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  »سمت«سخن 
  

يكي از اهداف مهم انقالب فرهنگي، ايجاد دگرگوني اساسي در دروس علوم انساني    
دانشگاهها بوده است و اين امر، مستلزم بازنگري منابع درسي موجود و تـدوين منـابع                

ي در مبـاني و مـسائل ايـن         گرفتن ديدگاه اسالم  ي و علمي معتبر و مستند با درنظر       مبناي
  .علوم است

ستاد انقالب فرهنگي در اين زمينه گامهايي برداشته بود، امـا اهميـت موضـوع               
كرد كه سازماني مخصوص اين كار تأسيس شـود و شـوراي عـالي انقـالب                  اقتضا مي 

سـازمان مطالعـه و تـدوين كتـب علـوم انـساني             « تأسـيس    7/12/63فرهنگي در تاريخ    
  .شود، تصويب كرد  ناميده مي»سمت«به اختصار  را كه »دانشگاهها

بنابراين، هدف سازمان اين است كه با استمداد از عنايـت خداونـد و همـت و                 
همكاري دانشمندان و استادان متعهد و دلسوز، به مطالعات و تحقيقات الزم بپردازد و         

رعـي و   هاي علوم انساني به تأليف و ترجمة منابع درسي اصـلي، ف             هركدام از رشته   در
  .جنبي اقدام كند

نظـران پوشـيده نيـست و بـه همـين            دشواري چنين كاري بر دانشمندان و صـاحب       
تـدريج و پـس از انتقادهـا و يادآوريهـاي پيـاپي              هجهت مرحلة كمال مطلوب آن، بايد بـ       

  .ارباب نظر به دست آيد و انتظار دارد كه اين بزرگواران از اين همكاري دريغ نورزند
، در مقطع كارشناسي به عنوان منبع       حقوقدانشجويان رشته   كتاب حاضر براي    

اميـد اسـت كـه      .  واحـد تـدوين شـده اسـت        2 به ارزش    »حقوق تجارت «اصلي درس   
نيـز از آن     انـدركاران تجـارت       وكـال و قـضات و دسـت       عالوه بر جامعة دانـشگاهي،      

  .مند شوند بهره
راهنمـايي و  شـود بـا همكـاري،     نظران ارجمند تقاضـا مـي     از استادان و صاحب   

پيشنهادهاي اصالحي خود، اين سازمان را در جهت اصالح كتـاب حاضـر و تـدوين                
  .ديگر آثار مورد نياز جامعة دانشگاهي جمهوري اسالمي ايران ياري دهند
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  74  اوراق بهادار شركت سهامي: فصل سوم

  75  سهام: بخش اول
  75  خصايص سهم: مبحث اول
  83  انواع سهام: مبحث دوم
  92  حقوق و تعهدات ناشي از مالكيت سهام: مبحث سوم

  93  حقوق ناشي از مالكيت سهام: گفتار اول
  102  تعهدات ناشي از مالكيت سهام: گفتار دوم

  108  مشاركتاوراق : مبخش دو
  109  معرفي اوراق مشاركت: مبحث اول

  110  مفهوم اوراق مشاركت: گفتار اول
  111  ماهيت حقوقي اوراق مشاركت: گفتار دوم
  114  انواع اوراق مشاركت: گفتار سوم

  117  شرايط انتشار اوراق مشاركت: مبحث دوم
  117  شرايط مربوط به شركت ناشر: گفتار اول
  122  شرايط مربوط به اوراق: گفتار دوم
  124  سازماندهي انتشار اوراق مشاركت: مبحث سوم

  124  اشخاص و سازمانهاي دخيل در انتشار اوراق مشاركت: گفتار اول
  132  مكانيسم انتشار اوراق مشاركت: گفتار دوم
  134  حقوق و امتيازات ناشي از ورقه مشاركت: مبحث چهارم
  135   ورقهحقوق صاحب: گفتار اول
  137  گذاري صاحبان ورقه مشاركت تضمين سرمايه: گفتار دوم
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  166  مديره تركيب هيئت: گفتار اول
  171  مديره تشرايط عضويت در هيئ: گفتار دوم
  178  حقوق و تكاليف فردي مدير: گفتار سوم

  184  مديره طرز كار هيئت: گفتار چهارم
  186  مديره اختيارات هيئت: گفتار پنجم
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