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 هاهراهنمای تدوین مقال

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

 .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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های اجرایی برای ارئۀ نظریۀ کارشناسی مروبطه و قوانین تملک دستگاه لیتحل
 تبیین تفاوت قیمت روز با قیمت عادلۀ روز

 

 

 

 

 بخش اول

 مقدمه: 

ارایه نظریات کارشناسی رسمی دادگستری و موضوع 
 طوالنی، ای سابقه عادله نرخ عادله، بهای عادله، قیمت
 لهعاد قیمت. دارد کشور قوانین در سده، یک به قریب

 در کرات به( روز کارشناسی،) آن مشابه عناوین یا
 تقیم از دقیقی تعریف که حالی در.است آمده قوانین
 خصوص در که این تر مهم نشده، مشابه عناوین یا عادله
 و بحثی  کمی ارزش به کیفی موضوع این تبدیل

 کثرت  که صورتی در است نیامده عمل به کنکاشی
 عبارت این تکرار تعدد که جامعه در موضوع این شمول

 نشان را آن اجتماعی اهمیت است، آن مبین قوانین در
 همم وعدالتی گذاری تأثیر منظر از بنابراین  دهد. می
 در اقتصادی، نظر از موضوع، کثرت علت به و بوده
  .دارد اهمیت نیز کشور کالن

 ابتدا به تحلیل تاریخی قوانین مربوطه می پردازیم:

در قانون مربوط به تملک  تحولی در حقوق مردم -1
زمین ها برای اجرای برنامه های شهرسازی مصوب 

: بهای عادله عبارت است 1ماده  1تبصره » .17/3/1339
از قیمت اراضی یک سال قبل از تاریخ اعالم تصمیم 

یمت ق ،چنانچه این بها از بهای روز بیشتر باشد .دولت
له بهای عاد .عادله روز مالك عمل قرار خواهد گرفت

بدون در نظر گرفتن منظور از خرید و تاثیر اجرای برنامه 

های شهرسازی و خانه سازی در قیمت ها خواهد 
چنانچه اعیانی موجود در اراضی محل  - 2بود...ماده 

کسب و پیشه باشد و حق کسب و پیشه به آن تعلق 
تعیین خواهد شد  1ماده  2گیرد میزان آن طبق تبصره 
مزبور حداقل یک سال قبل از مشروط بر این که محل 

اعالم تصمیم دولت محل کسب و پیشه بوده باشد....ماده 
در مواردی که دولت مقتضی بداند، برای تعیین  - 3

بهای عرصه و اعیانی و حق کسب و پیشه محالتی که 
باید تجدید بنا گردد، به توسط کمیسیون کارشناسی، به 

 یر قیمت منطقه ای تعیین می شود: ترتیب ز

بهای عرصه محله ای که باید تجدید بنا گردد،  -الف 
 به صورت منطقه ای، تعیین می شود. 

بهای اعیانی مشابه بر حسب نوع مصالح و  -ب 
تاریخ احداث تناسب آن با بهای عرصه و سایر 

 می شود. مشخصات معین

حق کسب و پیشه محله های مشابه بر حسب  -پ 
 شود. موقعیت محل و سایر مشخصات معین می 

اگر بین تاریخ تعیین بها و تاریخ تصرف دولتی،  - 5ماده 
درصد اضافه  6مدتی فاصله ایجاد شود دولت سالیانه 

 بها به مالک خواهد پرداخت . 

به جای  2در صورتی که دولت طبق ماده  -تبصره 
پرداخت حق کسب و پیشه تعهد نماید که محل 

سالیانه صدی شش حق کسب و  ،جدیدی واگذار کند

 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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پیشه تعیین شده را از تاریخ تخلیه تا زمان تحویل محل 
 .«کسب جدید به صاحب حق خواهد پرداخت

بدین ترتیب که قانون گذار حیطه شمول عوض را 
نوع قیمت اراضی را قیمت  -عرصه، اعیانی و تأسیسات 

عادله و در صورت صالح دید دولت، نوع قیمت عرصه 
منطقه ای و نوع قیمت اعیانی را برابر با اعیانی را قیمت 

مشابه، با شش درصد اضافه برای هر سال فاصله بین 
 زمان تقویم قیمت اراضی -تاریخ تعیین بها و تصرف 

را یک سال قبل از تاریخ اعالم تصمیم دولت چنانچه 
این بها از بهای روز بیشتر باشد قیمت عادله روز مالك 

اثر طرح را بدون در نظر  - عمل قرار خواهد گرفت
گرفتن منظور از خرید و تاثیر اجرای برنامه های 

امتیازات مربوط  -شهرسازی و خانه سازی در قیمت ها 
به ملک نظیر خصوصی، محل سکنا، و ممر اعاشه را 

 لحاظ نکرده است.

 "سال قبل از اعالم شروع عملیات"این قانون عبارت 
نی کشور مصوب قانون برنامه هفت ساله دوم عمرا

یک سال قبل از تاریخ اعالم "، را به عبارت 8/12/1334
تغییر داده است. این قانون در مورد  "تصمیم دولت 

این قانون مواردی که  3امالك شهری است و در ماده 
دولت مقتضی بداند، می تواند قیمت منطقه ای را 
جایگزین قیمت عادله نماید و در مورد مالکین امالك 

 چ گونه امتیازی لحاظ نشده است.شهری هی

قانون برنامه و  50ماده  در تحول دیگر اینکه -2
دارد مقرر می» 10/12/1351مصوب  1352بودجه سال 

هرگاه برای اجرای طرح های عمرانی احتیاج به  که
خرید اراضی )اعم از دائر و بائر( و اعیانی و تأسیسات 

ق یبه طر ،متعلق به افراد یا مؤسسات خصوصی باشد
زیر عمل خواهد شد: مالك تعیین قیمت عبارت است 
از بهای عادله اراضی و ابنیه و تأسیسات مشابه واقع در 
حوزه عملیات طرح عمرانی بدون درنظر گرفتن تأثیر 

محل  ،درمواردی که ملک .طرح مربوط به قیمت آنها
عالوه بر بهای عادله صدی ده به  ،سکونت مالک باشد

د شد و هرگاه ممراعاشه مالک قیمت ملک افزوده خواه
منحصر به درآمد همان ملک متصرفی باشد پانزده درصد 
دیگر قیمت عادله از این بابت به او پرداخت خواهد 

اراضی واقع درخارج از محدوده شهرها که در مسیر . شد
راههای اصلی یا فرعی و یا خطوط مواصالتی و برق و 

با  ،گیردمجاری آب و لوله های گاز و نفت قرار می 
رعایت حریم مورد لزوم که از طرف هیئت وزیران تعیین 

 ،از طرف دولت مورد استفاده قرار می گیرد ،خواهد شد
از بابت این حق ارتفاق وجهی پرداخت نخواهد شد. 

نقشه مصوب انجمن شهر  ،مالك تشخیص محدوده شهر
در هر محل خواهد بود که قبل از شروع مراحل طرح 

 .«شهرداری ها باشد...عمرانی مورد عمل 

به این ترتیب که قانون گذار حیطه شمول عوض را 
نوع قیمت را قیمت عادله  -اراضی و ابنیه و تأسیسات 

اثر  -زمان تقویم قیمت را همان زمان تقویم قیمت  -
طرح را مشابه واقع در حوزه عملیات طرح عمرانی 
 -بدون درنظر گرفتن تأثیر طرح مربوط به قیمت آنها 

امتیازات مربوط به ملک نظیر خصوصی صفر، محل 
سکنا ده درصد، و ممر اعاشه پانزده درصد و مجموع 
امتیازات بیست و پنچ درصد در نظر گرفته است. در این 
قانون تعریف دقیق تری از روش تعیین قیمت عادله 
ارائه شده و در اراضی واقع درخارج از محدوده شهرها 

ا فرعی و یا خطوط که در مسیر راههای اصلی ی
مواصالتی و برق و مجاری آب و لوله های گاز و نفت 
قرار می گیرد با رعایت حریم مورد لزوم که از طرف 
هیئت وزیران تعیین خواهد شد از طرف دولت مورد 

از بابت این حق ارتفاق وجهی  ،استفاده قرار می گیرد
 پرداخت نخواهد شد.

مواد حولی دیگر در قانون اصالح بعضی از ت -3
قانون دعاوی اشخاص علیه دولت راجع به امالك و 

:  1/5/1353الحاق چند ماده به قانون مزبور مصوب 
وزارت جنگ مکلف است بهای عادله  - 8ماده »...

اراضی و ابنیه و هرگونه اعیانی را که برای ایجاد و 
توسعه سربازخانه ها و فرودگاه ها و میدان های تیر و 
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به تشخیص وزارت جنگ مورد سایر تأسیسات نظامی 
یا سابقاً به تصرف ارتش درآمده  ،احتیاج ارتش باشد

باشد نقداً یا به اقساط به ترتیب زیر به مالک یا مالکین 
در نقاطی که برای اراضی و ابنیه طبق  -الف -بپردازد. 

تعرفه وزارت دارایی ارزش معامالتی تعیین شده است 
وز معامله خواهد بهای عادله برابر ارزش معامالتی ر

در نقاطی که ارزش معامالتی تعیین نشده است  -بود.ب 
و همچنین در مورد انواع دیگر اعیانی و حق کسب و 
پیشه و سایر حقوقی که در ملک مورد نیاز موجود باشد 
تعیین قیمت با توافق انجام می شود و در صورت عدم 
توافق طرفین قیمت عادله طبق نظر کارشناس یا 

انی که از طرف دادگاه شهرستان یا دادگاه بخش کارشناس
مستقل محل وقوع ملک از بین کارشناسان رسمی 
دادگستری انتخاب خواهد شد تعیین و پرداخت می 

. کارشناسان بدون در نظر گرفتن مرغوبیت و ..گردد
ترقی قیمتی که در اثر اجرای طرح های نظامی در اراضی 

نمایند... ماده  مجاور ایجاد شده است تعیین قیمت می
در صورتی که اراضی و ابنیه مورد نیاز محل  - 10

سکونت مالک باشد ده درصد به قیمت عادله مذکور 
فوق اضافه خواهد شد و هر گاه ممر اعاشه مالک 
منحصر به درآمد همان ملک باشد بیست درصد اضافه 

 به وقوع« بر قیمت عادله به مالک پرداخت خواهد شد...
 .پیوست

صورت که قانون گذار به طور خاص وزارت بدین  
جنگ را از سایر دستگاه های دولتی مستثنی کرده و 
حیطه شمول عوض را اراضی و ابنیه و هرگونه اعیانی 

نوع قیمت را در نقاطی که برای اراضی و ابنیه طبق  -
تعرفه وزارت دارایی ارزش معامالتی تعیین شده است 

روز و در بقیه موارد مالتی بهای عادله برابر ارزش معا
را قیمت توافقی و در غیر این صورت قیمت  قیمت
اثر طرح  -زمان تقویم قیمت را زمان معامله  -عادله 

را بدون در نظر گرفتن مرغوبیت و ترقی قیمتی که در 
اثر اجرای طرح های نظامی در اراضی مجاور ایجاد 

امتیازات مربوط به ملک نظیر خصوصی صفر  -شده 

ل سکنا ده درصد، و ممر اعاشه بیست درصد، مح
 درصد قرار داده است.

قانون گذار به طور استثناء برای امالك مورد نیاز  
وزارت جنگ، پرداخت قیمت عادله را برابر با ارزش 
معامالتی امالك )قیمت مصوب( که عموماً شامل 
امالك شهر ها که امالك گران قیمتی هستند و قیمت 

متر از قیمت روز می باشد، ارزش معامالتی آن ها ک
مالك قرار داده است و به عبارت دیگر به قانون تملک 
زمینها برای اجرای برنامه های شهرسازی مصوب 

به ارزش معامالتی متوسل شده و در   17/3/1339
حق مالکین انصاف را رعایت نکرده است. در نقاطی 
که ارزش معامالتی تعیین نشده است و همچنین در 

اع دیگر اعیانی و حق کسب و پیشه و سایر مورد انو
حقوقی که در ملک مورد نیاز موجود است، تعیین 
قیمت با توافق انجام می شود و در صورت عدم توافق 
طرفین قیمت عادله طبق نظر کارشناسان رسمی تعیین 

کارشناسان بدون در نظر گرفتن  .و پرداخت می گردد
مرغوبیت و ترقی قیمتی که در اثر اجرای طرح های 
نظامی در اراضی مجاور ایجاد شده است، تعیین قیمت 
می نمایند ) ظاهراً در صورت افت قمیت روز به خاطر 

به  .اجرای طرح نظامی، مورد نظر قانون نیست(
 امهعبارت دیگر قانون گذار ایراد وارد به قانون برن

در  8/12/1334هفت ساله دوم عمرانی کشور مصوب 
مورد زمان تقویم یک سال قبل از اعالم شروع 
عملیات را رفع نموده و به جای آن قیمت عادله را به 
کار برده بدون قید روز به عنوان پسوند قیمت عادله 
و از نظر زمان ایراد به آن موجود است. در مقایسه با 

دوم عمرانی کشور مصوب  قانون برنامه هفت ساله
برای اراضی و ابنیه مورد نیاز که محل  8/12/1334

سکونت مالک باشد ده درصد )پنج درصد برای مالک 
شخصی حذف شده است( به قیمت عادله مذکور 
اضافه خواهد شد و هرگاه ممر اعاشه مالک منحصر 
به درآمد همان ملک باشد بیست درصد اضافه )به 
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ر قیمت عادله به مالک پرداخت جای پانزده در صد( ب
 خواهد شد.

 بعد از انقالب اسالمی 

تحول بعدی، بعد از انقالب اسالمی با الیحه  -4
قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و امالك برای اجرای 

های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصّوب برنامه
مالك تعیین »: 5شورای انقالب  ماده  17/11/1358

بهای عادله روز تقویم اراضی و ابنیه قیمت عبارتست از 
و تأسیسات و حقوق و خسارات مشابه واقع در حوزه 
عملیات طرح بدون در نظر گرفتن تأثیر طرح در قیمت 

ایجاد شد به این شکل که قانون گذار حیطه شمول « آنها.
عوض را اراضی و ابنیه و تأسیسات و حقوق و خسارات 

ینصورت قیمت عادله نوع قیمت را توافقی و در غیر ا -
اثر طرح را مشابه  -زمان تقویم قیمت را روز تقویم  -

واقع در حوزه عملیات طرح بدون در نظر گرفتن تأثیر 
امتیازات مربوط به ملک نظیر  -طرح در قیمت آنها 

خصوصی صفر درصد، محل سکنا و یا ممر اعاشه پانزده 
  .را تعیین کرده است درصد، یعنی مجموع پانزده درصد

به جرأت می توان گفت که جامع ترین تعریف و 
توصیف از قیمت عادله، نه تنها در مقایسه با قوانین 
قبلی بلکه همان گونه که در بررسی قوانین بعدی 
مشخص خواهد شد، ارائه شده است. این الیحه 
قانونی نه تنها قیمت عادله اراضی و ابنیه و تأسیسات 

واقع در حوزه  )عوامل فیزیکی و مادی( را مشابه
عملیات طرح بدون در نظر گرفتن تأثیر طرح در 

بلکه بامشمول شمردن  ،قیمت آنها معین نموده است
حقوق و خسارات )عوامل غیر فیزیکی و غیر مادی( 
و با روز تقویم )قیمت گذاری( در زمان ارائه گزارش 
و مشابه، بیشترین توضیحات را ارائه نموده است. 

نظور قانون گذار را قیمت روز بنابراین می توان م
گزارش واحد مشابه نه تنها از نظر موقعیت، 
مشخصات فیزیکی و همسایگی بلکه با همان شرایط 
و قیود )قیودی از قبیل سکنی، عمری، ارتفاقی، 
مالکیت غیر کامل...( قلمداد کرد وچون یکی از قوانین 

معتبر در حال حاضر در این خصوص است متعاقباً به 
 صل به آن می پردازیم.طور مف

ضمن تحوالت زیاد در قوانین مرتبط با زمین   -5
های موات، بایر، دایر و مستحدثات مربوطه قانون 

:  5تبصره   7ماده » 27/12/136اراضی شهری مصوب 
تقویم دولت بر اساس قیمت منطقه ای )ارزشهای 

و قانون زمین شهری مصوب « معامالتی ( زمین میباشند.
تقویم دولت بر اساس  - 9تبصره  9ده ما» 22/6/1366

قیمت منطقه ای )ارزش معامالتی ( زمین بوده و بهای 
اعیانیها در اراضی و سایر حقوق قانونی طبق نظر 
کارشناس رسمی دادگستری بر اساس بهای عادله روز 

با استفاده از احکام ثانویه شرعی و به « تعیین می گردد.
 ،به وجود آمدیراتی تغیاستناد اجازه حضرت امام )ره( 

بدین نحو که قانون گذار حیطه شمول عوض را اراضی 
نوع قیمت را برای  -واعیانی و سایر حقوق قانونی 

عرصه قیمت منطقه ای و برای اعیانی و سایر حقوق 
زمان تقویم قیمت را روز  -قانونی قیمت عادله روز 

امتیازات مربوط به ملک نظیر خصوصی، محل  -تقویم 
 ممر اعاشه را در لحاظ نکرده است.  سکنا، و

تحول بعدی پس از بی اعتبار شدن قوانین اراضی  -6
شهری و زمین شهری یعنی قانون نحوه تقویم ابنیه، 
امالك و اراضی مورد نیاز شهرداری ها مصوب 

در کلیه قوانین و مقرراتی  -ماده واحده »  28/8/1370
راضی که شهرداریها مجاز به تملک ابنیه ، امالك و ا

قانونی مردم می باشند در صورت عدم توافق بین 
شهرداری و مالک ، قیمت ابنیه ، امالك و اراضی بایستی 

از  - 7به قیمت روز تقویم و پرداخت شود...تبصره 
و  4تاریخ تصویب و الزم االجرا شدن این قانون ماده 

الیحه قانونی نحوه خرید و تملک " 5آن قسمت از ماده 
برای اجرای برنامه های عمومی ،  اراضی و امالك

شورای  17/11/1358مصوب  "عمرانی و نظامی دولت 
انقالب اسالمی که مربوط به نحوه تعیین قیمت عادله 

د پدی« الزامی می باشد در مورد شهرداریها لغو می گردد.
 .آمد

به این نحو که قانون گذار حیطه شمول عوض را  
ا توافقی و در غیر نوع قیمت ر -اراضی، امالك و ابنیه 
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زمان تقویم قیمت را روز تقویم  -اینصورت قیمت روز 
اثر طرح را مشابه واقع در حوزه عملیات طرح بدون  -

 امتیازات -در نظر گرفتن تأثیر طرح در قیمت آنها 
ر مممربوط به ملک نظیر خصوصی، محل سکنا و یا  

 اعاشه را  لحاظ نکرده است.
این ماده واحده در کلیه قوانین و مقرراتی که  اساسبر 

شهرداری ها مجاز به تملک ابنیه امالك و اراضی قانونی 
مردم می باشند در صورت عدم توافق بین شهرداری  و 
مالک، قیمت ابنیه، امالك و اراضی بایستی با قیمت روز 
تقویم و پرداخت شود که مجدداً نسبت به قانون قبلی 

مربوط به تملک زمینها برای اجرای قانون  3و ماده 
در مواردی » 17/3/1339برنامه های شهرسازی مصوب 

که دولت مقتضی بداند برای تعیین بهای عرصه و اعیانی 
و حق کسب و پیشه محالتی که باید تجدید بنا گردد 
توسط کمیسیون کارشناسی به ترتیب زیر قیمت منطقه 

د ای که بای بهای عرصه محله -ای تعیین می شود: الف 
 «تجدید بنا گردد به صورت منطقه ای تعیین می شود...

این  5به عدالت نزدیک تر است و به موجب تبصره 
کی قانون زمین شهری که یماده واحده، زمین های تمل
بیش از یک هزار متر مربع  ومورد نیاز شهرداری ها 

باشد فقط تا میزان هزار متر مربع از مزایای این قانون 
قانون زمین شهری  9مند شده و مازاد آن تابع ماده بهره 

 9می گردد. اکنون با توجه به انقضای مدت اعتبار ماده 
قانون زمین شهری، قاعدتاً کلیه اراضی مورد نیاز 
شهرداری ها، صرف نظر از میزان مساحت آن، باید 
مشمول ماده واحده فوق الذکر شود. از تاریخ تصویب 

و آن قسمت از  4قانون، ماده  و الزم االجرا شدن این
الیحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی برای  5ماده 

اجرای برنامه های عمرانی و نظامی دولت مصوب 
شورای انقالب، مربوط به نحوه تعیین  17/10/1358

، در مورد شهرداری ها لغو می است قیمت عادله الزامی
ویم تققانون نحوه » که گردد. با این حال باید پذیرفت

ناسخ « ابنیه، امالك و اراضی مورد نیاز شهرداری ها
الیحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و امالك 
جهت اجرای طرح های عمومی،عمرانی و نظامی از 
حیث ترتیب تعیین حق کسب و پیشه نمی باشد و باید 

حقوق متعلقه طبق الیحه قانونی مذکور، پرداخت شود. 
رید و تملک، قیمت امالك به در الیحه قانونی نحوه خ

قیمت عادله است در صورتی که در قانون نحوه تقویم 
ابنیه، امالك و اراضی به قیمت روز تغییر کرده است و 
چون یکی از دو قانون معتبر در حال حاضر در این 
خصوص است متعاقباً به طور مفصل به آن نیز می 

 پردازیم.

ذاری اگقانون تعیین تکلیف اراضی و ،دیگر تحول -7
مجمع تشخیص  15/12/1370دولت و نهادها  مصوب 

ماده واحده ... در مواردی که »است درمصلحت نظام 
رغم صدور سند اراضی به نام دولت اقدامات العلی 

دستگاه های ذیربط وسیله مراجع ذیصالح ابطال شده یا 
بشود و یا نوع زمین به موجب رای دادگاه تغییر یافته یا 

ـ  زمین هایی که به وسیله بنیاد مسکن انقالب بیابد...الف 
اسالمی یا نهادهای انقالب اسالمی و عنوان های مشابه 
و وزارت مسکن و شهرسازی )سازمان های عمران 
اراضی یا سازمان زمین شهری ( واگذار شده و طبق 
اعالم وزارت مسکن و شهرسازی در آن احداث بنا به 

لف است عمل آمده ، وزارت مسکن و شهرسازی مک
بهای منطقه ای زمان ابالغ این مصوبه در خصوص 
اراضی غیر موات را به صاحبان حق پرداخت نماید 
همچنین است در مورد زمین هائی که طراحی آماده 
سازی انجام و به مردم تخصیص داده شده است...ب ـ 
زمین هایی که وزارت مسکن و شهرسازی عملیات آماده 

ه لکن به مردم تخصیص داده سازی را در آنها انجام داد
در این صورت بهای کارشناسی روز این ، نشده است

گونه اراضی به تاریخ این مصوبه بدون در نظر گرفتن 
ارزش های ناشی از ورود زمین به محدوده براساس 
تصمیم مراجع ذیصالح و اقدامات اجرایی دولت و 
عملیات آماده سازی که از زمان شروع به تملک دولت 

گرفته به مالک پرداخت و یا معادل آن به بهای صورت 
 .اتفاق افتاد« تمام شده زمین به مالک واگذار گردد.

به این روال که  قانون گذار حیطه شمول عوض را 
نوع قیمت را به شرط احداث بنا،  -عرصه غیر موات 

( 1371قیمت منطقه ای زمان ابالغ مصوبه )اوائل سال 
ه سازی شده ولی به و عرصه هایی که عملیات آماد



 
 
 
 
 
 

 

 

 

  

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

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

 

 

 
 6 کارشناس 

  

 

 

مردم تخصیص داده نشده است . قیمت روز آن به 
( بدون در نظر گرفتن 1370تاریخ مصوبه )اواخر سال 

امتیازات  -ارزش های ناشی از ورود زمین به محدوده 
مربوط به ملک نظیر خصوصی، محل سکنا و یا ممر 

 اعاشه را لحاظ نکرده است.   

عرصه غیر موات و  در بند الف این ماده واحده، عوض
به شرط احداث بنا، قیمت منطقه ای زمان ابالغ مصوبه 

( می باشد، که بدیهی است این قیمت 1371)اوائل سال 
با قیمت های مطرح شده در دو قانون معتبر یعنی قیمت 
عادله الیحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و امالك 

دولت  های عمومی، عمرانی و نظامیبرای اجرای برنامه
شورای انقالب و قیمت روز  17/11/1358مصوّب 

قانون نحوه تقویم ابنیه ، امالك و اراضی مورد نیاز 
بسیار کمتر است و در   28/8/1370شهرداریها مصوب 

مورد بند ب ـ عرصه هایی که عملیات آماده سازی شده 
ولی به مردم تخصیص داده نشده است . قیمت روز آن 

( بدون در نظر گرفتن 1370ر سال به تاریخ مصوبه )اواخ
ارزش های ناشی از ورود زمین به محدوده براساس 
تصمیم مراجع ذیصالح و اقدامات اجرایی دولت و 
عملیات آماده سازی که از زمان شروع به تملک دولت 
صورت گرفته به مالک پرداخت و یا معادل آن به بهای 

وز تمام شده زمین به مالک واگذار گردد چون قیمت ر
( می باشد بنابراین 1370به تاریخ مصوبه )اواخر سال 

از قیمت های قوانین باال کمتر است که توجیه این دو 
 . 1مورد مصلحت نظام بوده است

نتیجه گیری: از بررسی قوانین، جامع ترین مشخصات -
: حیطه شمول عوض، باشدمی قیمت عادله بدین شرح

ع نو -رات اراضی و ابنیه و تأسیسات و حقوق و خسا
مان ز -قیمت، توافقی و در غیر اینصورت قیمت عادله 

اثر طرح، مشابه واقع در  -تقویم قیمت، روز تقویم 
حوزه عملیات طرح، بدون در نظر گرفتن تأثیر طرح در 

امتیازات مربوط به ملک نظیر خصوصی  -قیمت آنها 
صفر درصد، محل سکنا و یا ممر اعاشه پانزده درصد 

انزده درصد، توسط الیحه قانونی نحوه یعنی مجموع پ

                                                        
  میرزایی-1

های خرید و تملک اراضی و امالك برای اجرای برنامه
 17/11/1358عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوّب 

 شورای انقالب تعریف شده است.

درحالی که مجموع امتیازات قوانین برنامه هفت ساله  
و اصالح بعضی 8/12/1334دوم عمرانی کشور مصوب 

از مواد قانون دعاوی اشخاص علیه دولت راجع به 
امالك و الحاق چند ماده به قانون مزبور مصوب 

سی درصد و مجموع امتیازات قانون برنامه  1/5/1353
بیست و پنج  10/12/1351مصوب 1352و بودجه سال 

 درصد می باشد. 

از نتایج جمع بندی فوق تفاوت آشکار قیمت عادله روز 
با قیمت روز بازار است، همان گونه که نظریه اداره کل 

مورخ  -553/7حقوقی و تدوین قوانین، شماره  
بهای ملک باید با توجه به وضعیت کاربری »2/1/1381

عادله روز یا موجود یا مشابه آن بنا به مورد، به قمیت 
در مورد نیاز شهرداریها به قیمت روز، تعیین و پرداخت 

آن را تائید کرده « 0شود نه با لحاظ تاثیر طرح مورد نظر
 است.

بر خالف عقیده عمومی که قیمت عادله روز را همان 
 قیمت روز بازار می دانند که مؤید این مطلب نظریه

اره شم مشورتی جدید اداره کل حقوقی قوه قضائیه به
در خصوص قیمت عادله   24/4/1388مورخ  2489/7

قابل استماع بودن دعوای مطالبه »و قیمت روز است 
دعوی به  -قیمت روز ملک موضوع ملک شهرداری

خواسته مطالبه قیمت روز ملک موضوع طرح تملک قبل 
از تعیین ارزش و اظهارنظر کارشناس قابل استماع است 

دله مورد تملک و شهرداری مکلف است قیمت عا
شهرداری را حسب توافق طرفین یا جلب نظر کارشناس 
پرداخت نماید. از این رو چنانچه شهرداری مفاد ماده 

مورد نیاز  واحده قانون تقویم ابنیه، امالك و اراضی
را اجرا نکرده باشد و مالک  1370ها مصوب شهرداری

با مراجعه به دادگاه بهای اراضی مورد تصرف شهرداری 
 اتمقرر حسب دادگاه کند، مطالبه را – تصرف از پس –

 «نمود خواهد عمل مدنی امور در دادرسی آیین قانون
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(، 1389 شهریور و مرداد 65 شماره قضاوت نشریه منبع)
کل حقوقی قوه  همان گونه که مشخص است، اداره

قضائیه دچار اشتباه و تناقض شده است که مطالب باال 
 است. این تفاوت را آشکار کرده

بررسی قوانین معتبر در خصوص قیمت کارشناسی  
 و تملک دستگاه های اجرایی 

]نگارنده : طبق نظریه اداره کل حقوقی و  قانون عام -
تملک دستگاه های  [2/1/1381تدوین قوانین مورخ 

اجرایی ) به استثنای امالك  و اراضی مورد نیاز 
 شهرداری ها(

اراضی و امالك برای الیحه قانونی نحوه خرید و تملک 
اجرای برنامه های عمومی، عمرانی و نظامی دولت که 

به تصویب شورای  17/11/1358در جلسه مورخ 
 -1ماده » :انقالب جمهوری اسالمی ایران رسیده است

هرگاه برای اجرای برنامه های عمومی، عمرانی و نظامی 
وزارتخانه ها یا مؤسسات و شرکتهای دولتی یا وابسته 

همچنین شهرداریها و بانکها و دانشگاههای  بدولت
دولتی یا وابسته بدولت همچنین شهرداریها و بانکها و 
دانشگاههای دولتی و سازمانهائیکه شمول قانون نسبت 
به آنها مستلزم ذکر نام باشد و از این پس )دستگاه 
اجرائی( نامیده میشوند به اراضی، ابنیه، مستحدثات ، 

نگارنده : تاسیسات و سایر ]تأسیسات و سایر حقوق 
حقوق از قبیل حقوق ارتفاقی و... در جهت انصاف و 

 [ مربوط عدالت در تعریف قیمت عادله ظاهر شده است
به اراضی مذکور متعلق به اشخاص حقیقی یا حقوقی 

تگاه به وسیله )دس "نیاز داشته باشند و اعتبار آن قبال
تأمین شده اجرائی( یا از طرف سازمان برنامه و بودجه 

یا  "باشد )دستگاه اجرائی( میتواند مورد نیاز را مستقیما
بوسیله هر سازمان خاصی که مقتضی بداند بر طبق 
 مقررات مندرج در این قانون خریداری و تملک نماید. 

برنامه های مذکور در ماده یک شامل برنامه  -2ماده 
هائی است که اجرای بموقع آن برای امور عمومی و 

)دستگاه اجرائی( الزم و ضروری باشد. ضرورت  امنیتی
اجرای طرح باید به تائید و تصویب باالترین مقام 

 اجرائی )دستگاه اجرائی( برسد. 

دستگاه اجرائی موظف است برای اجرای  -1تبصره 
طرح حتی المقدور از اراضی ملی شده یا دولتی استفاده 

ناد استنگارنده: به نماید. عدم وجود این قبیل اراضی ] 
حدیث نبوی الناس مسلطون علی اموالهم و اکراه 
درمجبور کردن  مردم به واگذاری اموالشان و احتمال 

[ حسب مورد باید  عدم تحقق قاعده ال ضرر و ال ضرار
به تأیید وزارت کشاورزی و عمران روستائی یا سازمان 
عمران اراضی شهری در تهران و ادارات کل و شعب 

 رسیده باشد.مربوط در استانها 

اداره ثبت اسناد و امالك محل مکلف است  -2تبصره 
محل وقوع و وضع ثبتی ملک را با توجه به نقشه ارائه 

 روز از تاریخ استعالم پاسخ دهد. 15شده حداکثر ظرف 

بهای عادله اراضی، ابنیه ، مستحدثات،  -3ماده 
تأسیسات و سایر حقوق و خسارات وارده از طریق 

تگاه اجرایی( و مالک یا مالکین و توافق بین )دس
نگارنده: طبق این ماده صاحبان حقوق تعیین میگردد] 

قیمت عادله قیمت توافقی تعریف شده است و به 
راستی با توجه به رضایت طرفین قیمت توافقی منصفانه 

 [ . ترین و عادالنه ترین قیمت می باشد

 در صورت توافق در مورد بهای عادله هر گاه -1بصره ت
مبلغ مورد معامله یا خسارت هر یک از مالکین بیش از 
یک میلیون ریال نباشد )دستگاه اجرائی( میتواند رأسًا 
نسبت به خرید ملک و پرداخت خسارت اقدام نماید و 
هر گاه مبلغ مورد معامله یا خسارت هر یک از مالکین 
بیش از یک میلیون ریال باشد بهای خرید ملک یا میزان 

جام معامله باید بتصویب هیئت مقرر در خسارت و ان
قانون محاسبات عمومی و در مورد شهرداریها  71ماده 

 بتصویب انجمن شهر برسد.

در صورت حصول توافق )دستگاه اجرائی(  -2تبصره 
موظف است حداکثر ظرف سه ماه نسبت به خرید ملک 
و پرداخت حقوق یا خسارات اقدام و یا آنکه انصراف 

و تملک کتباً بمالک یا مالکین اعالم  خود را از خرید
نماید. بهر حال عدم اقدام به خرید یا اعالم انصراف در 
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نگارنده: محدود مدت مذکور به منزله انصراف است ] 
کردن و به حداقل رساندن تاثیرات تغییر قیمت که اکثرًا 

 [ افزایشی است برای کاهش ضرر به مالکین

ای عادله اراضی و هر گاه نسبت به تعیین به -4اده م
ابنیه و تأسیسات و حقوق و خسارات وارده بین 
)دستگاه اجرائی( و مالک توافق حاصل نشود بهای 
عادله توسط هیئتی مرکب از سه نفر کارشناس رسمی 
دادگستری تعیین میگردد. کارشناسان یک نفر از طرف 
)دستگاه اجرائی( یک نفر از طرف مالک یا صاحب حق 

تخاب طرفین و در صورت عدم توافق و نفر سوم به ان
یا استنکاف به معرفی دادگاه صالحه محل وقوع ملک 
انتخاب میشوند. رأی اکثریت هیئت مزبور قطعی و الزم 

 االجراست. 

مالك تعیین قیمت عبارتست از بهای عادله روز  -5اده م
تقویم اراضی و ابنیه و تأسیسات و حقوق و خسارات 

ات طرح بدون در نظر گرفتن مشابه واقع در حوزه عملی
نگارنده: به جای قیمت عادله  تأثیر طرح در قیمت آنها ]

از عبارت تکمیلی قیمت عادله روز استفاده شده است 
یعنی تعیین مشخصه زمانی قیمت عادله، که روز تقویم 
می باشد. بنابراین قیمت بر حسب تاریخ مندرج در 

ر حداکث گزارش کارشناسی با محدوده ی زمانی اعتبار
تعیین شده  3ماده  2سه ماه از زمان تقویم، طبق تبصره 

و قیمت عادله عالوه بر اراضی و ابنیه و تأسیسات و 
حقوق، شامل خسارات می شود. به عبارت دیگر حقوق 
مالکین  به طور گسترده تر و کامل تر در نظر گرفته شده 
است و مکانیزم تعیین قیمت عادله را از طریق مقایسه 

موارد مشابه واقع در حوزه عملیات طرح ارائه کرده با 
بدون در نظر گرفتن تأثیر طرح در قیمت آنها، یعنی 

 comparison approachهمان روش مقایسه  بازار 
Market  به شرط آن که بازار فعال و کارآمد مشابه

 [.وجود داشته باشد.

در مواردیکه ملک محل سکونت یا ممراعاشه  -1تبصره 
باشد عالوه بر بهای عادله صدی پانزده به قیمت مالک 

نگارنده: هزینه های ناشی از  ملک افزوده خواهد شد]
تغییر محل سکونت و یا تغییر ممر اعاشه را به صورت 

ثابت ومشخص یعنی صدی پانزده به بهای عادله اضافه 
نموده است. ابهام موجود این است که اگر ملک محل 

باشد و برخالف قوانین سکونت و ممر اعاشه مالک 
باشد  از ممر  منحصر به درآمد همان ملک قبلی، قید

اعاشه حذف شده است. ظاهراً مقدار اضافه، جمعاً همان 
صدی پانزده است و ایراد وارده آن است که در قانون 
برنامه هفت ساله دوم عمرانی کشور، مصوب 

، در مورد خرید اراضی و ابنیه و تاسیسات 8/12/1334
دولتی پنج درصد عالوه بر قیمت عادله به مالک غیر 

پرداخت خواهد شد. هر گاه مالک در محل ساکن باشد 
عالوه بر پنج درصد فوق ده درصد دیگر به قیمت عادله 
افزوده خواهد شد و هر گاه ممر اعاشه او منحصر به 
درآمد آن ملک باشد پانزده درصد قیمت عادله نیز از 

واهد شد، در قانون اصالح این بابت به او پرداخت خ
بعضی از مواد قانون دعاوی اشخاص علیه دولت، راجع 
به امالك و الحاق چند ماده به قانون مزبور مصوب 

قید شده در صورتی که اراضی و ابنیه مورد   1/5/1353
نیاز محل سکونت مالک باشد ده درصد به قیمت عادله 

مالک  مذکور فوق اضافه خواهد شد و هر گاه ممر اعاشه
منحصر به درآمد همان ملک باشد بیست درصد اضافه 
بر قیمت عادله به مالک پرداخت خواهد شد، یعنی دو  
قانون اخیرالذکر ضمن تفکیک امتیازات و تدقیق آن، 
مجموع امتیازات را سی در صد دانسته و لی در تبصره 

قانون مورد بحث، امتیاز فقط صدی پانزده  5ماده  1
صره  قانون گذار با درصد ثابت، است. در  این تب

مجموع  صدی پانزده، از ارزش عادله عبور کرده و به 
سمت ارزش مالک متمایل شده است و مسلماً اضافه 
ارزش مالک نسبت به ارزش بازار بر خالف این تبصره، 
ثابت نبوده و منصفانه آن است که با توجه به جمیع 

عیین ت شرایط، مبلغ )درصد( آن توسط کارشناس رسمی
. مضافًا این که فردی که محل سکنا و ممر اعاشه شود

منحصر او واحد است درخور حمایت بیشتری است.[ 
تشخیص این که مالک در محل ساکن است یا ملک 
ممراعاشه وی میباشد با )دستگاه اجرائی( است و در 
صورت بروز اختالف تشخیص نهائی با دادگاه صالحه 

تقاضای هر یک از طرفین  محل وقوع ملک میباشد که به
 اظهار نظر خواهد کرد.
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در صورتیکه فوریت اجرای طرح با ذکر دالئل  -9ماده 
موجه به تشخیص وزیر دستگاه اجرائی ضرورت داشته 
باشد بنحویکه عدم تسریع در انجام طرح موجب ضرر 
و زیان جبران ناپذیری گردد )دستگاه اجرائی( میتواند 
قبل از انجام معامله قطعی و با تنظیم صورت مجلس 

مالک یا نماینده وی در وضع موجود ملک با حضور 
غیاب او و نماینده دادستان و کارشناس رسمی نسبت 
به تصرف و اجرای طرح اقدام نماید لکن )دستگاه 
اجرائی( مکلف است حداکثر تا سه ماه از تاریخ تصرف 
نسبت به پرداخت یا تودیع قیمت عادله طبق مقررات 

 این قانون اقدام نماید. 

تواند در صورت عدم مالک یا صاحب حق می -تبصره 
پرداخت بها در مدت مذکور با مراجعه به دادگاه صالحه 
درخواست توقیف عملیات اجرائی را تا زمان پرداخت 
بها بنماید و محاکم صالحه به موضوع خارج از نوبت 
رسیدگی و حکم الزم صادر مینمایند و در صورت 
پرداخت قیمت تعیین شده بالفاصله رفع توقیف 

 ی بعمل خواهد آمد. عملیات اجرائ

چنانچه قبل از تصویب این قانون اراضی ابنیه  -10ماده 
و تاسیساتی بر اساس قوانین موضوعه قبلی به تصرف 
وزارتخانه ها مؤسسات و شرکتهای دولتی و یا وابسته 
بدولت و همچنین شهرداریها بانکها و دانشگاههای 
دولتی یا سازمانهائیکه شمول قانون نسبت به آنها 

ستلزم ذکر نام باشد درآمده و یا در محدوده مورد نظر م
قرار گرفته باشد که براساس قوانین مذکور دولت مکلف 
به پرداخت بهای عادله و حقوق و خسارات متعلقه بوده 
ولی تعیین بهای آن ویا حقوق و خسارات متعلقه منجر 
بصدور نظر قطعی در مراجع ذیصالح نشده باشد و یا 

رح در نیامده باشد، بها و حقوق و به تصرف مجری ط
 خسارات مربوط بشرح زیر پرداخت خواهد شد: 

ارزش کلیه اعیانی اعم از هر گونه ساختمان  -الف 
تأسیسات مستحدثات و سایر حقوق متعلقه طبق 

 مقررات این قانون تقویم و نقدًا پرداخت میشود. 

بهای زمینهای دایر در بخش خصوصی بقیمت روز  -ب
نگارنده: برای تعیین پرداخت خواهد شد ] تقویم و 

تکلیف زمینهای دایر در بخش خصوصی، باتوجه به 
حداکثر مجاز زمین های مذکور، قانون مصوب شورای 

 [ و، قیمت عادله را قیمت روز معین نموده استانقالب
بابت زمینهای موات جنگلها مراتع و هر قسمتی که طبق 

جزو اموال عمومی درآمده وجه پرداخت  قانون اساسی
نخواهد شد. زمینهای دایر را به آن قسمت که اضافه بر 
حداکثر مجاز زمینهای مذکور در قانون مصوب شورای 
انقالب که توسط وزارت کشاورزی پیشنهاد شده 

 «هیچگونه وجهی تعلق نمیگیرد.

الیحه قانونی که بعد از انقالب  5می توان گفت ماده  -
مالك تعیین قیمت » اسالمی تصویب شده است 

عبارتست از بهای عادله روز تقویم اراضی و ابنیه و 
تأسیسات و حقوق و خسارات مشابه واقع در حوزه 
عملیات طرح بدون در نظر گرفتن تأثیر طرح در قیمت 

 جامع ترین تعریف و توصیف از قیمت عادله در«  آنها
مقایسه با قوانین قبلی و بعدی است. این الیحه قانونی 
نه تنها قیمت عادله اراضی و ابنیه و تاسیسات )عوامل 
فیزیکی و مادی( را مشابه واقع در حوزه عملیات طرح 
بدون در نظر گرفتن تأثیر طرح در قیمت آنها معین 
نموده است بلکه بامشمول شمردن حقوق و خسارات 

و غیر مادی( و با روز تقویم )قیمت  )عوامل غیر فیزیکی
گذاری( و مشابه، بیشترین توضیحات را ارائه نموده 
است. بنابراین می توان گفت منظور قانون گذار از 
قیمت روز واحد مشابه نه تنها از نظر موقعیت، 
مشخصات فیزیکی و همسایگی بلکه با همان شرایط و 

یت مالکقیود )قیودی از قبیل سکنی، عمری، ارتفاقی، 
 غیر کامل...( می باشد.

قانون خاص تملک دولتی دستگاه های اجرایی  -
 )مختص امالک و اراضی مورد نیاز شهرداری ها(

قانون نحوه تقویم ابنیه ، امالك و اراضی مورد نیاز  -
در کلیه  -ماده واحده » 8/1370/ 28شهرداریها مصوب 

ه ، ابنیقوانین و مقرراتی که شهرداریها مجاز به تملک 

http://www.ghavanin.ir/detail.asp?id=5427
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امالك و اراضی قانونی مردم می باشند در صورت عدم 
توافق بین شهرداری و مالک ، قیمت ابنیه ، امالك و 
اراضی بایستی به قیمت روز تقویم و پرداخت شود 

نگارنده: در مقایسه با الیحه قانونی نحوه خرید و ]
، قیمت توافقی 17/11/1358تملک... دولت مصوب 

الیحه قانونی  3نه اول که طبق ماده همچنان به عنوان گزی
نحوه خرید و تملک... دولت مصوب 

قیمت عادله تعریف شده، مورد قبول این 17/11/1358
قانون است و در صورت عدم توافق بین شهرداری و 
مالک ، قیمت ابنیه ، امالك و اراضی بدون ذکر  

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

بایستی به قیمت روز به جای قیمت عادله   17/11/1358
 [ . تقویم و پرداخت شود

که قانون زمین شهری زمین های تملیکی  - 5تبصره 
مورد نیاز شهرداریها بوده و سهم هر مالک که دارای 

بوده و بیش از یک هزار متر مربع باشد سند رسمی 
نسبت به مازاد یک هزار متر مربع شمول این قانون 

نگارنده: با توجه به اتمام مدت اعتبار مستثنی است ]
قانون زمین شهری کلیه زمین های تملیکی  9ماده 

مشمول قانون  نحوه تقویم ابنیه ، امالك و اراضی مورد 
 [ هستند 8/1370/ 28نیاز شهرداریها مصوب 

از تاریخ تصویب و الزم االجرا شدن این  - 7تبصره 
الیحه قانونی نحوه " 5و آن قسمت از ماده  4قانون ماده 

خرید و تملک اراضی و امالك برای اجرای برنامه های 
مصوب  "عمومی ، عمرانی و نظامی دولت 

شورای انقالب اسالمی که مربوط به  17/11/1358
الزامی می باشد در مورد نحوه تعیین قیمت عادله 
ماده ها و تبصره  نگارنده:شهرداریها لغو می گردد. ] 

هر گاه نسبت به تعیین بهای  -4ماده » های لغو شده 
عادله اراضی و ابنیه و تأسیسات و حقوق و خسارات 
وارده بین )دستگاه اجرائی( و مالک توافق حاصل نشود 

اس شنبهای عادله توسط هیئتی مرکب از سه نفر کار
 رسمی دادگستری تعیین میگردد... 

مالك تعیین قیمت عبارتست از بهای عادله روز  -5ماده 
تقویم اراضی و ابنیه و تأسیسات و حقوق و خسارات 
مشابه واقع در حوزه عملیات طرح بدون در نظر گرفتن 

 تأثیر طرح در قیمت آنها 

در مواردیکه ملک محل سکونت یا ممراعاشه  -1تبصره 
باشد عالوه بر بهای عادله صدی پانزده به قیمت مالک 

 ملک افزوده خواهد شد...

از نظر کارشناسی در صورت عدم توافق بین   -1
شهرداری و مالک ، به جای بهای عادله روز تقویم 
اراضی و ابنیه و تأسیسات و حقوق و خسارات مشابه 
واقع در حوزه عملیات طرح بدون در نظر گرفتن تأثیر 

یمت آنها، قیمت ابنیه ، امالك و اراضی بایستی طرح در ق
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 اگر حقوقی 
نظیر حق ریشه، بهای شخم بذر، کود و سایر زحماتی 

سابق متحمل  که زارع برای آماده کردن زمین در زمان
شده است وجود داشته باشد، حق کسب و پیشه، 
سرقفلی و حقوق امالك موجود در امالك موقوفه، 
همچنان طبق الیحه قانونی نحوه خرید و تملک ... 

 ، عمل می شود. 17/11/1358دولت مصوب 

قانون امالك و اراضی مورد نیاز شهرداری ها به  -2
که در   22/6/1366قانون زمین شهری مصوب دنبال  

تقویم دولت بر اساس قیمت  - 9تبصره - 9ماده »آن
منطقه ای )ارزش معامالتی ( زمین بوده و بهای اعیانیها 
در اراضی و سایر حقوق قانونی طبق نظر کارشناس 
رسمی دادگستری بر اساس بهای عادله روز تعیین می 

در شهرهای مندرج در پیوست این قانون و « گردد....
آن و در کلیه شهرها و شهرك های  8و  7تبصره های 

سال از تاریخ تصویب، قابل  5سراسر کشور برای مدت 
اجرابود.  قانون گذار قیمت منطقه ای زمین و قیمت 
عادله اعیانی ها و سایر حقوق قانونی را به قیمت روز 

 تبدیل نموده است. ابنیه، امالك و اراضی

http://www.ghavanin.ir/detail.asp?id=7405
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به هر حال این سؤال اولیه و مهم  یعنی تکلیف تاثیر 
طرح در قیمت روز، مسکوت مانده است. به ویژه اکثر 
طرح ها باعث افت شدید در قیمت روز به واسطه اعمال 
محدودیت در اعمال عمل مالکانه می شود که در این 
صورت ظلم بزرگی در حق مالکین است. هرچند در 

الیحه قانونی نحوه  5ده و آن قسمت از ما  7تبصره 
خرید و تملک اراضی و امالك ...دولت مصوب 

مالك تعیین قیمت عبارتست از بهای »  17/11/1358
عادله روز تقویم اراضی و ابنیه و تأسیسات و حقوق و 
خسارات مشابه واقع در حوزه عملیات طرح بدون در 

ه نحوه که مربوط ب« نظر گرفتن تأثیر طرح در قیمت آنها 
ین قیمت عادله، الزامی می باشد، در مورد شهرداری تعی

قیمت ابنیه ، امالك و اراضی » ها لغو می گردد، عبارت 
وط به مرب« بایستی به قیمت روز تقویم و پرداخت شود

این قانون جایگزین شده است. چنانچه مشاهده می 
شود به صراحت قیمت روز به جای قیمت عادله 

 -5د سایر عبارات ماده جایگزین شده است ولی در مور
تأسیسات و حقوق و خسارات مشابه واقع در حوزه »...

عملیات طرح بدون در نظر گرفتن تأثیر طرح در قیمت 
لغت امالك به عرصه و اعیانی ها در این قانون « آنها...

اشاره دارد و در بر گیرنده تاسیسات است ولی بقیه 
لیات عبارت حقوق و خسارات مشابه واقع در حوزه عم

طرح بدون در نظر گرفتن تأثیر طرح در قیمت آنها، 
جایگزینی ندارد و چون این قانون به طور اخص فقط 

الیحه قانونی نحوه  5به طور مشروط آن قسمت از ماده 
خرید و تملک اراضی و امالك ...دولت مصوب 

را که در این قانون مغایر است، بی اثر   17/11/1358
تأسیسات و حقوق و خسارات "ساخته بنابراین عبارت 

مشابه واقع در حوزه عملیات طرح بدون در نظر گرفتن 
 همچنان معتبر است. "تأثیر طرح در قیمت آنها

در پایان می توان گفت چون در عمل، دستیابی به 
اطالعات موثق در شهر ها در مورد این که مالک در 
ملک واقع شده در طرح، سکنا داشته یا نه )به واسطه 

ش اجاره نشینی و...(و یا اینکه ملک واقع شده در گستر
طرح تنها ممر اعاشه مالک بوده یا نه )به واسطه چند 
شغله بودن( و با توجه به فرهنگ شهر نشینی و مهاجرت 

پذیری و حاشیه نشینی شهر ها به ویژه در شهر های 
بزرگ و تغییرات سریع تر در آن ها در قیاس با مناطق 

 5ماده  1ی، در ارتباط با تبصره  غیر شهری و روستای
در » -17/11/1358الیحه تملک دولتی مصوب 

مواردیکه ملک محل سکونت یا ممراعاشه مالک باشد 
عالوه بر بهای عادله صدی پانزده به قیمت ملک افزوده 

و مشکالت عملی، برآورد اضافه  ارزش « خواهد شد
مالک نسبت به قیمت روز )ناشی از ارزش های مادی و 
فیزیکی، هزینه های تغییرات مطلوب، هزینه های 
تغییرات الزامی مالک( در ارتباط با حقوق و خسارات 

در  -1358/ 17/11الیحه تملک دولتی مصوب  5ماده 
شهر ها، قانون گذار از قیمت عادله عدول نموده و قیمت 

 روز را جانشین آن نموده است.
 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 

بنیاد چاپ چهارم  1395اماکن مسکونی و غیر مسکونی 
 حقوقی میزان.

 قیمتعلیزاده خرازی، محمد مسعود، بررسی تحلیلی  -
مسکونی و  نی امالك، زمین و ساختمانعرصه و اعیا
 بنیاد حقوقی میزان. چاپ دوم 1393غیر مسکونی 

میرزایی، علیرضا، تملک اراضی توسط دولت  -
 انتشارات بهنامی.  1388وشهرداری ها 

 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 و  -
 انتشارات جنگل، جاودانه. 1389امالك
یوسفی، مرتضی، قوانین معامالت  -

 انتشارات بوستان دانش.1387امالك،
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 دگران کاشتند و ما خوردیم...

 زیست و توسعۀ پایدارمحیطدربارۀ 
 
 

 

 

وساالن من شاید به یاد داشته باشند که در سنهم
های درس فارسی دورۀ ابتدایی شعری یکی از کتاب

ـ  1265الشعرا )از محمدتقی بهار، ملقب به ملک
خ.(، شاعر و ادیب و سیاستمدار و  1330

نگار، آمده بود با این مضمون که روزی روزنامه
انوشیروان )شاه ساسانی( ــ به عادل بودن یا 
نبودنش کاری ندارم ــ برای شکار از شهر بیرون 

 رودمی

این شعر را که بهار، بیش از نود سال پیش، بر 
الملک نامۀ خواجه نظاماساس حکایتی از سیاست

سروده «( کشتند و خوردیم و کاریم و خورند)»
اند، یا رسد دولتمردان ما نخواندهاست، به نظر می

اند سرسری بوده و به ژرفای آن توجه خواندهاگر 
اند که شاعر، در این چند بیت، از ضرورت نکرده

حفظ محیط زیست و لزوم توسعۀ پایدار حرف 
گوید که هنر انسان چیره شدن بر زند. از این میمی

طبیعت و دوشیدن آن تا آخرین قطره نیست. هنر 

انسان زندگی کردن همراه با محیط زیست است. 
که برداشتِ دگی کردن با طبیعت است. اینزن

شکل آب و خاك و چه طبیعت، بهامروزمان از آن
ها و... ، در هوا و جنگل و معدن و خوراکی

اختیارمان گذاشته نباید بدون اندیشیدن به نیازهای 
، چینیآیندگان باشد. اگر امروز از درختی گردو می

ر اگ درختی هم بکار تا آیندگان هم گردو بخورند.
وشی فرکنی و میامروز یک بشکه نفت برداشت می
رسانی، به این فکر و به مصرف فالن و بهمان می

ــوســــم دی ــه م ــروان ب ــوشــــی  شــــاه ان
o 

ــــکــار  ــهــر ش ــــهــر ب ــرون ز ش ــی  رفــت ب
o 

ــــــر راه دیــــد مــــزرعــــه  ایدر س
o 

ـــار  ـــــی ـــردم بس ـــود م ـــه در آن ب  ک
o 

ـــد ـــرمـــردی دی ـــی ـــــت پ ـــدر آن دش  ان
o 

ــود کــه  ــــت عــمــر او ز ن  ــه اس ــــت  گــذش
o 

 کــاشـــــتدانــۀ جــوز در زمــیــن مــی
o 

ــــود  ــز ش ــــب ــار س ــه ــــل ب ــه فص ــه ب  ک
o 

ــص ــری ــرد ح ــرم ــی ــه پ ــــری ب ــت کس ــف  گ
o 

ــه:   ــی»ک ــرص م ــرا ح ــن چ ــدی ــن ــی چ  زن
o 

ــای ــور اســـــتپ ــب گ ــر ل ــو ب ــای ت  ه
o 

ــی  ــون جــوز م ــن ــو ک ــن ت ــی ــه زم ــی ب ــن  ک
o 

 خــواهــدجــوز ده ســـــال عــمــر مــی
o 

 کـــه قـــوی گـــردد و بـــه بـــار آیـــد 
o 

ــو  ــردت ــی م ــواه ــد از دو روز خ ــع ــه ب  ک
o 

ــد   ــار آی ــه ک ــت چ ــن ــان کِشــــت ــردک  «گ
o 

ــفــت: ــــری گ ــــاه کس ــه ش ــان ب ــق ــرد ده  م
o 

ــد»  ــرن ــب ــان ن ــن زی ــاشـــــت ــردم از ک  م
o 

ــم ــوردی ــا خ ــد و م ــن ــاشـــــت ــران ک  دگ
o 

ــد  ــورن ــخ ــران ب ــگ ــم و دی ــاری ــک ــا ب  «م
o 

 علی میرزائی    

 نگارزنامه ور
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هم باش که آیندگانِ ما این یک بشکه نفت را 
نخواهند داشت، چون، متأسفانه ما به فکر آنان 

ترین مشکل ما این شده است ایم. امروز بزرگنبوده
. نفت بفروشیم گذارندخرند. نمیکه نفت ما را نمی

ها و ترین گله از ابرقدرتترین و مهمبزرگ
دهند ها این است که چرا به ما اجازه نمیقدرت

ایی ایم کشورهنفت بفروشیم. اما آیا از خود پرسیده
که نفت )یا مشابه آن( ندارند ولی مرفّه زندگی 

کنند  فرانسه، آلمان، ژاپن، سوئد، کنند چه میمی
م. گویژیک، اتریش، و... را میدانمارك، سوئیس، بل

صد و چند سال از استخراج نفت در ایران و صدور 
گذرد و ما هنوز به فکر جایگزینی و فروش آن می
ای از درآمدهای های عمدهایم و بخشبرای آن نبوده

 م.ایایم و نابود کردهحاصل از این منبع را دود کرده

ایم؛ رحمانه تخریب کردهمحیط زیست را بی
ایم و ایم؛ از خون محیط زیست مکیدهآلوده کرده

آب و خاك و هوا و معدن و جنگل و... را به نام 
های خارج از اندازه به فنا و با برداشت« توسعه»

های ایم؛ آن هم توسعه به معنای اجرای طرحداده
ها هم، در اکثر موارد، نابودگر عمرانی که خود آن
ست مانند ملخ، اند. جمعیت، درمحیط زیست بوده

بلعد، بدون محیط زیست را بلعیده است و می
ت. های آینده چیسکه تکلیف نسلاندیشیدن به این

 ایم.ما حقوق آیندگان را پایمال کرده

هاست به ذخایر نفت خام، که حاصل سال
هزاران سال فعل و انفعال شیمیایی در ژرفای زمین 

یم و فروشایم تا آن را بمحابا چنگ انداختهاست، بی
گیریم شکم مردم را با بخشی از دالرهایی که می

سیر کنیم، و بخش عمدۀ آن را نیز به مصرف وارد 
ها کردن کاالهایی برسانیم که وجود بسیاری از آن

برای مردم حیاتی نیست. شهوت خرید لوازم 

های تقلبی، شهوت خرید خانگی اکثراً با مارك
آخرین  های کامپیوتر، شهوت خریدآخرین مدل
های موبایل )تا جایی که یکی از مدل تلفن

گیران امریکایی که برای مسابقاتی به ایران کشتی
قدر موبایل، آخرین مدل، آمده بود گفته بود این

دست ایرانیان است که او فکر کرده مسابقات در 
 رود در سفریشود!(. یادم نمیجنوبی برگزار میکره

 وساکا، بعینه دیدم کهبه ژاپن، در دو شهر توکیو و ا
ها برای محاسبه کردن از چُرتکه استفاده در فروشگاه

های که همین ژاپن انواع ماشینکردند، درحالیمی
حساب الکتریکی و اکنون الکترونیکی را ساخت و 

کند )یکی سازد و به کشورهای دیگر صادر میمی
ـ صادر  ـ که ندارد ـ از اقالمی که ژاپن به جای نفت ـ

هاست وجود د(؛ ولی ایرانیان عزیز سالکنمی
اند. از هویدا، کلی فراموش کردهچُرتکه را به

، شنیدم که در 1356-1343های وزیر سالنخست
پاسخ چند کارشناس شریف سازمان برنامه و 

رویه و هدر بودجه، که دولت او را از واردات بی
دادن دالرهایی که به بهای فروش خون ملت )... 

ذر داشته بودند، با بالهت تمام، یا با نفت( بر ح
نادان فرض کردن ملت، گفته بود: پول داریم؛ 

های خریم! در کمال شرمندگی، جز زمانمی
ایم، اما به ایم و خریدهکوتاهی، همیشه پول داشته

چه قیمت  به بهای نابودی محیط زیست. تکیه بر 
دالرهای نفتی برای گذران زندگی و تأمین 

ها، اری دولت نشانۀ ناکارآمدی دولتهای جهزینه
 اعتنایی ما به حقینگری، و شاخص بیفقدان آینده

 است که آیندگان بر این سرزمین دارند.

ایم در رفتاری را که با ذخایر نفتی کرده
، آهنحساب و کتاب از معادن سنگبرداری بیبهره
های تزیینی، گاز، و از سنگ، سنگمس، زغالسنگ

ایم. تکلیف خاك و... هم تکرار کردهجنگل و آب و 
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ترین هوا هم که روشن است. تهران یکی از آلوده
های جهان است و شهرهای بزرگ ایران، پایتخت

ها، هم وضع بهتری ندارند. از ویژه مراکز استانبه
خشک، منابع آب، آن هم در سرزمینی خشک و نیمه

ایم که یکی از برداری کردهبرنامه بهرهچنان بی
. ها به نام ما ثبت شده استترین کارنامهدفاعغیرقابل

باالتر از مصرف  %40-30میزان مصرف آب ما 
میانگین جهانی است. بانک جهانی برای کشورهایی 

ر روز، هفتاد لیتر آب دبا اقلیم مانند ایران، در شبانه
که مصرف ما در حدود نظر گرفته است، درحالی

برابر؛ سرزمین ما در لیتر است، باالتر از سه  220
است. افزایش مصرف آب بر اثر « تنش آبی»مرحلۀ 

افزایش و استفادۀ نادرست این آب، جمعیتِ روبه
ویژه در بخش کشاورزی، سبب شده است که به

. ایران بگویند« ورشکستگی آبی»متخصصان از 
نیز، اگرچه بسیار  1398های اوایل سال بارش

 «تنش آبی»فتن سودمند بود، به معنای پایان یا
نیست. ادامۀ اسکان جمعیت ایران در شرق و در 

هایی مرکز سرزمین ایران همچنان با ابهام
 روست.روبه

از منابع آب را صرف کشاورزی  %90در حدود 
زایی بخش کشاورزی بسیار کنیم، ولی اشتغالمی

پایین است. سهم بخش کشاورزی در تولید 
های خشناخالص ملی/ داخلی نیز، نسبت به ب
، سهم 1396صنعت و خدمات، کمتر است. در سال 

و خدمات  %6/22، صنایع و معادن %5/13نفت 
در تولید ناخالص داخلی ایران بوده،  2/56%

بوده  %8/9که سهم بخش کشاورزی فقط درحالی
است. رتبۀ ایران از نظر مدیریت منابع آب در میان 

است! از مدیرکل توسعۀ  117کشورهای جهان 
ار و اقتصاد محیط زیست سازمان حفاظت پاید

بندی کنم که ایران از نظر رتبهمحیط زیست نقل می
لحاظ پرداختن به مسائل محیط زیستی، از نظر به

گرفته است  77/2نمره  100مدیریت منابع آب، از 

(. همین مقام 1394خرداد  23)خبرگزاری ایرنا، 
ان استان ایر 23مسئول در همان زمان گفته است که 

آن  % 70رو هستند که با پدیدۀ گرد و غبار روبه
مانده ناشی از باقی % 30منشاء خارجی دارد و 

 های داخلی است.خشکیدن تاالب

متر و میلی 241میانگین بارندگی در سرزمین ما 
متر است. بنابراین، میانگین میلی 855در جهان 

سوم میزان بارندگی جهانی بارندگی ما کمتر از یک
لیتر در  130، اما سرانۀ مصرف آب در جهان است
لیتر است! کمتر از  220روز و در ایران شبانه
سوم میانگین بارندگی در جهان بارش ساالنه در یک

ایران داریم، اما دو برابر میانگین جهانی آب مصرف 
مهار، مصرف کنیم! ما دچار بیماری مصرف بیمی
 حساب و کتاب، و مصرف خارج از قاعدهبی

روز، دو برابر میانگین مصرف هستیم. در شبانه
ـ چه جهانی آب مصرف می کنیم. آب برای ایرانیان ـ

در کشاورزی، چه در صنعت، و چه در مصارف 
 ارزش تبدیل شدهشهری و خانگی ــ به کاالیی بی

است. فرسایش خاك در ایران پنج تا شش برابر 
میانگین فرسایش خاك در جهان است. نتیجۀ این 

 رسایشْ کاهش پوشش گیاهی و جنگلی است. ف

اکسیدکربن در جهان حدود سرانۀ انتشار گاز دی
که تن است، درحالی 7/7تن در سال و در ایران  9/4

ما تولید ناخالص داخلی پایینی هم داریم. مصرف 
انرژی در ایران بسیار باال و خارج از استانداردهای 

ان در جهانی است. ایران جزو ده کشور نخست جه
که از نظر تولید مصرف انرژی است، درحالی

ام جهانی هستیم. در هر ناخالص داخلی در ردۀ سی
سال، در حدود هشتادمیلیارد متر مکعب آب به 

رسانیم. برای مصرف خانگی مصرف کشاورزی می
میلیارد متر مکعب و برای بخش در حدود شش

صنعت سه تا چهارمیلیارد متر مکعب آب مصرف 
م. اما جالب است بدانید که در بخش کنیمی
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 6/0کشاورزی، از مصرف یک متر مکعب آب، فقط 
آوریم. این برداشت در تا یک دالر به دست می

رسد. همین رقم دالر می 70-60بخش خدمات به 
 دالر است. 200در فرانسه 

منابع آبی را  %85های اخیر، معادل در سال
منابع آب  از %20که اگر ایم، درحالیمصرف کرده

 %40و اگر « ایمن»خود را استفاده کنیم در وضعیت 
 قرار« خطر»از این منابع استفاده کنیم در معرض 

ایم! را مصرف کرده %85کنم: ما گیریم. تکرار میمی
های و اگر همین امروز تصمیم بگیریم از آب

زیرزمینی هیچ برداشتی نکنیم، پنجاه سال طول 
 زیرزمین به حد تعادل کشد تا وضعیت منابع آبمی

برسد. دولت کنونی اقداماتی را برای نجات منابع 
 آب شروع کرده است، اما کافی نیست.

در جنگل هم وضع ایمن نداریم. بُریدن نامحدود 
رویه در مناطق جنگلی، وساز بیدرختان، ساخت

های سوزیهای جنگلی، آتشقاچاق کردن چوب
ایل ، نداشتن وساحتیاطی انسانیناشی از گرما یا بی

های جنگلی، و در الزم و کافی برای اطفای حریق
هایی که دامنگیر مواردی هم خشکسالی، و بیماری

ها های درختان شده و برای درمان آنبرخی از گونه
ها کار یا برای جلوگیری از بروز مجدد آن

ایم، کار را به جایی رسانده درمانی نکردهودرست
از کارشناسان تا چهل سال است که به نظر گروهی 

های شمال ایران نابود خواهند شد. اگر آینده جنگل
با همین روند پیش برویم، آخرین منبع تولید 
اکسیژن و بهبود وضعیت آب و هوا را بر باد خواهیم 

 کنمداد. از رئیس انجمن جنگلبانی ایران نقل می
 %42های شمال ایران ( که جنگل1397)دهم اسفند 
ام که برای اند. به چشم خود دیدهشتهتخریب دا

ها، جنگلبانان شریف و مردمی خاموش کردن جنگل
که با صمیمیت کامل برای خاموش کردن 

ای جز شوند، وسیلهها وارد عمل میسوزیآتش
های درخت ندارند! در نوزدهمین سال از قرن شاخه
ویکم، وسیلۀ اطفای حریق ما شاخ و برگ بیست

 درختان است!

میلیون تن زبالۀ عادی، انه بیش از یکروز
پزشکی، کشاورزی، و صنعتی در کشور تولید 

کنیم. روزانه چهارمیلیون کیسۀ فریزر دور می
ریزیم. منبع حیاتی نفت را تبدیل به پالستیک می
رستیم تا، فکنیم، و این پالستیک را به طبیعت میمی

شاید، سیصد سال بعد در طبیعت جذب شود. 
که در بسیاری از کشورها به طور درحالیمتأسفانه 

 اند، ما هیچجدی علیه مصرف پالستیک قیام کرده
جا هم پای سلطانی ایم. شاید در اینتکانی نخورده

در میان باشد: سلطان پالستیک. سلطان یا 
 های زباله هم داریم.سلطان

ها اگر بنویسیم هم اما این همۀ ماجرا نیست. سال
را قربانی توسعه کردیم و کم است. محیط زیست 
 ایم و نه محیط زیستیافتهامروز نه کشوری توسعه

حال، اطمینان از چنگ ما در امان مانده است. درعین
دارم مدیران کشور از ستمی که بر محیط زیست این 
سرزمین رفته است آگاهند، ولی اولویتِ 

های تحت مدیریت ایشان توسعۀ محیط دستگاه
ـ عمدتاً به معنای اجرای مدار نیست. توزیست سعه ـ
های عمرانی ــ است به هر قیمت. اجرای طرح
هایی است که تأکید آن بیشتر بر استخراج و برنامه

های خورد فروش منابع خام و فراهم آوردن هزینه
فزونی ماست، و وارد کردن و خوراك جمعیت روبه

کاالهای خارجی، یک روز برای کاستن از شتاب 
و روز دیگر به منظوری دیگر. و  افزایش تورم،

ها با طبیعت سرزمین خشک و کدام از اینهیچ
خشک ما که اکنون با تغییر آب و هوا و افزایش نیمه

بینی گرما نیز مواجه است ــ گرمایی که پیش
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زودی بیش از این هم افزایش یابد ــ شود بهمی
که الگوی ای نداریم جز اینسازگار نیست. چاره

د را با توسعۀ پایدار گره بزنیم، توسعۀ توسعۀ خو
پایدار بدین معنا که همراه با رشد اقتصادی، عدالت 
اجتماعی، حفظ محیط زیست و فراهم آوردن بستر 

ذاران، گتوسعۀ انسانی فرهنگی نیز مدّ نظر سیاست
ها باشد، و توسعۀ ریزان، و مجریان برنامهبرنامه

ی کشت، پایدار هنگامی حاصل خواهد شد که الگو

الگوی برداشت از منابع، و الگوی مصرف خود را 
اصالح کنیم. الگوی توسعۀ ایران باید با توجه به 
محیط زیست این سرزمین نوشته شود. هر الگوی 

خشک دیگری برای این سرزمین خشک و نیمه
تناسب است. الگویی نادرست و نامناسب و بی

کنم که در یک بخش دیگر هم مزیّت فراموش نمی
نسبی برای تدوین الگوی توسعۀ ایران داریم: میراث 

 فرهنگی.

  



 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

  

 

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

 

 

 
 17 کارشناس 

  

 

 

 زیستصنایع برق و الکترونیک و آلودگی محیط
 

 چکیده
 در مقیاسبیشترین سرعت رشد تولیدکنندگان 

جهانی مربوط به تولید تجهیزات برقی و الکترونیکی 
باشد. این امر استفاده بیشتر از تجهیزات الکترونیکی می

کننده از فلزات به شمار ترین صنایع استفادهرا که مهم
ترین مسائلی که رود تشدید کرده است. از جمله مهممی

 در دو دهه اخیر در خصوص توسعه صنایع الکتریکی و
الکترونیکی مطرح شده، پسماندهای الکتریکی حاصل 

رغم داشتن مواد از این صنایع است. این پسماندها به
العاده خطرناکی نیز باارزش برای بازیافت، مواد فوق

 2تنها  یالکترونیکپسماندهای برقی و  گرچهدارند. 
آوری شده در های جمعدرصد از حجم کل زباله
دهد اما این حجم ناچیز می کشورهای مختلف را تشکیل

حاوی مواد سمی است. پسماندهای درصد  70شامل 
زا عنصری سرطان عنصر سمی از جمله کادمیوم،

 هایتواند به مسمومیتشود، آرسنیک میمحسوب می
سرب مشکالتی همچون  شدید یا حتی مرگ منجر شود،

خونی و مسمومیت به دنبال دارد. کروم کندذهنی، کم
-خون باال، کمبود آهن، بیماری نه بروز فشارتواند زمیمی

های مغزی و عصبی را فراهم کند های کبدی و آسیب
ثیر مخربی بر سیستم أجیوه که ت و در کنار همه اینها

دهد و ها را تغییر میها و ژنایمنی بدن دارد و آنزیم
سیستم عصبی از جمله وارد آمدن  موجب آسیب دیدن

 برای  .شودی و المسه میصدماتی به حس چشایی، بینای
زیست و صدمات های جدی محیطجلوگیری از آلودگی

 ی برقیپسماندها مدیریت مناسب این وارده بر انسان،
 بسیار مهم است. مدیریت پسماندهای  و الکترونیکی
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تواند به سه بخش مهم تقسیم شود که الکترونیک می

ر دیگهمچنین از . دفن، سوزاندن و بازیافت است شامل
باشد که در میأ راهکارهای مدیریتی کاهش در مبد

-می یالکترونیکبرقی و  هایکاهش میزان تولید زباله

منظور  بهترین گزینه به تواند نقش بسزایی داشته باشد.
مدیریت پسماندهای برقی و الکترونیکی روش کاهش 

برای انجام طرح کاهش در باشد. در مبدأ و بازیافت می
باشد. تعدادی راهکارهای بسیاری در دسترس می، أمبد

کنندگان اجناس و مصرف مربوط به از این راهکارها
کاالها یا تولیدکنندگان پسماند، تعدادی دیگر مربوط به 

تعداد زیادی  نهایت دراجناس و کاالها و  تولیدکنندگان
نند تواگذاران که میها به مسئولین و قانوناز این شیوه

ان را کنندگ تولیدکنندگان کاالها و مصرفبین  ارتباط
 شوند.برقرار سازند، مربوط می

 مقدمه

رویه جمعیت، توسعه شهرنشینی، ظهور رشد بی
های جدید و تغییر در عادات و الگوهای تکنولوژی

های استفاده از منابع مصرف از یک سو و محدودیت
طبیعی از سوی دیگر، عالوه بر به وجود آوردن انواع 
معضالت پیچیده در زندگی انسان، موجب بروز انواع 

محیطی و اجتماعی شده است. یکی ناسازگاری زیست
از پیامدهای تحوالت جامعه جهانی در چند دهه اخیر 
توسعه زیرساختی صنایع الکتریکی و الکترونیکی است 

. بیشترین سرعت رشد تولیدکنندگان در مقیاس ]1[
ی برقی و الکترونیک جهانی مربوط به تولید تجهیزات

(2EEEمی ) باشد. این پیشرفت باعث شده است میزان

 مردان دیسع    

  تهران استان ستیز طیمح ۀرشت یدادگستر یکارشناس رسم
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نیز  3تولیدات پسماندهای تجهیزات برقی و الکترونیکی
افزایش چشمگیری داشته باشد. در حقیقت رشد صنایع 
الکتریکی و تمایل به آنها از تحوالت قرن حاضر است 

که  اکه این امر استفاده بیشتر از تجهیزات الکترونیکی ر
ود رکننده از فلزات به شمار میترین صنایع استفادهمهم

ترین مسائلی که . از جمله مهم]2[تشدید کرده است 
در دو دهه اخیر در خصوص توسعه صنایع الکتریکی و 
الکترونیکی مطرح شده، پسماندهای الکتریکی حاصل 

رغم داشتن مواد از این صنایع است. این پسماندها به
العاده خطرناکی نیز بازیافت، مواد فوق باارزش برای
درصد از پسماندهای الکترونیکی را  7/2دارند. حدود 

عناصر خطرناك و فلزات سنگینی مانند نیکل، برم، 
درصد را فلزات قابل بازیافتی  60سرب و غیره حدود 

دهند. مانند آهن، آلومینیوم، مس و غیره تشکیل می
ی از فلزات و مواد پسماندهای الکترونیکی مقدار زیاد

ای مثال گیرند. برباارزشی نظیر فلزات گزانبها را دربر می
گرم طال  4کامپیوترهای شخصی اولیه حاوی حدود 

گرم کاهش یافته  1اند، هرچند این مقدار امروزه به بوده
است. باید توجه داشت که فلزات موجود در این 
 زپسماندها از یک طرف برای طبیعت بسیار مضرند و ا

طرفی از لحاظ اقتصادی ارزش زیادی دارند که در 
 توان به صرفه اقتصادی مناسبیصورت بازیافت آنها می
 . ]3[در این زمینه دست یافت 

پسماندهای الکترونیکی همچنین به منزله 
پسماندهای حاوی ترکیبات متنوعی و از مواد سمی و 

اند که این مواد در صورت انتشار خطرناك شناخته شده
هنگام انجام فرایندهای بازیافت و امحا، خطر ریسک 
جدی برای سالمت انسان و محیط زیست به دنبال 
خواهند داشت. برای مثال پسماندهای برق و الکترونیک 
طیف وسیعی از فلزات سنگین همچون، سرب، 
کادمیوم، جیوه و ترکیبات آلی پایدار همچون مواد 

یرند. گا را دربر میهبازدارنده اشتعال برومینه و فتاالت
-در تحقیق دیگر که در راستای شناسایی اجزای تفکیک

های مواد و از سوی آزمایشگاه e-wasteشده 

                                                        
Waste Electric and Electronic Equipment 3 

ای هتحقیقات صنعتی فدرال سوئیس انجام شد، آالینده
درصد تخمین  7/2این نوع از پسماندها به طور متوسط 

 .]3[اند زده شده

 توانیبندی ساده مبه طور کلی و در یک تقسیم
پسماندهای الکترونیکی را زیرمجموعه پسماندهای 
جامد شهری به حساب آورد که ترکیبی از پسماندهای 
خانگی، اداری، تجاری و صنعتی است. این تنوع سبب 

رین تشده است موضوع پسماندهای الکترونیکی از مهم
. رشد زیاد این ]4[روی جامعه جهانی باشد مسائل پیش

آوری و بازیافت انها است، جمعپسماندها سبب شده 
الزم و ضروری باشد. همچنین بازیافت پسمانهای برق 

 ند. کو الکترونیک پتانسیل اقتصادی باالیی را آزاد می

 آلودگی های ناشی از صنایع برق و الکترونیک

پسماندهای صنایع برق و الکترونیک انواعی از 
باشند که دارای خاصیت سمیت، پسماندهای ویژه می

زایی، پایایی در محیط پیرامون و حتی در پیکره بیماری
باشند. عناصری از جانداران، خورندگی و مشابه آن می

آرسنیک، کادمیوم، مس، نیکل، روی، باریم،  جیوه،قبیل 
التین، نقره، پ ها، آلومینیوم، طال،برلیوم، انواع پالستیک

-همواد شیمیایی خطرناك حاصل از مواد مصرفی و ب
ترکیبات  های آلی پایدار یاکنندهادر آلودهصورت ن
امل ها شکلروبیفنیلدار مخرب الیه ازن مثل پلیهالوژن

 . ]5[ این پسماندهاست

صورت ترکیبات خالص در هها ببسیاری از آالینده
 شوند اما از اجزای اصلی مواداین پسماندها یافت نمی

رگ زهای الکترونیک سومین منبع بترکیبی هستند. زباله
 های جامد شهری است. گرچهزباله تولید سرب در

درصد از حجم  2تنها  یالکترونیکپسماندهای برقی و 
آوری شده در کشورهای مختلف را های جمعکل زباله
درصد  70دهد اما این حجم ناچیز شامل می تشکیل

حاوی مواد سمی است. عنصر سمی از پسماندهای 
شود، سوب میزا محعنصری سرطان جمله کادمیوم،

های شدید یا حتی مرگ تواند به مسمومیتآرسنیک می
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-سرب مشکالتی همچون کندذهنی، کم منجر شود،

تواند زمینه خونی و مسمومیت به دنبال دارد. کروم می
های کبدی و خون باال، کمبود آهن، بیماری بروز فشار

های مغزی و عصبی را فراهم کند و در کنار همه آسیب
ثیر مخربی بر سیستم ایمنی بدن دارد و أکه ت جیوه اینها
 دهد و موجب آسیب دیدنها را تغییر میها و ژنآنزیم

سیستم عصبی از جمله وارد آمدن صدماتی به حس 
 .]5[ شودچشایی، بینایی و المسه می

های مایکروویو انجام درست مانند کاری که دستگاه
 اینپزند دهند و مواد غذایی را از درون میمی

ثیرات خطرناك و مخرب أتوانند تتشعشعات نیز می
ها گذاشته و عالوه بر آسیب ژنتیکی بر بدن انسان

های داخلی بدن موجب متولد شدن به اندام رساندن
. خطرات فلزات ]6[ الخلقه نیز شوندکودکان ناقص

ر های حساس نظیروی انسان آسیب به ارگان سنگین بر
-در صورت زباله هاتیکباشد و پالسکلیه و کبد می

-اکسین و فوران میسوزی تولید گروه گازهای دی

-انتخاب شیوه. زایی آنها قطعی استنمایند، که سرطان

آوری، جداسازی، پردازش، بازیافت و دفع های جمع
پذیرش علمی کمک  مناسب و مبتنی بر اصول قابل

ثر در چرخه گردش مواد ؤشایانی در کنترل و مداخله م
همزمان  هگیری دوباربهره دهی آن به سمتهتزاید و ج

گردد. بیشترین محیطی میبا کاهش مخاطرات زیست
از مدیریت نادرست  محیطی ناشیآلودگی زیست

پسماندهای الکترونیک مربوط به نفوذ نوع فلزات 
زیرزمینی و در  های سطحی وسنگین به خاك و آب

، هاها، فوراناکسینصورت سوزانده شدن ایجاد دی
همه فلزات . ]5[ باشدمیغیره آزادسازی جیوه در هوا و 

باشند و به همین دلیل به تا حدی در آب قابل حل می
زیست شوند. در وارد چرخه محیط توانندراحتی می
برخی از مواد خطرناك موجود در زیر جدول 

 توانند برایخطراتی که می پسماندهای الکترونیک و
 .نمایند آورده شده استزیست ایجاد سالمتی و محیط

 ]7[بر سالمتی و محیط زیست  : مواد خطرناك موجود در پسماندهای برقی و الکترونیکی و اثرات انها1جدول 

 ردیف
ترکیبات خطرناك موجود 
در پسماندهای برقی و 

 الکترونیکی
 زیستاثرات بر سالمتی و محیط

1 
های دستگاه تنفسی، تأثیر بر بیماری آماس پوستی )مشکالت پوستی( و ناراحتی (Sbآنتیموان )

 زاییعملکرد سیستم ایمنی بدن و احتمال سرطان

2 
ده های مختلف پوستی، تولید غها، بیماریاختالل در متابولیسم و تولید انرژی در سلول آرسنیک

 ها و پوست در ریه، مثانه، کلیه

 سرطان ریه از نوع بدخیم آزبست 3

4 
برهم خوردن ضربان طبیعی قلب، سکته و یا حتی منجر به مرگ، استفراغ، درد در ناحیه  (Baباریم )

 حسی اطرافشکم، اسهال، تگی نفس، باال یا پایین رفتن فشار خون، سوزش و بی
 صورت و ضعیف شدن عضالت

5 
درد سینه، افزایش ضربان قلب، در موارد حاد منجر به ها، ها، کوتاه شدن نفسآسیب ریه (Beبریلیوم )

 زایی و بیماری پوستیمرگ، سرطان

، هاها و ساختار استخوانها بسیار سمی، تخریب کلیهبرای گیاهان، جانوران و انسان (Caکادمیوم ) 6
ها در افراد و حیوانات، بر هم خوردن ساختار کلسیم و عملکرد آن در بدن -آسیب کلیه
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های قلبی، تأثیر بر اثرات آن بر استخوان و همچنین افزایش فشار خون و ناراحتیو 
 سیستم تنفسی و سرطان ریه

7 
های دائمی در ناحیه چشم و های مخاطی، آسیبحساست چشمی، پوستی و حساسیت ظرفیتی( 6کروم )

 سرطان ریه

8 
های ناحیه شکم(، ناراحتیهای گوارشی )حالت تهوع، استفراغ و درد در ناراحتی (Cuمس )

 خونی، صدمه به دستگاه ایمنی بدن و سرایتدستگاه تنفسی، صدمه به کبد و کلیه، کم
 هااین سمیت به دیگر قسمت

9 
حالت تهوع، اسهال، تشنج، کما یا حتی مرگ، تأثیرات غیرقابل جبران بر مغز و سیستم  (Pbسرب )

 مامی موجودات آبزیعصبی، کندذهنی، سمیت در حیوانات، سمی برای ت

 هااثر بر مغز و مرکز سیستم عصبی، اثرات منفی بر کبد و کلیه (Hgجیوه ) 10

11 
های خون، افزایش پروتئین در ادرار، برونشیت مزمن، دل درد، افزایش تعداد سلول (Niنیکل )

زایی و بیماری آماس کاهش عملکرد ریه، سرطان ریه، سینوس بینی، خاصیت سرطان
 پوستی

 بیماری سلنیوس (Seسلنیوم ) 12

13 
های عصبی و افزایش مرگ آسیب به سیستم ایمنی و ناقص الخلقگی، آسیب سلول ( و قلع آلیSnقلع )

د، در شوها، در زمان رشد منجر به تأثیرات ناخواسته بر حافظه و عدم یادگیری میسلول
 گیری اندام تناسلیها منجر به عدم شکلموش

 های دستگاه تنفسیهای چشمی، پوستی و ناراحتیناراحتی (Yایتریوم ) 14

15 
اختالل در جذب مس و آهن، تخریب غشا معده به دلیل حاللیت باالی یون روی در  روی

 اسید مایعات معدوی

 

همه این موارد موجب شده است تا نهادهای مسئول 
 نوع ازدر کشورهای مختلف جهان برای دفع این 

به صورت جدی اقدام کنند. بسیاری از  پسماندها
گر ا ای الکترومگنتیک هستند.های رایانهقطعات دستگاه

کارشناسانه دفع نشوند با  صورت درست و به
دهند سالمتی انسانها را تشعشعاتی که از خود بروز می

قطعات  رو خواهند کرد. درهجدی روب با خطر
-عمود بر هم منتشر می الکترومگنتیک امواج به صورت

 .انسانها بسیار خطرناك است د که براینشو

 منابع اولیه پسماندهای صنایع برق و الکترونیکی

دهنده پسماندهای الکترونیک شامل منشأ تشکیل
لوازم الکتریکی مورد استفاده در منازل نظیر یخچال، 

های تلفن ثابت و همراه، ساعت، رادیو، ویدئو، گوشی
لباسشویی و ظرفشویی و سایر لوازم برقی های ماشین

مورد اسفاده در آشپزخانه و نیز تجهیزات و لوازم اداری 
و دفتری شامل کامپیوترها و ابزارهای جانبی آنها، 

وده های فرستجهیزات کپی، فکس، اسکن و نیز باتری
و برد انواع مدارهای چاپی مورد استفاده در تجهیزات 

باشد. بخش ها میانهآالت صنعتی و کارخو ماشین
اصلی پسماندهای الکترونیک شامل برد مدارهای 

باشد. مطالعات نشان الکتریکی تجهیزات مختلف می
دهد حجم تولید پسماندهای برقی و الکترونیکی هر می

یابد و این میزان حدود درصد افزایش می 5تا  3ساله 
 . ]8[تر از پسماندهای شهری است هس برابر سریع
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تحقیقات مختلف حاکی از این واقعیت است نتایج 
آوری، تفکیک و فرآوری که در مراحل مختلف جمع

جهی از تو مقادیر قابل یالکترونیکبرقی و  پسماندهای
عناصر و فلزات سمی و ترکیبات آلی خطرناك در محیط 

یک الکترون برق و پسماندهای صنایع. شوندمنتشر می
رب، قلع، متعددی شامل مس، س حاوی عناصر فلزی

نیکل، آهن، طال، نقره، کادمیوم، جوه، آلومینیوم، پالتین 
های دفن باشند و دفن آنها در گودالو پاالدیوم می
ت زیسناپذیری را به محیطهای جبرانپسماند آلودگی

نماید. در عین حال پسماندهای الکترونیک وارد می
عالوه بر فلزات دارای اجزای دیگری نیز هستند. سهم 

دهنده پسماندهای برقی سط اجزای مختلف تشکیلمتو
و الکترونیکی عالوه بر فلزات دارای اجزای دیگری نیز 

 .  ]9[هستند 

راهکارهای مدیریت پسماندهای برقی و 
 الکترونیکی

زیست های جدی محیطبرای جلوگیری از آلودگی
 و صدمات وارده بر انسان، مدیریت مناسب این

بسیار مهم است.  یکیی برقی و الکترونپسماندها
 تواند به سه بخشمدیریت پسماندهای الکترونیک می

دفن، سوزاندن و بازیافت  مهم تقسیم شود که شامل
همچنین از دیگر راهکارهای مدیریتی کاهش . ]6[است 
 هایباشد که در کاهش میزان تولید زبالهمیأ در مبد
د. تواند نقش بسزایی داشته باشمی یالکترونیکبرقی و 

هر یک از این راهکارهای مدیریتی  به تشریح ادامهدر 
 .پرداخته شده است

 دفن.1

-شود راهدفن این مواد که به طور وسیعی انجام می

ه ک حلی استحل مناسبی نیست یا حداقل آخرین راه
لنبار یا ت پسماندهاباید بدان اندیشید. زیرا با دفن این 

جه در نتیشوند و محیط، خرد و شکسته می کردنشان در
های آب مواد سمی موجود در آنها راه خود را به سفره

 طور که اشاره شد دفن دریابند. همانزیرزمینی می
تواند سبب ورود فلزات سنگین به خاك و در زمین، می

بع به ط نهایت به چرخه زندگی گیاه، دام و انسان شود و
یز آبهای زیرزمینی ن ها بهبدر اثر شستشو توسط روانآ

 کاتدی که نفوذ کند که بطور مثال هر عدد المپ اشعه
مقدار قابل  تواندمحل دفن رهاسازی شده است میر د

نماید و در  توجهی سرب را وارد شیرابه محل دفن
 سوزی در این اماکن نیز وجود دارد،ضمن احتمال آتش

 و الکتریکی پس بطور کلی باید از دفن پسماندهای
الکترونیکی بدون انجام عملیات پردازش و بازیافت 

 نمود.اجتناب 

 سوزاندن .2

الکترونیک منبع بزرگی پسماندهای در اثر سوزاندن 
ه ب اکسین و فورانبرای تولید و رهاسازی گازهای دی

زا بودن آنها به اثبات رسیده که سرطانشود میجو ایجاد 
ر هوا، نظی است. در ضمن باعث ورود فلزات سنگین به

توان یک ترکیب اکسین را میشود. دیجیوه هم می
ود و شمی شیمیایی بادوام دانست که در محیط انباشته

تا چندین کیلومتر دورتر از منابع  هاخاك و آب رودخانه
 گیرند. تماسمی تولید این ماده در شرایط آلودگی قرار

اکسین باعث بروز اختالالت پوستی مانند زیاد با دی
 های عصبیآسیب آگنه، کاهش وزن، اختالالت کبدی و

تضعیف دستگاه  اکسینها باعثشود. برخی از دیمی
نتیجه شخص را نسبت  شوند و درایمنی بدن انسان می

دلیل  هکنند. به اضافه، بپذیرتر میزا آسیببه مواد سرطان
د برومینه سبب ناراحتی شدی وجود ترکیبات کلرینه و

یکی ژنت هایر توانایی جنسی و جهشپوستی، اختالل د
سرطان در جوامع انسانی مجاور  گردند. میزان باالیمی
 سیناکدلیل ارتباط با حضور دیه سوزها در ژاپن بزباله

ه سیسات رابطأهای پیرامون این تخاك با غلظت باال در
 دهد. مستقیمی نشان می

 بازیافت .3

های موبایلدرصد کامپیوترها و  70 حدود اکنونهم
های شرکت برخید. نشوجهان در چین بازیافت می

-خود موظف به بازیافت کاالهای تولیدیشان شده بزرگ

هنگام فروش کاال مبلغی  HPاند. مثالً در ژاپن شرکت 
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 گیرد تا بعد از اسقاطی شدننیز به عنوان بازیافت می را
 یورکاالی الکترونیک، آن را بار دیگر وارد چرخه بهره

فرآیند جداسازی قطعات الکترونیک برای  .]6[ دکن
دو پا در ارو طوری کهباشد بهبازیافت کار پیچیدهای می

مرکز در سوئد و انگلستان برای انجام این کار احداث 
الکترونیک خود را  شده است و بقیه کشورها کاالهای

 کنند.ارسال میکشور دو بازیافت به این  برای

ی برای کامپیوترهای بسیار قدیمبازیافت بهترین راه 
 که دیگر قابل ترفیع دادن نیستند یا بخصوص

پیوتر اند. تقریباً کل یک کاممانیتورهایی است که شکسته
 تواند بازیافت شود، از شیشۀ مانیتور گرفته تامی

پالستیک کیس، مس موجود در منبع تغذیه، فلزات 
. هبع تغذی، مودم یا مناهاقیمت به کار رفته در مدارگران

های زیادی برای بازیافت ایمن اما عمالً صرف هزینه
یط مح ای که هیچ مشکل آلودگی برایاین مواد به گونه

در  و کارکنان در این زمینه ایجاد نکنند الزم است.
 صورتی که پسماندهای الکترونیک با روش اصولی

توان فلزات متعددی را از آنها می ،دنبازیافت شو
-نحوی که از یک تن زباله موبایل می هاستخراج کرد ب

گرم طال به دست آورد. همین وزن  300تا  150 توان
کیلوگرم  100طال حدود  گوشی تلفن همراه عالوه بر

سه کیلوگرم نقره را در کنار فلزهای دیگر در  مس و
و نقره نیز از  خود جای داده است. ضمن اینکه پالتین

لی بازیافت اصوکه در هستند فلزات گرانبهایی  دیگر
 و این در حالی است که در آن دست یافتتوان به می

 در هر تن ،آیدطالیی که اقتصادی به حساب می معادن
شود. از گرم طال یافت می 30تا  20سنگ معدن بین 

های خصوصی برای کسب رو، حضور شرکت همین
. رشد فزاینده تولید استدرآمد حائز اهمیت 

ه در دنیا که با توجه ب ینیکالکتروبرقی و  پسماندهای
ساله قطعات الکترونیک در دنیا هر روز  3تا  2عمر مفید 

گیرد و از این رو کشورهای خود می شتاب بیشتری به
ریزی برای بازیافت این گروه از مختلف در حال برنامه

  .]10[ ن هستندآوکاهش خطرات پسماندها 

بازیافت پسماندهای برقی و الکترونیک شامل سه 
 باشد:مرحله اساسی زیر می

سازی انتخابی با هدف سازی قطعات: پیادهپیاده -
 شناسایی و تفکیک و یا خطرناك موجود در پسماند

پرعیارسازی: استفاده از فرایندهای فیزیکی،  -
مکانیکی و متالورژیکی برای باال بردن عیار مواد 

 محتوی پسماندها

ست بازگشده برای سازی مواد بازیافتپاالیش: آماده -
 به چرخه استفاده مجدد به عنوان مواد خام

فرایندهای پیرومتالورژیکی و هیدرومتالورژیکی 
ای همختلفی برای بازیافت فلزات گرانبها از قراضه

اند اما با کاهش میزان مصرف الکترونیک توسعه یافته
فلزات گرانبها در وسایل الکترونیکی جدید نیاز به 

زی قطعاتف خردایش و ساتوسعه فرایندهای پیاده
-تر با کارایی باالتر و با سرمایهجدایی فیزیکی ساده

 شود. فرایندهایگذاری کمتر بیش از پیش احساس می
عادی بندی ابفیزیکی و مکانیکی شامل خردایش، طبقه

ها، جدایش بر اساس با استفاده از سرندها و سیکاون
شکل ذرات، جدایش مغناطیسی، جدایش جریان 

دایش الکترواستاتیک و جدایش ثقلی به طور مخالف، ج
 .]11[شوند ای در صنایع بازیافت استفاده میگسترده

 جداسازی مغناطیسی. 1-3

های مغناطیسی از دیرباز برای جداسازی جداکننده
های همراه در صنعت در های آهن از سایر باطلهکانی

باشند و جداسازی مغناطیسی به عنوان حال استفاده می
های آهن در معادن سنگ فرایند اصلی تولید کنسانتره

ها در دو نوع روند. این جداکنندهآهن به شمار می
های میدان مغناطیسی ضعیف، تخشک و تر در شد

-های مختلف در دسترس میمتوسط و زیاد و با ظرفیت

باشند. در بازیافت پسماندهای برقی و الکترونیکی از 
ی حداسازی فلزات روش جداسازی مغناطیسی برا

دارای خاصیت مغناطیسی از فلزات غیرآهنی و نیز از 
 د. شوای استفاده میاجزای غیرفلزی به طور گسترده

 . جداسازی بر مبنای هدایت الکتریکی2-3

جداسازی الکتریکی نیز یکی از فرایندهای 
پرعیارسازی مورد استفاده در صنایع فراوری مواد 

های هادی جداسازی کانیمعدنی است که به منظور 
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ر های غیرهادی )نظیدار( از کانیهای تیتانیوم)نظیر کانی
شود. از آنجا که اجزای فلزی ها( استفاده میسیلیکات

موجود در پسماندهای برقی و الکترونیک هادی 
-ها و مواد پلیمری تشکیلالکتریسیته بوده و سرامیک

شند، لذا از بادهنده این پسماندهای غالبًا غیرهادی می
ازیافت ای در بجداسازی الکترواستاتیک به طور گسترده
شود. فرایند پسماندهای الکترونیک استفاده می

جداسازی بر مبنای هایت الکتریکی خود به سه دسته 
جداسازی با استفاده از جریان مخالف، جداسازی 
الکترواستاتیک تخلیه کرونا و جداسازی تریبوالکتریک 

شود. این سه روش جداسازی از نظر -بندی میتقسیم
معیار جداسازی، مواد قابل بازیافت و محدوده ابعادی 

اند مناسب مواد خوراك در جدول زیر مقایسه شده
]12[ . 

 ]11[های جداسازی فیزیکی بر مبنای اختالف هدایت الکتریکی : مقایسه روش2جدول 

 محدوده ابعاد جداسازی مواد قابل جداسازی معیار جداسازی نوع فرایند

جداسازی با استفاده از جریان 
 جهت )مخالف(غیرهم

هدایت الکتریکیو اختالف 
 چگالی

جداسازی مواد غیرفلزی از 
 فلزات آهنی

 میلیمتر 5بزرگتر از 

جداسازی الکترواستاتیک با 
 تخلیه کرونا

 میلیمتر 5تا  1/0 فلز از غیرفلزجداسازی  هدایت الکتریکی

 الکتریکثابت دی جداسازی تریبوالکتریک
جداسازی اجزای پلیمری و 

 ها )مواد غیرهادی(پالستیک
 میلیمتر 5کوچکتر از 

 

 . جداسازی ثقلی3-3

استفاده از اختالف سرعت سقوط ذرات سبک و 
فرایندهای جداسازی سنگین در یک سیال، پایه اصلی 

رود. فرایند جداسازی ثقلی با استفاده شمار میثقلی به
از تجهیزات متنوعی در صنایع فراوری مواد معدنی به 

باشد. در دو روش خشک و تر در حال استفاده می
های ثقلی مورد استفاده در بازیافت جداکننده

پسماندهای برقی و الکتریونیک، جداسازی مواد سبک 
عموماً از طریق حرکت ذرات در جهت قائم  و سنگین

 . ]13[شود در یک سیال )آب یا هوا( انجام می

 . فلوتاسیون4-3

ها و مواد معدنی بر سااس -شناورسازی کانی 
اختالف خواص فیزیکوشیمیایی سطح نیز با عنوان 
فلوتاسیون یکی از فرایندهای بسیار مهم و پرکاربرد در 

باشد. این فرایند از طریق تزریق فراوری مواد معدنی می
حبابهای هوا به محیط جداسازی و اتصال ذرات آبران 
به این حبابها و حمل این ذرات توسط حبابها به سطح 

شود. با توجه به اینکه یکی از اجزای راکتور انجام می

دهنده پسماندهای برقی و الکترونیک اصلی تشکیل
ه منظور لوتاسیون بباشند، لذا از فرایند فپالستیکها می

شناورسازی مواد پلیمری و پالستیکی پسماندهای برقی 
 گیرد.و الکترونیکی مورد استفاده قرار می

 . کاهش در مبدأ4

در طراحی، تولید، خرید یا استفاده  هرگونه تغییر
 برای کاهش (بندیاز جمله بسته)از مواد یا محصوالت 

اه ر پسماند شهریدادن مقدار یا سمیت قبل از اینکه به 
 یا به أرا کاهش تولید مواد زائد از مبد یابند

تر، نامند. به عبارت سادهمی أاختصار کاهش از مبد
کمیت یا  انجام دهد کهاقدامی ای کنندههرگاه مصرف

سمیت پسماند تقلیل یابد، در برنامه کاهش تولید 
برنامه کاهش  شرکت کرده است. هدف أپسماند در مبد

م کردن مقدار پسماند و میزان سمیت موادی ک ،پسماند
ان اولین مک است که باید با جلوگیری از تولید آن در

ایر از س پسماندمدیریت شوند، بنابراین کاهش تولید 
وزی سزباله اشکال مدیریت پسماند نظیر دفن در زمین،

 باشد زیرا به مدیریتتر میو یا حتی بازیافت مناسب
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مواد زائد جامد  های مدیریتیراهکار .تر استآن آسان
 سبب به استثنای کاهش تولید هر کدام به طریقی

ه کپسماندهایی  شوند. اکثرآلودگی آب، خاك و هوا می
-شوند و در زبالهمحلی ریخته میهای دفن محلدر 

آلودگی در  شوند منجر به بروزسوزانده می سوزها
ه مبازیافت و استفاده مجدد با ه. گردندزیست میمحیط

تواند در مراحل مختلف عملیات می مزایای آن نیز
-فرایندهای ساخت مجدد، آلودگی انتقال، پردازش و

 بنابراین با توجه به کلیه هایی را در محیط بوجود آورد.
رسد بهترین روش مدیریت نظر می موارد ذکر شده، به

این گونه  تولید مواد زائد جامد، به حداقل رساندن
کاهش تولید مواد زائد است. کاهش  ضایعات و در واقع
 اتحادیه های مدیریت مواد زائد درمواد زائد از اولویت

عنوان مهمترین فن مدیریتی در ه ب اروپا است که
آید. در حقیقت خصوص مواد زائد جامد به حساب می

ر زیست دترین رفتار با محیطدوستانه ترین و ساده
تولید این مواد  ارتباط با مدیریت مواد زائد، پرهیز از

تولید ضایعات بصورت کامل  توان ازنمی باشد. اگرچهم
 باید امر جلوگیری کرد، ولی با وجود این مسئولین

زائد را تشویق کنند تا در کاهش  تولیدکنندگان مواد
 مشارکت کنند. با خرید تجهیزاتی که قابل پسماندتولید 

ن کتوان عمر محصول را تا حد مممی ترقی دادن هستند
افزایش داد. یا مثالً مانیتور کامپیوتر را برای استفاده نگه 

بخش پردازندۀ مرکزی را تعویض نمود.  داشت و تنها
توان با اضافه کردن حافظه به یک کامپیوتر یا ترفیع می

کرد. این نه تنها  افزاری از آن همچنان استفادهدادن نرم
-می یززیست نبه صرفه است بلکه به نفع محیط مقرون

توان به کامپیوترهای کار کرده را همچنین می. باشد
-ها یا مدارس اهدا نمود یا آنها را به افراد، سازمانخیریه

 .یا مؤسسات دیگر فروخت ها

، راهکارهای أبرای انجام طرح کاهش در مبد
 باشد. تعدادی از این راهکارهابسیاری در دسترس می

یا  کنندگان اجناس و کاالهامصرف مربوط به
تولیدکنندگان پسماند، تعدادی دیگر مربوط به 

تعداد زیادی  نهایت اجناس و کاالها و در تولیدکنندگان
نند تواگذاران که میها به مسئولین و قانوناز این شیوه

ان را کنندگ بین تولیدکنندگان کاالها و مصرف ارتباط
به طور زیر شوند. در جدول برقرار سازند، مربوط می

 خی از راهکارهای پیشنهادی برای کاهشبر خالصه
 کنندگان،های الکترونیک، برای مصرفتولید زباله
 گذارانو در نهایت مسئولین و قانون تولیدکنندگان

 آورده شده است.

 ]5[: برخی راهکارهای پیشنهادی برای کاهش تولید پسماندهای برقی و الکترونیکی 3جدول 

راهکارهای پیشنهادی به 
 کنندگانمصرف

د های کارآمخرید و تعمیر محصوالت بادوام )انتخاب وسایل الکترونیکی و دستگاه
 های فلورسنت با عمر طوالنی(پایدار و تهیه المپ

استفاده شریکی از اقالم )اجاره یا قرض گرفتن وسایل و قرض گرفتن، اجاره کردن یا 
 تجهیزات الکترونیکی، استفاده مشترك از دستگاه کپی و استفاده شریکی از کامپیوترها(

راهکارهای پیشنهادی به 
 تولیدکنندگان کاال و فروشندگان

دادن تر کردن عمر محصوالت یا مواد جهت به تعویق انداختن دفع آنها، اجاره طوالنی
 تجهیزات بجای فروش آنها

 طراحی و ساخت کاالها با هدف استفاده مجدد

راهکارهای پیشنهادی به 
 گذارانمسئولین و قانون

 محدودیت در تولید و استفاده از لوازم یکبار مصرف

 ترالزام تولیدکنندگان به تولید محصوالت بادوام

 قابلیت استفاده مجددالزام تولیدکنندگان به طراحی کاالها با 

 ایجاد بسترسازی و توسعه در زمینه مبادالت اهدا و فروش
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 برگزیده هایکتاب

 

 

 ی مانکاریاصول انعقاد قرارداد و پ

 انیاکبر طلوعنویسنده: 

 98. تابستان تمیرناشر: 

 :دهیچک

 و هامختلف در سازمان هایتیشروع فعال یمبنا
 کنندۀدرخواست نبی قرارداد انعقاد ها،شرکت

خدمات و  ۀکنند هیخدمات و محصوالت و ارا
که عالوه بر حفظ  یقرارداد محصوالت است

  یو قانون یتعهدات و الزامات حقوق ن،یمصالح طرف

 

 

 یلیرا خ تیفعال کیاجراء و اتمام  یالزم را برا
 ها¬یژگیو نیخواهد داد. قرارداد با ا شیافزا
آنان از اصول،  ندگانینما ای نیطرف یآگاه ازمندین

و مقررات و نکات مترتب بر انواع  نیقوان م،یمفاه
 .است دهاقراردا

 نیب یعنیپروژه  کیارکان  نیروابط ب فیتعر
 کی ازمندین مانکاریمشاور و پ یکارفرما، مهندس

همه جانبه از ضوابط و مقررات مختلف  یآگاه
 تیاهم مان،یپ یعموم طیشرا انیم نیاست. در ا

 یکه احاطه کامل به تمام یدارد به طور یاریبس
 نیماب های¬از اختالف یاریبس تواندینکات آن م

 دیرا حل کند. شا یعمران ۀپروژ اندرکاران¬دست
 نیمهندسان شاغل به ا تیعدم اهم لیاز دال یکی

و  مانیپ یعموم طیشرا عیحجم وس کرد،یرو
 .است گریکدیارجاعات متعدد مواد گوناگون به 

 طیقرارداد، شرا فیضمن تعر سندهیکتاب نو نیا در
 یبه اقسام قراردادها مان،یپ یو خصوص یعموم
یمناقصه و انواع آن م فاتیتشر یۀو کل یعموم
رز ا متیق شیاز افزا ی. نحوه جبران آثار ناشپردازد
 هاینامهنیو آئ لیفاقد تعد یالیر هایمانیدر پ

ثابت  گذاریهیسرما هایطرح یاجرا یاستانداردها
 دگردیم یاشارات زین
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 یگزارشگر المللینیاستاندارد ب یریبکارگ یراهنما
  "ارزش منصفانه یرگیاندازه":13 یمال

 دکتر محمد حسن صفرزادهنویسنده: 

، دوم 1395اول  چاپ،  یسازمان حسابرسناشر: 
1396 

 :دهیچک

 هیسرما انیو جر یگسترش مبادالت اقتصاد با
 ازمندین گذارانهیسرما ،ییایجغراف یمرزها یفراسو

خرد و کالن در  یرهایدرباره متغ یاطالعات مال
گوناگون  هایبنگاه یمختلف و برا یکشورها

 یاطالعات در کشورها هیته یهستند. تنوع مبان
هیبر اعتماد سرما ،یمبان نیمختلف و گاه ضعف ا

بنگاه سهیامکان مقا نیبه اطالعات و همچن گذاران
 نیتأم نهیاثر بازدارنده دارد و هز جهانی سطح در ها

مانع، فعاالن  نی. ادهدیم شیرا افزا هیسرما
 یابیدست یرا بر آن داشت تا در پ هیسرما یبازارها
باشند.  المللینیب یمال یزبان گزارشگر کیبه 
 یحسابدار المللینیب یاستانداردها تهیکم لیتشک

است و امروزه در  ازین نیمولود هم 1973در سال 
 المللینیب یکشور، استانداردها 120از  شیب

 یرا( بیاجبار ای یاری)به طور اخت یمال یگزارشگر
 .ردگییمورد استفاده قرار م یمال هایصورت هیته

است و  یمتصل به اقتصاد جهان زیکشور ما ن اقتصاد
ور به درون کش هیسرما انیجر لیکمک به تسه یبرا

 یاستانداردها رشیپذ ،یمال نیتأم نهیو کاهش هز
مورد توجه قرار گرفته  یمال یگزارشگر المللینیب

 یموارد، استانداردها یاست. اگرچه در برخ
تفاوت المللینیب یبا استانداردها یمل یحسابدار

 نیب ییباال یدارد اما در اغلب موارد، هماهنگ هایی
 یهماهنگ نیا رغمیدو مجموعه وجود دارد. عل نیا
به  یرانیا هایشرکت یمال یهادر صورت توانینم
 المللینیب استانداردهای طبق هاصورت نیا هیته

کار مستلزم انطباق کامل  نیانجام ا رایاشاره کرد؛ ز
 یمال یگزارشگر المللینیب یدهابا تمام استاندار

 .است

 یمکرر در خصوص چگونگ هاییاز بررس پس
 ،یمال یگزارشگر المللینیب یاستانداردها رشیپذ

 نیا تیرعا ،یسازمان حسابرس یمجمع عموم
شده در  رفتهیپذ هایاستانداردها توسط شرکت

کرد. طبق مصوبه مورخ  بیبورس را تصو
     ،یسازمان حسابرس یمجمع عموم 27/06/1390
 ثبت شده  یمال یدهانها و هاآن گروه از شرکت
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نزد سازمان بورس و اوراق بهادار که توسط سازمان 
 هایشرکت ها،و به تبع آن ندشویمذکور مشخص م

مشخص شده  خیو وابسته مربوط از تار یفرع
 یمال هایترصو هیدر ته دیتوسط آن سازمان، با
 یمال یگزارشگر المللینیب یخود از استانداردها

 .ندیاستفاده نما

 یمقدمات ازمندیاستانداردها ن نیکامل ا سازیادهیپ
آنها  نیاز مهمتر یآموزش یراهنماها هیاست که ته

 یسازمان در نظر دارد برا نیباشد. ا-یم
 یآموزش یراهنماها ،المللینیب یاستانداردها

 یمال یگزارشگر المللینیکند که استاندارد ب نیتدو
 از «هارزش منصفان یرگیاندازه»با عنوان  13

استانداردهاست. هدف استاندارد  نیا نیمهمتر
دازهان یریپذ سهیو مقا یکنواختی شیمذکور، افزا

 یمال یارزش منصفانه در گزارشگر هاییرگی
ارائه رهنمود  سهیحاضر که به مقا کتاب .است
ارزش منصفانه  یرگیدرباره اندازه یریبکارگ

 میتنظ ریاختصاص دارد، در شش فصل به شرح ز
 :شده است

 . مقدمه1 فصل

 ارزش منصفانه یرگیاندازه ی. پارامترها2 فصل

 یابیارزش هایو روش کردهای. رو3 فصل

و  یابیارزش هایروش یورود های. داده4 فصل
 سلسله مراتب ارزش منصفانه

 ارزش منصفانه یرگی. اندازه5 فصل

 ارزش منصفانه یرگیاندازه ی. الزامات افشا6 فصل




