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 سخن ناشر

 ناشر سخن

به سرعت در حال توسعه و تحول  یالملل نیب یروابط اقتصاد ،شدن یدر عصر جهان
اء به کژه با اتیاالها و خدمات به وکآور حجم و سرعت گردش  رتیش حیاست. افزا
 یگـاار  هی، گسترش سـرما یت معنوکینده حقوق مالیت فزای، اهمیکترونکتجارت ال

گر یدیکـ بـه   هـا  تو ملـ  هـا  دولـت  متقابل یش وابستگیاز افزا یو... جملگ یخارج
 یت در سـازمان جهـان  یعضـو  یبرا ها دولتع تمام یت دارند. هجوم نسبتاً سریاکح

ن صـورت مشـاهده نشـده، خـود     یبه ا یالملل نیازمان بچ سیه در مورد هک، تجارت
ات امـروز  یـ در ح یالمللـ  نیه اقتصاد و تجارت بکاست  یا ت از نقش برجستهیاکح

ه در کـ اسـت   ین تحوالتیند چنیبرآ یالملل اقتصاد نینند. توسعه حقوق بک یم یباز
 د آمده است. یپد یو اقتصاد یمختلف روابط تجار یها حوزه
ـ زا گنـاتس یآ» پروفسـور  فیتـلل « یالملل اقتصـاد  نیحقوق ب»تاب ک  هـوهنن  دلی

ق قرار گرفته بود و یمورد ترجمه و تحق یدقاسم زمانیتر سکد یه توسط آقاک «فنلدنرن
در فاصـله  د یـ م گردیشـور تقـد  ک یبه جامعـه حقـوق   1395آن در سال  هفتمچاپ 

تـاب مـورد   که کد آمد ین فرصت پدین فاصله اید. در ایاب گردیدر بازار ناکوتاهی 
ـ تغرد و بـا  یقرار گ یاصالح اساس ـ متعـدد تجد رات و اصـالحات  یی د چـاپ شـود.   ی

نسـبت بـه    یشهردانش ضمن ابراز خرسـند  یحقوق یمؤسسه مطالعات و پژوهشها
ـ تاب اخکژه یش و به ویاستقبال از آثار منتشره خو ـ ر، امی ـ  ی ـ یدوار اسـت ب ش یش از پ

 ن باشد.ینچ نای ییها شور در حوزهک یات حقوقیشاهد توسعه ادب
 اقید اشتیوح
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