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 مقدمه
 که از ترکیب سه دانش فقه، حقوق و اقتصاد تشکیل باشدیمفقه و  حقوق اقتصادی، رشته  دانشگاهی جدیدی 

تعامالت  که با یک نگاه سیستمی به هنمود فراهمرشته  فقه و حقوق اقتصادی این فرصت را  اندازیراهیافته است. 

ر قالب دو فقهی، حقوقی و اقتصادی توجه شود. مطالب این کتاب در سیزده حوزه  هاییافتهبشری در چارچوب 

موضوع یاری رساند. این سیزده حوزه که هریک در قالب یک فصل ن به شفاف شد کوشدمیپرسش و پاسخ 

فقه -۴ ،زیستمحیطفقه و حقوق -۳، اقتصادی حقوق آیات االحکام-۲ ،نظام اقتصادی اسالم-۱ عبارت ازآمده 

، تحلیل اقتصادی حقوق-۷، مسئولیت مدنی-۶، فقه و حقوق بازارهای مالی-۵، تجاری هایمشارکتحقوق  و

فقه و -۱۱، خارجی گذاریسرمایهمالی  تأمینحقوق -۱۱، المللیبینحقوق قراردادهای -۹، حقوق رقابت-۸

 ایجبهفقه و حقوق اقتصادی  رشته .باشندمی اقتصاد ایران-۱۳و  حقوق بازار بورس-۱۲، حقوق ابزارهای مشتقه

ررسی نماید ب حقوقاقتصاد را در چارچوب فقه و  کوشدمیو  کردهفرایندی را تعقیب  رویکردیانتهاگرا،  ینگاه

مت شامل سیزده قس دو. مطالب کتاب در کندمیایجاد  تنهاییبهاز مطالعه فقه، حقوق و اقتصاد  ترپیشرفتهو دیدی 

 شده است.  دهیسازمان ،فصول بامنابع مرتبط  و اشاره مورد هایحوزهفصل به ترتیب 

 

 

 با آرزوی توفیق

 دکتر علی شهنوازی

دکتر مصطفی کریم زاده خویی
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 نظام اقتصادی اسالم: فصل اول
 
 اسالم را توضیح دهید. اقتصادینظام  در مورد مسلمانظر دانشمندان ن: 1 پرسش 

 ظام اقتصادی اسالم سه جزء دارد:ن :قحف منذر

 فلسفه اقتصادی -۱

 کلی   هایقاعده -۲

 جزئی  هایقاعده -۳

  .استمانند روش کشف قواعد فقهی  نظامبه اعتقاد ایشان روش کشف این 

 کندیم صحبت مانند ارثمذهب اقتصادی از اصول ثابتی  اقتصاد اسالمی دارای مذهب و نظام است. شوقی: محمد

  .آیدمیگوناگون با اجتهادهای متفاوت پدید  ایمکانهو  هازمانو نظام اقتصادی از تطبیق این اصول در 

از الگوهای رفتاری و روابط اقتصادی در  ایمجموعه تقاد دارد که نظام اقتصادی اسالم،اع سید حسین معزی:

 . ودشمیو سنت پیامبر و امامان معصوم و عقل استنباط  کتاباز مصرف است که  تولید، توزیع و هایحوزه

 

  .توضیح دهید را آنالگو و اهمیت  ،چوب نظام اقتصادی اسالمدر چار :2 پرسش □

 چوبارالگوها در چکه  شودمی. فرض باشدمیرفتار و رابطه مورد مطالعه  در مؤثر، نمایش ساده عوامل الگو

نظام اقتصادی اسالم نظام احکام رفتارها و روابط اقتصادی نیست بلکه  ، لذابودهاحکام حقوقی و اخالق اسالمی 

ظام بوده ن چارچوب منزلهبهارها و روابط اقتصادی روابط اقتصادی است و نظام احکام رفت نظام الگوهای رفتاری و

 . باشدمیپیرامون نظام اقتصادی  هاینظامو جزء 

 

 .را نام ببرید آن هایویژگینظام اقتصادی اسالم را تعریف کرده و : 3 پرسش □

و  دهدمیرار ق تأثیرتحت را صرف توضیح تا م تولید، هایحوزه درنظام اقتصادی اسالم رفتارها و روابط اقتصادی 

 :زیر است هایویژگیشامل 

کامل اجرا شود تا نتایجی که نظام  صورتبهباید همه اصول و قوانین و قواعد نظام اقتصادی اسالم رعایت و  -۱

 .)همه یا هیچ( آید به دست خواهدمیاقتصادی 
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 . هاستارزشاز  سرشارنظام اقتصادی اسالم  -۲

  .هاستآندینی  تأثیرمیزان عمل مردم به اخالق و  تأثیرنظام اقتصادی تحت  -۳

 که همه جزئیات را شامل شود وجود ندارد. قانون ثابتی  آنیعنی در  نظام اقتصادی اسالم نظامی پویاست -۴

 

 .نام ببریدنظام اقتصادی اسالم را اصول  :4 پرسش □

 .مالک خداستاقتصادی اسالم در نظام  -۱

  .است و چیزهای دیگر مخلوق او خداوند واحد -۲

 .روز رستاخیزایمان به  -۳

 .مبنی بر آزادی عمل -۴

  .رعایت توازن -۶

   .نیستمصرف فی النفسه هدف  -۷

 مبنی بر عدالت است.  -۸

 .مبنی بر تحریم رباست -۹

 .یابدمیقانون ارث صورت و انتقال  وسیلهبهتوزیع ثروت بعد از مرگ  -۱۱

  .رعایت آزادی و حقوق شرطبهامنیت و بهداشت است ، خدمات تأمیننقش دولت  -۱۱

 

 و مارکسیتی با نظام اقتصاد اسالمی در چیست؟ داریسرمایهتفاوت نظام  :4 پرسش □

 هایندیشهادر مارکسیستم  باشدمیتقاضا  داریسرمایهمحور اصلی مارکسیتم بر اساس نیاز است ولی محور اصلی 

 باشدمی ی مطرحمل و دستان نامرئآزادی ع داریسرمایهاست ولی در  داریسرمایهمبارزات طبقاتی و تضاد با منافع 

 نظام اقتصادی. در باشدمیو هدف حداکثر سود و افزایش ثروت است و نقد اصلی عدم توجه به خدا و آخرت 

به روز آخرت افق زمانی برای هر عمل و تعلیم  و اعتقادخداوند واحد بوده و بقیه مخلوق او هستند  ،اسالمی

در  .دهدمیقرار  تأثیررا تحت  (هیاو سرمزمان، نیروی انسانی )و تخصیص منابع  دهدمیاقتصادی را گسترش 

روابط اقتصادی مجاز و تصرف  هرگونهمالکیت خصوصی تعریف شده و آزادی عمل وجود دارد و  داریسرمایه

شخص متوسط رهبری  آنمارکسیتی حق مالکیت بر عهده طبقه پرولتاریا بوده که نماینده  در نیز مجاز است.

چه چیزی تولید، چقدر تولید و به چه کسی تحویل بدهند و منفعت  گیرندمیهستند که تصمیم  هاآنو  شودمی

ملک  هاثروتبقیه مخلوق اویند همه  الک خداست ودر نظام اقتصاد اسالمی م .شودمیجمع در نظر گرفته 

 خداست. 
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 قحف را توضیح دهید. د از نظر منذرارتباط اسالم و اقتصا :3 پرسش □

به اقتصاد  ایویژهه جدین نسبت به ادیان گذشته تو این که بردمیمطالعه کند به این نکته پی  هر کس اسالم را

 خالصه کرد: گونهاین شودمیرا  هاویژگیداشته است این 

  .احکام اقتصادیو تشریحات  ،هاتیتوجالف( وجود بسیاری 

 .کندمیکمک  هاگروهاقتصادی در  ب( وجود سخنان متعدد که به فهم رفتار

 

 را تعریف کنید. اقتصاد اسالمی، قحف از دیدگاه منذر :7 پرسش □

خص مش شریعتاصول و احکام  را آنقانونی  چارچوببررسی نظام اقتصادی اسالم است. الف( اقتصاد اسالمی 

 .شودمیتوسط برنامه نظام اسالمی بیان  آنانگیزه رفتاری و الگوی ، حدود و کندمی

اشی ن انسان است که از دو مصدر معرفت یعنی وحی و تجربه انسانی بررسی رفتار اقتصادیب( اقتصاد اسالمی 

 . نماییممیتحلیل اقتصادی  را آنکه ما  چیزی استاین همان  شودمی

 

 ؟ی اخالقی نظام اقتصادی اسالم چیستقحف مبان از دیدگاه منذر :1 پرسش □

احسان  و دوستینوعاصل عدالت، تسخیر،  چهارو دارای اخالق تاروپود قوانین اسالمی بوده قحف  از دیدگاه منذر

رامت انسان و تسخیر که مبتنی بر ک گیردمی سرچشمهعدالت از برابری آفریدگان در پرستش آفریدگان  .باشدمی

از  یدوستنوع ،لطافت عقل و رسالت بزرگ الهی به اوست ن او به دیگر مخلوقات و سپردن باردو برتری دا

. باشدیم آناز وحی است و احسان مبتنی بر پاسخ نیکی به بهتر از  برگرفتهانحصاری اخالقی  هایویژگی
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 االحکام حقوق اقتصادی اتیآ :فصل دوم
 

 بیان کنید. آنریا چیست و چند آیه در باب  :9 پرسش □

ریا همان  ،کندمیبه وام چند پرداخت  رندهیگوامریا مبلغ اضافی یا مقدار زیادی است که بر اساس شروط معین، 

  حرام کرده است. را آناست که اسالم  ایبهره

تا در انبار مردم فزونی یابد نزد خدا فزونی نخواهد یافت و آنچه برای  پردازیدمیریا  عنوانبهآنچه  سوره روم:

اداش دارای پ کنندمیمایه برکت است کسانی که چنین  پردازیدمیو آنچه برای رضای خدا  پردازیدمیکات ز

 مضاعف هستند.

  .ید تا رستگار شویدریا را چند برابر نخورید از خدا بپرهیز ایدآوردهای کسانی که ایمان  :عمرانآلسوره 

 

 ا را بیان کنید.باوت بیع و رتف :11 پرسش □

 . کندمیب سود مقطوع را طل رباخوار ،ابگیرد اما در رمیعدالت صورت  بر اساسدر خرید و فروش معامله  -۱

  .فقط سود است بافروشنده نیز وجود دارد ولی در ر در خرید و فروش امکان ضرر برای -۲

 .شودمیاما در ریا باعث رکود  شودمیتجارت موجب رشد اقتصادی  -۳

نده خرید و فروش یک نوع کار، در واقع برای فروش بر اساساز سیستم توزیع  عبارت استبیع و خرید و فروش  -۴

 .شودمیسود نیست بلکه کاری است که انجام  مشاءتنها پول و سرمایه 

 

 چگونه است؟ آنمرابحه چیست و روش اجرای : 11 پرسش □

تا اموال و خدمات مورد تقاضای خود را با تسهیالت  دهندیمبه مشتری وکالت  هابنگاهمرابحه ماهیت نسیه را دارد. 

جی و به نسیه، تدری صورتبهی مؤسسه مال آناعطایی برای مؤسسه مالی خریداری نماید و سپس از طرف بانک یا 

 برای انجام این، باید متقاضی به مؤسسه مراجعه و تقاضای خرید کاال .گیردمیدر اختیار مشتری قرار وافقی تقیمت 

و اموال و خدمات مورد نیاز خود را ارائه دهد. مؤسسه بعد از اعتبار سنجی مبلغ را به حساب مشتری واریز و وی 

ؤسسه م . سپسخریداری نمایدبرای موسسه را  با تسهیالت دریافتی، کاال، اموال، خدمات تا دهدمیرا وکیل قرار 

 .رساندیمش وبا قیمت توافقی بفر فردبه 
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 د.توضیح دهی را آنمصادیق مرابحه را نام برده و نکات شرعی مربوط به : 12 پرسش □

 ایبیمهخدمات  ،آالتماشینخرید تجهیزات و  ،خرید ساختمان ،خرید خودرو ،خرید منزل مصادیق شامل

د خری، خرید خدمات برگزاری مراسمات، خرید خدمات مسافرتی، خرید خدمات درمانی و بیمارستانی ،خودرو

 :از عبارت است آننکات شرعی و  باشدمی و تکمیل ساختمان تأمین

 .شودمیتسهیالت مرابحه برای تمام یا بخشی از کاال یا اموال یا خدمات پرداخت  -۱

 خدمات را خریداری نکرده باشد.الزم است متقاضی قبالً کاال یا  -۲

 مالك تشخیص خدمت، عرف است. -۳

 روز وکیل بانک است که فرآیند خرید را انجام دهد. ۳ به مدتمتقاضی از زمان دریافت تسهیالت  -۴

مبلغ تسهیالت را بابت بدهی مربوط به کاال یا خدمات قبیل خریداری شده بپردازد چون در  تواندنمیمتقاضی  -۵

نه اینکه کاال و خدمات را بفروشد. در این صورت سود  کندمیو تسویه  دهدمیبانک بدهی او را  این صورت

 خدمات شرعاً ایراد دارد.
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 در اسالم زیستمحیطحقوق : فصل سوم
 

 .اجتماعی را توضیح دهید زیستمحیطرا نام برده و  زیستمحیطانواع  :13 پرسش □

 طبیعی زیستمحیط -۱

 ساختانسانمصنوعی یا  زیستمحیط -۲

 اجتماعی  زیستمحیط -۳

تشکیل یافته است. خانواده، همسایه،  هاآناطراف ما و نیز روابط متقابل  هایانسان ازاجتماعی  زیستمحیط 

نسانی ا زیستمحیطبنابراین ، دهندمیرا تشکیل انسانی  زیستمحیط گیه هم هفروشنده رهگذر، همکاران ادار

 است. هایششکل یهمان جوامع بشریت با تمام

 

و ه شدچه سالی تصویب  درایران  زیستمحیطقانون حفاظت و بهسازی  :14 پرسش □

 .نمایدمیمواردی را بیان  چه آن نخستماده 

که حفاظت و  نمایدمیاعالم  آنتصویب گردید ماده یک  ۱۳۵۳در سال  زیستمحیطقانون حفاظت و بهسازی 

و پیشگیری و ممانعت از هر نوع آلودگی و هر اقدام که موجب برهم خوردن تعادل  زیستمحیطبهبود و بهسازی 

 داخلی از وظایف هایآب، همچنین کلیه امور مربوط به جانوران وحشی و آبزیان شودمی زیستمحیطتناسب 

 .باشدمی زیستمحیطمان حفاظت ساز

 

 یان نمایید.را ب زیستمحیطص و صریح اسالم درباره احکام خا :14 پرسش □

را به شما واگذاشت.  آنی سوره هود آمده است او خدایی است که شما را از زمین بیافرید و آباد ۶۱در آیه 

با هدف این آیه از قرآن مطابقت دارد. همچنین بر پایه مفهوم آیه  محیطیزیستبنابراین شاید بتوان گفت اهداف 

بر گرامی از پیام بارهدراینپرهیز کرد.  آنمخالف و منافی عمران و آبادانی است باید از  زیستمحیطچون تخریب 

 را بکارد. آناسالم )ص( نقل شده است که اگر قیامت برپا شود و در دست فرد نهالی باشد باید 

 

 .احیاء زمین موات را توضیح دهید :13 سشپر □



  فقه و حقوق اقتصادی پرسش و پاسخ در 100

11 

 

هرگونه  واندتمیمالک  آن آباد کردنکه پس از است و ناسودمند  مالکیبزمین بایر  آباد کردناحیا موات به معنی 

نبوده،  زیستمحیطو مرز طبیعت و  حدبیمعنی تصرف ه باید توجه داشت که این احکام ب .بنماید آنتصرفی در 

 استفاده بجا و صحیح از منابع طبیعت است. منظوربهبلکه 

 

 .قاعده الضرر را توضیح دهید :17 پرسش □

 وجههیچبهاین اصل در اسالم ضرر  موجببهاین قاعده در حقیقت روح حاکم بر تمام قوانین اسالمی است. 

بنابراین اگر قانونی به تصویب برسد که  ،آنمشروعیت ندارد چه در مرحله وضع قانون و چه در مرحله اجرای 

 موجب ضرر به فرد یا جامعه شود و یا در مرحله اجرا موجب ایراد ضرر گردد از نظر اسالم مشروعیت ندارد.

 

 ؟گونه استانفال چیست و نظر فقه شیعه در این مورد چ :11 پرسش □

ت. خدا و پیامبر اس آنبگو انفال از  پرسندمیدرباره انفال از تو  فرمایدمیسوره انفال آیه نخست خداوند در 

اموال عمومی است که به فرد یا افراد مشخص تعلق ندارد مانند اراضی موات، سواحل  ،مراد از انفال طورکلیبه

در فقه شیعه مقصود از  .زیرزمینی هایآبفضا، هوا و  و هابیشه، موانع هاجنگل، معادن، هاابانیب، هاکوهدریاها، 

را برای بندگان خلق کرده است. یعنی اموالی که ساخته دست  هاآنانفال کلیه اموالی عمومی است که خداوند 

و ا بشر نیست و به شخص خاص نیز تعلق ندارد. این اموال به امام و رهبر جامعه مسلمین تعلق دارد. بدین معنا که

استفاده کند. هاآنحقوق از  عییومرج و تضهرجبرای حفظ و نظم و عدالت و جلوگیری از  تواندمی
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 تجاری هایمشارکتفقه و حقوق  :فصل چهارم
 

  .را تعریف کنید بیع زمانییا  Timesharing  :19 پرسش □

 تواندیمولی مالک فقط  شودمیمالکیت مشاعی از عین برای همیشه به خریدار منتقل  آن موجببهعقدی است که 

 استفاده کند. آندر ایام خاصی از سال از 

 

 .دهیدمعوض یا غیر معوض بودن بیع زمانی را توضیح  :21 پرسش □

 معوض:غیر. کندمیمالی را برای خود تحصیل  دهدمیعقدی است که هریک از دو طرف در برابر مالی که  معوض:

مقتضای  عوضمپس وجود  .گیردمیو به نفع دیگری صورت  طرفازیکانتقال مال فقط  ومقابل عقد مجانی است 

عقد باطل است در قرارداد بیع زمانی در مقابل عوض  آناگر عین در برابر عوضی نباشد  یذات عقد است بدین معن

 است.

 

 .تسلیط را بنویسیدقاعده  :21 پرسش □

یی ستیفاا شاملحق همه گونه انتفاع اعم از کیفی و کمی  ،این است که مالک مؤید الناس مسلطون علی اموالهم

 .باشدمی بر مالشتسلط کامل مالک کننده  تأمین. این قاعده یا اصالحی را در ملک خود دارد

 

 .راده در بیع زمانی را توضیح دهیداصل حاکمیت ا :22 پرسش □

راده تا ا باشدمی هاارادهمتعاقدین توجه کرد. زیرا علت اساس پیدایش قرارداد همان  هایارادهدر قراردادها باید به 

اراده  کهیوقت. ردگیمیخریدار برای خرید مبیع و پرداخت ثمن نباشد عقد بیع شکل ن برای فروش مبیع و اراده بایع

را ایجاد کرده است، سلطه و حکومت  آن، طبعاً قراردادی که خود باشدمیعامل اصلی و ذاتی به وجود آمدن عقد 

 دو طرف این قرارداد ایجاد کرده است و چون مغایر و مخالف با قانون هایارادهدارد. در خصوص بیع زمانی 

 .شودمیو اصل هم بر اباحه قراردادهای باشد. این معامله محترم و مشروع تلقی  نیست
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 .هیددتوضیح  اختصاربهیا عهدی بودن قرارداد بیع زمانی را  تملیکی :23 پرسش □

 آنتقیم . عقد تملیکی عقدی است که نتیجه مساندنمودهقسم تملیکی و عهدی تقسیم  دوبه  آنعقد را به اعتبار اثر 

قیم قرارداد باشد. اثر مست آنمالکیت باشد و عقد عهدی، عقدی است که سبب ایجاد و انتقال تعهد یا سقوط  انتقال

شخصی مالکیت عین یا منفعت را برای مدتی مشخص به  آن موجببهبیع زمانی، انتقال مالکیت است که چون 

را از عقود تملیکی دانست اگر عقد تملیکی را نوعی از عقد عهدی دانست،  آن توانمیپس  نمایدمیمنتقل  دیگری

 . کندمیتعهد به انتقال مالکیت  ،الک عینمدی است چون قرارداد بیع زمانی عقد عه گفت توانمی

 

  .توضیح دهید و ردهانواع اوراق مرابحه را نام ب : 24 پرسش □

طرح مستقل اما مشابه از طرف بانک مرکزی  این اوراق در قالب دو: الف( اوراق بدهی دولت )اوراق خرید دولت(

ا ت توانندمیدارندگان اوراق  دارایی تهیه و پیشنهاد شده است.جمهوری اسالمی ایران و وزارت امور اقتصادی و 

سررسید منتظر بمانند و مبلغ اسمی سند را از دولت دریافت کنند یا قبل از سررسید در بازار ثانویه به فروش برسانند 

و  خریدقابلتجاری و بانک مرکزی نیز  هایبانک)و یا تنزیل کنند( مطابق این طرح اوراق بدهی دولت توسط 

 تواندیمکه بانک مرکزی  طورهمانتجاری  هایبانککه  طورهمانتجاری  هایبانک که انیبفروش است. به این 

ود را به خ مازاد بخشی از منابع توانندمیبرای انجام عملیات بازار بازه از خرید و فروش این اوراق استفاده کند 

 .دهندمیخرید این اوراق اختصاصی 

مالی با انتشار و واگذاری اوراق  مؤسساتدر این نوع اوراق : واسطه( هایشرکتمالی ) مؤسسات( اوراق مرابحه ب

 هایسازمانکاالی موردنیاز دولت  هاآنکرده و به وکالت از طرف  آوریجمعمراجعه وجوه نقدی مازاد افراد را 

 لیدکنندگانتورا از  کنندگانمصرفاقتصادی بخش خصوصی و  هایبنگاهوابسته به دولت و  هایشرکتدولتی 

 از عملیات خرید و فروش پس از. فروشندمیبا کمی سود به نیازمندان  ،خرندمینقد  صورتبهیا مراکز فروش 

فعاالنه و یا ساالنه بین صاحبان اوراق توزیع  صورتبهمؤسسه مالی )ناشر(  الوکالهحق عنوانبهکسر درصدی 

 .شودمی

 

 .هیدرا توضیح د استصناععقود خرید دین و : 24 پرسش □

ز وی نقدی ا صورتبه آنبدهکار به کمتر از مبلغ اسمی  دارمدتدین  آن موجببهخرید دین قراردادی است که 

رارداد یا ق استصناع تواند توسط مدیون با شخص ثالث صورت پذیرد. تواندمی. خرید دین شودمیخریداری 

سفارش ساخت، قراردادی بین دو شخص حقیقی یا حقوقی مبنی بر تولید کاالی خاص یا احداث طرح ویژه است 
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اع به دو نصنقد یا اقساط پرداخت شود. است صورتبهتوافق شده  هایزماننیز در  آنکه در آینده ساخته و قیمت 

)موازی( قابل انعقاد است اگر فرد با یک شخصیت حقیقی یا حقوقی ساخت یک  غیرمستقیمصورت مستقیم و 

یم اع مستقصنو خود شخص عملیات ساخت را انجام دهد است را منعقد کند ایپروژه ساختمان یا کارخانه یا هر

دهد  را انجام آنو شخص دیگری  شکل گرفته است ولی اگر قرارداد با یک شخص حقیقی یا حقوقی باشد

نسیه  ،را نوع چهارم قرارداد بیع، در مقابل نقد استصناعاز اهل سنت،  حنفیه اکثر فقهای )موازی( است. غیرمستقیم

ت. سازنده نیست، بلکه مبیع مشخص اسدر ذمه کلی  استصناع. ایشان معتقدند مبیع در قرارداد دانندو سلف می
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 حقوق بازارهای ماليفقه و : فصل پنجم
 

 صکوك سلم را توضیح دهید.: 23 پرسش □

مع و ج شودمیکه در زبان عربی صک خوانده  استنای ورقه بهادار عواژه صکوك برگرفته از واژه چک، به م

یان است که ب هر چیزی طورکلیبهحواله، سفته، سند و  آنو منظور از  شودمییعنی اوراق، صکوك نامیده  آن

اپیش فروشنده بهاء کاال را پیش آناز فروش اطالق که در  نوعیبهمفهوم سلم  .باشدمیکننده هرگونه تعهد و اقرار 

، که کاالی مشخص شده را در تاریخ معین در آینده به کندمیو در مقابل تعهد  کندمینقد دریافت  صورتبه

اما تحویل کاال برای مدت مشخصی به تعویق  شودمیخریدار تحویل دهد در نتیجه پرداخت وجه نقداً انجام 

 .افتدیم

 

 .دنام ببریالزامات قانونی جهت شرعی شدن فرایند انتشار صکوك را  :27 پرسش □

 .انتشار اوراقی که بیانگر مطالبات باشد، جایز نیست مثل فروش دین الف(

 نوع عقد بایستی مشخص باشد. ب(

 باشد. نظارت داشته آنکند و بر چگونگی عملکرد  تائیدیک انجمن فقهی بایستی روند انتشار اوراق را ج( 

 

 عناصر اصلی صکوك اجاره را بنویسید. :21 پرسش □

 .هابانکاقتصادی،  هایبنگاهوابسته به دولت،  مؤسساتالف( ناشر اوراق اجاره )وکیل(: دولت، 

 کندیموکالت دریافت  عنوانبهشده را  آوریجمعناشر اوراق بعد کسب مجوز اقدام به انتشار اوراق کرده و وجوه 

ه خریداری کرده و به متقاضیان اجار و مصرفی بادوام ایسرمایهسپس به وکالت از طرف صاحبان اوراق، کاالهای 

 وکیل است تا سایر مسائل مرتبط با اجاره را پیگیری نماید. هاآناز طرف  طورهمین، دهدمی

اجاره داده شده خواهند بود و امکان خرید و فروش این  هایداراییمالکان جدید  :)موجر( اوراقب( خریدار 

 اوراق این را در بازار ثانویه دارند.

 (مستأجراستفاده کننده از کاال )ج( 
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 شرایط عمومی و اختصاصی عقد اجاره را بنویسید.: 29 پرسش □

 :شرایط عمومیالف( 

 قصد، (۱

 رضایت،( ۲

 اهلیت طرفین  و مشروعیت( ۳

 شرایط اختصاصیب( 

 .( ابتدا و انتهای منفعت مشخص باشد۱

 .( امکان استفاده از عین مستاجره باشد۲

 .استفاده کرد آن( عین مستاجره از اموالی باشد که بتوان با بقای عین از ۳

رط باشد )برای زمانی که ش آن( الزم نیست که موجر مالک عین مستاجره باشد بلکه کافیست مالک منافع ۴

 .مباشرت نشده باشد(

 

 مالی به اوراق بهادار را بنویسید. هایداراییفرایند تبدیل  :31 پرسش □

 ه ویژه پروژه(چرخکند )میبا مقصد خاص شرکت یک  تأسیسمالی دارد،  به  تأمینکه نیاز به  ایموسسهشرکت و 

شرکت با مقصد خاص  همان نقدی آتی هستند را به  هایجریانخود را که دارای  هایداراییدسته از  آنو 

ار اقدام به انتش کند فراهممالی مذکور را  هایداراییبرای اینکه وجوه الزم برای خرید این شرکت  فروشدمی

 اصشرکت با مقصد خسپس  ،کندمیعرضه  گذارانهیسرمارا به عموم  و آناوراق بدهی با پشتوانه دارایی کرده 

را که از محل فروش اوراق  کندمیمالی به شرکت اصلی پرداخت  یهاییدارارا بابت خرید  آمدهدستبهه وجو

حاصل از نقدی  هایجریان، از محل اندکردهرا خریده  که اوراق  یگذارانهیسرما آورده است، به دستبدهی 

 هانآبه پشتوانه  توانمینقدی که  هایجریان. کنندمیمالی شرکت با مقصد خاص بازدهی کسب  هایدارایی

به  دریافتنی مربوط هایحسابدریافتنی حاصل از وام )اقساط(،  هایحساباز:  اندعبارتاوراق بهادار منتشر نمود 

 دریافتی حاصل از لیزینگ. هایحساباعتباری و  هایکارت

 

 ؟باشدمیسلف چه نوع قراردادی : 31 پرسش □

ای جنس را که به ایمعاملهیا  آنرفتن گاز پرداختن بهای جنس پیش از تحویل  عبارت است سلفتعریف لغوی 

سلف  ،خریدیشپخرید و فروش  گونهاینبیشتر بدهند و بعد از مدتی جنس را تحویل بگیرند در اصطالح عامیانه به 
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سبت به خریدار و فروشنده ن آنست که در ایمعاملهسلف  کارشناسان. از نگاه شودمیگفته  سلف فروشپیشیا 

 گیریکلش. انگیزه اصلی رسندمیتحویل کاالیی با کمیت و کیفیت معین در تاریخ و محل مشخص به توافق 

. البته قیمت ذکر گردیده است نوساناتبین بازرگانان و تولیدکنندگان مدیریت ریسک ناشی از  سلفقرارداد 

خریدار  ویلحفروشنده بدون اینکه کاالیی را ت چراکهاضافه کرد  آنبه  توانمیمالی برای فروشنده را هم  تأمین

 بپردازد. خریدار دهد، اقدام به دریافت ثمن معامله کرده و حتی شاید با همان وجه به تهیه و تحویل 

 

 .نام ببریدرا لف احکام س :32 پرسش □

 ثمن المجلسیفضرورت قبض  الف(

 منوعیت فروش مبیع قبل از سررسیدمب( 

 

 ؟باشدمیسلف در بازار فیزیکی بورس چه نوع قراردادی   :33 پرسش □

یکی از قراردادهای مورد استقبال بازار سرمایه در مقررات مربوط به بازار فیزیکی بورس  عنوانبهقرارداد سلف 

دستورالعمل معامالت کاال و اوراق بهادار مبتنی بر کاال در بورس  ۹شده است و مطابق ماده  بینیپیشکاالی ایران 

این ماده قرارداد  ۳بند  موجببه. باشدمیکاالی ایران یکی از انواع قراردادهای قابل معامله در بورس قرارداد سلف 

 نآتحویل گردیده و بهای  ندهیدر آکاال با قیمت معین در زمانی مشخص  آن بر اساسست که ا قراردادیسلف 

 ل تسویه و یا پایان پرداخت شود. دستورالعم بر اساسدر هنگام معامله و 

 

 .نام ببریدبازارهای مالی را موجود در  هایبندیدسته :34 پرسش □

 بازار سهام( –ثابت و متغیر بودن درآمد ابزارهای مالی )بازار بدهی  :نوع دارایی مالی بر اساسالف( 

 :برحسب سررسید تعهدات مالیب( 

 ابزارهای مالی با سررسید کمتر از یک دادوستدبازار پول: بازار 

 یک سالابزارهای مالی با سررسید بیش از  دادوستدایه: بازار مبازار سر

 :اوراق قرضه بهادار ج(

 بازار عرضه اوراق بهادار جدید االنتشار  :بازار دست اول

 د.اوراق بهادار موجو دادوستدبازار دست دوم: بازار 
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 .را بنویسید آن هایویژگیبازار پول را تعریف و   :34 پرسش □

گفته دارند  لیک سامالی جانشین نزدیک پول که سررسید کمتر از  هایداراییپول و دیگر  دادوستدبه بازاری که 

 نقدینگی باال. -۲اندك بودن ریسک نقد شوندگی و عدم پرداخت  -۱از  عبارت است آنو ویژگی  شودمی

 

 ؟شودمیبازار ثانویه به چند بازار تقسیم  :33 پرسش □

 .شودمیبورسی که در بورس انجام  هایشرکتبازار اول مربوط به معامالت سهام  -۱

 .شودمیر فرابورس انجام دکه  یبورس ریغ هایشرکتبازار دوم: مربوط به معامالت  -۲

 .شودمیبورسی که در فرابورس انجام  هایشرکتبازار سوم: مربوط به معامالت سهام  -۳

 هایکهشبو مربوط به معامالت خصوصی است که توسط  گرمعاملهبازار چهارم: بازاری بدون کارگزار و  -۴

.گیردمینهادی و عادی صورت  گذارانسرمایهالکترونیکی بین 
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 مسئولیت مدني: فصل ششم

 

 .توضیح دهیدرا  ولیت مدنیسئمقانونی مربوط به  وادم  :37 پرسش □

ط و به گفته بعضی از نویسندگان از نظر فنی مسئولیت با دین مربو اعد مسئولیت مدنی جبران ضرر استهدف از قو

بر اد شده و دینی مسئولیتی ایج آنباید زیانی به بار آید تا برای جبران  دیگربیانبه شودمیبه جبران خسارت بیان 

رر را پس باید وجود ض ردیقرار گسودجویی  وسیله تواندنمی گاههیچمسئول قرار گیرد. دعوای مسئولیت  عهده

زیانی  کهآنبیان نکرده زیرا  صراحتبهرکن اصلی مسئولیت مدنی شمرد. قانون مدنی این قاعده را در هیچ متنی 

و در مقام بیان ارکان دعوای  ۵۲۱ولی قانون آیین دادرسی مدنی در ماده  کندمینبرده است حقی هم برطرف پیدا ن

: کندیم. ماده یک قانون مسئولیت مدنی نیز ضرورت وجود ضرر را بیان کندیمیاد  آنخسارت عدم انجام تعهد از 

وارد نماید که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود مسئول جبران خسارت  ایلطمههرکس بدون مجوز قانونی »

گری زیان موجب خسارت مادی و معنوی دی واردکننده: در موردی که عمل ۲ماده .« باشدمیناشی از عمل خود 

 .نمایدمیشود دادگاه پس از رسیدگی و ثبوت امر او را به جبران خسارت مزبور محکوم 

 

 .دتوضیح دهی اختصاربههرکدام را ارکان مسئولیت مدنی را نام برده و   :31 پرسش □

اطف و حیثیت و عو سالمت بهکه نقصی در اموال ایجاد شود یا منفعت مسلّمی از دست برود یا  هر جاضرر:  الف(

 ضرری به بار آمده است. ضرر دارای سه قسم است، مادی، معنوی، بدنی. گویندمیوارد شود  ایلطمهشخصی 

ت. منع شده اس آناست یا ارتکاب عملی که از انجام  آنتقصیر: ترك عملی که شخص ملزم به انجام دادن ب( 

ست ا مؤثردر کمک به مصدومان حادثه  هاآنهارت برابر قانون اشخاصی که دارای تخصصی هستند و دانش و م

 تکلیف دارند که به مصدومان کمک کنند و وانهادن از این عمل نوعی تقصیر است.

امل ضرر باید احراز شود که بین دو ع .آیدنمیرابطه سببیت: فعلی است که اگر انجام نشود خسارت نیز به بار ج( 

فعل نبود  فعل یا ترك آنفعل ناشی شده است یعنی اگر  آنیعنی ضرر از رابطه سببیت وجود دارد  بارزیانو فعل 

 .شدنمیضرری نیز حاصل 

 

 .را بیان کنید آنمشروع و شرایط  دفاع :39 پرسش □
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قانون مسئولیت مدنی کسی که در مقام دفاع مشروع موجب خسارت بدنی یا مالی مشخص متعدی  ۱۵طبق ماده 

وارد برحسب متعارف متناسب با دفاع باشد. دفاع مشروع در خسارت  نکهیابر شود مسئول خسارت نیست مشروط 

 صورت اجتماع شرایط زیر قابل مجازات نخواهد بود: 

 الف( دفاع با تجاوز و خطر متناسب باشد.

 الزم نباشد. ازحدبیشب( علل ارتکابی 

 ذکور در رفع تجاوز و خطر مؤثرج( توسل به قوای دولتی بدون فوت وقت عمالً ممکن نباشد و یا مداخله قوای م

 واقع نشود.

 

 .ه قابل مطالبه است را نام ببریدشرایط ضرری ک  :41 پرسش □

 .ضرر باید مسلّم باشد .۱

 .ضرر باید مستقیم باشد .۲

 .ضرر باید مشروع باشد .۳

 .ضرر باید ضرر باید جبران نشده باشد .۴

 .باشد بینیپیشضرر باید قابل  .۵

 نباشد. دیدهزیانضرر باید ناشی از اقدام  .۶

 

 .توضیح دهید ،قسم است بر چندمسئولیت قانونی   :41 پرسش □

: اگر فرد یا افراد بر اثر رفتار و کردار خود نظم جامعه را مختل کنند، بدیهی است یا جزائی الف( مسئولیت کیفری

 .کنندمیجامعه برای نظم عمومی و منافع جامعه شخص مخالف را مجازات 

 مدنی: فرد یا افرادی به دیگری خسارت وارد کنند.ب( مسئولیت 

 

 آنچیست و راهکارهای ارزیابی  زیستمحیطمفهوم خسارت در حوزه  :42 پرسش □

 ؟چگونه است

عل یا ترك ف درنتیجهاست که  ایصدمه، زیان یا محیطیزیستخسارت  المللبیندر یک تعریف کلی در حقوق 

سارت رای ارزیابی و تعیین میزان خب. شودمیوارد  زیستمحیطفعل یا در اثر بروز حوادث طبیعی به افراد، اموال یا 

را با همان مقدار از محیط بدون  آنمقداری از یک منبع آسیب دیده را در نظر گرفت و  توانمیوارده 
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 نآدر مقداری از محیط آسیب دیده و تعمیم  هابوتهیا  هاماهیمقایسه کرد. برای مثال بررسی تعداد  دیدگیآسیب

 آسیب دیده با یکدیگر قابل مقایسه نباشند برای ارزیابی هایقسمتاما زمانی که  دیدهخسارت هایقسمت سایر به

بی االزم برای بازسازی و اعاده وضع به حالت پیشین را معیاری در راستای ارزی هایهزینه توانمیشدت خسارت 

ین زد تخم هازمینهحقوقی مطرح شده در دیگر  هایپروندهبا تمسک به  توانمیمیزان خسارت شناخت همچنین 

 آلودگی  به دلیلیمانند کاهش قیمت امالك 

 

قوق در ح زیستمحیط بهدر طرح دعوا علیه دولت به دلیل ایجاد خسارت   :43 پرسش □

 ؟داخلی چه چیزی مدنظر است

ک ی تواندمی زیستمحیطحمایت از  عنوانبه: با توجه به اینکه اقامه دعوا زیستمحیطالف( خواهان در دعاوی 

دعوا  امهرا از حق اق محیطیزیستغیردولتی  هایسازمانافراد و  توانمین رسدمیشود به نظر  تلقیعمومی  وظیفه

درباره  هاآن مردم نهادی که اساسنامه هایسازمانین دادرسی کیفری یآقانون  ۶۶ماده  موجببهمحروم کرد که 

، منابع طبیعی میراث فرهنگی، بهداشت عمومی و حمایت حقوق زیستمحیطحمایت از اطفال و نوجوانان، 

 ی فوق اعالم جرم کنند هازمینهارتکابی در  جرائمنسبت به  توانندمیشهروندی است 

دیوان  ۱۱ماده  بر اساس علیه دولت در حقوق ایران: محیطیزیستب( دادگاه صالح برای رسیدگی به دعاوی 

علیه تصمیمات و اقدامات دولتی که  توانندمیاشخاص حقوق خصوصی  ۱۳۹۲عدالت اداری مصوب سال 

  .یوان عدالت اداری طرح دعوا کننددمستقل در  طوربه شودمیمنجر  زیستمحیط هایآلودگی

 

 ؟دباشنمیصورت چه به  زیستمحیط هایپروندهدر  هادادگاهتصمیمات   :44 پرسش □

د وضع را به حالت سابق برگردان تواندنمیاغلب اوقات  زیستمحیط هایخسارتجبران  ازآنجاکهدستور موقت: 

کاهد ب محیطیزیست هایآسیباز آلودگی یا دیگر  تواندمیتصور موقت یکی از راهکارهای قدیمی است که 

ت خارج از نوب طوربهبودن زیان و تهدید سالمت عمومی  ناپذیرجبرانپس از ارزیابی  طورمعمولبهاین راهکار 

 .رسدیمبه اقدام فوری نیاز است مناسب به نظر  هاآنکه در  محیطیزیستبنابراین در قضایای  شودمیصادر 

ران خسارت طریق جب ترینکاملوضع به حالت سابق بهترین و  اساس که اعاده نیبر ا اعاده وضع به حالت سابق:

 هایروشبه ارزش مواهب طبیعی باید تا حد ممکن از بین اقسام  با توجه هادادگاهاست  زیستمحیطوارده بر 

 جبران خسارت از این روش استفاده کنند.

 هایکشتیمرزی از آلودگی نفتی:  هایرودخانهقانون حفاظت دریا و  ۱۱ماده  طبق الزام به پرداخت ضرر و زیان:

ی احتمالی ناش هایخسارتمشمول این قانون ملزم خواهند بود که در حین ورود به دریای ساحلی ایران در مقابل 
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جبران خسارت  مالی جهت تعهدنامهی که بیمه نشده باشند باید حاصل هایکشتیاز آلوده کردن دریا بیمه شده باشند 

 باشند.

 هاتحکومعلیه  زیستمحیطمجازات مالی را به دلیل تخلف از حقوق  هادادگاه برخی :در نظر گرفتن مجازات

تن رای بازداشبو هدف از مجازات ابراز مخالفت اجتماع با رفتار ممنوعه و ارسال پیامی بازدارنده  اندکردهصادر 

رفتارهای مشابه است.

 

  



  فقه و حقوق اقتصادی پرسش و پاسخ در 100

22 

 

 

 تحلیل اقتصادی حقوق: فصل هفتم

 

  را نام ببرید. آنو مزایای  هدف از تحلیل اقتصادی حقوق چیست :44 پرسش □

اد به است که در حوزه اقتصمانند قوانین بورس و خصوص سازی هدف از تحلیل اقتصادی حقوق بررسی قوانینی 

 .رساندمییاری  ی جدیدهاحوزهدر توضیح بهتر مطالب  وبهبود استدالل  و به اندرسیدهتصویب 

 

 بیان کنید.را اجتماعی  هاینظامنظر مارسیانو در مورد  :43 پرسش □

به این دلیل  هانظامکنند، بلکه این  گیریتصمیم جانبهیک صورتبهتا صرفاً  اندشدهاجتماعی طراحی ن هاینظام

 خود را با یکدیگر مبادله کنند. اقتصاد باید هایداشتهنیروها و  هاآنتا افراد بتوانند در چارچوب  اندشدهطراحی 

ق نظام سیاسی از طریو یا جمعی  مبادالتی افراد را که به شکل خصوصی از طریق نظام اقتصادی هایفعالیتبتواند 

 تحلیل کند.را  پذیردمیصورت 

 

 

 را توضیح دهید.زکات آثار اقتصادی  :47 پرسش □

وده و بزکات نوعی مالیات . آوردمی به دستزکات پرداخت قسمتی از محصوالت است که انسان از طبیعت  

 طرفهباز نقطه شکست  غیر موازی صورتشده و بهعرضه دچار شکست  .دهدمیعرضه اقتصاد را تحت تأثیر قرار 

 ار مصرف از کاهش و قیمت تواندمیزکات  .یابدمیمت افزایش و قی عرضه بازاری کاهش .شودمیباال منتقل 

 .دهد افزایش

 

 دهید.آثار اقتصادی خمس را توضیح  :41 پرسش □

 . اهل تسنن اعتقاد دارند خمس شاملباشدمیمتفاوت  با یکدیگرخمس در خصوص یدگاه اهل تسنن و تشیع د

خمس  عنوانبهاز مازاد دارایی ساالنه باید پنجم یکاهل تشیع از نظر اما  آمده همان مواردی است که در قرآن

 طورهبدر واقع مالیات ثابتی است که به دولت اسالمی )حکومت اسالمی( از مازاد بر مخارج خمس  .پرداخت شود

، قیمت، مقدار عرضه، نرخ بهره و رشد باعث افزایش مصرف خمس پرداخت تعهد به  .شودمیساالنه پرداخت 
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گذاری و رشد اقتصادی بلندمدت کم انداز، سرمایهشود. با پرداخت خمس پسمدت میاقتصادی در کوتاه

  شود.می

 

 چیست؟و خمس زکات  ،مالیات تفاوت :49 پرسش □

در مقابل مالیات پرداخت مبلغی از مازاد  ،شودمیگرفته معدودی از محصوالت و زکات بخشی از تولید بوده 

مالیات از اختیارات حاکم شرع یا همان حکومت  کهدرصورتیمذهبی بوده  نظامبهزکات پرداخت  درآمد است.

 تواندیمهر زمان با توجه بر مصلحت بوده و در اختیار حکومت، حاکم شرع . مالیات که امری متغیر است باشدمی

وضع کند.
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 حقوق رقابت: فصل هشتم

 

 ؟ گرددمی جرم تلقیدر چه صورتی اقدام تاجر نامشروع بوده و : 41 پرسش □

 و اخالق تجارت اقدام به جذب مشتریان رقیب تجاری ایر با قانون، عرفغاستفاده از وسایل مبا تاجر  کهدرصورتی

باشد و یا با توسل به وسایل نامشروع به رقیب تجاری ضرر رساند و یا در  سمت خودبه  هاآنکند یا در پی جذب 

  .شودمیپی اضرار به منافع وی باشد، اقدام وی رقابت نامشروع تلقی 

 

 .بریداشکال مختلف رقابت نامشروع را نام ب :41 پرسش □

 ایجاد شبهه  -۱

 گمراه کردن عموم -۲

 ساختن رقیب تجاری اعتباربی -۳

 افشای اسرار تجاری -۴

 از دستاوردهای دیگران  بالجهتاستفاده  -۵

 ایجاد اختالل در بنگاه رقیب تجاری -۶

 در بازار  نظمیبی -۷

 

 ؟چیسترقابت ممنوع  :42 پرسش □

این ممنوعیت ممکن است بر اساس نص قانون با  شودمیدر رقابت ممنوع، تاجر از یک فعالیت تجاری خاص منع 

 به دلیل تعهد طرفین به عدم رقابت باشد. 

 

 رقابت ممنوع و رقابت نامشروع در تجارت چیست؟  تفاوت :43 پرسش □

مغایر با  ایهروشدر رقابت نامشروع، تاجر از اصل فعالیت یا رقابت تجاری منع نشده بلکه از توسل به وسایل و 

در  هکچونممنوع شده است پس رقابت نامشروع، وصف نامشروع به خود گرفته  ایحرفهقانون، اخالق و عرف 

ه و در نتیجه گذارد تأثیربر مشتریان  هاآناست وسایلی که استعمال  شده استفادهاز وسایل رقابتی نامشروع  آن
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منع شده، نفس فعالیت تجاری رقابتی است و این منع  آنچهاما در رقابت ممنوع، ؛ گرداندمی غیرقانونیفعالیت را 

نگاه  آندر  شدهاستفادهوسایل  رقابت نامشروع  به برخالف . پس در رقابت ممنوع گیردمی نشأتاز قانون یا توافق 

د. در باش شدهاستفاده غیرقانونیاز وسایل قانونی یا  آن، نفس رقابت ممنوع است خواه در آن. چون در شودمین

 واقع مرتکب رقابت ممنوع، حق رقابت ندارد. 

 

 معناست؟ چه رقابت از منظر اسالم به :44 پرسش □

سابقه برای کسب درآمد در ماما رقابت به معنای، ؛ پذیرفته نیست چشمیهماز نظر اسالم، رقابت و چشم و 

سوء  ارآثهمچون فیلتری رقابت را از  هاچارچوب. این شده استچارچوب قواعد اخالقی و حقوقی اسالم پذیرفته 

 . ددهنمیکرده و در جهت اهداف نظام اقتصادی اسالم قرار  یسازپاك آن

 

 .پیدایش حقوق رقابت را توضیح دهیدتاریخچه : 44 پرسش □

 قتصاددولت نباید هیچ دخالتی در اقتصاد داشته باشد و کنترل ا داردو اقتصاد مبتنی بر بازار اعتقاد  داریسرمایهنظام 

 ،اقتصادیی کنترل خواهد شد رها گردد و متعاقب این نظام ئنامر هایدستبه دست بازار آزاد که توسط 

نیان نهاده است بنهادی به نام تر ،عظیمی در آمریکا ظهور کردند که با توافق یکدیگر هایشرکتو  دارانسرمایه

 ه دستبکه تمام یا بخش اعظم تولیدات یک محصول را  هاتتراس . و منافع خود را با یکدیگر هم سو کردند

عمال این ا .کردندمی اجحافگران و کار  کنندگانمصرفنفوذ سیاسی در حق  و قدرتآورده بودند با انحصار 

 مید.انجا یالدیم ۱۸۹۱در سال  شرمنموجی از نارضایتی را در آمریکا در پی داشت که در نهایت به تصویب قانون 

تأسیس رشته جدیدی در حقوق با  سرآغازقانون که به مقابله با انحصار و محدودیت در تجارت پرداخت این 

 عنوان حقوق رقابت گردید. 

 

 .قتصادی حقوق رقابت را توضیح دهیدکارایی ا :43 پرسش □

است. کارایی  نابع مکارایی اقتصادی به معنی انجام فعالیت اقتصادی به بهترین وجه با بهترین نتیجه بدون هدر رفت  

 :استبر سه قسم اقتصادی 

الف( کارایی ابتکاری یا پویا: که برای کسب سود بیشتر به نوآوری و تولید محصول جدید و برتر سوق داده 

 .شودمی

 .منابع و هزینه کمترینب( کارایی تولیدی: بیشترین تولید با 
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 .وش و تولید متناسب با میزان فروشج( کارایی تخصصی: پایین آوردن قیمت فر

 

 .دهیدرفاه را توضیح  :47 پرسش □

به سود حاصل  تولیدکنندهه و رفاه کل جامعه. اضافه رفا کنندهمصرف، رفاه تولیدکنندهرفاه بر سه قسم است: رفاه 

قیمت  التفاوتمابه کنندهمصرفرفاه  –معین در یک بازاری انحصاری و بازار رقابتی  االیکفروش  التفاوتمابهاز 

شکیل رفاه کل جامعه را ت تولیدکنندهرفاه  . حاصل جمعکاالستمعین با قیمت رقابتی همان  مطلوبیت کاالی

 .باشدمی کنندهمصرففزایش رفاه اما هدف حقوق رقابت ا دهدمی

 

  .وارد و شیکاگو را توضیح دهیدارمکاتب ه :41 پرسش □

روز باحتمال اقتصادی در یک بازار معین کم باشد  هایبنگاههر چه تعداد  استوارد بر این باور رمکتب ها

ابت را الزمه رق هابنگاهکوچک و افزایش تعداد  هایبنگاهحمایت از  روازاینبازاری بیشتر است  هایشکست

طرفدار  اگواما مکتب شیک ،انجامدمی کنندگانمصرفرضایتمندی به افزایش  هابنگاهافزایش  چراکه دانستندمی

کتب م برخالفو  استحداقلی دولت در اقتصاد بر خود ترمیمی و دخالت  خودتنظیمیاقتصاد آزاد مبتنی بر 

 .نیست وارد معتقد بودند هر هدف دیگری غیر از کارایی تخصصی شایسته حمایترها

 

 مفهوم سیاست رقابتی چیست؟  :49 پرسش □

کامیاب  هاآن نتریشایستهدانست که در این فرآیند  هابنگاهیک فرآیند پویا در همگرایی میان  توانمیرقابت را 

ازار از جمله مرتبط با رقابت در ب هایسیاستتعریف شامل تمامی  ترینوسیعدر  ت رقابتی. اصطالح سیاسدنشومی

 هایتسیاسبرای اصالح  اتخاذ شده توسط دولت هایسیاستتنظیم کننده و  هایسیاستتجاری،  هایسیاست

وانین و ق هاسیاستپوشش دادن و در تعریف محدود جهت  باشدمیخصوصی یا عمومی  هایشرکتضد رقابتی 

  .شودمیاستفاده  هاشرکتحاکم بر رفتار ضد رقابتی 

 

 .را توضیح دهیدحقوق رقابت هداف ا :31 پرسش □

و  سازیصوصیخیعنی  آنر و در کنار ابزار دیگ رقابتی است هایسیاستشبرد ، ابزار اصلی برای پیحقوق رقابت

گردد. حقوق رقابت را  هاآنناشی از  هایسوءاستفادهتا مانع از  نمایدمیمکمل عمل  عنوانبهایی مقررات زد
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رتباط ناظر بر رفتار و اازار ب هاینارساییاز اصول و قواعد که به سبب  ایمجموعهتعریف کرد.  گونهاین توانمی

 شود.  نآد عملکرد است تا مانع انحراف ساختار بازار به سمت انحصار شده و سبب بهبو هابنگاهو توافق میان 

 

  توضیح دهید. راقواعد حقوق رقابت  :31 پرسش □

عملکرد بازارها در یک اقتصاد  عیینکه هدفشان ت شودمیبخش از قواعد رقابت  آننخست شامل  دستهالف( 

ستند یا بنگاه خاصی نیستند. بلکه مربوط به مجموعه روابطی ه کنندهمصرفرقابتی است. این دسته از قواعد، متوجه 

 . گویندمی، از قواعد رقابت جمعی سخن دیگرعبارتبهو  دهندمیکه بازار را شکل 

بدان  باشدمیو صریح در بازار  هاستقرار رقابت در قالبی عادالن هاآندوم شامل قواعدی است که هدف  دستهب( 

د ض هایرویه هایزیانقواعد، جلوگیری از  اجرا گردد. هدف این دسته ارمعتدل در بازمعنا که رقابت صادقانه 

 .رقابتی است

 

  را توضیح دهید.با رقابت  اصول قانون اساسی مرتبط :32 پرسش □

اصل سوم قانون اساسی، در خصوص رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادالنه برای  ۱۲و  ۹و  ۶بندهای  -۱

 صحیح اقتصاد در جهت عدالت.  ریزیپیو  ههم

ل تصادی مثغیر کارآمد و غیر مشروع اق هایفعالیتقانون اساسی، در خصوص مبارزه با انواع  ۴۳اصل  ۵بند  -۲

 ت باطل و حرام.دیگر معامال منع اضرار به غیر، انحصار، احتکار، ربا و

  هااستانعالیت اقتصادی میان امکانات و ف قانون اساسی  در مورد توزیع عادالنه ۴۸اصل  -۳

 در مورد آزادی انتخاب شغل.  قانون اساسی ۲۸اصل  -۴

 

  برد.برا نام  قانون حقوق رقابتاز  یموارد :33 پرسش □

 از:است  عبارتاشاره شده  هاآنقواعدی که در قانون رقابت ایران به  ترینمهم

 ممنوعیت تبانی و سازش در شرایط خاص -۱

 کنترل مقدار تولید، خرید یا فروش کاالها و خدماتممنوعیت تغذیه و  -۲

 ممنوعیت احتکار  -۳

 از وضعیت اقتصادی سوءاستفادهممنوعیت  -۴

 ممنوعیت تبعیض در شرایط معامله  -۵
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 غیرمجاز صورتبهاطالعات  کسبممنوعیت  -۶

 ممنوعیت ادعا در شرایط خاص -۷

 ، فروش اجباریهاقیمتممنوعیت تثبیت  -۸

تی.ری تجاممنوعیت مداخله در فعالیت رقبا -۹
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 يالمللبینحقوق قراردادهای : فصل نهم

 

 ی را توضیح دهید.المللبینتفاوت قراردادها و معاهدات  :34 پرسش □

وت هستند متفا هایتابعیتی معامالت یا تعهداتی بین اشخاص حقیقی یا حقوقی که دارای المللبینقراردادهای 

ارتباطی ندارد و شامل حقوق  هادولتو به حاکمیت  باشندمیبوده و شامل قواعد و مقررات حقوق مدنی )داخلی( 

 شودمیی گفته المللبینق به تواف ۱۹۸۹و  ۱۹۶۹وانسیون نی طبق کالمللبینمعاهدات  .باشدمیی خصوص المللبین

و رابطه  شودمی عمومی المللبینو شامل حقوق  شودمیمکتوب تنظیم و منعقد  صورتبهی المللبینکه بین تابعان 

در ایران باید تشریفات کامل تصویب یک قانون را عیناً طی کند )طبق  آندارند. برای اجرای  هادولتبا تنگاتنگ 

 فاقد اعتبار است. این صورتقانون اساسی(. در غیر  ۷۷اصل 

 

 برید.ی را نام بالمللبینانواع معاهدات  :34 پرسش □

دنامه مودّت مثل عه شودمیتشریفات رسمی انعقاد  طیبوده و روابط بین دو یا چند کشور  ترینبنیادی عهدنامه:

  سوئدایران و 

 مثل کنوانسیون ژنو  باشدمیجهت تدوین قواعد حقوقی و مهم بین کشورهای متعدد  کنوانسیون:

 ونقلملحی فرهنگی و اقتصادی، بازرگانی هازمینهاست که در روابط بین دو کشور جهت  ایمعاهده :نامهموافقت

 .باشدمی

 .بغداد. مثل پیمان شودمیضو ع هاسازمان آنی شده و یا در المللبیندولت وارد یک تشکیالت  :پیمان

 

 دهید.را توضیح  JV یا  رچقرارداد جونیت وین :33 پرسش □

 طوربهه کقراردادی است بین دو یا چند نفر  و شودمیگروه اقتصادی با منافع مشترك نیز نامیده به نام قرارداد این 

ر سود د دانش، هنر، اشتراك ،مالیتوان و با اشتراك گذاشتن  گیرندمی بر عهدهمشترك تعهد به انجام عملی را 

 در واقع یک شراکت به مفهوم مدنی است تا به انتفاع برسند.و و ضرر داشته 
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 را مشخص کنید. آن هایویژگیرا توضیح داده و  EPCقرارداد : 37 پرسش □

EPC  یا به دستقرارداد کلید Turnkey پروژه، مدیریت اجرا، کنترل  کلسپردن مسئولیت  اعالی بوده که حد

 گونههیچرفرما و کا شودمیطی زمان معین به کارفرما تحویل داده است که پیمانکار  بر عهدهکیفی، کنترل پروژه 

 :باشدمیزیر  هایویژگیدارای  EPCیا   Engeenering Purchase Contractندارد.  آنحق دخالتی در 

پیمانکار آزادی عمل بیشتری داشته و واسطه به فعالیت دیگران نیست و در انتخاب تکنیک و تجهیزات  -۱

 دیگران ارتباطی ندارد بندیزماندست بازدارد و به 

 باشدمیکارفرما فقط با یک نهاد در ارتباط  -۲

 یابدمیو این خط به پیمانکار انتقال  شودمیخطر ریسک برای کارفرما بسیار پایین  -۳

 انجام بگیرد( موقعبه هاپرداختسرعت پروژه باال بوده ) -۴

استفاده از وسایل با کیفیت پائین باعث باال رفتن ریسک کیفیت شده و عدم دریافت کار توسط کارفرما  -۵

 .شودمیرا سبب 

 شد و وجود جریمه برای هریک از طرفین در صورت نقض تعهدات تأمیناطمینان در زمان باالی کار  -۶

 سهولت کار را سبب شود. تواندمی ینانسمنابع فا استفاده از -۷

 

 مایید.قرارداد را بیان ن استثنائات حاکمیت اراده در انتخاب قوانین حاکم بر :31 پرسش □

 قانون انتخابی نباید مخالف با قوانین آمده باشد الف( 

 باشد. حسنه قانون انتخابی نباید مخالف با نظم عمومی و اخالقب( 

 

 بیان نمایید.را حاکمیت اراده در قراردادهای خصوصی انتقادهای وارد بر  :39 پرسش □

 اشدمنشأ تعهد ب تواندمیو اراده زمانی  کندمیتعهد حمایت  آنوجود هر تعهد موکول به قانونی است که از الف( 

 اجه است.الزام تولید کند با اشکال منطقی مو ییتنهابهاراده  اینکه را ایجاد نماید بدین ترتیب قبول آنقانونی  که

  .نه قانون تابع اشخاص اندقانوناشخاص تابع ب( 

 

ی در صورت سکوت طرفین در المللبینقراردادهای  در حاکمیت اراده بر :71 پرسش □

 ؟شودمیقرارداد چه قانونی حاکم 
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همان است که  آنقرارداد چه در تشکیل چه در مورد شرایط و چه در مورد آثار  قانون حاکم بر  :اول حلراه

انسه( در فر انونراده مشترك کند )قاکشف  کندمیقاضی تالش  این صورتو در غیر  اندکردهطرفین توافق 

 چه قانونی حاکم شود. کندمین یتبی واحوالاوضاعساختار و  بر اساسصورت عدم توافق صریح 

قرارداد حاکم  انعقادقانون محل  ،هرگاه طرفین قرارداد در مورد قانون حاکم توافق صریح ننماید :دوم حلراه

  .شودمی

 شدهرارداد ق در صورت سکوت طرفین قانون کشوری که بیشترین ارتباط با قرارداد را دارد حاکم بر :سوم حلراه

 .شودمی نظرصرفو از جستجوی اراده 

 

  .صوص حاکمیت اراده را بیان نماییددر خ انون مدنیق 931مسائل ماده  :71 پرسش □

قاعده حاکمیت  ۹۶۸ماده  بر اساس داندمیحاکم  بر قراردادقانون محل وقوع عقد را  ،قاعده حاکمیت اراده جایبه

حکم قرارداد یا عقود را معین ننموده بلکه  ۹۶۸ماده  دارد.باع خارجی جریان تاراده فقط در مورد قراردادهای بین ا

ا هم ی بوده یا قرارداد داخلی رالمللبینقراردادهای به روشن نیست که مختص و را بیان کرده  آنتعهدات ناشی از 

.شودمیشامل 
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 خارجي گذاریسرمایه مالي تأمین قوحق: دهمفصل 

 

 .یدرا نام ببرخارجی  گذاریسرمایهو حمایت در  قانون تشویق هایویژگی :72 پرسش □

 موجب رشد اقتصادی شود -۱

 ییعتض، اخالل در اقتصاد کشور و زیستمحیطموجب تهدید امنیت ملی و منابع عمومی، تخریب  -۲

 داخلی نشود هایگذاریسرمایهتولیدات مبتنی بر 

 خارجی نباشد گذارسرمایهمتضمن اعطای امتیاز توسط دولت به  -۳

 درصد بیشتر نخواهد شد. ۳۵درصد و در هر رشته از  ۲۵سهم ارزش کاال در هر بخش اقتصادی از  -۴

 

 ببرید. را ناممالی  تأمینابزارهای  :73 پرسش □

 بازار سرمایه -۱

 س(نتسهیالت مالی خارجی )فاینا -۲

 صندوق توسعه ملی -۳

 قراردادهای ساخت -۴

 دولتی هایطرحانتشار اوراق مشارکت برای  -۵

 (صکوكابزارهای مالی اسالمی ) -۶

 بورس کاالی ایران -۷

 بانک توسعه اسالمی -۸

 بانک جهانی -۹

 بنیاد برکت -۱۱

 بانک توسعه سازمان همکاری اقتصادی  -۱۱

 

 اجزاء تشکیل دهنده بازار سرمایه را نام ببرید. :74 پرسش □

 اوراق مشارکت -۱
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 نقدینگی تأمیناجاره  صکوكاوراق  -۲

 دارایی تأمیناجاره  صکوكاوراق  -۳

 اوراق مرابحه -۴

 اوراق سلف -۵

 وق زمین و ساختماندصن -۶

 اوراق استصناع -۷

 اوراق صنعت -۸

 اوراق وکالتی   -۹

 

 الزامات کلی انتشار اوراق مشارکت را بیان کنید. :74 پرسش □

 مالی ناشر هایصورتثبت اطالعات مالی پروژه و طرح در  -۱

 سودآوری شرکت در دو سال مالی اخیرمثبت بودن  -۲

 غیر نقدی هم باشد مانند پیشرفت فیزیکی معادل تواندمیآورده ناشر که  -۳

 بودن نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام ناشر ۲درصد منابع مالی موردنیاز کمتر از  -۴

 الحسابعلیتوان کوشش سود  -۵

 

 س را تعریف کنید. نس و ریفاینانفاینا :73 پرسش □

ر خریدار طرف دیگ و ازدریافت کند  دارمدتاعتبار اسنادی  صورتبهدر مواقعی فروشنده مایل نیست وجه کاال را 

نیز به دلیل فقدان نقدینگی قادر به پرداخت نقدی اعتبار اسنادی نیست. در این حالت خریدار از یک بانک یا 

نقدی به فروشنده پرداخت و اصل و سود مبلغ  رتصوبهکه وجه اعتبار اسنادی را  کندمیمؤسسه مالی درخواست 

س مالی و به نپرداخت شده را در یک دوره زمانی مشخص از خریدار دریافت کند. این روش پرداخت را فاینا

خارجی  هایانکببا استفاده از منابع  هابانکس ن. در ریفایناگویندمیکننده وجوه فاینانسر مالی  تأمینمؤسسات 

که نرخ با توجه به این کنندمیس ندر قالب خطوط اعتباری ریفاینا مدتکوتاهاقدام به پرداخت تسهیالت ارزی 

 هایزینههتسهیالت نسبت به سود تسهیالت ریالی بسیار کم است کمک مؤثری جهت کاهش  گونهاینسود 

 کاال خواهد بود. شدهتمام
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 با اوراق قرضه را بیان کنید. صکوكتفاوت  :77 پرسش □

 باشدیماوراق قرضه فقط حاکی از تعهد بدهی  کهدرحالیبیانگر مالکیت یک دارایی مشخص است  صکوك -۱

ت. است که نرخ بهره هم ثابت اس دهندهوامو  گیرندهوامو خریدار اوراق قرضه رابطه  صادرکنندهیعنی رابطه بین 

 .استباین همان ر

که از نظر  هایداراییدر اوراق قرضه  کهدرحالی. باشدمیاز نظر شرعی مجاز  صکوكدارایی موضوع اوراق  -۲

 .پشتوانه اوراق قرار گیرد تواندمیاسالم پذیرفته نیستند هم 

شتوانه به ارزش دارایی پ صکوك اعتبار کهدرحالیاست  آنیا ناشر  صادرکنندهاعتبار اوراق قرضه به اعتبار  -۳

 تگی دارد.بس

 .باشدیمدر بازار ثانویه فروش مالکیت یک دارایی است اما فروش اوراق قرضه فروش بدهی صکوك فروش  -۴

اصل  کهدرحالیوجود دارد  صکوكامکان افزایش اصل دارایی و در نتیجه ارزش خود ورقه  صکوكدر  -۵

 بدهی در اوراق قرضه قابلیت افزایش ندارد.

 

 برید.را نام ب (B.O.T)طرفین اصلی قرارداد بی. او. تی : 71 پرسش □

ا یک ت دهدمیر قلمرو خود اجازه داصلی قرارداد بی. او. تی دولت است که  ایطرفهیکی از  دولت سرمایه پذیر:

اخت تقبل کرده و پس از سرا  آنمالی  تأمین، ساخت یک پروژه زیربنایی و شرکت پروژه خصوصی یا شرکت

در نهایت  و گرفتهدولتی مسئولیت پروژه را به عهده  نهادهایکند. در عمل یکی از  برداریبهره آنبرای مدتی از 

 . شودمینهاد منتقل  آنپروژه به 

طرف دوم قرارداد بی. او. تی تعدادی کارگزار خصوصی است که در یک شرکت شرکت پروژه یا کنسرسیوم: 

از  رداریببهرهو  اجرامالی، ساخت.  تأمینمشترك مسئولیت  طوربهن شرکت پروژه متشکل شده و تحت عنوا

 .کنندمیپروژه را تقبل 

اشخاص حقیقی و یا حقوقی هستند که بخشی از سرمایه موردنیاز برای پروژه را از طریق خرید سهام  سهامداران:

 . کنندمی تأمین

 ،وژهممکن است وظیفه مطالعات ابتدائی پر دمتعدد باشند که برحسب مورپیمانکاران ممکن است پیمانکاران: 

 داریبربهره، آالتماشین، ابزار و مصالح موردنیاز برای ساخت پروژه، نصب آالتماشینساخت پروژه، عرصه 

 و غیره را به عهده گیرند. برداریبهرهعرضه مواد اولیه و دیگر مایحتاج برای 
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، ممکن است شودمیفروخته  هاآنکسانی که در نهایت محصوالت پروژه به خریداران محصوالت: 

ول تضمینی خرید محصوالت را قب طوربهولتی باشند که دخصوصی یا  هایشرکتنهایی یا  کنندگانمصرف

 .اندکرده

 

 را نام ببرید؟ (B.O.T)قراردادهای بی. او. تی  مراحل اجرای : 79 پرسش □

 .کندمیدولت به شرکت پروژه امتیاز احداث یک پروژه اقتصادی را اعطا  -۱

از پروژه اقتصادی و زیر بنایی ساخته شده را برای مدت معینی به شرکت پروژه واگذار  برداریبهرهدولت امتیاز  -۲

 .کندمی

 .باشدمیمالی پروژه  تأمینشرکت پروژه مسئول  -۳

 ه است.شرکت پروژه مسئول ساخت پروژ -۴

 از پروژه در مدت مقرر به عهده شرکت پروژه است. برداریبهرهمسئولیت  -۵

 .کندمیانجام شده محاسبه  هایهزینهدر این مدت را به ازای  آمدهدستبهشرکت پروژه منابع  -۶

 .شودمیرایگان به دولت مزبور منتقل  طوربهپس از انقضاء مدت مقرر، پروژه  -۷

 

 را بیان کنید؟ (B.O.T)مزایای استفاده از قراردادهای بی. او. تی : 11 پرسش □

خش ب هایسرمایهمزایای استفاده از قراردادهای بی. او. تی در مناطق آزاد تجاری و صنعتی ایران جذب  ترینعمده

ناطق کشور و م سویبه آورهایفنزیربنایی اقتصادی، سرازیر کردن تکنولوژی و  هایطرح طرفبهخصوصی 

شدن  مندبهرهفنی و آموزش و  دانشو مجوزهای تولید و انتقال  هالیسانسآزاد تجاری و صنعتی از طریق اعطای 

. باشدمیزیر بنایی  هایپروژهاز  برداریبهرهاز یک مدیریت کارآمد برای اداره و 
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 فقه و حقوق ابزارهای مشتقه: فصل یازدهم

 

 .نماییدابزارهای مشتقه را تعریف  :11 پرسش □

تند، و همیشه باهم هس نداقتصادی تفکیک شدنی نیست هایفعالیتدر بازارهای مالی ریسک و عدم اطمینان از 

 ،هانوآوریکه یکی از این  اندنمودهمتخصصان و اقتصاددانان برای حل این مشکل ابزارهای جدیدی ابداع 

از ارزش آینده  هاآناین ابزارهای مشتقه این است که ارزش  گذارینامعلت  .باشدمیابزارهای مالی مشتقه 

انند از هرگونه دارائی م تواندمی. دارائی پایه شودمیواقعی دارائی پایه  که مبنای قرارداد است مشتق  هایدارائی

 ره باشد. مسکن و غی، ارز ،طال ،نفت

 

 را نام برده و توضیح دهید. بهابازارانواع ابزارهای مشتقه قابل معامله در  :12 پرسش □

در مصرف خرید و فروش کاال و یا دارایی مالی معلومی به قیمت آینده توافق  آنکه دو طرف  :قرارداد آتی -الف

 . باشندمیبه اجرای مفاد قرارداد در آینده ملزم  آندر این قرارداد هر دو طرف  کنندمی

ی خریدار اختیار با پرداخت وجه آن موجببهقراردادی که میان خریدار و فروشنده که  :قرارداد اختیار معامله -ب

 .آوردمی به دستمشخص  ایآیندهبه فروشنده اختیار، حق خرید یا فروش مالی را با قیمت معین در 

 

 ، توضیح دهید.شوندمیسهام به چند دسته تقسیم  هایشاخص :13 پرسش □

و به تعداد  دشومیتغییرات قیمت بررسی  بر اساسقیمتی روند بازار فقط  هایشاخصدر  قیمت: هایشاخصالف: 

شاخص قیمت شاخص داوجونز آمریکاست که تغییرات  ترینمعروف .شودمیدر شاخص توجه ن آنسهام و تأثیر 

 .شودمیدرج  آندر  گشرکت بزر ۳۱قیمت 

ارزش سهام در تعداد سهام  ضربحاصلارزشی سهام شاخص از طریق  هایشاخصدر  ارزشی: هایشاخصب: 

 .تهران از نوع ارزشی است بهابازارشاخص بیشتر بهاء بازارهای مهم دنیا از جمله  .آیدمیدست ه ب

 

 مزایای قراردادهای واقع بر شاخص سهام را توضیح دهید. :14 پرسش □
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طراحی  آوردمی فراهمقرارداد واقع بر شاخص سهام برای مدیران فرصت پوشش ریسک را  -۱

که ریسک قیمت از خطر گریزان به خطر پذیران و بورس  دهدمیقراردادهای شاخص سهام امکان 

ر قبال تا سرمایه خود را د کوشندمیاز قرارداد شاخص سهام  استفادهخطر گریزان با  .بازان انتقال یابد

 نوسانات احتمالی قیمت در آینده پوشش دهند  و خطر تغییرات نامطلوب قیمت را به حداقل رسانند.

 سترهبر گمعامله شاخص سهام به معنی معامله  .باشدمیحق معامله نسبت به قسمت وسیعی از بازار  -۲

در میان سهام موجود در بازار بهترین را  کهاین جایبه گذارانسرمایهت بنابراین وسیعی از بازار اس

 از بازار معامله کند. ایمجموعه نسبت به دهدمیجستجو کند ترجیح 

خرید عقدی سهام  جایبهکه  دهدمیدر بازار سهام امکان  گذارانسرمایهبر شاخص سهام به  معامله -۳

 د.نمعامالتی خود را کاهش ده هایهزینه کمک این ابزار بهمعامالت  هایهزینهو انجام 

 معکوس در این بازار است. یهانیتضمبازار شاخص سهام منوط به سپردن  هورود ب -۴

 

 تفاوت قمار و قراردادهای شاخص سهام را توضیح دهید. :14 پرسش □

در قرارداد شاخص سهام بازی  کهیدرحال دانندمیمار را مبتنی بر بازی خاص قفقها و حقوقدانان عمدتاً ( الف

 .شودمیاز نظر عرف سامانه معامالت مشتقات بازی تلقی ن گیردمیخاص صورت ن

جوهر اصلی قراردادهای شاخص سهام تجارت و  شوندنمیوارد این بازار  بردوباختبا هدف  گذارانسرمایه (ب

 تصادفی بردوباختاست نه بازی مبتنی  گذاریسرمایه

 ریسک و کندمیریسک است آنچه یک معامله را قماری  ،تفاوت اصلی میان قمار و معامالت شاخص سهام (ج

ترس هم موجود هم در دس گیریتصمیمخطر نیست بلکه عدم قطعیت و ابهام است در قمار اطالعات موردنیاز برای 

 نتیجه موجود است. بینیپیشدر وضعیت ریسک میزانی اطالعات برای  کهدرحالی باشدمین

ر دو مورد مبتنی ب آنعقود، قمار از جمله عقود شاخصی و احتمالی است که تحقق یکی از  بندیتقسیمدر ( د

 قرارداد سهام شاخص از جمله عقود قطعی است. کهدرحالیشانس و تعارف است 

 

 قرارداد آتی خاص را توضیح دهید. هایویژگی: 13 پرسش □

قراردادهای  آنرا پیمان آتی و برخی به  آنبرای قراردادهای آتی خاص متفاوت است برخی از  نظرانصاحبتعابیر 

 استفاده از تعبیر قراردادهای سلف اندگفتهقراردادهای آتی خاص  هاآنو گروهی دیگر به  اندنمودهسلف اطالق 

سلف که در فرهنگ حقوقی و فقهی موسوم  قراردادبا  هاآنبرای این قراردادها مناسب نیست زیرا موجب اشتباه 

که مقدار مشخصی  شودمیقرارداد آتی خاص طرفی که اراده خرید دارد متعهد  بر اساس. شودمیبوده و هست 
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که  حویل بگیرد و طرف مقابلبا قیمت مشخص و در مکان معلومی از فروشنده ت از یک دارایی را در تاریخ معین

 این قراردادها در همان خصوصیات به خریدار تحویل دهد. بادارایی را  آنکه  شودمیفروش دارد نیز متعهد  اراده

OTC  شوندمیمنعقد. OTC  معامله  .شودمیبه خارج از بورس در مقابل در صحن بورس گفتهOTC  در محل

امپیوتری انجام ک هایشبکهان و معموالً از طریق تلفن یا گرمعاملهمستقیم بین  صورتبهو  گیردمیخاصی صورت ن

قرارداد اغلب در سررسید با انجام  این معامالت حاکم نیست. بر این. ضوابط و مقررات استانداری که شودمی

این قراردادها معموالً ضمانتی جهت انجام تعهد از  در .شودمیمعامله و تسلیم ثمن )پول( و مثمن )کاال( تسویه 

استفاده از   تنها ضمانتو پس خطر عدم قبول یکی از طرفین برای عمل به تعهد وجود دارد  شودمیطرفین گرفته ن

اهرم قانون است.
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 ورسحقوق بازار ب: فصل دوازدهم

 

 بورس را تعریف کنید.بازار ارکان و موارد  :17 پرسش □

وسط ت، بازاری متشکل و خود انتظام که اوراق بهادار باشدمیبورس اوراق بهادار: در قالب یک شرکت عام  -۱

 .شودمی دادوستدان طبق قانون گرمعاملهکارگزاران یا 

  .باشد آنبرای مالک و منفعت  وانتقالنقلاوراق بهادار: سندی است که ضامن حقوق مالی، قابل  -۲

 .کندمیمعامله  هاآنکارگزار: شخصی حقوقی که اوراق بهادار را برای دیگران و به حساب  -۳

 .عرضه عمومی: عرضه اوراق بهادار منتشره به عموم جهت فروش -۴

  .نهادی هایگذاریسرمایهبه  عرضه خصوصی: فروش مستقیم اوراق بهار توسط ناشر -۵

 .کندمیرا عرضه هادار ناشر: شخصی حقوقی است که اوراق ب -۶

  آن: فرآیند خرید اوراق بهادار ناشر و یا نمایندگی قانونی و تعهد پرداخت وجه کامل نویسیپذیره -۷

 .شودیممنتشر  اطالعات مربوط به ناشر و اوراق بهادار آن وسیلهبهاست که  ایاعالمیه: نویسیپذیرهاعالمیه  -۸

 .شودیم، استاد و مدارکی است که در مرحله تقاضای ثبت شرکت به سازمان داده هافرمبیانیه ثبت: مجموعه  -۹

 . شودمیخریداری  گذارانسرمایهاز محل وجوه  که سبد: مجموعه وجوه مالی است -۱۱

 

 .مزایای بورس اوراق بهادار را نام ببرید: 11 پرسش □

 :شودمیمزایای زیر را شامل  اندشدهی که وارد بورس اوراق بهادار هایشرکتبرای 

 معافیت مالیاتی     -۱

 مالی  تأمینتسهیل در افزایش سرمایه و  -۲

 اوراق(صکوك )مالی از طریق اوراق بدهی و  تأمین -۳

 :شودمیباعث عوامل زیر  کنندمی گذاریسرمایهبرای افرادی که در بورس 

 کالن  گذاریسرمایه عدم نیاز به -۱

 قدرت نقد شوندگی زیاد  -۲

 با ریسکبازده متناسب  -۳
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 ؟هستندافرادی  چه آن یباالترین رکن بازار بورس چه نام دارد و اعضا: 19 پرسش □

ی شورا اعضا کالن بازار بورس است. هایسیاستتصویب  آنشورا بوده و وظیفه  ،بازار بورس باالترین رکن

 عبارت است از:

 رئیس شورا  عنوانبهاقتصادی و دارایی  وزیر امور -۱

 وزیر بازگانی  -۲

 بانک مرکزی جمهوری اسالمی  کلرئیس -۳

 تعاون  اتاقو معدن و  بازرگانی، صنایع اتاقروسای  -۴

 دبیر شورا  -۵

 دادستان کل کشور یا معاون او  -۶

  هاکانونیک نفر نماینده از طرف  -۷

 و دارایی و هیئت وزیران  امور اقتصادیبه پیشنهاد وزیر  خصوصی از بخشنفر خبره مالی  ۳ -۸

 و دارایی و هیئت وزیران برای هر بورس  امور اقتصادیا نفر خبره مالی از بخش خصوصی به پیشنهاد وزیر  -۹

 

 ؟شودمیبرای عرضه عمومی اوراق بهادار چه مراحلی طی  :91 پرسش □

عرضه عمومی اوراق بهادار، این اوراق باید به ثبت سازمان اوراق بهادار برسد. ناشر باید تقاضای ثبت اوراق  برای

قبول یا رد خود را روز  ۳۱را به سازمان بدهد. سازمان حداکثر تا  نویسیپذیرهبهادار، بیانیه ثبت، اطالعیه )اعالمیه( 

روز فرصت دارد  ۳۱تاریخ حداکثر ناشر  آن. از پردازدمیو در این مدت به بررسی مدارك  داردمیاعالم 

 ۳۱را انجام دهد مگر با دالیل خاص و اسناد و مدارك درخواست تمدید نماید و این تمدید حداکثر  نویسیپذیره

روز فرصت دارد تا از نتایج توزیع و فروش اوراق سازمان را مطلع سازد  ۱۵روز خواهد بود بعد از این مدت ناشر 

ه عرض . در صورت عدم تکمیل فرآیندشودمیشده توسط سازمان اعالم  آوریجمعاز بودن استفاده از وجوه مج

 . شودمیبرگشت داده  گذارانسرمایهروز به  ۱۵شده حداکثر ظرف  یگردآوروجوه  ومیعم

 

 ؟ شودمیگفته  ی هلدینگهایشرکتبه چه  :91 پرسش □

خش عمده از ب هاشرکتاین  کنندمیدر شرکت سرمایه پذیر کسب سود  گذاریسرمایهی هستند که با هایشرکت

شرکت نیز  آن مدیرههیئت و هاشرکت آندر انتخاب اعضاء  کهیطوربهخریداری کرده  شرکت را آنسهام 

 ت. عام اس گذاریسرمایهغدیر یک شرکت  گذاریسرمایهرکت شدارند.  تأثیر آندخالت کرده و در انتخاب 
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 ارهای بورس بهادار را توضیح دهید.باز  :92 پرسش □

 ه هستند.بازارهای: اولیه، ثانویه و مشتقشامل  بازارهای بورس بهادار

اوراق بوده که منابع حاصل از  فروشیعمدهدر واقع بازار  واست  نویسیپذیرهاولین محل عرضه و : اولیهبازار 

 . شودمیروش در اختیار ناشر قرار داده ففروش اوراق بهادار در صورت تکمیل 

عرضه  یفروشخرده صورتبهکه  باشدمیاوراق بهادار این بازار  دادوستدبعد از عرضه اولیه محل دوم  بازار ثانویه:

 . شودمی

 . باشندیممبتنی بر اوراق بهادار یا کاال  آنمعامالت  و افتدمیاتفاق قراردادهای آتی بورس در این بازار ازار مشتقه: ب

 

 اطالعات نهانی بورس چیست و چه کسانی دارای این اطالعات هستند؟ :93 پرسش □

 نآبه اوراق بهادار، معامالت یا ناشر  غیرمستقیممستقیم و یا  طوربهاطالعات افشا نشده برای عموم که  هرگونه

 أثیرتبرای معامله اوراق بهادار امر مربوط  گذارانسرمایهو در صورت انتشار بر قیمت و یا تصمیم  شودمیمربوط 

 .شوندمیاشخاص دارای اطالعات نهانی شرکت شناخته  عنوانبه. افراد زیر گذاردمی

 معاونان و مدیرعامل، مدیرههیئتشرکت شامل مدیران  -۱

 بازرسان، حسابداران، حسابرسان، مشاوران  -۲

 سهام شرکت را دارند  درصد ۱۱و یا با افراد تحت تکفل خود بیش از  تنهاییبهسهامدارانی که  -۳

سهام بوده یا دارای  درصد ۱۱شرکت هلدنیگ که مالک حداقل  ربطذی، مدیران مدیرههیئت، مدیرعامل -۴

. باشدمی مدیرههیئتنماینده در  ۱حداقل 
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 اقتصاد ایران: فصل سیزدهم

 

 توضیح دهید.را شمسی  1414جمهوری اسالمی ایران در افق  اندازچشم :94 پرسش □

یر و مدبرانه جمعی در مس شدهریزیبرنامه هایکوششکال به قدرت الیزال الهی و در پرتو ایمان و عزم ملی و تبا ا

 ،جایگاه اول اقتصادی دارای یافتهتوسعهایران کشوری  هسال ۲۱ اندازچشمو اصول قانون اساسی در  هاآرمانتحقق 

در جهان اسالم و غرب و تعامل سازنده و  بخشالهامدر سطح منطقه با هویت اسالمی و انقالبی  آوریفنعلمی و 

 .باشدمی المللبینمؤثر در روابط 

 

 ( را نام ببرید.1414ساله ) 21 اندازچشماقتصادی سند  هایویژگی: 94 پرسش□

 درصد ساالنه( ۸)رشد  اندازچشمتحقق رشد اقتصادی پیوسته، باثبات و پرشتاب متناسب با اهداف  -۱

 ایجاد اشتغال مولد و کاهش نرخ بیکاری -۲

 ی کاال و خدماتریپذرقابتنمودن زمینه الزم برای تحقق  فراهم -۳

 اقتصاد متنوع و متکی بر دانش و آگاهی و فناوریتالش برای دستیابی به  -۴

 ی عوامل تولید در زمینه انرژی، سرمایه، نیروی کار و غیرهوربهرهمناسب با رشد  سازوکارایجاد  -۵

 امنیت غذایی کشور با تکیه بر تولید داخلی تأمین -۶

 درآمدکم یهاگروهمهار تورم و افزایش قدرت خرید  -۷

 یطیمحستیزتوجه به ارزش اقتصادی، امنیتی، سیاسی و  -۸

 درآمدکم هایمسکن گروه تأمینحمایت از  -۹

 

  چیست؟اقتصاد ایران از دیدگاه دکتر مسعود نیکی  یهاچالش  :93 پرسش □

 بحران منابع آب کشور -۱

 محیطیزیستمسائل  -۲

 صندوق بازنشستگی -۳

 بودجه دولت -۴
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 بیکاری -۵

 نظام بانکی  -۶

 

 دارد، توضیح دهید.در اقتصاد  ییهانقش همالیات چاز نظر دکتر نیلی  :97 پرسش □

 ، بهداشت، امنیت، امور فرهنگیآموزش ،مالی دولت برای عرضه کاالهای عمومی تأمین -۱

 در یک بازه زمانی بلندمدت یاضد چرخهافزایش ظرفیت دولت برای اتخاذ رفتار  -۲

اجتماعی مثالً بیم بیکاری مسکن اجتماعی، خدمات  یهاتیحمامخارج دولت برای اعمال  تأمین -۳

 بازنشستگی، بهزیستی، کمیته امداد

 به تخصیص منابع  یدهعالمت -۴

 

سهم مالیات اخذ شده از دهك باال و همچنین درصد مصرف  1394سال  در :91 پرسش □

 مذکور به چه میزان بوده است؟  دهك

بر مبنای همین  اندکردهدرصد از افراد شاغل در دهک باالی جامعه مالیات پرداخت  ۴۵حدود  ۱۳۹۴در سال 

درصد درآمد مالیاتی در  ۳یعنی  ،درصد است ۵/۷اطالعات نرخ میانگین مالیات مؤثر اخذ شده از این افراد حدود 

درصد هزینه مصرفی کشور را به خود  ۲۸. همین دهک در مجموع شودمیکشور از سوی دهک باال پرداخت 

 اختصاصی داده است.

 

 .نام ببریداتاق بازرگانی تهران از دولت دوازدهم را  اتانتظار  :99 پرسش □

 بخش خصوصی در اقتصاد کشور و اهمیتنقش  بازتعریف -۱

 وکارکسببهبود فضای  -۲

 مبارزه جدی با فساد -۳

 و برونگرا زادرونرقابتی کردن اقتصاد رشد  -۴

 ساختار دولتتجدید  -۵

 اقتصادی یابخشهتعمیقی رونق در تمام  -۶

 استمرار ثبات اقتصادی و حفظ دستاوردهای تورم پایین -۷

 کاهش بیکاری و افزایش نرخ مشارکت اقتصادی -۸

  محیطیزیستکارآمد و بهینه از منابع طبیعی و  برداریبهره  -۹
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 .ببرید نامرا  برجام از دیدگاه دکتر کمیجانیساپگشایش اقتصادی  11 :111 پرسش □

 روابط کارگزاری بانکیاحیای  -۱

 یالمللبین یرسانامیپ -۲

 ذخایر ارزی کشور یدارنگه -۳

 یالمللبین یاپرداخته -۴

 مرتبه اعتباری ایران -۵

 یالمللبینوضعیت حضور ایران در مجامع  -۶

 بهاگرانو فلزات  طالاسکناس،  تأمین -۷

 مالی و تولید هایپروژهمالی  تأمین -۸

بانکداری یاحرفهخدمات آموزش و   -۹
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 منابعفهرست 
 نظام اقتصادی اسالمفصل اول: 

 ،یمترجم میر مغز ، دین و اقتصاد: نظام اقتصادی اسالم و علم تحلیل اقتصاد اسالمی، ۱۳۸۴، منذر قحف .۱

  .۱۵۷-۱۷۸: ۵، یمسیدحسین، اقتصاد اسال

: ۶، یمسیدحسین، اقتصاد اسال ،مترجم میر مغزی، مروری بر الگوهای اقتصاد اسالمی، ۱۳۸۵، منذر قحف .۲

۱۸۸-۱۵۷. 

، روش کشف نظام اقتصادی اسالم، فصلنامه علمی پژوهشی اقتصاد اسالمی، ۱۳۸۹میر معزی، سید حسین،  .۳

۱۱(۳۹ :)۳۴-۵. 

 

 یات االحکام حقوق اقتصادیفصل دوم: آ

، بررسی تطبیقی نظریه نرخ بهره صفر با نظریه تحریم ربا در اسالم، اقتصاد ۱۳۸۹دستجردی، رسول، بخشی  .۴

 .۶۱-۸۸(: ۳۸)۱۱اسالمی، 

، تحلیل نظری آثار اقتصادی زکات و مقایسه آن با مالیه ۱۳۸۳کمیجانی، اکبر و عسکری، محمدعلی،  .۵

 . ۷۳-۱۱۲: ۶۴تورمی، مجله تحقیقات اقتصادی، 

 

 ستیزطیمحو حقوق فقه فصل سوم: 

-۱۱۷(: ۳)۹پژوهشی دانشگاه قم، -زیست و آثار آن، فصلنامه علمیفلسفه محیط، ۱۳۸۷، فهیمی، عزیزاله .۶

۱۱۷. 

، انداز جغرافیاییچشم جلهزیست و استراتژی حقوق اسالمی، م، محیط۱۳۸۹سیدعلی،  ،میرابراهیمی .۷

۵(۱۲:) ۱۵۲-۱۳۸. 

 

 ی تجاریهامشارکتفقه و حقوق فصل چهارم: 

، بررسی ماهیت فقهی ۱۳۹۵ناصر،  ،مسعودیو  اسماعیل ،صغیری ؛سیدمحمدتقی ،علوی ؛مدص ،حضرتی .۸

 .۲۱-۳۸ (:۱)۹و مبانی حقوق اسالمی،  هفصلنامه علمی پژوهشی فق ،و حقوقی بیع زمانی

، بررسی فقهی و حقوقی ماهیت تنزیل اسناد تجاری با تأکید بر ۱۳۹۴، حجت و امیرحسینی امین، مبین .۹

 .۹۴-۱۲۷(: ۷)۲۲بانکی کشور، دو فصلنامه دانش حقوق اقتصادی،  مقررات
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، بررسی قراردادهای ۱۳۹۵محمدحسن،  ،جوادی و مهدی ، شیدائی گورچین قلعه ؛رضا ،نقیرس نیکخواه .۱۱

نامه مطالعات در مناطق آزاد تجاری و صنعتی ایران، فصل (B.O.T)برداری و واگذاری ساخت بهره

 .۱۵-۲۷ :۷، حقوق

 

 فقه و حقوق بازارهای مالیفصل پنجم: 

نظری اوراق بهادار اسالمی )صکوك(، راهبرد،  –، بررسی فقهی ۱۳۸۶اهلل، سید روح ،احمدی حاج آبادی .۱۱

۱۲ :۱۱۲-۹۵. 

، طراحی اوراق بهادار مبتنی بر سود سهام دریافتی، ۱۳۹۴محمدهاشم،  ،شکنبتو امیرحسین  ،ارضاء .۱۲

 .۸۹-۱۱۱ (:۱۶)۴گذاری، نامه علمی پژوهشی دانش سرمایهفصل

 –ولی پهای ، نقش نهادهای حقوقی اسالمی در تحول بازارهای مالی، پژوهش۱۳۹۲سیدکاظم،  ،صدر .۱۳

 .۱-۲۵ (:۱۶)۶بانکی، 

، ابعاد فقهی، حقوقی و مالی قراردادهای سلف در ۱۳۹۴د مرتضی، بدی پور فرد، ابراهیم و شهیدی، سیع .۱۴

 .۳۳-۵۱(: ۱)۱۶بورس، پژوهشنامه حقوق اسالمی، 

 

 مسئولیت مدنیفصل ششم: 

های کاربردی دعاوی مسئولیت مدنی ، تأملی بر جنبه۱۳۹۲بهرامی احمدی، حمید و علم خانی، اعظم،  .۱۵

 .۸۳-۱۱۱(: ۵)۲محیطی، فصلنامه دانش حقوق عمومی، های زیستدولت در قبال خسارت هیعل

، تطبیق دیدگاه آندره تنک در خصوص مبنای مسئولیت مدنی و قراردادی با موضوع ۱۳۹۳بیگدلی، سعید،  .۱۶

 .۱۳۳-۱۶۱(: ۲)۱۵قانون مدنی ایران، پژوهشنامه حقوق اسالمی، 

  
 تحلیل اقتصادی حقوقفصل هفتم: 

 .۱-۱۷ (:۲)۴، ، مطالعات حقوق تطبیقی«تحلیل اقتصادی حقوق»، تحلیل ۱۳۹۲مسلم،  ،آقایی طوق .۱۷

      
 حقوق رقابتفصل هشتم: 

، جایگاه و اعتبار رقابتی توافق عدم رقابت: مطالعه تطبیقی در حقوق آمریکا، ۱۳۹۴رهبری، ابراهیم،  .۱۸

 . ۸۹-۱۱۶(: ۴)۷اتحادیه اروپا و ایران، مجله مطالعات حقوقی دانشگاه شیراز، 

، مفهوم رقابت نامشروع تجاری و مقایسه آن با ۱۳۹۴، و حمدالهی، عاصف حسین ،سیمایی صراف .۱۹

 .۳۷-۶۹ (:۱۱)۳تبط، فصلنامه پژوهش حقوق خصوصی، نهادهای مر
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، روح رقابت )مطالعه تطبیقی در اهداف حقوق رقابت(، مجله حقوق ۱۳۹۱محمدحسین،  ،صادقی مقدم .۲۱

 .۱۱۳-۱۴۶ (:۷۳)۷۵ ،دادگستری

، قواعد حقوق رقابت در ایران و تحوالت آن در پرتو ۱۳۹۵، و شیری، مهرزاد امیرعباس ،عالءالدینی .۲۱

 .۱۱۹-۱۴۷ :۸۷نامه قضاوت، قانون اساسی، فصل ۴۴کلی اصل های سیاست

 

 یالمللنیبحقوق قراردادهای فصل نهم: 

 LEX PETROLEAو  LEX MERCATOREAهای ، نقدی بر نظریه۱۳۹۳مسعود،  ،اسالمی .۲۲

 .۹-۳۶ :۵۱المللی، مجله حقوق بین المللی لغت،در حقوق و قراردادهای بین

 –المللی خصوصی، فصلنامه علمی قراردادهای بین حاکمیت اراده بر ،۱۳۹۱، ، محمدجوادشریعت باقری .۲۳

 .۹۷-۱۴۱ :های حقوق قضاییپژوهشی دیدگاه

، مبانی حقوقی و فقهی اجرای پیش از موعد قرارداد ۱۳۹۲محمد،  ،قربان زاده و ابراهیم ی،شعاریان ستار .۲۴

 .۶۳-۷۸ (:۱)۲، ش حقوق مدنیالمللی، دو فصلنامه علمی پژوهشی دانبا مطالعه تطبیقی در اسناد بین

ی طرفین قرارداد در هاتیمحدود، بررسی تطبیقی ۱۳۹۶الماسی، نجادعلی و شعبانی کندسری، هادی،  .۲۵

 .۹-۳۵: ۵۵المللی، له حقوقی بینانتخاب قانون حاکم، مج

    
 ی خارجیگذارهیسرمامالی  تأمینحقوق فصل دهم: 

 ، معرفی اجمالی ابزارهای تأمین مالی.۱۳۹۵، نامیب .۲۶

اجرایی مربوط به  نامهنیآئ، قانون و ۱۳۸۴ی اقتصادی و فنی ایران، هاکمکگذاری و سازمان سرمایه .۲۷

 با آخرین اصالحات. ۱۳۸۱گذاری خارجی مصوب تشویق و حمایت سرمایه

گذاری گذاری خارجی، سازمان سرمایه، کتابچه راهنمای سرمایه۱۳۸۶وزارت امور اقتصادی و دارایی،   .۲۸

 ی خارجی.هایگذارهیسرمای اقتصادی و فنی ایران، دفتر هاکمکو 

 

 ابزارهای مشتقهفقه و حقوق فصل یازدهم: 

، وضعیت حقوقی ابزارهای مشتقه شاخص سهام، پژوهشنامه حقوق اسالمی، ۱۳۹۳جواد،  ،حسین زاده .۲۹

  .۲۱۷-۲۳۱(: ۲)۱۵اسالمی، 

و اختیار معامله ارزی از دیدگاه فقهی و  های، قراردادهای آت۱۳۸۹احمد،  ،بهاروندی و احمد ،شعبانی .۳۱

 .۳۷-۶۸ (:۱)۳ ت اقتصادی اسالمی،تخصصی مطالعا –اقتصادی، دو فصلنامه علمی 
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پژوهشی جستارهای  –، بررسی فقهی ابزارهای مشتقه، دو فصلنامه علمی ۱۳۸۵ ،معصومی نیا، غالمعلی .۳۱

 .۱۵۳-۱۸۸: (۶)۳، اقتصادی

      
 حقوق بازار بورسفصل دوازدهم: 

 گذاری در بورس اوراق بهادار، شرکت کارگذاری بانک ملی ایران.آشنایی با سرمایه .۳۲

   ی بورس.رساناطالعبورس، شرکت  گامبهگامسازمان بورس و اوراق بهادار، آموزش  .۳۳

 قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسالمی ایران

 

  اقتصاد ایرانفصل سیزدهم: 
 .۴۱۲۴شماره  -روزنامه دنیای اقتصاد ، مطالبه از دولت آینده ۵۱، ۱۳۹۶اتاق بازرگانی تهران،  .۳۴

 .www.dolat.ir، نساله جمهوری اسالمی ایرا ۲۱انداز چشمی دولت، متن سند نهایی رساناطالعپایگاه  .۳۵

های اقتصادی دولت برای خروج غیر تورمی از رکود ، سیاست۱۳۹۳ستاد هماهنگی امور اقتصادی دولت،  .۳۶

 تقدیمی به هیئت دولت، ویرایش اول. ۱۳۹۴و  ۱۳۹۳ی هاسالطی 

 .۴۱۱۱ شماره -روزنامه دنیای اقتصاد ، ی پسابرجامگشایش اقتصاد ۱۱، ۱۳۹۵کمیجانی، اکبر،  .۳۷

  .۳۹۹۸شماره  -روزنامه دنیای اقتصاد  ،هاحذف فشار مالیاتی از بنگاه، ۱۳۹۵نیلی، مسعود،  .۳۸

 .۴۱۱۱ شماره -روزنامه دنیای اقتصاد  ،ابر چالش اقتصادی ۶وگوی ملی برای گفت ،۱۳۹۵نیلی، مسعود،  .۳۹

 .۴۱۱۵ شماره -روزنامه دنیای اقتصاد ، اقتصاد ایران در نقطه چرخش؟، ۱۳۹۶نیلی، مسعود،  .۴۱

   .۴۱۳۵شماره  -روزنامه دنیای اقتصاد  ،پاسخ به دو پارادوکس انتخاباتی، ۱۳۹۶نیلی، مسعود،  .۴۱

 

 

 


