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پیشگفتار

خداوند متعال را س��پاس میگویم و ش��کرگزارم از برای

همتی که عطا فرمود تا س��زاوار انجام این مهم باشم .تجارت
در معنی وس��اطت حرفهای در امر مبادل��ه و معاوضه کاال یا

ارائ��ه خدمت ب��ه منظور حصول منفعت ب��ه کار میرود و در

اصطالح ش��امل کلیه مواردی اس��ت که در مقام داد و ستد
به ط��ور متعارف وجود دارد .اگرچه از لحاظ نظری گروهی از
متخصصین دو اصطالح تجارت و بازرگانی را دو مفهوم متمایز

به کار میبرند ،لکن غالبا این دو اصطالح یک معنی را در ذهن
متبادر مینماید .تکیه اصلی این مجموعه بر عناوین اصلی و

مهم حقوق بازرگانی اس��ت که مطابق با سرفصلهای قانون
تجارت تنظیم ش��ده اس��ت تا بدین شیوه دانشجویان محترم

را در مطالعه هدفمند قانون تجارت و ش��رح و تفسیر مربوطه
یاری رس��اند .در شرح متن سعی بر آن بوده است تا به شیوه

کامال ساده و روشن به توضیح مطالب پرداخته شود تا امکان
درک مطالب س��ادهتر گردد؛ آزمونها و تس��تهای آخر این

مجموعه به دانش��جویان این امکان را میدهد تا آموختههای
خ��ود را تکرار نموده و نی��ز در پی محک زدن آموختههای آن

عزیزان باشد.

حقوق تجارت یکی از مهمترین عناوین آزمونهای مقاطع

مختلف است که یادگیری آن همواره نیازمند مداومت و تکرار
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میباش��د .لذا پیچیدگی مفاهیم در حقوق تجارت همواره یکی از دغدغههای دانشجویان و پویندگان عرصه
علم حقوق میباشد .کتاب حاضر تالشی است که مهمترین هدف آن ارائه حقوق بازرگانی به شیوهای رسا و

در عین حال ساده میباشد.

نگارنده س��عی بر آن داش��ته است تا با تکیه بر جزوات اساتید برتر حقوق تجارت و مهمترین و جامعترین

کتب حقوق تجارت نسبت به خلق اثری اقدام نماید که در عین رسایی ،جامع تمامی مطالب مورد نیاز برای
دانش��جویان محترم باشد .الزم به ذکر است که در برخی از موارد نگارنده صرفا به توضیح بیشتر ،پیوسته و

سادهتر مطالب و نظریات ارائه شده توسط اساتید معظم حقوق تجارت پرداخته است.

همچنین در این اثر تالش ش��ده اس��ت تا تفس��یر و توضیحی از مواد قانون تجارت ارائه ش��ود که هم از

اختصار و هم از جامعیت برخوردار باشد .از سویی شرح مواد قانون تجارت برطبق همان ابواب و فصول قانون

تجارت بیان شده است و از سوی دیگر مواد مرتبط به صورت یکپارچه و توامان مورد بررسی واقع شدهاند .در
موارد اختالف نظر ،نظرات مختلف شده است و نظر اقوی برگزیده شده است .قوانین جانبی مرتبط با قانون

تجارت مانند قانون صدور چک ،س��فته ،برات و  ...به فراخور موضوعات کتاب مورد مطالعه واقع ش��دهاند.
در مجموع تالش ش��ده است که اثری فراهم شود که هم برای دانشجویان رشته حقوق جهت آموزش سریع

و س��اختارمند حقوق تجارت و آمادگی جهت ش��رکت در آزمونهای مختلف کافی باشد و هم برای مشاوران

حقوقی و سایر شاغلین حقوقی ،جهت بازآموزی حقوق تجارت راهگشا باشد.

در نهایت از کلیه کس��انی که بنده را در انجام و اتمام این اثر ،یاری نمودند ،صمیمانه تش��کر مینمایم.

همچنین از محضر ارزشمند و باصفای پدر و مادر عزیزم به خاطر همه تالشهای محبتآمیزی که در دوران
مختلف زندگیام انجام دادهاند و با مهربانی چگونه زیستن را به من آموختهاند ،تشکر و قدردانی میکنم.

امیر نجف زاده
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خرید کتابها و محصوالت فرهنگی خانه روشنا بــه روشهای زیــر امکــانپذیــر اسـت:

روش اول  -خرید حضوری :جهت خرید حضوری هر یک از کتابها و محصوالت نرمافزاری
این مجموعه میتوانید در ساعات اداری به دفتر مجموعه به آدرس :تهران  -خ مطهری  -بین
سهروردی و شریعتی  -خ وزوایی  -کوچه بخشایش  -پالک  - 2واحد  1مراجعه نمایید.
روش دوم – خرید از راه دور (از طریق تماس تلفنی ،دورنگار یا ایمیل) :خرید از راه دور ،روشی برای
تمامی افرادی است که در دنیای سریع و شلوغ امروز به دلیل مشغله کاری یا به دلیل دوری راه ،امکان
مراجعه حضوری به مجموعه را ندارند .خرید از راه دور ،روشی سریع و مطمئن برای صرفهجویی
هرچه بیشتر در زمان است .برای ثبت سفارش و خرید به این روش کافی است مراحل زیر را دنبال
کنید .به این ترتیب ،سفارش شما حداکثر ظرف مدت چهل و هشت ساعت از طریق پست سفارشی
برای شما ارسال خواهد شد .مشتریان تهرانی میتوانند سفارشهای خود را از طریق پیک نیز
دریافت نمایند که در این صورت هزینه ارسال سفارش بر عهده خریدار خواهد بود و میبایست به
صورت تلفنی ،از طریق ایمیل یا دورنگار توسط مشتری اعالم شود:
 .1مبلغ پشت جلد را متناسب با تعداد نسخه درخواستی به شماره حساب مجموعه واریز نمایید.
جهت دریافت شماره حساب جهت واریز وجه میتوانید در ساعات اداری با دفتر مجموعه
تماس گرفته و یا هماکنون با ارسال واژه حساب یا  hesabبه سامانه پیامک مجموعه به شماره
 100066422122شماره حساب مجموعه را از طریق پیامک دریافت نمایید.
 .2به منظور تایید و ارسال سفارش ،رسید بانکی مربوطه را به همراه آدرس دقیق با کد پستی
ده رقمی و نام دریافتکننده به دورنگار  02188446381یا آدرس ایمیل info@roshanapub. ir
ارسال نمایید.
روش سوم – خرید آنالین از طریق فروشگاه اینترنتی مجموعه :برای خرید آنالین هر یک از کتابها
و محصوالت مجموعه میتوانید با مراجعه به وبسایت فروشگاه اینترنتی مجموعه به آدرس
www. roshanapub. irخرید خود را انجام دهید .تمامی سفارشهای آنالین حداکثر ظرف مدت
چهل و هشت ساعت از طریق پست سفارشی برای شما ارسال میشود .مشتریان تهرانی میتوانند
سفارشهای خود را از طریق پیک نیز دریافت نمایند که در این صورت هزینه ارسال سفارش بر عهده
خریدار خواهد بود و میبایست در بخش توضیحات به همراه سفارش توسط مشتری اعالم شود.

