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 بیبى هوضوع

 .شَز قیوت گذاری زر فقِ تا ٍاصُ تسؼیز شٌاذتِ هی•
 

تسؼیز زر لغت تِ هؼٌای تؼییي ًزخ ٍ تَافق کززى تز یک قیوت •
 .است

 
ٍ زر اططالح فقِ، تسؼیز، قیوت گذاریِ حاکن یا ًوایٌسُ اٍ ٍ  •

 .  اجثار تز هؼاهلِ، تز اساس آى قیوت است



 (1)اقوال فقیهبى 

 :در شزایط طبیعی باسار•
 

تِ اجواع فقیْاى حاکن حق قیوت گذاری زر تااسار اساالهی را   •
 .ًسارز

 
 



 (2)اقوال فقیهبى 

 (تبانی و انحصار احتکار،) اقتصادی خاص شزایط در اقوال•
 (سٌت اّل فقیْاى تزذی ٍ سلّار هفیس، شید) .است جایش هطلقا .1•

 (هشَْر) .ًیست جایش هطلقا .2•
 .است جایش گذاری قیوت تایغ، اجحاف طَرت زر .3•
 .شَز هی قیوت کاّش تِ اهز تایغ، اجحاف طَرت زر .4•
 زر ٍ شَز هی قیوت کاّش تِ اهز تایغ، اجحاف طَرت زر .5•

 (ذویٌی اهام) .گززز هی گذاری قیوت اهتٌاع طَرت
 



 (3)اقوال فقیهبى 

 :تٌس چٌس اس هتشکل :هَسَیاى ًظز•
 .است تاسار ػْسُ تِ قیوت تؼییي ػازی، شزایط زر .1•
 .هی شَز کاال ػزضِ تِ هَظف گز اذالل اقتظازی، ذاص شزایط زر .2•
 .هی شَز قیوت کاّش تِ ٍازار ػازالًِ، قیوت اس اهتٌاع طَرت زر .3•
 .هی شَز تؼییي قیوت اٍ تزای ػازالًِ، قیوت اس اهتٌاع طَرت زر .4•
 تِ هزاجؼِ تا شزع حاکن هی رسس، قیوت تؼییي تِ ًَتت کِ هَارزی زر .5•

ِ ای تِ را قیوت ّا کارشٌاسی، زیسگاُ  تِ کِ هی کٌس تؼییي (ػازالًِ) گًَ
 .ًثاشس ذزیسار ٍ فزٍشٌسُ اس یک ّیچ ضزر



 تبییي هسئله
 :اها•
 قیوت آیا است، تاسار طثیؼی شزایط تٌظین تِ هَظف حاکن .1•

 ًیست؟ تاسار تٌظین ّای راُ اس یکی گذاری
 .زارز قیوت تز ًظارت اًتظار زٍلت اس حال ّوِ زر ػزف .2•
 .ّستٌس گذاری قیوت جَاس تِ قائل سٌت اّل فقیْاى تزذی .3•

 
 گذاری قیوت حکن کِ شَز تزرسی هجسز است السم حال•

 چیست؟ اسالهی تاسار زر حاکن



 ضزورت تحقیق

سایس ػثااس هَساَیاى اس ًاحیااِ کویسایَى اقتظاازی هجلاا       •
 .هَظف شس  تزای تسٍیي طزح تاًکساری تسٍى رتا

 
یکی اس هؤلفِ ّای تاًکساری تسٍى رتا، تؼییي سَز سپززُ تاًکی •

 .است
 

تؼییي سَز سپززُ تاًکی هتَقف است تز هشرض شسى حکن •
 .فقْی قیوت گذاری زر تاسار اسالهی



 ًظزیه

تِ ًظز هی رسس کِ تتَاى گفت قیوت گذاری حاکن هطلقا جایش •
 .است

 
 تِ پٌج زلیل•



 سیزه عقالء

 غالة ػقَز اهضایی ّستٌس•
زر ػقَز اهضایی، شیَُ ػزف ٍ ػقالء تأییس شسُ، هگز زر هَارز •

 ...ذاص، هثل رتا ٍ 
ػقالء تزای تٌظین تاسار، تز رٍی کاالّای هَجَز قیوات  تؼیایي   •

 هی کٌٌس، هثل ًاى زر ایزاى
هی تَاى حکن کزز کِ قیوت گذاری تز رٍی کاالّای هَجَز زر •

 .تاسار جایش است



 قبعده حفظ ًظبم
زر هثاًی اسالهی، حفظ ًظاام هؼیشات ٍ ًظان ػواَهی جاشٍ اطاَل       . 1•

حاکن تز ّوِ هسائل است؛ یؼٌی اسالم یک سزی قَاػسی را ٍضغ کززُ 
 .تا ًظام اجتواػی تز ّن ًرَرز

ِ ّای ًظام اجتواػی، اهٌیت اقتظازی است. 2•  .یکی اس هؤلف
تز ّن سزى رٍال ػازی تاسار یکی اس ًاٌّجاری ّایی است کِ هَجاة  . 3•

 .تِ ذطز افتازى اهٌیت اقتظازی هی شَز
 .شَز ّا هحسَب هی فزٍشی یکی اس آى ًاٌّجاری گزاى. 4•
حفظ ًظام یک سزی هقسهاتی زارز کِ تایس اًجام گیازز، یکای اس ایاي    . 5•

 .هقسهات قیوت گذاری تزای حفظ ًظام هؼیشت هززم است

 



(1)قبعده حزهت اعبًة بز اثن و عدواى   

 «ٍٓ الَ تَؼٓآًٍَُا ػٓلَى الْإِثْنِ ٍٓ الْؼٔسٍٕٓاىِ»•
اثن تِ هؼٌای گٌاُ ٍ ػسٍاى تِ هؼٌی ظلن است ٍ تؼاٍى تِ هؼٌی •

 کوک کززى
اگز هؼیي تِ قظس کواک تاِ تحقاق فؼال حازام      : هؼٌای قاػسُ•

تَسط هؼاى کاری اًجام زّس یا ػزفاً کوک کززى طاس  کٌاس،   
 .هؼیي کار حزاهی اًجام زازُ است

 



 (2)قبعده حزهت اعبًة بز اثن و عدواى 

زر طَرتی کِ کسی قظس گزاًفزٍشای زاشات، تاِ زیگازاى     . 1•
 ظلن کززُ است؛

اگز حاکن قیوت گذاری ًکٌس، تِ ایاي شارض تازای اًجاام     . 2•
 . ًاٌّجاری کوک کززُ است

تٌاتز قاػسُ حزهت اػاًة تز اثن ٍ ػسٍاى، کواک تاِ ػاسٍاى    . 3•
 زیگزاى حزام است

حاکن تزای هسیزیت تاسار ٍ کوک ًکاززى تاِ اذاالل گازاى     . 4•
 .تاسار، تزای کاالّای هَجَز زر تاسار قیوت تؼییي کٌس

 



(1)قبعده اهیي   

اطل ایي است کِ ّز ک  زر هاال  « ػلی الیس»تِ هَجة قاػسُ •
 .زیگزی تظزف کٌس ضاهي است

ایي اطل استثٌائی زارز کِ اگز گیزًسُ هاال اهایي تاشاس، زیگاز     •
 ضاهي ًیست

 .اهیي ًثایس تؼسی ٍ تفزیط کٌس: اهز ارشازی هستفاز اس ایي قاػسُ•

 



 (2)قبعده اهیي 

 زٍلت اهیي است؛ . 1•
 اهیي تَزى تا سهاًی است کِ تؼسی ٍ تفزیط ًکززُ تاشس؛. 2•
یکاای اس هظااازیق تؼااسی ٍ تفاازیط، جلااَگیزی ًکااززى اس  . 3•

 سَزجَیی افزاز است؛
 تزای ایي جلَگیزی، حاکن تایس تز تاسار ًظارت کٌس؛. 4•
 .یکی اس راُ ّای ًظارت تز تاسار، قیوت گذاری حاکن است. 5•

 



 (1)قبعده احسبى 

 .کسی کِ ػول ذسارت تاری اًجام زّس ضاهي است•
 .اگز آى ػول تا حسي ًیت اًجام شَز ضاهي ًیست•
ای ػوال   شرض تایس تِ گًَِ: اهز ارشازی هستفاز اس ایي قاػسُ•

 .کٌس کِ ػٌَاى هحسي تز اٍ طس  کٌس



 (2)قبعده احسبى 

 زٍلت هحسي است؛ . 1•
 هحسي تَزى تا سهاًی است کِ تؼسی ٍ تفزیط ًکززُ تاشس؛. 2•
یکاای اس هظااازیق تؼااسی ٍ تفاازیط، جلااَگیزی ًکااززى اس  . 3•

 سَزجَیی افزاز است؛
 تزای ایي جلَگیزی، حاکن تایس تز تاسار ًظارت کٌس؛. 4•
 .یکی اس راُ ّای ًظارت تز تاسار، قیوت گذاری حاکن است. 5•



 ًتیجه گیزی

 قیوت گذاری حاکن زر تاسار اسالهی جایش است•
 

شایس تز ّویي اساس اسات کاِ زر جوْاَری اساالهی ایازاى،      •
ساسهاى ّا ٍ ًْازّایی تأسی  شسًس تا ّن قیوت گاذاری اًجاام   
زٌّس ٍ ّن تز ػزضِ هحظَالت تاِ قیوات هظاَ ب، ًظاارت     

 .زاشتِ تاشٌس

 



 با تشکز اس وقتی که گذاشتید

 غفر هللا لنا و لکم


