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راهنمای تدوین مقاالت در نشریۀ کارشناس
.1
.2
.3
.4
.5
.6

.7
.8
.9

موضوع مقاله در ارتباط با مشکالتی باشد که کارشناسان در رشتههای مختلف کارشناسی با آنها روبرو هستند.
مقاله حاصل مطالعات ،تجربهها و تحقیقات نویسنده (یا نویسندگان) باشد.
مقاله قبال برای هیچیک از نشریات (داخلی یا خارجی) ارسال یا در هیچیک از نشریات (یا مجموعه مقاالت
همایشها) چاپ نشدهباشد.
مقاله بااستفاده از نرمافزار (Wordترجیحا ویرایشهای  2007به باال) نوشته شود .برای متن فارسی از قلم
 B Nazaninبا فونت  13و برای متن انگلیسی از قلم Times New Romanو فونت  12استفاده شود.
کلیه فرمولها فقط با نرمافزار Wordتایپ شده باشد.
مقاله ارسالی باید پس از ثبت نام نویسنده در سایت دوماهنامه ،ازطریق سایت ارسال گردد .پس از دریافت
فایل الکترونیکی مقاله ،فرآیند بررسی ،داوری و سایر پیگیریها به آدرس الکترونیکی نویسنده مقاله ارسال
میشود.
یادداشتها بهصورت پاورقی آورده شود.
فهرست منابع جداگانه به ترتیب حروف الفبا (ابتدا فارسی و سپس انگلیسی) آورده شود و از تکرار منابع
خودداری گردد.
در ذکر منابع از الگوی زیر استفاده شود:

 )1-9کتاب تألیفشده :نام خانوادگی ،نام نویسنده( ،سال نشر) .نام کتاب .محل نشر :ناشر.
 )2-9مقاله :نام خانوادگی ،نام نویسنده (سال نشر) .عنوان مقاله .نام نشریه ،دوره یا جلد(،شماره نشریه):
شماره صفحات مقاله .ارجاع به صورت کامل همراه با ذکر شماره و سال انتشار و شماره صفحه باشد
و از نوشتن لفظ «و دیگران» در ارجاع فارسی و موارد مشابه در ارجاع التین خودداری شود.
 )3-9کتاب ترجمه شده :نام خانوادگی ،نام نویسنده( .سال تألیف) .نام کتاب به فارسی .نام و نام خانوادگی
مترجم .محل نشر :نام ناشر.
 .10حداکثر حجم مقاالت با منابع ،جداول و شکلها  20صفحه باشد.
 .11مسئولیت صحت و سقم مطالب مقاله به عهده نویسنده است.
از نویسندگان محترم تقاضا میشود برای پیگیری مقاالت با شماره  22909033تماس حاصل فرمایند.
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غالمعباس پورسیدی ،علیرضا کریمی
محمود سیدینژاد ،حمیدرضا المعی

اخبار شورایعالی
بر اساس فعالیت دوم از هدف ششم برنامه چهارساله
شورایعالی و به منظور بحث و تبادل نظر میان اعضای
هیئتمدیره کانونهای سراسر کشور و اعضاء
شورایعالی مقرر گردید در هریک از جلسات شورا
رئیس و یکی از اعضای هیئت مدیره شرکت نمایند.

بر این اساس در جلسه مورخ  97/09/01شورا آقایان
ناصری و محمودیان از کانون ایالم و آقایان علینقیزاده
و سیدمحمدنور موسوی از کانون هرمزگان و نیز در
جلسه مورخ  97/09/21آقایان پورسیدی و کریمی از
کانون کرمان و آقایان سیدینژاد و المعی از کانون
همدان در جلسات شورای عالی حضور یافتند.

مصوبات شورایعالی
)(1397/9/22 – 1397/9/1

بهمنظور آگاهی کارشناسان محترم از مصوبات شورای
عالی که جنبة عمومی دارد و برای کانونهای سراسر
کشور ارسال می شود ،از این شماره به بعد ،شماره و
تاریخ بخشنامهها و موضوع مصوبات در این ستون درج
میشود .برای اطالع از جزئیات امر سوابق در کانون
استانها قابل دسترسی است.
 .1بخشنامة شمارة /3408ش مورخ 1397/9/1
موضوع :در مورد پذیرفته شدگان رشته نقشه
برداری در آزمون ،1386که سواالت رشته مذکور را با
کد  41/2پاسخ دادهاند.
 .2بخشنامة شمارة /2864ش مورخ 1397/9/27
موضوع :اصالح شرح صالحیت ردیف -8عناوین
مصوب رشته تاسیسات ساختمانی.

.3بخشنامة شمارة /2867ش مورخ 1397/9/27
موضوع :حذف پیشنیاز ردیف  5عناوین صالحیتهای
رشته ثبت شرکتها و عالئم تجاری و اختراعات.
 .4بخشنامة شمارة /2869ش مورخ 1397/9/27
موضوع :ابالغ پیشنهاد کمیسیون آموزش شورایعالی در
موضوع یکسانسازی فرم سربرگ گزارش کارشناسان .
 .5بخشنامة شمارة /2870ش مورخ 1397/9/27
موضوع :ابالغ نظامنامة حوزة فعالیت جغرافیایی خدمات
کارشناسی.
 .6بخشنامة شمارة /3077ش مورخ 1397/10/04
موضوع :اصالح پیش نیاز عناوین صالحیتهای رشته
بیمه.
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از راست :محمد زنگیآبادی،احمد دوانی ،محمدرضا قائمیان ،جعفر هاشم زاده،
محمود حسنپور ،میرداوود محامد خسروشاهی
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طهماسب مظاهری

عملکرد دورۀ چهارم شورایعالی کارشناسان رسمی دادگستری
(آذر ماه -1396آذرماه )1397
مهمترین اقدامات انجام شده در دورة چهارم
شورایعالی کارشناسان رسمی دادگستری ،از آذر
 1396تا آذر  ،1397به شرح زیر بوده است:
 .1تهیة برنامة چهارساله .این برنامه ،پس از
اینکه گزارشهای وضع موجود،و پیشنهادهای
کانونها دریافت شد ،تهیه گردید ،به تصویب
شورایعالی رسید ،و برای اجرا ابالغ شد.
 .2مجوز انتشار مجلة کارشناس دریافت
گردید و پس از سالها توقف ،شمارة اوّل دورة
جدید آن ،به صورت الکترونیکی ،و تعدادی هم
روی کاغذ ،منتشر شد.
 .3ارتباط اینترنتی میان اعضای شورا و رؤسای
کانونها برقرار شد.
 .4رسیدگی به پروندههای دادگاه تجدیدنظر
که مدتهای بسیار طوالنی بالتکلیف مانده
بودند .در آغاز سال  151 ،1397پروندة معطل
و معوّق داشتیم که تعدادی از آنها از سال
 1395مانده بودند ،و  196پروندة جدید هم
( تا )1397/9/1رسیده که جمع ًا میشود 347

پرونده .خوشبختانه در  ،1397/9/1فقط 40
پرونده در نوبت رسیدگی است .البته این در
شرایطی است که شورا دو نفر همکار در این
دفتر داشت و حدود هشت ماه است که یکی
از ایشان قطع همکاری کرده است.
 .5برقراری ارتباط مستمر با مقامات قوة قضائیه
 .6تهیة الگوی مبانی گزارشنویسی ( کلیات،
و چند نمونة مهم به صورت توصیه).
 .7تصمیمگیری در مورد کارشناسان رشتة
گیاهپزشکی و تغییر رشتة آنان به رشتة
کشاورزی ومنابع طبیعی ،از طریق برگزاری
آزمون .آزمون در روز جمعه  1397/9/2در
تهران برگزار شد.
 .8تصمیمگیری در مورد آن دسته از
شرکتکنندگان آزمون سال  1395که
نمرههای کتبی بسیار پایین داشتند .رئیس و
اعضای شورایچهارم میتوانستند عافیتطلبی
کنند و همه چیز را به گردن رئیس و اعضای
شورایسوم بگذارند ،ولی ،با پذیرش مسئولیت،
چنین نکردند.

کارشناس
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یکپارچهسازی پورتال شورا .تا امروز
شناخت وضع موجود کانونها انجام شده است،
کانونهایی که از نظر سختافزاری و نرمافزاری
در وضعیت بهتری هستند ،شناسایی شدهاند،
و ترمیم وضعیت کانونهایی که در دو زمینة
یاد شده ضعیف یا تقریب ًا ضعیف هستند به
کانونهایی که دارای وضع بهتری هستند
واگذار شده است .این فعالیت یکی از مهمترین
فعالیتهای برنامة چهارساله است.
 .16تهیة گزارش عملکرد برنامة چهارساله.
متأسفانه گزارش برخی از رؤسای کمیسیونها
کانونها دریافت نشده است .همکاران ستاد
شورا پیگیریهای مکرر میکنند.
از راست :محمد مسعود علیزاده خرازی ،اسعد استیفائی ،محمد ثابتی ،داریوش بازگیریان

 .9بازنگری در نظامنامة کارآموزی.
 .10بازنگری در آییننامة برگزاری جلسات
شورا.
 .11انتخاب و معرفی دو عضو جدید برای
کمیسیون مادة  13و معرفی به قوة قضاییه.
 .12دو اقدام اساسی برای معاف کردن شورا از
پرداخت مالیات بردرآمد .در حال حاضر
در حدود  41میلیارد ریال برای شورا مالیات
تعیین کردهاند( .مربوط به سالهای  1394و
 .) 1395این امر پس از تشکیل دو جلسه با
رئیسکل سازمان امورمالیاتی و ارائة دالیل
رئیس شورایعالی مبنی بر معافیت شورا از
پرداخت مالیات ،در دست رسیدگی مجدد و
تصمیمگیری است.
 .13اقدام به منظور رفع اختالف میان
کارشناسان گروه 5و کارشناسان گروه،7
طی جلسههای متعدد کاری مانده از
گذشتهها ،هنوز به نتیجة نهایی نرسیده است.
 .14برنامه ریزی به منظور انتشار نمونة سؤالهای
آزمون سالهای گذشته به صورت یکپارچه.
 .15آغازکارکمیتة راهبری برای اجرای فعالیت
( )1از هدف ( )2برنامة چهارساله :طراحی و

 .17تهیه فهرست موضوعی مجموعة مصوبات
دورههای اول و دوم و سوم شورایعالی،
این فهرست ،روی فلش ،در اختیار اعضای شورا
قرار گرفته است.
 .18اقدام برای انتشار اینترنتی متن کامل
مصوبات دورههای سوم و چهارم شورا.
مقدمات فراهم شده ،در حال برنامهنویسی
هستند که از طریق الکترونیکی قابل بازیابی و
گرفتن پرینت باشد.
 .19کارهای اولیه برای اصالح ساختار سازمانی
شورا ،و هماهنگ کردن آن با برنامة
چهارساله ،به منظور اجرای آن برنامه ،انجام
شده است.
 .20آمد و رفت و استقرار اعضای شورایعالی به
تهران ،و حضور ناظران شورایعالی در مجامع
عمومی کانونها برنامهریزی و اجرا شده است.
 .21امور مالی شورا حتی یک مورد پرداخت معوق
ندارد .بهروز است.
 .22کلیة امور کمیسیونهای مشورتی شورایعالی
انجام شده است .منظور اقدامات کارشناسان
شوراست که در جایگاه دبیران کمیسیونهای
مشورتی نیز خدمت میکنند.
 .23شورای مشاوران آموزشی و پژوهشی
شورا تشکیل شده ،یکجلسه هم برگزار
کردهاند.
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 .24ترمیم تعرفة کارشناسی بهوسیلة کمیسیون
تعرفه و امور مالی و اداری انجام و برای بررسی
و تصویب و طی مراحلی که در قانون
پیشبینی شده ،به شورایعالی پیشنهاد شده
است.
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زمانبندی و برنامهریزی شد که زمان تشکیل
کمیسیونها برای همیشه مشخص و ثابت
باشد.

 .25نهایی کردن نتیجة آزمون رشتة امور وسایط
نقلیة موتوری زمینی و اعالم به کانونها .این
فعالیت ،مانده از سال  ،1395در دو مرحله
انجام شد و تمام شد .سازمان سنجش مرتکب
اشتباه شده بود.
 .26داوطلبانی که برای مصاحبة مجدد به شورا
معرفی شده بودند (از کرمانشاه،
آذربایجانشرقی ،آذربایجانغربی،کردستان و
تهران) تعیین تکلیف شدند.
 .27اقدام سراسری برای بسیج همکاران کانونها به
منظور مشارکت در اصالح قانون کانون
کارشناسان.
 .28تدوین دورههای آموزشی حین کارآموزی
برای داوطلبان آزمون سال  1395که نمرة
کتبی آنان از  150تا  400بود.
 .29برای تهیة نظام ارجاع کار ،با توجه به برنامة
چهارساله ،اقداماتی در پیوند با کانونها شروع
شده است .البته ،به صورت موازی ،در کانون
تهران ،و شاید در چند کانون دیگر ،نیز در حال
انجام است .این فعالیت ،در برنامة چهارساله،
از فعالیتهای ستاد شوراست.

از راست :امیررضا ابریشمی ،حسن اصالنی ،نوراهلل صلواتی ،علی حسن نایبی

 .33تدوین و تصویب عناوین اختیارات رئیس
شورایعالی.
 .34تدوین و تصویب نظامنامة حوزة فعالیت
جغرافیایی کارشناس.
 .35حضور نمایندگان شورایعالی به عنوان
ناظر در مجامع کانونها.
 .36و .......
فریدون معظمی
محمدحسین دادخواه

 .30تعیین کارگروهِ ویژه برای بررسی وضعیت
آزمونهای دورههای پیشین و برنامهریزی
برای آزمون سال .1398
 .31آغاز بررسی دفترچههای آزمون سالهای قبل،
به منظور یافتن اشکاالت ،رفع آنها ،وتدوین
دفترچة آزمون سال .1398
 .32سازماندهی کمیسیونهای مشورتی
شورا ،دوبار .در دفعة دوم ،به ترتیبی

ایرج مالزاده صادقیون
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ارزشگذاری برند و الزامات ارزشگذاری مالی برندها
دکتر سیدمهدی تهامی
کارشناس رسمی دادگستری رشته دامپروری و دامپزشکی
استان تهران

-

دارائیهای نامشهود بسیار باارزشمند و برند هر
سازمان و یا شرکت از ارزشمندترین آنهاست.
تعیین ارزش برند به نحوی که موثق باشد کار
گرانقدریست .توسعه برند یک استراتژی
بازاریابی است که در آن یک شرکت محصولی
را با یک شرکت خوب که از نام برند بهره
میبرد اما در طبقهبندی محصولی متفاوت
است ،بازاریابی مینماید .معموالً شرکتها از
این استراتژی برای افزایش و اهرم سازی ارزش
مؤثر برند استفاده میکنند.در دهه  1990در
حدود  81درصد از محصوالت نو و با معرفی
برندهای جدید از توسعه برند استفاده نمودند.
اگرچه مزایای قابل توجهی در استراتژی
توسعه برند وجود دارد ،ولی این استراتژی از
ریسک تخریب تصویر برند در نزد مشتریان نیز
برخوردار است و تنها یک انتخاب نادرست و

-

ضعیف میتواند ارزش ویژه برند را به کلی
کاهش داده و یا نابود نماید.
استاندارد بینالمللی ایزو به شماره
 ISO10668که در سال  2010تعیین گردیده
است ،رویکردی مناسب و معتبر جهت ارزش-
گذاری برند ارائه میدهد و از جنبههای مالی،
رفتاری و قانونی به آن میپردازد.

الزامات ارزشگذاری برند
 .1دامنه کاربرد این استاندارد بینالمللی تعیین
کننده الزاماتی پیرامون رویه ها و روشهای
اندازهگیری ارزش مادی برند میباشد .در این
استاندارد بینالمللی چارچوبی برای ارزش
گذاری برند مشخص میشود .نظیر :اهداف،
مبناهای ارزشگذاری ،رویکردهای ارزش-
گذاری و یافتن دادهها و فرضیات کیفی و
همچنین روشهای گزارشدهی درباره نتایج
ارزشگذاری را عنوان میکند.
 .2اصطالحات و تعاریف
 )1دارائی :حق قانونی یا یک منبع تحت
کنترل شرکت است و توانایی سودآوری
دارد.
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 )2برند :دارائی نامشهود تجاری شامل:
اسامی ،عبارات ،عالمتها ،سمبلها،
لوگوها ،و طرحها و یا ترکیبی از دیگر
مواردی است که برای شناسائی کاالها،
خدمات و شرکتها استفاده شده و
تصویر یا معانی متمایزی در ذهنیت
ذینفعان تداعی میکند که به واسطه
آن منافع یا ارزشهای اقتصادی ایجاد
میگردد.
 )3دارائی نامشهود :دارائی قابل شناسایی
غیر مالی است که دارای جسم فیزیکی
نیست.
 )4ارزش مادی برند :ارزش اقتصادی برند
بر حسب واحدهای مالی قابل انتقال
تعیین میگردد .نتایج بدست آمده
ممکن است یک یا مجموعهای از
ارزشهای اقتصادی باشد .و....
 .3الزامات عمومی شامل:
شفافیت ،اعتبار ،قابلیت اعتماد ،کفایت،
بیطرفی و پارامترهای مالی ،رفتاری و قانونی.
به این مهم توجه گردد که ارزشگذاری مادی
برند باید بر مبنای یافتههای حاصل از
بخشهای مالی ،رفتاری و قانونی صورت
پذیرد.
 .4الزامات ویژه:
 )1تشریح اهداف ارزشگذاری:
اطالعرسانی به مدیریت ،برنامه
استراتژیک ،گزارشدهی درباره ارزش،
نقدینگی ،دادوستد قانونی ،اعطای
نمایندگی ،پشتیبانی از دعاوی قضایی،
حل اختالف ،برنامهریزی و تطابق با
مالیاتبندی ،وام و باال بردن سرمایه
شرکت یا فروش سهام از جمله اهداف
ارزشگذاری برند محسوب میگردد.
 )2مفهوم ارزش :ارزش مادی یک برند باید
بیانگر منافع اقتصادی باشد که برند
میتواند در عمر اقتصادی مفیدی که
برای آن پیشبینی میشود ،به وجود
آورد و عموم ًا باید از طریق جریانهای
نقدی شامل :درآمد ،سود اقتصادی ،و
کاهش هزینهها محاسبه شود.
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 )3شناسائی برند :در ارزیابی باید برند
مورد ارزیابی را شناسایی و تعریف نمود.
 .5رویکردها و روشهای ارزیابی:
برندها باید با استفاده از رویکردهای درآمد،
بازار و هزینه ارزش گذاری شوند.
چند روش پیشنهاد شده است :روش صرفه
قیمت ،روش صرفه حجم ،روش تصمیم درآمد،
روش درآمدهای مازاد چند دورهای ،روش
جریان نقدی تفاضلی ،روش قیمت حق امتیاز
 .6جنبههای رفتاری:
برای ارزیابی برند پارامترهای مالی مهم و
فرضیات اصلی ارزشگذاری باید بر اساس
تحلیل جنبههای رفتاری برند تعدیل شود.
 )1تعیین موقعیت برند :در بازار موقعیت
و مولدهای ارزش برند باید ارزیابی
شود.
 )2قدرت برند :به منظور تخمین میزان
حجم فروش ،درآمد و ریسکها در
آینده باید در میان گروههای ذینفع
مرتبط ،تجزیه و تحلیل قدرت برند
صورت گرفته و در ارزیابی منعکس
شود .معیارها عبارتند از :آگاهی،
ویژگیهای استنباطی ،دانش ،گرایش
و تعهد
 )3تأثیر بر روی تقاضا :باید ارتباط برند با
بازار ویژه آن و محیط بخش مربوطه
ارزیابی شود و ارتباط با برند ،تشریح
کننده نفوذی است که برند بر تصمیم
خریدار در گروه هدف در بازار می-
گذارد.
ترکیب ارتباط با برند ،برای صنعت یا
مشخصه شرکت تعیین میکند که برند چه
مقدار ارزشی از ارزش کل را تشکیل می-
دهد.
 )4جنبههای قانونی :در ارزیابی میزان
حقانیتهای قانونی باید برآورد و موارد
ذیل مشخص گردد:
حقوق قانونی که از برند حمایت می
کنند -مالک قانونی برند-پارامترهای
قانونی که تأثیر منفی و یا مثبتی بر
ارزش برند میگذارد.

کارشناس
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یک بخش از ارزشگذاری برند ارزیابی
حمایت قانونی است که در محاکم
قضایی از برند میشود.توجه داشته
باشیم که حمایت قانونی باعث اطالع-
رسانی مثبت در ارزش برند میگردد،
زیرا اجازه میدهد که مالک برند از
سیستمهای رسمی قانونی استفاده
کرده و اشخاص دیگر را از استفاده از
آن منع نموده و انحصار برند را بوجود
آورد و تأیید نماید.
 .7حقوق قانونی که باید ارزشگذاری شوند:
 )1مالکیت.
 )2حقوق قانونی از طریق ثبت.
 )3حقوق قانونی یا حقوقی بالقوه قانونی
یا هردو که از طریق استفاده از نام
برند به دست میآید.
 )4پارامترهای قانونی مؤثر بر ارزش برند.
 .8جمعآوری و استفاده از دادهها و فرضیات
کیفی:
ارزیاب و کارشناس باید اطمینان حاصل کند
که دادههای قابل اعتماد برای ارزشگذاری
برند بدست آمده است،این امر شامل:
 )1دادههای موجود از مالک برند و
اشخاص مناسب دیگر.
 )2ارزیابی کامل مرتبط بودن ،سازگاری
و کفایت تمام دادهها و فرضیات مورد
استفاده در خصوص برند.
 .9گزارش دهی
در گزارش کارشناسی باید به وضوح به موارد
زیر پرداخته شود:
 )1موقعیت و وضعیت کارشناسی ارزیاب
و تخصص او
 )2هدف از ارزیابی برند
 )3شناسایی برند مورد بحث و مستندات
آن
 )4دارائیهای مرتبط با برندی که ارزش
گذاری شدهاند
 )5مخاطبین برند در بازار
 )6معیارهای ارزشگذاری
 )7رویکردها و روشهای مورد استفاده
در ارزشگذاری برند
 )8تاریخ ارزشگذاری و ارزش واقعی آن
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 )9نتیجه ارزشگذاری مادی برند و اعالم
قیمت
 )10منابع مورد استفاده
 .10کارشناسان محترم باید قضاوت دقیق و حرفه-
ای انجام دهند تا استقالل و بیطرفی کامل در
دستیابی به نظریه کارشناسی درباره ارزش-
گذاری برند رعایت گردد.
منابع :
1- The Value Of Brands, How Much They
Worth?,2016
Coision

Electrotechnical

2-International
(IEC),2014
3- ISO/IEC
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تعریف قیمت روز (بازار آزاد) از منظر کارشناسی رسمی و کاربرد آن در ارزیابی

محمد مسعود علیزاده خرازی
کارشناس رسمی دادگستری رشته راه و ساختمان استان
تهران
عضو شورایعالی و عضو هیأت مدیرة کانون کارشناسان
رسمی استان تهران

ماده 19ـ قانون کارشناسان رسمی دادگستری  -اظهار
نظر کارشناسی بـاید مستدل و صریح باشد وکارشناسان
رسمی مکلفند نکات و توضیحاتی که برای تبیین نظریه
ضروری است و یا توسط شورای عالی کارشناسان
مشخص میگردد به طور کامل در آن منعکس نمایند.
کارشناس رسمی موظف است در حدود صالحیت خود
نظر کارشناسی را به طور کتبـی و در مهـلت مقرر به
مراجع ذیربط تسلیم و نسخهای از آن راتا مدت حداقل
پنج سال بعد از تاریخ تسلیم نگهداری نماید.
تبصره ـ در مواردی که انجام معامالت مستلزم تعیین
قیمت عادله روز از طرف کارشناس رسمی است ،نظریه

اعالم شده حداکثر تا شش ماه از تاریخ صدور معتبر
خواهد بود.
در قانون و آیین نامه اجرای آن فقط در تبصره ماده 19
قانون قیمت عادله روز ذکر شده است و از آن جایی که
ارزیابی ،یکی از موضوعات مهم و رایج در کارشناسی
رسمی می باشد و امروزه یکی از معضالت کارشناسی
رسمی ناشی از اختالفات فاحش در ارزیابی ها می باشد
به موضوع مهم تعریف قیمت روز از منظر کارشناسی
رسمی می پردازیم.
مقدمه
قیمت براساس شرایط مختلف اقتصادی و تمایالت
بازیگران و بازارهای رقیب در بازار شکل می گیرد.
ارزش و قیمت حسب کاربرد در امور کارشناسی معانی
چندگانه دارد.
 -1قیمت مصوب (قیمت واگذاری یا قیمت
رسمی) :در شرایطی که عرضه کننده تنظیم
کننده بازار است.
 -2قیمت مزایده ای.

کارشناس
-3
.4

.5
.6
.7
.8
.9
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ارزش سرمایه گذاری :در این حالت با توجه
به منافع آتی محتمل مورد کارشناسی
ارزش مورد نظر مالک :ارزش یک کارخانه با
طراحی و ابزار خاص برای هلدینگ مربوطه،
معموال ارزش مورد نظر مالک باالتر از ارزش
بازار است مگر آنکه خریداران بازار به ویژگهای
خاص کاال واقف بوده و خواهان آن باشند.
قیمت توافقی (معامله)
قیمت بازار ( آزاد ) = این قیمت یک قیمت
توافقی است که تحت شرایط بازار آزاد شکل
می گیرد.
ارزش دارای قیود و امتیازات (حقوق ارتفاقی،
حق عمری)...
ارزش عرف (رویه) کارشناسان رسمی
سایر قیمت ها و ارزش ها

قیمت روز بازار آزاد
در صورتی که قیمت از طریق عرضه وتقاضا تعیین شود
این قیمت بازار آزاد خواهد بود .هر چند در عمل ،بازارها
به طور کامل آزاد نیستند و در این بازار عالوه بر عرضه
کنندگان و متقاضیان ،بازیگران دیگری نیز وجود دارند
که مهمترین آن ها حاکمیت (دولت) ،نهادهای مالی
(بانک ها )...و واسطه ها هستند.
به طور کلی ،هرگاه در یک سطح از قیمت ،عرضه و
تقاضای کل به تعادل رسیده و برابر شوند این سطح
قیمت ،قیمت بازار (قیمت تعادلی) است.

شکل  -1منحنی عرضه و تقاضا

اگر مورد کارشناسی در حیطه کاال های همگن قرار
نگیرد یعنی دارای تنوع در مشخصات فیزیکی ،تجهیزات
یا دارای ویژگی های حقوقی و مانند این ها باشد و بازار
آن فاقد سازمان یافتگی باشد (مانند بورس کاال) عالوه
بر خصوصیات عمومی بازار آزاد ،در این بازار «قاعده چانه
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زنی» نیز نقش مهمی در قیمت گذاری ایفا می نماید و
به جای یک قیمت مشخص ،بازه ای نسبتاً گسترده ای
از قیمت به وجود می آید.
در امور کارشناسی نیز ،در صورت وجود بازار برای مورد
کارشناسی ،الزم است کشف قیمت بازار صورت گیرد در
غیر این صورت ،قیمت گذاری دستوری از طرف
کارشناس سبب ایجاد مداخله در بازار و تغییر جهت مند
نقطه تعادلی بازار می گردد.
تعریف قیمت بازار از منظر علم اقتصاد در کارشناسی
رسمی کاربرد ندارد ،چرا که معموالً کارشناسان رسمی
منحنی عرضه که تابعی از قیمت مورد کارشناسی،
هزینه تولید و ساخت ،تکنولوژی و  ...در مورد
کارشناسی می باشد ،را ندارند و منحنی تقاضا که تابعی
از قیمت مورد های کارشناسی ،درآمد متقاضی ،قیمت
مورد های کارشناسی مربوطه دیگر ،سلیقه ،ترجیحات
متقاضی ،تبلیغات و  ...می باشد ،را نیز ندارند تا بتوانند
از تالقی این دو منحنی قیمت تعادلی( قیمت بازار) مورد
کارشناسی را تعیین نمایند بنابراین این رویکرد بنیادی
( )fundamentalتعیین قیمت بازار برای کارشناسان
رسمی قابل استفاده نیست .لذا رویکرد
تکینکی( )technicalرا برای تعریف علمی قیمت بازار
مورد بررسی قرار میگیرد.
تحلیل تکنیکال مطالعه رفتارهای بازار با استفاده از آمار
و نمودارها و با هدف تعیین قیمتها میباشد .رفتار
قیمت همواره در تحلیل تکنیکال نقش اصلی را دارد و
رفتار حجم معامالت نیز تکمیل کننده این اصل
میباشند .رفتار قیمت و رفتار بازار در خیلی موارد
معنای مشابهی دارند و به جای یکدیگر مورد استفاده
قرار میگیرند .همه چیز در قیمت لحاظ شده است .به
عنوان پایه مبحث منطقی تحلیل تکنیکال می باشد و
عقیده بر این است که تغییرات قیمت تابعی از عرضه و
تقاضا است.
برای بدست آوردن تعریف قیمت روز ،از قیمت معامله
یا همان قیمت توافقی استفاده می کنیم.همان گونه که
قبال ذکر شد عرضه کنندگان عموما بدلیل چانه زنی
متقاضیان و یا کسب سود بیشتر ،قیمت را بیشتر از
قیمت بازار اعالم می کنند و متقاضیان عموماً انتظار
قیمت پایین تر از قیمت بازار دارند و به همین دلیل
چانه زنی و ورود واسطه بوجود می آید و چون در اکثر
موارد بازه قیمت گسترده می باشد امکان پیش بینی
قیمت توافقی سخت یا امکان پذیر نیست و یا به عبارتی
عدم قطعیت وجود دارد بنابراین قیمت توافقی یا همان
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قیمت معامله یک متغیر تصادفی می باشد البته باید
توجه داشت که قیمت معامله لزوماً قیمت بازار نیست
چرا که ممکن است عرضه کننده بخاطر محدویت یا
ضرورت ( به اصطالح پول الزم بودن یا به دالیل مشابه)
حاضر به توافق روی قیمت پایین تر از قیمت روز بازار
باشد و یا متقاضی به دلیل عالقه خاص یا ضرورت ،حاضر
به توافق روی قیمت باالتری از قیمت بازار باشد و یا به
دلیل تبانی قیمت توافقی بمراتب فاصله زیادی با قیمت
بازار داشته باشد البته در یک بازار آزاد اکثر ًا قیمت های
توافقی ( معامله) در حوالی قیمت بازار می باشد و
چنانچه تعداد شواهد زیاد باشد با استفاده از قضیه حد
مرکزی درمباحث احتماالت این مشکل رفع می شود.
ابزارهای مهم در ارزیابی
روش های تحلیل قیمت مورد استفاده در کارشناسی بر
پایه تحلیل های کیفی با توجه به تحلیل کیفی پایگاه
داده ها و مقایسه صورت می گرد و یا بر اساس تحلیل
های کمی است .تحلیل های کمی به شرح زیرند:
أ .تحلیل آمار و احتماالتی
ب .سایر روشهای تحلیلی
تحلیل های احتماالتی
برای تحلیل داده های مورد کارشناسی می توان از
تحلیل های آمار و احتمال استفاده کرد و داده های مورد
کارشناسی را تصادفی مفروض داشت .فرآیندهای
تصادفی به طور کلی ،سه دسته از وقایع طبیعی را شامل
می شوند:
أ .فرایندهایی که از حیث پیچیدگی مقرون به
صرفه اند ،که باید به آنها با دید تصادفی نگاه
شود
ب .فرایندهایی که علت تصادفی بودن آنها صرف ًا
عدم آگاهی و عدم توانایی دسترسی به آن
پدیده است
ج .فرایندهایی که علت تصادفی بودن آنها وجود
ارادة یک موجود مختار است.
در صورتی که در هر سه حالت مذکور شرط آگاهی
محقق از مکانیزم دقیق رخ دادن آن پیشامد حاصل
شود ،پسوند تصادفی حذف می گردد ،زیرا احتمال
مبتنی بر باور افراد نسبت به رخداد یک پدیده است
و وقتی آگاهی حاصل شود ،احتمال به باور حقیقی
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تبدیل میشود .برای مثال ،اگر مکانیزم پرتاب یک
سکه را در هر تعداد مرتبه دلخواه به ازای هر مقدار
نیرو که پرتابکننده اراده میکند ،فرموله کنیم،
اینها فرایند تصادفی نخواهد بود.
بر این اساس با توجه به مکانیزم پیچیده و وجود اراده
آزاد بین معامله کنندگان بازار مورد کارشناسی ،تحلیل
اجزا برای توصیف بازار کار دشواری است ،لذا قیمت
مورد کارشناسی را می توان یک پدیده تصادفی در نظر
گرفت.
قضیه حد مرکزی در احتماالت
در قضیه حد مرکزی نشان داده میشود که تحت
شرایطی ،مجموع مقادیر حاصل از متغیرهای مختلف که
هرکدام میانگین و پراکندگی متنابهی دارند ،با افزایش
تعداد متغیرها ،دارای توزیعی بسیار نزدیک به توزیع
طبیعی است .این قانون که تحت شرایط و مفروضات
طبیعی نیز برقرار است ،سبب شده که برایند نوسانهای
مختلفِ تعداد زیادی از متغیرهای ناشناخته ،در طبیعت
به صورت توزیع طبیعی آشکار شود.

شکل  -2منحنی توزیع چگالی و تجمعی احتمال نرمال

زمانیکه تعداد عوامل یا متغیرهای تاثیر گذار مستقل و
متعدد باشند و شواهد مکرری از موضوع در دسترس
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باشد طبق قضیه حد مرکزی توزیع احتمال نرمال می
باشد و قیمت معامالتی (توافقی) دارای این ویژگی ها
می باشد حال با محاسبه میانگین و واریانس می توان
میزان اطمینان بازه قیمت معامالتی را بدست آورد.
بعنوان نمونه بررسی قیمت های معامالتی همسنگ شده
آپارتمان های مسکونی در تهران نشان داد که منحنی
توزیع احتمال نرمال بوده ولی متقارن نیست بلکه
چولگی ( کشیدگی) به سمت قیمت های باالتر دارد.
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بررسی داده های قیمت های معامالتی آپارتمان های
مسکونی تهران نشان می دهد که توزیع احتمال الگ
نرمال متقارن می باشد و با تعیین میانگین و واریانس
می توان میزان احتمال یا اطمینان هر بازه قیمت را
بدست آورد.
برای محاسبه مقادیر احتمال الگ نرمال ،می توان از
جدول ها و نمودارهای توزیع نرمال استفاده کرد که در
شکل  5مشاهده می شود.

شکل  -3تعریف چولگی

با توجه به نتایج مطالعات حوزه مسکن در ایران با
استفاده از رگرسیون چند گانه (هدانیک) در مورد قیمت
ها نشان داده است تاثیر عوامل موثر با قیمت ،رابطه
لگاریتمی است به عبارتی بصورت ضریب کاهشی یا
افزایشی می باشد.
بطور نظری اگر عوامل مستقل و زیاد بوده و بصورت
تشدید یا کاهش کننده بصورت ضرب یا تقسیم باشند،
آنگاه توزیع احتمال الگ نرمال خواهد بود.

شکل  -5رابطه بین منحنی توریع چگالی نرمال به لگاریتم نرمال

بنابراین با توجه به توزیع الگ نرمال قیمت معامالتی یا
هر تابع توزیع احتمال شناخته شده ای ،از آمار های
بدست آمده می توان با روش های تحلیلی یا عددی نرم
افزار مربوطه ،میانگین و میزان احتمال هر بازه قیمت
بدست می آید.
بعنوان مثال در توزیع طبیعی (شکل  ،)6قسمت آبی
تیره برابر با  ٪68سطح زیر نمودار (درصد اطمیان) و
قسمت آبی کم رنگ تر برابر با  ٪95سطح زیر نمودار
(درصد اطمینان) است.

شکل  -4منحنی توزیع چگالی و تجمعی احتمال نرمال
شکل  -6منحنی چگالی احتمال نرمال
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تعریف قیمت بازار از منظر کارشناسی رسمی
برای تئوریزه کردن قیمت روز در کارشناسی رسمی ابتدا
از واقعیت یعنی از قیمت توافقی روز (قیمت معامالتی)
استفاده کردیم سپس برای رفع مشکل انحراف قیمت
توافقی ( عالقه خریدار یا اضطرار فروشنده یا تبانی) با
قیمت روز بازار در صورت وجود مشاهدات زیاد با
استفاده از قضیه حد مرکزی توزیع احتمال قیمت های
توافقی بسمت قیمت بازار سوق می کند و می توان از
میانگین آماری قیمت های توافقی بعنوان قیمت روز
استفاده کرد.
محاسن این تعریف
اوالً -متداول بودن آن
ثانی ًا  -از جزء به کل می توان استفاده کرد یعنی
میانگین مجموع چند قیمت بازار برابر است با میانگین
مجموع تک تک آنهاست.
بنابراین میانگین را می توان قیمت روز بازار از منظر
کارشناسی رسمی دانست .ولی عالوه بر قیمت بازار برای
کارشناسی رسمی مهم است که کارشناس بداند هر بازه

ای دارای چه میزان اطمینان می باشد .و اهمیت این
موضوع کمتر از میانگین نیست.
شکل  7تفاوت دو منحنی

در شکل  7منحنی با سیگما برابر یک ،بازه قیمت برای
درصد اطمینان مشخص حول میانگین کمتر ،از بازه
قیمت برای درصد اطمینان مشخص با سیگما برابر دو
می باشد.
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اما عیب میانگین این است که اکثراً اعشاری می باشد،
یعنی قیمت غیر واقعی در حوالی قیمت بازار و یا تاثیر
نا مطلوب قیمت های پرت در میانگین می باشد.
برای جلوگیری این عیب در بیشتر مقاالت علمی در
حوزه قیمت روز مسکن از میانه ( )Medianبجای
میانگین ( )Meanاستفاده می شود ولی عیب میانه عدم
عمومیت آن در ترکیب متغیر های تصادفی (قیمت ها)
است.
بنظر می رسد برای حل مشکل میانگین ناشی از تاثیر
نا مطلوب قیمت های پرت ،حذف درصدی ( مثال  %5بنا
به تجربه) از داده های پرت ،و در صورت اعشاری بودن
میانگین ،انتخاب نزدیکترین داده واقعی ،راه حل
مناسبی باشد.
منابع
1- Principles of Economics
by Gregory Mankiw,6th Edition,2012
2- Probability and Statistics
by Morris H. DeGroot , Mark J.
Schervish,4th edition,2014

ادامة مقاله در شمارة بعد...
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روشهای تعیین اجرت المثل در واحد های زراعی تولیدی بخش کشاورزی

محمد کولیوند
کارشناس رسمی دادگستری رشته کشاورزی و منابع
طبیعی
استان کرمانشاه
اجرت را در فرهنگها و دانشنامه های موجود،
پاداش ،دستمزد ،مزد و یا قیمتی که در مقابل استفاده
از منافع برعهده شخص مستقر می شود تعریف کرده و
آن را معادل عوض اقتصادی خدمت می نامند .جمع
اجرت ،اجور بوده و در عقد اجاره بر دو نوع است اجرت
المسمی و اجرت المثل .چنانچه در عقد اجاره ،مال
االجاره با توافق طرفین معین و در قرارداد قید شده باشد
آن را اجرت المسمی نامیده و اطالق اجرت المثل زمانی
است که کسی از مال دیگری منتفع و عین مال باقی
مانده وبا اذن مالک و یا بدون اذن او مال االجاره معین
نشده باشد(.منبع شماره )8
در قوانین مدنی و آئین نامه های مرتبط جهت
تعیین اجرت المثل ،به رعایت نرخ عادله روز تاکید
گردیده تا چنانچه از طریق توافق بین مالکین و زارعین
و موجرین و مستأجرین ،مال االجاره تعیین نگردید،

قیمت عادله روز طبق نظر کارشناس تعیین گردد .در
مواردی نیز پیش بینی شده اگر بین تاریخ تعیین بهاء و
تاریخ تصرف دولتی ،مدتی فاصله ایجاد شود ،دولت
سالیانه شش درصد اضافه بهاء به مالک بپردازد .در
قوانین موجود کشور ،تعریف دقیقی از قیمت عادله به
عمل نیامده ،اگر چه طبق عرف ،قیمت متعارف ،همان
قیمت روزمره معامالت در بازار تعریف شده است(.منبع
شماره  )9در خصوص محصوالت کشاورزی قیمت های
تضمینی به نوعی از سال  1311منحصراً در مورد
محصول گندم و سپس بعد از اعالم ضابطه خرید
چغندرقند بر مبنای عیار از تابستان  1354برای
محصول چغندر قند برقرار و از شهریور سال  1368به
صورت قانون خرید تضمینی محصوالت کشاورزی به
مرور برای قریب به چهل محصول اساسی کشاورزی
تصویب و تا به امروز مورد عمل قرار گرفته است .پدیده
تورم چشمگیر طی دهه های هفتاد و هشتاد شمسی در
کشور ،رشد سریع قیمت ها و کاهش شدید ارزش پول
طی این مدت ،غیر عادالنه بودن تعیین اجرت المثل
واحدهای تولیدی بخش کشاورزی را به نرخ زمانهای
تصرف بیان می کند.
نگاهی گذرا به ارقام جداول شماره های ،2 ،1
 ، 3سه برابر شدن قیمت محصوالت اساسی در طول
دهه پنجاه ،پنج برابر شدن قیمتها در دهه شصت ،هفت
برابر شدن قیمتها طی دهه هفتاد و  3/5برابر شدن
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ارزش آنها طی دهه هشتاد را نشان می دهد  .این
تغییرات در طول شش سال گذشته به مراتب
چشمگیرتر و در برخی از محصوالت بیش از دو برابر
بوده است .در جریان مطالبه اجرت المثل واحدهای
تولیدی بخش کشاورزی خواهان با مراجعه به دادگاه و
تسلیم دادخواست ،اجرت المثل ایامی را که مستأجر
بدون اذن او ملکش را در تصرف نگاه داشته،مطالبه و
مراجع محترم قضائی پس از احراز غصب ،مدت غصب و
شناخت غاصب و اقرار خوانده به تصرف ،از کارشناس
می خواهند تا اجرت المثل ایام تصرف را تعیین نماید.
با اینکه قضات محترم دادگاهها بر این اعتقادند که در
اعالم اجرت المثل واحدهای تولیدی بخش کشاورزی،
کارشناسان می باید جبران تمامی ضرر به نرخ روز و
برگرداندن منفعت تلف شده را مدنظر قرار داده به گونه
ای که صاحب حق بتواند به همان میزان از منفعت بهره
مند گردد ،در مواردی دادگاهها در خصوص نحوه تعیین
اجرت المثل سنوات گذشته ،سکوت کرده و یا بر این
باورند که معادل ارزش محصول در زمانهای تصرف و به
تفکیک سال های تصرف توسط کارشناس تعیین و اعالم
گردد.
پیشنهاد نگارنده این است که قضات محترم
می باید درتنظیم صورتجلسه متضمن اجرای قرار به
گونه ای عمل نمایند که امر بر گرداندن منفعت تلف
شده ،در محاسبه اجور سنوات گذشته محقق شده و
خواهان از غاصب ،عین مال که همانا معادل ارزش درآمد
محصوالت تولیدی است دریافت و ضرر و زیان وارده را
به نرخ زمان دسترسی به حق خود ،وصول نماید.
در تصمیم قضات محترم ضمن فراهم شدن
زمینه مواخذه غاصب به شدیدترین وجه ،می باید این
سوال همواره مطرح گردد که آیا زیان دیده می تواند با
اجور در خواستی معادل منافع ملک خود را در حال
حاضر به دست آورده و یا کسی ملکی را با همان ارزش
به وی اجاره دهد .در این گونه موارد ،اجرت المثل،
عوض منافع امالک و اموالی است که خوانده دعوی،
خواهان را از آن محروم و باعث تلف مالی شده و می
باید در مقابل زیان دیده مسئول و پاسخگو باشد ،چرا
که مستأجر ناخواسته،
عین مستأجره را بدون اذن مالک در تصرف خود نگاه
داشته است .در بیشتر موارد ،ممر اعاشه خواهان،
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منحصر به درآمد ملک تصرف شده بوده که در قوانین
مشابه به آن اضافه بر ارزش عادله روز تعلق می گیرد.
اعتقاد بر این است که در شرایطی که تعیین اجرت
المثل بر اساس نرخ روز نباشد ،نتیجه اش تشویق
غاصبین و تضییع کنندگان حقوق دیگران بوده و در این
صورت امنیت اجتماعی آسیب دیده و کاهش امنیت
سرمایه گذاری در بخش کشاورزی ،کاهش اشتغال و
تولید و رواج بی اعتمادی را به دنبال خواهد داشت.
دسترسی به قیمت های محصوالت زراعی با
توجه به عملکرد کشت های غالب منطقه یکی از ارکان
کلیدی تعیین اجرت المثل اراضی زراعی است.
شیوه تعیین قیمت محصوالت در بخش
کشاورزی کشور با تولید حدود  900محصول تجاری،
یکسان نبوده و اکثر این محصوالت در طول سال دارای
قیمت های آزاد بوده و قریب به چهل محصول در حال
حاضر دارای قیمت تضمینی و توافقی هستند(.منابع ،2
 4 ،3و ) 5
در تعیین میزان اجرت المثل واحدهای
تولیدی بخش کشاورزی توسط کارشناس جدا از دستور
قاضی ،تفاوت های زیادی به چشم می خورد که می
تواند ارزش نظریه کارشناس را زیر سوال ببرد .به منظور
وحدت رویه در نحوه برآورد اجرت المثل واحدهای
تولیدی بخش ،می توان ارزش بازدهی زمین یا واحد
تولیدی را که همه ساله به روش علمی و در سطح
هزاران واحد تولیدی سطح کشور در  34محصول اصلی
توسط دفتر آمار و فن آوری اطالعات معاونت طرح و
برنامه وزارت جهاد کشاورزی تعیین و اعالم می گردد
جایگزین و در مواردی که اطالعات این دفتر وجود
نداشته باشد .می توان مشابه این روش عمل کرد( .منابع
شماره  4و .)6
ارزش بازدهی زمین در این محاسبات ،تابعی
از قیمت های تمام شده محصوالت کاشته شده بوده که
برآیند اکثر عوامل موثر در تولید در واحد سطح منطقه
در آن تبلور یافته و کارشناس می باید با توجه به شرایط
اقلیمی ،میزان و پراکنش نزوالت ،امکان کاربرد ماشین
آالت کشاورزی در محل ،بازار فروش  ،فاصله تا راههای
دسترسی ،پراکندگی قطعات ،جمعیت و ارزش معامالتی
منطقه از آن استفاده نماید.
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در محاسبه ارزش آب به دلیل
تنوع منابع تأمین کننده از جمله انواع
چاهها ،رودخانه ،قنات ،چشمه و آب
خروجی از شبکه زیر سدها ،برآوردها
متفاوت خواهد بود .گرانترین بهای آب
مصرفی از منبع چاههای عمیق و ارزان
ترین آن از منبع شبکه های زیر سدهای
احداثی (با توجه به یارانه تخصیصی) اعالم
شده است(. .منبع شماره  )10در آخرین
نشریه تهیه شده توسط دفتر یاد شده هزینه
نسبی آب و زمین در  36محصول اساسی
کشاورزی کشور بین  12/8تا  58/5درصد
کل هزینه تولید در واحد سطح اعالم شده
در اراضی دیم و آبی است(.منابع )4،6
تغییرات قیمت تضمینی تعدادی
از محصوالت اساسی زراعی و میانگین
عملکرد استانی این محصوالت توأم با عدد
شاخص کل بهای کاال و خدمات مصرفی در
مناطق شهری کشور (شاخص تورم) جداول
شماره ( 1و  2و  )3نشان داده شده است.
مقایسه قیمت محصوالت گندم،
جو و چغندرقند به ترتیب افزایش های
 2000برابری برای گندم 1750 ،برابری
برای جو با قیمت تضمینی سال جاری و
 2423برابری برای چغندرقند با توجه به
میانگین عیار خریداری در کشور
را طی چهل و هفت سال گذشته نمایش
می دهد.
چنانچه در محاسبه اجرت المثل اراضی زراعی
 ،ارزش محصول در زمانهای تصرف مالک قرار گیرد،
در مواردی که به دهه های گذشته مربوط باشد ،صاحب
حق نخواهد توانست به همان میزان از منفعت تلف شده
بهره مند گردد.
استفاده از روش بکارگیری شاخص تورم بانک
مرکزی جمهوری اسالمی ایران ،و تغییرات قیمت سکه
طال ،علیرغم ناسازگاری این اعداد با تحوالت قیمت
محصوالت کشاورزی ،نیز می تواند یکی از راههای
تعدیل اجرت المثل باشد ،گو اینکه استفاده از این روش
ها صاحب حق را به کمتر از دو سوم منفعت تلف شده

در مقایسه با شیوه جبران تمامی ضرر به نرخ روز خواهد
رساند( ،جدول شماره )3
جمعی از کارشناسان رشته های کشاورزی استفاده از
روش تعیین اجرت المثل متوسط ایام مورد مطالبه را به
عنوان قاعده متعارف و منصفانه پیشنهاد می نمایند.به
منظور اعمال رویه یکسان در محاکم قضائی ،تجدیدنظر
فقهی و قانونی در تعیین اجرت المثل سنوات گذشته
واحدهای تولیدی کشاورزی ضروری بوده و جا دارد تا
خوانندگان محترم مقاله ،نگارنده را رهین منت خود
نموده و با اظهارنظرهای مستدل به غنای این بحث
کمک نمایند.
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ضرورتها و چالشهای استفاده مجدد از پساب در صنعت در راستای
اهداف توسعه پایدار
سعید مردان
کارشناس رسمی دادگستری رشته محیط زیست
استان تهران

خالصه
استفاده مجدد از پساب در کشورهای
توسعه یافته ،یکی از مهمترین مباحث مطرح در
نگرش جامع به منابع آب است .بهره جستن از
پساب تصفیه شده ،عالوه بر حل بحرانهای
زیست محیطی ناشی از ورود فاضالب به محیط-
های پذیرنده ،کمک شایانی به بهره برداری از
منابع آب غیر متداول کرده و موجب حفظ منابع
آب میگردد .با توجه به خصوصیات جغرافیایی
ایران و مباحث خشکسالی ها و تغییر اقلیم از

یک سو و نیز نیازهای روز افزون بخش صنعت
در راستای اهداف توسعه ای کشور از سوی دیگر،
مشکالت ناشی از دسترسی مناسب به منابع آب،
چالش اساسی در این بخش به حساب میآید.
بنابراین ضرورت استفاده مجدد از پساب در
شهرکها و نواحی صنعتی (به عنوان یکی از
بخش های متمرکز صنعتی در کشور) به شدت
احساس می شود .در این تحقیق ضمن بررسی
تاریخچه استفاده مجدد از پساب در واحدهای
صنعتی دنیا ،مراحل توسعه تصفیه خانه فاضالب
شهرکهای صنعتی پایدار و سازگار با محیط
زیست تشریح شده و در نهایت وضعیت کنونی
استفاده مجدد و استحصال آب صنعتی از پساب
در شهرکهای صنعتی کشور و ضرورت ها و
چالش های مربوطه در این زمینه (که میبایستی
توسط کارشناسان مربوطه مورد توجه قرار داده
شود) ،ارائه می گردد.
کلمات کلیدی :پساب ،توسعه پایدار ،استفاده
مجدد ،شهرکهای صنعتی.
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مقدمه
در طول قرن گذشته ،درحالیکه جمعیت جهان
سه برابرشده است ،استفاده از آب شش برابر افزایش
یافته است .منابع آب در جهان %70 ،توسط بخش
کشاورزی %20 ،توسط صنعت و  %10توسط جوامع
شهری برداشت میشوند ] .[1آبی که پس از یکبار
استفاده به طبیعت بازگردانده میشود ،در حدود 2600
سال زمان الزم دارد تا دوباره به عنوان یک منبع پاک
در اقیانوسها قرار گیرد ] .[2کمبود آب در جهان-
درحالیکه نیاز بشر به آب در بخشهای گوناگون روز به
روز زیادتر میشود -امروزه یکی از مشکالت اصلی
توسعه پایدار است ] .[3بنابر تخمین کمیسیون جهانی
آب در سال  ،2000مصرف آب تا سال 2030
درحدود %50افزایش یافته و در سال  2025در حدود
4میلیارد نفر از جمعیت جهان تحت شرایط تنش
شدیدآب قرار خواهند گرفت] .[4شکل  1وضعیت تنش
آبی جهان در سال  2011نشان میدهد .از میان 20
کشوری که درگیر تنش شدید آبی هستند 9 ،کشور در
منطقه خاورمیانه قرار دارند .همین امر لزوم مدیریت
صحیح منابع آبی را در این منطقه نشان میدهد ]2و.[5
امروزه به علت عدم وجود زیرساختهای مناسب
در امر تصفیه و یا عدم کارایی تصفیه خانه های فاضالب،

21

کارشناس

حجم قابل توجهی از آن با کیفیت نامناسب به منابع آب
طبیعی وارد میشود ]6و .[7بر اساس آمار منتشر شده
از سوی  ،UNEPهر سال در حدود دو میلیون تن
فاضالب ،زبالههای صنعتی و کشاورزی به منابع آب
جهان وارد میشوند .بر اساس همین گزارش ،تخمین
زده میشود که  %90از کل فاضالبهای کشورهای در
حال توسعه بدون تصفیه و به طور مستقیم وارد منابع
آبی میگردد ] .[8فاضالبها به طور کلی به سه نوع
فاضالبهای کشاورزی ،خانگی و صنعتی تقسیم می-
شوند .اگرچه فاضالبهای خانگی بیشترین حجم را به
خود اختصاص دادهاند ،اما فاضالبهای صنعتی
خطرناکترین نوع فاضالب به حساب میآیند ].[9
فاضالبهای صنعتی بسیار متنوع بوده و دارای طیف
گستردهای از پتانسیلهای آلودگی -از مواد آلی
خطرناک تا فلزات سنگین -میباشند که در صورت عدم
تصفیه مناسب ،میتوانند اثرات و عوارض جانبی شدیدی
درآب ،گیاهان و جانوران ایجاد نمایند ]8و .[10شهرک-
های صنعتی به علت تجمع تعداد زیادی از واحدهای
صنعتی ،به عنوان یکی از بزرگترین واحدهای تولید
کننده فاضالب صنعتی شناخته میشوند ،به همین علت
ضرورت توسعه استفاده مجدد از پساب به عنوان منبع
آب به شدت احساس میشود.

شکل  -1وضعیت تنش آبی در کشورهای جهان ][11

در این تحقیق ضمن بررسی تاریخچه استفاده
مجدد از پساب در واحدهای صنعتی دنیا در راستای
اجرای اکولوژی صنعتی و آمایش آب محور ،مراحل
توسعه تصفیه خانه فاضالب شهرکهای صنعتی پایدار
و سازگار با محیط زیست تشریح شده و در ادامه به
وضعیت کنونی تصفیه خانههای فاضالب شهرکهای

صنعتی کشور و استفاده مجدد از پساب تولیدی آنها
در شهرک های صنعتی کشور پرداخته میشود.
بررسی تاریخچه راهبردهای صنعت در خصوص
فاضالبهای صنعتی
از سال  1945به بعد ،توسعه شهرکهای
صنعتی به عنوان استراتژی توسعه اقتصادی در سطح
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بسیاری از کشورهای پیشرفته مطرح شد .یکی از
بزرگترین مزایای تمرکز صنایع کوچک ،عالوه بر
سازماندهی عمومی آنها ،کنترل بهتر آالیندهها و کاهش
زائدات ناشی از تولید میباشد .با تدوین استانداردهای
سختگیرانه فاضالب صنایع از یک سو و نظارت دقیقتر
سازمانهای مردم نهاد طرفدارمحیط زیست ()NGO
از سوی دیگر ،هزینههای تصفیه فاضالب به شدت
افزایش یافته و این موضوع در گذر زمان تبدیل به یک

معضل بزرگ برای صنایع شده است .در واقع صنعت،
مسئول بخش بزرگی از مصرف آب و تبدیل آن به
فاضالب است که این امر موجب صرف هزینههای زیاد
میشود ] .[12-14به همین منظور شهرکهای صنعتی
راهبردهای زیست محیطی خود را درطول زمان متحول
و استراتژیهای گوناگونی را اتخاذ نموده اند که در شکل
 ، 2روند این راهبردها با تاکید بر فاضالب نشان داده
شده است.

شکل  -2راهبردهای صنعت در خصوص

همانطور که در شکل  2مشاهده میشود ،در
دهه  ،1980استفاده مجدد از پساب به عنوان عوامل
مهم اقتصادی و زیست محیطی به صورت تئوری بیان
گردید .با برگزاری اجالس رهبران جهان در سال ،1992
مفاهیم بنیادی مطرح شده جامه عمل به خود پوشانید
و تمام بخشهای جامعه از جمله صنعت ،مسائل زیست
محیطی و مفهوم توسعه پایدار را در برنامههای خود قرار
دادند .[15-17].در سال  ،2012ایجاد یک اقتصاد سبز
در زمینه توسعه پایدار ،یکی از موضوعات اساسی نشست
 Ri o+20را به خود اختصاص داد .همچنین مفهوم
جدیدی تحت عنوان «اقتصاد سبز» به مذاکرات توسعه
پایدار در جهان اضافه شد .بر این اساس ،مفهوم استفاده
مجدد از فاضالبهای صنعتی در کنار تولید
محصوالت پاک ،عالوه بر تحقق اهداف هزاره سوم،
شاخصهای یک اقتصاد سبز را نیز برآورده خواهد
نمود].[18-21
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فاضالب صنعتی][15-27

مراحل توسعه تصفیه خانه فاضالب شهرکهای
صنعتی پایدار
شهرکهای صنعتی عالوه بر برداشت قابل
توجهی از منابع آب ،تولید کننده حجم زیادی از
فاضالب نیز میباشند] .[28مفهوم استفاده مجدد از
فاضالب تصفیه شده ،به معنای استفاده از پساب حاصل
در کاربری اولیه و یا سایر کاربریها میباشد ][29؛ که
این امر سبب کاهش
هزینههای مرتبط با مصرف آب و تخلیه فاضالب
به محیط زیست میگردد ] .[30با بهکارگیری این
راهبردها ،میتوان یک شهرک صنعتی پایدار و سازگار
با محیط زیست را پدید آورد .مراحل توسعه این نوع از
شهرکهای صنعتی با الهام از یک مرجع معتبر ] ،[5در
شکل  3نشان داده شده است .همانطور که در این شکل
نشان داده شده است ،در مرحله اول ساخت یک شهرک
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صنعتی ،آب مورد استفاده بالفاصله پس از استفاده ،به
صورت فاضالب دفع میگردد .این امر منجر به تخلیه
حجم وسیعی از آلودگیها در رودخانه و یا منابع آب
پذیرنده میشود .در فاز دوم (و بالفاصله) با ساختن یک
تصفیه خانه مناسب ،الزامات مربوط به دفع پساب رعایت
گردد .در این مرحله ،آلودگی با بار کمتری وارد منابع
پذیرنده شده ،هرچند که ،بسته به عملکرد سازمانهای
نظارتی و آئین نامههای موجود سبب رفع خطر در کوتاه
مدت و کاهش ریسکهای زیست محیطی در بلند مدت
میشود .در مرحله سوم با احداث واحدهای تصفیه
ثانویه ،عالوه بر کنترل آلودگی میتوان بخشی از آب
حاصل را برای مصارفی که نیاز به کیفیت باالی آب
ندارند ،استفاده نمود .آب بازیافت شده را میتوان در
مصارف گوناگونی مانند استفاده غیرقابل شرب شهری از
جمله فالش تانکها ] ،[31پر کردن مخازن آتشنشانی
] ،[32مخازن کارواشها و تهویه مطبوع ] ،[33آبیاری
پوشش گیاهی شهری ] ،[34تمیز کردن خیابانها
] ،[35آبیاری چشم اندازها (مانند زمینهای گلف،
پارکها ،زمینهای بازی و جنگلهای عمومی) ] [36و
آبیاری کشاورزی ] [37بهکار برد.
مرحله نهایی (فاز چهارم) در توسعه یک تصفیه
خانه صنعتی ،مجهز نمودن آن به سیستم تصفیه
تکمیلی (پیشرفته) میباشد .در این حالت یک شهرک
صنعتی پایدار ،زمانی به بهره برداری میرسد که با
تجهیز تصفیه خانه به واحد تصفیه تکمیلی ،عالوه بر
جلوگیری از دفع فاضالب ،پساب حاصل را بهتوان به
طور کامل استفاده نمود .صنایع ،پساب ها را برای
خنک] ،[39آب تغذیه دیگ بخار و سیستم تهویه
مطبوع داخل کارخانجات ] [40استفاده میکنند .نتایج
برخی تحقیقات نشان میدهد که به ازای هر 1000
مترمکعب بر ساعت تامین آب مصرفی صنایع توسط
پساب  ،می تواند باعث صرفه جویی  %17از آب خام
مصرفی شود ] .[41عالوه بر آن ،استفاده از پساب در
این مرحله به عنوان تزریق به آبهای زیرزمینی ]،[42
آبخوانها و بازسازی تاالبها ،توسعه دریاچههای
تفریحی به منظور ماهیگیری و قایقرانی] [35به کار
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برده شود .بر اساس برخی گزارش ها ،امکان تصفیه کامل
فاضالب حتی با کیفیت آب آشامیدنی نیز میسر است
]29و .[38در خالل فرآیند توضیح داده شده ،آب طی
استفاده و تصفیه فاضالب صنعتی دچار تغییرات کیفی
میشود .این تغییرات با الهام از یک مرجع معتبر ]،[43
در شکل  4نشان داده شده است

شکل -3مراحل توسعه تصفیه خانه فاضالب یک شهرک صنعتی سازگار با
محیط زیست در راستای اجرای اکولوژی صنعتی (با الهام از مرجع )5

همانطور که در شکل  4مشاهده میشود،
منبع آبی که میتواند آب سطحی و یا زیرزمینی باشد،
بسته به نوع کیفیت آن ،به طور مستقیم و یا با تصفیه-
های الزم مورد استفاده صنعت قرار میگیرد .پس از
استفاده به علت ورود انواع آالینده به آن ،فاضالب حاصل
کیفیت اولیه خود را از دست میدهد.در این مرحله ،به
علت کیفیت نامناسب و خطرات احتمالی ،این فاضالب
قابل استفاده نمیباشد .بدین منظور با انجام تصفیههای
متداول میتوان کیفیت آن را باالتر برد ،اما این کیفیت
برابر با کیفیت اولیه منبع آبی نخواهد بود .در این مرحله
فاضالب تصفیه شده را میتوان در مصارفی که نیاز به
کیفیت باال ندارند به کار برد .اما با انجام تصفیه تکمیلی
بر روی فاضالب ،پساب حاصل -که بسته به نوع
فرآیندهای تصفیه تکمیلی ،می تواند دارای کیفیتی
حتی باالتر از کیفیت منبع آب اولیه باشد -در مصارف
گوناگون مورد استفاده قرار گیرد.
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تصفیه تکمیلی

تصفیه متداول

استفاده صنعتی

تصفیه آب
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منبع آب

(اولیه و ثانویه)
پساب

(صنعتی)

فاضالب تصفیه شده

زیرزمینی

کیفیت نسبی آب و تصفیه

آب خام

آب سطحی یا

فاضالب

ترتیب زمانی
شکل  -4تغییرات کیفی آب در طی استفاده و تصفیه فاضالب صنعتی (با الهام از مرجع )51

بررسی وضعیت تصفیه خانههای شهرکها و
نواحی صنعتی در ایران
در مقایسه با شهرکهای صنعتی در کشورهای
پیشرفته ،توسعه و احداث شهرکهای صنعتی در کشور
ما دارای قدمت زیادی نمیباشد .شرکت شهرکهای
صنعتی ایران با هدف ایجاد هماهنگی و استفاده مطلوب
از امکانات زیربنایی و ارائه خدمات مناسب و ضروری
برای متقاضیان سرمایه گذاری در زمینه تولیدات
صنعتی با تصویب مجلس شورای اسالمی در سال 1363
ایجاد گردید .در سال  1380نیز سازمان صنایع کوچک
تاسیس گردید .پس از آن ،این دو سازمان بر اساس
مصوبه عالی اداری و پس از تایید مجلس شورای اسالمی
در شهریور ماه  1382ادغام شده و با عنوان سازمان
صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران رسمیت
یافت .این سازمان به عنوان متولی ایجاد و توسعه نواحی
و شهرکهای صنعتی و بانی صنعت سبز در کشور ،در
سال  1376با تاسیس دفتر محیط زیست ،خط مشی
زیست محیطی خود را تدوین و به شرکتهای تحت
پوشش ابالغ نمود .یکی از اصول تفکیک ناپذیر فعالیت
این سازمان ،تصفیه و استفاده مجدد از فاضالب
واحدهای صنعتی مستقر در شهرکهای صنعتی به
حساب میآید.بر طبق ماده  4مصوبه هیات وزیران در

خصوص استقرار واحدهای صنعتی و خدماتی در سال
 ،1390احداث سیستم تصفیه فاضالب مرکزی شهرک-
ها و نواحی صنعتی پس از واگذاری  %50واحدها ،به
بهره برداری رسیدن  %30از آنها و وجود حداقل 100
مترمکعب فاضالب در روز انجام میشود ].[44 32
وضعیت کنونی شهرکهای صنعتی در کل کشور در
جدول  1نشان داده شده است .همانطور که مشاهده
میشود ،اگرچه از میان شهرکها و نواحی صنعتی در
حال بهره برداری موجود تنها در حدود  %24از آنها
مجهز به تصفیه خانه میباشند؛ اما همین تعداد توانسته
است  74درصد از واحدهای صنعتی فعال در شهرکها و
نواحی صنعتی کشور را تحت پوشش تصفیه خانه های
فاضالب صنعتی قرار دهد .این امر موید توجه متولیان
امر به بحث حفاظت از منابع طبیعی و محیط زیست و
به تبع سرمایه گذاری مناسب در این زمینه بوده است
که امید می رود با تداوم این توجهات تا پایان برنامه
ششم؛ کل واحدهای صنعتی به بهره برداری رسیده در
شهرکها و نواحی صنعتی تحت پوشش تصفیه خانه های
فاضالب صنعتی قرار گیرد .در شکل  5محل قرار گیری
تصفیه خانههای فاضالب شهرکهای صنعتی (در حال
طراحی ،در حال اجرا و بهره برداری شده) را نشان می
دهد
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جدول -1وضعیت شهرکها و نواحی صنعتی تا پایان آذرماه [45] 1396
تعداد

توضیحات

عنوان

ردیف
1

شهرکها و نواحی صنعتی صنعتی مصوب

966

-

2

شهرکها و نواحی صنعتی در حال بهره برداری (واگذاری زمین)

800

 %82/81از کل مصوبات

3

تعداد کل واحدهای صنعتی به بهره برداری رسیده در شهرکها و نواحی صنعتی

41005

4

تعداد کل واحدهای صنعتی به بهره برداری رسیده تحت پوشش تصفیه خانه فاضالب

30343

5

درصد واحدهای صنعتی تحت پوشش تصفیه خانه فاضالب

 74درصد

6

شهرک ها و نواحی صنعتی دارای تصفیه خانه فاضالب در حال بهره برداری

194

7

شهرک ها و نواحی صنعتی در حال اجرای تصفیه خانه

18

8

شهرک ها و نواحی صنعتی در حال طراحی تصفیه خانه

52

همانطور که در شکل ( 5الف) مشاهده میشود ،تمرکز
این تصفیه خانهها عمدت ًا در شمال و غرب کشور میباشد.
ظرفیت متوسط تصفیه خانهها در مرحله بهره برداری ،اجرا
و طراحی به ترتیب در حدود  21 ،163و  17هزار
مترمکعب در روز میباشد .در حال حاضر تصفیه خانه
شهرک صنعتی چرمشهر (استان تهران) با ظرفیت 13000
مترمکعب در روز بزرگترین تصفیه خانه در حال بهره-
برداری و طرح مدول دوم تصفیه خانه شهرک صنعتی
طوس در استان خراسان رضوی( با ظرفیت 6000
مترمکعب در روز) بزرگترین تصفیه خانه در حال اجرا
میباشد .همچنین سه تصفیه خانه فاضالب در شهرکهای
صنعتی شیروان و اسفراین (استان خراسان شمالی) و
ارسنجان (استان فارس) با داشتن پکیج های پیش ساخته
تصفیه فاضالب با ظرفیت  50مترمکعب در روز کوچک-
ترین تصفیه خانههای مورد بهرهبرداری میباشند .از میان
تصفیه خانههای شهرکهای صنعتی کشور ،پساب 61
عدد از آنها جهت مصارف آبیاری فضای سبز مورد
استفاده قرار میگیرند .افزون بر این 6 ،تصفیه خانه در

(الف)

حال حاضر دارای سیستم تصفیه پیشرفته و استحصال
آب صنعتی و استفاده مجدد پساب در صنعت و  2تصفیه
خانه دیگر در حال اجرای سیستم تاسیسات تصفیه
پیشرفته بمنظور استحصال آب صنعتی از پساب می-
باشند .شکل ( 5ب) محل قرار گیری این تصفیه خانهها
را نشان میدهد .در حال حاضر میزان 24.825
مترمکعب در روز از پساب تصفیه خانههای موجود جهت
استفاده در آبیاری فضای سبز و  2200مترمکعب در روز
از پساب جهت استفاده در صنعت مورد استفاده قرار
میگیرد .تصفیه خانههای در حال بهره برداری جهت
استفاده پساب در صنعت عبارتند از" :شکوهیه" قم،
"سمنان" و "آق قالی" گلستان" ،بوشهر"" ،شهید
سلیمی" آذربایجان شرقی و "مورچه خورت" اصفهان.
همچنین با توجه به تجربه موفق در این تصفیه خانهها،
و تصفیه خانه " عباس آباد" تهران و "کنارک" هماکنون
در حال اجرای سیستم تصفیه پیشرفته بمنظور
استحصال آب صنعتی از پساب میباشند

(ب)

شکل -5توزیع تصفیه خانههای موجود در شهرکهای صنعتی کشور :الف) در مرحله طراحی ،اجرا و بهره برداری ،ب) دارای سیستم استفاده مجدد
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نتیجهگیری و پیشنهادات
با توجه به صنعتی شدن کشور و نیاز روز افزون
صنایع به منابع آبی از یک سو و تولید فاضالبهای
خطرناک صنعتی از سوی دیگر ،ضرورت استفاده از این
نوع فاضالبها به عنوان یک منبع آب غیر متداول و
نوین بسیار احساس می شود .امروزه استفاده مجدد از
پساب یک انتخاب قطعی و بدیهی در مناطق تحت تنش
آب و یکی از گزینه های اصلی برای رشد و ادامه حیات
صنعت کشور است .استفاده مجدد از پساب در کشور،
همگام با سیاستهای جهانی ،درحال تبدیل شدن به
یک روش سالم ،اقتصادی و سازگار با محیط زیست برای
مدیریت یکپارچه آب و فاضالب میباشد .در ایران با
وجود قدمت کم ساخت و بهره برداری از تصفیه خانه-
های شهرک صنعتی ،اقدامات موثری صورت گرفته است
که این امر موجب کاهش قابل توجه بهرهبرداری از منابع
آب خام توسط صنایع شده است .هم اکنون  %81از
ظرفیت تصفیه خانههای موجود در حال بهرهبرداری
بوده و باقی در مرحله طراحی و اجرا میباشند .همچنین
از کل فاضالب تصفیه شده حدود  %30مورد استفاده
مجدد قرار میگیرد .بنابراین توسعه و پیشبرد سیاست-
های استفاده از پساب می بایست بیشتر مورد توجه
محققین قرار گیرد .به همین منظور ضرورت ها و چالش
های زیر که باید توسط کارشناسان مربوطه مد نظر قرار
داده شود ،ارائه میگردد:
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حمایتهای مالی بیشتر نهادهای دولتی متولی
امر در اختصاص بودجههای الزم جهت ساخت و
بهرهبرداری سریعتر.
حمایت کارشناسان فنی ذیربط و جامعه
متخصصین از راه اندازی واحدهای استفاده از
پساب.
حمایت صنایع خصوصی در راه اندازی تصفیه
خانههای تکمیلی و استفاده از آنها.
استفاده از دانش و تکنولوژی روز تصفیه توسط
کارشناسان برای ارتقاء شاخص های کیفی در
این زمینه و کاهش هزینه های بهره برداری و
نگهداری طرحهای استفاده مجدد از پساب.
نظارتهای فنی الزم در حسن بهره برداری و
نگهداری از سیستمهای استفاده مجدد از پساب
در صنعت توسط کارشناسان فنی همگام با
تدوین و بکارگیری سیاستهای تشویقی از سوی
سازمانهای نظارتی جهت تسهیل در امر
استفاده اصولی و بهداشتی از پساب تصفیه شده.
آموزش بخش فنی در راستای ایجاد فرهنگ
استفاده از پساب تصفیه شده و ایجاد مقبولیت
عمومی.
ایجاد بازار هدف برای پسابهای تصفیه شده
جهت استفاده در سایر کاربریها.
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کتابهای برگزیده
 .1بهسازی خاک با استفاده از زهکشهای قائم
(ستونهای شنی – )pvd
نویسنده :عباس واثقی
ناشر :انتشارات آموزشی و پژوهشی بوعلی1397-
چکیده :زهکش های قائم پیش ساخته به شکل وسیعی
برای احیای اراضی و شتاب دادن به فرایند تحکیم خاک
رُس به کار گرفته می شود .چندین ویژگی کلیدی وجود
دارد که بر عملکرد زهکش قائم تأثیر می گذارد که یکی
از پارامترهای کلیدی ظرفیت تخلیه است.
در این کتاب به بررسی تاثیر طول و فواصل زهکشها از
یکدیگر به مدت زمان تحکیم و میزان نشست کلی مدل
با استفاده از نرمافزار  PLAXIS2Dپرداخته شده است.

 .2یکصد سال مستندات قانونی آب در ایران
تدوین و تألیف :دکتر خسین یادآور و مهندس پرویز
گلور
ناشر :انتشارات پژوهشهای دانشگاه 1397-

چکیده :مجموعه مذکور با هدف بررسی انتقادی و
تبیین تأثیر قوانین و مقررات بر ابعاد مختلف امورآب و
نیز تحلیل تأثیر مشکل و کارکرد قوانین بر حوزه حساس
آب تهیه شده است .رویکرد حاکم بر آن رعایت نظم و
ترتیب زمانی تصویب قوانین بود.
کتاب حاضر شامل  70مورد قانون ،آییننامه ،مصوبه و
رأی وحدت رویه میباشد .تعداد  17مورد آنها مربوط به
بازه زمانی انقالب مشروطه ،سال  1285تا انقالب
اسالمی  1357بوده و  53مورد نیز مربوط به مصوبات
بعد از پیروزی انقالب اسالمی تا کنون است.
برخی از این قوانین شامل :برخی مواد قانون مدنی آب،
مصوب  18اردیبهشت  /1307قانون اجازه تأسیس بنگاه
آبیاری مصوب  29اردیبهشت  /1322قانون اجازه
تأسیس وزارت آب و برق ،مصوب  /1342/12/26قانون
آب و نحوه ملی شدن آن ،مصوب  /1347/04/27قانون
توزیع عادالنه آب مصوب  /1363/08/19قانون تشویق
سرمایهگذاری در طرحهای آب کشور مصوب
1381/05/06
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 .3مدیریت ریسک و ایمنی،نقش و جایگاه آن
در ایمن سازی سازمانها

 .5مجموعه قوانین مالیاتی /چاپ سوم ویرایش
اول

ترجمه و تألیف :دکتر حمید معینی

گردآوری و تألیف :محمد برزگری وعلیرضا رجبپور

ناشر :انتشارات اکباتان1395-

ناشر :انتشارات ترمه1396-

چکیده :در تصمیم گیریهای مدیریتی هیچ مبحثی
ضروریتر و مهمتر از ارزیابی و مدیریت ریسک نیست.
بنابراین ،ریسک جزء الینفک زندگی انسانها و سازمان
هاست و کلیه موقعیتهای تصمیمگیری با یک طیف
متنوعی از ریسکها روبرو هستند .پذیرش ریسک به
خودی خود بد نیست ،مهم این است که بدون دلیل
منطقی در معرض ریسک قرار نگیریم .هدف از انتشار
مجموعه حاضر این است که با بهرهمندی از روشها و
فنون شناسایی ریسک و اجرای تدابیر پیشگیرانه الزم
جهت حذف و با کاهش حوادث ،موجبات افزایش ضریب
ایمنی در سازمانها فراهم آید و کارشناسان صنعت بیمه
نیز بتوانند با بهرهگیری از این متون ،خدمات ارزندهتری
را در حوزه مشاوره ریسک به بیمهگذاران ارائه نمایند.

چکیده :کتاب حاضر از نظر قوانین مالیاتی در بر گیرنده
قانون مالیاتهای مستقیم مصوب  1366و اصالحات
بعدی آن ،قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387
با اصالحات بعدی و احکام مالیاتی سایر قوانین میباشد.
البته کلیه آیین نامهها ،دستورالعملها و ضوابط اجرایی
قوانین مذکور که تا مرداد ماه  1396تصویب و ابالغ
گردیده ،عنوان شده است .با توجه به افزایش روز افزون
شرکتهای دانش بنیان و نیاز به اطالع از قوانین و
مقررات مالیاتی این نوع از شرکتها ،در این کتاب
قانون"حمایت از شرکتها و مؤسسات دانشبنیان و
تجارت سازی نوآوری و اختراعات" انضمام آییننامههای
مربوط به عنوان یک بخش جداگانه آورده شده است.

 .4همگام با کارشناسان
تألیف :نادر بختآزاد و داریوش بازگیریان
ناشر :شاپور خواست -خرم آباد 1396
چکیده:کارشناسی ضرورتی خردپسند و تالشی نظام
یافته و آگاهانه در راستای شناسایی تنگناها و مشکالتی
است که فراروی افراد جامعه رخ مینماید .کارشناس باید
مانند هر فرد دیگری بکوشد تا گوی رقابت و جایگاه
بایسته خود را بیابد و در کسب صالحیتهای علمی،
فنی و اخالقی کوتاهی و غفلت نورزد و همواره در پی
کسب مهارت ،آگاهی و فناوریهای جدید باشد.
مجموعه حاضر نتیجه و دستاورد سالها تجربه اندوزی،
تالش و بهرهگیری از خرمن دانش ،آگاهی و تجربه
اساتید و مراجع علمی ،فنی و قانونی و گردآوری نکات
کلیدی و ضروری ،به شکل پرسش و پاسخ دربرگیرنده
 212پرسش پرکاربرد ارائه شده است ،امید میرود
بتواند برای هر فرد کارشناس فرهیختهای ،سودمند و
گرهگشا باشد.

 .6مجموعه روشهای بهسازی خاک ،راهنمای
جامع طراحی و اجرای سیستم میخکوب خاک
مترجمین :محمدرضا عطرچیان ،مجید محققی و
غالمرضا نیازی ،چاپ دوم با ویرایش جدید
ناشر :معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه آزاد اسالمی
واحد زنجان1395-
چکیده :در این مجموعه ،پیشینه تاریخی و تعریف
سیستم میخکوبی دیوار ،روشهای گامبهگام طراحی،
نمودارهای مخصوص طراحی و دفترچه مشخصات کلی
ساخت و اجرا را ارائه میکند و شامل نمونه مسأله
طراحی و جزئیات سیستم میخکوبی دیوار میباشد .این
کتاب ،اطالعات کافی را برای طراحی مطمئن سیستم
میخکوبی دیوار در محدوده وسیعی از شرایط زمینی
تأمین میکند .همچنین ،محدودیتهای استفاده از این
سیستم در شرایط زمینی بحرانی و خطرناک برگزار شده
است .اطالعات ذکر شده یک روش تجویزی و مطلق
نمیباشد ،بلکه این اطالعات بایستی در کنار قضاوت
مهندسی معقول و مناسب برای پروژههای خاص به کار
گرفته شوند.
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