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 پیشگفتار ناشر

و فرینی آده کاردادبانان است که با همکاری دانشک حقوقی دادبانان دانا واحد انتشاراتی موسسه

ب و وق کسدر زمینه حق کاربردی های آموزشیمجری دوره ،گاه تهراندانشپارک علم و فناوری 

های کار است؛ جهت تحقق هر چه بیشتر اهداف آموزشی موسسه دادبانان در زمینه آموزش

 از پیش ب راهای آموزشی مطالکاربردی حقوقی الزم بود که دانشپذیران هنگام حضور در کارگاه

ز پیش ا اتِتر موضوعجهت فهم و درک عملی و دقیق ،هاندر اختیار داشته و به جای یادداشت آ

ین ف خدا اه لطبها حاضر شوند؛ الزمه تحقق این هدف تولید محتوا بود که مطالعه شده در کارگاه

دیم ار تقمندان حوزه حقوق کسب و کهامر میسر شده و در قالب کتاب پیش رو به تمام عالق

 گردد.می

ز اا پرسش یهاد ن، استدعا دارد در صورت داشتن هرگونه نظر، پیشندر پایان ضمن تشکر از مخاطبا

 مکاتبه نمایید.  www.dadbanan.comطریق سایت

 

 با احترام

 مدیر انتشارات

 دکتر فرهاد بیات

 

 



 

 

 دیباچه

و کمیته  وگوی دولت و بخش خصوصیدر طول بیش از یك دهه برگزاری جلسات شورای گفت

ادی دچار ، همواره مشاهده شده است که فعاالن اقتص(12اده حمایت از کسب و کار )کمیته م

ات با ن و مقررهای حقوقی در فعالیت و قراردادهای خود، و یا درگیر تفاسیر متفاوت از قوانیچالش

وکارهای بخش اند؛ به نحوی که بیش از نیمی از مشکالت کسبهای اجرایی شدهدستگاه

ن ا مضامیبخته ماعی، قراردادها و یا امور بانکی، آمیخصوصی در حوزه مالیات، بیمه تامین اجت

 باشد.های اقتصادی میحقوقی پیچیده و در برخی موارد غیر قابل درک برای بنگاه

ان وکارها را بیش از پیش نمایاین چالش جدی و پرتکرار ضرورت ارتقاء دانش حقوقی کسب

شود که نان بعضا باعث میقیل حقوقی و واژگان تخصصی حقوقداسازد، لیکن ادبیات ثمی

های روزمره خود وکارها در تفهیم علم حقوق و بکارگیری آن در سطوح اجرایی فعالیتکسب

 کار آسانی نداشته باشند.

 واز کسب  و کمیته حمایت وگوخوشبختانه کتاب حاضر که در همکاری دبیرخانه شورای گفت

ی ده است، به بیانر به چاپ رسیوکار در کشوبا مدرسان و متخصصان مجرب حقوق کسب کار

وان اده و رری سشیوا و جامع مهمترین مبانی این حوزه را تشریح کرده و مفاهیم تخصصی را با نث

 در اختیار عالقمندان نهاده است. 

سازی انوگو در روامیدوارم این مستند ارزشمند بتواند با تکیه بر تجارب اجرایی شورای گفت

ن وکار، نقطه عطفی در ارتقاء آگاهی حقوقی فعاالی مختلف کسبهامبانی حقوق برای حوزه

 وکار در کشور باشد.اقتصادی و تسهیل محیط کسب

 

 شافعی غالمحسین

 ایران کشاورزی و معادن صنایع، بازرگانی، اتاق رییس

وگوی دولت و بخش خصوصیو دبیر شورای گفت



 

 

 پیشگفتار مولف

دانشگاه ا حقوق کسب و کار در دانشکده کارافرینی که به تدریس دروس مرتبط ب 1388از سال 

یك کتاب کاربردی و ساده را در حوزه حقوق کسب و کار احساس  تهران پرداختم همواره خأل

های عملی و مبتنی بر تجربهکردم؛ کتابی که در عین سادگی متضمن یك سری مطالب مبتالبه می

یافت؛ جالب است که بیشترین کاربرد حقوق در کتب و مقاالت توان میها را باشد که کمتر آن

در  "حقوق کسب و کار"تحت عنوان  یدر حوزه کسب و کار است ولی هنوز هیچ گرایش

1اندازی نشده استایران راههای دانشگاه کتاب حاضر بر  ،در راستای تحقق عملی اهداف باال ؛

 گردیده و بر آن استوار است: تألیفاساس اصول زیر 

 سادگی متن  -1

نش ا دابتالش شده است که متن به نحوی نگارش شود که برای مخاطبی که هیچ آشنایی قبلی 

 حقوق هم ندارد ساده و قابل فهم باشد.

 نتخاب موضوعات مبتالبه و مورد نیاز بازارا -2

تواند موضوع خود میحاضر حجم مطالب حقوقی بسیار گسترده است که هر یك از فصول کتاب 

د که ه شوتقل باشد؛ با وجود این سعی شده است که به موضوعاتی پرداختیك یا چند کتاب مس

ن رامون آوقی پیو باید بر مسائل حق داشتهو کار  ها سرتمام کسب و کارها در فعالیت خود با آن

 اشراف داشته باشند.

 های کاربردیحلارائه راه -3

شده و نفا اکت ها مواجه هستندهای رایجی که کسب و کارها با آندر کتاب حاضر به بیان چالش

 های موجود در بازار هم بیان شده است.حلراه

 

 

 

                                                             

به تصووبب داشگوهاه  "دوره جامع حقوق کسب و کار"تحت عنوان دوره آموزشی  1397. از ابتدای سال 1

شوود و بود دوره تهران رسیده و در داشگکده کارافربنی و پارک علم و فناوری داشگهاه تهران برگزار می

 عملی جهت ارتقای مهارت مدبران، مگاوران و کارفرمابان است.



 

 

 و قوانین کاربردی قراردادها ها،ارائه نمونه فرم -4

مررتبط برا آن  و قروانین کراربردیِ ، قراردادهراهرادر پایان هر فصل، پیوستی تحت عنوان نمونه فررم

؛ منتهرا گررددتر شرح درس برای مخاطب ملموسمبحث قرارداده شده است تا مطالب بیان شده در 

جایی که قراردادن نسخه کاغذی موجب حجیم شدن کتاب، اسراف کاغذ و باال رفتن هزینره از آن

 ذکررمربوطره در کتراب  قوانیننمونه فرم، قرارداد و  برخی ازگشت، صرفاً میبرای مخاطب کتاب 

یرررا  www.dadbanan.comتوانرررد برررا مراجعررره بررره سرررایت شرررده اسرررت و مخاطرررب مررری

www.farhadbayat.com  را دانلود کند؛ به ویژه اینکه نمونره قراردادهرا بره های بیشتری فایل

ر نسرخه دهرد و برنیرز مریدر سایت قرار گرفته که به مخاطب امکان ویررایش  wordصورت فایل 

 چاپی نیز از این جهت برتری دارد.

 توأمانوجه به ابعاد مالی و حقوقی موضوعات به صورت ت -5

ه صورت ب قوقتوان کتابی را یافت که دو یا چند استاد حمتاسفانه در حوزه علم حقوق کمتر می

اد و ای بین حقوق و اقتصدر موضوعات میان رشته خالءکرده باشند و این  تألیفمشترک 

نظیر لی )های حقوقی و ماخورد؛ با توجه به تدریس دورهازرگانی و مالی بیشتر به چشم میب

علی  آقای اجتماعی، حقوق کار، مالی و حسابداری( توسط استاد برجسته جناب تأمینمالیات، 

 ألیفتبی این فرصت دست داد تا کتا ،جعفری و دوستی و همکاری طوالنی میان دو مولف اکبر

 حقوقی و مالی توجه شود. جنبههر دو گارش آن به شود که در ن

رتضی ای مآقالزم است از نظرات ارزشمند جناب آقای فرشید رستگار )مدرس حقوق مالیاتی( و 

 تماعی(حقوق تأمین اجآقای مهدی مهدوی ایزدی )مدرس سیمای صراف )مدرس حقوق مالیاتی( 

 .کتاب تقدیر و تشکر نمایم چهارمدر ویرایش  و آقای سعید لطفی )مدرس حقوق کار(

، استدعا دارد در صورت های احتمالیو اذعان به نواقص و کاستی در پایان ضمن تشکر از مخاطبان

 مکاتبه نمایید. www.farhadbayat.irداشتن هرگونه نظر، پیشنهاد یا پرسش از طریق سایت 

 
 دکتر فرهاد بیات
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 مقدمه 

ی گرفتن نحوهفصل اول به مباحث مقدماتی راجع به  فصل تدوین شده است که 9در  کتاب حاضر

مرتبط با کسب و کار پرداخته  های حمایتیو قوانین و مقررات و نهاد کسب و کار هایمجوز انواع

اجتماعی و  تأمین ها، اسناد تجاری، کار،حقوق قراردادها، شرکتشامل )فصل دوم تا هفتم  است؛

آفرینی عمالً در هر کسب و کاری خواه سنتی یا جدید خواه بزرگ یا کوچك نقشمالیات( 

جلوگیری  هاهای ناشی از آنها و زیانتواند از بروز بسیاری از چالشها میکند و اشراف بر آنمی

ست و مباحث مطروحه در ورود به بازار مستلزم اشراف بر قواعد حاکم بر آن ا به ویژه اینکه نماید؛

فصل انتهایی کتاب )حقوق مالکیت فکری  2کتاب حاضر، متضمن بسیاری از همین قواعد است؛ 

و تجارت الکترونیکی( از این رو به کتاب حاضر افزوده شده است که مسیر کسب و کارهای 

وق کند و اقتضا دارد که حقجدید به سمت فضای مجازی و اموال فکری )غیرمادی( حرکت می

فصل تدوین و هر  نههم نسبت به این تحول واکنش مناسب نشان دهد؛ بنابراین کتاب حاضر در 

فصل نیز به دو مبحث تقسیم شده است که مبحث اول، شرح و توضیحاتی کاربردی و ساده 

 با ، نمونه فرم، قرارداد و یا قوانین کاربردی مرتبطنیز پیرامون همان فصل است و در مبحث دوم

 ل آمده است.همان فص



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 فصل اولصفحه از چند 

 مدی بر حقوق کسب و کارآدر
 

 



 صفر تا صد حقوق کسب و کار به زبان ساده 14

 

 مبانی حقوق کسب و کار -مبحث اول

مجوزهرای کسرب و کرار، درگراه  ، اصالح و ابطرالتمدید ،صدور مرجع رسمی اعالم شرایطِ -1

قرانون  1مراده  22سرت )بنرد ا Mojavez.irیا  www.G4b.irملی مجوزهای کشور به نشانی 

هرایی بنرابراین بررای اطرالع از ایرن امرر کره چره فعالیت ؛(15/11/1399اصالحی  44اجرای اصل 

کلیره مراجعری کره مجروز  نیازمند مجوز هستند باید به درگاه اخیر مراجعه نمود؛ در همرین راسرتا

راحل صدور، تمدیرد و کنند موظفند نوع، شرایط، هزینه، زمان، فرآیند و مکسب و کار صادر می

هیأت مقررات زدایی و تسرهیل صردور » لغو مجوزهای خویش را به همراه مبانی قانونی مربوطه به

در غیر اینصورت الزام نمایش داده شود  b4Gارسال نمایند تا در سایت « مجوزهای کسب و کار

اصررالحی  44قررانون اجرررای اصررل  7مرراده  3)تبصررره  اشررخاص برره مخررذ مجرروز ممنرروع اسررت

مراجع صادرکننده مجوز کسب و کار حق ندارند حتی با توافق متقاضری  (؛ همچنین15/11/1399

اخیر آمده است از متقاضی مطالبه  سامانهای بیش از آنچه در مجوز، هیچ شرط یا مدرک یا هزینه

قرانون  600دیده به مجازات مندرج در مراده عالوه بر جبران خسارت زیان ،نمایند وگرنه مرتکب

 7مراده  4)حبس از دوماه تا یکسال( محکوم خواهد شرد )تبصرره  1375می مصوب الزات اسمجا

 (.44اجرای اصل  انونق

تقاضرای صردور  Mojavez.irیرا  G4b.irتواننرد از طریرق درگراه فعاالن کسب و کار می -2

مجوز نمایند؛ در صورتی که پس از تکمیل مدارک، مرجرع مربوطره از صردور مجروز در مهلرت 

تواند از طریق همین درگاه شکایت خود را به دبیرخانره ی مقرر شده امتناع نماید، متقاضی میزمان

زدایی تسلیم و تقاضای تسریع در صدور مجوز را بنماید؛ در این صرورت براالترین هیأت مقررات

مقام دستگاه یا استاندار مربوطه موظرف اسرت ظررف حرداکثر هفرت روز کراری از تراری  ثبرت 

دعوت از متقاضی صدور مجوز و مراجع صادرکننده مجروز، موضروع را بررسری و  درخواست با

اند را به هیأت تخلفات اداری معرفری کنرد اشخاصی را که در صدور مجوز اخالل یا اهمال کرده

G4b.ir   درگاه

ملی مجوزهاه  

 کشور

 

نحو  شااهت  زز 

جع صهدرکنند  مر

 مجوز

 

http://www.g4b.ir/
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(؛ عالوه بر این، امتناع از پذیرش مدارک و درخواست مجوز 44قانون اجرای اصل  7م  1)تبصره 

تواند محسوب و متقاضی می« اخالل در رقابت»مانی تعیین شده، مصداق و تأخیر بیش از ظرف ز

( نیرز تسرلیم نمایرد؛ در ایرن nicc.gov.irشکایت خود را به مرکز ملی رقابت )به نشانی اینترنتی 

نفع رسیدگی و باالترین مقام مسروول دسرتگاه صورت شورای رقابت موظف است به شکایت ذی

)برین ده میلیرون ترا  44( قانون اجرای اصل 61( ماده )12ه در بند )مربوطه را به مجازات تعیین شد

 (.44قانون اجرای اصل  44ماده  2تبصره قسمت اخیر یك میلیارد ریال( محکوم نماید )

وضع هرگونره محردودیت و مرانع در مسریر صردور مجروز، بره دالیلری از قبیرل اشرباع برازار،  -3

تعداد و یا فاصله جغرافیایی دارندگان و یا متقاضیان محدودیت ظرفیت و حدود صنفی یا بر اساس 

رک: به )(1401مصوب  44قانون اجرای اصل مکرر  7ماده  4 )صدر تبصرهآن مجوز، ممنوع است. 

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی برر ابطرال  7/11/1399و  14/10/1395 -807های دادنامه

 انوایی به دلیل اشباع بازار(.بخشنامه وزارت صمت در خصوص عدم صدور مجوز ن

قانون اساسی، اصل بر آزادی انتخاب شرغل و انجرام کسرب و کرار اسرت؛ بنرابراین  28مطابق اصل  -4

 کردن آن به گرفتن مجوز استثناء محسوب و محتاج قانون است.  منوطممنوعیت از اشتغال یا 

مررو فعالیرت دودتر و قل، فعالیت دولرت در اقتصراد محر44پس از تصویب قانون اجرای اصل  -5

های اقتصادی در ایرران بره سره گرروه تر شد؛ بر اساس این قانون، فعالیتبخش غیردولتی گسترده

 شود:تقسیم می

هررا و یررا گذاری و مرردیریت دولررت در آنالررف( گررروه یررك کرره هرگونرره مالکیررت، سرررمایه

دولتری اسرت؛ البتره مشارکت به هر نحو و میزان ممنوع بوده و منحصرراً در اختیرار بخرش غیر

ها در حد ضررورت و یرا در منراطق کمترر توسرعه یافتره یرا صرنایع ورود دولت در این فعالیت

کند تحت شرایطی مجاز است )تبصرره مراده پیشرفته خطرپذیر که بخش غیردولتی ورود نمی

 ؛(44قانون اجرای اصل  4

غیرقهنونی بودن 

زمتنهع زز صدور 

 دلیلمجوز به 

ته  زشبهعِ بهززر

محدودت  

ظرفی  ته فهصله 

 جغرزفیهتی

زصل عدم لزوم 

 گرفتن مجوز 

قلمرو فعهلی  

بخش خصوصی در 

نظهم زقتصهد  

 زترزن
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تواند سرهم یر بازار، مها دب( گروه دو که دولت حداکثر تا بیست درصد ارزش این فعالیت

 موسسرات نی وداشته باشد و مابقی الزاماً در اختیار بخش غیردولتی )اعرم از خصوصری، تعراو

 عمومی غیردولتی( است؛

هرای ایرن گرروه هرا و بنگاهگذاری، مالکیرت و مردیریت در فعالیت( گروه سه که سررمایهپ

ر هرا صررفاً دن دسرته از فعالیتمنحصراً در اختیار دولت است و فعالیت بخش غیردولتی در ای

پذیر است ماننرد رادیرو قالب خرید خدمت و به شرط حفظ مالکیت صد در صد دولت امکان

 .و تلویزیون

بنرردی تشررخیص، انطبرراق و طبقهگفررت اوالً  بایرردهررای اخیررر بنرردی فعالیتدر خصرروص طبقه

1ان اسرتهای اقتصادی هرر یرك از ایرن سره گرروه برا هیرأت وزیررها و بنگاهفعالیت کره در  

ثانیاً اصل بر خصوص موارد گروه سه باید به تصویب فرماندهی کل نیروهای مسلح نیز برسد؛ 

هرای گرروه دو و سره اسرتثناء ها مشمول گروه یك بوده و فعالیتی فعالیتاین است که همه

هرای ههر امتیازی که برای بنگا( ثالثاً 44قانون اجرای اصل  4و  3و  2شوند )مواد محسوب می

دولتی با فعالیت اقتصادی گروه یك و دو مقرر شود، عیناً و با الویرت بررای بنگراه یرا فعالیرت 

 اقتصادی مشابه در بخش خصوصی، تعاونی و عمومی غیردولتی نیز باید در نظرر گرفتره شرود

 (.44قانون اجرای اصل  8)ماده 

 :بل تقسیم هستندبه سه دسته قا ها،نآآزادی اشتغال به  حیثکسب و کارها از  -6

هررای ممنوعرره در فضررای مجررازی در سررایت هررای ممنوعرره؛ لیسررت فعالیتالررف( فعالیت

Internet.ir .قابل مشاهده است 

                                                             

( بره 1گی ورزشی پرسپولیس و استقالل از گرروه  های فرهنهیئت وزیران، باشگاه 6/7/1390. بنابر مصوبه  1

 دارد.ها را نگه( منتقل شدند تا دولت بتواند سهم بخش دولتی در آن2گروه  

هه زنوزع فعهلی 

زز نظر لزوم ته 

عدم لزوم 

 گرفتن مجوز
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ها مجاز بوده و نیاز به گرفتن مجوز از مرجرع هایی که انجام آنفعالیتهای مجاز: فعالیتب( 

 .خاصی هم ندارد

هرا مجراز بروده ولری نیراز بره گررفتن انجام آنهایی که فعالیت های مجاز مشروط:عالیتف( پ

 مجوز دارند که بر دو قسم هستند: 

ها منوط به گرفتن مجوز است؛ به عنوان مثال اگر هایی که ثبت شرکت برای آنفعالیت -اول

حتاج مرا جزو فعالیت خویش آورده باشد ثبت چنین شرکتی « آموزش» ،شرکتی در اساسنامه

 زارت آمروزش و پررورش یرا وزارت علروم یرا سرازمان فنری وگرفتن مجوز حسب مورد از و

ای است؛ گفتنی است اصوالً ثبت شرکت نیاز به گرفتن مجوز خاصری نداشرته و منروط حرفه

 وردمر 25ایی محسروب شرده و تقریبراً در حردود شدن ثبت شرکت به مجوز امر کرامالً اسرتثن

برل قا دادبانراندر سرایت  اهرمجوز اسرت کره فهرسرت آن ارائه فعالیت، ثبت شرکت منوط به

 مشاهده است.

« شروع فعالیت»ها نیاز به گرفتن مجوز ندارد ولی هایی که ثبت شرکت برای آنفعالیت -دوم

هرا در قالرب کتابچره الکترونیکری در گونره فعالیتنیاز به گرفتن مجوز دارد کره فهرسرت این

 قابل مشاهده است. G4b.irسایت 

ص حقیقی یا حقوقی باشد و اصروالً گررفتن مجروز نیرازی بره متقاضی مجوز ممکن است شخ -7

شخص حقیقی یا موسسره  است ثبت شرکت ندارد؛ به عنوان مثال متقاضی مجوز انتشارات ممکن

به طور استثنایی ممکن است مجوزی صررفاً بره شرخص حقیقری یرا  ،ثبت شده باشد؛ با وجود این

ای صررفاً بره شررکت سرهامی خراص داده بکهحقوقی داده شود؛ به عنوان مثال مجوز بازاریابی ش

 (.1/12/1395ای نامه بازاریابی شبکه)ر.ک: آیین شودمی

عدم نیهز به 

  ثب  شرک

برز  گرفتن 

 مجوز



 صفر تا صد حقوق کسب و کار به زبان ساده 18

 

ثبت شررکت بره منزلره مجروز شرروع فعالیرت منردرج در اساسرنامه شررکت محسروب  صرف -8

شود و در صورتی که آن فعالیت برابر قانون محتاج گرفتن مجوز باشد، شرکت باید پریش از نمی

 آن مجوز را دریافت نماید. شروع فعالیت

کسربی را فرراهم  یوسریله یقی یا حقوقی که محل کسب دایرر یرایعنی هر شخص حق)افراد صنفی  -9

موظفند قبرل از تأسریس هرر نروع واحرد  (کننده اشتغال داردکرده و به عرضه کاال یا خدمت به مصرف

؛ قانون نظرام صرنفی( 12)ماده  مایندصنفی یا اشتغال به کسب و حرفه نسبت به مخذ پروانه کسب اقدام ن

صرورت دائرم )بررای  هپروانه کسب، مجوزی است که به منظور شروع و ادامه کسب و کار یا حرفره بر

ب شخص یا وسریله کسرممدت پنج سال( و یا موقت )به مدت یکسال( به فرد یا افراد صنفی برای محل 

اصل بر شمول قانون نظرام صرنفی برر است  قانون نظام صنفی(؛ شایان ذکر 5گردد )ماده یمعین صادر م

ی افراد صنفی است مگر اینکه اثبات شود ترابع قرانون خاصری هسرتند و منظرور از قرانون خراص، کلیه

مجوز فعالیت، نحوه تنظیم و تنسیق )سر و سامان دادن( امرور قانونی است که بر اساس آن، نحوه صدور

و واحدهای تحت پوشرش آن بره صرراحت در مرتن آن، نظارت، بازرسی و رسیدگی به تخلفات افراد 

قانون نظام صنفی(؛ به عنوان مثال وکال و پزشکان به دلیرل  1قانون مربوطه معین شده باشد )تبصره ماده 

 وجود قانون خاص از شمول قانون نظام صنفی خارج هستند.

ه اجرایی نحروه آیین نام 2ماده  و نظام صنفی قانون 26ماده طبق  مراحل صدور پروانه کسب -10

 :، عبارت است ازصدور و تمدید پروانه کسب

مراجعه  iraniansnaf.irو سپس  G4b.irبایست به سامانه تقاضی پروانه کسب میم -الف

 و تقاضای خود را ثبت و نسبت به اخذ کد رهگیری اقدام نماید.

رجع صدور پروانره کسرب موظرف اسرت حرداکثر ظررف مردت پرانزده روز از تراری  م -ب

م نظرر دم اعرالع ؛وی ابالغ کند هریافت تقاضا، پاس  متقاضی را مبنی بر رد یا قبولی تقاضا بد

 گردد.در مدت یاد شده به منزله پذیرش محسوب می

ثب  شرک ، 

مجوز شروع 

فعهلی  محسوب 

 شودنمی

مرزحل صدور 

 پروزنه کسب

لزوم أخذ 

پروزنه کسب 

زز سو  زفرزد 

 صنفی
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قاضا )یا عدم اعالم نظر مرجع صدور در موعد مقرر( مرجع صردور پروانره تپس از قبول  -پ

های استعالم شونده نیز موظفنرد ستگاههای مورد نیاز را صادر و دکسب مکلف است، استعالم

دارنرد؛  قطعری خرود را اعرالمحداکثر ظرف مدت پانزده روز از تاری  دریافت استعالم، نظرر 

 ظررشرونده بایرد بردون ابهرام و هرگونره قیرد و شررط و نهای استعالماعالم نظر موافق دستگاه

عرالم نظرر در صرورت عردم امخالف نیز مستند به دالیل قانونی باشد. در غیر این صورت و یا 

ز اگردد و پاس  منفی خارج از موعرد مقررر مرانع در مهلت مقرر، به منزله نظر مثبت تلقی می

 صدور پروانه کسب نخواهد شد. 

است حداکثر ظرف سره مراه، مردارک مرورد نیراز بررای صردور پروانره  متقاضی موظف -ت

 کسب را تهیه و از طریق سامانه ارسال نماید.

رد نیراز و تطبیرق برا اصرل ور پروانه کسب موظف است پس از دریافت مدارک مومرجع صد -ث

 ام کند.آن، حداکثر ظرف پانزده روز نسبت به صدور پروانه کسب و تسلیم آن به متقاضی اقد

آیین نامه اجرایری نحروه صردور و تمدیرد  3ماده  طبق شرایط الزم برای صدور پروانه کسب -11

  :، عبارت است ازپروانه کسب

 شرایط عمومی: -الف

 ارکت، نامه، هبه، قرارداد مشنامه، صلحمنفعت و یا منافع از جمله اجاره سند مالکیت عین و

)در  اعم از رسمی و یرا عرادی قانون مدنی( 10ع ماده )نامه و یا قراردادهای موضومبایعه

 ا احراز مالکیت طبق عرف محل است(؛روستاه

  صررفاً واحردهای صرنفی جمهروری اسرالمی ایرران؛ روی انتظرامی الحیت از نیرصگواهی

هیرأت وزیرران  23/3/1363نامره امراکن عمرومی مصروب مرور  ( آیین2موضوع ماده )

 ؛باشندمشمول گواهی صالحیت نیروی انتظامی می

شرزتط الزم 

برز  صدور 

 پروزنه کسب
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 ربط مبنی بر تشکیل پرونده یا پرداخرت یرا ترتیرب پرداخرت گواهی اداره امور مالیاتی ذی

12های مستقیم(؛قانون مالیات 186ده وع مابدهی مالیات قطعی شده )موض  

 هررای آموزشرری احکررام تجررارت و کسررب و کررار در چررارچوب گررواهی گذرانرردن دوره

 قانون نظام صنفی(؛ 30بند ن ماده  دستورالعمل آموزش )موضوع

 ه بر خرارجی ر بررای اتبراعاع ایرانی و گذرنامه و پروانه کراشناسنامه و کارت ملی برای اتب

 کس پرسنلی؛همراه شش قطعه ع

  حصریلتگرواهی اشرتغال بره کارت پایان خدمت نظام وظیفه یا معافیت دایم یا پزشکی یرا 

 قایان کمتر از پنجاه سال سن؛آرای ب

 باشد.حداقل سن برای دریافت پروانه کسب هجده سال می 

 شرایط اختصاصی: -ب

 ( نوف بررای صرکارت معاینه پزشکی و گواهی صالحیت بهداشتی از مراکز بهداشتی، درمرانی

 ؛(یقانون مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشت 13مشمول قانون اصالح ماده 

  پروانه تخصصی و فنی یا دیپلم فنی یا مدارک دانشگاهی مرتبط یا حضور یك نفر واجرد

 شرایط شاغل در واحد صنفی.

اعضای هیأت  پروانه کسب اشخاص حقوقی به نام شرکت با ذکر نام مدیرعامل و یا یکی از -12

های مدنی نیرز پروانره کسرب بره نرام یکری از مدیره )براساس مصوبه هیأت مدیره( و در مشارکت

آیرین نامره(؛ در فرر   13گردد )مراده سایر شرکا صادر می (محضری) رسمی شرکاء با رضایت

                                                             

. گواهی مالیاتی برای گرفتن تسهیالت بانکی و صدور یا تمدید کارت بازرگانی و پروانه کسب الزامی است  1

نامه بانکی یا اعتبارات اسرنادی و یرا صردور زرواز ضمانتهای مستقیم(؛ اما صدور قانون مالیات 186 ماده 

 برداری نیازی به گواهی اخیر ندارد.تأسیس و پروانه بهره

 9تمدید پروانه کسب هم منوط به گواهی پرداخت یا ترتیب پرداخت بردهی قعیری مالیراتی اسرت  مراده .  2

، ارائه مفاصا حساب پرداخت بدهی قعیی قانون تأمین ازتماعی 37نامه(؛ همچنین طبق قسمت اخیر ماده آیین

نامه صدور پروانه کسب  موضوع ماده الزم است؛ با وزود این، چون شرط اخیر در آیین تمدیدبیمه نیز برای 

 شود.قانون نظام صنفی( نیامده است، در رویه عملی، مفاصا حساب بیمه گرفته نمی 12

نحو  صدور پروزنه 

کسب برز  زشخهص 

حقوقی ته زشخهص 

حقیقی متعدد 

 )مشهرک  مدنی(
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اخیر، یعنی در جایی که چند نفر، یك واحد صنفی را به صرورت مشرترک اداره کننرد، بره طرور 

1«ترکمش»  قانون نظام صنفی(. 12ماده  4بصره مسوولیت امور واحد را بر عهده خواهند داشت )ت 

صدور بیش از یك پروانه کسب برای هر فرد صنفی واجد شرایط برای یرك ترا چنرد محرل  -13

قرانون نظرام صرنفی(؛ مرجرع صردور  12مراده  3)تبصره  مانعی نداردکسب به شرط معرفی مباشر 

 شرایط عمومی )در صرورت شرمول( 6و  5، 2است با مخذ مدارک بندهای پروانه کسب موظف 

، برای فرد معرفی شرده، کرارت مباشررت صرادر نمایرد؛ مردت همین کتاب 11مندرج در شماره 

توانرد اعتبار کارت مباشرت، مطابق مدت اعتبار پروانه کسب صادره خواهد بود امّا فرد صنفی می

 نامه(.آیین 18اقدام نماید )ماده ه عزل یا تغییر مباشر خود در هر موقع که مقتضی بداند نسبت ب

اماکنی که واجد شرایط الزم )از جمله حداقل مساحت مورد نیاز( جهت استقرار چند واحد  -14

توانند به عنوان محل ثابت کسب، توسط یك یا چند فررد صرنفی، پرس از مخرذ صنفی باشند، می

قرانون  3مراده  2ربط، مورد استفاده قرار گیرند )تبصره ای ذیهپروانه کسب از اتحادیه یا اتحادیه

 نامه اجرای آن(. نظام صنفی و آیین

افراد صنفی مکلفند پیش از به کارگیری کسانی کره بررای انجرام دادن خردمات بره منرازل و  -15

ی کنند، مراتب را به اتحادیره اطرالع دهنرد ترا اتحادیره پرس از مخرذ نظرر نیررواماکن مراجعه می

دار با درج تخصص اقدام الزم را بره عمرل آورد انتظامی، نسبت به صدور کارت شناسایی عکس

 قانون نظام صنفی(. 17ماده  1)تبصره 

کنرد، بایرد  واگرذاردرصورتی که دارنده پروانره کسرب بخواهرد پروانره خرود را بره دیگری -16

قانونی بودن فرد  شروط واجد درخواست کتبی خود را به اتحادیه تسلیم دارد. اتحادیه درصورت

پروانه جدیدی به نرام فررد  باطل و معرفی شده و با رعایت سایر مقررات، پروانه کسب متقاضی را

                                                             
یکدیگر فیالیت تجاری انجام دهند امرا شررکت خرویش را قانون تجارت اگر چند نفر با  220معابق ماده  . 1

های شرکت هر شریک صد در داشته و در برابر بدهی« تضامنی»ثبت نکنند در مقابل اشخاص ثالث مسئولیت 
در مقابرل اشرخاص ثالرث « مشترکاً»صد مسئول است اما اگر اشخاص اخیر مشمول قانون نظام صنفی باشند 

درصد بابت بردهی آن واحرد  50ان مثال اگر شرکا دو نفر باشند اصوالً هر کدام شوند. به عنومسئول تلقی می
 شوند.صنفی مسئول تلقی می

زماهن درتهف  

  چند پروزنه

کسب به شرط 

 معرفی مبهشر

  زلززمهت زرزئه

 خدمهت در منزل 

زماهن صدور چند 

پروزنه کسب 

 رو  ماهن وزحد

زنتقهل زرزد  و 

قهر  پروزنه 

 کسب
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صورت فوت صراحب پروانره  درقانون نظام صنفی(؛ همچنین  18)ماده  کندمعرفی شده صادر می

ورثه یرا نماینرده قرانونی  چنانچه ؛ورثه است صنفی متعلق به کسب، حقوق متعارف ناشی از واحد

توانند ظرف مدت دو سال نسبت به اخرذ فردی، می شرایطبودن  آنها مایل باشند، درصورت دارا

پس از انقضای مهلرت مقررر پروانره متروفی از درجره  ؛کنند مقررات اقدام پروانه کسب با رعایت

 قانون نظام صنفی(. 20)ماده  اعتبار ساقط است

اداری منوط بره دریافرت مجروز از سرازمان زیباسرازی سر در اماکن تجاری یا  نصب تابلو بر روی -17

تواند پس از ابالغ مجوز نصب شود، شهرداری میشهرداری است؛ در صورتی که تابلو بدون دریافت 

شایان ذکر است شورای شهر تهران(؛  1907دو اخطار، نسبت به رفع تخلف اقدام نماید )مصوبه شماره 

نامه ب( مجوز فعالیت پ( از: الف( سند مالکیت یا اجارهاند عبارتدریافت مجوز  مدارک الزم جهت

پایان کار اداری یا تجاری ت( طررح اولیره ترابلو در مقیراس مناسرب و برا رعایرت قرانون ممنوعیرت بره 

 .نامه(آیین 8نامه اجرایی آن )ماده کارگیری اسامی بیگانه و آیین

اماکن تجاری یا اداری، صرفاً بیانگر محرل اسرتقرار ر سر در در صورتی که تابلوی منصوب ب -18

و فعالیت بوده و متضمن تبلیغات نباشد، شهرداری حق دریافت مبلغی تحت عنوان عوار  ترابلو 

و  8/12/1396مرررور   1244و  1243و  1242و 16/6/1395مرررور   415را نررردارد )رمی شرررماره 

ه عنوان مثال نصب تابلوی فرهاد بیرات )وکیرل دیوان عدالت اداری(؛ بهیأت عمومی  4/11/1399

بر سر  LGپایه یك دادگستری(، مستلزم پرداخت مبلغی نیست ولی نصب تابلو با عالمت تجاری 

 فروشی مصداق تابلوی تبلیغاتی بوده و مشمول عوار  تابلو است.در مغازه تلویزیون 

فارسی تنظیم شرده باشرد بره به خط غیر« اًمنحصر»هایی که انهها یا نشاستفاده از تابلو یا نوشته -19

المللی ممنوع است؛ نیروی انتظامی موظف است از نصب و ادامه اسرتفاده از های بیناستثنای نشانه

ی، عنراوین و آیین نامه اجرایی قانون ممنوعیت به کرارگیری اسرام 14ها جلوگیری کند )ماده آن

بیگانه دارای استثنائاتی است که در مبحرث ثبرت )استفاده از نوشتار یا اسامی اصطالحات بیگانه( 

  به تفصیل آمده است(. همین کتاب عالمت تجاری در فصل حقوق مالکیت فکری

لزوم درتهف  

مجوز برز  

 نصب تهبلو

ممنوعی  أخذ 

 عوزرض زز تهبلو

محدودت  در به 

کهرگیر  نوشتهر 

ته زسهمی بیگهنه 

 در تهبلو
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محل دایر شده به وسیله هر شخص حقیقی یا حقوقی که پروانه کسب برای آن صرادر نشرده  -20

شرود ظرامی پلمرم میاست با درخواست اتحادیه و تأیید اتاق اصناف شهرستان، توسط نیروی انت

همان قانون( قبل از پلمم محل دایر شده از ده تا بیسرت روز بره دایرکننرده مهلرت داده  27)ماده 

 .(27ماده  1شود تا کاالهای موجود در محل را تخلیه کند )تبصره می

تواند به کمیسیون نظارت شکایت کند. شود میهر فرد صنفی که واحد کسب وی تعطیل می -21

سیون نظارت که حداکثر ظرف دو هفته اعالم خواهد شد، الزم االجرا است؛ در صورتی نظر کمی

تواند جهت اعترا  به مراجع قضایی مراجعه که فرد صنفی نظر کمیسیون را قبول نداشته باشد می

در صورتی که تعطیلی واحد صنفی غیرموجه تشخیص داده شود، میزان  ؛ (28ماده  2)تبصره  کند

 (.28ماده  3م را داده است )تبصره بر عهده کسی است که دستور پلم خسارات وارده

واحد صنفی است که از طریق ابزارهرای ارتبراط از راه دور ماننرد وب : کسب و کار مجازی -22

نماید؛ مراحرل و مردارک دریافرت مجروز سایت یا اپلیکیشن مبادرت به عرضه کاال یا خدمت می

و  10 هایند سایر مجوزات صنفی است )مراجعه کنید به شرمارهبه مانتقریباً کسب و کار مجازی 

پیش از دریافرت ایرن مجروز از سرایت  متقاضی بایددر عمل، با این تفاوت که  ؛همین کتاب( 11

www.enamad.irنامره اجرایریبررای مشراهده آیین) ، نماد اعتماد الکترونیکی دریافت نمایرد 

بره  1395گونگی صدور مجوز و نحوه نظارت بر فعالیت افراد صنفی در فضای مجازی مصوب چ

 مراجعه کنید(. dadbanan.comسایت 

(: یك روش بازاریرابی فرروش اسرت کره در Network Marketingای )بازاریابی شبکه -23

وش کنررد، از فرررآن، بازاریراب عررالوه بررر کرارمزدی کرره از فررروش مسررتقیم محصرول کسررب می

اند نیز کسب درآمد شده محصول توسط بازاریابانی که توسط او به عنوان زیرمجموعه ساماندهی

1وزیر صرمت 1/12/1395ای مصوب نامه اجرایی بازاریابی شبکهبر اساس آییننماید؛ می ، مجروز 

                                                             

 . صمت، مخفف صنیت، میدن و تجارت است.1

پلمپ شدن 

زحدهه  صنفی و

 فهقد مجوز

نحو  زعترزض 

به پلمپ وزحد 

 صنفی

زندزز  زلززمهت رز 

 ز بهززرتهبی شباه

نحو  گرفتن 

مجوز کسب و 

 کهرهه  مجهز 

http://www.enamad.ir/
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 شود که اوالً قصد فعالیت در فضرای مجرازی داشرته و وبای به متقاضی داده میبازاریابی شبکه

برابرر  دوم اینکره ؛(7م  5اندازی کرده باشد )بند ت کمیته نظارت راهسچك لیطبق سایت خود را 

طرح سوددهی ارائه شده از سوی متقاضی، پرداخت هرگونه حق کمیسریون یرا پراداش صررفاً برر 

(؛ امرر اخیرر 9م  3)بنرد  اساس فروش محصول شرکت باشرد، نره جرذب بازاریراب و عضروگیری

1های هرمیای با شرکتهای بازاریابی شبکهرکتمهمترین تفاوت ش کراال و  اسرت؛ سروم اینکره 

در سرال توسرط  خدمت مورد عرضه باید در سبد قشر وسیعی از جامعه قرار داشته و عرفاً چند بار

(؛ به عبارت 1م  7خرید شود و مشابه آن در بازار وجود داشته باشد )بند کنندگان تجدیدِ مصرف

باشد ماننرد اقرالم خروراکی؛ هردف از شررط « مصرفی تند گردش»د عرضه ردیگر باید کاالی مو

 ون براسراس فرروش باشرد، نره عضروگیری؛ چهرارم اینکرهاخیر این است که دریافت حق کمیسی

نامره دبیرخانره کمیتره نظرارت نسربت بره ثبرت داکثر ظرف سه ماه از تاری  معرفیمتقاضی باید ح

مجوز اخیر به اشخاص حقیقی و اشخاص حقوقی غیرر  شرکت سهامی خاص اقدام نماید؛ بنابراین

ای باید واحد تولیردی شرکت بازاریابی شبکه پنجم اینکهشود؛ از شرکت سهامی خاص اعطا نمی

پرس از تکمیرل مردارک توسرط (؛ 8مراده  6بند برداری به نام خود داشته باشد )دارای پروانه بهره

روز نسبت به صدور و تسلیم پروانه کسب به متقاضی، اتحادیه موظف است حداکثر ظرف پانزده 

 .ای اقدام کندهمراه نماد بازاریابی شبکه

منظرور از مشراغل یرا »: قانون ساماندهی و حمایت از مشااغل خاانگی 2مطابق مراده  -24

در فضای  خانواده یتوسط عضو یا اعضاهایی است که آن دسته از فعالیتکسب و کار خانگی، 

بدون مزاحمت و ایجاد اخالل در آرامرش واحردهای  ،رح کسب و کاردر قالب یك ط مسکونی

از  خارجو منجر به تولید خدمت و یا کاالی قابل عرضه به بازار  گیردمسکونی همجوار شکل می

                                                             
تأسیس، قبولِ نمایندگی و عضوگیری در بنگاه، »قانون مجازات اخاللگران نظام اقتصادی کشور.  1برابر بند ز ماده  -1

روه به منظور کسب درآمد ناشی از افزایش اعضاء به نحوی که اعضرا زدیردی زهرت کسرب موسسه، شرکت یا گ
 شود.زرم محسوب می« منفیت، افراد دیگری را زذب نموده و توسیه زنجیره یا شبکه انسانی تداوم یابد

مفهوم مشهغل 

ته کسب و کهر 

 خهنگی



 

 

 

 

 

 

 

 

 دومفصل از صفحه چند 

 حقوق قراردادها
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سایر قراین و شواهد حاکی از رابطه کارگری و کارفرمایی باشد، قرارداد  یامحتوای قرارداد 

ممکن البته باشد؛  شراکتوان آن محسوب شده و تابع قانون کار است ولو عن اخیر، قرارداد کار

1اثباتِ  ربااست  ن عنوان قرارداد ؛ به عبارت دیگر چوقرار گیردموضوع اخیر به عهده کارگر  

هر قرارداد را اثبات عهده کارگر است که با ارائه دالیل و مدارک، خالف ظا رب ،است شراکت

  کند.

در یك  موالًاگرچه مع عقد است؛انعقاد ز تابع هدف ما ا معموالً ،نحوه نگارش قرارداد -13

ترین قیمت با کم وترین زمان بر این است که در کوتاه خریدار تمایل طبیعی ،دادرقرا

ولی جمع هر سه مطلوب اخیر دشوار بوده و باید بر  را خریداری کندترین کاالی ممکن کیفیت

، با د؛ به عنوان مثالاساس اولویت بندی عمل کرد، زیرا هر سه عامل اخیر بر روی هم موثر هستن

 .ترشود و زمان تحویل کاال طوالنیمعموال کیفیت کم میکاهش قیمت، 

 

 

 

 

 

 

 

، اطالعات الزم جمع آوری شود تا در جلسه بهتر است پیش از مذاکرهدر صورت امکان،  -14

الزم  عالوه بر این،؛ باشیمواکنش مناسبی داشته  ،طرف مقابل مذاکره نسبت به پیشنهادهای احتمالی

پس از ؛ همچنین ه باشیممتعدد داشت (alternativeهای )ها و جایگزینگزینه ،اکراتاست در مذ

و در  کردهنویسی از قرارداد تهیه داد، بهتر است پیشرجمع آوری اطالعات الزم جهت تنظیم قرا

                                                             

 بار اثبات دعوی  آوردن دلیل( با مدعی است و مدعی شخصی است که اظهار او خالف اصل یا ظاهر است..  1

 قرارداد

 محصول 

 قیمت زمان

توجه به  لزوم

هدف زز زنعقهد 

 قرزردزد

آور  جمع

زطالعهت الزم 

جه  تهیه 

نوتس پیش

 قرزردزد
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1نعقاد عقد با پیش نویس حاضر شویمجلسه حضوری جهت ا نویس این است که ؛ الزمه تنظیم پیش

زنی هر یك از طرفین و اف اصلی طرفین از انعقاد قرارداد، قدرت اقتصادی و چانهاز اهد اوالً

ثانیاً بدانیم برای تنظیم هر  ها تا حدودی اطالع داشته باشیم، به ویژه خطوط قرمز آنانتظارات متقابل

 ها را جمع آوری نماییم.ماده از قرارداد به چه اطالعاتی نیاز داریم و آن

 آن مواد عناوین و یس قراردادنوپیش ظاهری شکل

 قرارداد عنوان

 قرارداد طرفین: 1ماده 

 قرارداد موضوع: 2ماده 

 مبل  قرارداد و نحوه پرداخت آن: 3ماده 

 : مشخصات کاال و نحوه تسلیم آن4ماده 

 اول طرف : تعهدات5ماده 

 دوم طرف : تعهدات6ماده 

 (قاهره قوه) ماژور فورس: 7ماده 

 همتفرق شرایط: 8ماده 

 اجراهاضمانت: 9ماده 

                                                             

توانیرد از طررف مقابرل نویس قرارداد از سوی شما تنظیم شود؛ مریکه پیش . اصرار بر این امر نداشته باشید 1

نویس پیشنهادی را پیش از زلسه مذاکره برای شما ارسال نماید تا شما ضمن داشتن فرصت بخواهید تا پیش

کافی زهت ویرایش قرارداد، با آمادگی کامل از انتظارات طرف در زلسه حاضرر شروید؛ بره ویرژه اینکره در 

های زمانی یا غیره، توان تنظریم پریش نرویس را ری از موارد ممکن است طرف مقابل به دلیل محدودیتبسیا

نرویس را نویس را کند از شما درخواست تهیه پریشنداشته باشد و بدون اینکه احساس تحمیل یکجانبه پیش

 ه کنید.نویس را تهیه و در زلسه مذاکره آن را ارائنماید که در این صورت بهتر است پیش
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 قرارداد انحالل از پس آثار: 10ماده 

 و شیوه ابالغ اقامتگاه: 11ماده 

 اختالفات فصل و حل:12ماده 

 هاپیوست و ضمایم: 13ماده 

 قرارداد امضای و هانسخه تعداد: 14ماده 

 صاحبان امضای مجاز مدیر حقوقی مدیر مالی مسئول انبار کنندهدرخواست

حرداقل بایرد پرنج مطلرب زیرر  جلسره خروب،نامه یرا صرورتداد، تعهدرتنظیم یك قرا برای -15

  مشخص شود:

 متعهد کیست؟ -اول

 ذینفع تعهد کیست؟ -دوم

 وضوع تعهد چیست و با چه کیفیتی باید اجرا شود؟م -سوم

 ؟مدت تعهد چقدر است -چهارم

 ت اجرای نقض تعهد چیست؟ضمان -پنجم

 ای از یک تعهدنامه:نمونه

در بنگاه  10/12/1396ای به تاری  در جلسه 5/6/1396مور   24378پیرو مبایعه نامه شماره  

 مشاور امالک آریا، فروشنده و خریدار به نحو زیر توافق نمودند:

 گردیدمتعهد  10/05/1365متولد  0079353602به شماره ملی  مجتبی اشراقیآقای فروشنده  

 383دفترخانه اسناد رسمی در  12تا ساعت  حداکثر 22/2/1397 روز شنبه مور  در

 تنظیم سند رسمینسبت به حاضر شده و با در دست داشتن کلیه اسناد و مدارک الزم  تهران

ثبتی تهران به  11اصلی واقع در بخش  48فرعی از  1824شش دانگ پالک ثبتی  انتقال قطعی

پنج وتژگی 

مهم در تنظیم 

 تعهدنهمه
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واقع در تهران، خیابان  عرفی آن،قانونی و  کلیه توابع و ملحقات با همراهمتر مربع  250مساحت 

به نام  1766652487به کد پستی  291شریعتی، رو به روی حسینیه ارشاد، کوچه هدیه، پالک 

متقابالً خریدار نیز  قدام نماید؛ا 0086330802به شماره ملی  پورعلی همتیآقای خریدار 

ثمن معامله در قالب چك  الباقی با در دست داشتن کلیه مدارک الزم )از جمله متعهد گردید که

جهت تنظیم سند رسمی و تحویل چك بانکی  در زمان و مکان فوق (بانکی در وجه فروشنده

مکلف  یکی از طرفین به تعهد خویش عمل ننماید،در صورتی که به هر دلیلی،  ؛حاضر شود

روزانه مبلغ یک میلیون تومان به عنوان خسارت  است عالوه بر اجرای اصل تعهد،

به طرف مقابل پرداخت نماید؛ در صورتی که ذینفع تعهد نخواهد که طرف متخلف را به  تأخیر

درصد مبلغ قرارداد  30قرارداد را فسخ نموده و تواند اجرای اصل تعهد ملزم کند، می

 ؛ از طرف مقابل مطالبه نمایدرا به عنوان خسارت عدم انجام تعهد 

ت زمان الین روز پس از تعطیی مواجه شود اوللدر صورتی که روز اجرای تعهد با تعطی -تبصره

 .ستاقی ابه قوت خویش ب نامه و توافق حاضرمبایعهاجرای تعهد محسوب شده و سایر شرایط 

وارد قرارداد با شخص دیگری  (یا نماینده )نظیر مذاکره کننده شخصی گاه بر اساس اعتبارِ -16

که به لحاظ ماست، درحالی بحسا ر اینکه آن شخص مذاکره کننده طرفصوشویم به تمی

شرکت  خرد اصوالًشرکتی از شما کاالیی میاگر  ،وی تعهدی ندارد؛ به عنوان مثال ،حقوقی

تی ندارند و فروشنده تنها یعمده( و یا مدیران مسوول سهامدار و سهامداران )ولو مسوول است

ومی دیوان عدالت هیأت عم 19/5/1400 -1360)رمی  تواند علیه شرکت طرح دعوی کردهمی

1اموال متعلق به شرکت را توقیف کند، صرفاًو  عمومی( ت متعلق به بنابراین اگر ساختمان شرک 

                                                             
. البته اصل عدم مسئولیت مدیران مصون از استثناء نمانده است؛ به عنوان مثال مدیر امضاکننده چک مسرئول  1

پرداخت وزه آن است اگرچه چک از حساب شرکت صادر شده است و اموال خریداری شده در رابعه با آن 
چنرین حقوق اسناد تجراری(؛ هرم چک، به مالکیت شرکت درآمده است، نه مدیر  رزوع کنید به فصل سوم:

طرف قرزردزد 

 رز گم نانید
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شود ملك اخیر بابت بدهی شرکت قابل تاجر محسوب میمس صرفاً سهامداران است و شرکت

ا که است؛ به این معن دادرتضامنی در قرامسوولیت درج شرط توقیف نیست؛ راه حل چالش اخیر، 

شرکت( را به ) های خریدارلیه تعهدات و مسوولیتکداد، رمدیر یا سهامدار عمده با امضای قرا

بابت کلیه مطالبات خود به هر یك  دتواننحو تضامنی ضمانت کند؛ در این صورت فروشنده می

1 ها مراجعه کند.از خریدار یا ضامن  

طراف قرارداد مساوی است با سرشکن شدن زیرا تعدد ا ،به تعدد اطراف قرارداد توجه کنید -17

تواند کل بهای معامله حقوق و تعهدات؛ به عنوان مثال اگر خریداران دو نفر باشند، فروشنده نمی

ها مطالبه کند زیرا تعهد خریداران مشترک است مگر اینکه فروشنده در قرارداد را از یکی از آن

ن اگر فروشنده فوت کرده و ورثه متعدد علیه خریداران شرط مسوولیت تضامنی کند؛ همچنی

باقی مانده معامله را به یکی از ورثه )نظیر پسر بزرگتر یا مادر یا  داشته باشد، خریدار نباید بهایِ

2همسر وی( بدهد بلکه باید مطابق گواهی حصر وراثت به همه ورثه  االرث، به نسبت سهم

مسوول است و ممکن است ناچار شود پرداخت نماید؛ در غیراینصورت در برابر سایر ورثه 

 ورثه را پرداخت کند. سایرمجدداً قدرالسهم 

                                                                                                                                                        
است در خصوص مالیات که مدیران تحت شرایعی با شرکت در قبال سازمان امور مالیاتی مسئولیت تضامنی 

 های اخیر زنبه استثنایی دارند.دارند  رزوع کنید به فصل ششم: حقوق مالیات(؛ لیکن مثال
مازاد بر طلب، چند برار طلرب خرویش را وصرول تواند . مسئولیت تضامنی به این مینا نیست که طلبکار می1

تواند علیه همه متیهدین طرح دعوی کرده نماید بلکه به این مینا است که طلبکار چند حق معالبه دارد و می

ها را محکوم کند و طلب خویش را از اموال هر یک از محکومین به دلخواه خویش وصول نماید لریکن و آن

 حق مرازیه به سایر متیهدین را ندارد.به محض وصول کامل طلب خویش، 

کند در مقابرل هرر مردعی وراثتری بدهکاری که بدهی خویش را براساس گواهی حصر وراثت پرداخت می .2

قانون تصدیق انحصار وراثت(؛ بنابراین اگر شخصی ززء ورثه باشد ولی  5شود  ماده الذمه محسوب میبرئ

تواند به اشخاصی مرازیه کند که مِن غیر حق وزوه د صرفاً میاسم او در گواهی حصر وراثت درج نشده باش

 اند و بدهکار مسئولیتی ندارد.را از بدهکار دریافت کرده

لزوم توجه به 

تعدد زطرزف 

 قرزردزد
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کند که موجب گمراهی ای استفاده میگاهی طرف قرارداد از عناوین ثبت شده یا نشده -18

شود؛ به عنوان مثال مشخص نیست که آژانس مسافرتی آسمان طرف مقابل به ماهیت وی می

ابراین الزم است به نحو شفاف در این خصوص تعیین و شخص حقوقی است یا حقیقی؟ بن

؛ توضیح آنکه طرف قرارداد یا شخص حقیقی است یا حقوقی؛ اگر شخص حقوقی تکلیف شود

توانید از سایت است باید شناسه ملی داشته و در قرارداد درج شود )برای بررسی امر اخیر می

www.ilenc.ir  استعالم بگیرید( در غیراینصورت طرف قرارداد شخص حقیقی بوده و باید

 ملی وی در قرارداد درج شود. شماره

منشاء اثر است؛ بنابراین باید به  مالیو  حقوقیحقیقی یا حقوقی بودن طرف قرارداد به لحاظ  -19

م پرداخت بدهی از طرف قرارداد توجه نمود؛ به عنوان مثال در صورت عدحقیقی یا حقوقی ماهیت 

منتفی است و مدیرعامل شرکت را نیز  وقی، امکان بازداشت و حبس موضوعاًسوی شخص حق

تواند شرط مسوولیت حل مشکل اخیر میالبته راه؛ توان اصوالً بابت بدهی شرکت حبس نمودنمی

در  جعه وتضامنی مدیر امضاءکننده قرارداد با شرکت باشد تا بتوان به اموال شخصی مدیر هم مرا

علیه( را نمود؛ در فرضی که ، تقاضای حبس مدیر )محکومبدهکار صورت عدم دسترسی به اموال

توانیم انتخاب کنیم که با شرکت به عنوان امکان درج شرط مسوولیت تضامنی وجود ندارد و فقط می

 شخص حقوقی معتبرتوان گفت که شخص حقوقی طرف شویم یا با شخص حقیقی، به طور کلی می

؛ زیرا شخص حقوقی از دوام بیشتری برخوردار است و فوت یك بهتر است از شخص حقیقی معتبر

جایی وجه یا اموال برای فرار از دین در همچنین جابه؛ گرددسهامدار یا مدیر موجب زوال آن نمی

 اعتبار بهترشخص حقیقی بیدر مقابل ای نبوده و عمالً متصور نیست؛ یك شرکت معتبر کار ساده

توان تقاضای ؛ زیرا در صورت فقدان اموال جهت وصول طلب میاعتباراست از شخص حقوقی بی

1قیقی را نمودعلیه ححبس محکوم قرارداد با شخص حقوقی امکان  انعقاددر حالیکه در صورت  

                                                             

( قرانون 3علیه، کمتر از هجده سال داشته باشد، امکان حربس وی بره اسرتناد مراده  . در مواردی که محکوم 1

اظ فقدان اهلیت از مداخله در اموال ممنوع بوده و به لح ازیر ؛های مالی ممکن نیستنحوه ازرای محکومیت

زستفهد  زز 

نهم ته عالم  

تجهر  به 

جه  نهم 

 خهنوزدگی

ر حقوقی ته آثه

حقیقی بودن 

 طرف قرزردزد

http://www.ilenc.ir/
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حبس شخص حقوقی منتفی بوده و ممکن است شخص حقیقی ذینفع پشت این شخصیت حقوقی 

1پنهان شود به حقیقی یا حقوقی بودن  ،لزوم کسر مالیات در زمان پرداختگاه مالیاتی نیز، از منظر  ؛

مشاور حقوقی که کارمند وی نیست وکیل یا اگر شرکتی به یك  ،شخص وابسته است؛ به عنوان مثال

المشاوره پرداخت کند باید طبق )یعنی رابطه طرفین مشمول قانون کار نیست( مبلغی به عنوان حق

                                                                                                                                                        

اداره حقروقی  21/12/1400مورخ  1654/1400/7کند  نظریه مشورتی شماره وصف ممتنع بر وی صدق نمی

علیه  ولی یا قیم( هم وزود ندارد زیررا اساسراً طررف بدیهی است امکان حبس نماینده محکوم قوه قضائیه(؛

صادر نشده است؛ بنابراین بهتر است در مواردی که طرف قرارداد فاقد اهلیت  اوقرارداد نبوده و حکمی علیه 

 شرط مسئولیت تضامنی شود.کند، را امضاء می قرارداد که است علیه نماینده وی

. یک تفاوت مهمِ حقوقیِ دیگر بین شخص حقیقی و حقوقی در خصوص عدم پذیرش اعسرار از شرخص  1

ن یک میلیارد از دیگری طلب داشته باشم برای طرح دعوی علیه بردهکار حقوقی است؛ توضیح اینکه، اگر م

میلیون تومان به عنوان هزینه دادرسی پرداخت کنم  سه و نیم درصد خواسرته( و در صرورت  35باید حدود 

توانم تقاضای اعسار از هزینه دادرسری کرنم یینری موقتراً هزینره را ای ، میعدم توانایی پرداخت چنین هزینه

داخته و پس از وصول طلب این هزینه را پرداخت کنم؛ فرض اخیر در معالبه مهریه رایج است که زوزره نپر

طلب سنگینی از زوج دارد ولی توانایی پرداخت هزینه دادرسی آن را میموالً نردارد؛ همچنرین ممکرن اسرت 

حردود چهرار و  شخصی من را به پرداخت وزهی محکوم کند در این صورت من برای اعتراض به رای باید

توانم تقاضای اعسار کرنم؛ نیم درصد خواسته، هزینه تجدیدنظرخواهی بپردازم که در صورت عدم توانایی می

به تقاضای اعسرار دهرد ترا بردهی تواند از پرداخت یکجای محکومهمچنین پس از قعییت رای، بدهکار می

بره آن نبروده و در خصروص سرایر تقسیط گردد که نمونه بارز آن در خصوص مهریه است اگرچه محردود 

به(؛ ولی امکان درخواست اعسار از سوی شخص شود تقاضای تقسیط نمود  اعسار از محکومها هم میبدهی

-بره، شررکت یرا موسسرهحقوقی وزود ندارد و در صورت عدم توانایی پرداخت هزینه دادرسی یرا محکروم

تفاوت آن با اعسار این است که ورشکستگی  غیرتجاری ناچار است تقاضای ورشکستگی نماید که مهمترین

گردد و شرکت را وارد مرحله تصفیه کرده و فیالیت زدیرد در قالرب آن شررکت موزب انحالل شرکت می

توانند استفاده کنند و این به نفرع شخصری دیگر ممکن نیست؛ بنابراین اشخاص حقوقی از مزیت اعسار نمی

نکه اعسار موزب طوالنی شدن فرایند دادرسی است و گاه بدهکار است که از شرکت طلبکار است؛ به ویژه ای

 از این راه به دنبال اذیت کردن طلبکار است.



 

 

 

 

 

 

 

 

 سومفصل صفحه از چند 

 هاحقوق شرکت
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دستورالعمل  15ها به یکدیگر، ماده از تبدیل شرکت ناشیجهت جلوگیری از تقلب  -14
سال از  2شرکت تبدیل شده حداقل پس از گذشت مدت »چنین مقرر کرده است: اخیر 

تواند با رعایت مقررات این دستورالعمل درخواست مجدد تبدیل به تاری  ثبت تبدیل، می
 «. را داشته باشدها سایر شرکت

 هایمقایسه و تفاوت
شرکت سهامی 

 خاص
شرکت با مسئولیت 

 محدود

 2 3 حداقل تعداد شرکا

 گذاری آورده غیرنقدتشریفات ارزش
ضرورت جلب نظر 
کارشناس رسمی 

 دادگستری
 ندارد

 اصوالً ندارد دارد البدللزوم وجود بازرس اصلی و علی

 تواند تك مدیر باشد(ندارد )می اردد لزوم وجود هیأت مدیره و مدیرعامل

 ندارد دارد لزوم تشکیل مجمع و حدنصاب تشکیل

 ندارد دارد لزوم نشر آگهی برای دعوت

های مالی به لزوم تصویب صورت
 صورت ساالنه

 ندارد دارد

 ندارد دارد لزوم تجدید انتخاب ساالنه بازرس

 حداقللزوم تجدید انتخاب هیأت مدیره 
 بارهر دو سال یک

 ندارد دارد

 دارد لزوم واریز سرمایه به حساب بانکی
ندارد )سرمایه ممکن است 

 صوری باشد(

 ندارد دارد تشریفات کاهش و افزایش سرمایه

 ندارد دارد ممنوعیت رقابت مدیران با شرکت

ممنوعیت یا محدودیت معامله با شرکت 
 از سوی بازرس و مدیران

 ندارد دارد

شرکت از سوی  ممنوعیت مخذ وام از
 مدیران یا تضمین دین مدیر توسط شرکت

 ندارد دارد

محدودت  تبدتل 

مجدد شرک  

 تبدتل شد  
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محدود کردن اختیارات مدیران در برابر 
 ثالثاشخاص 

 ممکن است ممکن نیست

 ضمانت اجرای کیفری
مفصل و زیادی 

 دارد
 محدود و کمی دارد

 ندارد دارد لزوم سپردن سهام وثیقه از سوی مدیران

دی به ممنوعیت برخی از اشخاص از تص
 سمت بازرس و مدیریت

 اصوالً ندارد دارد

یکی از چه میزان سهام برای کنترل یک شرکت و مدیریت آن الزم است؟  -15

ها اختیار مدیریت شرکت است؛ به همین دلیل تعداد سهامی که موضوعات بسیار مهم در شرکت

( یا اکثریت هیات یك مدیر داشته باشد )سهام مدیریتی ،باعث شود سهامدار در هیات مدیره

مدیره را در اختیار بگیرد )سهام کنترلی( از ارزش بسیار زیادی برخوردار است و چه بسا تنها 

تغییر و جا به جایی یك سهم موجب تحقق این امر شده و یا برعکس چنین وصفی را از سهام 

ه ویژه اینکه سلب کند؛ بنابراین دانستن میزان سهام الزم برای مدیریت شرکت امر مهمی است؛ ب

درصد سهام یك  51پندارند که صرف داشتن عموم مردم و حتی برخی از کارشناسان چنین می

مدیره آن شرکت است که این امر پندار شرکت به معنای داشتن کنترل و تعیین اکثریت هیات

 غلطی است که در ادامه به آن پرداخته خواهد شد.

کرد که تعداد سهام یا شریك الزم جهت اتخاذ تصمیم در در ابتدا باید به این موضوع اشاره  -16

ها، بسته به نوع شرکت و نوع تصمیم متفاوت است و پیش از تعیین تعداد شریك و سهام شرکت

 گیری، باید نوع شرکت را لحاظ نمود. الزم جهت تصمیم

ه تعداد سرمایه مهم است، ن عام یا خاص(، اصوالً یاعم از سهام) های سهامیدر شرکت -17

 5 دار باشد ولی کنترل شرکت در اختیار صرفاًمچه بسا شرکتی دارای هزار سها ؛دارانسهام

های تعاونی دارد، برخالف شرکت هامی، هر سهم یك رمیهای سزیرا در شرکت دار باشد؛سهام

ار دهر سهام بنابراین و اصوالً از میزان سهامش( فقط یك رمی دارد؛نظر دار)صرفکه هر سهام

 حق رمی بیشتری دارد. در شرکت سهامی که سهامش بیشتر باشد، 

میززن سههم 

الزم برز  کنترل 

 شرک 

تفهوت سههم 

موثر در 

هه  شرک 

 مختلف

زهمی  سرمهته 

هه  در شرک 

 سههمی
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دار سود دریافتی سهام بیشتر باشد به همان نسبت مالکیت وسهامدار تعداد سهام  هر چقدر -18

گاه الزم است که میزان سهام  ،رمی گیری و تصویب موضوعات خصوصاست منتها در  بیشتر

که در نوشتار  موضوع تصویب شود تا آن خاصی برسد اران به نصاب و درصدگروهی از سهامد

 ،های سهامیبه عنوان مثال در شرکت شود؛یاد می سهام موثرمیزان سهام، به عنوان حاضر، از آن 

 بنابراین العاده است؛ضر در مجمع عمومی فوقانحالل شرکت مستلزم اکثریت دو سوم آراء حا

سهم باشد برای تصویب انحالل  999شرکت دارای داران در مجمع حاضر باشند و اگر همه سهام

درصد صاحبان سرمایه؛  67 در حدود یهم باید اعالم موافقت نمایند یعنس 666شرکت  صاحبان 

تواند سهم کافی نبوده و فقط یك سهم می 665دهد که داشتن ان میشمثال اخیر به خوبی ن

 به کلی تغییر دهد.داران را سرنوشت شرکت و سهام

مالک قرار داد ها را های سهامی باید تعداد سهامرای بررسی احراز اکثریت در شرکتب -19

رد شده و گِ ،منتها جهت ساده سازی در نوشتار حاضر، میزان سهام الزم مانند مثال بند پیشین؛

به عبارت دیگر برای انحالل شرکت دو سوم صاحبان سرمایه باید  تبدیل به درصد شده است؛

 درصد. 67شود گرد کنیم می آن راگر رمی دهند که ا

 شود تصمیمات با دو سوم معتبر است یعنی اوالً های سهامی وقتی گفته میدر شرکت -20

نه کل سهام دو سوم آراء حاضر،  د ثانیاًدار باشسهامیك اینکه  وسرمایه ول دوسوم صاحبان

ه سسهم در جل 600 سهم باشد و صاحبان 900به عنوان مثال اگر کل سرمایه شرکت  ؛شرکت

 400موافقت صاحبان  العاده حضور داشته باشند برای منحل کردن شرکتمجمع عمومی فوق

سهام کل سهم حتی نیمی از  400شود که صاحبان اهده میشدر مثال اخیر م سهم کافی است؛

آراء توانند شرکت را منحل کنند چون دارای دو سوم میرا هم ندارند ولی  (مسه 900شرکت )

این  ،داران در جلسهبنابراین عدم مشارکت برخی از سهام سهم( در جلسه هستند؛ 600) اضرح

 دهد که تصمیمات مهمی را اتخاذ نمایند.فرصت را به اقلیت می

 

 سههم مؤثر

مالک بودن 

 تعدزد سههم

مالک بودن 

 آرزء حهضرتن
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 های سهامی سه اکثریت مهم وجود دارد: در شرکت -21

 اکثریت نسبی؛ -یك

 اکثریت مطلق؛ -دو 

 اکثریت دو سوم. -سه 

ه یا بازرس ت مدیربیشتر رمی آورد به عنوان عضو هیا هر شخصی یسبی: یعناکثریت ن -22

1شرکت انتخاب خواهد شد؛ نفر برای عضویت در  6 در مجمع عمومی عادی، به عنوان مثال 

 40رمی، آقای ب  30آقای الف  د؛شونت نامزد میسا نفر سههیأت مدیره شرکت که متشکل از 

آورد: در این رمی می 20آقای ج  رمی و 10ی، آقای ث رم 29ی، آقای ت رم 31رمی، آقای پ 

 شوند.و الف به عنوان اعضای هیأت مدیره انتخاب میصورت آقایان ب، پ 

شود اکثریت مطلق: یعنی نصف به عالوه یك؛ اگر بخواهیم آن را به درصد تبدیل کنیم می -23

درصد  51 و نیازی به کافی است هم درصد 50بیشتر از  البته روشن است که یك رمی ؛51%

 ؛ کلیه تصمیمات مجمع عمومی عادیدرصد 51گوییم از باب ساده سازی می نیست ولی صرفاً

منوط به تصویب  گیرد(ت مدیره و بازرسان که با اکثریت نسبی صورت میبه جز انتخاب هیا)

 و  های مالیتصویب صورت صاحبان سرمایه حاضر در جلسه است )مانند نصف به عالوه یك

به عنوان  تمزد بازرسان(؛ت مدیره و تعیین دسا، میزان تقسیم سود یا پاداش اعضای هینامهتراز

2شرکتی هزار سهم داشته باشد، رمثال اگ داشته باشند، تصویب  ران در مجمع حضودارو همه سهام

 سهم است. 501موافقت صاحبان  های مالی منوط بهصورت

                                                             
نانأ حق رأی دارد: ولی استث 10سهم دارد  10. معابق قاعده کلی هر سهم یک رأی دارد؛ بنابراین شخصی که 1

شرود؛ های هیأت مدیره میبدر تیداد صندلیدار ضر، میزان حق رأی هر سهامدر انتخاب اعضای هیأت مدیره
 30دار اخیرر های هیأت مدیره سه نفر باشد، سرهامسهم داشته باشد و تیداد صندلی 10بنابراین اگر شخصی 
های خویش را تواند حق رأی خود را به یک نامزد عضویت در هیأت مدیره بدهد یا رأیحق رأی دارد که می

 تقسیم کند.به نسبت دلخواه میان نامزدها 
. گفتنی است ارزش اسمی هر سهم با هم مساوی هستند، یینی اگر سرمایه شرکت صد هزار تومران باشرد و 2

 شرکت هزار سهم داشته باشد ارزش اسمی هر سهم صد تومان است.

 زنوزع زکثرت 

 زکثرت  نسبی

 رت  مطلقزکث
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ا رمی صاحبان دو سوم سهام بالعاده مع عمومی فوقوم: کلیه تصمیمات مجاکثریت دو س -24

درصد  67داشتن  ،ترین تصمیمات شرکتبنابراین برای اتخاذ مهم جلسه معتبر است؛ حاضر در

 سهام شرکت کافی است.

1انواع مجامع -25  اکثریت رمی گیری حد نصاب تشکیل 2هاصالحیت 

     
 

 موسس         

شررکت  تأسیسکلیه امور راجع به 
ه، اسررنامطرررح اس تصررویبقبیررل ز ا

، مردیران و بازرسران اولرینانتخاب 
روزنامه کثیراالنتشرار  اولین انتخاب
 شار آگهی.تجهت ان
 ت(ل.ا.ق.  82تا  74و  17)مواد 

 نوبت اول: یك دوم
 نوبت دوم: یك سوم
 نوبت سوم: یك سوم

 ت(ل.ا.ق. 75)ماده 

 
 دو سوم
 ت(ل.ا.ق. 75)ماده 

 
 العادهفوق

 سنامهتغییر اسا
 تغییر سرمایه

 انحالل شرکت
 ت(ل.ا.ق.  83)ماده 

نوبررت اول: برریش از یررك 
 دوم

نوبررت دوم: برریش از یررك 
 .ت(ل.ا.ق 84)ماده  سوم

 
 دو سوم
 ت(ل.ا.ق. 85)ماده 

        
        
 عادی         

به جزء آنچه در صالحیت  کلیه امور
 مجمع عمومی موسس یا فوق العاده

هرای تاز قبیل تصویب صور است
مالی، انتخاب مردیران و بازرسران و 

هرا، الزحمره و پراداش آنتعیین حق
تغییررررر روزنامرررره کثیراالنتشرررررار 

 های شرکتآگهی
 ل. ا. ق.ت( 86)ماده 

نوبررت اول: برریش از یررك 
 دوم

 نوبت دوم: هر عده
 ت(ل.ا.ق. 87)ماده 

نصف به عالوه یك مگرر در 
خصوص انتخراب مردیران و 

نسرربی بازرسران کرره اکثریرت 
 (88)ماده  مالک است

                                                             
دار حق حضور دارد ( و اصوالً هر سهام72داران است  ماده مجامع عمومی شرکت سهامی، متشکل از سهام. 1

 ل.ا.ق.ت(. 75تبصره ماده   رک
هرا وزرود دارد؛ بنرابراین اگرچره منظور از صالحیت مجامع، اموری است که امکان طرح و تصویب در آن .2

داران هستند ولی چون حد نصاب تشکیل و رأی گیری هر یرک متفراوت اسرت تمام مجامع متشکل از سهام
 صالحیت مجمع باشد. گیری در مجمع در صورتی میتبر است که آن موضوع درتصمیم

 زکثرت  خهص
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خویش را از دست مجمع عمومی موسس، موضوعیت شرکت، دیگر  تأسیسپس از  -26

؛ به شودمی پیگیریالعاده مجمع عمومی عادی و فوق از طریق دو دهد و کلیه امور شرکتمی

تغییر سرمایه و خصوص موضوع تغییر اساسنامه، در العاده صرفاًاین نحو که مجمع عمومی فوق

است، به  یعاد یایر موضوعات در صالحیت مجمع عمومالل شرکت صالحیت دارد و سانح

1شود مجمع عمومی عادی، صالحیت عامل گفته میلیهمین د العاده و مجمع عمومی فوق 

2صالحیت خاص  دارد. 

مجمع عمومی عادی بر دو قسم است: مجمع عمومی عادی به طور سالیانه که هر سال در  -27

العاده که در فوق ردر مقابل مجمع عمومی عادی به طو شود واساسنامه تشکیل میموعد مقرر در 

3شود؛موارد لزوم خارج از موعد مقرر در اساسنامه تشکیل می دو مجمع بنابراین تنها تفاوت این  

به همین دلیل مجمع عمومی  ندارند؛از حیث صالحیت تفاوتی است و  زمان تشکیلاز لحاظ 

های مالی، نسبت به سایر اموری که در صالحیت واند عالوه بر تصویب صورتتعادی سالیانه می

مجمع عمومی عادی است مانند انتخاب مدیران نیز اتخاذ تصمیم کند و یا مجمع عمومی عادی به 

 یمجمع عمومی عاد های مالی اقدام نماید؛ اماتواند نسبت به تصویب صورتالعاده میطور فوق

به  چرا که مجمع نخست صرفاً اشتباه گرفت العادهفوقی منباید با مجمع عمو العاده رابه طور فوق

 یث صالحیت؛ بنابراین در مجمع عموملحاظ زمانی فوق العاده است در حالیکه مجمع دوم از حی

همان تصمیماتی قابل اتخاذ  توان اساسنامه را تغییر داد بلکه صرفاًنمی ،العادهعادی به طور فوق

 حیت مجمع عمومی عادی باشد.در صال که است

                                                             

تواند نسبت به کلیه امور شرکت به (: مجمع عمومی عادی می1347الیحه اصالحی قانون تجارت   86ماده . 1

 ززء آنچه در صالحیت مجمع عمومی موسس و فوق الیاده است تصمیم بگیرد.

در سررمایه شررکت یرا  (: هر گونه تغییر در مواد اساسنامه یرا1347الیحه اصالحی قانون تجارت   83. ماده 2

 الیاده است.انحالل شرکت قبل از موعد منحصراً در صالحیت مجمع عمومی فوق

اگر مجمع عمومی عادی سالیانه در موعد مقرر دعوت شده ولی به حد نصاب الزم نرسرد و مجمرع بررای . 3

راسرتای  شرود زیررا مجمرع دوم درمحسوب مری سالیانهنوبت دوم دعوت شود باز هم مجمع عمومی عادی 

 مجمع اول است.

صالحی  

 مجهمع

تفهوت مجمع 

عمومی 

زلعهد  به فوق

مجمع عمومی 

عهد  به طور 

 زلعهد فوق
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های سهامی داشتن اکثریت سهام کافی نیست بلکه باید ابتدا مجمع عمومی را با در شرکت -28

گیری پس از آن، اکثریت الزم برای تصمیمها و تشریفات الزم تشکیل داد و به حد نصابتوجه 

هامی به منزله شرکت س درصد سهام یك 67یا  51شتن را مدنظر قرار داد؛ بنابراین اگرچه دا

العاده عادی و فوق زم جهت اتخاذ تصمیم در مجمع عمومیلق یا اکثریت الداشتن اکثریت مط

است ولی کافی نیست زیرا ممکن است صاحبان اکثریت سرمایه به چند دلیل، قدرت کنترل 

 .که در ادامه به آن پرداخته شده است شرکت را نداشته باشند

الیحه اصالحی  101أت رئیسه مجامع عمومی: مطابق ماده یکان تشکیل هدلیل اول: عدم ام -29

ت رئیسه باشد و هیأت رئیسه هیا دارایشود مگر اینکه قانون تجارت هیچ مجمعی تشکیل نمی

اخیر متشکل از چهار نفر است: یك رئیس، دو ناظر و یك منشی که طبق قسمت اخیر ماده، 

بنابراین اگر شخصی  دار باشند؛باید سهام نفر دیگر الزاماً دار نباشد ولی سهتواند سهاممنشی می

ندارد و  در ظاهررا درصد سهام یك شرکت را داشته باشد توانایی تشکیل هیأت رئیسه  97

توانند سه درصد سهام را دارند می یك تنها یك درصد سهام و مجموعاً شرکای دیگر که هر

و )با دعوت از طریق نشرآگهی( را در نوبت دوم  عادی هیأت رئیسه تشکیل داده و مجمع عمومی

که عدد حالیتصمیم کنند؛ بنابراین دردرصدی تشکیل داده و اتخاذ  97دار بدون حضور سهام

داران هم اهمیت پیدا کرده و تعداد سهام ،رداهمیتی ندارد، استثنائأ در این مو داران اصوالًسهام

خویش را در حین تأسیس به نام دو نفر دیگر  قسمتی از سهام ،درصد 97بهتر بود سهامدار 

1؛دار برای تشکیل مجمع محقق شودکه شرط وجود حداقل سه سهام نموددریافت می البته در  

شرکت هم این امکان وجود  تأسیس، محدودیتی نداشته باشد، پس از صورتی که انتقال سهام

                                                             
هرا در چنین مواردی بهتر است سهامدار اصلی از اشخاصی که سهام را صرفاً زهت حل مشکل اخیر به آن.  1

وکالت رسمی زامع بالعزل بگیرد تا در صورت بروز اخرتالف، اختیرار نامه عادی و صلحواگذار کرده است، 
 های اخیر از دست او خارج نشود.سهام

عدم کفهت  

سههم  51%

برز  کنترل 

 شرک 

لزوم تشایل 
هیأت رئیسه 

 (101)مهد  
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1ریقوق اسناد تجاشرح ح -مبحث اول  

ها استفاده شود که در تجارت از آناسناد تجاری در معنای عام به کلیه اسنادی گفته می -1

2شود؛ مانند قبض انبارمی سفته و برات است  محدود به چك، اما سند تجاری در معنای خاص، ؛

 که هر سه سند اخیر بیانگر تعهد صادرکننده سند به پرداخت مبلغی پول در وجه دارنده آن است

شود؛ البته گاه از اسناد تجاری جهت تضمین استفاده می عنوان وسیله پرداخت از آنو معموالً به

 گردد.و تحصیل اعتبار هم استفاده می

شوند زیرا چك و برات معموالً سه طرف دارند و نوعی دستور پرداخت محسوب می -2

 دارنده پرداخت نماید؛دهد که مبل  آن را در وجه صادرکننده به شخص دیگری دستور می

دار و شد و صادرکننده برای صدور سند وعدهدرگذشته چك لزوماً سند حال محسوب می

اشخاص مبادرت به صدور چك  نمود ولی در عمل،برات استفاده می تحصیل اعتبار باید از

و  قانون صدور چك( 3)ماده  گذار نیز عرف اخیر را پذیرفتدار نموده و در نهایت قانونوعده

عمالً برات از رواج افتاده و کمتر در مبادالت داخلی به  دار،اکنون با امکان صدور چك وعدههم

3خوردچشم می یکی صادرکننده و دیگری دارنده،  طرف اصلی است؛ 2در مقابل سفته دارای  ؛

                                                             
اصالح شده  1400و  1397 ،1382 ،1372های بار در سال ارچهاست که تا کنون  1355. قانون صدور چک مصوب  1

است؛ البتره برخری از اصرالحات اخیرر، صررفاً در  آخرین اصالحیهاست که شرح موزود در کتاب حاضر مبتنی بر 
 .االزرا شدن این قانون صادر شده باشندشود که پس از الزمهایی اعمال میخصوص دسته چک

 دهد و بیانگر مالکیت صاحب قبض بر کاالهای موزود در انبار است.به صاحب کاال می. رسیدی است که صاحب انبار 2

 نمود که صادرکننده بایرد در زمران صردور چرک،گذار تاکید میقانون 1355. در قانون صدور چک مصوب 3
ر پا را فراتر 1372میادل مبلغ چک در حساب خود موزودی یا اعتبار داشته باشد و حتی در اصالحات سال 

دار را زرم تلقی نمود ولی ازبار قانونی اخیر تأثیری در عرف تجاری نداشرت و گذاشته و صدور چک وعده
صدور چک  1382گذار در اصالحات سال لذا قانون نموند،دار میمردم همچنان مبادرت به صدور چک وعده

ک  نره لزومراً تراریخ صردور( در چر منردرجدار را پذیرفته و مقرر داشت که صادرکننده باید در تاریخ وعده
مکررر قرانون  3 مراده  چک را پیش از موعد پرداخرت نمایرد نبایدبانک موزودی در حساب داشته باشد و 

دار از سوی صادرکننده عمل مجرمانه تنها صدور چک وعدهنه ،1382 در اصالحات سال (؛1382صدور چک 
گذار از دارنده حمایت کیفری نکرده قانون د،شود بلکه اگر چنین چکی با برگشت هم موازه شومحسوب نمی

دار گذار بابت صردور چرک وعردهقانون 1382دیگر تا پیش از سال عبارتداند؛ بهو صادرکننده را مجرم نمی
دار بدون محل را نیز زرم تلقی نکرده و دارنرده نمود ولی اینک صدور چک وعدهصادرکننده را مجازات می

 ند تا از دریافت چنین چکی خودداری نماید.کنوعی ترغیب میچک را به

هد مفهوم زسن

 تجهر 

مفهوم چک، 

سفته و برزت و 

پذترش چک 

دزر و وعد 

متروک شدن 

 برزت
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کننده آن شود یعنی صادرکننده و پرداختمحسوب می« تعهد به پرداخت» به همین دلیل نوعی

 د است.واح

شوند ها و مزایایی هستند که باعث میدارای ویژگی( سفته و برات چك،) سند تجاری -3

 مثال:عنوانبه چك یا سفته دریافت نماید؛ طلبکار ترجیح دهد از بدهکار بابت مطالبات خویش،

های پرداخت خریدار به مبل  قرارداد متعهد شده و اقساط و تاری  اگرچه در فروش ملك،

دهد بابت هر یك از اقساط از خریدار چك است ولی فروشنده معموالً ترجیح میمشخص 

تواند بر اساس قرارداِد فروشنده می بدیهی است در صورت عدم دریافت چك هم، دریافت کند؛

شود به دالیل آتی، فروش علیه خریدار طرح دعوی مطالبه وجه نماید ولی گرفتن چك باعث می

های مشترک ادامه به بررسی ویژگی تری به طلب خویش دست یابد؛ درتر و سریعبه نحو راحت

 شده که اختصاص به چك نداشته و در سفته نیز جاری است.ه سند تجاری پرداخت

 ؛در برابر برخی ایرادات و دفاعیاتمصون بودن سند تجاری  مزیت اول: -4

تبلیغات یك نمایش عهد به مت ،دریافت یك میلیارد یازا مثال یك شرکت تبلیغاتی درعنوانبه

و شرکت تولیدی نیز جهت  شودیم یمسابقه معین در حیندور زمین فوتبال ، شرکت تولیدی

تا پس از برگزاری  کندمی صادر یاردیلیمكیفقره چك  كی ،اجرای تعهدات خود به پرداخت

 لیغاتیشرکت تب اما طبق قرارداد چك اخیر وصول گردد مسابقه و نمایش تبلیغات توافق شده

چك را برگشت زده و علیه شرکت تولیدی  ،بدون انجام تعهد خویش رغم لغو مسابقه وعلی

موضوع  که چكبا اثبات این  تواندیبدیهی است که صادرکننده چك م ؛کندمیطرح دعوا 

عمل ننموده آن بوده است که دارنده به  یدعوا مرتبط با قرارداد معین و در برابر تعهد مشخص

را رد خواهد نمود اما اگر  (دعوای خواهان )دارنده چكنیز دادگاه  د دفاع کرده واز خو است

 برگشت به نسبت اخیر شخص و نماید منتقل دیگری به را چك تبلیغاتی، شرکت در همین مثال،

صادرکننده  دیگر نماید؛ وجه مطالبه دعوای طرح صادرکننده علیه و نموده اقدام چك زدن

 ،شودیثالث محسوب م ،شده که نسبت به قرارداد تبلیغات منعقد چكرنده تواند در برابر دانمی

بهتر زس  

طلباهر سند 

 تجهر  بگیرد

زصل جدزتی 

تعهد تجهر  

 زز تعهد پهته
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پرداخت بنابراین، دادگاه، صادرکننده چك را به  کند؛ به قرارداد خود با شرکت تبلیغاتی استناد

مراجعه  (تبلیغاتیبه دارنده اولیه )شرکت  بعداً تواندیوجه چك محکوم کرده و صادرکننده م

اگر چك یا سفته به شخص ثالث  در نتیجه ؛شده را بنماید اد وجه پرداختکرده و تقاضای استرد

مشروط بر  ،منتقل شود شخص ثالث در برابر ایرادات احتمالی صادرکننده در امان خواهد بود

مانند آنچه در خصوص قرارداد ) ،اینکه اوالً ایرادات صادرکننده مربوط به قرارداد پایه باشد

شود که دارنده  لبه مفاد قراردادی متوس تواندیصادرکننده نم گریدارتعببه (؛تبلیغات بیان شد

 تجاری سند در مندرج تجاری تعهد به صادرکننده ایراد ولی اگرطرف آن نبوده است  ،فعلی

 که کند اثبات صادرکننده اینکه مانند است؛مؤثر  هم ثالث برابر در حتی دفاعی چنین باشد،

صادرکننده  ویدر این صورت اساساً  ؛و نیستاعلق به مت و بوده جعلی چك روی امضای

ی هاچكاخیر در خصوص دستهچون سندی را امضا نکرده است؛ فر   شودیمحسوب نم

 متعلق به اوست، چكکسی که دسته یجابه سارقزیادی دارد که ممکن است سرقتی مصداق 

برای صاحب  ا کیفریحقوقی ی متضمن تعهد ،مبادرت به صدور چك نماید که در صورت اثبات

 ثالثگذار در صورتی از قانون ،گرید عبارت به ؛دارنده با حسن نیت باشد یاًثان ؛چك نیستدسته

که وی از وجود  داندیرا نسبت به او مؤثر نم پایه حمایت کرده و ایرادات مربوط به قرارداد

دارنده استحقاق دریافت وجه  کهنیبنابراین اگر ثالث با آگاهی از ا ؛باشد اطالعیچنین ایرادی ب

یعنی دارنده برای  تبانی،مبتنی بر  عموماً) کندیم چنین چکی را از وی دریافت ،چك را ندارد

شایسته  (،کندیبه ثالث منتقل م یصورصورت  چك را به ،خلع سالح کردن صادرکننده

ال دارنده اول به آن در قب توانستهیم دفاعیاتی را که صادرکننده حق دارد تمام و نبودهحمایت 

حسن نیت یا همان ناآگاهی  برمنتها اصل  ؛نیز استناد کند تیسوءن بااستناد کند در برابر ثالث 

1است رممکنیغالباً غ و دشوار یبر عهده صادرکننده است که امر تیثالث است و اثبات سوءن . 

                                                             

. مالک حسن نیت، زمان دریافت سند است؛ بنابراین اگر خواهان دعوی در زمران دریافرت سرند از وزرود  1

 شود. اطالع باشد و بیداً به آن پی ببرد، همچنان دارنده با حسن نیت محسوب میایراد پایه بی
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والً باید اص کهآن ضیحتو ؛ن سند تجاریمتعهدیسهولت توقیف اموال : دوم مزیت -5

 وجود با؛ و سپس اموال وی را توقیف نمود صادر بدهکارابتدا حکم قطعی مبنی بر محکومیت 

نسبت به  یوتوقیف نشود اول دادرسی اموال بدهکار  اگر درگاه طلبکار مدعی است که  ،این

از پرداخت بدهی اقدام کرده و پس از صدور حکم قطعی که ممکن جهت فرار ها انتقال آن

طلبش را از  ،دیگر بدهکار اموال در دسترسی نداشته تا طلبکار ،یك سال طول بکشد تااست 

که پیش از صدور حکم نسبت به  خواهدمی طلبکار از دادگاه گاه نیبنابرا ؛نماید وصولمحل آن 

منتها اظهار  ،منطقی است یجهتاخیر از اگرچه درخواست  ؛توقیف اموال بدهکار اقدام نماید

 بسا در پایان دادرسی خواهان محکومکه هنوز به اثبات نرسیده است و چهاست ی یخواهان ادعا

مصلحت این است که دادگاه توقیف دو جمع این  نیبنابرا ؛شودتبرئه ی شده و خوانده قحبه بی

 تاعنوان خسارت احتمالی در صندوق دادگستری نماید اموال بدهکار را منوط به سپردن مبلغی به

بتواند ضرر و زیان احتمالی خویش را از محل مبل   اندهخو ،خواهان صادر نشدبه نفع  ایاگر ر

این مبل  را از  تواندیم یو ،به نفع خواهان صادر شود ایر بدیهی است اگر ؛اخیر وصول نماید

امکان درخواست ؛ نام دارد «خواسته نیتأم» ینهاد اخیر در اصطالح حقوق د.کن مسترددادگستری 

ندارد و در سایر دعاوی نیز  و سفتهك توقیف اموال بدهکار اختصاص به چخواسته و  نیتأم

مستند او منتها مزیت اصلی داشتن چك و سفته در این است که طلبکاری که طلب  ،ممکن است

به ماده  اًمستند گریدعبارتبه معاف است؛از پرداخت خسارت احتمالی  ،استچك و سفته به 

است به درخواست  مکلفقانون آیین دادرسی مدنی قاضی  108ماده  جقانون تجارت و بند  292

1دارنده چك و سفته  نیقرار تأم بدون دریافت خسارت احتمالی ،تا مبل  مندرج در وجه سند 

1خواسته  .صادر نماید 

                                                             

، منوط به اعتراض به عدم پرداخت است و در سفته اعترراض بره عردم نظر به اینکه استفاده از مزیت اخیر . 1

گیرد و در رویه عملی به دلیل هزینه و زمان بر برودن واخواسرت، صورت می "واخواست"پرداخت در قالب 

شود، دارنده سفته مجبرور اسرت مبلغری بره عنروان خسرارت احتمرالی سفته بدون واخواست وارد دادگاه می

تأمین خوزسته 

بدون نیهز به 

سپردن 

خسهرت 

 زحتمهلی
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 به این معنا که دارنده چك ؛ین سند تجاریولیت تضامنی متعهدمسئ سوم: مزیت -6

 اند،هیا ضامن امضاء نمود سینوظهر، عنوان صادرکنندهرا بهاشخاصی که چك  به کلیه تواندیم

بدون نیاز به  خود وبنا به میل  خواهد وکه میمراجعه نماید و کل مبل  چك را از هر یك 

میلیون تومان  100چکی را به مبل   «الف»بنابراین اگر شخص  ؛رعایت ترتیب و تقدم مطالبه کند

انتقال  ویکرده و آن را به  یسینوظهر« د»جه را در و چك «ب»صادر کند و سپس  «ب»در وجه 

در صورت عدم  ،ضمانت کند «الف» نیز پرداخت وجه چك را از طرف «ج»دهد و شخص 

 «ج» و ضامن وی« الف»علیه صادرکننده  تواندیم )د( شخص دارنده چك ،پرداخت وجه چك

به پرداخت تضامنی وجه  اخیر را دِ عهطرح دعوا نماید و هر سه مت «ب» سیو همچنین ظهرنو

خود را تا حد مبل  چك  محکومین را توقیف نموده و طلب در سند محکوم کند و اموال مندرج

بدیهی است مسوولیت تضامنی به این معنا نیست  ؛ها وصول نمایدبه انضمام خسارات از محل آن

خود را واحد طلب  تواندیکار مطلببلکه  ،وصول کندچند بار طلب خود را  تواندیکه طلبکار م

حق مراجعه به ، محض وصول کل طلب خود از یکی از متعهدین از چند نفر مطالبه نماید و به

تر آسانکه دسترسی  یطلبکار در مسوولیت تضامنی به هرکس ،به بیان ساده ؛سایرین را ندارد

 «ب» سیمطروحه به ظهرنومثال  در دارنده )د(بدیهی است اگر  ؛کندیداشته باشد مراجعه م

نیز  و ضامنبه صادرکننده و ضامن وی مراجعه کنند  تواندینیز م «ب»شخص  ،مراجعه کند

                                                                                                                                                        

درصد ارزش خواسته است که در صورتی که  15تا  10ت مبلغ خسارت احتمالی غالبا بین بپردازد؛ گفتنی اس

سفته واخواست شده باشد دارنده نیازی به پرداخت آن ندارد در غیراینصورت باید آن را معرابق نظرر قاضری 

در نظر  درصد( 10تا  5پرونده بپردازد اگرچه میموال در سفته واخواست نشده، محاکم درصد کمتری  حدود 

 گیرند.می

هرا تواند با میرفی اموال خوانده تقاضای توقیرف آنخواهان  طلبکار( می بید از صدور قرار تأمین خواسته، .1

تواند از دادگاه تقاضای استیالم و می که خواهان مال میینی از خوانده سراغ نداشته باشد،در صورتی را بنماید؛

اداره ثبت  برای خودرو(،  تواند با اخذ نامه خعاب به پلیس راهور نازامی مثالعنوانبه ؛شناسایی اموال نماید

 20و  19و  2اموال خوانده را شناسایی کند  مواد  سازمان بورس اوراق بهادار یا بانک مرکزی، اسناد و امالک،

 های مالی(.قانون نحوه ازرای محکومیت

مسئولی  

تضهمنی زمضهء 

کنندگهن سند 

 تجهر 
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و  8/4/1400مور   1177تا  1175های شماره اعطای امتیازات فراتر از قواعد آمره ندارد )دادنامه

 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(. 12/5/1400 -1322دادنامه 

آن رد شدن بیمه کارکنان هم یك امر اجباری است که رضایت کارمند به عدم پرداخت  -27

کند که امر شود که کارفرما حق بیمه را به کارگر پرداخت میتاثیر است؛ گاه دیده میبی

اجتماعی به  تأمیناشتباهی است و در صورت شکایت کارگر و یا مراجعه بازرس اداره کار یا 

)در خصوص جریمه عدم کارگاه، کارفرما باید عالوه بر اصل مبل  حق بیمه، جریمه نیز بپردازد 

 فصل حقوق تأمین اجتماعی(. 34و  33ل لیست و پرداخت حق بیمه رجوع کنید به شماره ارسا

صرف این مطلب که کارگر در جای دیگری نیز کار کرده و برای وی در کارگاه دیگری  -28

هر که در صورتی شود، رافع مسوولیت کارفرمای دوم در رد کردن بیمه نیست وحق بیمه رد می

باید به نسبت کارکرد  اصوالً فرماییرهر کا ،نون تأمین اجتماعی باشددو کارگاه مشمول قا

ای که اجتماعی(؛ اگر مبل  حق بیمه تأمینقانون  34کارگر، برای وی بیمه رد نماید )ماده 

برابر حداقل حقوق باشد، دیگر نیازی نیست که کارفرمای  7کند، کارفرمای اول پرداخت می

 شود. آید ولی برای او صفر رد میکارمند در لیست بیمه میدوم حق بیمه پرداخت کند؛ اسم 

انکاری پیم اگرچه در عمل معموالً کارفرمای دوم با چنین کارگری قرارداد مشاوره در قالب

 نماید تا از شمول قانون کار خارج شود.منعقد می

1اجتماعی تأمینعالوه بر لزوم بیمه کردن کارکنان نزد سازمان  -29 یای اجباری ، حداقل مزا

 کارگر، عالوه بر حقوق به دو قسم است:

 الف( مزایای حین کار 

 )کمك هزینه اقالم مصرفی )بن کارگری 

                                                             

 . کارفرمایان تکلیفی در خصوص بیمه تکمیلی ندارند. 1

وضعی  

کهرگر  که در 

کهرگه  دتگر  

بیمه شد  

 زس 

مصهدتق 

مززته  رفههی 

 زجبهر 

لزوم بیمه 

 کردن کهرگر
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 کمك هزینه مسکن 

 مندی کمك عائله 

 پایه سنواتی 

 ب( مزایای پایان کار 

 عیدی و پاداش ساالنه 

  سنوات 

  باز خرید مرخصی 

درصد سهم کارفرما،  20درصد حقوق کارگر است که  30حق بیمه بازنشستگی کارکنان،  -30

اجتماعی( که  تأمینقانون  28ماده  1درصد سهم دولت است )تبصره  3درصد سهم کارگر و  7

قانون بیمه  5درصد هم بیمه بیکاری برای کارگر بپردازد )ماده  3عالوه بر آن، کارفرما باید 

1شود؛درصد می 23بیکاری( که مجموع سهم کارفرما  2اصوالً حق بیمه هر ماه  باید حداکثر تا  

حق بیمه پرداخت نشده برای هر   %2پایان ماه بعد پرداخت شود وگرنه مستوجب جریمه معادل 

 مرداد ماه پرداخت شود؛  31ماه است؛ به عنوان مثال حق بیمه حقوق تیر ماه باید حداکثر تا 

                                                             

ان قاعده کلی است و ممکن است برخی مشاغل دارای قواعد ویژه . درصدهای مندرج در شماره باال، به عنو 1

درصد بیشتر پرداخت کند؛  4آور کارفرما مکلف است و خاص باشند؛ به عنوان مثال در مشاغل سخت و زیان

همچنین در برخی مشاغل درصد به مأخذ دستمزد واقیی نیست بلکره برخری مشراغل ماننرد آرایشرگری یرا 

باید به ماخد تیرفه پرداخت  28ای تیرفه دستمزد هستند و درصدهای مندرج در ماده رانندگان بین شهری دار

 35شود ولو دستمزد واقیی کمتر یا بیشتر باشد؛ بنابراین در موارد اخیر، شغل مالک است، نه دسرتمزد  مراده 

خذ حق بیمه را بر تواند مأقانون تامین ازتماعی(؛ همچنین در برخی موارد که نوع کار ایجاب کند، سازمان می

را مأخرذ محاسربه قررار دهرد « کل بهای کار انجام شده»قرار داده و مبلغی از  "نسبت مزد به کل کار"اساس 

(؛ گفتنی است برخی مشاغل تحت حمایت خاص هستند و دولت تمام یا بخشی از سهم کارفرما را 41 ماده 

 کند مانند کارکنان شاغل در انتشارات.پرداخت می

 پرداخت حق بیمه در برخی از صنوف، استثنائاً دو ماه است.. مهلت 2

زن حق میز

بیمه و زمهن 

 پردزخ  آن
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شورای عالی لغی است که ساالنه توسط )بن کارگری(: مب خانوار کمك هزینه اقالم مصرفی -31

هزار تومان  850، 1401تصویب و کارفرما مکلف به پرداخت آن است که مبل  آن در سال  کار

برای هر ماه است؛ شرط استفاده از بن کارگری، شمول قانون کار بر قرارداد است )خواه کارگر 

ال، بازنشسته صندوق اجتماعی باشد یا نباشد(؛ به عنوان مث تأمینتحت پوشش صندوق 

بازنشستگی که در بخش خصوص در قالب قرارداد کار مشغول به فعالیت است، مشمول قانون 

 اجتماعی نیست. تأمینکار بوده و مستحق بن کارگری است اگرچه مشمول قانون 

، به تصویب هیوت شورای عالی کاربا پیشنهاد  کمك هزینه مسکن: مبلغی است که ساالنه -32

 تومانهزار  650، 1401سیده و کارفرما مکلف به پرداخت آن است که مبل  آن در سال ر وزیران

است؛ پرداخت این مبل  ارتباطی به مرد یا زن بودن، مجرد یا متاهل بودن، داشتن  برای هر ماه

های سازمانی نیز کارفرما را از پرداخت مسکن یا نداشتن آن ندارد و حتی برخورداری از خانه

 کند.معاف نمی مبل  اخیر

قانون  87و  86بینی شده است )مواد اجتماعی پیش تأمینمندی: حق اخیر در قانون کمك عائله -33

باشند  اجتماعی تأمینصندوق بیمه شود که تحت پوشش اجتماعی( لذا فقط شامل اشخاصی می تأمین

کارگر را مشمول )خواه مشمول قانون کار باشند یا نباشند(؛ همچنین صرف داشتن همسر، اصوالً 

است و مطابق آخرین اصالحات قانونی، به  فرزندداشتن  ،کند بلکه مالکمندی نمیکمك عائله

که  گیرد؛ بنابراین اگر کارگریمندی تعلق می، حق عائلهبدون محدودیتتعداد فرزند کارگر 

کارگر بدون حدوداً یك و نیم برابر حقوق یك  )با حداقل حقوق استخدام شود( فرزند دارد پنج

برابر حداقل مزد روزانه  مندی معادل سهمندی باید به وی پرداخت شود زیرا کمك عائلهعائلهحق

که ( همین فصل 21؛ ر.ک: ش قانون تامین اجتماعی 86)ماده است  کارگر ساده برای هر فرزند

تنی است شود؛گفروز )نصف ماه( به حقوق کارگر افزوده می 15در فر  اخیر برای پنج فرزند، 

 روز سابقه بیمه 720مندی این است که اوالً کارگر حداقل مندی از کمك عائلهشرط بهره

 بن کهرگر 

کمک هزتنه 

 مسان

کمک 

 مند عهئله
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اجباری داشته باشد )اعم از اینکه بیمه شده سابقه اخیر را در یك کارگاه کسب کرده باشد یا از 

 اجتماعی( وگرنه کارفرما تکلیفی به تأمینمجموع فعالیت در چند کارگاه تحت پوشش صندوق 

سن فرزندان او از هجده سالگی کمتر باشد و یا منحصراً به مندی ندارد؛ ثانیاً پرداخت عائله

شود و ها میتحصیل اشتغال داشته باشند که در این صورت تا پایان اشتغال به تحصیل مشمول آن

قانون  91ضوع ماده های پزشکی مویا در اثر بیماری و یا نقص عضو، طبق گواهی کمیسیون

1(.ن اجتماعی، قادر به کار نباشندتأمی  

 بخشی و شودمی مصوب هر سال برای کار عالی شورای توسط سنواتی، مبلغی است که پایه -34

شود؛ بنابراین پایه سنواتی متفاوت از حق می اضافه دستمزد حداقل به که است پایه حقوق از

 1401ارگرانی که در سال ، به ک1401؛ گفتنی است مطابق بخشنامه دستمزد سال سنوات است

سال سابقه کار شده و یا یك سال از دریافت آخرین پایه سنواتی آنان در همان دارای یك

)اعم از اینکه حق سنوات یا مزایای پایان کار خود را دریافت کرده باشند یا  کارگاه گذشته باشد

 .ت خواهد شدنیز به عنوان پایه )سنوات( پرداخ هزار تومان 210مبل   ماهانه، خیر(

عیدی و پاداش ساالنه: مبلغی معادل شست روز آخرین مزد ثابت کارگر مشروط بر اینکه از  -33

نود روز حداقل مزد روزانه قانونی بیشتر نشود )ماده واحده قانون مربوط به تعیین عیدی و پاداش 

اند باید به نسبت (؛ گفتنی است به کارگرانی که کمتر از یکسال کار کرده1370ساالنه کارگران 

 کارکرد عیدی و پاداش پرداخت گردد.

سنوات، مبلغی است که کارفرما باید در خاتمه رابطه کاری به کارگر بپردازد که مبل  آن  -34

سال کار کرده  3برای یکسال معادل یك ماه آخرین حقوق کارگر است؛ بنابراین اگر شخصی 

به ترتیب یك میلیون، یك و نیم میلیون و در  باشد و رابطه کاری وی خاتمه یابد و حقوق وی

                                                             

. چنانچه زن و شوهری که دارای اوالد هستند هر دو مشغول به کار باشند، با زمع سایر شرایط، هر دو حق  1

 مندی را دارند ولو کارفرمای واحدی داشته باشند.دریافت کمک عائله

 پهته سنوزتی

 عید 

 سنوزت
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سال آخر دو میلیون باشد، کارفرما باید شش میلیون تومان به عنوان سنوات به کارگر پرداخت 

کند؛ به عبارت دیگر سنوات، مدت کارکرد کارگر ضربدر آخرین حقوق او است؛ گفتنی است 

کسال هم به نسبت کارکرد، سنوات با توجه به آخرین اصالحات قانونی، به کارکرد کمتر از ی

گیرد؛ بنابراین اگرشخصی تنها یك ماه کارکرده باشد، یك دوازدهم حقوق دریافتی به تعلق می

1گیردوی سنوات تعلق می  همین فصل(. 58)رجوع کنید به شماره  

 :شود دو فر  متصور استالحساب تلقی میدر خصوص اینکه پرداخت سنوات قطعی یا علی -35

 قطعید رارداق، پرداخت سنوات در پایان مدت قرارداد یکسال یا کمتر است( در مواردی که الف 

 مور  990997908810249 شماره عدالت اداری گردد )رمی هیأت عمومی دیوانتلقی می

9/2/1399.) 

 رینآخ ،واتسن محاسبه مبنای؛ باشدب( در مواردی که قرارداد دائمی یا موقت بیش از یکسال 

 در ،رداخته باشدپایان هر سال سنوات پکارفرما در  کهصورتی در و است کارگر دریافتی دستمزد

؛ به کند تپرداخ کارگر به و محاسبه را قبل هایسال «سنواتِ التفاوتمابه» باید قرارداد، خاتمه زمان

ری همکا عبارت دیگر مالک محاسبه قطعی سنوات، آخرین حقوق کارگر در تاری  خاتمه و قطع

 هیوت عمومی دیوان عدالت اداری(. 19/09/1398ی مور  ت )دادنامهاس

السعی اعم از مزد و السعی؛ زیرا حقمبنای محاسبه سنوات، صرفاً مزد ثابت است، نه حق -36

2مزایای رفاهی است در حالی که مزایای رفاهی در محاسبه سنوات تأثیری ندارد  37و  24)مواد  

 5/8/1399مور   9909970906010899دادنامه شماره فصل و همین  21.ک: ش قانون کار()ر

                                                             

دسرتورالیمل شرماره  5و  4مبنی بر ابعال بندهای  71/12/1395. با توزه به رأی دیوان عدالت اداری مورخ 1

گیرد ولی امکان بازگشرت بره کرار نمایند هم حق سنوات تیلق میاداره کار، به کارگرانی که ترک کار می 17

 (.2/8/1396مورخ  726و  725دادنامه شماره ر.ک: ها وزود ندارد  آن

فقرط مرزد مبنرا نیسرت بلکره مزایرای ثابرت  ،بندی مشاغلقههای دارای طرح طبکارگاه. محاسبه سنوات در  2

 همین فصل(. 53ر.ک: ش ( 2832شماره  28/10/1400دادنامه   پرداختی به تبع شغل نیز بایذ مبنا قرار گیرد

مأخذ 

محهسبه 

 سنوزت

قطعی ته 

زلحسهب علی

تلقی شدن 

پردزخ  

 سنوزت
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مور   210هیأت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی دیوان عدالت اداری و دادنامه شماره 

 .(29/11/1398 -3328هیأت عمومی دیوان عدالت ادری مبنی بر اصالح دادنامه  7/2/1400

 ز مزد و احتساب چهار روز جمعه، جمعاً مرخصی استحقاقی ساالنه کارگران با استفاده ا -37

برای کار کمتر از  ؛یکماه است. سایر روزهای تعطیل جزء ایام مرخصی محسوب نخواهد شد

کارگر ؛ (64)ماده  شودمرخصی مزبور به نسبت مدت کار انجام یافته محاسبه می ،یکسال

 .(66)ماده  روز از مرخصی ساالنه خود را ذخیره کند 9تواند بیش از نمی

ج از به کارگرانی که به موجب قرارداد یا موافقت بعدی به ماموریتهای خارحق ماموریت:  -38

گیرد. این فوق العاده نباید کمتر از مزد العاده ماموریت تعلق میشوند فوقمحل خدمت اعزام می

فت و هزینه ر ثابت یا مزد مبنای روزانه کارگران باشد. همچنین کارفرما مکلف است وسیله یا

شود که کارگر برای انجام کار مأموریت به موردی اطالق می برگشت آنها را تامین نماید.

کیلومتر از محل کارگاه اصلی دور شود و یا ناگزیر باشد حداقل یك شب در محل  50حداقل 

 .قانون کار( 46)ماده  مایدمأموریت توقف ن

ینه آن مسوولیتی ندارد )مفهوم مخالف غذا یا پرداخت هز تأمینکارفرما اصوالً در خصوص  -39

 قانون کار(. 151ماده 

وسیله نقلیه یا پرداخت هزینه یا مبلغی بابت ایاب و ذهاب ندارد مگر  تأمینکارفرما اصوالً تکلیفی به  -40

در صورت دوری کارگاه از محل سکونت کارگران و عدم تکافوی وسیله نقلیه عمومی که در 

 (.152برای رفت و آمد کارگران خود وسیله نقلیه مناسب فراهم نماید )ماده صورت کارفرما باید این

 از پس چنانچهرگر، او را معاینه پزشکی نماید؛ کارفرما متعهد است پیش از استخدام کا -41

 و ندارند را ارجاعی کار استعداد و قابلیت استخدام حین در مذکور افراد که شود استخدام، معلوم

 شدت اشبیماری یا و شده حادثه دچار شدهبیمه و کرده کوتاهی آنان پزشکی ینهمعا در کارفرما

مدت 

 مرخصی

 مأمورت 

 تأمین غذز

زتهب و 

 ذههب

لزوم معهتنه 

پیش زز 

 زستخدزم
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 و نموده عمل شدهبیمه قبال در خود تکالیف به اجتماعی تأمین سازمان ،نماید فوت یا و یافته

 به هاحمایت سایر و هامستمری پرداخت از ناشی خسارت وصول به نسبت مربوط مقررات حسب

 .(قانون کار 92و ماده  اجتماعی تأمینقانون  90)ماده  نمایدمی اقدام رفرماکا از شدهبیمه نفع

قانون کار، قرارداد کار باید در چهار نسخه تنظیم شود که یك نسخه از  10تبصره ماده طبق  -42

است؛ منتها ماده اخیر ضمانت  کار کار و شورای اسالمیاداره قرارداد برای کارفرما، کارگر، 

 کنند.قرارداد را صرفاً در یك نسخه تنظیم می یانو معموالً کارفرما اجرا نداشته

معموالً بهتر است که کارفرما با کارگر قرارداد مکتوب کار منعقد کرده و آن را به مدت  -43

زمان معینی محدود کند تا با اتمام مدت قرارداد بتواند نسبت به ادامه همکاری یا قطع آن 

در عمل، گاه کارفرمایان به تصور اینکه نداشتن قرارداد مکتوب به نفع گیری نماید؛ اما تصمیم

کنند در این موارد چنانچه کارگر بتواند به استناد ها است از نوشتن قرارداد کار خودداری میآن

سایر ادله رابطه کاری را اثبات کند و طبیعت کار وی جنبه مستمر داشته باشد )مانند حسابدار یا 

-214؛ رمی قانون کار 7ماده  2شود )تبصره قرارداد کار دائمی محسوب می مسوول دفتر(،

(؛ بنابراین کارفرما حق قطع ارتباط با چنین هیأت عمومی دیوان عدالت اداری 27/3/1392

تواند با مراجعه به ؛ چنانچه کارفرما، کارگر اخیر را اخراج کند، کارگر مینداردکارگری را 

ه کار بگیرد و در صورت امتناع کارفرما از اجرای حکم، مکلف اداره کار، حکم بازگشت ب

1بازنشستگی)از قبیل  را تا تحقق یکی از عوامل خاتمه دهنده به قرارداد کاراست حقوق کارگر   ،

 بپردازد. از کارافتادگی، فوت کارگر یا استعفا وی( به او

                                                             
رفرما می1 ری نیست و صرفاً کا رابطه کا زنشستگی موجب قطع  رسیدن به سن با زنشستگی بیمه. البته صرف  اند با را تو شدگانی 

ده دا دامه  د ا ر خو ، به کا زنشستگی رسیدن به سن با ز  اقل پنج سال پس ا ده که حد )ما زمان تأمین اجتماعی تقاضا نماید  ز سا را ا اند 

87 . )  قانون تأمین اجتماعی

هه  نسخه
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که معامله اخیر در فهرست معامالت فصلی نیز از ادارات سازمان تأمین اجتماعی الزم است 

 ثبت شده باشد تا مشخص گردد که خرید مذکور صوری نبوده است.

کنند که های صوری و غیرواقعی درست میگاه متاسفانه اشخاص برای کم کردن مالیات هزینه -32

ها از سوی سازمان هزینه گیرد اما همینبه دالیلی نظیر مستند نبودن، مورد قبول اداره مالیات قرار نمی

درصد  30گیرند؛ به عنوان مثال اگر مزد کارمند باشد مشمول اجتماعی مشمول حق بیمه قرار می تأمین

 حق بیمه گردد.درصد  16.67و اگر مزد غیرکارکنان باشد ممکن است مشمول 

رد کرده  را کارکناناگر کارفرما در زمان شروع تا خاتمه پیمان از طریق کد پیمان، بیمه  -33

شود ولی کسر می (67/16یا  8/7حق بیمه متعلقه )حسب مورد از  وی باشد، مبال  پرداختی

کنند و رد میبیمه کارکنان را تحت عنوان کد کارگاه )شرکت( کارفرمایان متاسفانه گاه 

 دهند.امکان استفاده از مزیت اخیر را از دست می

 1354 سال تیرماه مصوب اجتماعی تأمین قانون های مشمولکارگاه کلیه کارفرمایان -34

 را هر ماه به مربوط بیکاری بیمه و بیمهحق و شدگانبیمه کلیه حقوق و مزد صورت اندمکلف

 نمایند. پرداخت و ارسال اجتماعی تأمین سازمان به بعد ماه روز آخرین پایان تا حداکثر

 موعد در (شدگانبیمه حقوق و مزد رتصولیست بیمه ) ارسال و تنظیم از که کارفرمایانی -35

میزان ده درصد  به مقطوع نقدی جریمه پرداخت به ملزم خودداری نمایند، قانون، این در مقرر

 قانون دریافت جرائم نقدی از کارفرمایان(. 1ماده  1)تبصره  هستندحق بیمه همان ماه 

 مربوط بیکاری بیمه و بیمهحق از قسمتی یا تمام قانون این در مقرر موعد در که کارفرمایانی -36

 جریمه پرداخت به ملزم بیکاری بیمه و بیمهحق اصل تأدیه بر عالوه ننمایند پرداخت را هر ماه به

پرداخت نشده به ازاء هر ماه تاخیر  قطعیبه میزان دو درصد تمام یا کسر بدهی  مقطوع نقدی

 که اجتماعی تأمین قانون مشمول هایکارگاه کارفرمایان از نقدی جرائم دریافت )قانون هستند

مستقل بودن 

رسیدگی زدزر  

دزرزتی زز تأمین 

 زجتمهعی
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 اقدام مربوط بیمهحق و شدگانبیمه حقوق و مزد صورت ارسال به نسبت مقرر مهلت ظرف

1(1387و با اصالحات  1373مصوب  نمایندنمی  همین فصل(. 46)رجوع کنید به شماره  

اری  از تشش ماه  سازمان مکلف است به صورت مزد ارسالی از طرف کارفرما ظرف -37

شدگان یا میزان مزد یا حقوق یا مدت بیمهوصول رسیدگی کند و در صورتی که از لحاظ تعداد 

کار اختالفی مشاهده نماید مراتب را به کارفرما ابالغ کند در صورتی که کارفرما تسلیم نظر 

ی این قانون تقاضای رسیدگ 44و  43های تشخیص موضوع مواد تواند از هیأتمیسازمان نباشد 

قانون تأمین اجتماعی به موجب قانون دریافت  101)شایان ذکر است جریمه مندرج در ماده کند 

 36و  35های جرائم نقدی از کارفرمایان نس  شده است()برای مطالعه بیشتر رجوع کنید به شماره

 همین فصل(.

 مطالبات سازماندر مواردی که کارفرما شخص حقوقی مانند شرکت تجاری است،  -38

و مدیران شرکت شرکت وصول و برداشت شود های متعلق به محل دارایی منحصراً باید از

اما  چراکه شرکت دارای شخصیت حقوقی مستقلی از سهامداران و مدیران است مسوولیتی ندارند

چنانچه شرکت مرتکب جرمی شود مانند اینکه شرکت برای شخصی به صورت صوری و 

 تأمینمندی شخص ثالث از مزایای قانون کند و موجبات بهرهبرخالف واقع حق بیمه پرداخت 

(، مجازات ناشی از جرم اخیر )پرداخت جزای نقدی معادل دو 97اجتماعی را فراهم سازد )ماده 

عهده  روز تا شش ماه( بر 61برابر خسارت وارده به سازمان و در صورت تکرار حبس از 

ه در اثر فعل یا ترک فعل او موجبات ضرر مدیرعامل شرکت یا هر شخص دیگری خواهد بود ک

 (.109و زیان سازمان یا بیمه شدگان فراهم شده است )ماده 

                                                             

و کارفرما را بردهکار تلقری  مرازیه نکردهکارگر  ه. در صورت نپرداختن حق بیمه کارکنان، اصوالً سازمان ب 1

 کند حتی نسبت به هفت درصد سهم کارگر.می

وضعی  

مسئولی  

مدترزن 

 ههشرک 

مهل  
سهزمهن 

برز  

رسیدگی به 

 لیس  بیمه 
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بخشنامه  و 31/4/1396مور   50432تصویبنامه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی به شماره مطابق  -39

ستاد تسهیل و بند الف از مصوبات پنجاه و هفتمین جلسه  و 7/02/1396مور   1119/96/1000شماره 

و تنها حق رسیدگی یکسال را دارد  اجتماعی، تأمین ، سازمان19/6/1397مور   رفع موانع تولید

متاسفانه  ای،ی استثناهای متعدد و تفاسیر سلیقهبه واسطه ،ولی در عملحسابرسی ده ساله ممنوع است 

مرور زمان  ،رسیدگی بیمهکنند؛ به عبارت دیگر برای سال گذشته را رسیدگی می 10تا  شعب سازمان

ه است و سازمان حق دارد صرفاً حسابهای پارسال شرکت را بررسی کند و یکساله در نظر گرفته شد

های تشخیص مطالبات و دیوان عدالت در هیات و قابل اعترا  مقرره اخیردگی بیشتر خالف یرس

 .(فصل در پیوست همین 5/3/1397مور   2440/97/1000است )ر.ک: بخشنامه  اداری

در صورتی که کارفرما به میزان حق بیمه و خسارات تاخیر تعیین شده از طرف سازمان  -40

به شعبه ، اعترا  خود را کتباً داکثر ظرف سی روز از تاری  ابالغتواند حمعتر  باشد می

تواند اعترا  گفتنی است کارفرما می(؛ 42تسلیم نماید )ماده  اجتماعی تأمینمربوطه سازمان 

به واحد مربوطه سازمان ارسال دارد؛ در اینصورت  هم ود را به وسیله پست سفارشی دو قبضهخ

های تشخیص نامه هیاتآیین 2شود )ماده تاری  قبض پستی، تاری  اعترا  محسوب می

(؛ در صورت عدم اعترا  کارفرما در مهلت مقرر، تشخیص سازمان 1373مطالبات مصوب 

 .ول اقدام خواهد شدشود و جهت وصقطعی تلقی می

در صورت اعترا  کارفرما در مهلت مقرر، سازمان مکلف است اعترا  کارفرما را  -41

 (؛42حداکثر تا یك ماه پس از دریافت آن در هیات بدوی تشخیص مطالبات مطرح نماید )ماده 

1های بدوی تشخیص مطالبات اصوالًصادره از هیات رمی  ظرف بیست روز از تاری  ابالغ از 

 سوی کارفرما و یا سازمان قابل تجدیدنظرخواهی است.

                                                             

دو برابرر حرداقل ی که مبلغ مرورد معالبره سرازمان اعرم از اصرل و خسرارات ترا های بدوی در صورت. آراء هیأت 1

باشد و یا اینکه در مهلت بیست روزه به آن اعتراض ریال(  900/109/53 یینی میادل  1400دستمزد ماهانه در سال 

قابررل ی أباشررد، رریررال  900/109/53نشررود، قعیرری و الزم االزرررا اسررت امررا اگررر مبلررغ مررورد معالبرره برریش از 

 80و  44، 43ی هیأت بدوی است  قرانون اصرالح مرواد أتجدیدنظرخواهی بوده و تجدیدنظرخواهی مانع ازرای ر

نامه و تصرویب 1380قانون تنظریم بخشری از مقرررات مرالی دولرت  68و ماده  27/7/1376قانون تامین ازتماعی 

 (.هیأت وزیران 40601-15/4/1400
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هیات بدوی، پرونده به هیات تجدیدنظر که در مرکز هر استان  رمی پس از اعترا  به -42

 صادره از هیات رمی (1376مصوب  44شود )قانون اصالح ماده مستقر است ارجاع می

 تجدیدنظر تشخیص مطالبات قطعی و الزم االجرا است.

تواند شود و کارفرما میاری  رسیدگی هیات بدوی یا تجدیدنظر به کارفرما ابالغ میت -43

 در جلسات رسیدگی شرکت کند. شخصاً یا با معرفی نماینده

 4الزم است که تمام اعضای هیات بدوی ) مطالبات های تشخیصبرای اعتبار آرای هیات -44

شود و  تشکیل اعضاءاتفاق به  جلسهده و نفر( در جلسه رسیدگی حاضر بو 5نفر( و تجدیدنظر )

مور   107شماره  رمی و 11/7/1378مور   280نیست )رای شماره  اکثریت کافیحضور 

 رمی در صورت عدم رعایت حد نصاب اخیر،هیات عمومی دیوان عدالت اداری(؛  8/3/1379

 .خواهد بودنقض در دیوان عدالت اداری  صادره قابل

های بدوی یا تجدیدنظر تشخیص مطالبات، ظرف سه ه آرای قطعی هیاتتواند بکارفرما می -45

ماه به دیوان عدالت اداری اعترا  کند؛ شکایت در دیوان، مانع اجرای عملیات اجرایی سازمان 

 اجتماعی نیست مگر اینکه شاکی تقاضای دستور توقف نموده و دیوان هم موافقت نماید تأمین

ماعی بابت حق بیمه و خسارات و جرایم متعلقه، در حکم اجت تأمینمطالبات سازمان  -46

تواند بدون نیاز به مراجعه به دادگستری م االجرا بوده و سازمان میزمطالبات مستند به اسناد ال

(؛ توضیح آنکه پس از 50نماید )ماده  جرائیه و وصول مطالبات خویش اقدامنسبت به صدور ا

ر اجرائیه مکلف است به شخص بدهکار کتباً اخطار قطعی شدن مطالبات، سازمان پیش از صدو

، بدهی خویش را پرداخت نماید، در صورت عدم ساعت از تاری  ابالغ 48د که ظرف نمای

نماید و چنانچه بدهکار ظرف سی روز از اقدام میپرداخت، سازمان نسبت به صدور اجرائیه 

اخت آن با سازمان به توافقی نرسد و یا ابالغ اجرائیه نسبت به پرداخت اقدام ننماید و یا جهت پرد

مالی که امکان وصول طلب از محل آن وجود داشته باشد معرفی نکند، سازمان نسبت به وصول 

ئیه و تواند پس از ابالغ اجراطلب خود از اموال بدهکار اقدام خواهد کرد؛ همچنین سازمان می

موال بدهکار معادل مبل  مورد اجرا ، نسبت به بازداشت احتیاطی اپیش از انقضای مهلت سی روز

به اضافه سی درصد اقدام نماید؛ البته برداشت وجه از حساب یا به فروش گذاشتن مال بازداشت 

 (.50نامه اجرایی ماده آیین 13و  12)مواد  شده منوط به انقضای مهلت سی روز است
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1تواند برای بهره مندی از تخفیفاتشاکی می -47  تأمیناز سوی سازمان بدهی مطالبه شده  

ای پرداخت ولی در الیحه اخیر حق اعترا  در دیوان عدالت اداری را اجتماعی را طی الیحه

 برای خود محفوظ نگه دارد.

اجتماعی و همچنین  تأمینمبداء شروع عملیات اجرایی برای وصول اصل طلب سازمان  -48

بابت  کارفرما است؛ در نتیجه جریمه تأخیر در پرداخت اصوالً از تاری  صدور رمی قطعی

یمه نخواهد شد؛ البته موضوع اخیر ناظر به بدهی است تأخیر تا صدور رمی قطعی مشمول جر

قطعی تلقی شده و عدم پرداخت به  کارفرماابراز نشده باشد وگرنه بدهی  کارفرماکه توسط 

ریمه تأخیر، از ، مستوجب پرداخت جریمه تأخیر است؛ به عبارت دیگر مبدم محاسبه جموقع آن

، عدم اعترا  به کارفرماتاری  قطعیت بدهی است و قطعیت بدهی ممکن است به واسطه ابراز 

 نظر باشد.رمی هیوت بدوی در مهلت مقرر و یا صدور رمی از هیوت تجدید

در مواردی که حق بیمه به صورت مضاعف توسط سازمان ترأمین اجتمراعی وصرول شرده  -49

قرانون ترأمین اجتمراعی حرق بیمره را پرداخرت و  38انکار در راستای ماده )مانند اینکه پیم است

مفاصا حساب گرفته باشد ولی به دلیل تأخیر در ارائه آن به کارفرمرا، سرازمان ترأمین اجتمراعی 

و یرا  کارفرما را بدهکار و حق بیمه مربوط به همان قرارداد را از وی مجدداً وصول نموده باشد(

و  مطالبه حق بیمه بعد از تاری  فوت بیمه شرده)مانند  باشدشمول بیمه نبوده اینکه اساساً بدهی م

مطالبره حرق بیمره بابرت و یرا  که در خدمت نظام وظیفره بروده اسرت شخصیمطالبه حق بیمه یا 

ای اعررم از شرراغل و بازنشسررته برردلیل عرردم شررمول قررانون های بیمررهاعضررای سررایر صررندوق

الحراقی بره  16توانرد در صرورت انطبراق موضروع برا مراده کارفرمرا می (اجتماعی بر آنهراتأمین

 نامه تشخیص مطالبات، تقاضای استرداد اضافه وجه پرداختی را بنماید. آیین

                                                             
 3 مراده شود یه پرداخت شود، چهل درصد زریمه آن، بخشیده میئازرا . اگر بدهی سازمان، پیش از صدور 1

وگرنه بخشودگی منتفی شرده و کارفرمرا بایرد عرالوه برر اصرل و قانون دریافت زرائم نقدی از کارفرمایان( 
گویند؛ های ازرایی پرداخت کند که اصعالحاً به آن نیم عشر ازرایی میزرایم، یک بیستم هم به عنوان هزینه

شود یینی بته اگر کارفرما، ظرف یک ماه از صدور ازراییه بدهی خویش را پرداخت کند، نیم عشر نصف میال
 شود.یک چهلم می

شرزتط 

مند  زز بهر 

 تخفیف

نحو  محهسبه 

 جرتمه تأخیر

نحو  زستردزد 

زضهفه بیمه 

پردزختی 

)کمیسیون مهد  

16) 
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 مرتبط با حقوق تأمین اجتماعی
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 سالیانه صورت به بودجه قانون در که است ساالنه معافیت تابع ،حقوق بر مالیات محاسبه -18

تابع  اخیر، مبل  بر مازاد معاف و ،میزان تا آن دریافتی حقوق زیرا؛ (84شود )ماده می تصویب

 25تا  10 نر  به مالیات مشمول و حسب مورد شودنر  تصاعدی است که ساالنه اعالم می

1(85 )ماده استدرصد  . 

 :(91)ماده  ندموارد زیر از پرداخت مالیات بر حقوق معاف هست -19

 حق ماموریت 

 ًیانه ی سالمعادل یك دوازدهم معافیت مالیات عیدی ساالنه یا پاداش آخر سال جمعا

 (84)موضوع ماده 

 2نقدیمزایای غیر   فیت مالیاتی سالیانهادوازدهم مع پرداختی به کارکنان حداکثر معادل دو 

 حق سنوات  

 حقوق ایام مرخصی استفاده نشده 

 بازنشستگی کسور پرداخت مشمول که کارکنان از غیر حقیقی اشخاص به پرداخت در -20

 ،84 ماده موضوع سالیانه حقوق معافیت رعایت بدون هستند مکلف کارفرمایان باشند،نمی بیمه

 امور اداره به را آن بعد ماه پایان تا حداکثر و کسر و محاسبه درصد 10 مقطوع نر  به مالیات

 یك )تبصره بود خواهند متعلقه جرایم و مالیات مسوول گرنهو نمایند پرداخت محل مالیاتی

 پژوهشی و آموزشی موسسات که ییهاپرداخت است گفتنی (؛27/4/1396اصالحی 86 ماده

انجام  التدریس حق قالب در غیرکارکنان( و کارکنان از )اعم حقیقی اشخاص به مجوز دارای

                                                             
ده 1 ر ما ت بر حقوق د خ مالیا ت 85ی . اگرچه نر ز سال قانون مالیا ر  95های مستقیم تییین گشته ولی ا خ د هر ساله این نر

دزه تییین م ده یقانون بو ر ما ج د ده و حکم مندر دزه مالک عمل بو ا قانون بو د؛ لذ د ؛ بدیهی است االثر میموقوف 85گر باشد

دزه سال ر قانون بو رتی که د ر صو ده د ر ما ر د د حکم مقر د ص وضع نگر ر این خصو اهد  85های بید حکمی د مالک عمل خو

ت بر حقوق سال  ای مشاهده زدول مالیا د  بر ع کنید به پیوس 1401بو .رزو )  ت همین فصل

شود مشروط بر اینکه نتروان برا اسرتفاده از آن از طریرق خرودپرداز . کارت هدیه هم، غیرنقدی محسوب می 2

 ( باشد.POSوزه نقد گرفت و مستلزم خرید کاال و پرداخت از طریق دستگاه کارت خوان  

نحو  

محهسبه 

مهلیهت بر 

 حقوق

موزرد معهف 

زز مهلیهت بر 

 حقوق

مهلیهت 

تالیفی مهد  

86 
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مشمول  پژوهش، حق یا التحقیق قح و درصد 10 نر  به مقطوع مالیات مشمول  ،دهندمی

 .(27/4/1396 اصالحی 86 ماده 2 )تبصره بود خواهد درصد 5 به نر مالیات 

ها و موسسات وابسته به های دولتی و شهرداریها و موسسات دولتی و شرکتوزارتخانه -21

پنج  کنندالوکاله به وکال پرداخت میبابت حق اند از وجوهی کهها مکلفدولت و شهرداری

به اداره امور مالیاتی  تا پایان ماه بعد الحساب مالیاتی وکیل( آن را کسر و بابت علی%5درصد )

های مستقیم(؛ بنابراین در مواردی که قانون مالیات 103ماده  2)تبصره  محل پرداخت نمایند

ل از سوی موک الوکالهباشد نیازی به کسر مبلغی از حق باالاشخاص از  موکل شخصی غیر

صرفاً قرارداد با وکیل در فهرست معامالت فصلی  169است در راستای ماده  و کافی باشدنمی

1اعالم گردد )اعم از وکالی دادگستری مرکز به واسطه  ؛ همچنین قرارداد وکیل دادگستری

ی قرارداد به واسطه 187پرداخت حق بیمه به صندوق حمایت و یا مرکز وکالی موضوع ماده 

خارج  بیمه حق راز شمول کس خیر و سازمان تأمین اجتماعی و پرداخت حق بیمه(میان مرکز ا

بوده و کافی است کارفرما مستندات اخیر را از وکیل دریافت و به سازمان تأمین اجتماعی ارائه 

 درآمد(. جدید 11یح و تلخیص قتنبخشنامه جدول پیوست نماید )

تواند میمؤدی  ریافت یا پرداخت شود،در صورتی که به هر دلیلی مالیات اضافی د -22

و  159و مواد  105ماده  3و تبصره  87تقاضای استرداد اضافه مالیات پرداختی را بنماید )مواد 

به واسطه ، دیوان عدالت اداری(؛ در صورتی که اداره دارایی 243-242شماره  رمی و 242

وه بر استرداد اصل وجه، نماید مکلف است عال دریافتمبل  اضافی را  ،اشتباه محاسباتی

 بپردازد.مؤدی  به از تاری  دریافت تا زمان استردادخسارتی معادل یك و نیم درصد در ماه 

                                                             

کیل زدید مکلف به ابعال تیقیب دعوی به وکیل دیگری واگذار شود و ،در صورتی که پس از ابعال تمبر - 1

 های مستقیم(.قانون مالیات 103ماده  3 تبصره  شخواهد بود نامه مربوطتمبر روی وکالت

درتهف  مبلغ 

زضهفی نهشی 

ز زشتبه  ز

محهسبهتی 

 سهزمهن

کسور 

 زلوکهلهحق
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که اضافه بر مالیات متعلقه باشد،  های پرداختیالحسابهای تکلیفی و علیمالیاتدر خصوص  -23

را مسترد کند  پرداختی ، اضافهاز تاری  درخواست مودیاداره دارایی مکلف است ظرف سه ماه 

 مشمول خسارتی معادل یك و نیم درصد در ماه است. از تاری  انقضای مهلت اخیر،وگرنه 

 دو فر  متصور است: مطالبه یا دعوی استرداد اضافه پرداختی مالیاتیدر خصوص  -24

وده ب معاف الیاتاز پرداخت ممؤدی  الف( پرداخت مبتنی بر اشتباه: به عنوان مثال در جایی که

ه هلت نبودممقید به کند، استرداد وجه پرداختی ل به قانون، آن را پرداخت میولی به دلیل جه

 .ام کنداطالع از موضوع اخیر نسبت به مطالبه وجوه اخیر اقدپس از تواند میمؤدی  و

هایی کند صرف نظر از مالیات نب( پرداخت براساس قانون: گاه قانون اشخاص را مکلف می

خیر مثال ا که در را به سازمان امور مالیاتی پرداخت نمایند )مانند مالیات بر حقوق(مبالغی 

قوق ز سوی حاه آن چنانچه مالیات پرداختی بیش از مالیات متعلقه باشد استرداد منوط به مطالب

 است؛ الخر آن سآتا بعد از انقضای تیر ماه سال بعد  محل سکونتاز اداره امور مالیاتی بگیر 

و سپس از اول  باشد درآمدبیکار و بدون  1396وان مثال، اگر شخصی در نه ماه اول سال به عن

اخیر  و شرکت مشاوره داده ویبه  کارفرما باشد شرکت بدون اینکه از کارکنان اصلیدی ماه 

، ل به مشاور بپردازدخر سامیلیون تومان بابت سه ماهه آ 15 میلیون تومان و جمعاً 5مبل  ماهانه 

شود به عنوان پرداخت کننده حقوق به شخصی که مشمول قانون کار محسوب نمیشرکت 

شخاص حقیقی ، ده درصد کسر نماید منتها چون ا86ماده  1باید از هر پرداختی طبق تبصره 

قوق در سال کمتر از معافیت ساالنه حوی  درآمدمیلیون  15معافیت ساالنه حقوق دارند و 

ره دارایی محل از ادا 1397تواند حداکثر تا پایان سال ر میمشاور اخی است؛ بنابراین 1396

یون م میلسکونت خود تقاضای استرداد اضافه مالیات پرداختی )در مثال مطروحه یك و نی

ا مسترد اخیر ر ی وجهتومان( را بنماید و در صورت انقضای سه ماه از تاری  مطالبه، اداره دارای

به  ومان راتلیون اید ماهانه یك و نیم درصد یك و نیم مینکند، عالوه بر لزوم استرداد وجه ب

 بپردازد.مؤدی  عنوان خسارت به

تالیف سهزمهن 

به زستردزد مبلغ 

 زضهفه درتهفتی

مرور زمهن 

زستردزد 

زضهفه 

 پردزختی
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اند ظرف چهار ماه از تاری  شروع فعالیت مراتب را کتباً به اداره صاحبان مشاغل مکلف -25

ای امور مالیاتی محل اعالم نمایند؛ عدم انجام دادن تکلیف فوق در مهلت مقرر مشمول جریمه

های مالیاتی ده درصد مالیات قطعی و نیز موجب محرومیت از کلیه تسهیالت و معافیت معادل

تا تاری  شناسایی توسط اداره امور مالیاتی خواهد بود؛ این حکم در مورد صاحبان مشاغلی که 

ها از طرف مراجع ذیربط، پروانه یا مجوز فعالیت صادر گردیده است و همچنین برای آن

 (. 177ماده  3شود )تبصره نمی اشخاص حقوقی اجرا

 قانون نای مقررات طبق که مواردی استثنای به حقیقی اشخاص درآمد بر مالیات نر  -26

 (:131)ماده  است زیر شرح به باشدمی ایجداگانه نر  دارای

 درصد 15به نر   ،تا میزان پنجاه میلیون تومان درآمد مشمول مالیات 

 دست درص  بی، به نرومان تا میزان یکصد میلیون توماننسبت به مازاد پنجاه میلیون ت 

  درصد 25صد میلیون تومان به نر  یکنسبت به مازاد 

1گر درآمد مشمول مالیاتبنابراین ا مقدار  میلیون تومان باشد، 200 شخص حقیقیساالنه  

  تومان است. 42.500.000مالیات قابل پرداخت 

 دارد درآمد میلیون 100 شرکتی اگر بنابراین درآمد؛ از نه ،شودمی گرفته سود از مالیات -27

 قانون در که عبارتی شود؛ منتها گرفته آن از مالیات سپس و شود کسر آن از هاهزینه باید

 تعریف ؛ درباشدمی «مالیات مشمول» درآمد درآمد است، بر مالیات مأخذو  است شده استفاده

 قانونی. هایمعافیت منهای است دسو همان آن از منظور که گفت باید عبارت این

 سود های قابل قبول و استهالکات =هزینه -درآمد 

 های قانونی = درآمد مشمول مالیاتمعافیت - سود 

)اگر شرکا حقیقی  هستند شرکاء از مستقل حقوقی شخصیت فاقد که مدنی هایشرکت -28

 2  حداکثر و ( 93 ماده تبصره) هستند مشاغل( بر )مالیات حقیقی اشخاص بر مالیات تابعباشند( 
                                                             

 ها. درآمد مشمول مالیات، یینی درآمد منهای هزینه و میافیت1

لزوم زعالم 

شروع به 

 فعهلی 

مأخذ مهلیهت 

 بر درآمد

مهلیهت 

هه  شرک 

 مدنی

نرخ مهلیهت بر 

درزمد زشخهص 

 حقیقی 

 )مهلیهت مشهغل(
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 شرکاء اگر شود؛می تقسیم شرکا بین مساوی صورت به که گیردمی تعلق آنها به ساالنه معافیت

 به مقرر معافیت و تلقی شریك یك حکم در معافیت از استفاده لحاظ از باشند، شوهر و زن

 .(101 ماده یك )تبصره شودمی اعطا زوج

تجاری انتفاعی مثل موسسات موسسات غیر است؛ %25ی، نر  مالیات اشخاص حقوق -29

و تبصره  105)ماده هستند  %25های تجاری مشمول نر  تحقوقی یا حسابرسی هم مانند شرک

؛ بنابراین از حیث مالیات، طبق قانون، تفاوتی بین شرکت با مسوولیت محدود با سهامی آن(

 خاص و یا موسسه غیرتجاری انتفاعی وجود ندارد.

 ر باشرندمشمول مالیات بایرد دارای شررایط زیر درآمدهای قابل قبول جهت تشخیص هزینه -30

 : (148و  147)مواد 

ها به اندازه متعارف در حدود متعارف، متکی به مدارک باشد: الزم نیست که هزینه -یك

؛ به عبارت ته باشدبِثْباشند بلکه الزم است هزینه به هر میزان که باشد متکی به اسناد و مدارک مُ 

ها عرفاً فاقد مدرک مثبته هستند مانند تاکسی که در خیابان گرفته دیگر، گاه برخی هزینه

 دهد.شوند و راننده عرفاً فاکتور قانونی ارائه نمیمی

 27ق بند : البته مطابموسسه در دوره مالی مربوطه باشد درآمده تحصیل بمنحصراً مربوط  -دو

 ن در سالهای قبل که پرداخت یا تخصیص آبول مربوط به سالهای قابل ق، هزینه148ماده 

 گردد.های قابل قبول تلقی میمالیاتی مورد رسیدگی تحقق یابد نیز از موارد هزینه

رهنگی و هزینه خرید کتاب و سایر کاالهای فثال مهای قانونی؛ به عنوان رعایت حدنصاب -سه

الیاتی ممعافیت  درصد 5ا میزان حداکثر تها هنری برای کارکنان و افراد تحت تکفل آن

 به ازای هر نفر. 84موضوع ماده 

 05ی مبال  ور چك( برا)مانند پرداخت از طریق صد پرداخت از طریق سیستم بانکی -چهار

 (.1396سال  131/96/200میلیون ریال و باالتر )رجوع کنید به بخشنامه 

 د.باش 148های مندرج در ماده از مصادیق هزینه -پنج

نرخ مهلیهت 

بر زشخهص 

 حقوقی

شرزتط 

هه  هزتنه

 قهبل قبول
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بنابراین عالمت تجاری  باشد؛ «رؤیتقابل»عالمت در نظام حقوقی ایران، الزاماً باید نشان  -29

ها باشد ولی عالمت تجاری که شامل یبی از اینحروف یا ترک عدد، تواند شامل تصویر،می

مانند آهنگ ) های بویایی )مانند توپ تنیس که بوی چمن طبیعی میدهد( یا موسیقایینشان

از کشورهای دیگر(  برخیگوشی تلفن همراه در هنگام روشن شدن( باشد در ایران )برخالف 

 (.30ماده )قابل ثبت نیست 

کنوانسیون پاریس، صراحتاً مالکی را برای تشخیص  6ند ماده گذار ایرانی به مانقانون -30

های مشهور معرفی نکرده است و نتیجتاً تشخیص عالمت مشهور بر عهده مقام صالحیتدار عالمت

خواهد در خصوص حمایت یا عدم حمایت از یك عالمتی که ادعا اداری یا قضایی است که می

است اگر دارنده یك عالمت تجاری )اعم از  شده است مشهور است اظهارنظر نماید؛ گفتنی

ایرانی یا خارجی( که مدعی مشهور بودن عالمت خویش است بخواهد در ایران به تقاضای ثبت 

عالمت اعترا  کند یا ثبت عالمت معار  را ابطال نماید، باید اثبات کند که عالمت مذکور 

مالک عمل مرجع صالحیتدار  مشهور است و مشهور بودن عالمت در خارج از ایران در ایران

 (.32ایرانی نیست )بند ه ماده 

1های مشهورعالمت -31 ها برخوردار هستند: اول از دو حمایت اضافی نسبت به سایر عالمت 

تواند عین یا مشابه عالمت اینکه بدون ثبت هم تحت حمایت هستند و شخص دیگری نمی

یاً حتی اگر عالمت مشابهی که تقاضای ثبت مشهور را برای همان کاال یا خدمات ثبت کند؛ ثان

آن شده برای کاال و خدمات غیرمشابه باشد ولی موجب ورود لطمه و کاهش اعتبار عالمت 

2(.32ماده  "و"و    "ه"مشهور شود باز هم تحت شرایطی، ثبت آن ممکن نیست )بند   

                                                             
استفاده شده است که در خصوص مفهوم آن اختالف نظر  "عالمت میروف". در متن قانون ایران، از عبارت 1

، عالمت میروف مترادف با عالمت مشهور بوده و به اعتقاد برخی دیگری، عالمت وزود دارد؛ به اعتقاد برخی
 شود.های غیرمشهور و مشهور قرار دارد؛ تفسیر اخیر موزب گسترش قلمرو قانون میمیروف، مابین عالمت

. مزیت دوم در ظاهر قانون محدود به خدمات شرده اسرت کره فاقرد توزیره منعقری اسرت و مرالک آن در 2

 روند قابل استفاده است. های تجاری مشهوری که برای برای میرفی کاال هم به کار میالمتخصوص ع

لزوم قهبل 

رؤت  بودن 

 عالم  

مالک 
تشخیص 

عالم  

 مشهور

حمهت  زضهفی 
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المت خویش در های اعطاکنندگی نمایندگی، عدم ثبت عیکی از اشتباهات رایج شرکت -32

مثال اگر یك شرکت ایتالیایی در خصوص محصول خویش به  عنوان کشور نماینده است؛به

ممکن است نماینده ایرانی مبادرت به ثبت عالمت شرکت ایتالیایی  یك ایرانی نمایندگی دهد،

به نام خود نماید و پس از انحالل رابطه نمایندگی، مانع عرضه محصول شرکت ایتالیایی از 

نظر به اینکه اصل بر حمایت از شخصی است که عالمت را ثبت نموده  رایی غیر از خود شود؛مج

است،ابطال عالمت ثبت شده توسط نماینده در چنین فرضی ممکن است برای شرکت اصلی 

ایران در خصوص چنین  1386ویژه اینکه قانون ثبت عالئم تجاری به دردسرساز باشد؛

استفاده نماینده را منطبق ءتوان سووجود این، میده ساکت است؛ با ای از سوی نماینسوءاستفاده

مکرر کنوانسیون پاریس که ایران نیز عضو آن است دانست )ماده  10ماده  2و بند  6ماده  1با بند 

 قانون مدنی( و برای صاحب اصلی عالمت حق اعترا  را به رسمیت شناخت. 9

جاری، متمایز کردن کاال و خدمات از یکدیگر از آن جایی که کارکرد اصلی عالمت ت-33

(؛ 32آن است )بند الف ماده  قابلیت تمیزدهندگیاست، اولین شرط الزم برای ثبت عالمت، 

هایی که فاقد قوه تمیزدهندگی بوده و جنبه عام یا توصیفی دارند اصوالً قابل ثبت بنابراین عالمت

هایی برای محصول خوراکی قابل ثبت نیست زیرا به تن "خوشمزه"باشند؛ به عنوان مثال واژه نمی

کننده عادی را یك واژه توصیفی است و معموالً قدرت تمیزدهندگی برای مصرف "خوشمزه"

به تنهایی قابل ثبت نیست زیرا واژه عام بوده و فاقد صفت مشخصه  "انتشارات"ندارد یا واژه 

بل ثبت نیست زیرا صرفاً بیان کننده جنس به تنهایی برای تلفن همراه قا "موبایل"است و یا واژه 

، ثبت آن به های اخیر با ماهیت کاال یا خدمتعدم ارتباط واژهمحصول است؛ البته گاهی به دلیل 

برای  "شیرین عسل"برای موبایل؛ یا  (Appleگردد مانند واژه سیب )عنوان عالمت ممکن می

 "عسل"گفته، برای محصول پیش رسد که ثبت شیرین عسل، به دالیلبیسکویت؛ به نظر می

کثرت ممکن نباشد؛ با وجود این، یکی از دالیل دیگرِ امکان ثبت واژگان توصیفی یا عام، 

شرکت سهامی "از سوی  "انتشار"به کارگیری واژه  آن است؛ به عنوان مثال، استعمال و شهرت
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نتشارات را دارد در به دلیل شهرت، در نظر مخاطب عادی، وصف تمیزدهندگی از سایر ا "انتشار

 رسید.حالیکه اگر فاقد شهرت بود به نظر قابل ثبت نمی

ای با کنندهشده یا مشابهت گمراهشود نباید قبالً ثبتعالمت تجاری که تقاضای ثبت آن می -34

کننده، مصرف های پیشین داشته باشد وگرنه قابل ثبت نیست؛ مالک مشابهت گمراهعالمت

 رف است.کننده معمولی و متعا

مستلزم ارائه مجوزی جهت  ، ثبت عالئم تجاری،اداره ثبت عالئم ایران در رویه عملی -35

طبقه  45های تجاری در که عالمتتوضیح آن های متقاضی در طبقه موردتقاضا است؛فعالیت

اند که متقاضی باید مشخص کند که در چه طبقه یا طبقاتی تقاضای حمایت دارد و شدهتقسیم

اگر شخصی بخواهد عالمتی  مثال، عنوان به متناسب با طبقه انتخابی مجوز فعالیت ارائه کند؛ باید

که مربوط به خدمات حقوقی است ثبت کند باید مجوز فعالیت در امور حقوقی  45را در طبقه 

نامه سخنی از ضرورت ارائه )نظیر پروانه وکالت( ارائه کند؛البته واقعیت این است که در آیین

جوز نیامده است بلکه متقاضی باید مدرکی دال بر فعالیت در آن زمینه ارائه کند که ارائه مجوز م

تواند تحت شرایطی همین یکی از قراین این موضوع است؛ لذا مدرک تحصیلی مرتبط هم می

 اثر را داشته باشد؛ به ویژه اینکه برای اشتغال به برخی مشاغل گرفتن مجوز الزم نیست.

 ست. ع ثبت آن نیف اختراع ، افشاء شدن عالمت تجاری پیش از تقاضای ثبت، مانبرخال -36

در رویه عملی، ثبت عالمت غیرفارسی )اعم از انگلیسی، فرانسوی، عربی و ...( اصوالً منوط  -37

به ارائه کارت بازرگانی است مگر اینکه آن واژه در زبان فارسی متداول شده باشد؛ مانند کلمه 

اژه روسی است ولی در زبان فارسی متداول است و نیازی به کارت بازرگانی ندارد؛ سماور که و

( را با حروف Carpetدر این خصوص فرقی ندارد که متقاضی ثبت، واژه غیرفارسی )مانند 

( نوشته باشد یا با حروف فارسی )کارپت(، هر دو مستلزم کارت بازرگانی Carpetانگلیسی )

 زفشه  عالم 
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1است ( asemanه فارسی نظیر آسمان به صورت فینگلیش نوشته شود )؛ گفتنی است اگر واژ

تقاضای ثبت آن نیاز به کارت بازرگانی ندارد ولی باید واژه فارسی و فینگلیشِ آن، به صورت 

 تقاضای ثبت شود و نوشتار فارسی باید بزرگتر از نوشتار فینگلیش آن باشد. توممان

است که اول متقاضی به سایت  رویه عملی ثبت عالمت تجاری به این شکل -38

iripo.ssaa.ir  مراجعه کرده، سپس اظهارنامه عالمت تجاری را تکمیل و ضمایم آن )شامل

اسناد هویتی متقاضی، مجوز فعالیت و تصویر عالمت درخواستی( را ارسال کرده و شماره 

از همین تاری  )تاری  ارسال اظهارنامه( متقاضی تحت  کند کهاظهارنامه خود را دریافت می

حمایت است )مشروط بر اینکه تقاضا منتج به ثبت شود(؛ سپس کارشناس اداره، اظهارنامه را با 

آن، بررسی کرده و اگر ایرادی وجود  32( به ویژه ماده 1386توجه به قانون ثبت عالیم تجاری )

و متقاضی باید با حضور در اداره مرکز مالکیت معنوی  نداشته باشد، اطالعیه پذیرش صادر شده

ها را از طریق سایت ارسال نسبت به تشکیل پرونده و ارایه مدارک برابر با اصلی که قبالً آن

نموده اقدام کرده و متعاقب آن، هزینه نشر آگهی را پرداخت کند، پس از نشر آگهی تحت 

روز  30امه رسمی، اگر شخصی ظرف ثبت عالمت تجاری در روزن تقاضایعنوان آگهی 

اعتراضی نکند، مجدداً با واریز هزینه توسط متقاضی، برای نوبت دوم عالمت تجاری )تحت 

تواند گواهی ثبت ثبت عالمت تجاری( منتشر شده و سپس متقاضی می رسمیعنوان آگهی 

 عالمت تجاری خویش را از اداره عالیم تجاری دریافت کند.

 

 

                                                             

. در مواردی که تقاضای ثبت عالمت تجاری برای ارائه خدمات باشد  نه کاال( و ماهیت خدمات دارای زنبه 1

ز سوی متقاضی نیرازی های مسافرتی، ثبت عالمت غیرفارسی االمللی باشد مانند تورها و آزانسداخلی و بین

 به کارت بازرگانی ندارد.

روته عملی 

ثب  عالم  

 تجهر 

http://www.ipo.ssaa.ir/
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ثبت عالمت تجاری، به تقاضای اخیر  تقاضایف سی روز از انتشار آگهی اگر شخصی ظر -39

روز از ابالغ اعترا  اخیر به وی پاس  و دالیل  20اعترا  نماید، متقاضی باید حداکثر ظرف 

خویش را اعالم کند، در غیر اینصورت عدم پاس  به منزله پذیرش و تمکین به اعترا  بوده و 

ثبت خویش  برروزه  20امّا در صورتی که متقاضی ظرف مهلت گردد پرونده ثبت مختومه می

تقاضای  حداکثر ظرف بیست روز از تاری  ابالغ پاس  متقاضی، اصرار نماید، معتر  باید

را نماید؛ تصمیم کمیسیون اعم از پذیرش یا رد اعترا ، ظرف  170ارجاع امر به کمیسیون ماده 

اگر اعترا  در کمیسیون رد شود و معتر   ؛روز قابل اعترا  در دادگاه عمومی است 60

ظرف مهلت به دادگاه مراجعه نکند، متقاضی با ارائه گواهی مبنی بر عدم تقدیم دادخواست از 

 .نامه(آیین 125)ماده  نمایدبتواند تقاضای ادامه عملیات ثبت را دادگاه، می

ای را برای متقاضی خطاریهی بداند، اشکل اظهارنامه را واجد ایراد ،اگر کارشناس اداره -40

اگر متقاضی ایراد شکلی را برطرف کند،  روز از ابالغ فرصت رفع آن را دارد، 30ارسال و وی 

اخطار  کارشناس وارد رسیدگی ماهوی خواهد شد و در صورتی که عالمت را قابل ثبت نداند

روز از  30رف تواند به تشخیص خود، حسب مورد ظرد برای متقاضی ارسال کرده و متقاضی می

نامه مستقر در همان آیین 170ابالغ، به اخطار رد صادره از سوی کارشناس، به کمیسیون ماده 

اداره ثبت اعترا  کند و یا ظرف دو ماه، طی دادخواستی به اخطار رد صادره از اداره ثبت در 

ادگاه خواهد مستقیماً به ددادگاه عمومی حقوقی اعترا  نماید؛ در عمل اگر متقاضی می

دادخواست بدهد، از باب احتیاط بهتر است این اقدام را پس از گذشت سی روز و پیش از اتمام 

 مهلت دو ماهه انجام دهد.

در صورتی که شخصی بخواهد گواهی عالمت ثبت صادره از اداره ثبت را ابطال نماید باید  -41

شعبه سوم دادگاه عمومی  دادخواست خود را به دادگاه عمومی حقوقی تقدیم نماید )در عمل،

نماید(؛ در حقوقی تهران مستقر در مجتمع قضایی شهید بهشتی به دعاوی اخیر رسیدگی می

صورتی که مستند معتر  گواهی ثبت یا اظهارنامه مقدم نباشد )به عنوان مثال ادعای استعمال 
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با دادخواست،  مقدم یا مشهور بودن عالمت خویش را داشته باشد(، حتماً باید قبل یا همزمان

اظهارنامه ثبت عالمت خویش را به اداره ثبت عالیم تجاری تسلیم نماید وگرنه به دلیل عدم 

؛ در صورتی نامه(آیین 125رعایت شرایط شکلی طرح دعوی، دعوی وی رد خواهد شد )ماده 

مدعی باشد که اساساً ثبت چنین عالمتی برای هر شخصی  که خواهانِ ابطال عالمت ثبت شده

یرقانونی است )مانند عام بودن عالمت یا خالف نظم عمومی بودن( دیگر تسلیم اظهارنامه مقدم غ

 بر دادخواست موضوعیتی ندارد.

سال از آن استفاده ننماید هر ذینفع  3اگر شخصی عالمتی را ثبت کرده ولی به مدت  -42

 (.41ماده ) تواند تقاضای ابطال آن را از دادگاه بنمایدمی

منتسب  از کشور ای است که مبدم کاالیی را به قلمرو، منطقه یا ناحیهانه جغرافیایی نشانهنش -43

 ل انتسابسازد،مشروط به اینکه کیفیت و مرغوبیت،شهرت یا سایر خصوصیات کاال اساساً قابمی

 های جغرافیایی( مانند چاقوی زنجان،قانون حمایت از نشانه 1به مبدم جغرافیایی آن باشد )ماده 

 انار یزد یا فرش کاشان.

تحت حمایت هستند )بند الف ماده  شده یا نشده باشد،های جغرافیایی اعم از اینکه ثبتنشانه -44

هر شخص که در مکان جغرافیایی مندرج در اظهارنامه به تولید کاالی مذکور مشغول است  (؛3

تواند تقاضای ی مذکور میگذاری کاالدار در امر تولید،توزیع و سیاستیا هر مرجع صالحیت

که کاالیشان دارای تولیدکنندگان درصورتی های جغرافیایی را از اداره ثبت بخواهد؛ثبت نشانه

های توانند از نشانمی مرغوبیت و سایر خصوصیات مربوط به نشان تجاری باشد، کیفیت،

 شده استفاده نمایند.جغرافیایی ثبت

و  47جاری بدون ثبت هم تحت حمایت قراردادند )ماده های تنام برخالف عالمت تجاری، -45

 باوجود قانون تجارت(؛ 567ها اصوالً اختیاری است )ماده کنوانسیون پاریس( و ثبت آن 8ماده 

عدم زستفهد  

 زز عالم 

مفهوم نشهنه 

 جغرزفیهتی 

شرزتط 

زستفهد  زز 

نشهنه هه  

 زفیهتیجغر

شرزتط 

حمهت  زز نهم 

 تجهر  
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اشخاص برای  نام تجاری در ایران وجود ندارد،نظر به اینکه عمالً سازو کاری برای ثبت این،

1نمایند.المت تجاری ثبت میحمایت از نام تجاری، آن را تحت عنوان ع  

مثل شرکت  اش یکی باشدممکن است نام شرکت با اسم تجاری او و عالمت تجاری -46

«Sony » هم یکی نباشد و نام شرکت با اسم تجاری او و عالمتش  عنوان با 3و ممکن است این

تقال نیست انشود قابلها ثبت میمتفاوت باشد؛گفتنی است نام شرکت که در اداره ثبت شرکت

های تجاری قانون ثبت عالئم و نام 49ولی اسم تجاری و عالمت تجاری تحت شرایط ماده 

 انتقال به دیگری است. ( قابل1386)

ها و اداره ثبت عالئم تجاری مرکز در حال حاضر، میان اداره تعیین نام اداره ثبت شرکت -47

کن است شخصی نام شرکتی را به عنوان خاصی وجود ندارد؛ بنابراین مممالکیت معنوی ارتباط 

ها، زمانی موضوعیت عالمت ثبت کند و یا برعکس؛ بدیهی است تعیین نام در اداره ثبت شرکت

دارد که متقاضی به دنبال ایجاد یك شخصیت حقوقی باشد امّا ثبت عالمت تجاری ارتباطی به 

یا خدمات خویش ثبت کند  تواند عالمتی را برای کاالموضوع اخیر ندارد و شخصی حقیقی می

 بدون اینکه نیازی به تأسیس شرکت باشد. 

نام تجاری  اوالً ثبت نام تاجر در دفتر ثبت تجارتی است؛نام تجاری متفاوت از ثبت ثبت -48

که کلیه تجار مکلف هستند نام و نام خانوادگی خویش را در دفتر اصوالً اختیاری است درحالی

که  حالی در تواند متفاوت از نام هویتی شخص باشدنام تجاری می ثانیاً ثبت تجارتی ثبت نمایند،

اگر شخص حقیقی است طبق ) نام در دفتر ثبت تجاری باید اوراق هویتی تاجر در هنگام ثبت

 ثالثاً با فوت تاجر، ذکر شود؛( کارت ملی و اگر حقوقی است طبق نام مندرج در روزنامه رسمی

بین  که نام تجاری با فوت صاحب آن ازحالی شود دررتی حذف مینام وی از دفتر ثبت تجا

 رسد.رود و به ارث مینمی

                                                             

. البته روشن است که کارکرد نام تجاری با عالمت تجاری متفراوت اسرت زیررا نرام تجراری بررای میرفری 1

 شخص تازر و تجارتخانه است درحالیکه عالمت تجاری برای شناساندن کاال و یا خدمات خاصی است.

نهم شرک ، 

نهم تجهر  و 
 عالم  تجهر  

تفهوت ثب  

نهم تجهر  به 

ثب  نهم در 

دفتر ثب  

 تجهرتی

مستقل بودن 

زدزر  تعیین 

نهم شرک  زز 

 زدزر  عالئم
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( بوده که در آمریکا مستقر ICCANیکان )آها با سازمانی به نام مدیریت جهانی نام دامنه -9

نزد مرجع  irدر زمان ثبت نام دامنه  یکان در ایران است؛آ( نماینده IRNICاست و ایرنیك )

نام دامنه با پسوند دات آی آر  نامه حل اختالف در زمینه ثبتتقاضی باید شیوهثبت )ایرنیك(، م

را به عنوان یك پیش شرط اجباری بپذیرد تا در صورت بروز اختالف میان دارنده نام دامنه و هر 

را بپذیرد؛ پذیرش شخص دیگری )به غیر از مرجع ثبت(، رمی مرجع حل و فصل اختالف 

شود، اری یا مقام منفردی که توسط مرجع حل اختالف منصوب میصالحیت هیأت رسیدگی اد

نافی صالحیت دادگاه ایرانی یا نهاد داوری صالح نخواهد بود؛ محدوده صالحیت هیأت 

رسیدگی اداری، صرفاً ناظر به ابطال نام دامنه متعلق به دارنده یا انتقال نام دامنه به نام خواهان 

یکان به آرسیدگی در  ی برای صدور رمی به خسارت ندارد؛است؛ بنابراین هیأت اخیر صالحیت

اگر هیأت رسیدگی اداری  ی ایمیل است؛صورت غیرحضوری و از طریق تبادل الیحه به وسیله

چنین تصمیم بگیرد که نام دامنه باید ابطال یا منتقل گردد، مرکز ثبت )ایرنیك( پس از ده روز 

را خواهد کرد مگر اینکه دارنده نام دامنه، گواهی کاری از زمان وصول تصمیم هیأت، آن را اج

ایرنیك ارائه کند که در این صورت، رمی هیأت  همبنی بر طرح دعوی در دادگاه علیه خواهان ب

ست ا IRیم قطعی دادگاه متوقف خواهد ماند؛ مطلب اخیر، ناظر به نام دامنه با پسوند تا تصم

گردد و ارتباطی به یکان رمساً اجرا میآیم ، تصمCOMگرنه در خصوص سایر پسوندها مانند و

 ایرنیك ندارد.

یکان طرح دعوی شرود، بررای اینکره آاگر علیه شخصی که نام دامنه را ثبت کرده است در  -10

( صررررررادر نمایررررررد، خواهرررررران RESPONDENTیکرررررران رمی علیرررررره خوانررررررده )آ

(COMPLAINANT) 1باید سه امر را توممان امنه خوانده به نحرو اثبات نماید: اول اینکه نام د 

ای شبیه عالمت تجاری خواهان است؛ دوم اینکه خوانده حق قانونی جهت استفاده از کنندهگمراه

                                                             

ی که خواهان نتواند شرط اول را اثبات کند دیگر مرزرع رسریدگی شررط دوم و سروم را بررسری . در صورت1

 کند.نکرده و دعوی خواهان را رد می

مرجع حل و 

فصل 

زختالفهت نهم 

 دزمنه

دعهو  رزجع 

  به نهم دزمنه

 زتنترنتی
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نمایرد. برا سروءنیت ثبرت و اسرتفاده می را آن نام دامنره را نردارد؛ سروم اینکره خوانرده نرام دامنره

به رمی صادره در پرونرده  ی نمونه، مراجعه کنیداز سیاست نامه( )برای مشاهده 4( a)پاراگراف )

منرردرج در سررایت  PMPIRAN.COMراجررع بره سررایت  PMIشرکایت موسسرره آمریکررایی 

dadbanan.ir.) 

 ت با عالمت تجاری متفاوت است:نام دامنه از چند جه -11

نام دامنه، یك نشانی اینترنتی است که جهت سهولت دسترسی به صفحه اینترنتی ایجادشده  اول

را  FarhadBayatرا وارد کند عبارت 170.201.30.40 ینکه شخص عددجای ایعنی به است:

تمیز  عالمت تجاری، تر است ولی فلسفه اصلیکند که ماندگاری آن در ذهن راحتتایم می

 دادن کاال و خدمات اشخاص از یکدیگر است.

سط فرد در کل جهان است و امکان ثبت یك نام دامنه تونام دامنه یك نام منحصربه _دوم

 مثالً) ندشخص دیگری در هیچ کجای جهان وجود ندارد مگر اینکه پسوند نام دامنه تغییر ک

یگری دیگر در هیچ کجای دنیا قابل ثبت توسط د شده باشد، ثبت  FarhadBayat.comاگر

لیل ددو ولی عالمت تجاری ممکن است به  مانعی ندارد؛ FarhadBayat.irنیست ولی ثبت 

شده باشد که در  ول اینکه عالمت تجاری در یك طبقه خاص ثبتا توسط دیگری ثبت شود؛

اصی مت خاین صورت ثبت همان عالمت در طبقات دیگر اصوالً منعی ندارد )مثالً شخصی عال

وکار( سب)ک 35)خدمات حقوقی( ثبت کند و دیگری همان عالمت را در طبقه  45را در طبقه 

المت عت همان شده باشد، مانع ثب در ایران ثبتدوم اینکه اگر عالمت خاصی صرفاً  ثبت کند(؛

 در سایر کشورها نیست.

المرت عامکان ثبت یك نام دامنه با مالکیت مشترک به لحاظ فنی وجود ندارد ولری یرك  _سوم

 تفاوت ثبت نمود.مصورت مشترک بین دو یا چند نفر با قدر سهم مساوی یا  شود بهتجاری را می

تواند تقاضرای ابطرال آن ه از عالمت ظرف سه سال،هر ذینفع میدر صورت عدم استفاد _چهارم

 را بنماید ولی عدم استفاده از نام دامنه چنین خطری ندارد.

تفهوت نهم 

دزمنه به 

 عالم  تجهر 
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هرا باشرد یرا ترکیبری از آن (-تواند متضمن عدد یا حروف یا خط تیره )نام دامنه صرفاً می _پنجم

 هم باشد.و حروف شامل تصویر  تواند عالوه بر عددولی عالمت تجاری می

ها دو مفهوم متفاوت نام دامنه او یکسان باشد ولی آن اگرچه ممکن است نام تجاری تاجر با -12

 ویژه اینکه نام دامنه صرفاً اختصاص به فضای اینترنت دارد.هستند به

تروان نررام دامنره را در سررایت می بررای بررسری مالکیررت دامنره و تراری  انقضررای مردت آن، -13

www.whois.net  جستجو نمود )سایتknowme.com  نیرز در ایرن رابطره، قابرل اسرتفاده

در صورت عدم تمدید، مهلت ارفاقی  است؛ سال ir 5حداکثر مدت اعتبار دامنه با پسوند  (؛است

انرد آن توشده و هر شخصری می اخیر، دامنه آزاد در صورت انقضای مهلت وجود دارد؛ روز 60

بسرتگی بره نهراد ثبرت کننرده دارد و  comهای با پسروندرا ثبت کند؛ مدت اعتبار و تمدید دامنه

 روز متغیر است. 100تا  50سال و مهلت ارفاقی بین  20تا  1مدت اعتبار بین 

 اصوالً عالوه بر اهمیت ثبت نام دامنه به نام ما، آدرس ایمیلی که برای مکاتبه با مرجع ثبت -14

( اعالم شده نیز اهمیت زیادی دارد زیرا برای نقل و انتقال مالکیت www.nic.ir)دامنه  نام

دامنه با همان ادرس ایمیل مکاتبه خواهد شد؛ بنابراین باید عالوه بر ثبت دامنه به نام ما، مطمون 

یل معین باشد زیرا هر گونه پیام ارسالی از ایمشویم که ادرس ایمیل وارد شده نیز متعلق به ما می

های مجازی شده اصوالً به مالك دامنه منتسب خواهد شد؛ همین موضوع در سایر صفحات شبکه

هم صادق است؛ بنابراین صرف اینکه نام کاربری و رمز صفحه مجازی یا رایانامه )ایمیل( در 

سایت توانند با اعالم فراموشی رمز به پشتیبان اختیار شما قرار دارد کافی نیست زیرا اشخاص می

یا ایمیل، تقاضای ارسال رمز مجدد به ایمیل یا شماره تلفن تعریف شده در سیستم را نموده و 

 کنترل آن صفحه یا ایمیل را از دست ما خارج نمایند.

در صورت فوت مالك دامنه، حقوق راجع به آن، به ورثه وی خواهد رسید؛ منتها در  -15

را  "هاست"و سایت در اختیار شخصی است که رمز  عمالً کنترل دامنه comهای با پسوند دامنه

تواند مالکیت دامنه را جا به جا داشته و ادرس ایمیل او برای مکاتبه اعالم شده است و وی می

تفهوت نهم 

دزمنه به نهم 

 تجهر 

نحو  بررسی 

مهلای  دزمنه 

و مدت زعتبهر 

 آن

زهمی  زتمیل 

معرفی شد  

 هجه  ماهتب

حقوق رزجع به 

نهم دزمنه پس 

 زز فوت 

http://www.whois.net/
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های با پسوند ای نیست؛ برخالف دامنهاینکه به فر  تخلف، پیگیری آن کار ساده کند؛ به ویژه

ir نیك یا سایر مراجع صالح در ایران موضوع را پیگیری تواند از طریق ایرکه مدعی مالکیت می

ای که میخواهد پس از فوت، دامنه را به دیگری منتقل کند نماید؛ با وجود این، صاحب دامنه

های با ورود را در اختیار وی قرار دهد؛ حتی در دامنه ترین راه این است که رمزهایراحت

ملی انتقال دهنده کافی است؛ البته برای اینکه بعدًا هم داشتن رمز ورود و تصویر کارت  irپسوند 

ای مبنی بر انتقال کلیه حقوق تواند نوشتهگیرنده میبه لحاظ حقوقی مشکلی پیش نیاید، انتقال

 دهنده راجع به نام دامنه و هاست و پنل از وی دریافت کند.انتقال

با مراجعه به  قانون نظام صنفی 87بر اساس ماده  وکار مجازی بایداندازی کسببرای راه -16

وکارهای مجازی، از اتحادیه کسب www.Iraniansnaf.ir و سپسb.ir4www.G  سایت

وکار سنتی است و از مجوز قانونی دریافت نمود؛گفتنی است اگر شخصی دارای یك کسب

اندازی سایت و معرفی خود از طریق آن، نیازی صرف راه یا اتحادیه مربوطه مجوز دارد،صنف 

عنوان درگاهی جهت عرضه محصول یا  اما اگر سایت به به اخذ مجوز جداگانه اصوالً ندارد؛

( e-namadای نماد ) توسعه تجارت، مرکزشود، باید از خدمات و دریافت وجه استفاده می

وکار به چه مجوز یا مجوزاتی نیاز اندازی کسبورکلی برای اطالع از اینکه راهطدریافت شود؛ به

1مراجعه نمود. .irb4Gwww.به سایت  توانمی دارد و فرایند اخذ آن چگونه است،  

فعالً در پایگاه ساماندهی وزارت ارشاد اجباری نیست و اصوالً هیچ  ثبت سایت )تارنما( -17

شود ولی ثبت سایت در این پایگاه دو مزیت این پایگاه فیلتر نمیسایتی به دلیل عدم ثبت در 

تماس در این پایگاه، پیش از فیلتر شدن، مطابق هویتی و دارد، اول اینکه با وارد کردن اطالعات 

، ابتدا به مسوول آن سایت اخطار و تذکری مبنی بر حذف ایقانون جرایم رایانه 21ماده  1تبصره 

                                                             

شایان ذکر است دیوان عدالت اداری شکایت مبنی بر غیر قانونی بودن الزام کسرب و کارهرا بره دریافرت  - 1

 یید نموده است نماد را تأنماد را رد نموده و مبانی قانونی ایای

مجوزهه  

الزم کسب و 

 کهر

پهتگه  

 سهمهندهی

http://www.g4b.ir/
http://www.g4b.ir/
http://www.iraniansnaf.ir/


چرا باید در دوره جامع پرورش "مشاور حقوقى" آموزشگاه دادبانان دانا شرکت کنیم؟ 

 الف) هدف از برگزارى دوره مشاور حقوقى 

 ب) ویژگى هاى دوره مشاور حقوقى 

هدف اصلى از برگزارى دوره جامع پرورش مشاور حقوقى توسط آموزشگاه دادبانان دانا، پر کردن خألهاى نظام آموزش 
دانشگاهى است تا شرکت کنندگان در دوره مشاور حقوقى، بتوانند " مهارت هاى الزم جهت عهده دار شدن حرفه 

مشاور حقوقى " را کسب نمایند؛

بنگاه هاى  و  نیاز هر مشاور حقوقى است که در شرکت ها  انتخاب شده کامًال کاربردى و مورد  عناوین درسى   .1
اقتصادى فعالیت مى نماید که این عناوین دقیقا با سرفصل هاى کتاب آنچه مشاور حقوقى باید بداند منطبق است؛ البته 
الزم به ذکر است، مباحثى که اساتید محترم دوره، تدریس مى کنند محدود به مطالب کتاب نبوده و مطالعه کتاب در 

کنار شرکت در دوره آموزشى مکمل یکدیگر مى باشند.

2. کاربردى بودن محتوا و استفاده حداکثرى از زمان جهت انتقال موضوعات مبتالبه از ویژگى هاى دیگر دوره مشاور 
بر قوانین و مقررات  نیازهاى مهم مشاوران حقوقى، آشنایى و تسلط  از  حقوقى دادبانان است؛ به عنوان مثال، یکى 
پرکاربرد است؛ گاهى قانون مشتمل بر سیصد ماده است ولى فقط پنج ماده آن در عمل، کاربرد فراوان دارد و تسلط 
بر همان تعداد ماده قانونى اندك به منزله تسلط بر هشتاد درصد آن قانون است؛ یکى از ویژگى هاى دوره پرورش مشاور 
از  این، یکى  بر  قانونى پرکاربرد و تحلیل و بررسى کارکرد آن ها است؛ عالوه  با مواد  حقوقى آشنا کردن مخاطبان 
خالءهاى نظام آموزشى دانشگاهى، عدم توجه به مقررات در کنار قوانین است؛ به عبارت دیگر در نظام آموزشى دانشگاه 
معموال قوانین بررسى مى گردند ولى به مقررات که توسط مقامات اجرایى وضع مى گردند توجه چندانى نمى گردد 
در حالى که مقررات به لحاظ عملى اهمیت زیادى داشته و معموال مالك عمل مجریان قرار مى گیرد؛ به عنوان مثال 
از  یکى  هستند؛  بخشنامه  تابع  عمل،  در  موضوعات  از  بسیارى  کار،  حقوق  یا  اجتماعى  تامین  یا  مالیات  حوزه  در 
ویژگى هاى دوره  مشاوره حقوقى، آشنا کردن مخاطبان با مقررات کاربردى در کنار قوانین است؛ توجه به آراى 
مراجع قضایى و شبه قضایى و بیان مثال هاى کاربردى نیز به غناى محتواى دوره مشاور حقوقى دادبانان کمک 

شایانى نموده است.

3. اساتیدى که براى تدریس هر عنوان درسى انتخاب شده اند جزو بهترین مدرسین حقوق کاربردى کشور بوده 
و اساتید برگزیده، مباحث اخیر را به صورت کاربردى و همراه با تجربیات عملى و پرونده هاى مطروحه در دادگاه ها و 

مراجع حل اختالف آموزش مى دهند؛ 

به عالقه مندان  را  امکان  این   ، به عنوان منبع آموزشى دوره  بداند  باید  آنچه مشاور حقوقى  4. وجود کتاب 
پیشرفت در حوزه مشاور حقوقى مى دهد تا پیش از برگزارى کارگاه هاى آموزشى، مهمترین مباحث کالس را پیش 

مطالعه نموده و با آمادگى بهترى در کارگاه جامع پرورش مشاور حقوقى شرکت نمایند .

5. تاکنون به تمام دانشپذیران شرکت کننده در دوره جامع پرورش مشاور حقوقى، مدرك معتبر و قابل ترجمه از 
در  حقوقى  مشاور  به عنوان  جذب  و  دانشپذیران  رزومه  تقویت  در  تواند  مى  که  است  شده  اعطا  تهران  دانشگاه 

شرکت هاى متقاضى نقش به سزایى داشته باشد.

6. دانشپذیران برتر دوره مشاور حقوقى، به شرکت هاى متقاضى معرفى مى گردند تا به عنوان مشاور حقوقى 
در شرکت هاى مذکور جذب و مشغول به کار شوند.



دوره هاى کاربردى آموزشگاه دادبانان دانا

اطالعات تماس موسسه حقوقى دادبانان
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اصول قراردادنویسى
حقوق شرکت هاى تجارى

حقوق مالیاتى

حقوق اسناد تجارى

حقوق کار

حقوق بیمه تأمین اجتماعى

حقوق مالکیت فکرى و تجارت الکترونیکى

دادرسى مالیاتى، بیمه و کار

دادخواست نویسى

الیحه نویسى و فن دفاع
داورى

وکالت حرفه اى در دعاوى دیوان عدالت ادارى

پرونده خوانى

قراردادهاى مشارکت در ساخت

قراردادهاى اجاره امالك تجارى

قراردادهاى پیمانکارى

قراردادهاى بین المللى

دعاوى پرکاربرد قراردادى در رویه قضایى

حقوق بانکى و بخشنامه هاى پرکاربرد

حقوق گمرکى

دپارتمان آموزش و ثبت نام: 021-22585550
دپارتمان مشاوره حقوقی: 021-22580137

اینستاگرام:دپارتمان انتشارات: 021-22584900

www.dadbanan.com :وب سایت
dadbanandanalawfirm :تلگرام

 @dadbanan/@dadbananpub



انتشارات دادبانان دانا

تقریبا پنج هزار سال، تاریخچه اى است که کارشناسان براى قدمت کتاب برشمرده اند. در این مدت طوالنى، از 
نخستین کتاب ها که به صورت لوح هاى گلى بودند تا سال 1439 که یوهانس گوتنبرگ با اختراع نخستین ماشین 
چاپ تحول بزرگى در صنعت نشر کتاب ایجاد کرد؛ چه از زمانى که داستان سینوحه بر پاپیروس نقش بست، تا 
به امروز که کتاب ها به صورت صوتى تهیه و در اختیار مردم دنیا قرار گرفته است، نقطه اشتراك در تمام این 

سال هاى طوالنى، نیاز انسان به یادگیرى و انتقال درك و تجربیات خود از جهان مى باشد . 
در دنیاى کنونى، سهولت دسترسى به عناوین متعدد کتب در کنار مزیت هاى خود، براى آن بخش از عالقه مندان 
باالخص در موضوعات تخصصى، خود عامل سردرگمى گشته است؛ از این جهت بارها اساتید مجموعه دادبانان در 
برخورد با وکال و فارغ التحصیالن رشته حقوق با این پرسش مواجه شده اند که براى کسب دانش بیشتر در مورد 
موضوعات خاص و در میان انبوهى از کتب منتشر شده کدام کتاب را به عنوان منبعى کامل تر و کاربردى تر معرفى 
مى کنند؛ این پرسش نه تنها توسط حقوق خوانان، بلکه توسط افرادى که به واسطه شغل خود نیاز به داشتن 

اطالعات حقوقى در زمینه کارى خود داشته اند نیز مطرح گشته است.
از این رو مجموعه دادبانان که رویکرد خود را با این ایده مهم اما ساده شکل داده بود که "فارغ التحصیالن رشته 
حقوق براى ورود به بازار کار به چه مهارت هایى نیاز دارند؟!" بر آن شد ضمن برگزارى کالس ها و دوره هاى 
آموزشى مهارت محور، توسط واحد انتشارات موسسه و با همکارى اساتید مجربى که سال ها مشاوران حقوقى 
کسب و کار هاى مختلف بوده اند، با جمع آورى و چاپ آن تجربیات ارزشمند به نیاز عالقه مندان به داشتن منابعى 

کاربردى پاسخ دهد. 
 انتشارات دادبانان دانا در رویکرد جدید خود بنا دارد ضمن معرفى کتب اساتید مجموعه، با معرفى سایر کتب 
مفید و کاربردى از میان عناوین متعدد، راهگشاى وکال، فارغ التحصیالن، کارآموزان و سایر عالقه مندان به رشته 

حقوق جهت انتخاب کتب ارزشمند و کاربردى گردد.



گزیده متون حقوقى

آنچه مشاور حقوقى باید بداند چک؛ نکات کاربردى از صدور تا پرداخت

حقوق قراردادها فرهنگ واژگانمختصر جرم شناسى

شرح جامع قانون مدنى درسنامه جامع حقوق تجارت

قراردادهاى پیمانکارى


