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موضوع مقاله در ارتباط با مسائل و 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.
مقالۀ ارسالی باید پس از ثبت نام نویسنده در سایت دوماهنامه ،ازطریق سایت فرستاده شود .پس از
دریافت فایل الکترونیکی مقاله ،فرآیند بررسی ،داوری و سایر پیگیریها به نشانی الکترونیکی نویسندۀ
مقاله ارسال میشود.
یادداشتها بهصورت پانویس آورده شود.
فهرست منابع جداگانه ،به ترتیب حروف الفبا (ابتدا فارسی و سپس غیرفارسی) آورده شود و از تکرار
منابع خودداری نمایید.
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 ترجمهشده :نام خانوادگی ،نام نویسنده( .سال تألیف) .نام کتاب به فارسی .نام و نام
خانوادگی مترجم .محل نشر :نام ناشر.
 .10حداکثر حجم مقالهها با منابع ،جدولها و شکلها چهار هزار کلمه ( 15صفحه) باشد.
 .11مسئولیت صحت و سقم مطالب مقاله به عهده نویسنده است.
از نویسندگان محترم تقاضا میشود برای پیگیری مقالهها با شمارۀ  22909033تماس بگیرند.
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خبرهای شورایعالی
در جلسه مورخ هفتم مهرماه  1398جناب آقای
سلیمی رئیس محترم هیأت مدیره کانون کرمانشاه
بهمراه یکی از اعضاء هیئتمدیره در جلسه شورا
حضور یافتند و در ارتباط با آخرین وضعیت مالی
و عملیاتی کانون توضیحاتی ارائه نمودند.

همچنین در جلسه مورخ  24مهرماه  1398جناب
آقای نامور رئیس محترم هیئتمدیره کانون خراسان
جنوبی بهمراه یکی از اعضاء هیئتمدیره در جلسه
شورا حضور یافتند و اعضاء محترم شورا را در
جریان آخرین وضعیت کانون قرار دادند.

انتصابات
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تحلیل قوانین تملک دستگاههای اجرایی برای ارائۀ نظریۀ کارشناسی مربوطه و
تبیین تفاوت قیمت روز با قیمت عادلۀ روز
محمدمسعود علیزادهخرازی
کارشناس رسمی دادگستری رشتۀ راه و ساختمان استان تهران

عضو شورایعالی و عضو هیأت مدیرۀ کانون کارشناسان رسمی استان تهران

بخش دوم
تحلیل ارزش قیمت عادله روز در تملک دولتی و
قیمت روز در تملک شهرداری ها:
در طول تاریخ قانون گذاری در محدوده مالکیت قانونی
اشخاص بر امالک قوانینی در خصوص شرایط مالکیت
و تحدید مالکیت وضع شده است از آن جایی که مفسر
و مجری این قوانین محدود کننده ،دولت و دستگاه های
وابسته تعیین شده اند طبعاً طبق وظیفه شناسی ،تفسیر و
اجرای قوانین و مقررات محدود کننده مالکیت ،یک
سویه و عمدتاً بر اساس مصالح و منافع دولت انجام
گرفته است که این موضوع باعث بی عدالتی های زیادی
در جامعه شده است.
در مورد عادله بودن ارزش باید گفت که تصویب طرح
ها و اجرای قوانین در زمینه عمران وقتی می تواند موفق
باشد که رضایت صاحبان امالک را جلب نماید و با
رعایت همه جانبه اصول و ضوابط مربوط به قوانین
شهروندی ،قانون مدون و عادالنه ای را مصوب نماید.
زیرا در غیر این صورت حق گروهی از شهروندان پایمال
شده و عدالت اجرا نخواهد شد اگر طرحی عام المنفعه
است نباید عده خاصی هزینه آن را پرداخت نمایند بلکه
از همه استفاده کنندگان باید اخذ گردد و اگر امکان آن
وجود ندارد از خزانه باید پرداخت شود .در این صورت
اجرای عملیات عمرانی زیر سؤال خواهد رفت چون اگر
قرار باشد برای اجرای طرحی در راستای تأمین حقوق
و آسایش شهروندان یا عده ای از شهروندان ،حقوق
دیگر شهروندان ضایع شود و حق آن ها از بین رود ،این
قانون غیر اصولی و غیر اخالقی تلقی می شود و پایه و

اساس ثابت و محکمی نخواهد داشت زیرا در این
صورت عمران و آبادی ،روی پایه های ظلم بر گروهی
از شهروندان بنا نهاده شده است.
امالک کاالی پر قیمتی است که معموالً هستی یک انسان
است و نباید یک دستگاه اجرایی تصور بکند هر چه
کمتر به مردم و به ملت بدهد ،به نفع دولت است در
حالی که دولت از مسیر های دیگر از قبیل مالیات،
عوارض می تواند اخذ کند ولی آن جایی که می خواهد
حقش را بدهد باید تمام و کمال پرداخت نماید.
مالکیت اشخاص بر اموالشان به موجب قوانین ،یک
رابطه عینی بین شخص و مال است که مالک ،در آن می
تواند هرگونه تصرفی را به وجود آورد .این موضوع در
نظام ما بر پایه و اساس محکمی قرار دارد و تا زمانی که
توسط قانون گذار نقض نشود ،مالکیت اشخاص غیر
قابل خدشه و انکار است .طبق اصل  47قانون اساسی «
مالکیت شخصی که از راه مشروع باشد محترم است .
ضوابط آن را قانون معین می کند ».چنین مالکیتی محترم
شمرده شده است .به منظور تثبیت ارزش های قانونی
مالک و این که مالک متضرر نشود قانون گذار برای
اجرای این امر اکثراً قیمت عادله را پیش بینی نموده
است .قیمت عادله نباید موجب شود بدون توجه به
قوانین عادی و اساسی که در آنها برای مالکیت افراد
حرمت قائل شده ،به گونهای اقدام شود که افراد بدون
دلیل موجه از عوض ارزش های قانونی محروم شوند
و یا مالکین بر خالف میل و اراده خود مجبور و ملزم به
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پذیرش مبلغ کمتری به عنوان مبلغ حاصل از تصرف
اموالشان باشند .متأسفانه این امر ممکن است با عدم
تعمق در تعیین ارزش عادله اتفاق افتد در حالی که
فلسفه قانون گذار در تعیین عوض ارزش عادله ،برای
جبران خسارت ناشی از سلب مالکیت بوده است .توسل
دستگاه های اجرایی در اعمال حاکمیت به نمایندگی از
دولت برای تأمین منافع عمومی و استقرار نظم ،راهکار
دیگری جزء تملک دولتی ندارد .ولی تملک بدون قید
و شرط و با قیمت پایین نیز قابل پذیرش نیست چرا که
تمامی شهروندان به تناسب و تساوی عهدهدار
هزینههایی هستند که دولت به منظور تأمین منافع
عمومی و ایجاد نظم ،هزینه میکند بر این اساس اگر در
اثر عملکرد دستگاه های اجرایی زیانی به شخص یا
اشخاص معینی وارد آید این برابری و تناسب خدشهدار
میشود ،زیرا در این حالت بهره خدمت عمومی نصیب
همگان یا عده ای میشود ،در حالی که زیان آن را عدهای
خاص تحمل کردهاند .به همین جهت باید تمهیداتی را
برای جبران خسارت زیان دیدگان ،تاحدی که تساوی
و تناسب مجدداً میان شهروندان برقرار شود ،اندیشید تا
بدین ترتیب از استفاده بدون سبب دولت به ضرر زیان
دیدگان ،جلوگیری به عمل آید .لذا با توجه به این که
مالکیت اشخاص شرعاً و قانوناً محرز می باشد ،سلب
مالکیت اموال اشخاص بدون اذن و رضایت آن ها
خالف شرع و قانون است .با توجه به موازین شرع
مقدس از جمله روایت نبوی «الناس مسلطون علی
اموالهم» ،ماده  47قانون اساسی «مالکیت شخصی که از
راه مشروع باشد محترم است ،ضوابط آن را قانون معین
می کند» و ماده  31قانون مدنی «هیچ مالی را از تصرف
صاحب آن نمی توان بیرون کرد مگر به حکم قانون» و
قاعده الضرر ،ماده  40قانون اساسی «هیچ کس نمی
تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز
به منافع عمومی قرار دهد» و ماده  132قانون مدنی
«کسی نمی تواند در ملک خود تصرفی کند که مستلزم
تضررهمسایه شود مگر تصرفی که بقدر متعارف و برای
رفع حاجت یا رفع ضرر از خود باشد» ،الزم است ارزش
عادله منطبق و یا نزدیک به ارزش مالک باشد .
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دبیر شورای محترم نگهبان در نامه شماره 86/30/24125
مورخ  1386/9/15اعالم داشته است درفرض از بین
رفتن مال فروخته شده درصورتی که مال مثلی باشد
پرداخت قیمت آن خالف موازین شرع است ،بلکه باید
مثل آن به مالک پرداخت شود  ...اگر قیمتی باشد باید
قیمت واقعی آن پرداخت شود نه قیمت کارشناسی مگر
اینکه قیمت کارشناس مطابق قیمت واقعی باشد.
در بعضی از منابع و کتب قیمت عادله و یا قیمت
کارشناسی را معادل ارزش معامالتی دانسته اند واین
موضوع ظاهراً ناشی از بند الف ماده  ،8قانون اصالح
بعضی از مواد قانون دعاوی اشخاص علیه دولت راجع
به امالک و الحاق چند ماده به قانون مزبور مصوب
 1353/5/1می باشد «ماده  - 8وزارت جنگ مکلف
است بهای عادله اراضی و ابنیه و هر گونه اعیانی را که
برای ایجاد و توسعه تاسیسات نظامی به تشخیص
وزارت جنگ مورد احتیاج ارتش باشد الف  -در نقاطی
که برای اراضی و ابنیه طبق تعرفه وزارت دارایی ارزش
معامالتی تعیین شده است بهای عادله برابر ارزش
معامالتی روز معامله خواهد بود ».باید توجه داشت قبل
از این قانون ارزش عادله برابر ارزش معامالتی روز
معامله نبوده و این قانون مشابه قانون برنامه هفت ساله
دوم عمرانی کشور مصوب  1334/12/8بوده و فقط در
مورد در نقاطی که برای اراضی و ابنیه طبق تعرفه وزارت
دارایی ارزش معامالتی (معموالً برای امالک شهری که
گران هستند) تعیین شده است به خاطر اهمییت خاص
طرح های نظامی فقط وزارت جنگ (از بقیه دستگاه
های دولتی) را به طور استثناء شامل حق تملک و ضبط
با قیمت ارزش معامالتی نموده است بنابراین این حکم
خاص را نمی توان تعمیم کلی داده و بهای عادله را برابر
ارزش معامالتی روز معامله دانست هر چند بعد از
انقالب اسالمی و تصویب ماده  5الیحه قانونی نحوه
خرید و تملک اراضی و امالک برای اجرای برنامه های
عمومی  ،عمرانی و نظامی دولت مصوب 1358/11/17
ارزش معامالتی ،قیمت و عوض تملک دولتی (دستگاه
های اجرایی) نمی باشد پس به این ترتیب فرض برابر
دانستن قیمت عادله و یا قیمت کارشناسی ،معادل ارزش
معامالتی بی اساس می باشد.
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 براساس قاعده تسلیط در اسالم طبق روایت نبوی «الناس مسلطون علی اموالهم» و طبق ماده  30قانون مدنی
 «هر مالکی نسبت به مایملک خود حق همه گونهتصرف و انتفاع دارد مگر در مواردی که قانون استثنا
کرده باشد  .و ماده  31قانون مدنی  «-هیچ مالی را از
تصرف صاحب آن نمی توان بیرون کرد مگر به حکم
قانون» ،مالکیت امری معتبر است و انسان بر اموال خود
حکومت مالکانه میکند و سلب این حاکمیت امکان
پذیر نیست؛ مگر به تجویز قانون .حال که شهرداری یا
دولت در راستای اعمال تصدی یا حاکمیت خود این
حکومت مالکانه را سلب میکند ،الزمهاش جبران
خسارت مالک است .
به نظر می رسد ،تنها تفسیر معقول ازعوض عادالنه،
ارزشمندی ملک برای مالکان کنونی آن است .این ارزش
اغلب بیشتر از باالترین قیمتدهی ملک در بازار است.
روشن است که ارزش خانه برای بعضی مالکین بیش از
ارزشگذاری بازار و دستگاه اجرایی است .چرا باید او
را مجبور به فروش ملک خود با قیمتی کرد که تا حد
زیادی پایین تر از ارزش کامل آن برای وی است؟
مسأله دیگر در مورد قیمت عادله این است که مالکان
امالک بزرگتر ،در مورد شکایت بر سر عوض دریافتی،
معموالً بهتر از مالکان امالک کوچک عمل کرده و نفع
بیشتری میبرند .مالکان بزرگتر وکالی زبردستی
استخدام کرده و معموالً با کشاندن پرونده به هیئت های
باال تر و شیوههای دیگر پول خرج میکنند تا غرامت
دریافتیشان افزایش یابد .بنابراین مالکان امالک
کوچکتر نسبت به مالکان بزرگ عموماً قیمت عادله
کمتری در ارزیابیها دریافت میکنند .اشکال دیگر این
است که کارشناسان از ارزش های ذهنی مالکان نسبت
به ارزش های معنوی و مادی امالکشان تصویر واقعی
ندارند .هر چند قانون گذار ،بعضی از ارزش های مادی
از قبیل سکنا و ممر اعاشه بودن ملک برای مالکین را با
مکانیزم مشخصی (درصدی از قیمت) به طور وضوح
معین کرده است و به سمت ارزش مالک متمایل شده
است.
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وقتی دولت یک ملک را از طریق حق تملک دولتی
(دستگاه های اجرایی) تصرف میکند ،مجبور به
پرداخت ارزش بازاری ملک به مالک است ،اما آن
ارزش ،کمتر از ارزش ملک برای مالک است ،در غیر
اینصورت ،او ملک خود را در ارزش بازاری به دولت
میفروخت و دیگر نیازی نبود تا دولت متحمل
هزینههای مراحل حقوقی حق تملک دولتی (دستگاه
های اجرایی) شود .معموالً ارزش ملک برای مالک آن
بیشتر از قیمت بازار است (به همین دلیل است که ملک
در مالکیت صاحب فعلی آن و نه کسی دیگر است)،
زیرا با سلیقهها یا نیازهای وی بهتر جور در میآید که
ناشی از موقعیت مکانی یا امکان بهسازی آن در آینده
است (به این دلیل است که ملک موجود را به جای ملک
دیگر خریده است) و چون فروش و خرید وجابجایی،
هزینههایی به همراه دارد ،به عبارت دیگر هزینه های یاد
شده باعث گرانتر تمام شدن ملک جدید کامالً مشابه
نسبت به ملک قبلی می شود (به این دلیل است که مالک
حاضر به تعویض ملک خود با ملک کامالً مشابه
نیست).
امالک و مستغالت یک کاالی ناهمگون است و به این
جهت ،قطعه زمینی خاص در دستان مالک خاص،
معموالً برای او ارزش خاص و غیرعادی عاید خواهد
ساخت که باالتر از ارزش بازار است .از حق تملک
دولتی (دستگاه های اجرایی) استفاده میشود تا ارزش
به سمت دولت کشیده شود .پس اگر دولت با حق تملک
دولتی (دستگاه های اجرایی) آن ملک را متصرف شود،
در واقع دولت بابت آن ملک ،ارزش کمتری را از خزانه
دولتی یعنی ارزش مالک منهای ارزش پرداختی را از
جیب مالک میپردازد .این در واقع خود نوعی مالیات
گیری خودسرانه است و بالطبع این توهم به وجود می
آید که ( ملک تصرفی) یک نهاده ارزان است چون قیمت
پولی و اسمی آن کمتر از هزینه اجتماعی و اقتصادی آن
است در نتیجه باعث تخصیص نامناسب منابع میشود.
دستگاه های فاقد حق تملک دولتی ،مجبور به خرید
امالک به همان روشی هستند که اشخاص و یا
شرکتهای خصوصی اغلب چندین قطعه زمین را
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تجمیع میکنند تا مراکز خرید ،مجتمعهای مسکونی،
تجمیع واحیای بافت فرسوده ایجاد شود .در تبدیل
قطعات جداگانه زمین به یک ملک واحد گرانتر
مشکالتی وجود دارد ،اما چرا باید آن را از طریق روال
حقوقی محکومیت و ضبط ،بسیار ساده ساخت؟ به
عنوان مثال در احیای بافت های فرسوده شهر ها با توجه
سابقه مشابه یعنی قانون مربوط به تملک زمینها برای
اجرای برنامه های شهرسازی مصوب  1339/3/17ماده
 - 1به دولت اجازه داده می شود در هر مورد زمینهایی
را که برای اجرای برنامه های شهرسازی و خانه سازی
الزم و ضروری تشخیص می دهد و همچنین محالتی
را که به علل شهرسازی و بهداشتی باید تخریب و
تجدید بنا گردد پس از پرداخت بهای عادله به شرح زیر
تملک و تصرف نماید .ماده  - 3در مواردی که دولت
مقتضی بداند برای تعیین بهای عرصه و اعیانی و حق
کسب و پیشه محالتی که باید تجدید بنا گردد به توسط
کمیسیون کارشناسی به ترتیب زیر قیمت منطقه ای
تعیین می شود
الف  -بهای عرصه محله ای که باید تجدید بنا گردد به
صورت منطقه ای تعیین می شود نه تنها دولت حق
تملک داشت بلکه طبق ماده  3چنانچه دولت مقتضی
بداند می دانست ،می توانست مبلغ کمتر یعنی قیمت
منطقه ای به مالکین بپردازد.در حالی که در احیای بافت
های فرسوده شهر ها علی رغم اهمیت جانی و مالی
ساکنین و مالکین آن ،دولت از روش های تشویقی و
امتیاز دهی برای تجمیع آن ها (از قبیل انشعابات ارزان،
اضافه طبقات و اضافه تراکم) استفاده نموده است که در
این گزینه تخصیص منابع ملکی و مالی به مراتب بهتر
از تملک حقوقی و تصرف آن ها عمل خواهد نمود .در
این صورت مالکین به حق خود که همانا ارزش مالک
است ،خواهند رسید .هر چند توجیهات قابل قبول و
اغوا کننده ای از قبیل خطرات جانی مالکین و مستأجرین
یا اموال مردم که جزء ثروت ملی محسوب می شود،
برای تملک حقوقی و تصرف می توان مطرح نمود.
همان گونه که شورای شهر تهران در شروط تحقق طرح
جامع در بخش  1-2اقتصاد مسکن ،زمین و مستغالت
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آورده است :4هرگونه بهره برداری از اراضی ،صرف ًا
براساس کاربری ها و ضوابط و مقررات طرح های
مصوب حریم ،جامع و تفصیلی شهر و استفاده از اراضی
دولتی و ملی با اولویت در تأمین فضاهای خدماتی مورد
نیاز شهر ،طرح های دولتی و تأمین مسکن گروه های
کم درآمد و عوض طرح های مصوب عمران شهری،
مجاز خواهد بود :5 .کمک به بازسازی و نوسازی بافت
های فرسوده شهر تهران و مداخله های برنامه ریزی
شده در احیاء آنها ،با اعمال سیاست های تشویقی ،ارائه
یارانه ها و تسهیالت مالی آسان توسط دولت و مجلس
و استقرار ساختمان های دولتی و عمومی حتی المقدور
در این بافت ها.
نمونه دیگر گسترش شبکه تلفن همراه به انضمام
امکانات جنبی نظیر اینترنت واز طریق بخش خصوصی
و تنظیم گری وبالطبع عدم استفاده از تملک دولتی در
مورد زمین محل های استقرار دکل آنتن ها است که
نتایج عملکرد موجه و مناسب آن ،امروزه برای همگان
آشکار است .
هر چند نمی توان گفت که سیستم بدون حق تملک
دولتی به نحو احسن کار میکند اما دولتهای امروز از
طریق قدرت اخذ مالیات ،تنظیمگری و تصدی گری،
قدرت خیلی زیادی دارند .با این که حق تملک کافی را
میتوان صرفاً شکل دیگر (اما کامالً آزار دهنده) از
تنظیمگری یا تصدی گری تلقی کرد ،ضبط اموال با
قیمت عادله روز یا قیمت روز از شکلهای بسیار
قدرتمند و آسان تنظیمگری و تصدی گری است (البته
تملک با قیمت ارزش معامالتی از نوع سختگیرانه و
غیرعادله تنظیم گری و تصدی گری است که دولت علی
رغم این که دو دوره پنج ساله قانون اراضی شهری و
قانون زمین شهری (ارزش معامالتی به عنوان عوض
امالک) که با استفاده از احکام ثانویه به تصویب رسیده
بود ،برای تنظیم گری و تصدی گری امالک شهری به
کار گرفت ،ولی نهایتاً آن را رها کرد) .در حالی که
سازمان های دولتی و عمومی در کل و یا بخشی از
امالک تصرفی ،پروژه های غیر مصرح در قوانین فوق را
درحاشیه بزرگراه ها و یا داخل شهر ها ایجاد نموده اند
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که عمدتاً به منظور سود آوری (واحد های تجاری،
خدماتی ،اداری و )...است و با روح قوانین فوق انطباقی
ندارد .ضبط اموال به دولتها اجازه میدهد تا از مواجهه
با آزمون بازار که آیا یک پروژه پیشنهادی ارزش افزوده
دارد یا خیر ،پرهیز کنند به این معنا که آیا یک پروژه
حتی پس از این که ملک مالکان از طریق روالهای بازار
قانونمند خریداری میشود ،ارزشمند است یا خیر.
تردیدی نیست ،مالکان امالک انگیزههایی برای رانت
خواهی و مقاومت کردن دارند ،به خصوص وقتی که
امالک آنها به تکمیل یک ملک بزرگتر کمک کند ،مثل
زمانی که برای ساخت یک طرح عمرانی نیاز به تملک
ملک خاصی باشد ،اما دستگاه های اجرایی ،معموالً با
انتخاب گزینه ای در همسایگی یا مکان مناسب دیگر،
میتوانند از اهرم رقابت بین مکانها برای کاهش مزیت
زمینهای مضایقه شده استفاده کنند .تنها توجیه برای
حق تملک دولتی (دستگاه های اجرایی) این است که
گفته شود عدم استفاده از تملک دولتی باعث طوالنی
شده طرح ها شود در صورتی که امروزه پروژه ها به
دالیل گوناگونی به طول می انجامد که با رفع آن موانع
می شود پروه ها را به موقع اتمام رساند بنابراین قبل از
رفع این موانع ،توسل به شیوه آزار دهنده تملک دولتی
توجیه پذیر به نظر نمی رسد و یا برخی اوقات ،یک
مالک شاید در موقعیتی قرار داشته باشد که قدرت
مضایقه کردن دارد و مالک را قادر به کسب رانت
انحصاری در غیاب حق تملک دولتی میسازد.
روشنترین مثال آن عبور خط لوله آب یا پوشش
مخابراتی بخش دولتی (دستگاه های اجرایی) یا
خصوصی از طریق تملک یا اجاره و یا کسب حقوق
ارتفاقی ،نیازمند جلب نظر هر یک از مالکین در آن
فاصله است .هر مالکی با دانستن این قضیه ،انگیزه برای
معطل کردن دارد و از فروش ملک خود به متقاضی ،مگر
در قبال دریافت مبلغی گزاف امتناع میکند .هر مالکی
امیدوار است آخرین مضایقهکننده باشد .چرا که اجرای
پروژه پس از کسب حق ارتفاق یا اجاره یا تملک از همه
مالکین امکان پذیر است( .حق ارتفاقها و اجاره ها بی
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ارزش خواهد بود اگر متقاضی نتواند حق ارتفاق یا اجاره
یا تملک را از آخرین مضایقه کننده به دست آورد).
متقاضیان تملک ،تجمیع ،حق عبور و اجاره ،تنها بخش
دولتی نیستند که بتوان استدالل به نفع استفاده از قدرت
تملک دولتی (دستگاه های اجرایی) آورد .استدالل در
مورد بخش خصوصی ،این که تعدادی از قطعه زمینهای
همجوار با مالکیتهای پراکنده باید تصاحب شود ،چون
پروژه جدید ارزش بیشتری نسبت به ارزشی که این
قطعات در کاربری کنونی خود خلق میکنند ،بهوجود
میآورد.
اما در غیاب مشکل مضایقه کردن ،نیازی به حق تملک
دولتی (دستگاه های اجرایی) نیست ،اگر واقعاً ارزش
ملک در استفادهای متفاوت از استفاده کنونی بیشتر باشد
بسازوبفروشهای خصوصی بدون نیاز به کمک
شهرداری یا دولت ،هجوم خواهند آورد.
به واقع قابل بررسی است این که آیا امکان سوء استفاده
از قدرت تملک دولتی (دستگاه های اجرایی) وجود دارد
که شهرداری و یا سازمان ،ملک را از یک شخص بگیرد
و به شخص دیگری بدهد ،بدون این که ثابت کند ارزش
کلی ملک افزایش یافته است ،استفاده عمومی وجود
نخواهد داشت و آیا واقعاً میانگین ارزش و ثروت
عمومی را افزایش میدهند ،یا در عوض معموالً محصول
زدوبندهای سیاسی و رانتجویی هستند .اگر فضای
استفاده عمومی (اداری ،پارکینگ )..،روی زمین ضبط
شده از مالکان خصوصی ساخته شود ،اعتراض کردن بر
اساس محدودیت «استفاده عمومی» بعید می شود .هر
چند که در گیر شدن در این نوع بررسی و ارزیابی و
جزئیات ،سخت و توانفرسا است .البته اگر محدودیت
بیشتری بر توسعه و عمران خصوصی زمین ضبط شده
اعمال شود ،دولت رأساً در پروژه ها فعالتر خواهد شد،
که عملی ناکارا است.
یکی از ظلم هایی که درحق مالکین می شود آن است
که در عمل وقتی قیمت عادله یا قیمت روز که تعیین
می شود ،تا دریافت مبلغ توسط مالک ،زمان زیادی طول
می کشد و چون در ایران در سال های گذشته معمو ًال
قیمت ها ی امالک صعودی و گاهی جهشی بوده لذا از
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این بابت گاهی خسارت جبران ناپذیری وارد می شود
هر چند ممکن است گفته شود امکان عکس این قضیه
نیز ممکن هست که باعث ضرر دولت شود .در پاسخ
باید گفت اوالً که احتمال آن ضعیف است ثانیاً دولت
صاحب اختیار بوده در حالی که مالک اختیاری در این
مورد نداشته تا جوابگوی دولت باشد .
از معدود نظریه هایی که در مورد قیمت عادله (به طور
غیر مستقیم در مورد عدالت) اظهارشده ،مربوط به نظریه
اکثریت قریب به اتفاق قضات دادگستری استان تهران
است که به بررسی آن می پردازیم.
سؤال :با توجه به اینکه ماده  6قانون روابط موجر و
مستأجر ،مصوّب  1376اخذ سرقفلی را تجویز نموده
است ،آیا در انقضاء مدت اجاره و تخلیه ،باید معادل
همان مبلغ اخذ شده به مستأجر مسترد شود یا با توجه
به تبصره  2همین ماده قیمت عادله روز باید پرداخت
گردد  ...در مورد پرداخت قیمت عادله روز سرقفلی که
مستلزم رسیدگی است آیا تخلیه موکول به پرداخت این
حق است؟
پاسخ :نظریه اکثریت قریب به اتفاق(مورخ -77/4/10
قضات دادگستری استان تهران) «،در موردی که مالک
مبلغی را تحت عنوان سرقفلی از مستأجر گرفته باشد
(صدر ماده 6قانون سال  )1376هنگام تخلیه مستأجر
حق مطالبه سرقفلی به قیمت عادله روز را دارد ...وجود
مستأجر ،نوع کسب و وضعیت مورد اجاره در تعیین
قیمت عادله روز مؤثر می باشد که باتخلیه آن و طبع ًا
تغییر در اجاره ممکن است نتوان قیمت واقعی و عادله
روز را معین نمود واز این حیث مضر به حقوق مستأجر
می باشد ،و به لحاظ عدالت اجتماعی مستأجر بتواند با
دریافت سرقفلی ،محل دیگری را تهیه نماید .نتیجت ًا
تخلیه منوط به پرداخت می باشد ».بخش آخر نظریه
خالی از اشکال نیست زیرا اگر منظور تهیه محل مشابه
نباشد قیاس مع الفارق است و اگر منظور تهیه محل
مشابه باشد آن گاه در صورتی که مستأجر دارای حق
انتقال به غیر بوده و شروط ضمن عقدی که مانع از
مراجعه آزادانه مستأجر به بازار آزاد نباشد ،مستأجرهر
زمان که قصد کند می تواند به بازار مراجعه نموده و در

دورۀ جدید ،شمارۀ  ،7مهر-آبان 1398
دورۀ جدید ،شمارۀ  ،3بهمن-اسفند 1397

بازار آزاد بر اساس عرضه و تقاضا و قاعده چانه زنی
سرقفلی را به مستأجر بعدی بفروشد که این مورد نیازی
برای مراجعه به دادگاه ندارد (بنابراین اظهار نظریه
موضوعیت ندارد) و در صورتی که مستأجر دارای حق
انتقال به غیر نباشد و یا شروط ضمن عقدی مانع از
مراجعه آزادانه مستأجر به بازار آزاد شود ،در این صورت
مستأجر هر زمان که قصد کند نمی تواند به بازار مراجعه
نموده و در بازار آزاد بر اساس عرضه و تقاضا و قاعده
چانه زنی سرقفلی را به مستاجر بعدی بفروشد و معمو ًال
مالک برای موافقت مبلغی به عنوان حق مالکانه طلب
می نماید و اگر توافق نشود دادگاه (کارشناسان رسمی)
ارزش سرقفلی را تعیین می نمایند و ارزش سرقفلی در
این حالت به دلیل محدودیت (مراجعه به بازار آزاد
توسط مستأجر) ،کمتر از قیمت بازار آزاد خواهد بود و
همچنین عمالً مبلغ تعیینی توسط کارشناسان رسمی
معموالً بخش پایین بازه قیمت (به اصطالح قیمت کف
بازار) خواهد بود( .نحوه شکل گیری سرقفلی ماده 8
قانون سال  1376مؤید این مطلب است) ،به دلیل سپری
شدن مدّت طوالنی از تعیین ارزش سرقفلی تا دریافت
مبلغ سرقفلی توسط مستأجر ،به خاطر تورّم ،مخارج
احتمالی دادرسی ،مالیات ،نقل و انتقاالت ،در عمل بر
خالف نظریه اکثریت قریب به اتفاق (قضات دادگستری
استان تهران) مستأجر قادر به تهیه واحد مشابه نخواهد
شد.
علی رغم مباحث فوق در خصوص برابری ارزش عادله
با ارزش مالک از منظر نظری ،آن چه مهم است این
است که در حوزه عمل این امر چقدر عملی و منطقی
است .مسلماً بخشی از اضافه بهای ارزش مالک نسبت
به ارزش بازار مربوط به ارزش های معنوی و غیر مادی
است (خاطرات و تعلقات تاریخی ،نزدیکی و یا دوری
از محل های بخصوص و )...نه تنها شناسایی همگی آن
ها و اندازه گیری آن ها بسیار سخت و غیر عملی است
بلکه تبدیل این پارامترهای کیفی به کمی و ارزش مالی
عمالً غیرممکن است و تنها در قیمت توافقی امکان
ظهور عملی (ارزش مالک) وجود دارد.
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قیمت عادله)(fair price
در غیاب توافق مالک و دستگاه اجرایی ،قیمت عادله در
تملک دستگاه های اجرایی طبق استنباط از قوانین
مربوط ،عبارت است از :تخمین سطح قیمتی که ممکن
است بین مالک و دستگاه اجرایی مورد توافق قرار گیرد،
با توجه به ارزش مالک (ارزش مالک ،معموالً بیشتر از
قیمت بازار است که در تعریف ارزش مالک توضیح داده
شده است) و موقعیت و اختیاراتی که قانون به دستگاه
اجرایی بخشیده است (زیرا سایه سنگین حق تملک
دستگاه اجرایی و ناگزیری مالک از واگذاری ملکش در
معامله وجود دارد) .
چنانچه بازار فعال و کارآمد مشابه وجود داشته باشد،
(مثالً واحد های مسکونی متعارف شهری که اکثراً روی
آن ها معامله می شود) ،قیمت عادله توسط کارشناسان
رسمی با توجه به قیمت روز بازار و احتساب مزایا ،قیود،
حقوق و خسارات ،تعیین می شود هر چند ممکن است
قیمت بازار عوامل مزایا و قیود را در نظر بگیرد ولی
لزوماً همیشه این طور نیست .ممکن است قیمت عادله
بیشتر از قیمتی باشد که از بازار وسیع به دست آید .به
عبارت دیگر ارزش خاصی به وجود آمده است که برای
قیمت بازار این ارزش خاص باید از ارزش عادله حذف
شود هرچند که جزء ارزش عادله دارایی است .
در مواردی که مورد مشابه وجود نداشته باشد و یا بازار
فعالی ،نباشد و ارزش مربوط به بازار غیر فعال ویا غیر
مشابه است (مثالً امالک دور از شهر ها و یا امالک
خاص که معموالً به ندرت روی آن ها معامله می شود)
ویا قیمت ها دارای انسجام منطقی و شفاف نباشد (بازار
آشفته ونوسانات قیمت بیش از حد معمول باشد) در
این صورت قیمت روز بازار نیز توسط کارشناسان
رسمی برآورد می شود.
برای عدم اجحاف به مالکین ،اگر برای ارزش عادله بیش
از یک بازار وجود دارد ،باید بازاری که بیشترین مزایا را
دارد ،در نظر گرفته شود و همچنین برای انجام معامله
باید هزینه ها نیز در نظر گرفته شود .
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با توجه به تعریف ماده  3الیحه قانونی نحوه خرید و
تملک اراضی و امالک برای اجرای برنامههای عمومی،
عمرانی و نظامی دولت مصوب  1358/11/17از قیمت
عادله یعنی « بهای عادله اراضی ،ابنیه  ،مستحدثات،
تأسیسات و سایر حقوق و خسارات وارده از طریق
توافق بین (دستگاه اجرایی) و مالک یا مالکین و صاحبان
حقوق تعیین می گردد» .کارشناسان رسمی در قیمت
عادله ضمن توجه به جنبه اقتصادی ،به جنبه عادله آن
نیز (تحلیل ارزش عادله) باید توجه داشته باشند .جنبه
اقتصادی در باال ذکر شد و جنبه عادالنه با توجه به دو
معیار قاعده تسلیط و قاعده الضرر رعایت شود .
پانزده درصد اضافی سکنی و یا ممر اعاشه منحصر
بفرد ،ذکر شده در الیحه قانونی نحوه خرید و تملک
اراضی و امالک برای اجرای برنامههای عمومی ،عمرانی
و نظامی دولت مصوّب  1358/11/17در صورت تحقق،
توسط مرجع ذیصالح به آن اضافه می شود.
بنابر تعریف فوق تفاوت قیمت عادله با قیمت بازار به
وضوح قابل تشخیص است.
اکنون تعریف کامل تری از قیمت عادله در تملک
دستگاه های اجرایی طبق استنباط از قوانین مربوط  ،ارائه
می شود .قیمت عادله عبارت است از :تخمین سطح
قیمتی که ممکن است مالک و دستگاه اجرایی توافق
کنند ،با توجه به ارزش مالک (ارزش مالک ،معمو ًال
بیشتر از قیمت بازار است که در تعریف ارزش مالک
توضیح داده شده است) و موقعیت و اختیاراتی که قانون
به دستگاه اجرایی بخشیده است (زیرا سایه سنگین حق
تملک دستگاه اجرایی و ناگزیری مالک از واگذاری
ملکش در معامله وجود دارد) ،با توجه به تحلیل ارزش
عادله (نظریات نگارنده) و با توجه به دو معیار عادالنه،
یعنی قاعده تسلیط و قاعده الضرر ،زیرا که قیمت عادله،
مقید به قید عادله است .
مقایسه ارزش عادله ی روز با قیمت روز بازار
زمانی که امکان عرضه کل کاالی قابل عرضه به بازار
وجود داشته و همچنین امکان مراجعه آزاد متقاضیان
باشد ،آنگاه سازوکار عرضه و تقاضا ،قیمت تعادلی بازار
را تعیین می کند .بنابراین هرچه بازار فعال تر و کارآمد
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تر و گسترده تر و کاال همگن تر باشد قیمت تعادلی بازار
دقیق تر و شفاف تر است و بالعکس .قیمت ،حاصل
مشخصات ،خصوصیات ،و شرایط عرضه و تقاضای
ناشی از خود کاال است نه صاحبان کاال .معموالً قیمت
معامالت همان قیمت بازار روزمره است .حال چون
مسکن و مستغالت تنها یک کاال برای رفع نیاز (سکونتی
و )...نبوده بلکه یک کاالی سرمایه هم هست و از طرف
دیگر یک کاالی همگن نیست بلکه مشخصات و ویژگی
های متنوع (موقعیتی،فیزیکی،همسایگی و )...وگاه ًا
منحصر به فرد دارد بنابراین قیمت روزمره مسکن
ومستغالت در مقایسه با کاالی پرمصرف از شفافیت و
دقت کمتری برخوردار بوده و درعین حال بازه قیمت
گسترده تری دارد .حال اگر بازار مربوطه غیر کارآمد و
کم فعال و یا غیر فعال باشد قیمت مربوطه غیر شفاف
و غیر دقیق و بازه قیمت گسترده تر و سلیقه ای می
باشد .
قیمت عادله ی روز بر مبنای تعریف انتخاب شده
مستنبط از قوانین مربوطه در این نگارش ،یعنی :سطح
قیمت توافق بین مالک و دستگاه اجرایی ،با توجه به
ارزش مالک (ارزش مالک ،معموالً بیشتر از قیمت بازار
است که در تعریف ارزش مالک توضیح داده شده است)
و موقعیت و اختیاراتی که قانون به دستگاه اجرایی
بخشیده است (زیرا سایه سنگین حق تملک دستگاه
اجرایی و ناگزیری مالک از واگذاری ملکش در معامله
وجود دارد) ،با توجه به جنبه اقتصادی (ذکر شده در
باال) و با توجه به دو معیار عادالنه ،یعنی قاعده تسلیط
و قاعده الضرر ،زیرا که قیمت عادله ،مقید به قید عادله
است .اکثراً به دلیل غیر کارآمد و کم فعال و یا غیر فعال
بودن بازار مورد نظر قیمت مربوطه غیر شفاف و غیر
دقیق و بازه قیمت گسترده تر و سلیقه ای بوده و چون
فقط یک مورد است که عرضه می شود و امکان مراجعه
آزاد متقاضیان دیگر نیست و عرضه کننده (مالک) امکان
مانور برای کسب حداکثر منافع و قیمت را ندارد.
بنابراین دلیلی بر انطباق قیمت عادله به قیمت بازار
روزمره نیست .از آن جایی که طبق تبصره  2ماده واحده
الیحه قانون اصالح قسمتی از مقررات قانون نوسازی و
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عمران شهری مصوب  « 1358/6/13مالک تعیین قیمت
اراضی و ابنیه و مستحدثات و تأسیسات و سایر حقوق
اعم از حق کسب و پیشه و غیره بهای عادله زمان ارزیابی
خواهد بود» اگر در متن گزارش کارشناسی تاریخ معینی
قید نشده باشد تاریخ گزارش نشان دهنده زمان ارزیابی
بوده که معموالً زمان دریافت مبلغ قیمت عادله توسط
عرضه کننده (مالک) همزمان با تاریخ ارزش گذاری
قیمت عادله نیست .بدین ترتیب مطالب و استدالالت
فوق بیانگر تفاوت آشکار قیمت عادله روز با قیمت روز
بحث اجرایی و کارشناسی ارزیابی ارزش امالک تملک
شده توسط دستگاه های اجرایی با قیمت روز
قانون نحوه تقویم ابنیه  ،امالک و اراضی مورد نیاز
شهرداری ها مصوب  «1370/8/ 28ماده واحده  -در
کلیه قوانین و مقرراتی که شهرداری ها مجاز به تملک
ابنیه  ،امالک و اراضی قانونی مردم می باشند در صورت
عدم توافق بین شهرداری و مالک  ،قیمت ابنیه  ،امالک
و اراضی بایستی به قیمت روز تقویم و پرداخت شود
[نگارنده :در مقایسه با الیحه قانونی نحوه خرید و
تملک ...دولت مصوب  ،1358/11/17قیمت توافقی
همچنان به عنوان گزینه اول که طبق ماده  3الیحه قانونی
نحوه خرید و تملک ...دولت مصوب
1358/11/17قیمت عادله تعریف شده ،مورد قبول این
قانون است و در صورت عدم توافق بین شهرداری و
مالک  ،قیمت ابنیه  ،امالک و اراضی بدون ذکر
تأسیسات و حقوق و خسارات مصرح در ماده  5الیحه
قانونی نحوه خرید و تملک ...دولت مصوب
 1358/11/17بایستی به قیمت روز به جای قیمت عادله
تقویم و پرداخت شود] ... .تبصره  - 7از تاریخ تصویب
و الزم االجرا شدن این قانون ماده  4و آن قسمت از ماده
" 5الیحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و امالک
برای اجرای برنامه های عمومی  ،عمرانی و نظامی
دولت" مصوب  1358/11/17شورای انقالب اسالمی
که مربوط به نحوه تعیین قیمت عادله الزامی می باشد
در مورد شهرداری ها لغو می گردد [نگارنده :از نظر
کارشناسی در صورت عدم توافق بین شهرداری و مالک
 ،به جای بهای عادله روز تقویم اراضی و ابنیه و
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تأسیسات و حقوق و خسارات مشابه واقع در حوزه
عملیات طرح بدون در نظر گرفتن تأثیر طرح در قیمت
آنها ،قیمت ابنیه  ،امالک و اراضی بایستی به قیمت روز
تقویم و پرداخت شود و مبلغ اضافی صدی پانزده برای
ملک محل سکونت یا ممراعاشه مالک نیز لحاظ نمی
شود .بدیهی است در صورتی که حقوقی نظیر حق
ریشه بهای شخم بذر کود و سایر زحماتی که زارع برای
آماده کردن زمین در زمان سابق متحمل شده است وجود
داشته باشد ،حق کسب و پیشه ،سرقفلی و حقوق امالک
موجود در امالک موقوفه همچنان طبق "الیحه قانونی
نحوه خرید و تملک  ...دولت" مصوب 1358/11/17
عمل می شود".
این قانون به دنبال قانون زمین شهری مصوب
«1366/6/22ماده  - 9تبصره  - 9تقویم دولت بر اساس
قیمت منطقه ای (ارزش معامالتی ) زمین بوده و بهای
اعیانی ها در اراضی و سایر حقوق قانونی طبق نظر
کارشناس رسمی دادگستری بر اساس بهای عادله روز
تعیین می گردد »....که دیگر اعتبار ندارد ،تصویب شد.
شاید به دلیل تغییرات زیاد در مالکیت ،مشکل بودن
شناسایی سکنی و ممر اعاشه بودن ملک برای مالک
ودالل بازی بیشتر در امالک شهری ،قانون گذار امتیازات
(پانزده در صد اضافی ) را لحاظ ننموده است ویکی از
ظلم هایی که درحق مالکین می شود آن است که در
عمل وقتی قیمت روز تعیین می شود ،تا دریافت مبلغ
توسط مالک زمان زیادی طول می کشد علی رغم قید
مهلت سه ماهه در قانون ،و چون در ایران در سال های
گذشته معموالً قیمت ها ی امالک مخصوصاً در شهر ها
صعودی و گاهی جهشی بوده لذا از این بابت گاهی
خسارت جبران ناپذیری وارد می شود.
با توجه به مطالب باال قیمت روزعبارت است از :میانگین
قیمت بازار یا همان قیمت سوقیه یعنی قیمت روزمره در
معامالت (در تعریف قیمت بازار آزاد مسکن و
مستغالت توضیح داده شده است) نه رویه کارشناسان
رسمی که تمایل به پایین بازه قیمت بازار دارند .همان
گونه که در تعیین قیمت عادله گفته شد در این مورد نیز
سایه سنگین تملک توسط شهرداری و این که مالک در
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عدم واگذاری ملکش به شهرداری گریزی ندارد ،قیمت
میانگین بازار را تحت تاثیر قرار می دهد .بنابراین مبلغی
بابت این قید از قیمت میانگین بازار کم می شود.
بنابراین قیمت روز در تملک امالک توسط شهرداری
عبارت است از قیمت میانگین بازار منهای مبلغی بابت
قید تملک توسط شهرداری یا قیمت رویه کارشناسان
رسمی که تمایل به پایین بازه قیمت بازار دارند .
هر چند جبران خسارات ناشی از اضافه ارزش مالک
نسبت به قیمت بازار ،تورم در قیمت ها ناشی از زمان
تعیین قیمت روز تا دریافت مبلغ توسط مالک و...
همچنان مورد بحث باقی می ماند.
بحث:
مراتب زیر همگی نشان دهنده حرکت قانون گذار در
نیل به قاعده تسلیط و قاعده الضرر و حفظ عملی حقوق
مالکین و صاحبان ذی حق است .
الف -در خصوص طرح قانونی نحوه تقویم امالک و
اراضی مورد نیاز دولت و شهرداری ها که ضرورت ارایه
این طرح ناشی از مشکالت بوجود آمده از امالک واقع
در پروژه اتوبان نواب و مترو شهر تهران و توسعه معابر
در شهر تبریز و اعالم طرح با دغدغه کمتر از طرف
بعضی از شهرداری ها [نگارنده :طرح ارایه شده توسط
دستگاه اجرایی کوچک و با تخصص کم مثالً شهرداری
یک شهر کوچک برای تملک اراضی و یا تغییر کاربری
و تصویب آن توسط باالترین مقام دستگاه اجرایی آن
یعنی شهردار مربوطه در مقایسه با طرح ارایه شده توسط
دستگاه اجرایی بزرگ و با تخصص باال مثالً وزارتخانه
ای و تصویب آن توسط باالترین مقام دستگاه اجرایی
آن یعنی وزیر مربوطه] بوده است که کمیسیون امور
قضایی و حقوقی مجلس علت اصلی ارایه طرح را
جلوگیری از تضییع حقوق افراد اعالم نموده است که
در نهایت این قانون مختص امالک و اراضی مورد نیاز
شهرداری ها به تصویب رسیده و شامل امالک مورد نیاز
دولت نمی باشد .
آن چه در مشروح مذاکرات مجلس شورای اسالمی در
تصویب طرح قانونی نحوه تقویم امالک و اراضی مورد
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نیاز دولت و شهرداری که در زمان حاکمیت قانون زمین
شهری که امالک شهری به قیمت منطقه ای که به مراتب
کمتر از قیمت روز بازار است ،توسط شهرداری ها
تملک می شد ،مطرح شده است و برداشت بعضی از
نمایندگان محترم این بوده که قیمت روز بیشتر از قیمت
عادله می باشد و قیمت عادله [نگارنده :به دلیل فقدان
تعریف و تحلیلی جامع از قیمت عادله] ممکن است
قیمت منطقه باشد به ویژه تفاوت زیاد قیمت منطقه ای
برای ما به ازای تملک دستگاه اجرایی با قیمت فروش
امالک به قیمت روز توسط دستگاه اجرایی ،امکان اعالم
ال
طرح بدون دغدغه برای امالک مردم را فراهم نماید .مث ً
اعالم طرح توسط دستگاه اجرایی برای ساختمان اداری
در زمین مرغوبی که امکان اجرای آن در زمین دیگری
وجود دارد .کمیسیون امور دفاعی مجلس شورای
اسالمی تعریف قیمت روز را جهت جلوگیری از تفسیر
سلیقه ای ،این چنین پیشنهاد نموده بود که « قیمت روز
قیمتی است که با دریافت آن مالک بتواند ملک مشابهی
در منطقه همان ملک ابتیاع کند ...هر چند که این
توصیف رای نیاورد ،ولی این تعریف از نظر اقتصادی با
تعریف قیمت روز ( قیمت تعادلی روز بازار) هم خوانی
ندارد .هم چنین در مذاکرات قیمت عادله را قیمتی که با
آن بتوان واحد مشابه ای خرید ،دانسته شده است و
برداشت بعضی از نمایندگان محترم این بوده که قیمت
روز بیشتر از قیمت عادله می باشد و قیمت منطقه ای
ممکن است قیمت عادله باشد .برخی قیمت عادله را
همان قیمت عادله روز دانسته اند و در مورد زمان تقویم
که در واقع تعیین کننده روز یا غیر آن است بحثی نشده
است.
ب -قانون الحاق یک تبصره بهماده  1الیحه قانونی نحوه
خرید و تملک اراضی و امالک برای اجرای برنامههای
عمومی ،عمرانی و نظامی دولت مصوب 1388/2/2ماده
واحده ـ تبصره «در مواردی که اسناد یا اقدامات
دستگاههای اجرایی مبنی بر مالکیت قانونی (اعم از این
که به اشخاص حقیقی و حقوقی واگذار شده یا نشده
باشد) به موجب احکام الزماالجری قضایی ابطال
گردیده یا میگردد ،دستگاه مربوطه موظف است امالک
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یادشده را به مالک آن مسترد نماید لکن چنانچه در اثر
ایجاد مستحدثات یا قرارگرفتن اراضی مذکور در
طرحهای مصوب ،استرداد آن به تشخیص مرجع
صادرکننده حکم متعذر باشد دستگاه اجرائی ذیربط
میتواند با تأمین اعتبار الزم نسبت به تملک این قبیل
امالک مطابق این قانون اقدام نماید .در صورتی که حکم
دادگاه مبنی بر خلع ید یا قلعوقمع صادر شده باشد
دادگاه مزبور با درخواست دستگاه اجرایی دستور توقف
اجرای حکم مزبور را صادر و دستگاه اجرایی ذیربط
موظف است ظرف مدت شش ماه از تاریخ صدور
دستور موقت نسبت به پرداخت یا تودیع قیمت روز
امالک یادشده اقدام نماید ».این تبصره الحاقی در واقع،
تعیین تکلیف اراضی واگذاری دولت و نهادها مصوب
 1370/12/15مجمع تشخیص مصلحت نظام که در
مورد عوض اراضی موات تملک شده که از قیمت عادله
یا قیمت روز بازار بسیار دور بود (یعنی در مورد اراضی
مواتی که به مردم واگذار شده اند حدود یک پانصدم تا
یک هزارم ،و در مورد اراضی مواتی که به مردم واگذار
نشده اند حدود یک بیستم تا یک پنجاهم) را فسخ نموده
است و قیمت روز بازار را به عنوان عوض قرار داده
است.
ج -اظهار نظر شورای محترم نگهبان به شماره
 86/30/22818مورخ :1386/7/8
عطف به نامه شماره /10/178866د مورخ
1385/11/21مجلس شورای اسالمی «مبنی بر
درخواست اظهار نظر درباره بند ( )9ماده ( )50قانون
برنامه و بودجه کشور مصوب  ،1351/12/10موضوع در
جلسه مورخ  1386/7/4شورای نگهبان مورد بحث و
بررسی قرار گرفت و نظر شورا به شرح زیر اعالم
میگردد :اطالق جواز استفاده نمودن دولت از اراضی
مذکور خالف موازین شرع دانسته شد زیرا شامل اراضی
که طبق ضوابط شرعی دارای مالک یا ذیحق شرعی
میباشد نیز میگردد و لذا اطالق جواز استفاده بدون
رضایت مالک یا ذیحق در فرض عدم وجود ضرورت
مبیحه خالف موازین شرع میباشد .البته قوانین مصوب
پس از پیروزی انقالب اسالمی که شامل این موارد
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میشود الزم است مورد توجه قرار گیرد .همچنین عدم
پرداخت وجه در مواردی که عیناً یا منفعتاً مشمول ضمان
ید میباشد .مانند مواردی که طبق ضوابط شرعی مالک
داشته باشد ـ خالف موازین شرع بوده و موجب ضمان
میگرد.
با اعمال ماده  53الحاقی به آیین دادرسی دیوان عدالت
اداری مصوب  1384پرونده در جلسه 1389/1/23
هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با حضور رؤسا،
مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان بررسی و
پس از بحث و تبادل نظر با اکثریت آراء بـه شرح آتی
مبادرت بـه صدور رأی مینمایند :
رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری نظر به اینکه به
موجب الیحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و
امالک برای اجرای برنامههای عمومی ،عمرانی و نظامی
دولت مصوب  ،1358/11/17دولت ،وزارتخانهها و
مؤسسات دولتی ،شرکتهای دولتی اعم از اینکه شمول
قانون بر آنها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام باشد یا نباشد
و شهرداریها مکلف به پرداخت بهای عرصه و اعیان
مورد تملک گردیدهاند و به موجب نظریه شماره
 86/30/22818مورخ  1386/7/8شورای محترم نگهبان،
بند  9ماده  50قانون برنامه و بودجه مصوب 1351
خالف موازین شرع اعالم شده است ،لذا آرای هیئت
عمومی دیوان عدالت اداری به شمارههای 60مورخ
 1374/4/17و  173مورخ  ،1380/5/21که بر خالف
شرایط فوقالذکر انشاء گردیدهاند ،مغایر موازین شرعی
تشخیص و به تجویز ماده  53الحاقی به آیین دادرسی
دیوان عدالت اداری مصوب  1384نقض میگردند .
د -اظهار نظر شورای محترم نگهبان به شماره
 86/30/24125مورخ 1386/9/15ا درفرض از بین رفتن
مال فروخته شده درصورتی که مال مثلی باشد پرداخت
قیمت آن خالف موازین شرع است ،بلکه باید مثل آن
به مالک پرداخت شود اگر قیمتی باشد باید قیمت واقعی
آن پرداخت شود نه قیمت کارشناسی مگر اینکه قیمت
کارشناس مطابق قیمت واقعی باشد.
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نظریه اکثریت قریب به اتفاق (مورخ  -77/4/10قضات
دادگستری استان تهران) ،در موردی که مالک مبلغی را
تحت عنوان سرقفلی از مستأجر گرفته باشد (صدر ماده6
قانون سال  )1376هنگام تخلیه مستأجر حق مطالبه
سرقفلی به قیمت عادله روز را دارد و به لحاظ عدالت
اجتماعی مستأجر بتواند با دریافت سرقفلی ،محل
دیگری را تهیه نماید .نتیجتاً تخلیه منوط به پرداخت می
باشد ».هر چند این نظریه ،طبق آن چه در مرجع  1آمده
است ،خالی از اشکال نیست زیرا اگر منظور تهیه محل
مشابه باشد ،در صورتی که مستأجر دارای حق انتقال به
غیر نباشد و یا شروط ضمن عقدی مانع از مراجعه
آزادانه مستأجر به بازار آزاد شود ،در این صورت حق
مستاجر ،قیمت روز سرقفلی نیست زیرا معموالً مالک
برای موافقت مبلغی به عنوان حق مالکانه طلب می نماید
و اگر توافق نشود دادگاه (کارشناسان رسمی) ارزش
سرقفلی را تعیین می نمایند و ارزش سرقفلی در این
حالت به دلیل محدودیت (مراجعه به بازار آزاد توسط
مستأجر) ،کمتر از قیمت بازار آزاد خواهد بود و همچنین
عمالً مبلغ تعیینی توسط کارشناسان رسمی معموالً بخش
پایین بازه قیمت (به اصطالح قیمت کف بازار) خواهد
بود و اگر مستاجر حق انتقال به غیر داشته باشد ،دریافتی
او قیمت روز سرقفلی خواهد بود ولی به دلیل وجود
مالیات ،هزینه نقل و انتقاالت ،در عمل بر خالف نظریه
اکثریت قریب به اتفاق (قضات دادگستری استان تهران)
مستأجر قادر به تهیه واحد مشابه نخواهد شد .البته ناگفته
نماند که چون مستاجر با اراده خویش خود را تحت
لوای قانون رابطه موجر و مستاجر قرار داده است ،عدم
تهیه سرقفلی مشابه توجیه پذیر است (یعنی حداکثر
دریافتی مستاجر قیمت روز سرقفلی که کمتر از قیمت
عادله به معنای مبلغی برای تهیه سرقفلی مشابه می
باشد) .اما در مورد تملک دستگاه های اجرایی چون
مالک هیچ گونه نقش و اراده ای در طرح قرار گرفتن
ملکش نداشته لذا مالک مستحق دریافت قیمت عادله
روز یعنی مبلغ الزم (بیش از قیمت روز بازار) برای تهیه
ملک مشابه است بنابراین نظریه اکثر قضات استان تهران
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به لحاظ عدالت اجتماعی مستأجر (نگارنده :مالک)
بتواند با دریافت سرقفلی (نگارنده :قیمت عادله روز)،
محل (نگارنده :مشابه) دیگری را تهیه نماید مؤید این
دیدگاه مطروحه است.
با توجه به مطالب باال پیشنهاد زیر ارایه می شود.
پیشنهاد :
با توجه به مطالب مطرح در بحث باال برای جلوگیری
از ظلم به مالکین و عدم دستیابی دستگاه های اجرایی
به زمین ارزان که باعث عدم تخصیص بهینه این نهاده
پر قیمت است و مطالب مطرح شده در تحلیل ارزش
عادله و تجربه عدم تملک دولتی در طرح بافت های
فرسوده و دغدغه قانون گذار در رعایت حقوق مالکین
و صاحبان ذی حق و رعایت جهات شرعیه و قاعده
تسلیط و قاعده الضرر موید این نظر است که لزوم ًا
تملک دولتی در جهت منافع عموم نیست بلکه این
دیدگاه را مطرح می کند که در اکثر موارد دستگاه اجرایی
نیز همانند بخش خصوصی زمین طرح های مصوب را
به طور عادی از بازار آزاد تهیه نماید مگر در موارد
اظطراری و مواردی که امکان مضایقه کردن زمین و یا
رانت خواهی توسط مالکین وجود دارد به شکل زیر
پیشنهاد می شود:
الف -شرایط و ضوابط استفاده از قوانین تملک
دستگاهای اجرایی
عالوه بر شرایط و ضوابط الزم برای تملک طبق الیحه
قانونی نحوه خرید شورای انقالب مصوب  ،1358قانون
گذار کمیسیونی باالتر از عالی ترین مقام دستگاه اجرایی
(به ویژه در مورد شهر های کوچک) را برای مجاز
شمردن دستگاه اجرایی در استفاده از قانون تملک برای
تامین زمین مورد نیاز طرح و برای رفع مضایقه امالک
توسط مالکین برای انجام یا اتمام طرح ها پیش بینی
نماید .این کمیسیون برای طرح های اظطراری استفاده
از قانون تملک دولتی برای کل امالک مصوب را مجاز
دانسته و در بقیه طرح ها در صد مشخصی از امالک
مورد نیاز را به طریق توافقی و برای الباقی (برای رفع
مضایقه جهت اتمام پروژه) ،دستگاه مربوطه را مجاز به
استفاده از تملک دولتی نماید.در این صورت عدم
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استفاده از تملک دولتی در بخش اولیه پروژه باعث می
شود تا قیمت ها کشف و یا شفاف تر شود و در مابقی
پروژه که مجوز استفاده از تملک دولتی صادر شده است
به واسط شفاف شدن قیمت ها ،در صورت تعیین قیمت
توسط کارشناسان رسمی ،قیمت های تعیین شده به
عدالت نزدیک تر خواهد شد .چه بسا به دلیل شفاف
شدن قیمت ها ،توافقات بین مالکین و دستگاه های
اجرایی سهل تر شده و نیازی به طی مراحل طوالنی
تملک از طریق حقوقی نباشد و در نتیجه نه تنها باعث
کوتاه تر شدن پروژه ها خواهد شد بلکه نظر قانون گذار
که همانا قیمت عادله است نیز برآورده خواهد شد.
ب -عوض تملک
برای نیل به عدالت هر چه بیشتر ،طبق آن چه گذشت
برای امالک شهری مورد نیاز شهرداری ها به علت عدم
دسترسی به اطالعات موثق در مورد ارزش مالک (از
قبیل محل سکنای مالک ،ممر اعاشه مالک و )...عوض
تملک قیمت روز بازار به عالوه درصدی برای هزینه
خرید ملک مشابه از قبیل مالیات ،هزینه دفترخانه
و(...مشابه  %5اضافه برای مالک خصوصی ،طبق قانون
برنامه هفت ساله دوم مصوب  )1334مقرر گردد و برای
امالک غیر شهری قیمت عادله روز که متمایل به ارزش
مالک است ،مقرر گردد ،یعنی عالوه بر قیمت روز بازار،
خسارات و حقوق مطابق الیحه قانونی نحوه خرید...
شورای انقالب مصوب  ،1358از جمله هزینه خرید،
هزینه مطلوب سازی برای سکنای مالک ،ممر اعاشه
مالک و سایر ارزش های مربوط به مالک (مشابه %5
اضافه برای مالک خصوصی %10،اضافه برای محل
سکنای مالک %15 ،اضافه برای ممر اعاشه مالک ،طبق
قانون برنامه هفت ساله دوم مصوب  )1334نیز شامل
شود .هر چند بازه گسترده قیمت امالک و تمایل
کارشناسان رسمی به قیمت های کف بازار در تامین
حقوق مالکین خود جای بحث و تامل دارد.
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منابع و ماخذ
علیزاده خرازی ،محمد مسعود ،بررسی تحلیلی روابط -
اقتصادی موجر و مستاجر ،سرقفلی ،حق کسب و پیشه
و تجارت ،اجاره بها ،تعدیل اجاره بها و اجرت المثل
اماکن مسکونی و غیر مسکونی  1395چاپ چهارم بنیاد -
حقوقی میزان.
علیزاده خرازی ،محمد مسعود ،بررسی تحلیلی قیمت
عرصه و اعیانی امالک ،زمین و ساختمان مسکونی و
غیر مسکونی  1393چاپ دوم بنیاد حقوقی میزان.
میرزایی ،علیرضا ،تملک اراضی توسط دولت
وشهرداری ها  1388انتشارات بهنامی.
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نشریه ماوی
مجموعه دیدگاه های قضایی قضات دادگستری استان
تهران ،معاونت قضایی و تحقیقات دادگستری استان
تهران
سایت قوانین معاونت آموزش دادگستری استان تهران .
 حسن زاده ،بهرام ،حقوق تحلیلی اراضی وامالک 1389انتشارات جنگل ،جاودانه.
 یوسفی ،مرتضی ،قوانین معامالتامالک1387،انتشارات بوستان دانش.
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صنایع پتروشیمی و پلیمری و آلودگی محیط زیست آن
سعید مردان
کارشناس رسمی دادگستری رشتۀ محیط زیست استان تهران

شناسه مدخل
آلودگی صنایع پتروشیمی و پلیمری بر محیط
زیست در چهار دسته شامل انواع فاضالب تولیدی در
واحدهای مختلف ،آلودگی هوا شامل گاز آمونیاک،
بخارات برج اوره ،گرد و غبار واحد بستهبندی اوره و
گاز خروجی دودکشها ،آلودگی صوتی بخشهای
مختلف و موا زائد جامد خطرناک مورد بررسی قرار
گرفتهاند و عوامل آالینده هرکدام نیز ذکر شده-اند.
محصوالت صنایع پلیمری و پتروشیمی هر یک
از گروه بزرگی از مواد شیمیایی شامل میشوند که از
نفت و گاز طبیعی استخراج شدهاند ،این محصوالت یا
به صورت مستقیم یا به صورت غیرمستقیم و به عنوان
محصوالت جانبی تولید میشوند و معموالً به عنوان
کاالهای تجاری محسوب میشوند .تولید محصوالت
پتروشیمی در هر سال نیاز به حدود  5درصد از نفت و
گاز تولیدی در کل جهان دارد ] 1و .[2
امروزه محصوالت صنایع پلیمری و پتروشیمی
با توجه به خصوصیات منحصر به فرد خود ،نقش بسیار
مهمی را در زندگی ایفا میکنند .برای مثال محصوالت
پتروشیمی در بسیاری از صنایع مانند پلیمر ،فیبرهای
مصنوعی ،انواع پالستیک ،صابون و انواع شویندهها،
حاللها ،محصوالت دارویی ،کودهای شیمیایی،
محصوالت ضد آفت ،مواد منفجره ،انواع رنگ ،کفپوش
و مواد عایق کاری مورد استفاده قرار میگیرند.
محصوالت شیمیایی حتی در محصوالت متمایزی مانند
آسپیرین ،لباسهای پولیاستری ،چمدان ،قایق ،اتومبیل،
هواپیما ،دیسکهای ضبط و نوارها نیز کاربرد دارند.
فراوردههای این صنایع در سه طبقه اصلی زیر قرار می-
گیرند ]:[1

 کودهای شیمیایی (اوره ،نیترات ،آمونیوم ،دی-فسفات آمونیوم و غیره)
 فراوردههای پلیمری (پالستیکها ،الستیکها ،الیافمصنوعی و غیره)
 مواد شیمیایی (اسیدها ،حاللها و غیره)کاربرد محصوالت پلیمری و پتروشیمی
صنایع پلیمری و پتروشیمی مسئول تولید
بسیاری از محصوالتی هستند که به صورت روزمره
مورد استفاده قرار میگیرند .این محصوالت در صنایع
غذایی ،صنایع داروئی ،صنایع کشاورزی و صنایع
تکنولوژی بسیار مفید هستند .این محصوالت میتوانند
در ساخت انواع کود شیمایی ،پلیمرها ،حالل ها ،رنگ
ها ،حشره کش ها ،مواد شوینده و مواد آرایشی به کار
روند .این مواد به عنوان سوخت و روغنهای روان-
کننده در صنعت خودروسازی و سایر مصارف صنعتی
مورد استفاده قرار میگیرند ].[3
محصوالت پتروشیمی مانند بنزین ،گازوئیل و
سایر روغنها به دلیل افزایش قابل توجه تولید انواع
خودرو با افزایش بسیار چشمگیری مواجه هستند [.]4
محصوالت پتروشیمی همچنین ممکن است به عنوان
روغن در تولید مواد غذایی ،محصوالت دارویی ،صنایع
غذایی و نوشیدنی مورد استفاده قرار گیرند.
استفاده بسیار مهم دیگر از محصوالت
پتروشیمی به عنوان نگهدارنده و مواد افزودنی خوراکی
در تولید مواد غذایی است که باعث افزایش میزان
تازگی محصوالت کنسروی است .مواد آرایشی که
حاوی روغن هستند و نیز انواع عطر و ادکلن جزو
محصوالت پتروشیمی میباشند ].[4

نشریۀ شورایعالی کارشناسان رسمی دادگستری

دورۀ جدید ،شمارۀ  ،7مهر-آبان 1398

17

کارشناس

کفشهای انعطافپذیر الستیکی که در اکثر
شرایط آب و هوایی میتوانند بدون آسیب مورد استفاده
قرار گیرند ،توسط محصوالت پتروشیمی تولید می-
شوند .رنگهای دارای ویژگیهای متفاوت نیز یکی از
مهمترین کاربردهای محصوالت پتروشیمی هستند.
اتیلن که یکی از محصوالت پتروشیمی است در تولید
فیلم عکاسی ،بستهبندی مواد غذایی ،مواد مورد استفاده
در صنعت ساخت و ساز و کیسههای زباله مورد استفاده
قرار میگیرند ] 3و .[4

بروز آثار منفی محصوالت پتروشیمی و پلیمری
ممکن است به روشهای مختلفی صورت پذیرد،
ممکن است از طریق پوست جذب شوند یا بلعیده
شوند .این مواد همچنین زندگی انسان را از طریق تجمع
در بافتها و ارگانها و ایجاد آسیب مغزی ،اعصاب و
کبد ،نواقص مادرزادی ،سرطان ،آسم و اختالالت
هورمونی تهدید میکنند .سوزش پوست ،زخم معده،
آماس پوست نیز از آثار مزمن این تأثیرات منفی هستند.

آلودگیهای محیط زیستی صنایع پتروشیمی و
پلیمری

فاضالب تولیدی صنایع پتروشیمی و پلیمری

با وجود موارد کاربرد و مزایای صنایع پتروشیمی
و پلیمری در زندگی روزمره ،این صنایع میتوانند تا
اندازه زیادی برای محیط زیست خطرناک باشند .اکثر
مواد شیمیایی مورد استفاده یا تولیدی در صنایع
پتروشیمی و پلیمری وقتی که در محیط منتشر میشوند،
توانایی این را دارند که اثرات نامطلوبی بر هوا ،آب و
خاک برجای گذارند.
مهمترین اثرات محیط زیستی صنایع پتروشیمی
و پلیمری ،آلودگی آب ،خاک ،هوا و صدا میباشد.
مهمترین آلودگیهای احتمالی صنایع پتروشیمی را می-
توان شامل موارد زیر دانست ] 4و :[5
-

-

سرطانزایی و سمیت زیاد فاضالبها؛
زایدات خطرناک با سمیت فوقالعاده زیاد نظیر
کلرین؛
قابلیت انفجار ،اشتعال و سمیت در فرایندها و
تولید مواد با خاصیت واکنشهای شیمیایی
سریع؛
انتشار آالیندههای هوا شامل اکسیدهای گوگرد،
کربن ،ترکیبات کلرینه ،ازته و آمونیاک؛
تولید سر و صدا در مرحله تأمین و حمل و نقل
مواد اولیه و محصول و فرایند تولید در داخل و
خارج از محوطه مجتمع.

صنایع پتروشیمی و پلیمری به نوبه خود دارای
واحدهای مختلف تولید محصوالت و فرآوردههای
نفتی هستند که هر کدام طی فرایند تولید ،پساب و
فاضالب حاوی انواع مواد شیمیایی و نفتی تولید
مینمایند که از روشهای مختلف جداسازی فیزیکی،
شیمیایی و یا بهرهگیری از تصفیه بیولوژیکی ،تا حدودی
از آب جدا میشوند .کلیه صنایع این بخش به دلیل
تولید فاضالب به مقدار بسیار زیاد ،پیچیدگی
سیستمهای تصفیه ،گران بودن هزینه ساخت و
نگهداری آنها و ضمناً پایداری آلودگیهای نفتی و
صدماتی که تخلیه فاضالب واحدهای صنعتی مزبور به
منابع آبی و محیط زیست وارد میکنند ،سبب شده که
یکی از مهمترین منابع آلوده کننده محسوب گردند ]5
و . [7
آلودگی این بخش از صنایع به صورت ذیل
خالصه میگردند:
 -1آلودگی شیمیایی :آمونیاک ،فنل ،سیانور،
فسفر ،فلزات سنگین ،هیدروکربورهای سبک،
هیدروکربورهای سنگین ،تغییرات pH؛
 -2آلودگی فیزیکی :چربی و روغن ،مواد معلق،
درجه حرارت و رنگ و بو؛
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 -3آلودگی بیولوژیکی :باال بودن میزان اکسیژن
مورد نیاز شیمیایی ( )COD1و اکسیژن مورد نیاز
بیولوژیکی (.)BOD2
تخلیه فاضالب این صنایع در منابع پذیرنده آب،
بطور کلی باعث از بین رفتن حاصلخیزی خاک ،ایجاد
مسمومیت در آبزیان و حتی حیات وحش میگردد،
همچنین موجب کاهش شدید اکسیژن محلول در آب و
جلوگیری از تبادل اکسیژن اتمسفر و محیط آبی میشود.
عمدهترین منابع تولید فاضالب در صنایع
پتروشیمی و پلیمری شامل موارد زیر هستند ] 1و :[2
-

پساب خنککنندهها؛
پساب کارخانه سودااش؛
پساب واحد کلر آلکالی؛
پساب واحد آمونیاک؛
پساب واحد تصفیه آب؛
پساب واحد اوره؛
پساب بخش جذب گاز  ،COگوگردگیری و
کراکینگ؛
پساب واحد اسید نیتریک؛
پساب واحد نیترات امونیوم؛
پساب شستشو؛
فاضالب بهداشتی؛
پساب ناحیه پلیمری در واحدهای پلیاتیلن سبک
و سنگین؛
پساب واحد پلی بوتادین رابر؛
پساب واحد بوتن؛
پساب واحد استالدئید؛
روانابهای سطحی.

آلودگی هوا
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بخارهای حاصل از صنایع پتروشیمی و پلیمری
شامل مقادیر متنابهی از هیدروکربنهای حلقوی و
آروماتیک ،فنولها ،مشتقات فلزی ،مواد فعال سطحی،
سولفیدها ،اسید نفتیلنیک و سایر مواد شیمیایی میشود.
به دلیل سیستمهای پاالیش غیربهینه ،مواد سمی در
بخارهای حاصل از تولید محصوالت پتروشیمی وجود
دارد که منجر به آلودگی آب نیز میشود که هم برای
زندگی جانوران دریایی و هم برای زندگی انسان بسیار
خطرناک هستند ] 5و .[6
منابع عمده آلودهکننده هوا در صنایع پتروشیمی
(به ویژه در واحدهای آمونیاک و اوره) شامل
پارامترهای زیر میباشند:
 گاز آمونیاک؛ بخارات و گرد و غبار خروجی از باالی برجاوره؛
 گرد و غبار در واحدهای بستهبندی اوره؛ گازهای خروجی از دودکشها شامل ،SOX CO2 ،O2 ،NOXو .CO
نقاط انتشار آالیندههای هوا در صنایع پتروشیمی و
پلیمری شامل پمپها ،شیرفلکهها ،فلنجها ،مخازن
ذخیره ،عملیات بارگیری و تخلیه ،فلرها ،دودکشها و
غیره میباشد.
همچنین صنایع پتروشیمی یکی از مهمترین منابع تولید
گازهای گلخانهای اصلی هستند که این گازها مسئول
گرم شدن زمین هستند .سایر تأثیرات منفی صنایع
پتروشیمی و پلیمری بر محیط زیست عبارتند از :از بین
رفتن الیه اوزون ،بارانهای اسیدی ،آلودگی هوا و غیره
] . [6
آلودگی صوتی
در مناطق نزدیک به صنایع پتروشیمی و پلیمری،
افزایش سطح صداهای منتشره باعث آلودگی صوتی
میشود که منجر به افزایش سردرد ،آزار و اذیت،
Chemical Oxygen Demand
Biochemical Oxygen Demand

1
2
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مشکالت جسمی و روحی ،استرس ،بیحوصلگی،
خشم ،حساسیت شدید ،اضطراب بیش از حد،
عصبانیت ،رفتارهای خطرناک و خشونتآمیز نیز می-
شود .عمدهترین آلودگی صوتی ایجاد شده توسط
صنایع پتروشیمی و پلیمری صدای ناشی از کمپرسورها
و صدای ناشی از بخش فلرینگ میباشد ].[1
مواد زائد جامد
مهمترین مواد زائد جامد در صنایع پتروشیمی و
پلیمری را میتوان پسماندهای خطرناک به شمار آورد
که به دلیل وجود بقایای نمک در آنها میتوانند باعث
شوری منابع آبهای سطحی و زیرزمینی و خاک در
محلهای تلنبار و دفن شوند .دفن غیراصولی
پسماندهای دارای جیوه یکی از شایعترین موارد است
که در زمان وزش باد ،وجود رواناب و یا در زمان حمل
و نقل یا نگهداری غیرفنی باعث ایجاد خطرات جدی
برای افراد و محیط زیست میشود.
آلودگی خاک ممکن است در اثر مواد باقیمانده
از فرایندهای پاالیش شامل برخی ضایعات خطرناک،
کاتالیزورها یا غبارهای کک ،زیر تانک و لجن حاصل
از فرایندهای تولید باشد .صنایع پتروشیمی و پلیمری
همچنین ممکن است باعث از بین رفتن تنوع زیستی و
تخریب اکوسیستم شوند ] 1و .[8
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ترکیبات آروماتیک که در محصوالت پتروشیمی
و پلیمری وجود دارند یکی از مهمترین آالیندههای
محیط زیست هستند که ممکن است از محل تراوش
طبیعی نفت ،ضایعات صنعتی و آالیندهها ،ضایعات
مربوط به ذخیره نفت ،ضایعات حاصل از تولید زغال
سنگ ،آالیندههای صنعتی پتروشیمی و پلیمری و سایر
آالیندهها در طبیعت نفوذ کنند ].[7
یکی دیگر از پسماندهای خطرناک مواد بیفنیل-
های پلیکلرینه ( )PCB3هستند و نوع آن با مقدار
کلرات موجود در آن مشخص میشود .این ماده یکی
از مواد آالینده پایدار آلی ( )POP4میباشد .یکی از
مواردی که  PCBبه وضوح در آن وجود دارد روغن-
های آسکارل میباشد که به جهت عایق بودن در مقابل
حرارت و الکتریسیته از آن در ترانسفورماتورها ،خازن-
ها و غیره استفاده میگردد .به علت عدم تجزیهپذیری
و پایداری بسیار باالی  PCBاین ماده میتواند خطرات
بسیار زیادی برای محیط زیست ،گونههای جانوری و
همچنین انسان داشه باشد .همچنین لجنهای حاصل از
پساب کاتالیستهای احیا شده و پسماندهای نیمهجامد
جزء پسماندهای خطرناک تولیدی در صنایع پتروشیمی
و پلیمری میباشند ].[7
عوامل آالینده در صنایع پتروشیمی و پلیمری در
جدول  1اشاره شدهاند:

جدول  .1عوامل آالینده در صنایع پتروشیمی و پلیمری ][1
انواع آالیندهها

واحدهای مختلف

عوامل آالینده

فاضالب

پساب خنککنندهها

کرومات ،میکروبکشها

واحد کلرور کلسیم

کلرور کلسیم ،کربناتها ،نمک طعام و شیر آهک ،مواد معلق

واحد سودااش

کلرور کلسیم ،کربناتها ،نمک طعام و شیر آهک ،مواد معلق و بار آلی ازته

واحد کلر آلکالی

جیوه ،شوری

واحد آمونیاک

مواد آلی ازته ،آمونیاک ،روغن و فلز مس

Polychlorinated Biphenyl
Persistent Organic Pollution

3
4

کارشناس

20

نشریۀ شورایعالی کارشناسان رسمی دادگستری
نشریۀ شورایعالی کارشناسان رسمی دادگستری

واحد تصفیه آب

 pHبا نوسان زیاد ،نیترات و نمکها

واحد اوره

بار آلی ازته و آمونیاک

واحد اسید نیتریک

بار آلی ازته ،آمونیاک و  pHپایین
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واحد نیترات آمونیوم مواد ازته و آمونیاک باال
فاضالب نشتی

ترکیبات ازته ،pH ،فلزات سنگین ،کلرور و مواد محلول

فاضالب بهداشتی

 ،BODنیترات و کلیفرم

واحد پلیاتیلن

تیتانیوم ،فلزات سنگین ،جامدات محلول

واحد پلی بوتادین بنزن ،حاللها
رابر PBR

آالیندههای هوا

پسماندهای خطرناک

واحد بوتن

آلومینیوم ،تیتانیوم و منیزیم

واحد استالدئید

کلرواستالدوئید ،کلرید مس

واحد اوره

گرد و غبار و بخارات

عموم واحدها

گاز آمونیاک

دودکشها

NH3 ،SOX ،NOX ،O2 ،CO2 ،CO

عموم واحدها

بقایای نمکها ،جیوه و کلرین

مراجع:
] [1قربانی ،مژگان« .بررسی و شناسایی آالیندههای
زیست محیطی صنایع پتروشیمی و ارائه راهکارهای
مناسب» ،اولین همایش بینالمللیی مخاطرات طبیعی و
بحرانهای زیست محیطی ایران ،راهکارها و چالشها،
اردبیل.1395 ،
] [2زینالزاده ،حسین ]و دیگران[« .مروری بر اثرات
زیست محیطی صنایع نفت و گاز و پتروشیمی»،
هشتمین همایش پژوهشهای نوین و در علوم و
فناوری ،کرمان.1395 ،
] [3موسویان ،زهرا ]و دیگران[« .آلودگیهای ناشی از
صنایع نفت ،گاز و پتروشیمی» ،چهارمین کنفرانس بین-
المللی برنامهریزی و مدیریت ،تهران.1396 ،
[4] Bajpai Tripathy, D., Yaldav, A, and Mishra,
A. "Applications of Petrochemicals: A
Mini Review." Recent Advances in
Petrochemical Science 2, no. 4 (2017): 14.

[5] Miedema, H.M.E., Walpot, J.I., Vos, H, and
Steunenberg, C.F. "Exposure-annoyance
relationships for odour from industrial
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Mkpenie, V, and Ebong, G.A. " Effluents
and Solid Waste Analysis in a
Petrochemical Company- A Case Study
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Port Harcourt, Nigeria." E-Journal of
Chemistry 5, no. 1 (2008): 74-80.
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بررسی مبانی حسابداری مدیریت
جمال الدین راسخی
کارشناس رسمی دادگستری  ،استان هرمزگان ،رشته حسابداری و حسابرسی

مقدمه :
پیشرفت های سریع علم و فناوری طی چند دهه گذشته
از یک سو و گسترش موسسات و شرکت های
تجاری  ،صنعتی  ،بازرگانی و خدماتی از سوی
دیگر ضرورت تکامل و توسعه دانش
حسابداری برای پاسخگوئی به نیازهای مدیران
سازمان ها و تصمیم گیرندگان را تشدید نموده
است  .در دوران های گذشته تعداد شرکت ها
و موسسات به صورت امروزی پیچیده و
گسترده نبودند و از طرفی تعداد معامالت و
عملیات حسابداری آن ها به اندازه معامالت و
رویدادهای مالی فعلی نبود .بعد از انقالب
صنعتی و تولیدات انبوه و گسترش بازار
معامالت از یک طرف و رقابت شدید بین
تولیدکنندگان و تجار از سوی دیگر ضرورت
تکامل حسابداری و تدوین شیوه های نوین
حسابداری یک ضرورت بوده است  .در عصر
کنونی حسابداری عالوه بر انجام عملیات ثبت
 ،طبقه بندی و تلخیص معامالت قابل اندازه
گیری در قالب واحد پولی  ،به عنوان یک ابزار
مدیریت برای برنامه ریزی تصمیم گیری و
کنترل بهتر و اثر بخش تر عملیات سازمان عمل
می نماید .سیستم حسابداری مدیریت به عنوان
مهمترین سیستم اطالعاتی مدیریت با استفاده از
اطالعات حسابداری مالی و حسابداری قیمت
تمام شده و کاربرد روش ها و تکنیک های ویژه
و استفاده از مدل های اقتصاد خرد  ،پژوهش
عملیاتی  ،آمار و ریاضیات  ،اطالعات و ارقام را

تجزیه و تحلیل نموده و به عنوان مبنایی برای تصمی
گیری آگاهانه مدیران فراهم می نماید .
واژه های کلیدی  :حسابداری مدیریت  1حسابداری
مالی  2تصمیم گیری  3برون سازمانی  4درون
سازمانی 5
تعاریف حسابداری مدیریت :
تعاریف متعددی از حسابداری مدیریت از دیدگاه
متخصصین این حرفه بعمل آمده است :
انجمن حسابداران خبره انگلستان و ویلز بیان می کند
که هر شکل حسابداری که بتواند شرکت را
کاراتر هدایت و راهنمایی نماید  ،می تواند در
ارتباط با حسابداری مدیریت باشد .
انجمن حسابداری خبره آمریکا حسابداری مدیریت را
کاربرد حسابداری تکنیک های آماری برای
مقاصد خاص و تهیه و تفسیر اطالعات طراحی
شده  ،که مدیریت را در حداکثر نمودن کارایی
و فرموله نمودن اجرای آن کمک نماید  ،تعریف
نموده است .
انجمن حسابداری آمریکا  ،حسابداری مدیریت را
شامل روش ها و مفاهیم الزم برای طرح ریزی
کارهای موثر و انتخاب بدیل شرکت و کنترل از
طریق ارزیابی و تفسیر عملیات اجرایی بیان
نموده است .
انجمن حسابداران مدیریت  ،حسابداری مدیریت را
فرایند تشخیص  ،اندازه گیری  ،جمع آوری ،
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تحلیل  ،تهیه ،تفسیر و ارزیابی کنترل داخلی
فعالیت های سازمان برای تامین و اطمینان از
استفاده مناسب از سرمایه  ،تعریف نموده است.

اهداف و وظایف حسابداری مدیریت  :مهمترین
وظایف حسابداری مدیریت بشرح زیر می
باشد:

فدراسیون بین المللی حسابداران ( ، ) IFAC
حسابداری مدیریت را فرآیند تشخیص  ،اندازه
گیری  ،انباشت  ،تحلیل  ،تنظیم  ،تفسیر و ارتباط
اطالعات ( مالی و عملیاتی ) که برای برنامه
ریزی ارزیابی و کنترل سازمان و حصول
اطمینان از حسابداری و نحوه استفاده از منابع
مربوط و مورد نیاز مدیران تعریف نموده است.

-1تهیه نمودن اطالعات حسابداری  :حسابداری
مدیریت بر پایه اطالعات حسابداری بناء شده
است .جمع آوری و طبقه بندی نمودن داده ها
وظیفه اولیه واحد حسابداری است .حسابداری
مدیریت از اطالعات حسابداری،اطالعات مورد
نیاز برای سطوح مختلف مدیریت را تهیه می
کند .اطالعات بدست آمده از حسابداری
مدیریت برای تصمیمات مهم سازمان مورد
استفاده قرار می گیرد.

موسسه حسابداران خبره (  ) CIMAبه عنوان
بزرگترین مرجع بین المللی حسابداری مدیریت
دنیا  ،حسابداری مدیریت را بکارگیری اصول
حسابداری و مدیریت مالی برای خلق  ،حفظ ،
ذخیره سازی و افزایش ارزش در نظر ذینعفان
سازمان های انتفاعی یا غیر انتفاعی دولتی یا
خصوصی تعریف نموده است .
موسسه حسابداران رسمی آمریکا ( ) AICPAبیان می
دارد که حسابداری مدیریت در عمل به گسترش
در سه حوزه می انجامد :
-1مدیریت راهبردی  :ارتقای نقش حسابداری مدیریت
به عنوان یک شریک راهبردی در سازمان .
-2مدیریت عملکرد  :توسعه عملکرد تصمیم گیری
کسب و کار و مدیریت عملکرد سازمان .
-3مدیریت ریسک  :مشارکت در چارچوب ها و شیوه
ها برای شناسایی  ،اندازه گیری  ،مدیریت و
گزارشگری ریسک ها .
از تعاریف فوق مشخص می گردد که داده های
حسابداری  ،ثبت  ،طبقه بندی و تجزیه و تحلیل
می گردد  ،تا مدیریت از آن اطالعات مفید برای
برنامه ریزی عملیات جاری شرکت و تصمیم
گیری مناسب استفاده نموده و سازمان را به
اهداف پیش بینی شده برساند .

-2تجزیه و تحلیل علت ها و معلول ها  :بعد از تهیه
صورت های مالی مانند سود و زیان نتیجه نهائی
سود یا زیان می باشد  .حسابدار مدیریت یک
قدم به جلوتر می رود و علل سود یا زیان را
مورد بحث و بررسی قرار می دهد .تاثیر عوامل
بر سود دهی یا زیان مانند هزینه های گوناگون
 ،دارایی های جاری  ،فروش و سایر عوامل در
حسابداری مدیریت مورد تجزیه و تحلیل قرار
می گیرد.
-3کاربرد فنو ن خاص  :حسابداری مدیریت فنون
خاصی را برای اینکه بتواند داده های حسابداری
را مفید نماید  ،مورد استفاده قرار می دهد  .این
فنون شامل تجزبه و تحلیل مالی  ،هزینه یابی
استاندارد  ،کنترل بودجه ای  ،ارزیابی پروژه ها
و غیره می باشد که بر حسب ضرورت تعیین
یا تغییر داده می شود.
-4اتخاذ تصمیم های مهم  :حسابداری مدیریت به
تصمیم گیری های مهم کمک می کند .داده های
حسابداری بعد از تجزیه و تحلیل و ارزیابی
درحسابداری مدیریت توسط مدیریت ارشد
سازمان در تصمیم گیری های مهم و استراتژیک
مورد استفاده قرار می گیرد .
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-5کمک به سازمان در رسیدن به اهداف  :داده های
حسابداری بعد از تجزیه وتحلیل توسط
حسابداری مدیریت با اهداف مورد نظر مورد
مقایسه قرار می گیرد  .ثبت عملیات واقعی و
مقایسه آن با اهداف  ،انحراف بین استاندارد و
رسیدن به اهداف و عملکرد واقعی را نشان می
دهد  .کلیه این روش ها با کمک کنترل بودجه
ای و هزینه یابی استاندارد توسط حسابداری
مدیریت قابل انجام می باشد .
-6عدم استفاده از معیار ثابت :
حسابداری مدیریت از رویه یا مقررات خاصی پیروی
نمی کند  .اگر چه ابزارهای حسابداری مدیریت
مشابه و یکسان است  ،لکن استفاده از آن ها در
شرکت های مختلف ،متفاوت می باشد  .تجزیه
و تحلیل داده های حسابداری بستگی به ذکاوت
و هوش حسابداران مدیریت دارد  .هر شرکت
مقررات و رویه های خاص خود را دارد .و با
این رویه ها و مقررات داده ها مورد تجزیه و
تحلیل قرار می گیرد .
-7افزایش کارایی :
هدف استفاده از اطالعات حسابداری افزایش کارآیی
شرکت است  .ارزیابی عملیات مدیریت را یاری
می نماید ،که در مقاطع مختلف کارا یا غیر کارا
بودن عملیات را روشن سازد  .رسیدگی و
بررسی مداوم از فعالیت های شرکت باعث
تالش کارکنان و کنترل هزینه های بخش های
مختلف توسط کارکنان خواهد شد .
 - 8ارتباط با پیش بینی و آینده سازمان  :حسابداری
مدیریت بیشتر در ارتباط با آینده است .
اطالعات پردازش شده توسط حسابداری
مدیریت در طرح ریزی و پیش بینی آینده
سازمان مورد استفاده قرار می گیرد.
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تفاوت حسابداری مدیریت و حسابداری مالی :
حسابداری مالی در ارتباط با ثبت معامالت روزانه می
باشد و این معامالت را بر حسب ماهیت طبقه
بندی می کند .ولی حسابداری مدیریت حساب
های مالی را مورد استفاده قرار داده و با ترکیب
آن با سایر منابع اطالعاتی ،مدیریت را در طرح
ریزی و پیش بینی خط مشی های گوناگون
یاری می دهد  .عمده تفاوت های حسابداری
مدیریت مالی بشرح زیر است :
-1حسابداری مالی به طور اساسی با داده های
حسابدرای ارتباط دارد .و فقط رویدادهایی را
ثبت می کند که قبال" اتفاق افتاده باشد  ،ولی
حسابداری مدیریت برای پیش بینی داده ها در
آینده است و فقط از داده های تاریخی برای
تصمیم گیری ها استفاده می کند  .در حسابداری
مالی از دادها و ارقام واقعی استفاده می شود
ولی در حسابداری مدیریت از ارقام تخمینی و
تصوری استفاده خواهد شد .
-2هدف حسابداری مالی ثبت معامالت با در نظر
گرفتن نگهداری حساب ها و دانستن وضعیت
مالی شرکت است تا بتواند سود و زیان را در
پایان دوره مالی محاسبه نماید  .این ثبت ها برای
استفاده کنندگان برون سازمانی مانند سهامداران
،بستانکاران ،بانکداران و دارندگان اوراق قرضه
مفید است  .ولی حسابداری مدیریت به طور
اساسی برای کمک نمودن به مدیریت درون
سازمانی در فرموله نمودن خط مشی ها و طرح
ها ست .
-3حسابداری مالی به ارزیابی نتایج کل شرکت می
پردازد .ولی حسابداری مدیریت به طور مجزا به
واحدها  ،دپارتمان ها و مراکز هزینه مختلف
رسیدگی می کند  .در حسابداری مالی کل
عملیات شرکت مورد بررسی و قضاوت قرار
می گیرد  ،در صورتی که در حسابداری مدیریت
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نتایج واحدها و دپارتمانهای مختلف مورد
ارزیابی قرار می گیرد  .حسابداری مالی به
جزئیات می پردازد ولی حسابداری مدیریت به
تجزیه و تحلیل نمودن داده ها از زوایای
گوناگون می پردازد .
 -4تهیه صورتحساب های مالی در شرکت های خاص
اجباری و در سایر شرکت ها ضروری است .
ولی در حسابداری مدیریت ضرورت و اجبار
وجود ندارد و مدیریت شرکت مختار است که
از خدمات حسابداری مدیریت استفاده نموده یا
ننماید .به موجب قوانین و مقررات و دستور
العمل های خاص تهیه صورت های مالی الزامی
است  ،ولی هیچ قانون یا مقررات خاصی در
حسابداری مدیریت وجود ندارد .
 -5در حسابداری مالی فقط ارقام واقعی ثبت می شوند
و هیچ جایگاهی برای ارقام غیر واقعی و تقریبی
وجود ندارد  .درحالی که در حسابداری
مدیریت هیچ تاکیدی روی ارقام واقعی نمی
باشد و ارقام تقریبی و برآوردی مفیدتر از ارقام
واقعی است .
 -6حسابداری مالی برای تهیه سود و زیان و صورت
های مالی دیگر مورد استفاده قرار می گیرد و
این گزارش ها مورد استفاده افراد برون سازمانی
مانند سهامداران  ،بانک ها و نمایندگان دولت
قرار می گیرد .ولی در حسابداری مدیریت
گزارش های تهیه شده فقط مورد استفاده
کارکنان و مدیریت درون سازمانی است  .و از
طرف دیگر هیچگونه الزامی برای تهیه
گزارشات حسابداری مدیریت وجود ندارد و
گزارشات تهیه شده برای یک دوره خاص نمی
باشد  .درحالی که گزارشات مالی در دوره
خاص تهیه می شوند و الزامات قانونی جهت
تهیه گزارشات مالی وجود دارد .
 -7در حسابداری مالی فقط رویدادهایی ثبت می شوند
که قابل اندازه گیری بر حسب واحد پولی باشد
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و هرچیزی که نتواند به ارقام در آید خارج از
دامنه حسابداری مالی است  .در حالی که در
حسابدای مدیریت هر دو رویداد پولی و غیر
پولی بکار گرفته می شود  .رقابت بازار ،
تغییرات سیکل های اقتصادی و تجاری ،
تحریم های اقتصادی و سایر عوامل در
حسابداری مدیریت مطرح می شوند با وجود
آنکه بر حسب واحد پول بیان نگردند ،در
حسابداری مدیریت مطرح می شوند .
 -8گزارشات مدیریت جنبه فوری دارد و مدیریت
سازمان از طریق این گزارشات تغذیه می شوند
 .درحالی که گزارشات حسابداری مالی کند و
زمان بر بوده و صورت های مالی در پایان دوره
مالی تهیه می شوند  .و مدیریت بعد از تهیه
صورت های مالی قادر است سوددهی و
وضعیت مالی را تشخیص دهد .
 -9اصول پذیرفته شده حسابداری (استانداردهای
حسابداری) بر حسابداری مالی حاکم است و
تغییر اصول غیر قابل قبول می باشد  .ولی در
حسابداری مدیریت هیچ اصول خاصی حاکم
نبوده و شکل و روش های ارائه ارقام از یک
شرکت به شرکت دیگر متفاوت می باشد.
 -10حساب های مالی برای یک دوره خاص وصورت
سود وزیان برای یک سال مالی تهیه می شوند
و تمامی ارقام همان سال در صورت حساب
سودو زیان منعکس می شوند  .ولی حسابداری
مدیریت در طی سال اطالعاتی را تهیه می کند
که مقید به زمان یا دوره خاصی نمی باشد .
 -11انتشار صورت های مالی در حسابداری مالی
جهت اطالع عموم بوده ولی در حسابداری
مدیریت گزارشات جهت استفاده مدیران داخل
سازمان تهیه و انتشار می یابند .
 -12صورت های مالی در حسابداری مالی می توانند
مورد حسابرسی قرار گیرند و به موجب قوانین
حسابرسی ( بازرسی ) از حساب های مالی
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اجباری است ولی حساب های حسابداری
مدیریت نمی تواند مورد حسابرسی قرار گیرد .
زیرا این حساب ها بر حسب اطالعات واقعی و
برپایه داده های پیش بینی شده ،تهیه شده اند .
محدودیت های حسابداری مدیریت :
 -1مبنای حسابداری مدیریت بر اساس داده های تهیه
شده در حسابداری مالی و حسابداری قیمت
تمام شده می باشد .
درستی واثربخشی تصمیمات مدیریت بستگی به
کیفیت داده هایی دارد که این تصمیمات بر
اساس آن صورت گرفته است .اگر داده های
مالی قابل اعتماد نباشد  ،حسابداری مدیریت نیز
تجزیه وتحلیل درستی انجام نخواهد داد .
 -2استفاده از حسابداری مدیریت نیاز به دانش
موضوعات تخصصی همچون اصول حسابداری
،آمار  ،اقتصاد  ،اصول مدیریت و مهندسی می
باشد  .هرگونه کاهش یا کمبود در دانش
تخصصی موضوعات فوق می تواند حسابداری
مدیریت را محدود سازد .
 -3اگرچه حسابداری مدیریت تجزیه و تحلیل علمی
از موقعیت های گوناگون بعمل می آورد تا
تصمیمات اتخاذ شده بر پایه حقایق و ارقام
باشد و تصمیم گیری اساسی و بنیادی صورت
پذیرد  ،ولی مدیریت سازمان ممکن است از
دوره های طوالنی برای تصمیم گیری اجتناب
نموده و ممکن است یک دوره کوتاهی برای
تصمیمات در نظر بگیرد  .تصمیمات اساسی و
بنیادی مفید بودن حسابداری مدیریت را محدود
می سازد.
 -4ابزار و تکنیک های حسابداری مدیریت فقط
اطالعات الزم برای تصمیم گیری مدیران را
فراهم می کند و تصمیمات بوسیله مدیران اتخاذ
می شوند  .بنابراین حسابداری مدیریت یک
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وظیفه خدمات تکمیلی دارد و در پایان نمی
گوید چه تصمیماتی باید اتخاذ و یا اجرا گردد
و این از محدودیت های حسابداری مدیریت
است که در مرحله تصمیم گیری توسط مدیران
دخالتی ندارد .
 -5ایجاد سیستم حسابداری مدیریت یک نمودار
سازمانی کامل نیازدارد  .تصویب قوانین و
مقررات جهت ایجاد و اجرای این سیستم مورد
نیاز است  ،که این سیستم را موثر و قابل اجرا
سازد  .همچنین استقرار حسابداری مدیریت
هزینه های زیادی در پی دارد که فقط در شرکت
های بزرگ مقرون به صرفه بوده و در شرکت
های کوچک ( به دلیل هزینه های زیاد ) قابل
استقرار و اجرا نمی باشد .
 -6حسابدای مدیریت در مرحله تکاملی است و هنوز
به مرحله نهایی نرسیده است  .تکنیک ها و
ابزارهای بکار گرفته شده در این سیستم نتایج
گوناگون و مختلفی می دهد  .نتایج بدست آمده
از تجزیه و تحلیل و تفسیر آن ها یکسان نمی
باشد  .بنابراین مدت زمان زیادی طول نخواهد
کشید که حسابداری مدیریت به مرحله نهایی
برسد .
 -7تفسیر اطالعات مالی بستگی به دانش وظرفیت فرد
تفسیر کننده دارد .احتمال برداشت شخصی در
تفسیر وتجزیه وتحلیل های اطالعات
حسابداری وجود دارد که این نوع برداشت ها
و تفسیرها ممکن است در تصمیم گیری های
مدیریت تاثیر گذارد .
 -8استقرار حسابداری مدیریت شامل تغییرات اساسی
در طراحی سازمانی دارد .مقررات و رویه های
جدید ،الزم است وضع شود تا بر روی پرسنل
و کارکنان تاثیر گذارد .از این رو امکان مقاومت
در برابر تغییراز سوی تعدادی از کارکنان بعمل
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خواهد آمد .و این نیز از محدودیت های
حسابداری مدیریت تلقی می شود .
مشخصات گزارشات حسابداری مدیریت :
گزارشات حسابداری مدیریت اطالعات مفیدی برای
مدیریت تهیه می کند  .مفید بودن این گزارشات
حسابداری مدیریت در صورتی است که دارای
مشخصات زیر باشد :
-1مربوط بودن  :اطالعات مالی گزارش شده بایستی با
عمل خاص تصمیم گیری مدیریت ارتباط داشته
باشد .در غیر اینصورت داده های گزارش شده
برای مدیریت سازمان مفید نخواهد بود .
-2به موقع بودن  :گزارشات حسابداری مدیریت در
صورتی مفید برای مدیریت خواهد بود که بروز
تهیه شده باشد .در بعضی موارد داده های موعد
گذشته می تواند منجر به تصمیمات غیر عقالیی
گردد.
-3صحیح بودن  :اگر گزارشات حسابداری مدیریت
صحیح نباشد تصمیمات اتخاذ شده برمبنای آن
ممکن است منطقی نباشد.
-4واضح بودن  :گزارشات حسابداری مدیریت باید
قابل فهم برای مدیریت سازمان باشد .گزارشات
قابل فهم برای مدیریت است که او را قادر می
سازد تا عوامل مهم در طرح ریزی و کنترل
عملیات را شناسایی نماید.
-5مختصر بودن :گزارشات حسابداری مدیریت باید
مختصر و مربوط به موضوع باشد  .اگر چه
گزارشات باید کامل وشامل تمام اطالعات
مربوطه باشد .ولی اطالعات غیر ضروری وقت
مدیران را تلف نموده و در تصمیم گیری های
مدیریت مشکل ایجاد می کند.
استانداردهای اخالقی برای حسابداران مدیریت :
اعتبار برای حرفه حسابداری یک قاطعیت است .و
این اعتبار اقتضا می کند که حسابداران مالی
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و مدیریت از استانداردهای اخالقی باالئی
برخوردار باشند.
انستیتو حسابداران مدیریت
حسابداران نامیده می
استانداردهای اخالقی
مدیریت پذیرفته است
شرح زیر می باشد :

که قبال انجمن ملی
شد به طور رسمی
را برای حسابداران
و این استانداردها به

-1صالحیت شایستگی  :برای عمل نمودن به اخالقیت
حسابداران مدیریت نخست باید صالحیت
علمی داشته باشند.حسابداران مدیریت باید با
تمام قوانین و مقررات و تکنیکهای استاندارد
جهانی آشنا باشند .آنها باید صالحیت حرفه ای
خود را در تمام زمان ها حفظ نموده و برنامه
های آموزش خود را مطابق با این تغییرات و بر
حسب بیانیه های حسابداری مدیریت ادامه
دهند.
-2رازداری :حسابدار مدیریت با اطالعات موثق که
برای مدیریت تهیه می کند باید رازدار معروف
ومشهورو به این خصلت باشد .در بسیاری از
موارد حسابداران مدیریت گزارشاتی تهیه نموده
اند که اثراتی روی سود دهی شرکت داشته
است .بنابراین حسابداران مدیریت نباید این
اطالعات را در اختیار هر فرد اعم از داخل یا
خارج قراردهند .
-3صداقت  :حسابداران مدیریت باید منصف  ،با
صداقت و بی طرف باشند  .برای اجرای این
تعهدات آنها بایستی از تمام تعارضات اجتناب
نمایند .حسابداران مدیریت باید از روابط با افراد
یا سازمان هایی که در تعارض یا سازش با
فعالیت حسابداری دارند خودداری نمایند .
وفاداری به شرکت صنعت و کشور یک جنبه از
صداقت است .گزارش های حسابداری
مدیریت ( بدون آنکه یافته های آن اثر مثبت یا
منفی روی شرکت داشته باشد ) بایستی صحیح
و واقعی باشد.
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-4عینیت  :حسابداران مسئولیت تمام گزارشات
مالی وغیر مالی برای مدیریت سازمان را برعهده
دارند .مدیران به گزارشات حسابداران برای
اتخاذ تصمیم وابسته می باشند  .وبدین جهت
بطور غیر مستقیم با سایر افراد خارج ازسازمان
همچون سرمایه گذاران بستانکاران فروشندگان
ومشتریان ارتباط دارند .تمام این افراد حقوقی
برای پذیرفتن اطالعات عینی که حسابداران
تهیه می کنند خواهند داشت  .مدیران داخلی
وابسته به اطالعات موجود حسابداران مدیریت
هستند .وبر اساس این اطالعات عینی تصمیم
گیری های الزم را اتخاذ می کنند.
نتیجه گیری :
با شرحی که گذشت می توان نتیجه گرفت که تحوالت
گسترده در فن آوری های نوین  ،تولیدات انبوه
و تغییرات وسیع در خدمات کسب و کار از یک
طرف و رقابت شدید بین تولید کنندگان و
بازرگانان از طرف دیگر ضرورت تالش و
کوشش سازمان ها برای ماندگاری را ضروری
ساخته است  .در چنین شرایطی حرفه
حسابداری نیز نمی تواند با شیوه ها و ابزارهای
سنتی مسائل و مشکالت سازمان ها را حل و
فصل نماید  .بنابراین ضرورت حسابداری
مدیریت ( که حاصل تالش و دیدگاههای نوین
نظری و تجربی انجمن های علمی و حرفه ای
در سطح جهان می باشد) در کشور محرز می
باشد  .با وجود اهمیت این حرفه  ،در سازمان
های عمومی به طور تقریبا" مطلق و در سازمان
های خصوصی به طور نسبی توجه خاصی به
آن داده نشده است  .سمینارها و همایش های
علمی برگزار شده در این زمینه جنبه تئوری
داشته و در عمل و بکار بردن فنون و ابزارهای
حسابداری مدیریت با چالش های متعددی
مواجه هستیم .در کشورمان ایران بخش عمده
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ای از خدمات عمومی وتصدی گری های
اقتصادی در دست دولت و بخش عمومی است
؛ که به دلیل عدم استفاده از فنون حسابداری
مدیریت ازیک طرف و بودجه نویسی غیر
عملیاتی یا نیمه عملیاتی از طرف دیگر معیاری
برای سنجش عملکرد کارایی  ،صرفه اقتصادی
و اثربخشی آن ها وجود ندارد .
پی نوشت ها :
Manage ment accounting-1
Finan cial accounting-2
Decision-making-3
Externalto the organization-4
Internal to the organizati0n-5

منابع :
-1دکتر رضا شباهنگ – حسابداری مدیریت –
انتشارات مرکز تحقیقات تخصصی حسابداری
و حسابرسی سازمان حسابرسی .
-2دکتر حسین کرباسی یزدی – حسابداری مدیریت .
انتشارات مرکز آموزش و بهسازی منابع انسانی
دیوان محاسبات کشور .
-3دکتر ساسان مهرانی و علی اکبر نونهال مهر – نقش
حسابداری مدیریت در افزایش کارایی
واحدهای تجاری – ماهنامه حسابدار شماره
.190
-4دکتر علی ثقفی و حامی امیر اصالنی – مقدمه ای بر
مبانی نظری حسابداری مدیریت – فصلنامه
حسابرس سال دوم شماره . 9
-5دکتر فریدون رهنمای رود پشتی – مبانی حسابداری
مدیریت – انتشارات دانشگاه آزاد اسالمی .

کارشناس

28

نشریۀ شورایعالی کارشناسان رسمی دادگستری
نشریۀ شورایعالی کارشناسان رسمی دادگستری

-6پرویز بختیاری – حسابداری مدیریت – انتشارات
سازمان مدیریت صنعتی .
-7فریبا کوهکن – بررسی حسابداری مدیریت –
هفتمین کنفرانس ملی رویکردهای نوین در
مدیریت  ،اقتصاد و حسابداری تیر .98
-8علیرضا مالیی  ،وحید ادوایی و المیرا امسیا –
مباحث جدید حسابداری مدیریت و کاربرد آن
در تصمیم گیری مدیران اولین کنفرانس بین
المللی اقتصاد  ،مدیریت  ،حسابداری و علوم
اجتماعی -رشت  31خرداد . 93
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-9دکتر شکراهلل خواجوی  ،مصطفی اعتمادی جوریابی
و محمد مسعود اعتمادی جوریابی – بررسی اثر
اطالعات حسابداری مدیریت بر عملکرد
سازمانی بیمارستان های دولتی استان گیالن –
مجله حسابداری سالمت – سال ششم شماره
دوم پیاپی  ، 18پاییز و زمستان . 1396
-10سید حسن میر حسینی – حسابداری مدیریت و
ضرورت های استفاده از آن – دنیای اقتصاد
فروردین . 1393
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کتابهای برگزیده

مجموعه استانداردهای بینالمللی مدیریت منابع
انسانی:
مترجمان :اکبر عبدی ،پژمان شریفی
انتشارات سازمان مدیریت صنعتی1397-
چکیده:
دنیای کسب و کار امروز ،با تغییر و تحولی سریع،
سازمانها را به حرکت و رشدی پرشتاب در مسیر بلوغ
در حوزه رقابت و نظامهای پایداری سوق میدهد.
دغدغه امروز رهبران سازمانی حرکت در مسیر شتاب
جهانی ،به منظور بقا و پیشی گرفتن بر رقباست .در این
هیاهوی رقابتی ،حفظ کیفیت ،کاهش هزینههای تولید
و ارائه خدمات از یک سو و از دیگر سوی ،همسویی
با استانداردها و رویههای مطرح جهانی مسیری است

که این رهبران ملزم به طی کردن آن میباشند.
استانداردها و رویههایی جهانی الزاماتی را در
عرصههای بینالمللی مورد توجه و دقت قرار میدهند
که بیتوجهی به آنها میتواند یک سازمان را از مسیر
رقابت در تراز جهانی حذف نماید .این الزامات مؤکد
اصالت توجه به سرمایههای انسانی ،توسعه رفتارهای
اخالقی ،احترام به منابع کره زمین و سهم عادالنه
کشورها در آن ،توجه به نسل آینده ،حفظ محیطزیست
و رفع تبعیض و بیعدالتی در سطح بینالمللی و توجه
به حقوق شهروندی است که رعایت آنها سبب
پایداری نظامهای بشری خواهد بود .بدینمنظور،
شرکتهای پیشرو با رویکردی کنشگرایانه به دنبال راه
های هستند که عالوه بر حفظ جایگاه رقابتی خود در
بازار ،بتواند آنها را در مسیر بقا و توسعه پایدار یاری
رساند .در مسیر حرکت در این هیاهوی رقابتی ،رهبران
سازمانی به درستی دریافتهاند که تنها با تکیه بر نیروهای
انسانی توانمند ،نه صرفاً با استعداد ،میتوانند در این
مسیر قدم بگذارند .از این رو ،توانمند سازی سازمانی
عاملی کلیدی در جهت آمادگی آنها برای حرکت در
این مسیر است .بر این اساس ،نقش مدیریت منابع
انسانی در سازمانها بسیار پررنگتر شده و مسئولیت
انتخاب ،توانمندسازی ،حفظ و نگهداشت سرمایههای
انسانی را بر عهده دارد.
بررسی اقدامات صورت گرفته در حوزه مدیریت منابع
انسانی کشور ،حکایت از انجام طیف وسیعی از فعالیت
های مختلف و گسترده در این خانواده کاری بسیار مهم
دارد .تالشهایی نظیر طراحی سیستمهای استخدامی،
عملکردی ،آموزشی ،جبران خدمات و ،....نشان از توجه
روزافزون به مقوله مدیریت صحیح منابع انسانی در
سازمانهای کشور دارد .با این وجود ،مروری بر نگاشته
های اخیر و نظرات فنی متولیان منابع انسانی ،نشان می
دهد که میزان اعتماد واتکا به اثرگزاری برنامههای منابع
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انسانی ،نشان میدهد که میزان اعتماد و اتکا به اثرگزاری
برنامههای منابع انسانی ،هنوز به مرز طالیی موردنظر
خود دست نیافته و در پاره-ای از موارد ،منجر به زوال
اعتماد طیفهای مختلف سازمانی شده است .از این رو،
به نظر میرسد یکی از عوامل اصلیای که میتواند زمینه
پیشرفت سیستمهای مدیریت منابع انسانی سازمانها را
فراهم کند ،بازگشت به استاندارد و استانداردسازی
فرایندهای کاری خود و پرهیز از هیجانات به کارگیری
ابزارهای مختلف ،متعدد و بعضاً متناقص با هم باشد.
در این چارچوب ،سازمان بینالمللی استاندارد )(ISO
در سال  ،2011کمیته فنی فز 260را با  10گروه کاری
تخصصی تشکیل داد .نتیجه بررسی این گروهها ،انتشار
چهار استاندارد( ISO30400
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راهنمایی نیرویابی)(ISO3049 ،راهنمای برنامهریزی
نیروی انسانی) و ( ISO30408راهنمای راهبری
انسانی) در سپتامبر  2016بوده است که البته موارد دیگر
نیز در حال تکمیل و انتشار است.
بر این مبنا ،مجموعه حاضر با هدف کمک به ایجاد
وحدت رویه مشخص برای استانداردسازی فرایندهای
مدیریت منابع انسانی ترجمه شده است .در کتاب
حاضر تالش شده است واژگان و اصطالحات به
صورت صحیح ترجمه شوند .با این حال ،این اثر
همچون هرکار پژوهشی دیگری ،خالی از نقض نبوده و
ممکن است برای برخی از اصطالحات ،ترجمه بهتر و
دقیقتری وجود داشته باشد.
چکیده:

درسنامه اقتصاد مقاومتی
تألیف :احمدعلی یوسفی با همکاری مجتبی غفاری و
ساجد صمدی قربانی
انتشارات :آفتاب توسعه ،ناشر اختصاصی آثار مرکز
پژوهشهای علوم انسانی اسالمی صدرا .تابستان 1398

انقالب اسالمی ایران در زمانی که دنیا در مادیگرایی
فرو رفته بود و همه کشورهای دنیا به دو ابر قدرت
شرق و غرب وابسته بودند ،پیروز شد .این انقالب،
پرچمدار معنویت در دنیا بود و با سر دادن شعار استقالل
و آزادی نشان داد که به هیچیک از ابر قدرتها وابسته
نیست .به همین جهت از همان ابتدا مورد دشمنی
سرسخت مستکبران عالم قرار گرفت .دشمنان نظام
جمهوری اسالمی ایران با هدف شکست دادن آن ،از
انواع توطئهها و اقدامات نظامی ،سیاسی ،فرهنگی
فروگذار نکردند؛ با این حال پایههای انقالب اسالمی
هرروز استحکام بیشتری یافته و در منطقه و جهان ،الهام
بخشی آن نمایانتر شده است .با قدرتمندتر شدن
جمهوری اسالمی ایران و درخشش آن در حوزههای
مختلف علمی ،نظامی و ....و همچنین شکلگیری محور
مقاومت اسالمی در منطقه ،دشمنان انقالب ،ضمن
پیگیری توطئههای گذشته ،به این نتیجه رسیدند که باید
اراده ملت ایران را در پایداری و دفاع از انقالب اسالمی
بشکنند .آنان از اول پیروزی انقالب اسالمی ،انواع
تحریمهای اقتصادی را علیه مردم ایران وضع و اجرا
کردند؛ ولی این تحریمها در کنار سایر توطئهها
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نتوانست آنان را به اهدافشان برساند؛ بنابراین جنگ
تمام عیار اقتصادی را علیه ملت ایران دنبال کردند.
برای مقابله با این جنگ اقتصادی ،رهبر معظم انقالب
حضرت آیتاله خامنهای ((اقتصاد مقاومتی)) را در سال
 1389مطرح کردند .سپس با مشورت کارشناسان
اقتصادی و مجمع تشخیص مصلحت نظام ،سیاستهای
کلی آن را تدوین و در سال  1392ابالغ نمودند .به دنبال
آن در جلساتی که با سرای قوای سهگانه و سایر اقشار
مردمی و فعاالن اقتصادی داشتند ،ابعاد اقتصاد مقاومتی
را تبیین نمودند .بند  2سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی
و تمایز و اشتراک آن با سایر اندیشههای اقتصادی و
تبدیل آن به گفتمان اقتصادی انقالب اسالمی از امور
مهم تحقق اقتصاد مقاومتی است .جوهر این راهکار بر
لزوم شناسایی و بکارگیری وسیع و روشمند ظرفیت
های داخلی در مسیر خوداتکایی و رونق
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اقتصادی تأکید دارد؛ ولی راه را بر ارتباطات و تعامالت
اقتصادی با دنیا نمیبندد ،بلکه آنها را بر اساس منافع
و مصالح کشور قاعدهمند میکند .در اقتصاد مقاومتی
شرکتهای غیردولتی و دانش بنیان نقش پیش قراول را
بازی میکنند و همه تالشها بر حمایت از تولید ملی و
ارتقاءکیفی آنها برای رقابت واقعی با محصوالت
خارجی متمرکز است .شکلگیری اقتصاد مقاومتی نه
تنها ثروت ملی را به نحوه فزایندهای افزایش میدهد،
بلکه فرصتهای فراوانی را در عرصه کارآفرینی و
توزیع عادالنه رفاه در بین مردم ایجاد میکند.
اثری که پیشرو دارید هرچند نام درسنامه روی آن نهاده
شده ،ولی از جهت علمی خود یک اثر پژوهشی ممتاز
محسوب میشود و گامهای خوبی را در جهت تکمیل
این تئوری برداشته است .

