ایی و های اجرهای پی

های موجود کاربردی و حذف تقریباً کامل آالینده
ست، به ساب ا ساب عبوری از این طوریدر پ که پ

مجدد خواهد بود. به علت  ۀاساااتفادفرایندها قابل
نه لۀ هزی ها در آخرین مرح ند باال این فرای های 

ها با االمکان آالیندهگیرند تا حتییتصااافیه قرار م
تر حذف ها و فرایندهای تصااافیۀ ارزانمکانیسااام
این فرایندها شامل جذب توسط کربن  شده باشند.

 کارگیریفعال، اکسااایداسااایون شااایمیایی )با به
کلرین، ازن، و پراکسااایااد  مااانناادهااای محلول

هیدروژن(، فرایندهای غشااایی )اساامز معکوس، 
یون، تراسااا ل ی ف ترا ل یون، و  او تراسااا ل ی ف نو نااا

 ۀو تصااافیاا ،تعویض یون ،میکروفیلتراسااایون(
 الکتروشیمیایی است. 

فاضالب صنایع نساجی حاوی انواع گوناگونی 
های جدا شده از الیاف، عوامل ها، ناخالصیاز رنگ

ها، و گاهی فلزات سنگین اسیدی و قلیایی، نمک
های هر یک از است. با توجه به محدودیت

معموالً استفاده از یک روش  های تصفیه،روش
ها کافی نیست. خاص برای حذف کامل رنگ

 های حذف استفادهبنابراین اکثراً از ترکیب روش
ادی های اقتصشود. تصفیۀ بیولوژیک فاضالبمی

از تصفیۀ شیمیایی است، ولی در غالب موانع قبل 
از تصفیۀ بیولوژیک از تصفیۀ شیمیایی استفاده 

، رد تصفیۀ فیزیکی و شیمیاییشود. هدف از کاربمی
ها، و سایر ترکیباتی است حذف مواد سمی، رنگ
ها سمی است و مانع از که برای میکروارگانیسم

بیولوژیک  ۀعملکرد مطلوب فرایندهای تصفی
 شوند. می
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برخی از فرایندهای فیزیکی و شیمیایی حذف 
اند از: ها از فاضالب صنایع نساجی عبارترنگ

ی، فیلتراسیون غشایی، انعقاد و فرایند جذب سطح
لخته سازی، فرایندهای الکتروشیمیایی، ازن زنی، 

 فرایندهای فتوشیمیایی، و فتوکاتالیستی. 
های های کاهش حجم و غلظت آالیندهراه

در صنعت  های فاقد رنگدر فاضالبموجود 
 از: اندنساجی عبارت
  جلوگیری از هدر رفتن آب از طریق

 ؛رگرانآموزش کارکنان و کا
  قطع جریان آب مصرفی بالفاصله

 ؛پس از خاموش کردن هر دستگاه
 های استفادۀ مجدد از زیرآب دیگ

 ؛سایر مصارف برایبخار 
  استفادۀ مجدد از فاضالب حاصل از

 برایگیر های سختیرزین یاحیا
 ؛سایر مصارف

 ؛کنندههای خنکبازیافت آب 
  اصالح سیستم موجود در واحد

ماندۀ بازیافت باقی منظوربهآهارزنی 
های کاهش مواد آهار )یکی از روش

شدت آلودگی و حجم فاضالب 
ر با استفاده از بازیافت مادۀ آها
( )اولترافیلتراسیونفرایندهای غشایی

است. در این حالت ضمن بازیافت 
مادۀ آهار حجم فاضالب و میزان 
مواد آلی آن نیز کاهش یافته و در 

هش انتیجه هزینۀ تصفیۀ فاضالب ک
  ؛ ویابد.(می

 د موجود در فاضالب بازیافت سو
 )با انجام این اسیونواحد مرسریز

کار ضمن کاهش حجم فاضالب 
pH  فاضالب متعادل شده و نیاز به

سازی فاضالب معموالً مرتفع خنثی
توان سود کار می نی. برای اشودمی

با استفاده از ، موجود در فاضالب را
از  و پستغلیظ کرد  ،فرایند تبخیر

سازی دوباره از آن استفاده خالص
 (.کرد

                                                        
  10. Cold  Pad  batch 

کاهش حجم و غلظت  برایهای پیشنهادی راه
در این  های رن یدر فاضالبهای موجود آالینده

 اند از: صنعت نیز عبارت
  جلوگیری از هدر رفتن آب از طریق

 ؛آموزش کارکنان و کارگران
  قطع جریان آب مصرفی بالفاصله

 ؛تگاهپس از خاموش شدن هر دس
 وشوی متقابل کاربرد روش شست

 وشوی بالنکتشست منظوربه
 برایهای پرفشار استفاده از نازل 

 ؛وشوی بالنکتشست
 های فاقد رنگ استفاده از فاضالب

وشوی کف آشپزخانۀ شست برای
 ؛رنگ

 های عملیاتی و اصالح روش
به تجهیزات مناسب  یریکارگبه

ها و وشوی دستگاهشست منظور
 ؛ادوات

 هیۀ دستورالعمل مصرف بهینۀ مواد ت
توسم با آموزش و نظارت بر عملکرد 

 ؛کارکنان
  تخلیه و بازیافت مقادیر اضافی

ها، خمیرۀ چاپ موجود در دستگاه
وشو ها قبل از شستها و لولهغلتک
 ؛با آب

 های رنگرزی با استفاده از دستگاه
ها الیاف جریان هوا )در این دستگاه

مخلوطی از  را از هوای مرطوب یا
دهند و بخار و هوا عبور می

های رنگی )شامل رنگ و محلول
نی( به جریان گاز تزریق مواد افزود

 ؛ وشود.(می
  استفاده از روش رنگرزی منقطع

)این روش برای رنگرزی  10سرد 
های سلولزی با مداوم پارچهنیمه
 ایهای راکتیو کاربرد گستردهرنگ

ی دارد. در این فرایند محلول رنگ
بود به برایهمراه با ترکیبات کمکی 
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وری و تثبیت رنگ به روش غوطه
د. شواشباع کردن به پارچه اضافه می

برای جلوگیری از هدر رفتن محلول 
رنگی در این روش محلول رنگی در 

شکل  Uمسیر  درتنگ یک مجرای 
این روش  شود.به پارچه اضافه می

های باعث کاهش آلودگی و هزینه
استفادۀ بهینه از انرژی کنترل آن و 

اند شود. مزایای این روش عبارتمی
بهینه از رنگ؛ بهبود  ۀاز: استفاد

ر گذاری کمتکیفیت رنگرزی؛ سرمایه
جویی در رنگ، مواد در نتیجۀ صرفه

شیمیایی، نیروی کار، و آب؛ و 
های رنگ استفادۀ مجدد از حمام

های با خصوص در مصرف رنگبه
  تثبیت باال.
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 برگزیده هایکتاب
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

مجموعۀ کامل قوانین و مقررات و وظایف 
قانونی کارشناسان رسمی دادگستری و اهمیت 

 نظریه کارشناسی در امر قضایی
 نویسنده: علی رفیعی

 1396ناشر: انتشارات فکرسازان، 
 

 

 

 

 

 

 

 

 -گریمجموعه قواعد و آئین داوری و میانجی
مرکز داوری کانون وکالی دادگستری کرمانشاه 

 و ایالم، به انضمام مقررات مرتبط با داوری

، امیر بصیری، کیومرث سپهری: کنندگانتدوین
اوه و ک ،مجید ناصری، حمید مقدسی، اصالن ویسی

 نیستانی

 1392، انتشارات جنگل: ناشر

ز تدوین کتاب حاضر آشنایی کارشناسان هدف ا
رسمی دادگستری با وظایف و تکالیف قانونی، بر 
اساس قوانین و مقررات مرتبط جاری، است. انجام 

 این امر نیاز به اشراف بر قوانین دارد

تا قوانین و مقرراتی که مرتبط با کارشناس 
رسمی است، استخراج و شرح و تفصیل آن ارائه 

مورد از سایت حقوقی              شود، که در این 
www.majdpub.com ،ترین سایت بزرگ

چنین است. هماینترنتی حقوقی ایران، استفاده شده 
عنوان تخلف در این قوانین نیز آن مواردی که به

شود، عیناً آورده شده کارشناسان محسوب می
شده تا وظایف و تکالیف است. در این کتاب سعی 

قانونی کارشناسان رسمی دادگستری از قوانین 
مختلف استخراج و شرح مختصری از هریک داده 

و آراء دیوان عالی کشور و  هیوحدت روشود. آراء 
های انتظامی قضات و نظرات نیز آراء دادگاه

 مشورتی خبرگان از دیگر مطالب مهم کتاب است. 
 

 رایج هایمله شیوهامروزه اسلوب داوری از ج
با توجه به . اختالفات و دعاوی است وفصلحل

های امکان انتخاب داور یا داوران توسط طرف
طرفین در تعیین  ۀاختالف و اختیارات گسترد

 ،مقررات حاکم بر شکل رسیدگی و قانون حاکم
روش داوری در مقایسه با رسیدگی قضایی بسیار 

 اوانفر است و این ویژگی موجب استقبالمنعطف 
های داخلی داوری یک شیوه در رسیدگی. آن شده

 ۀاما در عرص. جایگزین رسیدگی قضایی است
 توانای موارد میالمللی در پارهدعاوی تجاری بین

 . بدیل استای منحصر و بیداوری شیوهکه  گفت

داوری عالوه بر امتیازاتی که نسبت به رسیدگی 
فت راهکار توان گاز یک دیدگاه می، قضایی دارد

رسی دادسازی بسیار مناسبی است برای خصوصی
ها از مصادیق بارز که در تمام حکومت) و قضاوت

از طرف دیگر رشد است(. اعمال حاکمیت 

http://www.majdpub.com/
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ی که داور کندمیکشور ایجاب  ۀاقتصادی و توسع
داوری  طور که، همانو مراکز داوری توسعه یابند

. شده هاست نهادینهیافته سالدر کشورهای توسعه
گذار در چند با توجه به اهمیت داوری که قانون

ه از جمل، ای به آن داشته استسال اخیر توجه ویژه
 پنجم توسعه ۀسالپنج ۀقانون برنام 211 ۀطبق ماد

 ۀقوه قضائیه مکلف به تهی، جمهوری اسالمی ایران
ه المللی شدنهاد مستقل داوری داخلی و بین ۀالیح
یجاد ا درصددقضائیه نیز  ۀبر همین اساس قو. است

 . مراکز داوری است ۀو توسع

در این راستا ضمن استفاده از قواعد و آیین 
 داوری مرکز داوری اتاق بازرگانی و صنایع ایران 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 گفتن واقعیت به صاحبان قدرت
 نویسنده: علی میرزائی

 1394ناشر: نشر نگارۀ آفتاب، 
 

موعۀ مج درتگفتن واقعیت به صاحبان قکتاب 
وی وگسه مقاله از علی میرزائی است و هشت گفت

 ها بااو با دولتمردان و کارشناسان. یکی از مقاله

تأملی در قانون اساسی مشروطیت و متمم »عنوان 
مروری است بر انقالبی که در پی آزادی و « آن

در قانون  عدالت برای ملت ایران بود و حاصل آن
، ری کانون مرکزو ضوابط داوری کمیسیون داو
I) المللیمقررات اتاق بازرگانی بین CC ،)

مقررات (، AALCO) ای تهرانمرکزداوری منطقه
اصول قواعد آیین دادرسی ، مریکااانجمن داوران 
ین همچن. است قرار گرفتهمدنظر ...  مدنی فراملی و

از تجربیات کار حقوقی و قضائی همکاران گرامی 
شده و  و بعضی از قضات معزز استفاده

االمکان سعی شده است که ضوابطی تدوین حتی
نطقه م موقعیتشود که منطبق با مقتضیات روز و 

 . باشد

 
 گر شد، ولی دو شاه سلسلۀاساسی و متمم آن جلوه

اثر کردند. مقالۀ دیگر با ها را بیپهلوی عمالً آن
های کنندۀ نگرانیبیان« آب! آب! آب!»عنوان 

الی سبود آب و خشکنویسنده است نسبت به کم
میلیون نفر  150در سرزمینی که افزایش جمعیت تا 

را هدف قرار داده و تأمین آب آشامیدنی برای آن 
جمعیت، همچنین تأمین آب مورد نیاز برای 
مصارف کشاورزی و مصارف صنعتی از 

کدام »های بزرگ پیش روی آن است. مقالۀ چالش
هم حاصل مشاهدات « زندگی؟ کدام کیفیت؟

گاه تا شامگاه، ویسنده است در یک روز، از صبحن
ی اقتصاد« فقر»کند چه بیشتر او را جلب میو آن

 مردم شده.  ریگدامنشدید و کمرشکنی است که 
وگوی مندرج در وگو از هشت گفتشش گفت

سانی با ک گفتن واقعیت به صاحبان قدرتکتاب 
های های دور و نزدیک سمتاست که در گذشته

اند )دکتر توفیق، مهندس ریتی داشتهعالی مدی
محلوجی، دکتر کالنتری، دکتر منصوری، دکتر 

ی «درآمد»موحد، و دکتر مظاهری( . میرزائی در 
ا بیش وگوهاین گفت»گوید: که بر کتاب نوشته می

که امیدآفرین باشند مرا متأثر و متأسف از آن
کنند. گویی سرانجام تصمیم نداریم می
نار بگذاریم و از نیروهای بادانش را ک "کشینخبه"

و باتجربۀ خود بهرۀ کافی و الزم بگیریم. چرا؟ 
 «. ".. برید .یکی بر سر شاخ بُن می"دانم! شاید نمی
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