




 همکاران این شماره: 

 معصومه موسوی گرافیست: -

 سمیرا صوفی نیارکی ویراستار و طراح سایت: -

 عسگریمهدیه علی  حروف نگار: -

 

 صفحه ۀشمار                               عنوان

 1 .......................................................................................................................... عالیخبرهای شورای

قیمت  طه و تبیین تفاوتیی برای ارئۀ نظریۀ کارشناسی مربوهای اجراقوانین تملک دستگاه لیتحل 

 )بخش دوم(.روز با قیمت عادلۀ روز

 3 ............................................................................................................ محمد مسعود علیزاده خرازی 

  .آنو آلودگی محیط زیست  یمریو پل یمیپتروش عصنای

 16...................................................................................................................................... سعید مردان

 .تیریمد یحسابدار یمبان یبررس 

 21 ....................................................................................................................... جمال الدین راسخی 

 29 .......................................................................................................................... های برگزیده کتاب

 

 



 
 
 
 
 
 

 

 

 

  

8139 شهریور-مرداد، 6دورۀ جدید، شمارۀ  کارشناسان رسمی دادگستری عالیشوراینشریۀ    

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

 

 

 
 کارشناس 

  

 

 

 

 هاهراهنمای تدوین مقال

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

 .نویسندگان( باشدها و تحقیقات نویسنده )یا مقاله حاصل مطالعات، تجربه .2

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

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

 .استفاده شود 12

 .تایپ شده باشد Wordافزار ها فقط با نرمکلیه فرمول .5

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

 .شودمقاله ارسال می

 .آورده شود پانویسصورت ها بهیادداشت .7

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

 :در ذکر منابع از الگوی زیر استفاده شود .9

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

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

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

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

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

 مسئولیت صحت و سقم مطالب مقاله به عهده نویسنده است. .11

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

جناب آقای  1398در جلسه مورخ هفتم مهرماه 
سلیمی رئیس محترم هیأت مدیره کانون کرمانشاه 

ره در جلسه شورا مدیبهمراه یکی از اعضاء هیئت
حضور یافتند و در ارتباط با آخرین وضعیت مالی 

 و عملیاتی کانون توضیحاتی ارائه نمودند.

جناب  1398مهرماه  24چنین در جلسه مورخ هم
مدیره کانون خراسان آقای نامور رئیس محترم هیئت

مدیره در جلسه جنوبی بهمراه یکی از اعضاء هیئت
محترم شورا را در شورا حضور یافتند و اعضاء 

 جریان آخرین وضعیت کانون قرار دادند.

 نتصاباتا
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ه و طئۀ نظریۀ کارشناسی مربواایی برای ارهای اجرقوانین تملک دستگاه لیتحل
 تبیین تفاوت قیمت روز با قیمت عادلۀ روز

 

 

 

 

 دومبخش 
و  یعادله روز در تملک دولت متیارزش ق لیتحل

 :ها یروز در تملک شهردار متیق
 یقانون تیدر محدوده مالک یقانون گذار خیطول تار  در

 تیمالک طیدر خصوص شرا ینیاشخاص بر امالک قوان
ر که مفس ییوضع شده است از آن جا تیمالک دیو تحد
 یمحدود کننده، دولت و دستگاه ها نیقوان نیا یو مجر

و  ریتفس ،یشناس فهیاً طبق وظشده اند طبع نییوابسته تع
 کی ت،یو مقررات محدود کننده مالک نیقوان یاجرا
و عمدتاً بر اساس مصالح و منافع دولت انجام  هیسو

 یادیز یها یعدالت یموضوع باعث ب نیگرفته است که ا
 .در جامعه شده است

رح ط بیگفت که تصو دیمورد عادله بودن ارزش با در
تواند موفق  یم یعمران وقت نهیدر زم نیقوان یها و اجرا

و با  دیصاحبان امالک را جلب نما تیباشد که رضا
 نیهمه جانبه اصول و ضوابط مربوط به قوان تیرعا

. دیرا مصوب نما یقانون مدون و عادالنه ا ،یشهروند
 لمایاز شهروندان پا یصورت حق گروه نیا ریدر غ رایز

عام المنفعه  یشده و عدالت اجرا نخواهد شد اگر طرح
لکه ب ندیآن را پرداخت نما نهیهز یعده خاص دیاست نبا

اخذ گردد و اگر امکان آن  دیاز همه استفاده کنندگان با
صورت  نیپرداخت شود. در ا دیوجود ندارد از خزانه با

سؤال خواهد رفت چون اگر  ریز یعمران اتیعمل یاجرا
 حقوق نیتأم یدر راستا یطرح یاجرا یقرار باشد برا

از شهروندان، حقوق  یعده ا ایشهروندان  شیو آسا
 نیرود، ا نیشود و حق آن ها از ب عیشهروندان ضا گرید

 و  هیشود و پا یم یتلق یاخالق ریو غ یاصول ریقانون غ

 
 

 نیدر ا راینخواهد داشت ز یاساس ثابت و محکم
 یظلم بر گروه یها هیپا یرو ،یعمران و آباد تصور

 .از شهروندان بنا نهاده شده است
نسان ا کی یاست که معموالً هست یمتیپر ق یکاال امالک

تصور بکند هر چه  ییدستگاه اجرا کی دیاست و نبا
کمتر به مردم  و به ملت بدهد، به نفع دولت است در 

 ات،یمال لیاز قب گرید یها ریکه دولت از مس یحال
خواهد  یکه م ییآن جا یتواند  اخذ کند ول یمعوارض 

  .دیتمام و کمال پرداخت نما دیحقش را بدهد با
اشخاص بر اموالشان به موجب قوانین، یک  مالکیت

 یرابطه عینی بین شخص و مال است که مالک، در آن م
موضوع در  نیآورد. ا را به وجود  یتواند هرگونه تصرف

قرار دارد و تا زمانی که  یو اساس محکم هینظام ما بر پا
توسط قانون گذار نقض نشود، مالکیت اشخاص غیر 

» قانون اساسی  47. طبق اصل استقابل خدشه و انکار 
مالکیت شخصی که از راه مشروع باشد محترم است . 

رم چنین مالکیتی محت« ضوابط آن را قانون معین می کند.
 یقانون یارزش ها تیشده است. به منظور تثبشمرده 

  یکه مالک متضرر نشود قانون گذار برا نیمالک و ا
 نموده ینیش بیعادله را پ متیامر اکثراً ق نیاجرای ا
موجب شود بدون توجه به  دیعادله نبا متیاست. ق

قوانین عادی و اساسی که در آنها برای مالکیت افراد 
اقدام  شود که  افراد بدون ای حرمت قائل شده، به گونه

قانونی محروم شوند  یدلیل موجه  از عوض ارزش ها
و یا مالکین بر خالف میل و اراده خود مجبور و ملزم به 

 خرازیمحمدمسعود علیزاده     

 استان تهرانراه و ساختمان  ۀرشت یدادگستر یکارشناس رسم

 هرانت استانهیأت مدیرۀ کانون کارشناسان رسمی عضو عالی و عضو شورای
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به عنوان مبلغ حاصل از تصرف  یمبلغ کمتر ذیرشپ
اموالشان باشند. متأسفانه این امر ممکن است با عدم 

ه ک یالارزش عادله اتفاق افتد در ح نییتعمق در تع
 یعوض ارزش عادله، برا نییفلسفه قانون گذار در تع

ل بوده است. توس تیاز سلب مالک یجبران خسارت ناش
حاکمیت به نمایندگی از  الدر اعم ییاجرا یدستگاه ها

دولت برای تأمین منافع عمومی و استقرار نظم، راهکار 
 دیتملک بدون ق یندارد. ول یدیگری جزء تملک دولت

ه قابل پذیرش نیست چرا ک زین نییپا متیو شرط و با ق
دار تمامی شهروندان به تناسب و تساوی عهده

هایی هستند که دولت به منظور تأمین منافع هزینه
کند بر این اساس اگر در می نهیعمومی و ایجاد نظم، هز
زیانی به شخص یا  ییاجرا یاثر عملکرد دستگاه ها

دار ن برابری و تناسب خدشهاشخاص معینی وارد آید ای
در این حالت بهره خدمت عمومی نصیب  رایشود، زمی

ای شود، در حالی که زیان آن را عدهمی یعده ا ایهمگان 
جهت باید تمهیداتی را  نی. به همانددهخاص تحمل کر

برای جبران خسارت زیان دیدگان، تاحدی که تساوی 
و تناسب مجدداً میان شهروندان برقرار شود، اندیشید تا 

از استفاده بدون سبب دولت به ضرر زیان  بیترت بدین
دیدگان، جلوگیری به عمل آید. لذا با توجه به این که 

اشد، سلب ب یمحرز م نوناًمالکیت اشخاص شرعاً و قا
اموال اشخاص بدون اذن و رضایت آن ها  تیمالک

خالف شرع و قانون است. با توجه به موازین شرع 
الناس مسلطون علی »مقدس از جمله روایت نبوی 

مالکیت شخصی که از » یقانون اساس 47، ماده «اموالهم
راه مشروع باشد محترم است، ضوابط آن را قانون معین 

هیچ مالی را از تصرف » ینون مدنقا 31و  ماده  «می کند
و   «صاحب آن نمی توان بیرون کرد مگر به حکم قانون

هیچ کس نمی » یقانون اساس 40قاعده الضرر، ماده 
تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز 

 یقانون مدن 132و ماده « به منافع عمومی قرار دهد
لزم که مست خود تصرفی کند ککسی نمی تواند در مل»

تضررهمسایه شود مگر تصرفی که بقدر متعارف و برای 
، الزم است ارزش «رفع حاجت یا رفع ضرر از خود باشد

  .به ارزش مالک باشد کینزد ایعادله منطبق و 

 24125/30/86شورای محترم نگهبان در نامه شماره  دبیر
اعالم داشته است درفرض از بین   15/9/1386مورخ 

د باش یرفتن مال فروخته شده درصورتی که مال مثل
پرداخت قیمت آن خالف موازین شرع است، بلکه باید 
مثل آن به مالک پرداخت شود ... اگر قیمتی باشد باید 

نه قیمت کارشناسی مگر  شود داختقیمت واقعی آن پر
  .اینکه قیمت کارشناس مطابق قیمت واقعی باشد

 متیق ایعادله و  متیاز منابع و کتب ق یبعض در
 نیدانسته اند وا یرا معادل ارزش معامالت یکارشناس

، قانون اصالح 8از بند الف ماده  یموضوع ظاهراً ناش
بعضی از مواد قانون دعاوی اشخاص علیه دولت راجع 

مالک و الحاق چند ماده به قانون مزبور مصوب به ا
وزارت جنگ مکلف  - 8ماده »باشد  یم 1/5/1353

است بهای عادله اراضی و ابنیه و هر گونه اعیانی را که 
برای ایجاد و توسعه تاسیسات نظامی به تشخیص 

در نقاطی  -وزارت جنگ مورد احتیاج ارتش باشد الف 
 وزارت دارایی ارزش که برای اراضی و ابنیه طبق تعرفه

معامالتی تعیین شده است بهای عادله برابر ارزش 
توجه داشت قبل  دیبا« معامالتی روز معامله خواهد بود.

قانون  ارزش عادله برابر ارزش معامالتی روز  نیاز ا
قانون مشابه قانون برنامه هفت ساله  نیمعامله نبوده و ا

قط در بوده و ف 8/12/1334دوم عمرانی کشور مصوب 
مورد در نقاطی که برای اراضی و ابنیه طبق تعرفه وزارت 

که  یامالک شهر یارزش معامالتی )معموالً برا دارایی
ص خا تییگران هستند( تعیین شده است به خاطر اهم

دستگاه  هیفقط وزارت جنگ  )از بق  ینظام یطرح ها
( را به طور استثناء شامل حق تملک و ضبط یدولت یها

کم ح نیا نیارزش معامالتی نموده است بنابرا متیبا ق
داده و بهای عادله را برابر  یکل میتوان تعم یخاص را نم

ارزش معامالتی روز معامله دانست هر چند بعد از 
الیحه قانونی نحوه  5ماده  بیو تصو یانقالب اسالم

خرید و تملک اراضی و امالک برای اجرای برنامه های 
 17/11/1358ی دولت مصوب عمومی ، عمرانی و نظام

 هدستگا) یو عوض تملک دولت متیق ،یارزش معامالت
رابر فرض ب  بیترت نیباشد پس به  ا ی( نمییاجرا یها

ش معادل ارز ،یکارشناس متیق ایعادله و  متیدانستن ق
  د.باش یاساس م یب یمعامالت
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 »در اسالم طبق روایت نبوی  طیبراساس قاعده تسل - 
 یقانون مدن 30و طبق ماده « الناس مسلطون علی اموالهم

هر مالکی نسبت به مایملک خود حق همه گونه » -
تصرف و انتفاع دارد مگر در مواردی که قانون استثنا 

هیچ مالی را از » - یقانون مدن 31کرده باشد . و ماده 
توان بیرون کرد مگر به حکم  میتصرف صاحب آن ن

، مالکیت امری معتبر است و انسان بر اموال خود «قانون
 امکان تیکند و سلب این حاکمحکومت مالکانه می

پذیر نیست؛ مگر به تجویز قانون. حال که شهرداری یا 
دولت در راستای اعمال تصدی یا حاکمیت خود این 

 رانجباش کند، الزمهحکومت مالکانه را سلب می
  .خسارت مالک است

معقول ازعوض عادالنه،  ریرسد، تنها تفس ینظر م به
 ارزش نیآن است. ا یمالکان کنون یملک برا یارزشمند
. ملک در بازار است یدهمتیق نیاز باالتر شتریاغلب ب

از  شیب نیمالک یبعض یروشن است که ارزش خانه برا
 او دیاست. چرا با ییبازار و دستگاه اجرا یگذارارزش

کرد که تا حد  یمتیملک خود با ق شرا مجبور به فرو
 است؟ یو یتر از ارزش کامل آن برا نییپا یادیز

است که مالکان  نیعادله ا متیدر مورد ق گرید مسأله
 ،یتافیبر سر عوض در تیامالک بزرگتر، در مورد شکا

معموالً بهتر از مالکان امالک کوچک عمل کرده و نفع 
 یزبردست یمالکان بزرگتر وکال .برندیم یشتریب

 یها ئتیاستخدام کرده و معموالً با کشاندن پرونده به ه
تا غرامت  کنندیپول خرج م گرید یهاوهیباال تر و ش

مالکان امالک  نی.  بنابراابدی شیافزا شانیافتیدر
 عادله متیکوچکتر نسبت به مالکان بزرگ عموماً ق

 نیا گری. اشکال ددکننیم افتیدر هایابیدر ارز یکمتر
مالکان نسبت  یذهن یاست که کارشناسان از ارزش ها

 یواقع ریتصوامالکشان  یو ماد یمعنو یبه ارزش ها
 یماد یاز ارزش ها یندارند. هر چند قانون گذار، بعض

ا با ر نیمالک یسکنا و ممر اعاشه بودن ملک برا لیاز قب
( به طور وضوح متیاز ق ی)درصد یمشخص زمیمکان

شده  لیکرده است و به سمت ارزش مالک متما نیمع
 .است

 یحق تملک دولت قیملک را از طر کیدولت  یوقت
مجبور به  کند،ی( تصرف مییاجرا ی)دستگاه ها

ملک به مالک است، اما آن  یپرداخت ارزش بازار
 ریمالک است، در غ یارزش، کمتر از ارزش ملک برا

به دولت  یاو ملک خود را در ارزش بازار صورت،نیا
 حملنبود تا دولت مت یازین گریو د فروختیم

)دستگاه  یحق تملک دولت یمراحل حقوق یهانهیهز
مالک آن  ی( شود. معموالً ارزش ملک براییاجرا یها
ملک  است که لیدل نیبازار است )به هم متیاز ق شتریب

است(،  گرید یآن و نه کس یصاحب فعل تیدر مالک
که  دیآیبهتر جور در م یو یازهاین ای هاقهیبا سل رایز

 ندهیآن در آ یامکان بهساز ای یکانم تیاز موقع یناش
ک مل یاست که ملک موجود را به جا لیدل نیاست )به ا

 ،ییوجابجا دیاست( و چون فروش و خر دهیخر گرید
 ادی یها نهیهز گریبه همراه دارد، به عبارت د ییهانهیهز

کامالً مشابه  دیشده باعث گرانتر تمام شدن ملک جد
ه مالک است ک لین دلیشود )به ا یم ینسبت به ملک قبل

ملک خود با ملک کامالً مشابه  ضیحاضر به تعو
 .(ستین
 نیناهمگون است و به ا یکاال کیامالک و مستغالت  

خاص در دستان مالک خاص،  ینیجهت، قطعه زم
خواهد  دیعا یرعادیو غ او ارزش خاص یمعموالً برا

ساخت که باالتر از ارزش بازار است. از حق تملک 
تا ارزش  شودی( استفاده مییاجرا ی)دستگاه ها یدولت

ملک با حق ت دولتشود. پس اگر  دهیبه سمت دولت کش
( آن ملک را متصرف شود، ییاجرا ی)دستگاه ها یدولت

را از خزانه  یدر واقع دولت بابت آن ملک، ارزش کمتر
را از  یارزش پرداخت یارزش مالک منها یعنی یدولت

 اتیمال یدر واقع خود نوع نی. اپردازدیمالک م بیج
 یتوهم به وجود م  نیخودسرانه است و بالطبع ا یریگ
 متینهاده ارزان است چون ق کی( ید که ) ملک تصرفیآ

آن  یو اقتصاد یاجتماع نهیآن کمتر از هز یو اسم یپول
. شودینامناسب منابع م صیباعث تخص جهیاست در نت
 دیمجبور به خر ،یفاقد حق تملک دولت یدستگاه ها

 ایهستند که اشخاص و  یامالک به همان روش
را  نیقطعه زم نیاغلب چند یخصوص یهاشرکت
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 ،یمسکون یهامجتمع  د،یتا مراکز خر کنندیم عیتجم
 لیدر تبد شود. جادیبافت فرسوده ا یایواح عیتجم

ملک واحد گرانتر  کیبه  نیقطعات جداگانه زم
 روال قیآن را از طر دیوجود دارد، اما چرا با یمشکالت

ساده ساخت؟ به  اریو ضبط، بس تیمحکوم یحقوق
فرسوده شهر ها با توجه  یها بافت یایعنوان مثال در اح

قانون مربوط به تملک زمینها برای  یعنیسابقه مشابه 
ماده  17/3/1339های شهرسازی مصوب  نامهاجرای بر

به دولت اجازه داده می شود در هر مورد زمینهایی  - 1
را که برای اجرای برنامه های شهرسازی و خانه سازی 

محالتی  ینالزم و ضروری تشخیص می دهد و همچن
را که به علل شهرسازی و بهداشتی باید تخریب و 

یر به شرح زله تجدید بنا گردد پس از پرداخت بهای عاد
در مواردی که دولت  - 3ماده . تملک و تصرف نماید

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
ه ب بهای عرصه محله ای که باید تجدید بنا گردد - الف

نه تنها دولت حق  صورت منطقه ای تعیین می شود
 یچنانچه دولت مقتض 3تملک داشت بلکه طبق ماده 

 متیق یعنیتوانست مبلغ کمتر  یدانست، م یبداند م
افت ب یایکه در اح یبپردازد.در حال نیبه مالک یمنطقه ا

 یو مال یجان تیرغم  اهم یفرسوده شهر ها عل یها
  و یقیتشو یآن، دولت از روش ها نیو مالک نیساکن

ن، اانشعابات ارز لیآن ها )از قب عیتجم یبرا یده ازیامت
 ( استفاده نموده است که دراضافه طبقات و اضافه تراکم

هتر به مراتب ب یو مال یمنابع ملک صیتخص نهیگز نیا
خواهد نمود. در  عملو تصرف آن ها  یاز تملک حقوق

به حق خود که همانا ارزش مالک  نیصورت مالک نیا
قابل قبول و  هاتی. هر چند توجدیاست، خواهند رس

 نیو مستأجر نیمالک یخطرات جان لیاز قب یاغوا کننده ا
شود،  یمحسوب م یاموال مردم که جزء ثروت مل ای

توان مطرح نمود.  یو تصرف م یتملک حقوق یبرا
 حشهر تهران در شروط تحقق طر یشورا کههمان گونه 

اقتصاد مسکن، زمین و مستغالت   1-2جامع در  بخش 

 ونه بهره برداری از اراضی، صرفاً :هرگ4آورده است 
براساس کاربری ها و ضوابط و مقررات طرح های 
مصوب حریم، جامع و تفصیلی شهر و استفاده از اراضی 

رد خدماتی مو ایدولتی و ملی با اولویت در تأمین فضاه
تی و تأمین مسکن گروه های نیاز شهر، طرح های دول

کم درآمد و عوض طرح های مصوب عمران شهری، 
: کمک به بازسازی و نوسازی بافت 5مجاز خواهد بود. 

های فرسوده شهر تهران و مداخله های برنامه ریزی 
شده در احیاء آنها، با اعمال سیاست های تشویقی، ارائه 

 سیارانه ها و تسهیالت مالی آسان توسط دولت و مجل
و استقرار ساختمان های دولتی و عمومی حتی المقدور 

 .در این بافت ها
گسترش شبکه تلفن همراه به انضمام  گرینمونه د 

 یبخش خصوص قیواز طر نترنتیا رینظ یامکانات جنب
در  یوبالطبع عدم استفاده از تملک دولت یگر میو تنظ

استقرار دکل آنتن ها است که  یمحل ها  نیمورد زم
همگان  یعملکرد موجه و مناسب آن، امروزه برا جینتا

  .آشکار است
بدون حق تملک  ستمیتوان گفت که س یچند نم هر

امروز از   یهااما دولت کندیبه نحو احسن کار م یدولت
 ،یگر یو تصد یگرمیتنظ ات،یقدرت اخذ مال قیطر

را  یکه حق تملک کاف نیدارند. با ا یادیز یلیقدرت خ
)اما کامالً آزار دهنده( از  گریصرفاً شکل د توانیم

ا کرد، ضبط اموال ب یتلق یرگ یتصد ای یگرمیتنظ
 اریبس  یهاروز از شکل متیق ایعادله روز  متیق

ته است )الب یگر یو تصد یگرمیقدرتمند و آسان تنظ
 و رانهیاز نوع سختگ یارزش معامالت متیتملک با ق

 یاست که دولت عل یگر یو تصد یگر میتنظ رعادلهیغ
و  یشهر یکه دو دوره پنج ساله قانون اراض نیرغم ا

به عنوان عوض  ی)ارزش معامالت یشهر نیقانون زم
 دهیرس بیبه تصو هیامالک( که با استفاده از احکام ثانو

ه ب یامالک شهر یگر یو تصد یگر میتنظ یبود، برا
که  یآن را رها کرد(. در حال تاًینها یکار گرفت، ول

از  یبخش ایدر کل و  یو عموم یدولت یزمان هاسا
را  فوق نیمصرح در قوان ریغ یپروژه ها ،یامالک تصرف

نموده اند  جادیداخل شهر ها ا ایبزرگراه ها و  هیدرحاش
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 ،یتجار ی)واحد ها یکه عمدتاً به منظور سود آور
 یفوق انطباق نیو...( است و با روح قوان یادار ،یخدمات

تا از مواجهه  دهدیها اجازه مندارد. ضبط اموال به دولت
ده ارزش افزو یشنهادیپ پروژه کی ایبا آزمون بازار که آ

ژه پرو کیمعنا که آیا  نیکنند به ا زیپره ر،یخ ایدارد 
ر بازا یهاروال قیکه ملک مالکان از طر نیپس از ا یحت

 .ارزشمند است یا خیر شود،یم یداریقانونمند خر
 رانت یبرا ییهازهیمالکان امالک انگ ست،ین یدیترد

که  یکردن دارند، به خصوص وقت و مقاومت یخواه
ملک بزرگتر کمک کند، مثل  کی لیامالک آنها به تکم

به تملک  ازین یطرح عمران کیساخت  یکه برا یزمان
معموالً با  ،ییاجرا یباشد، اما دستگاه ها یملک خاص
 ر،گیمکان مناسب د ای یگیادر همس یا نهیانتخاب گز

 تیکاهش مز یها برامکان نیاز اهرم رقابت ب توانندیم
 یبرا هیشده استفاده کنند. تنها توج قهیمضا یهانیزم

است که  نی( اییاجرا ی)دستگاه ها یحق تملک دولت
 یباعث طوالن یگفته شود عدم استفاده از تملک دولت

ها به  ژهکه امروزه پرو یشده طرح ها شود در صورت
انجامد که با رفع آن موانع  یبه طول م یگوناگون لیدال

ل از قب نیشود پروه ها را به موقع اتمام رساند بنابرا یم
 یآزار دهنده تملک دولت وهیموانع، توسل به ش نیرفع ا
 کیاوقات،  یبرخ ایرسد و  یبه نظر نم ریپذ هیتوج

قرار داشته باشد که قدرت  یتیدر موقع دیمالک شا
کردن دارد و مالک را قادر به کسب رانت  قهیضام

. سازدیم یحق تملک دولت ابیدر غ یانحصار
پوشش  ایمثال آن عبور خط لوله آب  نیترروشن
 ای( ییاجرا ی)دستگاه ها یبخش دولت یمخابرات
کسب حقوق  ایاجاره و  ایتملک  قیاز طر یخصوص

در آن  نیاز مالک کیجلب نظر هر  ازمندین ،یارتفاق
 یبرا زهیانگ ه،یقض نیبا دانستن ا یاست. هر مالک فاصله
ر مگ ،یکردن دارد و از فروش ملک خود به متقاض معطل

 ی. هر مالککندیگزاف امتناع م یمبلغ افتیدر قبال در
 یباشد. چرا که اجرا کنندهقهیمضا نیاست آخر دواریام

 تملک از همه ایاجاره  ایپروژه پس از کسب حق ارتفاق 
یها و اجاره ها  باست. )حق ارتفاق رین امکان پذیمالک

اجاره  اینتواند حق ارتفاق  یخواهد بود اگر متقاض ارزش
 .کننده به دست آورد( قهیمضا نیتملک را از آخر ای

حق عبور و اجاره، تنها بخش  ع،یتملک، تجم انیمتقاض
ت که بتوان استدالل به نفع استفاده از قدر ستندین یدولت

( آورد. استدالل در ییاجرا ی)دستگاه ها یتتملک دول
 یهانیاز قطعه زم یکه تعداد نیا ،یمورد بخش خصوص

تصاحب شود، چون  دیپراکنده با یهاتیهمجوار با مالک
 نیکه ا ینسبت به ارزش یشتریب ارزش دیپروژه جد

وجود به کنند،یخود خلق م یکنون یقطعات در کاربر
 .آوردیم

به حق تملک  یازیکردن، ن قهیمشکل مضا ابیدر غ اما
اگر واقعاً ارزش  ست،ی( نییاجرا ی)دستگاه ها یدولت

باشد  شتریب یمتفاوت از استفاده کنون یاملک در استفاده
به کمک  ازیبدون ن یخصوص یهابسازوبفروش

 .دولت، هجوم خواهند آورد ای یشهردار
فاده امکان سوء است ایکه آ نیاست ا یواقع قابل بررس به

( وجود دارد ییاجرا ی)دستگاه ها یاز قدرت تملک دولت
 دریشخص بگ کیسازمان، ملک را از  ایو  یکه شهردار

 که ثابت کند ارزش نیبدهد، بدون ا یگریو به شخص د
د وجو یاست، استفاده عموم افتهی شیملک افزا یکل

ارزش و ثروت  نیانگیا واقعاً مینخواهد داشت و آ
در عوض معموالً محصول  ای دهند،یم شیرا افزا یعموم

 یهستند. اگر فضا ییجوو رانت یاسیس یزدوبندها
ضبط  نیزم ی..( رونگ،یپارک ،ی)ادار یاستفاده عموم

کردن بر  ساخته شود، اعتراض یشده از مالکان خصوص
شود. هر  یم دیبع «یاستفاده عموم» تیاساس محدود
 و یابیو ارز ینوع بررس نیشدن در ا ریچند که در گ

 تیسخت و توانفرسا است. البته اگر محدود ات،یجزئ
شده  ضبط نیزم یبر توسعه و عمران خصوص یشتریب

اعمال شود، دولت رأساً در  پروژه ها فعالتر خواهد شد، 
 .ناکارا است یکه عمل

شود آن است  یم نیکه درحق مالک ییاز ظلم ها یکی
 نییروز که تع متیق ایعادله  متیق یکه در عمل وقت

ول ط یادیمبلغ توسط مالک، زمان ز افتیشود، تا در یم
گذشته معمواًل  یدر سال ها رانیکشد و چون در ا یم
بوده لذا از  یجهش یو گاه یامالک صعود یها  متیق
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د شو یوارد م یریناپذ رانخسارت جب یبابت گاه نیا
 هیقض نیهر چند ممکن است گفته شود امکان عکس ا

ممکن هست که باعث ضرر دولت شود. در پاسخ  زین
لت دو اًیاست ثان فیگفت اوالً که احتمال آن ضع دیبا

 نیدر ا یاریکه مالک اخت یبوده در حال اریصاحب اخت
  .دولت باشد یمورد نداشته تا جوابگو

عادله )به طور  متیکه در مورد ق ییها هیمعدود نظر از
در مورد عدالت( اظهارشده، مربوط به نظریه  میمستق ریغ

تهران   استان یاکثریت قریب به اتفاق قضات دادگستر
 .میپرداز یآن م یاست که به بررس

قانون روابط موجر و  6: با توجه به اینکه ماده سؤال
اخذ سرقفلی را تجویز نموده  1376مستأجر، مصوّب 

معادل  است، آیا در انقضاء مدت اجاره و تخلیه، باید
همان مبلغ اخذ شده به مستأجر مسترد شود یا با توجه 

همین ماده قیمت عادله روز باید پرداخت  2به تبصره 
ه ک یعادله روز سرقفل متیگردد ... در مورد پرداخت ق

 نیموکول به پرداخت ا هیتخل ایاست آ یدگیمستلزم رس
  حق است؟

 -10/4/77: نظریه اکثریت قریب به اتفاق)مورخ پاسخ
در موردی که مالک »،قضات دادگستری استان تهران( 

مبلغی را تحت عنوان سرقفلی از مستأجر گرفته باشد 
( هنگام تخلیه مستأجر 1376قانون سال  6)صدر ماده

حق مطالبه سرقفلی به قیمت عادله روز را دارد ...وجود 
 نییمورد اجاره در تع مستأجر، نوع کسب و وضعیت

عًا آن و طب هیباشد که باتخل یقیمت عادله روز مؤثر م
ه و عادل یواقع متیدر اجاره ممکن است نتوان ق رییتغ

مضر به حقوق مستأجر  ثیح نینمود واز ا نیروز را مع
باشد، و به لحاظ عدالت اجتماعی مستأجر بتواند با  یم

 جتاً ینماید. نت یهدریافت سرقفلی، محل دیگری را ته
بخش آخر نظریه « باشد. یمنوط به پرداخت م هیتخل

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 

زادانه مستأجر به بازار آزاد نباشد، مستأجرهر مراجعه آ
زمان که قصد کند می تواند به بازار مراجعه نموده و در 

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 

( و در صورتی که مستأجر دارای حق ردداموضوعیت ن
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 

به مستاجر بعدی  بفروشد و معمواًل  اچانه زنی سرقفلی ر
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 

آزاد خواهد بود و  رزاتوسط مستأجر(، کمتر از قیمت با
همچنین عمالً مبلغ تعیینی توسط کارشناسان رسمی 
معموالً بخش پایین بازه قیمت )به اصطالح قیمت کف 

 8بازار( خواهد بود. )نحوه شکل گیری سرقفلی ماده 
 سپری لیمؤید این مطلب است(، به دل 1376قانون سال 

شدن مّدت طوالنی از تعیین ارزش سرقفلی تا دریافت 
سرقفلی توسط مستأجر، به خاطر تورّم، مخارج  غبلم

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
ارزش عادله  یرغم مباحث فوق در خصوص برابر یعل

 نیآن چه مهم است ا ،یبا ارزش مالک از منظر نظر
 یو منطق یامر چقدر عمل نیاست که در حوزه عمل ا

ارزش مالک نسبت  یاز اضافه بها یاست. مسلماً بخش
 یماد ریو غ یمعنو یبه ارزش بازار مربوط به ارزش ها

 یدور ایو  یکینزد ،یخیاست )خاطرات و تعلقات تار
 آن یهمگ ییبخصوص و...( نه تنها شناسا یاز محل ها

 است یعمل ریسخت و غ اریآن ها بس یریها  و اندازه گ
 یمال و ارزش یبه کم یفیک یپارامترها نیا لیبلکه تبد
امکان  یتوافق متیاست و تنها در ق رممکنیعمالً غ

 .)ارزش مالک( وجود دارد یظهور عمل
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 (fair price) عادله متیق

ر عادله د متیق ،ییتوافق مالک و دستگاه اجرا ابیغ در
 نیطبق استنباط از قوان ییاجرا یتملک دستگاه ها

ن که ممک یمتیسطح ق نیمربوط، عبارت است از: تخم
 رد،یمورد توافق قرار گ ییمالک و دستگاه اجرا نیاست ب

ز ا شتریبا توجه به ارزش مالک )ارزش مالک، معموالً ب
داده  حیارزش مالک توض فیعردر ت کهبازار است  متیق

ه که قانون به دستگا یاراتیو اخت تیشده است( و موقع
 حق تملک نیسنگ هیسا رایاست )ز دهیبخش ییاجرا

ملکش در  یمالک از واگذار یریو ناگز ییدستگاه اجرا
  .معامله وجود دارد(

بازار فعال و کارآمد مشابه وجود داشته باشد،  چنانچه
 یکه اکثراً رو یمتعارف شهر یمسکون ی)مثالً واحد ها
عادله توسط کارشناسان  متیشود(، ق یآن ها معامله م

 ود،یق ا،یروز بازار و احتساب مزا متیبا توجه به ق یرسم
شود هر چند ممکن است  یم نییحقوق و خسارات، تع

 یول ردیرا در نظر بگ ودیو ق ایمزا واملبازار ع متیق
 عادله متیممکن است ق. ستیطور ن نیا شهیلزوماً هم

. به دیآ به دست عیباشد که از بازار وس یمتیاز ق شتریب
 یبه وجود آمده است که برا یارزش خاص گریعبارت د

از ارزش عادله حذف  دیارزش خاص با نیبازار ا متیق
  .است ییدارا هشود هرچند که جزء ارزش عادل

ار باز ایکه مورد مشابه وجود نداشته باشد و  یموارد در
 ریغ ایفعال و رینباشد و ارزش مربوط به بازار غ ،یفعال

امالک  ایمشابه است )مثالً امالک دور از شهر ها و 
شود(  یآن ها معامله م یخاص که معموالً به ندرت رو

و شفاف نباشد )بازار  یانسجام منطق یها دارا متیق ایو
از حد معمول باشد( در  شیب متیآشفته ونوسانات ق

توسط کارشناسان  زیروز بازار ن متیورت قص نیا
 .شود یبرآورد م یرسم

 شیارزش عادله ب یاگر برا ن،یعدم اجحاف به مالک یبرا
را  ایزام نیشتریکه ب یبازار دیبازار وجود دارد، با کیاز 

انجام معامله  یبرا نیدارد، در نظر گرفته شود و همچن
  .در نظر گرفته شود زیها ن نهیهز دیبا

الیحه قانونی نحوه خرید و  3ماده  فیتوجه به تعر با
های عمومی، تملک اراضی و امالک برای اجرای برنامه

 متیاز ق 17/11/1358عمرانی و نظامی دولت مصوب 
بهای عادله اراضی، ابنیه ، مستحدثات، »  یعنیعادله 

تأسیسات و سایر حقوق و خسارات وارده از طریق 
ان و مالک یا مالکین و صاحب (ییتوافق بین )دستگاه اجرا
 متیدر ق یکارشناسان رسم«. حقوق تعیین می گردد

به جنبه عادله آن  ،یعادله ضمن توجه به جنبه اقتصاد
ه توجه داشته باشند. جنب دیارزش عادله( با لی)تحل زین

در باال ذکر شد و جنبه عادالنه با توجه به دو  یاقتصاد
   .شود تیعاو قاعده الضرر ر طیقاعده تسل اریمع
ممر اعاشه منحصر  ایو  یسکن یپانزده درصد اضاف 

بفرد، ذکر شده در الیحه قانونی نحوه خرید و تملک 
های عمومی، عمرانی اراضی و امالک برای اجرای برنامه

در صورت تحقق،  17/11/1358و نظامی دولت مصّوب 
 .شود یبه آن اضافه م صالحیتوسط مرجع ذ

ازار به ب متیعادله با ق متیفوق تفاوت ق فیتعر بنابر
 .است صیوضوح قابل تشخ

عادله در تملک  متیاز ق یکامل تر فیاکنون تعر 
، ارائه  مربوط نیطبق استنباط از قوان ییاجرا یدستگاه ها

سطح  نیعادله عبارت است از: تخم متیشود. ق یم
ق تواف ییکه ممکن است مالک و دستگاه اجرا یمتیق

وجه به ارزش مالک )ارزش مالک، معمواًل کنند، با ت
 ارزش مالک فیبازار است که در تعر متیاز ق شتریب

انون که ق یاراتیو اخت تیداده شده است( و موقع حیتوض
حق  نیسنگ هیسا رایاست )ز دهیبخش ییبه دستگاه اجرا

 یمالک از واگذار یریو ناگز ییتملک دستگاه اجرا
 ارزش لیملکش در معامله وجود دارد(، با توجه به تحل

، عادالنه ارینگارنده( و با توجه به دو مع اتیعادله )نظر
ادله، ع متیکه ق رایو قاعده الضرر، ز طیقاعده تسل یعنی

  .عادله است دیبه ق دیمق
 روز بازار متیروز با ق یارزش عادله  سهیمقا
قابل عرضه به بازار  یکه امکان عرضه کل کاال یزمان

 انیامکان مراجعه آزاد متقاض نیوجود داشته و همچن
بازار  یتعادل متیباشد، آنگاه سازوکار عرضه و تقاضا، ق

هرچه بازار فعال تر و کارآمد  نیکند. بنابرا یم نییرا تع
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بازار  یلتعاد متیتر و گسترده تر و کاال همگن تر باشد ق
ل حاص مت،ی. قتر و شفاف تر است و بالعکس قیدق

 یعرضه و تقاضا طیو شرا ات،یمشخصات، خصوص
 متیاز خود کاال است نه صاحبان کاال. معموالً ق یناش

بازار روزمره است. حال چون  متیمعامالت همان ق
 یکونت)س ازیرفع ن یکاال برا کیمسکن و مستغالت تنها 

هم هست و از طرف  هیسرما یکاال کیو...( نبوده بلکه 
 یژگیبلکه مشخصات و و ستیهمگن ن یکاال کی گرید

و...( وگاهًا  یگی،همسایکیزی،فیتیمتنوع )موقع یها
روزمره مسکن  متیق نیمنحصر به فرد دارد بنابرا

و  تیپرمصرف از شفاف یبا کاال سهیومستغالت در مقا
 متیحال بازه ق نیبرخوردار بوده و درع یدقت کمتر
 کارآمد و ریطه غ. حال اگر بازار مربودارد یگسترده تر

فاف ش ریمربوطه غ متیفعال باشد ق ریغ ایکم فعال و 
 یم یا قهیگسترده تر و سل متیو بازه ق قیدق ریو غ

  .باشد
انتخاب شده  فیتعر یروز بر مبنا یعادله  متیق

طح : سیعنینگارش،  نیمربوطه در ا نیمستنبط از قوان
ه با توجه ب ،ییمالک و دستگاه اجرا نیتوافق ب متیق

 بازار متیاز ق شتریارزش مالک )ارزش مالک، معموالً ب
 داده شده است( حیارزش مالک توض فیاست که در تعر

 ییقانون به دستگاه اجرا که یاراتیو اخت تیو موقع
حق تملک دستگاه  نیسنگ هیسا رایاست )ز دهیبخش
ملکش در معامله  یمالک از واگذار یریو ناگز ییاجرا

)ذکر شده در  یوجود دارد(، با توجه به جنبه اقتصاد
 طیقاعده تسل یعنیعادالنه،  اریباال( و با توجه به دو مع

له عاد دیبه ق دیعادله، مق متیکه ق رایو قاعده الضرر، ز
فعال  ریغ ایکارآمد و کم فعال و  ریغ لیاست. اکثراً به دل

 ریشفاف و غ ریمربوطه غ متیبودن بازار مورد نظر ق
ون بوده و چ یا قهیگسترده تر و سل متیو بازه ق قیدق

شود و امکان مراجعه  یمورد است که عرضه م کیفقط 
و عرضه کننده )مالک( امکان  ستین گرید انیآزاد متقاض
را ندارد.  متیکسب حداکثر منافع و ق یمانور برا

بازار  متیعادله به ق متیبر انطباق ق یلیدل نیبنابرا
ماده واحده  2که طبق تبصره  یی. از آن جاستیروزمره ن

و  یاز مقررات قانون نوساز یقانون اصالح قسمت حهیال

 متیق نییمالک تع»  13/6/1358مصوب  یعمران شهر
قوق ح ریو سا ساتیو مستحدثات و تأس هیو ابن یاراض

 یبایعادله زمان ارز یبها رهیو غ شهیاعم از حق کسب و پ
 ینیمع خیتار یاگر در متن گزارش کارشناس« خواهد بود

 یبایگزارش نشان دهنده زمان ارز خینشده باشد تار دیق
عادله توسط  متیمبلغ ق افتیبوده که معموالً زمان در
 یارزش گذار خیبا تار زمانعرضه کننده )مالک( هم

 مطالب و استدالالت بیترت نی. بدستیعادله ن متیق
  روز متیعادله روز با ق متیتفاوت آشکار ق انگریفوق ب
ارزش امالک تملک  یابیارز یو کارشناس ییاجرا بحث

 روز متیبا ق ییاجرا یشده توسط دستگاه ها
نحوه تقویم ابنیه ، امالک و اراضی مورد نیاز  قانون

در  -ماده واحده » 8/1370/ 28شهرداری ها مصوب 
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 

قیمت روز تقویم و پرداخت شود به  یو اراضی بایست
با الیحه قانونی نحوه خرید و  سهی]نگارنده: در مقا

 یتوافق متی، ق17/11/1358تملک... دولت مصوب 
الیحه قانونی  3اول که طبق ماده  نهیهمچنان به عنوان گز

نحوه خرید و تملک... دولت مصوب 
 نیشده، مورد قبول ا فیعادله تعر متیق17/11/1358

است و در صورت عدم توافق بین شهرداری و  نقانو
مالک ، قیمت ابنیه ، امالک و اراضی بدون ذکر  

الیحه  5تأسیسات و حقوق و خسارات مصرح در ماده 
قانونی نحوه خرید و تملک... دولت مصوب 

ادله  ع متیق یبایستی به قیمت روز به جا 17/11/1358
تصویب  خیاز تار - 7تقویم و پرداخت شود[. ... تبصره 
و آن قسمت از ماده  4و الزم االجرا شدن این قانون ماده 

الیحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و امالک " 5
برای اجرای برنامه های عمومی ، عمرانی و نظامی 

شورای انقالب اسالمی  17/11/1358مصوب  "دولت
که مربوط به نحوه تعیین قیمت عادله الزامی می باشد 

ها لغو می گردد ]نگارنده: از نظر  اریددر مورد شهر
در صورت عدم توافق بین شهرداری و مالک  یکارشناس
بهای عادله روز تقویم اراضی و ابنیه و  ی، به جا
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تأسیسات و حقوق و خسارات مشابه واقع در حوزه 
عملیات طرح بدون در نظر گرفتن تأثیر طرح در قیمت 

روز  به قیمت یتآنها، قیمت ابنیه ، امالک و اراضی بایس
 یاصدی پانزده بر یتقویم و پرداخت شود و مبلغ اضاف

 یلحاظ نم زیملک محل سکونت یا ممراعاشه مالک ن
 حق رینظ یکه حقوق یاست در صورت یهیشود.  بد

ریشه بهای شخم بذر کود و سایر زحماتی که زارع برای 
آماده کردن زمین در زمان سابق متحمل شده است وجود 

مالک و حقوق ا یحق کسب و پیشه، سرقفل ،داشته باشد
الیحه قانونی "موجود در امالک موقوفه همچنان طبق 

 17/11/1358مصوب  "نحوه خرید و تملک ... دولت
 "شود. یعمل م

قانون به دنبال  قانون  زمین شهری مصوب  نیا
تقویم دولت بر اساس  - 9تبصره  - 9ماده »22/6/1366

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 

شد.  بیندارد، تصو باراعت گریکه د« تعیین می گردد....
ن مشکل بود ت،یدر مالک ادیز راتییتغ لیبه دل دیشا

مالک  یو ممر اعاشه بودن ملک برا یسکن ییشناسا
 ازاتیقانون گذار امت ،یدر امالک شهر شتریب یودالل باز

ز ا یکی( را لحاظ ننموده است و ی)پانزده در صد اضاف
 شود آن است که در یم نیکه درحق مالک ییظلم ها

بلغ م افتیشود، تا در یم نییروز  تع متیق یعمل وقت
 دیرغم ق یکشد عل یطول م یادیتوسط مالک زمان ز

 یدر سال ها رانیمهلت سه ماهه در قانون، و چون در ا
امالک مخصوصاً در شهر ها  یها  متیگذشته معموالً ق

 یبابت گاه نیبوده لذا از ا یجهش یو گاه یصعود
 .شود یوارد م یریخسارت جبران ناپذ

 نیانگیروزعبارت است از: م متیتوجه به مطالب باال ق با
ه در روزمر متیق یعنی هیسوق متیهمان ق ایبازار  متیق

بازار آزاد مسکن و  متیق فیمعامالت )در تعر
 کارشناسان هیداده شده است( نه رو حیمستغالت توض

 بازار دارند. همان متیبازه ق نییبه پا لیکه تما یرسم
 زیورد نم نیعادله گفته شد در ا متیق نییگونه که در تع

ر که مالک د نیو ا یتملک توسط شهردار نیسنگ هیسا

 متیندارد، ق یزیگر یملکش به شهردار یعدم واگذار
 یمبلغ نیدهد. بنابرا یقرار م ریبازار را تحت تاث نیانگیم

 .شود یبازار کم م نیانگیم متیاز ق دیق نیبابت ا
 یروز در تملک امالک توسط شهردار متیق نیبنابرا

ابت ب یمبلغ یبازار منها نیانگیم متیعبارت است از ق
 کارشناسان هیرو متیق ای یتملک توسط شهردار دیق

    .بازار دارند متیبازه ق نییبه پا لیکه تما یرسم
از اضافه ارزش مالک  یچند جبران خسارات ناش هر

ان از زم یها ناش متیبازار، تورم در ق متینسبت به ق
مبلغ توسط مالک و...  افتیروز تا در متیق نییتع

 .ماند یم یهمچنان مورد بحث باق
 :بحث

نشان دهنده حرکت قانون گذار در  یهمگ ریز مراتب
قوق ح یو قاعده الضرر و حفظ عمل طیبه قاعده تسل لین

  .حق است یو صاحبان ذ نیمالک
امالک و  مینحوه تقو یدر خصوص طرح قانون -الف
 هیها که ضرورت ارا یدولت و شهردار ازیمورد ن یاراض

از مشکالت بوجود آمده از امالک واقع  یطرح ناش نیا
در پروژه اتوبان نواب و مترو شهر تهران  و توسعه معابر 

طرف  و اعالم طرح با دغدغه کمتر از زیدر شهر تبر
شده توسط  هی]نگارنده: طرح ارا اه یاز شهردار یبعض

 یکوچک و با تخصص کم مثالً شهردار ییدستگاه اجرا
 یبرکار رییتغ ایو  یتملک اراض یشهر کوچک برا کی

آن  ییمقام دستگاه اجرا نیآن توسط باالتر بیو تصو
سط شده تو هیبا طرح ارا سهیشهردار مربوطه در مقا یعنی

خانه وزارت ثالًبزرگ و با تخصص باال م ییدستگاه اجرا
 ییمقام دستگاه اجرا نیآن توسط باالتر بیو تصو یا

ر امو ونیسیمربوطه[ بوده است که کم ریوز یعنیآن 
طرح را  هیارا یمجلس علت اصل یو حقوق ییقضا

حقوق افراد اعالم نموده است که  عییاز تض یریجلوگ
 ازیمورد ن یقانون مختص امالک و اراض نیا تیدر نها

 ازیو شامل امالک مورد ن دهیرس بیتصو هها ب یشهردار
  .باشد یدولت نم

در  یاسالم یچه در مشروح مذاکرات مجلس شورا آن
ورد م یامالک و اراض مینحوه تقو یطرح قانون بیتصو
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 نیقانون زم تیکه در زمان حاکم یدولت و شهردار ازین
 که به مراتب یمنطقه ا متیبه ق یکه امالک شهر یشهر

ها  یروز بازار است، توسط شهردار متیکمتر از ق
 از یشد، مطرح شده است و برداشت بعض یتملک م

 متیز قا شتریروز ب متیبوده که ق نیمحترم ا ندگانینما
ان فقد لیعادله ]نگارنده: به دل متیباشد و ق یعادله م

عادله[ ممکن است  متیجامع از ق یلیو تحل فیتعر
 یقه امنط متیق ادیتفاوت ز ژهیمنطقه باشد به و متیق

 وشفر متیبا ق ییتملک دستگاه اجرا یما به ازا یبرا
م امکان اعال ،ییروز توسط دستگاه اجرا متیامالک به ق

. مثاًل دیامالک مردم را فراهم نما یطرح بدون دغدغه برا
 یساختمان ادار یبرا ییاعالم طرح توسط دستگاه اجرا

 یگرید نیآن در زم یکه امکان اجرا یبمرغو نیدر زم
 یمجلس شورا یامور دفاع ونیسیوجود دارد. کم

 ریاز تفس یریروز را جهت جلوگ متیق فیتعر یاسالم
روز  تمیق» نموده بود که  شنهادیپ نیچن نیا ،یا قهیسل
 یآن مالک بتواند ملک مشابه افتیاست که با در یمتیق

 نیهر چند که ا کند... اعیدر منطقه همان ملک ابت
با  یاز نظر اقتصاد فیتعر نیا یول اورد،ین یرا فیتوص
 یروز بازار( هم خوان یدلتعا متیروز ) ق متیق فیتعر

ا که ب یمتیعادله را ق متیدر مذاکرات ق نیندارد. هم چن
دانسته شده است و  د،یخر یآن بتوان واحد مشابه ا

 متیبوده که ق نیمحترم ا ندگانیاز نما یبرداشت بعض
 یمنطقه ا متیباشد و ق یعادله م متیاز ق شتریروز ب

را  دلهعا متیق یعادله باشد. برخ متیممکن است ق
 میعادله روز دانسته اند و در مورد زمان تقو متیهمان ق

نشده  یآن است بحث ریغ ایکننده روز  نییکه در واقع تع
 .است

 الیحه قانونی نحوه 1ماده قانون الحاق یک تبصره به -ب
های برنامه یخرید و تملک اراضی و امالک برای اجرا

ماده  2/2/1388عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب
در مواردی که اسناد یا اقدامات »واحده ـ تبصره 

مبنی بر مالکیت قانونی )اعم از این  ییدستگاههای اجرا
و حقوقی واگذار شده یا نشده  قیکه به اشخاص حقی

ابطال  ییقضا یاالجرزمباشد( به موجب احکام ال
گردد، دستگاه مربوطه موظف است امالک گردیده یا می

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 

ط ربحکم متعذر باشد دستگاه اجرائی ذی درکنندهصا
د با تأمین اعتبار الزم نسبت به تملک این قبیل توانمی

امالک مطابق این قانون اقدام نماید. در صورتی که حکم 
وقمع صادر شده باشد ید یا قلعدادگاه مبنی بر خلع 

ف دستور توق ییدادگاه مزبور با درخواست دستگاه اجرا
ربط ذی ییرا صادر و دستگاه اجرا زبوراجرای حکم م

ت شش ماه از تاریخ صدور موظف است ظرف مد
دستور موقت نسبت به پرداخت یا تودیع قیمت روز 

، در واقع یتبصره الحاق نیا« امالک یادشده اقدام نماید.
تعیین تکلیف اراضی واگذاری دولت و نهادها مصوب 

مجمع تشخیص مصلحت نظام که در  15/12/1370
عادله  متیموات تملک شده که از ق یعوض اراض وردم
 یدر مورد اراض یعنیدور بود ) اریروز بازار بس متیق ای

پانصدم تا  کیکه به مردم واگذار شده اند حدود  یموات
که به مردم واگذار  یموات یهزارم، و در مورد اراض کی

ده پنجاهم( را فسخ نمو کیتا  ستمیب کینشده اند حدود 
روز بازار را به عنوان عوض قرار داده  متیاست و ق

 .است
ر نظر شورای محترم نگهبان به شماره اظها -ج

 :8/7/1386مورخ  22818/30/86
/د مورخ 178866/10به نامه شماره  عطف

مبنی بر » یاسالم یمجلس شورا21/11/1385
( قانون 50( ماده )9درخواست اظهار نظر درباره بند )

، موضوع در 10/12/1351برنامه و بودجه کشور مصوب 
بان مورد بحث و شورای نگه 4/7/1386جلسه مورخ 

بررسی قرار گرفت و نظر شورا به شرح زیر اعالم 
: اطالق جواز استفاده نمودن دولت از اراضی گرددمی

مذکور خالف موازین شرع دانسته شد زیرا شامل اراضی 
حق شرعی که طبق ضوابط شرعی دارای مالک یا ذی

گردد و لذا اطالق جواز استفاده بدون باشد نیز میمی
حق در فرض عدم وجود ضرورت مالک یا ذیرضایت 

. البته قوانین مصوب شدبامبیحه خالف موازین شرع می
پس از پیروزی انقالب اسالمی که شامل این موارد 
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شود الزم است مورد توجه قرار گیرد. همچنین عدم می
پرداخت وجه در مواردی که عیناً یا منفعتاً مشمول ضمان 

ه طبق ضوابط شرعی مالک باشد. مانند مواردی کید می
 ضمانداشته باشد ـ خالف موازین شرع بوده و موجب 

  .گردمی
الحاقی به آیین دادرسی دیوان عدالت  53اعمال ماده  با

 23/1/1389پرونده در جلسه  1384اداری مصوب 
هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با حضور رؤسا، 

و  البدل شعب دیوان بررسیمستشاران و دادرسان علی
پس از بحث و تبادل نظر با اکثریت آراء بـه شرح آتی 

  :ایندنممبادرت بـه صدور رأی می
هیئت عمومی دیوان عدالت اداری نظر به اینکه به  رای

موجب الیحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و 
های عمومی، عمرانی و نظامی امالک برای اجرای برنامه

ها و ارتخانه، دولت، وز17/11/1358دولت مصوب 
های دولتی اعم از اینکه شمول مؤسسات دولتی، شرکت
اشد نام یا تصریح نام باشد یا نب رقانون بر آنها مستلزم ذک

ها مکلف به پرداخت بهای عرصه و اعیان و شهرداری
اند و به موجب نظریه شماره مورد تملک گردیده

شورای محترم نگهبان،  8/7/1386مورخ   22818/30/86
 1351قانون برنامه و بودجه مصوب  50ماده  9بند 

 ئتخالف موازین شرع اعالم شده است، لذا آرای هی
مورخ  60هایعمومی دیوان عدالت اداری به شماره

، که بر خالف 21/5/1380مورخ  173و  17/4/1374
اند، مغایر موازین شرعی الذکر انشاء گردیدهشرایط فوق

به آیین دادرسی  الحاقی 53تشخیص و به تجویز ماده 
  .گردندنقض می 1384دیوان عدالت اداری مصوب 

اظهار نظر شورای محترم نگهبان به شماره  -د
ا درفرض از بین رفتن 15/9/1386مورخ  24125/30/86

 باشد پرداخت یمال فروخته شده درصورتی که مال مثل
قیمت آن خالف موازین شرع است، بلکه باید مثل آن 

د اگر قیمتی باشد باید قیمت واقعی به مالک پرداخت شو
کارشناسی مگر اینکه قیمت  یمتآن پرداخت شود نه ق

  .کارشناس مطابق قیمت واقعی باشد

قضات  -10/4/77اکثریت قریب به اتفاق )مورخ  نظریه
دادگستری استان تهران(، در موردی که مالک مبلغی را 

 6تحت عنوان سرقفلی از مستأجر گرفته باشد )صدر ماده
( هنگام تخلیه مستأجر حق مطالبه 1376قانون سال 

سرقفلی به قیمت عادله روز را دارد و به لحاظ عدالت 
با دریافت سرقفلی، محل بتواند  مستأجراجتماعی 

 یت ممنوط به پرداخ هیتخل جتاًیدیگری را تهیه نماید. نت
آمده  1نظریه، طبق آن چه در مرجع  نیهر چند ا« باشد.

است، خالی از اشکال نیست زیرا اگر منظور تهیه محل 
مشابه باشد، در صورتی که مستأجر دارای حق انتقال به 

از مراجعه  غیر نباشد و یا شروط ضمن عقدی مانع
آزادانه مستأجر به بازار آزاد شود، در این صورت حق 

 معموالً مالک رایز ستین یروز سرقفل متیمستاجر، ق
برای موافقت مبلغی به عنوان حق مالکانه طلب می نماید 
و اگر توافق نشود دادگاه )کارشناسان رسمی( ارزش 

ین در ا یسرقفلی را تعیین می نمایند و ارزش سرقفل
به دلیل محدودیت )مراجعه به بازار آزاد توسط حالت 

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 

 یافتیداشته باشد، در ریبود و اگر مستاجر حق انتقال به غ
وجود  لیبه دل یخواهد بود ول یوز سرقفلر متیاو ق

نقل و انتقاالت، در عمل بر خالف نظریه  نهیمالیات، هز
اکثریت قریب به اتفاق )قضات دادگستری استان تهران( 
مستأجر قادر به تهیه واحد مشابه نخواهد شد. البته ناگفته 

خود را تحت  شینماند که چون مستاجر با اراده خو
قانون رابطه موجر و مستاجر قرار داده است، عدم  یالو
داکثر ح یعنیاست ) ریپذ هیمشابه توج یسرقفل هیته
 متیکه کمتر از ق یروز سرقفل متیمستاجر ق یافتیدر

 یمشابه م یسرقفل هیته یبرا یمبلغ یعادله به معنا
چون  ییاجرا یباشد(. اما در مورد تملک دستگاه ها

در طرح قرار گرفتن  یا هادگونه نقش و ار چیمالک ه
ه عادل متیق افتیملکش نداشته لذا مالک مستحق در

 هیته یروز بازار( برا متیاز ق شیمبلغ الزم )ب یعنیروز 
 هراناکثر قضات استان ت هینظر نیملک مشابه است بنابرا
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به لحاظ عدالت اجتماعی مستأجر )نگارنده: مالک( 
وز(، عادله ر متیبتواند با دریافت سرقفلی )نگارنده: ق

 نیا دیمحل )نگارنده: مشابه( دیگری را تهیه نماید مؤ
 .مطروحه است دگاهید
 .شود یم هیارا ریز شنهادیتوجه به مطالب باال پ با
  :شنهادیپ
 یریجلوگ یتوجه به مطالب مطرح در بحث باال برا با

 ییاجرا یدستگاه ها یابیو عدم دست نیاز ظلم به مالک
اده نه نیا نهیبه صیارزان که باعث عدم تخص نیبه زم
ارزش  لیاست و مطالب مطرح شده در تحل متیپر ق

 یدر طرح بافت ها یعادله و تجربه عدم تملک دولت
 نیحقوق مالک تیدر رعا رفرسوده و دغدغه قانون گذا

و قاعده  هیجهات شرع تیحق و رعا یو صاحبان ذ
نظر است که لزومًا  نیا دیو قاعده الضرر مو طیتسل

 نیبلکه ا ستیدر جهت منافع عموم ن یتملک دولت
 ییکند که در اکثر موارد دستگاه اجرا یرا مطرح م دگاهید
مصوب را  یطرح ها نیزم یهمانند بخش خصوص زین

مگر در موارد  دینما هیاز بازار آزاد ته یبه طور عاد
 ایو  نیکردن زم قهیکه امکان مضا یو موارد یاظطرار

 ریوجود دارد به شکل ز نیتوسط مالک یرانت خواه
 :شود یم شنهادیپ

تملک  نیو ضوابط استفاده از قوان طیشرا -الف
 ییاجرا یدستگاها

 حهیتملک طبق ال یو ضوابط الزم برا طیعالوه بر شرا 
، قانون 1358انقالب مصوب  یشورا دینحوه خر یقانون

 ییرامقام دستگاه اج نیتر یباالتر از عال یونیسیگذار کم
مجاز  یکوچک( را برا یدر مورد شهر ها ژهی)به و

 یدر استفاده از قانون تملک برا ییشمردن دستگاه اجرا
 امالک قهیرفع مضا یطرح و برا ازیمورد ن نیزم نیتام

 ینیب شیاتمام طرح ها پ ایانجام  یبرا نیتوسط مالک
 استفاده یاظطرار یطرح ها یبرا ونیسیکم نی. ادینما

کل امالک مصوب را مجاز  یبرا یاز قانون تملک دولت
از امالک  یطرح ها در صد مشخص هیدانسته و در بق

رفع  ی)برا یالباق یو برا یتوافق قیرا به طر ازیمورد ن
جهت اتمام پروژه(، دستگاه مربوطه را مجاز به  قهیمضا

صورت عدم  نی.در ادینما یاستفاده از تملک دولت

 یم پروژه  باعث  هیدر بخش اول یز تملک دولتاستفاده ا
 یشفاف تر شود و در مابق ایها کشف و  متیشود تا ق

ست ا شدهصادر  یپروژه که مجوز استفاده از تملک دولت
 متیق نییها، در صورت تع متیبه واسط شفاف شدن ق

ه شده ب نییتع یها متیق ،یتوسط کارشناسان رسم
شفاف  لیتر خواهد شد. چه بسا به دل کیعدالت نزد

 یو دستگاه ها نیمالک نیها، توافقات ب متیشدن ق
 یمراحل طوالن یبه ط یازیسهل تر شده و ن ییاجرا

عث نه تنها با جهیدر نت ونباشد  یحقوق قیتملک از طر
کوتاه تر شدن پروژه ها خواهد شد بلکه نظر قانون گذار 

 .رده خواهد شدبرآو زیعادله است ن متیکه همانا ق
 عوض تملک -ب
طبق آن چه گذشت  شتر،یبه عدالت هر چه ب لین یبرا
ها به علت عدم  یشهردار ازیمورد ن یامالک شهر یبرا

به اطالعات موثق در مورد ارزش مالک )از  یدسترس
مالک، ممر اعاشه مالک و...( عوض  یمحل سکنا لیقب

 نهیهز یبرا یروز بازار به عالوه درصد متیتملک ق
دفترخانه  نهیهز ات،یلما لیملک مشابه از قب دیخر

طبق قانون  ،یمالک خصوص یاضافه برا %5و...)مشابه 
 ی( مقرر گردد و برا1334برنامه هفت ساله دوم مصوب 

به ارزش  لیعادله روز که متما متیق یشهر ریامالک غ
، روز بازار متیعالوه بر ق یعنیمالک است، مقرر گردد، 

د... ینحوه خر یقانون حهیطابق الخسارات و حقوق م
 د،یخر نهی، از جمله هز1358انقالب مصوب  یشورا

مالک، ممر اعاشه  یسکنا یبرا یمطلوب ساز نهیهز
 %5مربوط به مالک )مشابه  یارزش ها ریمالک و سا

محل  یاضافه برا %10،یمالک خصوص یاضافه برا
ممر اعاشه مالک، طبق  یاضافه برا %15مالک،  یسکنا

شامل  زی( ن1334قانون برنامه هفت ساله دوم مصوب 
 لیامالک و تما متیشود. هر چند بازه گسترده ق

 نیکف بازار در تام یها متیبه ق یکارشناسان رسم
 .بحث و تامل دارد یخود جا نیحقوق مالک
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و آلودگی محیط زیست آن یمریو پل یمیپتروش عیصنا

 
 شناسه مدخل

 طیبر مح یمریو پل یمیپتروش عیصنا یآلودگ
ر د یدیدر چهار دسته شامل انواع فاضالب تول ستیز

 اک،یهوا شامل گاز آمون یمختلف، آلودگ یواحدها
اوره و  بندیبخارات برج اوره، گرد و غبار واحد بسته

 هایبخش یصوت آلودگی ها،دودکش یگاز خروج
قرار  یسمختلف و موا زائد جامد خطرناک مورد برر

 اند.-ذکر شده زیهرکدام ن ندهآالی عوامل و اندگرفته

محصوالت صنایع پلیمری و پتروشیمی هر یک 
ز که اشوند شامل مییی ایمیاز مواد ش یگروه بزرگاز 

 ایمحصوالت  نی، ااندشدهاستخراج  یعینفت و گاز طب
ه عنوان و ب میرمستقیبه صورت غ ای میبه صورت مستق
به عنوان  شوند و معموالًیم دیتول یمحصوالت جانب

محصوالت  دیتول شوند.یمحسوب م یتجار یکاالها
درصد از نفت و  5به حدود  ازیدر هر سال ن یمیپتروش

 . ]2و  1[ در کل جهان دارد یدیگاز تول

امروزه محصوالت صنایع پلیمری و پتروشیمی 
با توجه به خصوصیات منحصر به فرد خود، نقش بسیار 

محصوالت کنند. برای مثال مهمی را در زندگی ایفا می
 یبرهایف مر،یمانند پل عیاز صنا یاریدر بس یمیپتروش

ها، ندهیصابون و انواع شو ک،یانواع پالست ،یمصنوع
 ،ییایمیش یکودها ،ییها، محصوالت داروحالل

محصوالت ضد آفت، مواد منفجره، انواع رنگ، کفپوش 
 .رندیگیمورد استفاده قرار م یکار قیو مواد عا

انند م یزیدر محصوالت متما یحت ییایمیمحصوالت ش
 ل،یومبات ق،یچمدان، قا ،یسترایپول یهالباس ن،یریآسپ
کاربرد دارند.  زیضبط و نوارها ن یهاسکید ما،یهواپ

-های این صنایع در سه طبقه اصلی زیر قرار میفراورده

 :]1[گیرند 

 
 

-کودهای شیمیایی )اوره، نیترات، آمونیوم، دی -

 فسفات آمونیوم و غیره(

های پلیمری )پالستیکها، الستیکها، الیاف فراورده -
 یره(مصنوعی و غ

 ها و غیره(مواد شیمیایی )اسیدها، حالل -
 کاربرد محصوالت پلیمری و پتروشیمی

صنایع پلیمری و پتروشیمی مسئول تولید 
بسیاری از محصوالتی هستند که به صورت روزمره 

 عیصناگیرند. این محصوالت در مورد استفاده قرار می
 عیو صنا یکشاورز عیصنا ،یداروئ عیصنا ،ییغذا

توانند یمحصوالت م نیهستند. ا دیمف اریبس یتکنولوژ
حالل ها، رنگ  مرها،یپل ،ییمایدر ساخت انواع کود ش

به کار  یشیو مواد آرا ندهیها، حشره کش ها، مواد شو
-روان یهامواد به عنوان سوخت و روغن نیروند. ا

 یمصارف صنعت ریو سا یسازدروکننده در صنعت خو
 .]3[ رندیگیمورد استفاده قرار م

و  لیگازوئ ن،یمانند بنز یمیپتروش محصوالت
واع ان دیقابل توجه تول شیافزا لیها به دلروغن ریسا

 .[4] مواجه هستند یریچشمگ اریبس شیخودرو با افزا
ممکن است به عنوان  نیهمچن یمیمحصوالت پتروش

 صنایع ،ییمحصوالت دارو ،ییمواد غذا دیروغن در تول
 .رندیمورد استفاده قرار گ یدنیو نوشغذایی 

از محصوالت  گریمهم د اریبس استفاده
 یکخورا یبه عنوان نگهدارنده و مواد افزودن یمیپتروش
 زانیم شیاست که باعث افزا ییمواد غذا دیدر تول

که  یشیاست. مواد آرا یمحصوالت کنسرو یتازگ
 وانواع عطر و ادکلن جز زیروغن هستند و ن یحاو

 .]4[باشند می یمیمحصوالت پتروش

 مردان دیسع    

  تهران استان ستیز طیمح ۀرشت یدادگستر یکارشناس رسم
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 اکثرکه در  یکیالست ریپذانعطاف یهاکفش
اده مورد استف بیتوانند بدون آسیم ییآب و هوا طیشرا

-یم دیتول یمیتوسط محصوالت پتروش رند،یقرار گ
ز ا یکی زیمتفاوت ن هایی دارای ویژگیهاشوند. رنگ

هستند.  یمیمحصوالت پتروش یکاربردها نیترمهم
 دیولاست در ت یمیاز محصوالت پتروش یکیکه  لنیات
فاده مواد مورد است ،ییمواد غذا یبندبسته ،یعکاس لمیف

ده مورد استفازباله  یهاسهیدر صنعت ساخت و ساز و ک
 .]4و  3[گیرند قرار می

های محیط زیستی صنایع پتروشیمی و آلودگی
 پلیمری

ی میپتروش ایعصنو مزایای  با وجود موارد کاربرد
 اتتوانند یم ، این صنایعروزمره یدر زندگ پلیمریو 

خطرناک باشند. اکثر  محیط زیست یبرازیادی اندازه 
مورد استفاده یا تولیدی در صنایع  ییایمیمواد ش

 ،شوندیمنتشر م در محیط که یوقتپتروشیمی و پلیمری 
و  ببر هوا، آ یاثرات نامطلوبتوانایی این را دارند که 

 .گذارند برجای خاک

مهمترین اثرات محیط زیستی صنایع پتروشیمی 
باشد. و پلیمری، آلودگی آب، خاک، هوا و صدا می

-های احتمالی صنایع پتروشیمی را میمهمترین آلودگی

 :]5و  4[توان شامل موارد زیر دانست 

 ها؛زایی و سمیت زیاد فاضالبسرطان -

العاده زیاد نظیر زایدات خطرناک با سمیت فوق -
 کلرین؛

بلیت انفجار، اشتعال و سمیت در فرایندها و قا -
های شیمیایی تولید مواد با خاصیت واکنش

 سریع؛

های هوا شامل اکسیدهای گوگرد، انتشار آالینده -
 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.

 یمریی و پلمیالت پتروشوصحم یآثار منف بروز
 ،پذیردصورت  یمختلف یهاممکن است به روش

 دهیبلع ایپوست جذب شوند  قیممکن است از طر
ع تجم قیانسان را از طر یزندگ نیمواد همچن نیشوند. ا

اعصاب و  ،یمغز بیآس جادیها و اها و ارگاندر بافت
سرطان، آسم و اختالالت  ،یکبد، نواقص مادرزاد

کنند. سوزش پوست، زخم معده، یم دیتهد یمونهور
 .ستنده یمنف راتیثأت نیاز آثار مزمن ا زیآماس پوست ن

 

 فاضالب تولیدی صنایع پتروشیمی و پلیمری

صنایع پتروشیمی و پلیمری به نوبه خود دارای 
های و فرآوردهواحدهای مختلف تولید محصوالت 

 و نفتی هستند که هر کدام طی فرایند تولید، پساب
حاوی انواع مواد شیمیایی و نفتی تولید  فاضالب

های مختلف جداسازی فیزیکی، نمایند که از روشمی
دی گیری از تصفیه بیولوژیکی، تا حدوشیمیایی و یا بهره
این بخش به دلیل  شوند. کلیه صنایعاز آب جدا می
پیچیدگی  به مقدار بسیار زیاد، تولید فاضالب

گران بودن هزینه ساخت و  های تصفیه،ستمسی
های نفتی و نگهداری آنها و ضمناً پایداری آلودگی

صدماتی که تخلیه فاضالب واحدهای صنعتی مزبور به 
سبب شده که  کنند،منابع آبی و محیط زیست وارد می

 5[یکی از مهمترین منابع آلوده کننده محسوب گردند 
 .]7و 

به صورت ذیل  عآلودگی این بخش از صنای
 گردند:خالصه می

 سیانور، آلودگی شیمیایی: آمونیاک، فنل، -1
هیدروکربورهای سبک،  ،سنگین فلزات فسفر،

 ؛pHهیدروکربورهای سنگین، تغییرات 

مواد معلق، آلودگی فیزیکی: چربی و روغن،  -2
 و بو؛ درجه حرارت و رنگ
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آلودگی بیولوژیکی: باال بودن میزان اکسیژن  -3
( و اکسیژن مورد نیاز 1CODمورد نیاز شیمیایی )

 (.2BODبیولوژیکی )

، در منابع پذیرنده آب این صنایع فاضالب تخلیه
ایجاد  بطور کلی باعث از بین رفتن حاصلخیزی خاک،

گردد، در آبزیان و حتی حیات وحش می مسمومیت
همچنین موجب کاهش شدید اکسیژن محلول در آب و 

 شود.جلوگیری از تبادل اکسیژن اتمسفر و محیط آبی می

ترین منابع تولید فاضالب در صنایع عمده
 :]2و  1[پتروشیمی و پلیمری شامل موارد زیر هستند 

 ها؛کنندهپساب خنک -

 پساب کارخانه سودااش؛ -

 پساب واحد کلر آلکالی؛ -

 پساب واحد آمونیاک؛ -

 پساب واحد تصفیه آب؛ -

 پساب واحد اوره؛ -

، گوگردگیری و COپساب بخش جذب گاز  -
 کراکینگ؛

 پساب واحد اسید نیتریک؛ -

 پساب واحد نیترات امونیوم؛ -

 پساب شستشو؛ -

 فاضالب بهداشتی؛ -

ک اتیلن سبپساب ناحیه پلیمری در واحدهای پلی -
 و سنگین؛

 د پلی بوتادین رابر؛پساب واح -

 پساب واحد بوتن؛ -

 پساب واحد استالدئید؛ -

 های سطحی.رواناب -

 

 آلودگی هوا

                                                        
Chemical Oxygen Demand 1 
Biochemical Oxygen Demand 2 

 یی و پلیمرمیپتروش صنایعحاصل از  یبخارها
و  یحلقو یهادروکربنیاز ه یمتنابه ریشامل مقاد

 ،یمواد فعال سطح ،یها، مشتقات فلزفنول ک،یآرومات
 .شودیم ییایمیمواد ش ریو سا کیلنینفت دیاس دها،یسولف
در  یمواد سم ،نهیربهیغ شیپاال یهاستمیس لیبه دل

ود وج یمیتروشمحصوالت پ دیحاصل از تول یبخارها
 یشود که هم برایم نیز آب یدارد که منجر به آلودگ

 اریانسان بس یزندگ یو هم برا ییایجانوران در یزندگ
 .]6و  5[ خطرناک هستند

صنایع پتروشیمی کننده هوا در منابع عمده آلوده
)به ویژه در واحدهای آمونیاک و اوره( شامل 

 باشند:پارامترهای زیر می

 گاز آمونیاک؛ -

بخارات و گرد و غبار خروجی از باالی برج  -
 اوره؛

 بندی اوره؛گرد و غبار در واحدهای بسته -

، XSOها شامل گازهای خروجی از دودکش -
XNO ،2O ،2CO  وCO. 

وا در صنایع پتروشیمی و های هنقاط انتشار آالینده
ها، مخازن ها، فلنجها، شیرفلکهپلیمری شامل پمپ

ا و هذخیره، عملیات بارگیری و تخلیه، فلرها، دودکش
 باشد.غیره می

 دیع تولمناب نیاز مهمتر یکی یمیپتروش ایعصنهمچنین 
 ولئمس این گازها کههستند  یاصل یاگلخانه یگازها

 یعاصن یمنف راتیثأت ریهستند. سا نیگرم شدن زم
 نی: از بعبارتند از ستیز طیبر مح ی و پلیمریمیپتروش

 هریهوا و غ یآلودگ ،یدیاس یهااوزون، باران هیرفتن ال
]6[ . 

 آلودگی صوتی

 ،یمریی و پلمیپتروش عیبه صنا کیمناطق نزد در
 یصوت یمنتشره باعث آلودگ یسطح صداها شیافزا

 ت،یسردرد، آزار و اذ شیشود که منجر به افزایم
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 ،یحوصلگیاسترس، ب ،یو روح یمشکالت جسم
از حد،  شیاضطراب ب د،یشد تیخشم، حساس

-یم نیز زیآمخطرناک و خشونت یرفتارها ت،یعصبان
ترین آلودگی صوتی ایجاد شده توسط . عمدهشود

صنایع پتروشیمی و پلیمری صدای ناشی از کمپرسورها 
 .]1[باشد میو صدای ناشی از بخش فلرینگ 

 مواد زائد جامد

مهمترین مواد زائد جامد در صنایع پتروشیمی و 
توان پسماندهای خطرناک به شمار آورد پلیمری را می

توانند باعث که به دلیل وجود بقایای نمک در آنها می
شوری منابع آبهای سطحی و زیرزمینی و خاک در 

های تلنبار و دفن شوند. دفن غیراصولی محل
ترین موارد است پسماندهای دارای جیوه یکی از شایع

که در زمان وزش باد، وجود رواناب و یا در زمان حمل 
و نقل یا نگهداری غیرفنی باعث ایجاد خطرات جدی 

 شود. برای افراد و محیط زیست می

 ماندهیخاک ممکن است در اثر مواد باق یآلودگ
، ناکخطر عاتیضا یشامل برخ شیپاالفرایندهای از 

تانک و لجن حاصل  ریکک، ز یغبارها ای زورهایکاتال
لیمری و پ یمیپتروش صنایعباشد.  دیتول فرایندهایاز 

و  یتسیرفتن تنوع ز نیممکن است باعث از ب نیهمچن
 .]8و  1[ دنشو ستمیاکوس بیتخر

ی میکه در محصوالت پتروش کیآرومات باتیترک
 یهاندهیآال نیاز مهمتر یکیوجود دارند  و پلیمری

هستند که ممکن است از محل تراوش  ستیز طیمح
 اتعیها، ضاندهیو آال یصنعت عاتینفت، ضا یعیطب

ال زغ دیحاصل از تول عاتینفت، ضا رهیمربوط به ذخ
 ریسا و ی و پلیمریمیپتروش یصنعت یهاندهیسنگ، آال

 .]7[ نفوذ کنند عتیها در طبندهیآال

-لفنیبی یکی دیگر از پسماندهای خطرناک مواد
( هستند و نوع آن با مقدار 3PCBکلرینه )های پلی

شود. این ماده یکی کلرات موجود در آن مشخص می
باشد. یکی از ( می4POPاز مواد آالینده پایدار آلی )

-به وضوح در آن وجود دارد روغن PCBمواردی که 

باشد که به جهت عایق بودن در مقابل های آسکارل می
-الکتریسیته از آن در ترانسفورماتورها، خازنحرارت و 

ی پذیرگردد. به علت عدم تجزیهها و غیره استفاده می
تواند خطرات این ماده می PCBو پایداری بسیار باالی 

های جانوری و بسیار زیادی برای محیط زیست، گونه
های حاصل از همچنین انسان داشه باشد. همچنین لجن

امد جا شده و پسماندهای نیمههای احیپساب کاتالیست
جزء پسماندهای خطرناک تولیدی در صنایع پتروشیمی 

 . ]7[باشند و پلیمری می

عوامل آالینده در صنایع پتروشیمی و پلیمری در 
اند:اشاره شده 1جدول 

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

 عوامل آالینده واحدهای مختلف هاانواع آالینده

 هاکشکرومات، میکروب هاکنندهپساب خنک فاضالب

 ها، نمک طعام و شیر آهک، مواد معلقکلرور کلسیم، کربنات واحد کلرور کلسیم

 طعام و شیر آهک، مواد معلق و بار آلی ازتهها، نمک کلرور کلسیم، کربنات واحد سودااش

 جیوه، شوری واحد کلر آلکالی

 مواد آلی ازته، آمونیاک، روغن و فلز مس واحد آمونیاک

                                                        
Polychlorinated Biphenyl 3 
Persistent Organic Pollution 4 
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 هابا نوسان زیاد، نیترات و نمک pH واحد تصفیه آب

 بار آلی ازته و آمونیاک واحد اوره

 پایین pHبار آلی ازته، آمونیاک و  واحد اسید نیتریک

 مواد ازته و آمونیاک باال واحد نیترات آمونیوم

 ، فلزات سنگین، کلرور و مواد محلولpHترکیبات ازته،  فاضالب نشتی

 ، نیترات و کلیفرمBOD فاضالب بهداشتی

 تیتانیوم، فلزات سنگین، جامدات محلول اتیلنواحد پلی

واحد پلی بوتادین 
 PBRرابر 

 بنزن، حاللها

 آلومینیوم، تیتانیوم و منیزیم بوتن واحد

 کلرواستالدوئید، کلرید مس واحد استالدئید

 گرد و غبار و بخارات واحد اوره های هواآالینده

 گاز آمونیاک عموم واحدها

 CO ،2CO ،2O ،XNO ،XSO ،3NH دودکشها

 بقایای نمکها، جیوه و کلرین عموم واحدها پسماندهای خطرناک
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تیریمد یحسابدار یمبان یبررس

 مقدمه :

ه چند دهه گذشت یط یعلم و فناور عیسر یها شرفتیپ
 یسو و گسترش موسسات و شرکت ها کیاز 

 یاز سو یو خدمات ی، بازرگان ی، صنعت یتجار
ضرورت تکامل و توسعه دانش  گرید

 رانیمد یازهایبه ن یپاسخگوئ یبرا یحسابدار
ه نمود دیرا تشد رندگانیگ میسازمان ها و تصم

تعداد شرکت ها  شتهگذ یاست . در دوران ها
و  دهیچیپ یو موسسات به صورت امروز

تعداد معامالت و  یگسترده نبودند و از طرف
آن ها به اندازه معامالت و  یحسابدار اتیعمل
نبود. بعد از انقالب  یفعل یمال یدادهایرو

انبوه و گسترش بازار  داتیو تول یصنعت
 نیب دیطرف و رقابت شد کیمعامالت از 

ضرورت  گرید یو تجار از سو دکنندگانیتول
 نینو یها وهیش نیو تدو یتکامل حسابدار

ضرورت بوده است . در عصر  کی یحسابدار
ت ثب اتیعالوه بر انجام عمل یسابدارح یکنون

معامالت قابل اندازه  صیو تلخ ی، طبقه بند
ار ابز کی، به عنوان  یدر قالب واحد پول یریگ

 و یریگ میتصم یزیبرنامه ر یبرا تیریمد
مل سازمان ع اتیکنترل بهتر و اثر بخش تر عمل

ان به عنو تیریمد یحسابدار ستمی.س دینما یم
اده از با استف تیریمد یاطالعات ستمیس نیمهمتر

 متیق یو حسابدار یمال یاطالعات حسابدار
 هژیو یها کیتمام شده و کاربرد روش ها و تکن

اقتصاد خرد ، پژوهش  یو استفاده از مدل ها
 ، اطالعات و ارقام را  اتیاضی، آمار و ر یاتیعمل

 
 یصمت یبرا یینموده و به عنوان مبنا لیو تحل هیتجز

 .  دینما یفراهم م رانیآگاهانه مد یریگ

 یحسابدار  1 تیریمد ی: حسابدار یدیکل یها واژه
درون  4 یبرون سازمان 3 یریگ میتصم 2 یمال

 5 یسازمان

 :  تیریمد یحسابدار فیتعار

 دگاهیاز د تیریمد یاز حسابدار یمتعدد فیتعار
 حرفه بعمل آمده است :  نیا نیمتخصص

کند  یم انیب لزیحسابداران خبره انگلستان و و انجمن
که بتواند شرکت را  یکه هر شکل حسابدار

تواند در  ی، م دینما  ییو راهنما تیکاراتر هدا
 باشد .  تیریمد یارتباط با حسابدار

ا ر تیریمد یحسابدار کایخبره آمر یحسابدار انجمن
 یبرا یآمار یها کیتکن یکاربرد حسابدار

 یاطالعات طراح ریو تفس هیمقاصد خاص و ته
 ییرا در حداکثر نمودن کارا تیریشده ، که مد

 فی، تعر دیآن کمک نما یو فرموله نمودن اجرا
 نموده است . 

را  تیریمد ی، حسابدار کایآمر یحسابدار انجمن
 یزیطرح ر یالزم برا میشامل روش ها و مفاه

شرکت و کنترل از  لیموثر و انتخاب بد یکارها
 انیب ییاجرا اتیعمل ریو تفس یابیارز قیطر

 نموده است . 

را  تیریمد ی، حسابدار تیریحسابداران مد انجمن
،  ی، جمع آور یری، اندازه گ صیتشخ ندیفرا

 یراسخ نیجمال الد    

  یو حسابرس حسابداری رشته ، هرمزگان استان،  یدادگستر یکارشناس رسم
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 یلکنترل داخ یابیو ارز ری،تفس هی، ته لیتحل
از  نانیو اطم نیتام یسازمان برا یها تیفعال

 . نموده است فی، تعر هیاستفاده مناسب از سرما

( ،  IFACحسابداران )  یالملل نیب ونیفدراس
زه ، اندا صیتشخ ندیرا فرآ تیریمد یحسابدار

و ارتباط  ری، تفس می، تنظ لی، انباشت ، تحل یریگ
برنامه  ی( که برا یاتیو عمل یاطالعات ) مال

و کنترل سازمان و حصول  یابیارز یزیر
و نحوه استفاده از منابع  یاز حسابدار نانیاطم

 .نموده است فیتعر رانیمد ازیمورد ن ومربوط 

( به عنوان  CIMAحسابداران خبره )  موسسه
 تیریمد یحسابدار یالملل نیمرجع ب نیبزرگتر

 اصول یریرا بکارگ تیریمد ی، حسابدار ایدن
خلق ، حفظ ،  یبرا یمال تیریو مد یحسابدار

 نعفانیارزش در نظر ذ شیو افزا یساز رهیذخ
 ای یدولت یانتفاع ریغ ای یانتفاع یسازمان ها

 است . مودهن فیتعر یخصوص

 یم انی( ب AICPA) کایآمر یحسابداران رسم موسسه
در عمل به گسترش  تیریمد یدارد که حسابدار

 انجامد :  یدر سه حوزه م

 تیریمد ینقش حسابدار ی: ارتقا یراهبرد تیریمد-1
 در سازمان . یراهبرد کیشر کیبه عنوان 

 یریگ میعملکرد : توسعه عملکرد تصم تیریمد-2
 عملکرد سازمان .              تیریکسب و کار و مد

 وهی: مشارکت در چارچوب ها و ش سکیر تیریمد-3
و  تیری، مد یری، اندازه گ ییشناسا یها برا

 ها . سکیر یگزارشگر

 یگردد که داده ها یفوق مشخص م فیتعار از
 لیحلو ت هیو تجز ی، ثبت ، طبقه بند یحسابدار

 یبرا دیاز آن اطالعات مف تیریگردد ، تا مد یم
 میشرکت و تصم یجار اتیعمل یزیبرنامه ر

مناسب استفاده نموده و سازمان را به  یریگ
 شده برساند . ینیب شیاهداف پ

 نی: مهمتر تیریمد یحسابدار فیو وظا اهداف
 یم ریبشرح ز تیریمد یحسابدار فیوظا

 باشد:

 ی: حسابدار ینمودن اطالعات حسابدار هیته-1
 بناء شده یاطالعات حسابدار هیبر پا تیریمد

نمودن داده ها  یو طبقه بند یاست .جمع آور
 یاست .حسابدار یواحد حسابدار هیاول فهیوظ
مورد  ،اطالعاتیاز اطالعات حسابدار تیریمد

 یم هیرا ته تیریسطوح مختلف مد یبرا ازین
 یآمده از حسابدار ستکند. اطالعات بد

مهم سازمان مورد  ماتیتصم یبرا تیریمد
 .ردیگ یاستفاده قرار م

 هیعلت ها  و معلول ها : بعد از ته لیو تحل هیتجز-2
 ینهائ جهینت انیمانند سود و ز یمال یصورت ها

 کی تیریباشد . حسابدار مد یم انیز ایسود 
را  انیز ایرود و علل سود  یقدم به جلوتر م

 عوامل ریدهد. تاث یقرار م یمورد بحث و بررس
 نگوناگو یها نهیمانند هز انیز ای یبر سود ده

عوامل در  ری، فروش و سا یجار یها یی، دارا
ار قر لیو تحل هیمورد تجز تیریمد یحسابدار

 .ردیگ یم

فنون  تیریمد یکاربرد فنو ن خاص : حسابدار-3
 یحسابدار یبتواند داده ها نکهیا یرا برا یخاص
 نیدهد . ا ی، مورد استفاده قرار م دینما دیرا مف

 یبای نهی، هز یمال لیفنون شامل تجزبه و تحل
ا پروژه ه یابی، ارز یاستاندارد ، کنترل بودجه ا

 نییباشد  که بر حسب ضرورت تع یم رهیو غ
 شود.  یداده م رییتغ ای

به  تیریمد یمهم : حسابدار یها میتصم اتخاذ-4
 یکند. داده ها یمهم کمک م یها یریگ میتصم

 یابیو ارز لیو تحل هیبعد از تجز یحسابدار
ارشد  تیریتوسط مد تیریمد یدرحسابدار

 کیمهم و استراتژ یها یریگ میسازمان در تصم
 .  ردیگ یمورد استفاده قرار م
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 یبه اهداف : داده ها دنیکمک به سازمان در رس-5
توسط  لیوتحل هیبعد از تجز یحسابدار
با اهداف مورد نظر مورد  تیریمد یحسابدار

 و یواقع اتی. ثبت عمل ردیگ یقرار م سهیمقا
استاندارد و  نیآن با اهداف ، انحراف ب سهیمقا
 یرا نشان م یبه اهداف و عملکرد واقع دنیرس

روش ها با کمک کنترل بودجه  نیا هیدهد . کل
 یاستاندارد توسط حسابدار یابی نهیو هز یا

 باشد .  یقابل انجام م تیریمد

 ثابت :  اریعدم استفاده از مع-6       

 یرویپ یمقررات خاص ای هیاز رو تیریمد یحسابدار
 تیریمد یحسابدار یکند . اگر چه ابزارها ینم

است ، لکن استفاده از آن ها در  کسانیمشابه و 
 هیباشد . تجز یمختلف ،متفاوت م یشرکت ها

وت به ذکا یبستگ یحسابدار یداده ها لیو تحل
دارد . هر شرکت  تیریو هوش حسابداران مد

خاص خود را دارد. و با  یها هیرو ومقررات 
و  هیها و مقررات داده ها مورد تجز هیرو نیا

 . ردیگ یقرار م لیتحل

 :  ییکارا شیافزا-7

 ییکارآ شیافزا یاستفاده از اطالعات حسابدار هدف
 یرایرا  تیریمد اتیعمل یابیشرکت است . ارز

ا کار ریغ ایکه در مقاطع مختلف کارا  د،ینما یم
و  یدگیرا روشن سازد . رس اتیبودن عمل

شرکت باعث  یها تیمداوم از فعال یبررس
 یبخش ها یها نهیتالش کارکنان و کنترل هز

 خواهد شد . رکنانمختلف توسط کا

 یسازمان : حسابدار ندهیو آ ینیب شیارتباط با پ - 8
است .  ندهیدر ارتباط با آ شتریب تیریمد

 یاطالعات پردازش شده توسط حسابدار
 ندهیآ ینیب شیو پ یزیدر طرح ر تیریمد

 .ردیگ یسازمان مورد استفاده قرار م

 

 :  یمال یو حسابدار تیریمد یحسابدار تفاوت

 یدر ارتباط با ثبت معامالت روزانه م یمال یحسابدار
طبقه  تیمعامالت را بر حسب ماه نیباشد و ا

 حساب تیریمد یحسابدار یکند. ول یم یبند
 بیرا مورد استفاده قرار داده و با ترک یمال یها

 را در طرح تیریمد ،یمنابع اطالعات ریآن با سا
گوناگون  یها یخط مش ینیب شیو پ یزیر
 یحسابدار یدهد . عمده تفاوت ها یم یاری

 است : ریبشرح ز یمال تیریمد

 یبا داده ها یبه طور اساس یمال یحسابدار-1
را  ییدادهایارتباط دارد. و فقط رو یحسابدرا

 یاتفاق افتاده باشد ، ول "کند که قبال یثبت م
ر داده ها د ینیب شیپ یبرا تیریمد یحسابدار

 یبرا یخیتار یاست و فقط از داده ها ندهیآ
 یکند . در حسابدار یها استفاده م یریگ میتصم

شود  یاستفاده م یدادها و ارقام واقع از یمال
 و ینیاز ارقام تخم تیریمد یدر حسابدار یول

 استفاده خواهد شد .  یتصور

ثبت معامالت با در نظر  یمال یهدف حسابدار-2
 تیحساب ها و دانستن وضع یگرفتن نگهدار

 را در انیشرکت است تا بتواند سود و ز یمال
 یاثبت ها بر نی. ا دیمحاسبه نما یدوره مال انیپا

 مانند سهامداران یاستفاده کنندگان برون سازمان
،بستانکاران ،بانکداران و دارندگان اوراق قرضه 

به طور  تیریمد یحسابدار یاست . ول دیمف
درون  تیریمودن به مدکمک ن یبرا یاساس

ها و طرح  یدر فرموله نمودن خط مش یسازمان
 ها ست .

 یکل شرکت م جینتا یابیبه ارز  یمال یحسابدار-3
به طور مجزا به  تیریمد یحسابدار یپردازد. ول

مختلف  نهیواحدها ، دپارتمان ها و مراکز هز
کل  یمال یکند . در حسابدار یم یدگیرس
و قضاوت قرار  یشرکت مورد بررس اتیعمل

 تیریمد یکه در حسابدار ی، در صورت ردیگ یم
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مختلف مورد  یواحدها و دپارتمانها جینتا
به  یمال ی. حسابدار ردیگ یقرار م یابیارز
ه ب تیریمد یحسابدار یپردازد ول یم اتیجزئ
 یاینمودن داده ها از زوا  لیو تحل هیتجز

 پردازد .  یگوناگون م

خاص  یدر شرکت ها یمال یصورتحساب ها هیته -4
است .  یشرکت ها ضرور ریو در سا یاجبار

ضرورت و اجبار  تیریمد یدر حسابدار یول
شرکت مختار است که  تیریوجود ندارد و مد

 ایاستفاده نموده  تیریمد یاز خدمات حسابدار
و مقررات و دستور  نی. به موجب قواندیننما

 یالزام یمال یها ورتص هیخاص ته یالعمل ها
در  یمقررات خاص ایقانون  چیه یاست ، ول
 وجود ندارد .  تیریمد یحسابدار

وند ش یثبت م یفقط ارقام واقع یمال یدر حسابدار -5
 یبیو تقر یواقع ریارقام غ یبرا یگاهیجا چیو ه

 یکه در حسابدار یوجود ندارد . درحال
 ینم یارقام واقع یرو یدیتاک چیه تیریمد

ارقام  از دتریمف یو برآورد یبیباشد و ارقام تقر
 است .  یواقع

و صورت  انیسود و ز هیته یبرا یمال یحسابدار -6
و  ردیگ یمورد استفاده قرار م گرید یمال یها
 یگزارش ها مورد استفاده افراد برون سازمان نیا

دولت  ندگانیمانند سهامداران ، بانک ها و نما
 تیریمد یدر حسابدار ی.ول ردیگ یقرار م

شده فقط مورد استفاده  هیته یگزارش ها
است . و از  یدرون سازمان تیریمد وکارکنان 
 هیته یبرا یالزام چگونهیه گریطرف د

وجود ندارد و  تیریمد یگزارشات حسابدار
 یدوره خاص نم کی یشده برا هیگزارشات ته

در دوره  یکه گزارشات مال یباشد . درحال
جهت  ینشوند و الزامات قانو یم هیخاص ته

 وجود دارد .  یگزارشات مال هیته

وند ش یثبت م ییدادهایفقط رو یمال یدر حسابدار -7
اشد ب یبر حسب واحد پول یریکه قابل اندازه گ

خارج از  دیکه نتواند به ارقام در آ یزیو هرچ
که در  یاست . در حال یمال یدامنه حسابدار

 ریو غ یپول دادیهر دو رو تیریمد یحسابدا
شود . رقابت بازار ،  یبکار گرفته م یپول
،  یو تجار یاقتصاد یها کلیس  راتییتغ

عوامل در  ریو سا یاقتصاد یها میتحر
شوند با وجود  یمطرح م تیریمد یحسابدار

نگردند، در  انیآنکه بر حسب واحد پول ب
 شوند .  یمطرح م تیریمد یحسابدار

 تیریدارد و مد یجنبه فور تیریگزارشات مد -8
 شوند یم هیگزارشات تغذ نیا قیسازمان از طر

کند و  یمال یکه گزارشات حسابدار ی. درحال
دوره  انیدر پا یمال یزمان بر بوده و صورت ها

 هیبعد از ته تیریشوند . و مد یم هیته یمال
و   یقادر است سودده یمال یصورت ها

 دهد .  صیخرا تش یمال تیوضع

 ی)استانداردها یشده حسابدار رفتهیاصول پذ -9
حاکم است و  یمال ی( بر حسابداریحسابدار

در  یباشد . ول یقابل قبول م ریاصول غ رییتغ
حاکم  یاصول خاص چیه تیریمد یحسابدار

 کیارائه ارقام از  ینبوده و شکل و روش ها
 باشد. یمتفاوت  م گریشرکت به شرکت د

دوره خاص وصورت  کی یبرا یمال یحساب ها -10
 شوند یم هیته یسال مال کی یبرا انیسود وز
ارقام همان سال در صورت حساب  یو تمام

 یحسابدار  یشوند . ول یمنعکس م انیسودو ز
 کند یم هیرا ته یسال اطالعات یدر ط تیریمد

 باشد . ینم یدوره خاص ایبه زمان  دیکه مق

 یمال یدر حسابدار یمال یانتشار صورت ها -11
 یدر حسابدار یجهت اطالع عموم بوده ول

داخل  رانیگزارشات جهت استفاده مد تیریمد
 . ابندی یو انتشار م هیسازمان ته

توانند  یم یمال یدر حسابدار یمال یصورت ها -12
 نیو به موجب قوان رندیقرار گ یمورد حسابرس

 یمال ی( از حساب ها ی) بازرس یحسابرس
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 یحسابدار یحساب ها یاست ول یاجبار
.  ردیقرار گ یتواند مورد حسابرس ینم تیریمد
و  یحساب ها بر حسب اطالعات واقع نیا رایز

 ند .شده ا هیشده ،ته ینیب شیپ یداده ها هیبرپا

 :  تیریمد یحسابدار یها تیمحدود

 هیته یبر اساس داده ها تیریمد یحسابدار یمبنا -1
 متیق یو حسابدار یمال یشده در حسابدار

 باشد .  یتمام شده م

به  یبستگ تیریمد  ماتیتصم یواثربخش یدرست
بر  ماتیتصم نیدارد که ا ییداده ها تیفیک

 یاساس آن صورت گرفته است. اگر داده ها
 زین تیریمد یقابل اعتماد نباشد ، حسابدار یمال

 انجام نخواهد داد . یدرست لیوتحل هیتجز

به دانش  ازین تیریمد یاستفاده از حسابدار -2
 یهمچون اصول حسابدار یموضوعات تخصص

 یم یو مهندس تیری،آمار ، اقتصاد ، اصول مد
کمبود در دانش  ایباشد . هرگونه کاهش 

 یتواند حسابدار یموضوعات فوق م یتخصص
 را محدود سازد . تیریمد

 یعلم لیو تحل هیتجز تیریمد یاگرچه حسابدار -3
آورد تا  یگوناگون بعمل م یها تیاز موقع

و ارقام  قیحقا هیاتخاذ شده بر پا ماتیتصم
ورت ص یادیو بن یاساس یریگ میباشد و تصم

سازمان ممکن است از  تیریمد ی، ول ردیپذ
اجتناب  یریگ میتصم یبرا یطوالن یدوره ها

 یبرا یدوره کوتاه کینموده و ممکن است 
و  یاساس ماتی. تصم ردیدر نظر بگ ماتیتصم

دود را مح تیریمد یبودن حسابدار دیمف یادیبن
 سازد. یم

فقط  تیریمد یحسابدار یها کیابزار و تکن -4
را  رانیمد یریگ میتصم یاطالعات الزم برا

خاذ ات رانیمد لهیبوس ماتیکند و تصم یفراهم م
 کی تیریمد یحسابدار نیشوند . بنابرا یم

 ینم انیدارد و در پا یلیخدمات تکم فهیوظ
د اجرا گرد ایاتخاذ و  دیبا یماتیچه تصم دیگو
 تیریمد یحسابدار یها تیداز محدو نیو ا

 رانیتوسط مد یریگ میاست که در مرحله تصم
 ندارد . یدخالت

نمودار  کی تیریمد یحسابدار ستمیس جادیا -5
و  نیقوان بی. تصو ازداردیکامل ن یسازمان

مورد  ستمیس نیا یو اجرا جادیمقررات جهت ا
را موثر و قابل اجرا  ستمیس نیاست ، که ا ازین

 تیریمد یاستقرار حسابدار نیسازد . همچن
دارد که فقط در شرکت  یدر پ یادیز یها نهیهز
به صرفه بوده و در شرکت  ونبزرگ مقر یها
( قابل  ادیز یها نهیهز لیکوچک ) به دل یها

 باشد .  یاستقرار و اجرا نم

است و هنوز  یدر مرحله تکامل تیریمد یحسابدا -6
ها و  کیاست . تکن دهینرس ییبه مرحله نها

 جیتان ستمیس نیبکار گرفته شده در ا یابزارها
ده بدست آم جیدهد . نتا یم یگوناگون و مختلف

 یمن کسانیآن ها  ریو تفس لیو تحل هیاز تجز
طول نخواهد  یادیمدت زمان ز نیباشد . بنابرا

 ییبه مرحله نها تیریمد یکه حسابدار دیکش
 برسد . 

فرد  تیبه دانش وظرف یبستگ یاطالعات مال ریتفس -7
در  یکننده دارد. احتمال برداشت شخص ریتفس
اطالعات  یها لیوتحل هیوتجز ریتفس

نوع برداشت ها  نیوجود دارد که  ا یحسابدار
 یها یریگ میممکن است در تصم رهایو تفس

 گذارد . ریتاث تیریمد

 یاساس راتییشامل تغ تیریمد یاستقرار حسابدار -8
 یها هیدارد .مقررات و رو یسازمان یدر طراح

پرسنل  یالزم است وضع شود تا بر رو د،یجد
رو امکان مقاومت  نیگذارد. از ا ریو کارکنان تاث

ل از کارکنان بعم یتعداد یسو رازییدر برابر تغ
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 یها تیاز محدود زین نیخواهد آمد. و ا
 شود . یم یتلق تیریمد یدارحساب

 : تیریمد یگزارشات حسابدار مشخصات

 یبرا یدیاطالعات مف تیریمد یحسابدار گزارشات
ات گزارش نیبودن ا دیکند . مف یم هیته تیریمد

 یاست که دارا یدر صورت تیریمد یحسابدار
 باشد : ریمشخصات ز

با  یستیگزارش شده با یمربوط بودن : اطالعات مال-1
ه ارتباط داشت تیریمد یریگ میعمل خاص تصم

گزارش شده  یداده ها نصورتیا ریباشد. در غ
 نخواهد بود . دیسازمان مف تیریمد یبرا

در  تیریمد یبه موقع بودن : گزارشات حسابدار-2
خواهد بود که بروز  تیریمد یبرا دیمف یصورت

موعد  یموارد داده ها یشده باشد. در بعض هیته
 ییقالع ریغ ماتیتواند منجر به تصم یگذشته م

 گردد. 

 تیریمد یبودن : اگر گزارشات حسابدار حیصح-3
آن  یاتخاذ شده برمبنا ماتینباشد تصم حیصح

 نباشد.  یممکن است منطق

 دیبا تیریمد یواضح بودن : گزارشات حسابدار-4
سازمان باشد. گزارشات  تیریمد یقابل فهم برا
 یاست که او را قادر م تیریمد یقابل فهم برا

و کنترل  یزیوامل مهم در طرح رسازد تا ع
 .  دینما ییرا شناسا اتیعمل

 دیبا تیریمد یمختصر بودن: گزارشات حسابدار-5
مختصر و مربوط به موضوع باشد . اگر چه 

کامل وشامل تمام اطالعات  دیگزارشات با
وقت  یضرور ریاطالعات غ یمربوطه باشد. ول

 یها یریگ میرا تلف نموده و در تصم رانیمد
 کند. یم جادیمشکل ا تیریمد

 : تیریحسابداران مد یبرا یاخالق یاستانداردها

و  است. تیقاطع کی یحرفه حسابدار یبرا اعتبار
 یکند که حسابداران مال یاعتبار اقتضا م نیا

 یباالئ یاخالق یاز استانداردها تیریو مد
 برخوردار باشند.

 یکه قبال انجمن مل تیریحسابداران مد تویانست
 یشد به طور رسم یم دهیحسابداران نام

حسابداران  یرا برا یاخالق یاستانداردها
استانداردها به  نیاست و ا رفتهیپذ تیریمد

 باشد : یم ریشرح ز

 تیعمل نمودن به اخالق ی: برا یستگیشا تیصالح-1
 تیصالح دینخست با تیریحسابداران مد

با  دیبا تیریداشته باشند.حسابداران مد یعلم
استاندارد  یکهایو مقررات و تکن نیتمام قوان

 یحرفه ا تیصالح دیآشنا باشند. آنها با یجهان
خود را در تمام زمان ها حفظ نموده و برنامه 

ر و ب راتییتغ نیخود را مطابق با ا شآموز یها
ادامه  تیریمد یحسابدار یها هیانیحسب ب

 دهند.

ثق که با اطالعات مو تیری: حسابدار مدیرازدار-2
رازدار معروف  دیکند با یم هیته تیریمد یبرا

ز ا یاریخصلت باشد .در بس نیومشهورو به ا
ده نمو هیته یگزارشات تیریموارد حسابداران مد

شرکت داشته  یسود ده یرو یاند که اثرات
 نیا دینبا تیریحسابداران مد نیاست. بنابرا
 ایهر فرد اعم از داخل  اریدر اخت ااطالعات ر

 خارج قراردهند .

منصف ، با  دیبا تیریصداقت : حسابداران مد-3
 نیا یاجرا یطرف باشند . برا یصداقت و ب

از تمام تعارضات اجتناب  یستیتعهدات آنها با
راد از روابط با اف دیبا تیری. حسابداران مدندینما

سازش با  ایکه در تعارض  ییسازمان ها ای
.  ندینما یدارند خوددار یحسابدار تیفعال

از  جنبه کیشرکت صنعت و کشور  هب یوفادار
 یحسابدار یصداقت است. گزارش ها

 ایآن اثر مثبت  یها افتهی) بدون آنکه  تیریمد
 حیحص یستیشرکت داشته باشد ( با یرو یمنف

 باشد.  یو واقع
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تمام گزارشات  تی: حسابداران مسئول تینیع-4    
سازمان را برعهده  تیریمد یبرا یمال ریوغ یمال

 یبه     گزارشات حسابداران برا رانیدارند. مد
هت ج نیباشند . وبد یوابسته م میاتخاذ تصم

 افراد خارج ازسازمان ریبا سا میمستق ریبطور غ
 نگذاران بستانکاران فروشندگا هیهمچون سرما

 یافراد حقوق نیارتباط دارند. تمام ا انیومشتر
که حسابداران  ینیاطالعات ع رفتنیپذ یبرا
 یداخل رانیکنند خواهند داشت . مد یم هیته

 تیریوابسته به اطالعات موجود حسابداران مد
 میتصم ینیاطالعات ع نیهستند. وبر اساس ا

 کنند.  یالزم را اتخاذ م یها یریگ

 

 : یریگ جهینت

الت گرفت که تحو جهیتوان نت یکه گذشت م یشرح با
وه انب داتی، تول نینو یها یگسترده در فن آور

 کیدر خدمات کسب و کار از  عیوس راتییو تغ
کنندگان و  دیتول نیب دیطرف و رقابت شد

ضرورت تالش و  گریبازرگانان از طرف د
 یرا ضرور یماندگار یکوشش سازمان ها برا

حرفه  یطین شرایساخته است . در چن
 یها و ابزارها وهیتواند با ش ینم زین یحسابدار

مسائل و مشکالت سازمان ها را حل و  یسنت
 یضرورت حسابدار نی. بنابرا دیفصل نما

 نینو یدگاههای) که حاصل تالش و د تیریمد
 یو حرفه ا یعلم یانجمن ها یو تجرب ینظر

 یباشد( در کشور محرز م یدر سطح جهان م
حرفه ، در سازمان  نیا تیباشد . با وجود اهم

و در سازمان مطلق  "بایبه طور تقر یعموم یها
ه ب یتوجه خاص یبه طور نسب یخصوص یها

 یها شیو هما نارهایآن داده نشده است . سم
 یجنبه تئور نهیزم نیبرگزار شده در ا یعلم

 یداشته و در عمل و بکار بردن فنون و ابزارها
 یمتعدد یبا چالش ها تیریمد یحسابدار

بخش عمده  رانی. در کشورمان امیمواجه هست

 یها یگر یوتصد یعموماز خدمات  یا
است  یدر دست دولت و بخش عموم یاقتصاد

 یعدم استفاده از فنون حسابدار لی؛ که به دل
 ریطرف و بودجه  نویسی غ کیاز تیریمد

 یاریمع گریاز طرف د یاتیعمل مهین ای یاتیعمل
 ی، صرفه اقتصاد ییکاراسنجش عملکرد  یبرا

 آن ها وجود ندارد . یو اثربخش

 

 نوشت ها : یپ

Manage ment accounting-1 

Finan cial accounting-2 

Decision-making-3 

Externalto  the organization-4 

Internal to the organizati0n-5 

 

 

 :  منابع

 – تیریمد حسابداری –دکتر رضا شباهنگ -1     
 یارحسابد یتخصص قاتتحقی مرکز انتشارات

 . یسازمان حسابرس یو حسابرس

.  تیریمد حسابداری – یزدی یکرباس نیدکتر حس-2
 یمنابع انسان یانتشارات مرکز آموزش و بهساز

 محاسبات کشور . وانید

 نقش –اکبر نونهال مهر  یو عل یدکتر ساسان مهران-3
 ییکارا شیدر افزا تیریمد حسابداری

 شماره حسابدار ماهنامه – یتجار یواحدها
190. 

بر  ای مقدمه – یاصالن ریام یو حام یثقف یدکتر عل-4
 فصلنامه – تیریمد یحسابدار ینظر یمبان

 . 9 شماره دوم سال حسابرس

 یدارحساب مبانی – یرود پشت یرهنما دونیدکتر فر-5
 . اسالمی آزاد دانشگاه انتشارات – تیریمد
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 اتانتشار – تیریمد حسابداری – یاریبخت زیپرو-6
 . یصنعت تیرمدی سازمان

 – تیریمد یحسابدار بررسی –کوهکن  بایفر-7
در  نینو یکردهایرو یکنفرانس مل نهفتمی

 .98 ریت ی، اقتصاد و حسابدار تیریمد

 – ایامس رایو الم ییادوا دی، وح ییمال رضایعل-8
و کاربرد آن  تیریمد یحسابدار دجدی مباحث

 نیکنفرانس ب نیاول رانیمد یریگ میدر تصم
و علوم  ی، حسابدار تیریاقتصاد ، مد یالملل

 . 93خرداد  31رشت  -یاجتماع

 یابیجور یاعتماد ی، مصطف یدکتر شکراهلل خواجو-9
ر اث بررسی – یابیجور یو محمد مسعود اعتماد

بر عملکرد  تیریمد یاطالعات حسابدار
 – نالیاستان گ یدولت یها مارستانیب یسازمان
 شماره   ششم سال –سالمت  حسابداری مجله
 . 1396و زمستان  زیی، پا 18 یاپپی دوم

 و تیریمد حسابداری – ینیحس ریحسن م دیس-10
اقتصاد  یادنی –استفاده از آن  یضرورت ها

 . 1393 نیفرورد
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 برگزیده هایکتاب

 

منابع  تیریمد المللینیب یمجموعه استانداردها
 :یانسان

 یفیپژمان شر ،یاکبر عبد: مترجمان

 1397-یصنعت تیریسازمان مد انتشارات

 :دهیچک

 ع،یسر یو تحول رییکسب و کار امروز، با تغ یایدن
وغ بل ریپرشتاب در مس رشدی و حرکت به را هاسازمان

. دهدیسوق م یداریپا هایدر حوزه رقابت و نظام
شتاب  ریحرکت در مس یدغدغه امروز رهبران سازمان

 نیا گرفتن بر رقباست. در یشیبه منظور بقا و پ ،یجهان
 دیتول هاینهیکاهش هز ت،یفیحفظ ک ،یرقابت یاهویه

 ییهمسو ،یسو گریسو و از د کیو ارائه خدمات از 
است  یریمس یمطرح جهان هایهیبا استانداردها و رو

. باشندیکردن آن م یرهبران ملزم به ط نیکه ا
را در  یالزامات یجهان هاییهیاستانداردها و رو

 دهندیمورد توجه و دقت قرار م المللینیب یهاعرصه
 ریسازمان را از مس کی تواندمی هابه آن توجهییب هک

الزامات مؤکد  نی. ادیحذف نما یرقابت در تراز جهان
 یتوسعه رفتارها ،یانسان هایهیاصالت توجه به سرما

و سهم عادالنه  نیاحترام به منابع کره زم ،یاخالق
 ستزیطیحفظ مح نده،یکشورها در آن، توجه به نسل آ

و توجه  المللینیدر سطح ب عدالتییو ب ضیو رفع تبع
 سبب هاآن تیاست که رعا یبه حقوق شهروند

منظور، نیخواهد بود. بد یبشر هاینظام یدارپای
به دنبال راه انهگرایکنش یکردیبا رو شرویپ هایشرکت

ر خود د یرقابت گاهیهستند که عالوه بر حفظ جا های
 یاری داریپا سعهبقا و تو ریرا در مس هابازار، بتواند آن
ان رهبر ،یرقابت یاهویه نیحرکت در ا ریرساند. در مس

 یوهاریبر ن هیکه تنها با تک اندافتهیدر یبه درست یسازمان
 نیدر ا توانندیتوانمند، نه صرفاً با استعداد، م یانسان
 یسازمان یرو، توانمند ساز نیقدم بگذارند. از ا ریمس

حرکت در  برای هاآن یدر جهت آمادگ یدیکل یعامل
منابع  تیریاساس، نقش مد نیاست. بر ا ریمس نیا

 تمسئولی و شده ترپررنگ اربسی هادر سازمان یانسان
 هایهیحفظ و نگهداشت سرما ،یانتخاب، توانمندساز

 .را بر عهده دارد یانسان

بع منا تیریاقدامات صورت گرفته در حوزه مد یبررس
تیاز فعال یعیوس فیاز انجام ط تیکشور، حکا یانسان
هم م اریبس یخانواده کار نیمختلف و گسترده در ا های

 ،یاستخدام هایستمیس یطراح رینظ هاییدارد. تالش
جبران خدمات و....، نشان از توجه  ،یآموزش ،یعملکرد

ر د یمنابع انسان حیصح تیریروزافزون به مقوله مد
بر نگاشته یوجود، مرور نیکشور دارد. با ا هایسازمان

یان منش ،یمنابع انسان انیمتول یو نظرات فن ریاخ های
منابع  هایبرنامه یاعتماد واتکا به اثرگزار زانیکه م دهد
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 یاعتماد و اتکا به اثرگزار زانیکه م دهدینشان م ،یانسان
موردنظر  ییهنوز به مرز طال ،یانسان عمناب هایبرنامه

از موارد، منجر به زوال  یا-و در پاره افتهیخود دست ن
رو،  نیشده است. از ا یمختلف سازمان هایفیاعتماد ط
 نهیزم تواندیکه م اییاز عوامل اصل یکی رسدیبه نظر م

 را هاسازمان یمنابع انسان تیریمد هایستمیس شرفتیپ
 استانداردسازی و استاندارد به بازگشت کند، فراهم

 یریبه کارگ جاناتیاز ه زیخود  و پره یکار یندهایفرا
مختلف، متعدد و بعضاً متناقص با هم باشد.  یابزارها

 (ISO) استاندارد المللینیچارچوب، سازمان ب نیدر ا

 یگروه کار 10را با  260فز یفن تهی، کم2011در سال 
 انتشار ها،گروه نیا یبررس جهیداد. نت لیتشک یتخصص

 )  ISO30400 استاندارد چهار

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 یاقتصاد مقاومت درسنامه

و  یغفار یمجتب یبا همکار یوسفی ی: احمدعلفیتأل
 یقربان یساجد صمد

کز آثار مر یانتشارات: آفتاب توسعه، ناشر اختصاص
 1398صدرا. تابستان  یاسالم یعلوم انسان هایپژوهش

 یزریبرنامه ی)راهنما ISO3049، (یابیروین ییراهنما
 یراهبر ی)راهنما  ISO30408 ( ویانسان یروین

 رگیبوده است که البته موارد د 2016( در سپتامبر یانسان
 .و انتشار است لیدر حال تکم زین

 جادیمبنا، مجموعه حاضر با هدف کمک به ا نیا بر
 یندهایفرا یاستانداردساز یمشخص برا هیوحدت رو

ترجمه شده است. در کتاب  یمنابع انسان تیریمد
حاضر تالش شده است واژگان و اصطالحات به 

اثر  نیحال، ا نیترجمه شوند. با ا حیصورت صح
از نقض نبوده و  یخال ،یگرید یهمچون هرکار پژوهش

از اصطالحات، ترجمه بهتر و  یبرخ ین است براممک
 وجود داشته باشد. تریقیدق

 

 :دهیچک

 گرایییدر ماد ایکه دن یدر زمان رانیا یاسالم انقالب
به دو ابر قدرت  ایدن یفرو رفته بود و همه کشورها

 انقالب، نیشد. ا روزیشرق و غرب وابسته بودند، پ
بود و با سر دادن شعار استقالل  ایدر دن تمعنوی دارپرچم
 وابسته هاقدرتاز ابر  کیچینشان داد که به ه یو آزاد

 یجهت از همان ابتدا مورد دشمن نیهم ه. بستنی
سرسخت مستکبران عالم قرار گرفت. دشمنان نظام 

با هدف شکست دادن آن، از  رانیا یاسالم یجمهور
 یفرهنگ ،یاسیس ،نظامی اقدامات و هاانواع توطئه

 یانقالب اسالم هایهیحال پا نیفروگذار نکردند؛ با ا
مو در منطقه و جهان، الها افتهی یشتریهرروز استحکام ب

شده است. با قدرتمندتر شدن  ترانیآن نما بخشی
 هایو درخشش آن در حوزه رانیا یاسالم یجمهور

محور  یرگیشکل نیو.... و همچن ینظام ،یمختلف علم
در منطقه، دشمنان انقالب، ضمن  یمقاومت اسالم

 دیاکه ب دندیرس جهینت نیگذشته، به ا هایتوطئه یریگیپ
 یو دفاع از انقالب اسالم یداریران را در پایاراده ملت ا

انواع  ،یانقالب اسالم یروزیبشکنند. آنان از اول پ
وضع و اجرا  رانیمردم ا هیرا عل یاقتصاد هایمیتحر

 هاتوطئه ریدر کنار سا هامیتحر نیا یکردند؛ ول
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نگ ج نبنابرای برساند؛ اهدافشان به را آنان نتوانست
 .دنبال کردند رانیملت ا هیرا عل یاقتصاد اریتمام ع

 رهبر معظم انقالب ،یجنگ اقتصاد نیمقابله با ا یبرا
(( را در سال ی))اقتصاد مقاومت ایخامنه الهتیحضرت آ

کارشناسان مطرح کردند. سپس با مشورت  1389
 یهااستیمصلحت نظام، س صیو مجمع تشخ یاقتصاد

ابالغ نمودند. به دنبال  1392و در سال  نیآن را تدو یکل
اقشار  رسای و گانهسه یقوا یراکه با س یآن در جلسات

 یداشتند، ابعاد اقتصاد مقاومت یو فعاالن اقتصاد یمردم
 یمتاقتصاد مقاو یکل هایاستیس 2نمودند. بند  نییرا تب

و  یاقتصاد هایشهیاند ریو اشتراک آن با سا زیو تما
امور  از یانقالب اسالم یآن به گفتمان اقتصاد لیتبد

 راهکار بر نیا . جوهراست یمهم تحقق اقتصاد مقاومت
تیو روشمند ظرف عیوس یریو بکارگ ییلزوم شناسا

رونق  و ییخوداتکا ریدر مس یداخل های

 راه را بر ارتباطات و تعامالت یدارد؛ ول دیتأک یاقتصاد 
 منافع اساس بر را هابلکه آن بندد،ینم ایبا دن یاقتصاد

 یت. در اقتصاد مقاومکندمی مندقاعده کشور مصالح و
ل را قراو شینقش پ انیو دانش بن یردولتیغ هایشرکت

و  یمل دیاز تول تحمای بر هاو همه تالش کنندیم یباز
با محصوالت  یرقابت واقع برای هاآن یفیارتقاءک
نه  یاقتصاد مقاومت یرگیمتمرکز است. شکل یخارج

 دهد،یم شیافزا ایندهیرا به نحوه فزا یتنها ثروت مل
و  ینیرا در عرصه کارآفر یفراوان هایبلکه فرصت

 .کندیم جادیمردم ا نیعادالنه رفاه در ب عیتوز

آن نهاده  یهرچند نام درسنامه رو دیدار روشیکه پ یاثر
ممتاز  یاثر پژوهش کیخود  یاز جهت علم یشده، ول

 لیرا در جهت تکم یخوب هایو گام شودیمحسوب م
  .برداشته است یتئور نیا
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