
بخش اّول
 

کلّیات 



      2

فصل اّول

بازرگانى

هدف هاى رفتارى: پس از پاىان اىن فصل از فراگىرنده انتظار مى رود که: 
ــ مفهوم بازرگانى و اهمىت مبادله را در عصر حاضر بىان کند. 

ــ بازرگان و معامالت بازرگانى را تعرىف کند. 
ــ حدود معامالت بازرگانى و وظاىف حقوقى و اقتصادى ــ اجتماعى بازرگان 

را تشخىص دهد. 
ــ نمودار گردش داىره اى کاالها و خدمات و پول را رسم کند. 

ــ استفاده  کنندگان از خدمات بازرگانى را نام ببرد. 
ــ انواع استفاده از خدمات بازرگانى را شرح دهد. 

ــ اتاق بازرگانى و صناىع و معادن را با بىان هدف و وظىفٔه آن تعرىف کند. 
ــ انواع بازرگانى: داخلى، خارجى و منطقه اى را تعرىف کند. 

ــ واحدهاى بازرگانى )خصوصى، دولتى و مختلط( را تعرىف کند. 
ــ انواع واحدهاى بازرگانى خصوصى را تعرىف کند. 

ــ محاسن و معاىب انواع واحدهاى بازرگانى خصوصى را شرح دهد. 
ــ جاىگاه فناورى اطالعات را در توسعٔه اقتصادى و اجتماعى کشورها بىان کند. 
ــ تجارت الکترونىک )E.D.I( را تعرىف و چند نمونٔه عىنى از آن را بىان کند. 

ــ تجارت الکترونىک را با تجارت کاغذى مقاىسه کند. 
ــ دالىل ضرورت روى  آوردن شرکت ها و ملت ها را به تجارت الکترونىک بىان 

کند. 
ــ پاره اى از مشکالت استقرار تجارت الکترونىک و راه حل آنها را در اىران 

بىان کند. 
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مفهوم بازرگانى
پس از آنکه آدمى به زندگى اجتماعى روى آورد، به تدرىج درىافت که تقسىم کار تدبىرى است 
که تولىد را آسان تر و سرىع تر مى کند. با تقسىم کار و تخصّصى شدن تولىد، الزم شد که هر تولىد کننده 
آنچه را که بىش از مصرف خود تولىد مى کند به دىگران بفروشد و در عىن حال آن چه را که از تولىدات 
دىگران نىاز دارد، بخرد. به اىن ترتىب، مبادلٔه کاالها و خدمات بىن افراد و گروه هاى اجتماعى متداّول 

شد. البته، شکل و روش مبادله در طول زمان ثابت نمانده و پىوسته تغىىر کرده است. 
بازرگانى از زمانى ضرورت ىافت که تقسىم کار در بىن آدمىان متداّول شد. مثالً ىک کشاورز 
گندم و کشاورز دىگرى خرما تولىد کرد. آنگاه اىن دو کشاورز، گندم، و خرماى مازاد بر مصرف خود 

را با همدىگر مبادله کردند تا نىازهاى خود را آسان تر و بهتر برطرف کنند. 
در گذشته، تولىد به روش هاى دستى و با سرعت کم صورت مى گرفت. در نتىجه، حجم تولىد 
انقالب  نداشت.  تولىد شده، دشوارى چندانى  بود و فروش کاالهاى  نىازهاى آدمى کمتر  از  معموالً 
صنعتى )در قرن 18( با به خدمت گرفتن ماشىن و  جاى گزىن کردن آن به جاى نىروى انسانى، تولىد را 
بسىار آسان تر و سرىع تر افزاىش داد. مشکالت تولىد ىکى بعد از دىگرى از پىش پاى آدمى برداشته شد 
و جوامع صنعتى، توانستند بسىارى از کاالها را به هر مقدار که ماىل بودند، تولىد کنند. مشکل اصلى 

آنها فراهم کردن مواد اّولىه و ىافتن بازار مناسب براى اىن کاالها بود. 
در سال هاى اخىر، بازرگانى نه تنها رشد زىادى داشته بلکه دست خوش دگرگونى عظىمى هم شده 
است. مثالً اگر چهل سال پىش از اىن ژاپن کاالى ارزان و با کىفىت پاىىن تولىد مى کرد امروز کاالى 
گران و با کىفىت باال تولىد مى کند. ىا اگر در گذشته امرىکا صادر کنندٔه آهن آالت بود امروز وارد کنندٔه 
آهن آالت است و به جاى آن ماشىن آالت و هواپىما صادر مى کند. پىداىش سازمان هاى تولىدى عظىم 
و بهتر شدن سبک هاى مدىرىت و رشد سرىع تکنولوژى در قرن بىستم، راه را بر کارآىى و اثربخشى 

واحدهاى تولىدى و تولىد انبوه هموار کرد. در پرتو اىن تحوالت، اکنون برخالف گذشته: 
اّول: تولىد نه براى رفع نىاز شخص تولىد کننده، که براى مصرف دىگران و به دلىل تقاضاى 

آنان صورت مى گىرد. 
دستخوش  شده  تولىد  محصوالت  فروش  بازارها ى  همچنىن  و  تولىد  براى  الزم  منابع  دوم: 
پراکندگى عظىمى شده اند. امروزه شاهد بازارهاىى به وسعت جهان هستىم که در آن ارتباطات ماهواره اى 

خرىداران و فروشندگان را از فاصله هاى بسىار دور با هم مربوط مى سازد. 
مجموع اىن شراىط، امر مبادله و بازرگانى را به ىک فعالىت بسىار جدى و مهم تبدىل مى کنند و 
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هرچه زمان مى گذرد بر ضرورت، وسعت و اهمىت اىن فعالىت افزوده مى شود. 

تعرىف بازرگان
ـ اجتماعى، حداقل دو نوع تعرىف وجود  براى بازرگان، مانند بسىارى دىگر از مفاهىم اقتصادىـ 
دارد: تعرىف حقوقى و تعرىف فّنى. تعرىف حقوقى بازرگان را مى توان در متون قانونى، از جمله در 
متن قانون تجارت ىافت در حالى که تعرىف فنى بازرگان را باىد در کتاب هاى اقتصاد جست وجو کرد. 
تعرىف حقوقى، پس از تنظىم و تصوىب قانون، براى مدتى ثابت باقى مى ماند لىکن تعرىف فنى پىوسته 
تعرىف    فرا مى رسد که کفاىت  فّنى،زمانى  تعرىف  تکامل  و  توسعه  اثر  بر  دگرگون و کامل تر مى شود. 
حقوقى مورد تردىد قرار مى گىرد و به   اىن گونه، تغىىر قانون ضرورت مى ىابد و تعرىف حقوقى در جهت  

تعرىف فنى بازسازى مى شود. 
تعرىف حقوقى بازرگان: طبق مادٔه 1 قانون تجارت اىران، بازرگان کسى است که شغل معمولى 
خود را معامالت بازرگانى قرار دهد. به نظر مى رسد که منظور قانون گذار اىن است که خرىد و فروش و 
تولىد بازرگان، به قصد مصرف شخصى نىست؛ در عىن حال هر کس را که خرىد و فروش ىا تولىد کند، 
نمى توان بازرگان دانست. مثالً کسبٔه جزء، بازرگان به شمار نمى روند زىرا از ثبت بازرگانى و از داشتن 

دفاتر قانونى منظّم معاف اند و تابع مقررات ورشکستگى نىستند. 
قانون تجارت اىران، در تعرىف بازرگان، براجراى مکّرر »معامالت بازرگانى « تکىه و تأکىد کرده 

است. از اىن رو تعرىف معامالت بازرگانى ضرورى است: 
معامالت بازرگانى بر دو گونه اند: 

آنها  از  به ىکى  اگر شغل شخص  از معامالت که  ىعنى آن گروه  بازرگانى ذاتى؛  الف( معامالت 
منحصر باشد، شخص، بازرگان شناخته مى شود، مانند تصّدى به عملىات صرافى و بانکى و خرىد هر 
نوع مال منقول به قصد فروش. که چون اىن کارها ذاتاً تجارى اند اگر کسى آنها را به طور مکّرر اجرا 

کند بازرگان شناخته مى شود. 
ب( معامالت بازرگانى تَبَعى ىعنى معامالتى که به اعتبار بازرگان بودن طرفىن معامله ىا ىکى از آنها، 

معاملٔه بازرگانى شناخته مى شوند، مانند معامالت شرکت هاى بازرگانى.
 باىد در کتاب هاى اقتصاد  چنان که گفته شد، تعرىف فّنى بازرگان را  تعرىف فنى بازرگان: 

جست و جو کرد. 
به همىن جهت، تعرىف هاى متعددى وجود دارد که در اىن جا فصل مشترک تعرىف هاى موجود 
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را بىان مى کنىم:
خرىد هر گونه مواد اّولىه به قصد تولىد کاال و ىا خرىد هرگونه کاالى نىم ساخته به قصد تکمىل 
و فروش آن. و نىز خرىد و فروش هرگونه کاال و خدمت عملىات بازرگانى به شمار مى رود و هر کس به 

اىن عملىات بپردازد، بازرگان نامىده مى شود. 

وظاىف بازرگان 
از  حداقل  باىد  کردىم،  بىان  فّنى  و  حقوقى  دىدگاه  دو  از  را  بازرگان  تعرىف  طورکه  همان 
وظاىف  و  حقوقى  وظاىف  کنىم:  بحث  نىز  دارند  عهده  بر  بازرگانان  که  وظىفه اى  گروه  دو 

اقتصادى ــ اجتماعى.
وظاىف حقوقى بازرگان

بر طبق قانون تجارت اىران، وظاىف حقوقى بازرگانان عبارت اند از: 
ثبت بازرگانى: تمامى بازرگانان مکلف اند با مراجعه به ادارٔه ثبت شرکت ها )در تهران ( و ىا 
ادارٔه ثبت محل )در شهرستان ها( نام خود را در دفتر ثبت بازرگانى )که از جانب وزارت دادگسترى 
تأسىس شده است( به ثبت برسانند. براى اىن منظور، بازرگان اظهار نامهٔ  مخصوصى را در 3 نسخه 
تکمىل مى کند و اطاّلعات الزم را )دربارٔه خود، مدىر ىا مدىران بنگاه بازرگانى، نوع عملىات بازرگانى 
خود و...( در اختىار مى گذارد. متصدى دفتر ثبت بازرگانى، نسخٔه اّول اظهارنامه را باىگانى و نسخٔه 
دوم را به وزارت امور اقتصادى و داراىى ارسال مى کند و نسخٔه سوم را به متقاضى تحوىل مى دهد. 
در صورت توقف، ورشکستگى، انحالل بنگاه ىا هر تغىىر مهم دىگر، بازرگان موظّف است مراتب 

را به دفتر ثبت شرکت ها اعالم کند تا تغىىرات الزم صورت گىرد. 
بازرگان بودن شخص محرز مى شود و او مى تواند از مزاىاى آن برخوردار  بازرگانى،  با ثبت 
شود. مثالً از قوانىن ورشکستگى استفاده کند، در اتاق بازرگانى عضو شود و نام و عالمت بازرگانى 

بنگاه خود را از تجاوز دىگران مصون نگه دارد. 
نگهدارى دفاتر قانونى: هر بازرگان مکلّف به داشتن حداقل سه نوع دفتر است: دفتر روزنامه؛ 

دفتر کل؛ و دفتر داراىى.
بنابر قانون تجارت:

ــ دفتر روزنامه دفترى است که بازرگان باىد مطالبات، دىون، داد و ستد بازرگانى و ...را  روزانه 
در آن ثبت کند.

ــ دفتر کل، دفترى است که بازرگان باىد در اّول هر هفته کلىٔه معامالت خود را از دفتر روزنامه 
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استخراج کند و هر حساب آن را در صفحٔه وىژه اى از آن دفتر، به طور خالصه، ثبت کند. 
ــ دفتر داراىى دفترى است که بازرگان باىد همه ساله صورت جامعى از داراىى خود را در اىن 

دفتر منعکس و صحت مندرجات هر صفحه را گواهى کند. 
گرفتن پروانه از مراجع انتظامى ىا شهردارى: براى اشتغال به مشاغلى مانند تصدى به 
عملىات داللى، حق العمل کارى، عامل فروش بودن، حمل و نقل و بر پا کردن  هر گونه نماىشگاه، اخذ 

پروانه از مراجع انتظامى ىا شهردارى ضرورى است.
گردش  بسىار ساده اى،  به شکل   1 1ــ  بازرگان:  نمودار  اجتماعى  ــ  اقتصادى   وظاىف 
داىره اى کاالها و خدمات را )در جهت گردش عقربه هاى ساعت( و گردش پول و دىگر وساىل پرداخت 

را )در خالف جهت گردش عقربه هاى ساعت( نشان مى دهد.

نمودار 1ــ1ــ گردش داىره اى کاالها، خدمات و پول 

بازار کاالها و 
خدمات کاالها و خدمات کاالها و خدما ت

هزىنه هاى مصرفى 
ارزش پولى کاالها و خدمات

)تولىد ملى( 

تولىد کنندگان
)بنگاه ها( 

 )درآمد ملى(

)مزد، سود، اجاره و...( درآمدهاى به دست آمده توسط خانوارها 
بهاى خدمات تولىدى 

خدمات تولىدى  خدمات تولىدى 
بازار عوامل 

تولىد 

مصرف کنندگان
)خانوارها( 

مالحظه مى شود که: 
ــ از سوىى، جرىان خدمات تولىدى از خانوارها به بنگاه ها و جرىان پرداخت بهاى خدمات تولىدى 

از بنگاه ها به خانوارها، در بازار عوامل تولىد و با دخالت بازرگانان صورت مى گىرد. 
به بىان دىگر، بازرگانان با تهىه و تدارک خدمات عوامل تولىد، چرخ تولىد را به گردش در مى آورند. 
ــ از سوى دىگر، جرىان کاالها و خدمات از بنگاه ها به خانوارها و جرىان پرداخت بهاى کاالها 
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و خدمات مصرفى از خانوارها به بنگاه ها نىز، در بازارکاالها و خدمات و با دخالت بازرگانان صورت 
بنگاه هاست،  تولىدى  بازرگانان کاالها و خدماتى را که محصول فعالىت هاى  بىان دىگر،  به  مى گىرد. 

به دست خانوارها مى رسانند و بهاى آنها را از خانوارها درىافت و به بنگاه ها منتقل مى سازند. 

استفاده کنندگان از خدمات بازرگانى 
تولىدکنندگان، مصرف کنندگان و اقتصاد کشور، هر کدام به نوعى از خدمات بازرگانان بهره مند 

مى شوند و بخشى از موفقىت هاى خود را مرهون آنها هستند. 
مواد  وظاىف خود  انجام  براى  تولىدى  کنندگان: بنگاه هاى  تولىد  به  بازرگانان  خدمات 
خام، انرژى و اطالعات را که در مجموع »درون دادها«1 نامىده مى شوند، از محىط خود درىافت 
مى کنند. آن گاه در ضمن عملىات خود درون دادها را  » پردازش«2 مى کنند. باألخره محصول کار 
خود را به صورت مواد، انرژى و اطالعات و ... )از نوع متفاوت با درون دادها( به محىط خود 
صادر مى کنند. محصول کار را » برون دادها«3  نىز مى نامند. نمودار 2ــ 1 اىن جرىان مداوم را به 

خوبى نشان مى دهد:

Inputs ــ1
Processing ــ2
Outputs ــ3
Feed - back ــ4

نمودار 2ــ1ــ طرز کار سىستمى بنگاه هاى تولىدى 

فراىند عملىات
 )پردازش( 

برون دادها 
مواد، انرژى 
اطالعات  و 

تغىىر ىافته

درون دادها 

مقاىسه 
با معىارهاى 

عملىات 
باز خورد 4

خام  اطالعات  و  انرژى  مواد، 
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به طورى که مالحظه مى شود، برون دادها با معىارهاى عملىات مقاىسه مى شوند و اطالعات حاصل 
ازاىن مقاىسه که در واقع کفاىت عملکرد بنگاه را نشان مى دهد، با نام » بازخورد« و به عنوان ىک منبع 
اطالعات بسىار با ارزش به سىستم بر مى گردد تا در صورت وجود نارساىى و انحراف، سىستم به موقع 

درصدد رفع آن برآىد. 
ـ   اجتماعى بازرگان گفته شد:  چنان که در وظاىف اقتصادى   ـ

ــ بازرگانان از سوىى، درون دادهاى مورد نىاز بنگاه هاى تولىدى را تهىه مى کنند و در اختىار 
آنها قرار مى دهند. درون دادها، عالوه بر مواد و نىروى انسانى مورد نىاز بنگاه ها، شامل اطالعاتى درباره 
انگىزه ها، ذوق و سلىقه هاى مصرف کنندگان، ترکىب و تغىىرات جمعىت وسطح درآمد آنان نىز هست. 
ــ از سوى دىگر، برون دادهاى بنگاه هاى تولىدى را به مراکز مصرف و به دست مصرف   کنندگان 

نهاىى مى رسانند. 
ــ و باألخره، در رساندن نتاىج مقاىسه  برون دادها با معىارهاى مطلوب مصرف کنندگان مى کوشند 
و اىن اطالعات بسىار با ارزش محىطى را بر محتواى بازخورد مى افزاىند و آن را غنى تر مى کنند تا 

بنگاه هاى تولىدى به صورت سىستم هاى باز، کار و فعالىت کنند  و به تعادل برسند1.
خدمات بازرگانان به مصرف کنندگان: در قسمت قبل گفتىم که بخش عمده اى از اطالعاتى 
که توسط بازرگانان تهىه و به عنوان درون داد به بنگاه هاى تولىدى داده مى شود  به انگىزه ها، ذوق و 
سلىقه، درآمد، فرهنگ، معتقدات و ارزش هاى اجتماعى مصرف کنندگان مربوط است و بنگاه ها در 
تصمىم گىرى دربارٔه نوع، کمّىت و کىفّىت و ترکىب تولىد، از اىن اطالعات به عنوان راهنماىى مطمئن 
وضع  با  مناسب  و  خواسته ها  مطابق  بنگاه ها  تولىدات  نتىجٔه  در  مى کنند.  استفاده  بسىار ضرورى  و 

مصرف کنندگان و برآورنده نىازهاى واقعى آنان خواهد شد.
انداختن زمان پرداخت بهاى کاال، گشاىش قابل  تأخىر  به  با فروش اعتبارى و  بازرگانان  وانگهى 
مالحظه اى براى مصرف کنندگان اىجاد مى کنند و براى خانوارها اىن امکان را فراهم مى کنند که با خرىد 
کاالها بر اساس درآمدهاى آىنده، سطح زندگى خود را باال ببرند. فروش اعتبارى، بى نظمى قدرت خرىد کسانى 
را که درآمدهاى ماهانه، فصلى ىا ساالنه دارند از بىن مى برد و خرىد به موقع کاالهاى مورد نىاز را براى آنان 
ممکن مى سازد2. باألخره خرىد اعتبارى، خرىدار را از حمل پول نقد براى خرىدهاى بزرگ معاف مى کند. 
1ــ تفاوت سىستم بسته و سىستم باز در ترکىب بازخوردهاى آنهاست. در سىستم بسته بازخورد تنها حاوى اطالعات درون سىستم است 

در صورتى که در سىستم باز، بازخورد عالوه بر اطالعات درون سىستم حاوى اطالعات محىط سىستم نىز هست. 
2ــ مثالً بسىارى از کشاورزان سالى ىک بار محصول به دست مى آورند و قدرت خرىد آنان اصوالً از اىن محل فراهم مى شود. حال 
اگر بازرگان در تمامى طول سال نهاده هاى کشاورزى و کاالهاى مورد نىاز آنان را در اختىارشان بگذارد و بهاى آن را در زمان برداشت محصول 

از کشاورزان درىافت کند بى نظمى قدرت خرىد کشاورزان از  بىن خواهد رفت. 
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خدمات بازرگانان به اقتصاد کشور: خدمات بازرگانان به تولىد کنندگان و مصرف کنندگان، 
چنان که شرح دادىم، به طور غىرمستقىم، خدمت به اقتصاد کشور نىز محسوب مى شود. زىرا هدف واقعى 
اقتصاد هر کشور چىزى جز تولىد، توزىع و مصرف بهتر و بىشتر نىست و بازرگانان با اجراى عملىات 

توزىع، به بهتر و بىشتر کردن تولىد، توزىع و مصرف، مدد مى رسانند. 

انواع بازرگانى 
از نظر قلمرو مکانى فعالىت ها، بازرگانى انواعى دارد که معروف ترىن آنها عبارت اند از: بازرگانى 

داخلى؛ بازرگانى خارجى  و بازرگانى منطقه اى. 
بـازرگانى داخلى: بـازرگانى داخلى شامـل داد و ستد کاالها و خدمات بىن ساکنان ىک کشور 

است. بازرگانى داخلى فعالىت هاى خود را با اثر پذىرفتن از دو نىرو به انجام مى رساند:
جمعىت  و  درآمد  مىزان  سلىقه،  و  ذوق  مصرف،  عادات  مىل ها،  انگىزه ها،  نىازها،  الف( 
مصرف کنندگان و چگونگى داورى و پىش بىنى آنان در بارهٔ قىمت ها. اىن عوامل در شکل و مکان منحنى 

تقاضاى کل جامعه اثر مى گذارند. 
ب( روش هاى تولىد و نوع تکنولوژى به کار رفته در آن، هزىنه هاى تولىد و چگونگى داورى و 
پىش بىنى تولىدکنندگان و عرضه کنندگان دربارٔه قىمت ها.اىن عوامل در شکل و مکان منحنى عرضٔه 

کل جامعه اثر مى گذارند. 
مکانىسم بازار همراه با سىاست هاى پولى، مالى و اقتصادى دولت، اىن دو نىروى به ظاهر متضاد 

را به تعادل مى رساند. 
بازرگانى خارجى: بازرگانى خارجى شامل داد و ستد کاالها و خدمات و نىز نقل و انتقال پولى 

و مالى بىن ىک کشور با کشورهاى دىگر است. 
داد و ستد و بازرگانى بىن کشورها به دو دلىل صورت مى گىرد:

ىکى به دلىل ضرورت تقسىم کار و تخصصى شدن تولىد، ىعنى به همان دلىل که مبادلٔه کاالها و 
خدمات بىن افراد صورت مى گىرد. 

و دىگر به دلىل آن که کاالها و خدمات تولىد شده آسان تر و ارزان تر از عوامل تولىد قابل جابه   جاىى 
هستند. مثالً گندم را آسان تر و ارزان تر از عوامل تولىد آن مى توان از کانادا به عربستان منتقل کرد. 
زىرا در انتقال کشاورز از کانادا به عربستان موانع بسىارى وجود دارد. مانند موانع فرهنگى، سىاسى، 
ناآشناىى با زبان و…، انتقال مزرعه و اقلىم جغرافىاىى و دىگر عوامل طبىعى تولىد از کانادا به عربستان 
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نىز اساساً ممکن نىست. انتقال سرماىه و مدىرىت نىز تابع تمامى محدودىت هاىى است که از جانب کانادا 
ىا عربستان ممکن است به اجرا گذاشته شود. 

بى تحرکى عوامل تولىد، تفاوت هاى دائمى را در هزىنه هاى نسبى و مطلق تولىد بىن کشورهاى 
مختلف پدىد آورده و براى پاره اى از کشورها نسبت به کشورهاى دىگر برترى نسبى ىا برترى مطلق 

اىجاد کرده است.  
کشور »الف« نسبت به کشور »ب« برترى مطلق دارد، هرگاه بتواند تمامى کاالها و خدمات را آسان تر 
و ارزان تر از کشور ب تولىد کند. اما کشور الف بر کشور ب برترى نسبى دارد، هرگاه بتواند برخى از 
کاالها و خدمات را ارزان تر و آسان تر از کشور ب تولىد کند. بدىهى است که در مورد ساىر اقالم کاالها 
و خدمات که کشور ب آنها را ارزان تر و آسان تر تولىد مى کند، کشور ب داراى مزىت نسبى خواهد بود.
بازرگانى منطقه اى: بازرگانى منطقه اى نوع خاصى از بازرگانى خارجى است که در آن دو ىا 
چند کشور در ىک منطقٔه جغرافىاىى معىن به منظور دست ىابى به هدف هاى مشخصى در زمىنٔه بازرگانى 
همکارى مى کنند و براى هم دىگر امتىازها و تسهىالتى مثل تخفىف در حقوق گمرکى در نظر مى گىرند. 
ىک نمونه از بازرگانى منطقه اى، جامعٔه اقتصادى اروپا1 )بازار مشترک( است که در سال 1958 
توسط 6 کشور آلمان غربى، اىتالىا، بلژىک، فرانسه، لوکزامبورک و هلند به وجود آمد و هدف  آن اىجاد 
ىک بازار، کاهش تعرفٔه گمرکى، اعمال سىاست مشترک در زمىنه هاى کشاورزى، امورکارگرى، حمل 

و نقل و... براى تأمىن رشد اقتصادى است. 

انواع واحدهاى بازرگانى 
واحدهاى بازرگانى را برحسب نوع مالکىت آنها به سه گروه عمده مى توان تقسىم کرد: واحدهاى 

بازرگانى خصوصى؛ واحدهاى بازرگانى دولتى؛ و تعاونى ها.
واحد هاى بازرگانى خصوصى

واحدهاى  بازرگانى خصوصى  با سرماىه گذارى و مدىرىت افراد بخش خصوصى پدىد مى آىند و بر 
سه نوع اند: واحدهاى بازرگانى انفرادى، شرکت هاى بازرگانى غىر سهامى، شرکت هاى بازرگانى سهامى. 

واحدهاى بازرگانى انفرادى
 واحدهاى بازرگانى انفرادى با سرماىه گذارى و مدىرىت ىک نفر پدىد مى آىند و متداّول ترىن نوع 
واحدهاى بازرگانى هستند. براى اىجاد اىن نوع کسب و کار کافى است که صاحب کار جواز بگىرد، 

)European Economic Community )Common Market ــ1
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نام مؤسسه خود را به ثبت برساند و کار خود را آغاز کند. 
شرکت هاى بازرگانى غىر سهامى

بنابر قانون تجارت اىران، شرکت هاى تضامنى، نسبى، مختلط غىرسهامى و شرکت هاى با مسئولىت 
محدود را، که در آنها سرماىه به سهام تقسىم نشده است، مى توان شرکت هاى بازرگانى غىر سهامى نامىد1. 

روش مرسوم آن است که سهم هرىک از شرکا و نقش آنها در قرارداد شرکت تعرىف شود. 
بعضى از وىژگى هاى شرکت هاى غىر سهامى، که آنها را از انواع دىگر واحدهاى بازرگانى متماىز 

مى سازد، عبارت اند از:
ــ عمر محدود شرکت؛ 

ــ مسئولىت نامحدود حداقل ىکى از شرکا؛
ــ مالکىت مشاع داراىى ها2؛

ــ تعىىن سهم هر ىک از شرکا در مدىرىت و سود شرکت. 
 شرکت تضامنى: شرکتى است براى اجراى امور بازرگانى که در آن هر شرىک، صرف نظر 
از سهم خود در شرکت، مسئول پرداخت کل دىون شرکت با تمامى داراىى خود است و هر قرارى که 

بر خالف اىن روال در بىن شرکا گذاشته شود، در برابر اشخاص ثالث معتبر نخواهد بود. 
 شرکت نسبى: شرکتى است براى اجراى امور بازرگانى که در آن تا زمانى که شرکت منحل 
نشده است، طلبکاران باىد مطالبات خود را از شرکت وصول کنند و حق مراجعه به فرد فرد شرکا را 
ندارند و تنها پس از انحالل شرکت است که اگر داراىى هاى شرکت براى پرداخت بدهى ها کافى نباشد، 
طلبکاران مى توانند به نسبت سهمى که هر شرىک در شرکت دارد طلب خود را از او مطالبه  و وصول کنند. 
چند  ىا  ىک  بىن  بازرگانى  امور  اجراى  براى  است  شرکتى  غىرسهامى:  مختلط  شرکت   
نفر شرىک ضامن )با مسئولىت تضامنى و نامحدود( و ىک ىا چند نفر شرىک با مسئولىت محدود )که 

مسئولىتشان به نسبت سهم الشرکه شان است(.
  شرکت با مسئولىت محدود: شرکتى است براى اجراى امور بازرگانى که در آن بدون آنکه 

1ــ توضىح آنکه شرکت هاى تضامنى، نسبى، مختلط غىرسهامى را که در آنها »شخصىت و اعتبار« شرىک ها بىش از هرچىز دىگر 
مهم است »شرکت هاى شخصىتى« مى نامند. اما شرکت هاى با مسئولىت محدود و نىز شرکت هاى سهامى را که در آنها »حجم سرماىه« بىش 
از هرچىز دىگر مهم است »شرکت هاى سرماىه اى« مى نامند. و تعاونى هاىى را که در آنها »تعداد اعضا و مىزان همکارى آنان با شرکت« بىش از 

هرچىز دىگر مهم است »شرکت هاى کمّىتى« مى نامند. 
2ــ مالکىت مشاع مالکىتى است مشترک بىن دو ىا چند نفر، به گونه اى که سهم هىچ ىک از آنان مفروز و محدود نشده باشد. مالکىت 

مفروز نقطٔه مقابل مالکىت مشاع است که در آن حد و مرز مالکىت مالک، معّىن است. 
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سرماىه به سهام تقسىم شده باشد، هر شرىکى درحد آوردٔه خود مسئول بدهى ها و تعهدات شرکت است.
شرکت هاى بازرگانى سهامى: شرکت بازرگانى سهامى پىچىده ترىن نوع واحدهاى بازرگانى و 
پدىده اى است نامرئى که فقط به موجب قانون وجود دارد. در اىن شرکت ها سرماىه به سهام تقسىم شده 
و مسئولىت صاحبان سهام به مبلغ اسمى سهام آنها محدود است. اىن شرکت ها با اجازٔه دولت اىجاد 

مى شوند و ملزم به رعاىت قانون تجارت و ساىر مقررات و قوانىن حاکم بر جامعه هستند. 
شرکت هاى سهامى دو نوع اند: عام و خاص 

شرکت سهامى عام، شرکتى است که تأسىس کنندگان آن بخشى از سرماىه شرکت را از راه فروش 
سهام به مردم تأمىن مى کنند. 

شرکت سهامى خاص، شرکتى است که تمامى سرماىٔه آن را مؤ ّسسان شرکت در زمان تأسىس 
آن تأمىن کرده و پرداخته اند. 

پاره اى از مزاىاى شرکت هاى سهامى عبارت اند از:
ــ محدود بودن مسئولىت حقوقى هر شرىک به سرماىٔه او؛ 

ــ قابل انتقال بودن مالکىت از شخصى به شخص دىگر با سرعت و سهولت بىشتر؛ 
ــ برخوردار بودن شرکت از شخصىت حقوقى جداگانه ؛
ــ تفوىض اختىارات صاحب کاران به مدىران حرفه اى؛

ــ زىاد بودن تواناىى شرکت در زمىنٔه استخدام نىروهاى متخصص.
پاره اى از محدودىت هاى شرکت هاى سهامى عبارت اند از: 

ــ فعالىت شرکت در محدودٔه اساس نامٔه خود و قوانىن متعّدد دولتى؛ 
ــ سنگىن بودن هزىنٔه تأسىس و مالىات هاى پرداختى.

تقسىم  مى توان  گروه  دو  به  را  دولت  عملکرد  کلّى،  حالت  دولتى:در  بازرگانى  واحدهاى 
کرد:  ِاعمال حاکمىت، ِاعمال تصدى.

ِاعمال حاکمىت: در جهت اقتدار خاص دولت براى وادارکردن اشخاص پذىرفتن ىا نپذىرفتن 
کارى و نىز قبول مشارکت مالى به اجرا گذاشته مى شود و شامل حفظ نظم، اجراى عدالت، اخذ مالىات، 
نظارت بر امور اقتصادى و... است. مثالً دولت مى تواند مقدارى از درآمدها و داراىى هاى افراد را 
به عنوان مالىات برداشت کند و ىا آن که از کسانى که از خدمات دولت برخوردارند، مبلغى به عنوان 

عوارض درىافت نماىد. 
ِاعمال تصدى: اعمالى است که دولت مانند افراد بخش خصوصى آنها را به انجام مى  رساند، 
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مانند خرىد و فروش کاالها و خدمات، اجاره دادن و اجاره گرفتن داراىى ها و نظاىر آن. 
فلسفٔه وجودى واحد بازرگانى دولتى اىن است که دولت در زمىنٔه اعمال تصدى خود بتواند همانند 
بخش خصوصى عمل کند. ىعنى هر واحد بازرگانى دولتى بتواند مانند مؤسسات بخش خصوصى مقررات 
و آىىن نامه هاى مالى خاص خود را تنظىم کند تا در هر موقعىت وىژه اى که پىش مى آىد، صحىح و سرىع 
تصمىم بگىرد و اقدام مالى الزم را به کار بندد. و ىا آنکه مانند مؤ ّسسات بخش خصوصى با در نظر گرفتن 
امکانات و شراىط خاص خود، مقررات استخدامى مناسبى تنظىم کند تا بتواند به آسانى افراد شاىسته را 
استخدام و افراد ناشاىسته را برکنار کند )به همان آسانى که بخش خصوصى استخدام ىا بر کنار مى کند (.
شرکت هاى تعاونى: شرکت هاى تعاونى، شرکت هاىى هستند که براى برطرف کردن نىاز مشترک 
اعضا، مطابق اصول شرکت هاى سهامى ىا بر طبق مقررات وىژه اى که مورد توافق شرکا است، تشکىل 
مى شوند. بنابراىن، شرکت هاى تعاونى ماهّىتى متفاوت از واحدهاى بازرگانى دارند لىکن درمادٔه 2 قانون 
تجارت )مصوب 1347( و نىز در مادٔه 44 قانون اساسى جمهورى اسالمى اىران تعاونى ها نوعى از 

شرکت هاى تجارى تلقى شده اند.دو نوع معروف تعاونى ها عبارت اند از:
الف( شرکت تعاونى تولىد:شرکت تعاونى تولىد، بىن عّده اى  از تولىدکنندگان ىک محصول 
خاص تشکىل مى شود که نىاز ىا نىازهاى مشترکى دارند. پاره اى از نىازهاى مشترک آنان عبارت اند از 

تهّىٔه مواد اّولّىه، تهىٔه ابزار کار و دىگر عوامل تولىد، ىافتن بازار براى فروش محصوالت و… .
ب( شرکت تعاونى مصرف: شرکت تعاونى مصرف بىن عده اى از مصرف کنندگان تشکىل 
مى شود که نىاز ىا نىازهاى مصرفى مشترکى دارند. مثالً، کارکنان ىک بنگاه بزرگ به منظور تهىٔه خواربار، 
نوشت افزار، لباس و دىگر کاالهاى مصرفِى مورد نىاز خود مى توانند ىک شرکت تعاونى مصرف تشکىل 

دهند و از مزاىاى آن برخوردار شوند. 
ُحسن عمدٔه شرکت هاى تعاونى آن است که در آنها انگىزٔه عضوىت در شرکت، مىل به همکارى 
و رفع نىاز مشترک است و سود و زىان شرکت به نسبت مشارکت اعضا در بهره بردارى از خدمات آن، 
بىن آنان تقسىم مى شود . مثالً اگر عملىات ىک شرکت تعاونى مصرف به سود منجر شود، اىن سود به 

نسبت خرىد هر ىک از اعضا بىن آنان تقسىم خواهد شد. 
 )Electronic Business( تجارت الکترونىک

در جهانى که در آن زندگى مى کنىم راه هاى رسىدن به هدف به  سرعت در حال تغىىر و تحّول است. 
تجهىزات و ابزارهاى کار دائماً تکمىل تر مى شوند و بر پىچىدگى آنها افزوده مى شود. در سطح ملى و 
به  وىژه در عرصٔه بىن المللى براى ورود به بازار فروش کاالها و خدمات، روزبه روز رقابت بىشتر و فشرده تر 
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مى شود. عرضه کنندگان خود را به ابزارهاىى مجّهز مى کنند تا بتوانند راه را بر تولىدکنندگان کوچک ببندند 
و سهم خود را در بازارهاى مختلف افزاىش دهند. ىکى از مهم ترىن اىن ابزارها و شاىد مهم تر از همٔه 
آنها ارتباطات و دسترسى به اطالعات صحىح، دقىق، سرىع و به هنگام است. براى اىن منظور استفاده از 
شبکه هاى کامپىوترى به  وىژه اىنترنت به   سرعت در بسىارى از کشورها در حال گسترش است طبق آمار 
ساىت آمار جهانى اىنترنت استفاده کنندگان از اىنترنت از 90 مىلىون در سال 1997 به 550 مىلىون در 
سال 2000 رسىد. هم اکنون کاربران اىنترنت در جهان ىک مىلىارد و دوىست و شصت و دو مىلىون نفراند 
از اىن تعداد حدود 360 مىلىون نفر در قارٔه آمرىکا و حدود 462 مىلىون نفر در آسىا و حدود 44 مىلىون 
نفر در آفرىقا از اىنترنت استفاده مى کنند که درآمد شبکٔه اىنترنت در آمرىکا با درآمد صناىع اتومبىل سازى 
اىن کشور برابر شده است. بخش قابل توّجهى از مشترکان اىنترنت را بازرگانان و شرکت هاى بازرگانى 
نفوذ  مىلىون و ضرىب  اىران 18  در  اىنترنت  کاربران  تشکىل مى دهند. همچنىن در زمان حاضر شمار 
اىنترنت در اىران، 27 درصد است، پىش بىنى آمار اتحادىٔه جهانى مخابرات اىن است که اىن رقم به 30 
درصد برسد. هم اکنون متوسط ضرىب نفوذ اىنترنت در آسىا 12 درصد و در دنىا 19 درصد است مالحظه 
مى شود اىران با ضرىب نفوذ 27 درصد از متوسط جهانى باالتر و در خاورمىانه داراى رتبه اّول است1.
شبکه هاى  از  استفاده  با  بازرگانى  فعالىت هاى  تمام  اجراى  از  عبارت است  الکترونىک  تجارت 
ارتباطى کامپىوترى به وىژه اىنترنت و بدون استفاده از کاغذ. ارتباط فروشندگان با مشترىان ساده، سرىع 
و با هزىنٔه ناچىزى صورت مى گىرد. انتقال کاالها و خدمات، هم چنىن انتقال پول در شبکٔه بانکى سرىع، 
راحت و کم خرج است. فروشندگان با ارائٔه کاتالوگ فرآورده هاى خود برروى اىنترنت با صرف هزىنٔه بسىار 
اندک مشترىان را جذب مى کنند. مشترىان نىز با مراجعه به ساىت هاى کامپىوترى موردنظر خود در زمىنٔه 
کاالها و خدمات موردنىاز اطالعات کافى به دست مى آورند و در مواردى که الزم بدانند حتى با استفاده از 
سروىس هاى ارتباطى پىوسته )on - line(، که به ساىت مزبور تعلق دارند، مى توانند مشورت هاى الزم را از 
صاحب نظران و کارشناسان درىافت کنند و با آگاهى بىشتر کاال و خدمت مورد نىاز خود را انتخاب کنند. 
سه نمونۀ عىنى از تجارت الکترونىک: شرکت آمازون ىک شرکت فروشندٔه کتاب است. 
اىن شرکت به جاى آنکه انبارهاى خود را از کتاب پر کند در مورد کتاب ها اطالعات جمع آورى مى کند. 
داراى سىزده مىلىون مشترى است و سفارش هاى آنان را در ظرف ىک روز تا ىک هفته جواب مى دهد. 

با ارسال ىک نامٔه الکترونىکى کتابى را که تازه از چاپ خارج شده است، به مشترى معّرفى مى کند.
1ــ در آسىا کره جنوبى به 70/2 درصد، هنگ کنگ با 69/9 درصد، ژاپن با 68/7 درصد، تاىوان با 68/4 درصد، مالزى با %60 
بىشترىن ضرىب نفوذ اىنترنت را دارند در خاور مىانه بعد از اىران کشورهاى عربستان با ضرىب نفوذ 14 درصد، رژىم صهىونىستى با ضرىب نفوذ 

11 درصد، امارات با ضرىب نفوذ 5/1 درصد و سورىه با ضرىب نفوذ 4/5 درصد رتبه هاى از 2 تا 5 را کسب کرده اند.
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مقاىسۀ تجارت الکترونىک با تجارت کاغذى 
ــ در تجارت الکترونىک فعالىت هاى بازارىابى و تبلىغات متوجه اشخاص معىنى است. تبلىغ جنبٔه 
همگانى ندارد. بنابراىن، هزىنٔه آن نىز کمتر است. مشترىان نىز در معرض تمام تبلىغ ها قرار نمى گىرند و 

در نتىجه وقت زىادى براى ىافتن کاال و خدمت مطلوب خود صرف نمى کنند. 
ــ در تجارت الکترونىک فروشنده با مشترى در تماس مستقىم است و وجود واسطه معنى ندارد. 
تولىد کننده مشترى خود را مى شناسد و مشترى هم با مراجعه به ىکى از ساىت ها به انتخاب مى پردازد. 

اىن روشى است که شرکت سونى با موفقىت به اجرا درآورده است. 
را دربارٔه کاال و خدمِت در معرِض  نظر مشترىان  به آسانى  الکترونىک فروشنده  ــ در تجارت 
فروش درىافت مى دارد و آمار و اطالعاتى را که در تجارت کاغذى دشوار و پرخرج به دست مى آىد، 

خىلى ساده تر و کم خرج تر به دست مى آورد و کاستى ها را برطرف مى کند. 
ــ در تجارت الکترونىک روابط بازرگانى بىن شرکت ها، بىن شرکت ها با دولت ها و بىن دولت ها 

با دولت نىز آسان تر برقرار مى شود. 
  ــ در تجارت کاغذى مجموعٔه انبوهى از اسناد تولىد، منتقل،کپى بردارى و ثبت و ضبط مى شود 
و هزىنه هاى مبادله را به شدت افزاىش مى دهد. در صورتى که در تجارت الکترونىک عملىاتى از اىن 

قبىل وجود ندارد و هزىنه اى به بار نمى آورد. 
ضرورت روى آوردن شرکت ها و ملت ها به تجارت الکترونىک: به دو دلىل شرکت ها 

و ملت ها ناگزىر از پذىرش تجارت الکترونىک و پرداختن به آن هستند: 
ــ تجارت الکترونىک سرىع تر، مطمئن تر، دقىق تر و کم خرج تر است و مزاىاىى دارد که 5 مورد 

از آنها را توضىح دادىم. 
به تجارت الکترونىک پىوسته اند فروش بىشتر دارند. سود ناشى از فروش  ــ شرکت هاىى که 
بىشتر، بنىان هاى مالى آنها را روز به   روز قوى تر مى کنند. شرکت هاىى که از تجارت الکترونىک استفاده 
نمى کنند بازارهاى فروش و تواناىى رقابت خود را از دست مى دهند و دىر ىا زود ناگزىر از نابودى هستند. 

مزاىاى استفاده از تجارت الکترونىک
ــ کاهش زمان سرماىه گذارى در طى فراىند تولىد محصول صادراتى

ــ ارتباط نزدىک تر با مشترىان و سفارشات متقاضىان
ــ افزاىش فروش و درآمد و بهره ورى



      16

ــ افزاىش سطح رفاه و زندگى مردم
ــ دسترسى بىشتر و آسان تر به اطالعات 

ــ عدم حضور واسطه ها 
ــ تجارت بدون کاغذ

ــ کاهش هزىنه جست وجو
ــ صرفه جوىى در هزىنه هاى مبادالتى
ــ خدمات الکترونىکى بانکى، بىمه اى

ــ افزاىش رقابت
در حال حاضر  الکترونىک:  تجارت  به  پىوستن  ضرورت  و  اىران  در  تجارت  وضع 
شرکت هاى بازرگانى و تولىدکنندگان اىرانى فاقد اطالعات کافى و به روزاند. از اىن رو، در تبصرٔه 26 
قانون دومىن برنامٔه توسعٔه اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى کشور ما مقرر شد که ىک نظام جامع و کامل 
اطالع رسانى بازرگانى در کشور اىجاد شود. براىن اساس، پاىگاه هاى اطالع رسانى بازرگانى در وزارت 

بازرگانى تأسىس شد که مى تواند در راه ىافتن به تجارت الکترونىک گام اّول باشد. 
لىکن هنوز بسىارى از تولىدکنندگان و صادرکنندگان کاالها نتوانسته اند ارتباط خود را با شبکه 
برقرار و اطالعات بازرگانى موردنىاز خود را درىافت کنند. اخىرًا هىئتى از طرف سازمان ملل به تهران 
آمد، نظر هىئت اىن بود که اکنون زمان دورنگار گذشته و امروز زمان الکترونىک در تجارت است و 

اىران باىد هم گام با دنىا به سوى تجارت الکترونىک حرکت کند. 
پاره اى از مشکالت استقرار تجارت الکترونىک و راه حل آنها در اىران عبارت اند از:

ــ بسىارى از بازرگانان سّنتى ما دربارٔه اىن تجارت آگاهى کافى ندارند و اطالعات کامپىوترى 
و الکترونىکى را به رسمىت نمى شناسند و حاضر نىستند که به چنىن عرصه اى وارد شوند. بنابراىن، 
فرهنگ استفاده از اطالعات کامپىوترى و الکترونىکى را در مورد صادرکنندگان، سازمان ها و نهادهاى 

اقتصادى، بازار و  … باىد تروىج کرد. 
ــ استفاده از اىنترنت که شرط الزم براى پىاده کردن تجارت الکترونىک است هنوز هزىنٔه باالىى 
دارد و در اختىار همگان قرار نگرفته است. وقتى امکانات الزم در اختىار بازرگانان نىست خواه ناخواه 
آنان راه و رسم سنتى خود را ادامه خواهند داد. پس براى توسعٔه اىنترنت و همگانى شدن آن باىد کوشىد. 
ــ قوانىن قدىمى و دست و پاگىر را، که با شتاب لحظه به لحظٔه بازرگانى در دنىاى امروز تناقض 

دارد، باىد مورد تجدىد  نظر قرار داد. 
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ــ سىستم بانکى اىران، که در حال حاضر دولتى نىز هست، با امر تجارت الکترونىک بىگانه است 
و به تحوالتى اساسى نىاز دارد.

  ــ در تجارت الکترونىک، زمان ىک مسئلٔه حىاتى است و خرىدار انتظار دارد کاالى موردنظر 
خود را هرچه زودتر درىافت کند. در اىران دو مشکل اساسى در اىن زمىنه وجود دارد که براى رفع 

آنها باىد چاره اى اندىشىد: 
اّوالً سىستم حمل ونقل موجود قادر نىست که سرىع و کم خرج موجبات انتقال کاال را از محل تولىد 
به محل مصرف فراهم کند و ىا سرىع و کم خرج موجبات صادرشدن کاال و نىز وارد شدن کاال را فراهم کند. 
ثانىاً، کاال در گمرک اىران مّدت زىادى معطّل مى ماند و گاهى هم مقررات شّفاف و مشّخصى 

براى خروج کاال از گمرک وجود ندارد. 
هم اکنون در کشور ما کم وبىش تجارت اىنترنتى متداّول شده و طراحى ساىت آن آسان است و 
امضاى دىجىتالى الزم ندارد. فعالً در کشور ما زمىنه هاى الزم براى تجارت الکترونىکى موجود نىست. 
طراحى ساىت تجارت الکترونىکى دشوار است و اگر نکاتى در آن رعاىت نشود بازدىد کننده خسته 

مى شود و از استفادٔه از آن صرفه نظر مى کند. 
تجارت الکترونىکى زىر مجموعٔه فناورى اطالعات است و تا درصد قابل مالحظه اى از مردم 

جامعه سواد دىجىتالى پىدا نکرده  اند اجراىى کردن تجارت الکترونىکى عمالً امکان پذىر نىست. 
براى  نهاده اند و  الکترونىکى گام  از تجارت  فراتر  به عرصه هاى  امروزه  پىشرفته،  در کشورهاى 
همگامى با دنىاى پىشرفته باىد بکوشىم تا زمىنه هاى الزم براى تجارت الکترونىکى را هر چه بىشتر فراهم کنىم.

جاىگاه فناورى اّطالعات در توسعۀ اقتصادى و اجتماعى کشورها
آدمى براى تصمىم گىرى ها و برنامه رىزى هاى موفّق در زندگى فردى و اجتماعى به اطالعات کافى 
و به روز نىازمند است. روش هاى پردازش داده ها و تبدىل آنها به اطالعات با گسترش داناىى آدمىان و 

پا به پاى آن توسعه مى ىابند. 
با اختراع کامپىوتر دگرگونى عظىمى در جمع آورى داده ها و پردازش و تبدىل آنها به اطالعات 
پدىد آمد. در نتىجه، فعالىت ها در عرصٔه تجارت )مانند شناساىى شرکاى تجارى، برقرارى ارتباط با 
خرىداران و فروشندگان، معّرفى محصوالت و خدمات جدىد و …( با سرعت و سهولت بىشترى گسترش 

ىافت و زمىنه هاى الزم براى جهانى شدن تجارت فراهم گردىد.
اطالعات، مهم ترىن کاالى قرن بىست و ىکم و دسترسى به شبکه هاى اطالعاتى در همٔه زمىنه ها 
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ضرورى است و بدون در اختىار داشتن اطاّلعات افراد، خانواده ها و جوامع نمى توانند گام هاى موفق 
بردارند. بنابراىن، گسترش شبکه هاى اطالع رسانى ىک ضرورت اجتناب ناپذىر در توسعٔه اقتصادى و 

اجتماعى کشورها و ملّت هاى مختلف است.

جادۀ ابرىشم
به امر بازرگانى مبادرت مى ورزىده اند و شاهد اىن مدعا راه ابرىشم مى باشد  اىرانىان از دىرباز 
که ىکى از راه هاى کاروان روى معروف قدىم است که تا حدود قرن هشتم تا چهاردهم مىالدى در دو 
قاره آسىا و اروپا )اورسىا( از چىن تا مدىترانه مورد بهره بردارى تجارتى بوده است سبب اىن نام گذارى 
تجارت ابرىشم بود که به عنوان معروف ترىن و سبک ترىن و گران بهاترىن کاالىى بوده که طى ده ها قرن 
از طرىق اىن جاده از چىن به غرب بوده است که از فالت اىران و از شهرهاى سمرقند، بخارا، مرو، 
سرخس، نىشابور، گرگان مى گذشته و به رى مى آمد و از رى به قزوىن، زنجان، تبرىز و اىروان مى رفت 
و از اىروان به طرابوزان ىا ىکى از بنادر شام منتهى مى شد. در زمان اشکانىان، اىرانىان در عظىم ترىن 
بازرگانى جهان باستان نقش واسطه داشتند و کشتى هاى اشکانىان حتى تا سىالن و اندونزى هم پىش 
مى رفتند. در قرن ششم مىالدى تجارت ابرىشم عمدتاً در دست بازرگانان اىرانى بود که کاالى خود را 
هم از راه خشکى و هم از راه درىا حمل مى کردند جنگ هاى امپراطور روم بوستى نىانوس با اىرانى ها 
بى ارتباط با تالش براى دستىابى به ابرىشم نبود در هر حال اىرانىان از قدىم االىام در امر تجارت اشتغال 

داشته اند و شاىسته است امروز نىز بتواند جاىگاهى را که شاىسته آن است به  دست آورد.

جادۀ ابرىشم درسدۀ ىکم مىالدی
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سؤاالت

1ــ مفهوم بازرگانى را بىان کنىد. 
2ــ توضىح دهىد که چرا در عصر حاضر، امر مبادله و بازرگانى به ىک فعالىت 

بسىار مهم و جّدى تبدىل شده است؟
را  تعرىف  اىن  کرده اند؟  تعرىف  را چگونه  بازرگان  اىران،  تجارت  قانون  در  3ــ 

بىان کنىد. 
4ــ معامالت بازرگانى را، با ذکر انواع آن، تعرىف کنىد.

5   ــ با بىان ىک تعرىف فّنى براى »بازرگان« توضىح دهىد که اىن تعرىف ها را باىد 
در چه منابعى جستجو کرد؟  

6ــ طبق قانون تجارت اىران، وظاىف حقوقى بازرگان را نام ببرد و هر وظىفه را 
به اختصار توضىح دهىد.

وظاىف  پول«  و  خدمات  و  کاالها  داىره اى  »گردش  نمودار  رسم  با  7ــ 
ـ  اجتماعى بازرگانان را بىان کنىد.  اقتصادى  ـ

8 ــ استفاده کنندگان از خدمات بازرگانى را نام ببرىد. 
ـ خدمات بازرگانان به تولىد کنندگان و مصرف کنندگان را، به اختصار، توضىح دهىد.  9ـ
10ــ خدمات بازرگانان را به اقتصاد کشور، با ذکر مجارى اصلى اىن خدمات، 

به اختصار، توضىح دهىد. 
11ــ اتاق بازرگانى و صناىع و معادن را با بىان هدف و وظىفٔه آن تعرىف کنىد. 

12ــ انواع بازرگانى داخلى، خارجى و منطقه اى را تعرىف کنىد. 
13ــ اصطالحات زىر را تعرىف کنىد: 

ــ برترى مطلق 
ــ برترى نسبى 

14ــ انواع واحدهاى بازرگانى را تعرىف کنىد. 
15ــ انواع واحدهاى بازرگانى خصوصى را نام ببرىد و هر ىک از آنها را  تعرىف کنىد.
ـ   شرکت هاى تعاونى را تعرىف کنىد و دو نوع معروف شرکت هاى تعاونى را  16 ـ

نام ببرىد. 
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17ــ ُحسن عمدٔه شرکت هاى تعاونى را توضىح دهىد.
18ــ تجارت الکترونىک را تعرىف و دو نمونٔه عىنى از آن را بىان کنىد. 

19ــ تجارت الکترونىک را با تجارت کاغذى مقاىسه کنىد. 
الکترونىک  به تجارت  20ــ دالىل ضرورت روى آوردن شرکت ها و ملت ها را 

بىان کنىد. 
21ــ از مشکالت استقرار تجارت الکترونىک در اىران 3 مورد بىان کنىد. 

22ــ جاىگاه فناورى اطالعات را در توسعٔه اقتصادى و اجتماعى کشورها بىان 
کنىد.


