 -1عنوان  :مدیریت تقاضا و برنامه جامع کاهش آب بدون درآمد در کشور ژاپن
مولف  :مهندس هادی جعفری
ناشر  :انتشارات دانشجو
نوبت چاپ  :اول 1131 -

پیشگفتار

افزایش جمعیت ،باال بودن مصرف سرانه و هزینه های فراوان تهیه و توزیع آب آشامیدنی از یک طرف و محدودیت منابع
آبی از طرف دیگر باعث شده است تا استفاده بهینه از منابع موجود ،به یک موضوع حیاتی و اساسی در کلیه کشور های
جهان تبدیل شود .کمبود آب یکی از دغدغه های جوامع در حال حاضر است .اگر برای مشکل کمبود آب چاره ای
اندیشیده نشود ،این معضل در آینده تشدید خواهد شد .نکته ی نگران کننده این است که منابع جدید برای تولید و
عرضه بیشتر آب ،متناسب با افزایش تقاضا ،وجود ندارد .بر اساس گزارش های موجود در کشور ایران پیش بینی می
شود حدود سال  0011تمام سد های اصلی کشور احداث و پرونده سدسازی در کشور بسته شود .در چنین شرایطی
تنها گزینه پیش روی مدیران کشور برای حل معضل کمبود آب ،روی آوردن به روش های مدیریت تقاضای آب به
منظور کنترل و بهینه سازی مصرف آب است.
در نگرش جدید جهانی ،آب کاالیی اقتصادی – اجتماعی و باالتر از آن به عنوان نیاز اولیه انسان محسوب می شود.
هرچند آب یکی از منابع تجدید شونده به شمار می رود ،اما مقدار آن محدود است .با توجه به این نگرش و نظر به
تحوالت اقتصادی ،منابع طبیعی و طرح دیدگاه های جدید در مورد بهره برداری منطقی و مناسب از منابع ،به طور
خاص موجب شده است که استفاده از دانش و مالحظات اقتصادی و اجتماعی در برنامه ریزی و مدیریت عرضه و
تقاضای آب ،جایگاهی مهم را به خود اختصاص دهد و لذا نقش مدیریت آب بدون درآمد و کاهش هدر رفت به عنوان
یک منبع بالقوه در مدیریت عرضه و تقاضا بسیار مهم و تعیین کننده می باشد .بنابراین بازتاب تجارت کسب شده در
کشورهای توسعه یافته از جمله کشور ژاپن به منظور اجرای اصولی مدیریت تقاضا و کاهش آب بدون درآمد می تواند
مثمر ثمر واقع گردد.
مجموعه حاضر حاصل گذراندن دوره کاهش آب بدون درآمد در سال  0931در کشور ژاپن می باشد که متعاقبا با
تحقیقات در خصوص مدیریت کاهش آب بدون درآمد در کشور ایران نسبت به تدوین کتاب اقدام گردیده است .از کلیه
متخصصان و دانش پژوهان عزیز در خواست می شود در راستای بهره وری از نقطه نظرات ،کلیه پیشنهاد های خود را به
پست الکترونیکی  Jafari_h47@yahoo.comارسال نمایند.

 -2عنوان  :مدیریت پروژه
مولفان  :رحمان آقاجانی – مرتضی عزالدین
ناشر  :انتشارات آوای قلم
نوبت چاپ  :اول – زمستان 1131

پیشگفتار
عصر کنونی دوره تحوالت شتابنده و غیر قابل پیش بینی است .وضعیت فعلی مدیریت در جامعه ما بیانگر عدم
توازن میان پیچیدگی های روز افزون سازمان ها و عدم توانایی این سازمان ها در پیش بینی و مقابله با تحوالت و
پیچیدگی هاست.
سازمان ها برای مقابله با تهدیدات محیطی و استفاده از فرصت های احتمالی ناچارند ظرفیت ها و توانمندی های
درونی خود را بشناسند .نقاط ضعف را ترمیم و به تقویت نقاط قوت بپردازند این می تواند در قالب یک پروژه مورد بحث
قرار گیرد و با برنامه ریزی -سازماندهی و هماهنگی -هدایت ،رهبری و کنترل پروه هایی که از قبل تعریف شده است
اجرا شود در این کتاب با استفاده از منابع جامع و کامل و تحقیق و پژوهشی که انجام شده است از ابتدا تا اختتام یک
پروژه که در موضوعات مختلف اعم از عمرانی -خدماتی -تولیدی مورد بررسی قرار گرفته و در فصول مختلف از تعرف
پروژه تا مدیریت است رانژیک ریسک و مهندسی ارزش مورد بحث قرار دادیم و مهمتر از همه شاید بسیاری از عزیزانی که
دست اندر کار ،طرح های اجرایی هستند تامین مالی و اختتام پروژه است که در اثر عدم توجه موجبات شکست یک
پروژه را فراهم می آورد.
به هر تقدیر تالش شده است با استفاده از تجربه های مدیریتی و علمی مطالبی جمع بندی شود که بتواند مورد
استفاده دانشجویان ،مدیران و پیمانکاران قرار گیرد.

 -1عنوان  :اطالعات ایمنی مواد شیمیایی مصرفی در آزمایشگاه های میکروبیولوژی و
تصفیه خانه های آب
مولفان  :شیرازه ارقامی ،بابک شاهچراغ ،عالیه عنایتی موفق ،سید هادی حسینی بیدار
مشخصات نشر  :تهران ،فن آوران1131 ،
چاپ  :زمستان 1131

پیشگفتار

در عصر حاضر و همزمان با رشد روز افزون جمعیت در جوامع شهری تامین آب شرب سالم و بهداشتی از جمله
چالش های پیش روی کشورهای خشک و کم آب در راستای حرکت به سمت توسعه پایدار است .محدودیت های
تامین مداوم آب از سفره های آب زیر زمینی ،عدم دسترسی در برخی از مناطق به این منابع و کیفیت شیمیایی
مطلوب آب های سطحی نسبت به آب های زیر زمینی ،متصدیان امر را بر آن داشته است که عالوه بر تامین آب از
منابع زیر زمینی از آب های سطحی نیز استفاده نمایند .ماهیت و خصوصیات فیزیکی و شیمیایی آب های سطحی
ایجاب می کند که کیفیت آن ها قبل از مصرف ،با انجام مراحل تصفیه و گندزدایی در تصفیه خانه ها به حد استاندارد
های آب شیمیایی ارتقا یابد .به بیان دقیق تر مواد معلق ،کدورت باال و آلودگی های بیولوژیک آب های سطحی ،تنها در
تصفیه خانه های آب و از طریق فرایندهای انعقاد ،لخته سازی ،فیلتراسیون و گندزدایی به حد مطلوب و استاندارد خود
می رسند.
پس از تصفیه و گندزدایی آب استحصال شده از منابع سطحی یا زیر زمینی و به منظور تایید سالمت و بهداشت آب
شرب ،ضروری است تا کیفیت آن از لحاظ میکروبیولوژی و به صورت مداوم بر اساس استاندارد های ملی و بین المللی
کنترل شود .این مرحله غالبا در آزمایشگاه های میکروبیولوژی و به صورت روزانه صورت می گیرد .از این رو در کنار
تصفیه خانه های آب ،آزمایشگاه های میکروبیولوژی نیز در فرآیند تامین آب شرب سالم و بهداشتی نقش بسزایی را ایفا
می کنند.
براساس آمار شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور در حال حاضر در ایران  000تصفیه خانه آب فعال وجود دارد
که در حدود  01درصد از آن ها ،فرآیند انعقاد و لخته سازی و در تمامی آن ها فرآیند گندزدایی انجام می گردد.
همچنین بیش از  111آزمایشگاه میکروبیولوژی در شرکت های آب و فاضالب شهری در حال ارائه خدمات هستند.
انجام فرآیندهای تصفیه ،گندزدایی ،و آزمایشات میکروبی بر روی آب مستلزم استفاده از حجم گسترده ای از مواد
شیمیایی مختلف است .هر یک از این مواد متناسب با ویژگی های فیزیکی و شیمیایی خود در دراز مدت اثرات
بهداشتی نامطلوب و زیان باری بر سالمت افراد و محیط زیست بر جای می گذارند .اولین و مهم ترین گام در پیشگیری
و یا کاهش احتمال ابتال به چنین اثراتی کسب اطالعات دقیق و کافی در ارتباط با اثرات ایمنی و بهداشتی مواد
شیمیایی مصرفی است.
کتاب حاضر تالشی است در جهت ارائه اطالعات ایمنی و بهداشتی مرتبط با مواد شیمیایی مصرفی در تصفیه خانه
های آب و آزمایشگاه های میکروبیولوژی که از طریق گردآوری و ترجمه برگه های اطالعات ایمنی مواد (،)MSDS
آخرین و به روز ترین مستندات علمی شرکت های بزرگ تولید کننده مواد شیمیایی و سازمان های علمی – تخصصی
بین المللی را در اختیار کارکنان صنعت آب و سایر عالقمندان قرار می دهد.
امید است استفاده از مطالب کاربردی این کتاب گام موثری در کاهش اثرات نامطلوب ایمنی و بهداشتی در پیکره
نیروی انسانی متعهد و زحمت کش صنعت آب کشور باشد.

 -4عنوان  :خصوصی سازی صنعت آب و فاضالب در جهان
مولف  :فاطمه ذکاوتی  -رئیس گروه تحقیقات شرکت آب و فاضالب استان همدان
ناشر ،سال و محل انتشار -1132 :تهران – انتشارات شهراب

چکیده
پس از فروپاشی شوروی در سال  ، 0330خصوصی سازی صنایع دولتی برای کشورهایی که قبال بطور متمرکز اداره می
شد ،امری ضروری گردید و موج آن به ویژه بسیاری از کشورهای اروپای غربی و یا کشورهایی که می خواستند کمونیسم
را کنار بگذارند و یا سایر کشورهایی که اغلب در حال توسعه بودند ،در بر گرفت.کشورهای اروپای غربی که بابت خدمات
عمومی یارانه هایی را به مردم پرداخت و هزینه رفاه اجتماعی سنگینی را متحمل می شدند ،تصمیم گرفتند که این هزینه
ها را کاهش دهند و به خصوصی سازی امور زیربنایی و خدمات عمومی روی آورند .کشورهای آمریکای التین ،برخی
کشورهای آسیایی و آفریقایی هم وارد این عرصه شدند و صنعت آب و فاضالب خود را خصوصی نمودند.
چند سالی است که در کشور ما زمزمه های خصوصی سازی آب از سوی صاحب نظران اقتصادی به گوش می رسد .اما
همواره برخی پرسش های اساسی پیش روی همه ماست.
آیا خصوصی سازی خدمات عمومی بویژه آب امری ضروری است؟ آیا این کار هزینه ها را کاهش و فرایندها را بهبود
خواهد داد؟ آیا باعث جذب سرمایه در این بخش می شود؟ آیا صنعت آب و فاضالب با این شرایط فعلی که وابسته به
یارانه های فراوان دولتی است ،می تواند وارد این گود شود؟ آیا بایستی از همکاری شرکت های چند ملیتی بین المللی
استفاده کرد؟ در این صورت سازوکار اینگونه قراردادها چیست؟ آیا ساخت تاسیسات جمع آوری و تصفیه فاضالب که
نیازمند منا بع مالی سرشاری است ،به سرمایه گذاری خارجی نیازمند است؟ اگر این صنعت خصوصی شود و تعرفه های
آب افزایش یابد ،تکلیف نیازمندان و اقشار فقیر اجتماع چه خواهد بود؟ آیا در کشور بستر اقتصادی ،اجتماعی و سیاسی
مناسب فراهم است؟
اینها و ده ها پرسش دیگر ذهن هر کاوشگر و برنامه ریزی را که نمی خواهد بی گدار به آب بزند ،به خود مشغول می
سازد .با جستجوی منابع مختلف ،مرجع مناسب و یکپارچه ای که بتواند به تمام این پرسش ها پاسخ دهد ،یافت نشد.
این کتاب حاصل جمع آوری ،انتخاب ،ترجمه ،تدوین و تنظیم ده ها مقاله و طرح های مطالعاتی در زمینه تجربیات
کشورهای مختلف آسیایی ،اروپایی ،آفریقایی و آمریکایی است .مولف تالش نموده تا جامع نگر باشد و شکست ها و
کامیابی ها را در کنار هم گرد آورد.

 -5عنوان  :آزمون های کارایی بازار سرمایه ،کیفیت و مدیریت سود
مولف  :دکتر عباس افالطونی – علی قدیمی
ناشر  :فراگیران سینا
چاپ 1132 :

مقدمه
با نگاهی به شماره های مختلف مجالت معتبر رشته حسابداری درمی یابید که بیش از  01درصد تحقیقات اخیر به
نوعی با دو مفهوم کیفیت و مدیریت سود و رابطه آن دو با مطالعات بازار سرمایه در ارتباط هستند .کوتاری ()1110
اعتقاد دارد که برای مطالعه در زمینه کارایی بازار سرمایه و تحقیقات بازار ،نیاز به آن دسته از محققین حسابداری
احساس می شود که ( عالوه بر آگاهی از حوزه های تحقیقات اخیر در حسابداری ) در اقتصاد سنجی نیز تربیت شده
باشند .با توجه به موارد فوق ،این مجموعه جهت آشنایی دانشجویان دوره های کارشناسی ارشد و دکتری رشته
حس ابداری با مفاهیم کارایی بازار سرمایه ،کیفیت و مدیریت سود تهیه شده است .البته انجام تحقیق تجربی در حوزه
های مذکور مستلزم آگاهی از مفاهیم ارائه شده و نیز آشنایی با مباحث آماری و اقتصاد سنجی در سطح باال است.
بنابراین توصیه می شود محققان رشته حسابداری عالوه بر مطالعه مجموعه حاضر ،جهت آشنایی با مباحث آماری و
اقتصاد سنجی به منابع معتبر مراجعه نمایند .در پایان الزم است از دوستان بزرگوار آقایان دکتر باقر شمس زاده ،دکتر
حسن زلقی ،دکتر سید علی واعظ و نیز دانشجویان دوره کارشناسی ارشد حسابداری دانشگاه بوعلی سینای همدان که
در تهیه این مجموعه مشوق ما بودند قدردانی کنیم .همچنین از آقای عباس احمدی مقیم مدیر مسئول انتشارات
فراگیر هگمتانه که امکانات چاپ و نشر این اثر را در اختیار ما قرار دادند نیز تشکر می نماییم.

