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 کار و هاي حقوقي کسبچالش                               
 

 
 

رو حائز اهميت است. از سه هاي پيشريزي با چالشکارهاي مدرن، نحوه  مواجهه و برنامهوکسبهايامروزه با توجه به پيشرفت جوامع و پيچيدگي

وپردازيم. بدون شک عدم توجه به مسائل و موضوعات حقوقي هر نوع کسبمي« حقوقي»چالشبه ي و حقوقي، چالش اساسي و مهم مديريتي، مال

کند. در اين مختصر قصد داريم با راهبرد قانوني ها و مشکالتي را براي صاحبان آن ايجاد ميمحدوديتکاري)کوچک، متوسط و بزرگ( در گذر زمان

احتمالي محافظت و ، سازمان تحت امر خود را در مقابل خطراتسپر سازمانيت عبور کنيم و در چارچوب برنامه هاي احتمالي به سالماز چالش

 مراقبت نماييم.

 

 هاي قبل از آغاز به کاراول( چالش

 کاروطرح ايده  کسب -1

حقوقي و قانوني بررسي شود؛ به عبارت ديگر در رسد بايد از لحاظ مي«مالک يا صاحب فکر»کار به ذهنواي که در خصوص کسبهر فکر و ايده

 ها پاسخ داد:ابتدا بايد به اين پرسش

 کار در چارچوب قوانين و مقررات کشور قرار دارد؟ ونوع از کسبآيا اين -1-1

 د دارد؟صالح وجواگر اين ايده ابتدايي و منحصر به فرد است، چه راهکاري براي مراقبت و محافظت از آن در مراجع ذي -2-1

 ؟بايد چگونه رفتار نمود "ايده"جهت عملياتي و اجرايي نمودن  -3-1

 

 مذاکره با اشخاص -2

گذار)داخلي و خارجي( اندازي آن نياز به مذاکره با شخص يا اشخاصي به عنوان شريک يا سرمايهبدون ترديد صاحب فکر و ايده براي تحقق و راه

 دارد. 

 را فراهم نياورد.استفاده از آنکه بيان ايده و فکر، اساس آن را از بين نبرد يا موجبات سوءبنابراين بايد به نحوي عمل کرد 

 

 نفعانگذاران يا ذيبا شرکاء يا سرمايه نامهانعقاد تفاهم -3

تا زمان قطعيت آن وجود دارد. بنابر نامه  مقدماتيآميز باشد نياز به تنظيم تفاهمنفعان موفقيتگذاران يا ذياوليه با شرکاء يا سرمايه اگر مذاکره 

 شود. قيود، شروط و تعهدات اوليه در مهلت معين براي طرفين تنظيم و امضاء ميسرينامه با يکگونه موارد يک تفاهماين در اين

 

 تنظيم قرارداد يا ثبت شرکت و مؤسسه -4

اين در اين مرحله، تر دنبال خواهد شد. بنابرشويم که کار جديجديدي مي ه نامه و انجام تعهدات اوليه، وارد پروسبا پايان مهلت مقرر در تفاهم

 ...( يا تأسيس و ثبت شرکت يا مؤسسه مي نمايند.وگذاريطرفين اقدام به تنظيم قرارداد رسمي)در قالب مشارکت مدني، سرمايه

 گيرد.زمان صورت ميدر اين مرحله به صورت هم ...مراحلي چون تنظيم اساسنامه، ثبت لوگو يا عالمت تجاري و توجه:

 

 اخذ مجوزهاي قانوني -5

ها، شود مراجعي چون وزارتخانهصالح انجام ميزمان با ثبت قراردادهاي رسمي يا ثبت مؤسسه و شرکت، اخذ مجوزهاي قانوني از مراجع ذيهم

 شود.ي... در اين مرحله مطرح موها، اماکن نيروي انتظامي، اصنافسازمان

 

 تأمين سرمايه مالي  -6

کنند از سرمايه ديگران)شرکاء، ...، مالکان معموالً عالوه بر سرمايه شخصي، سعي ميواندازي هر واحد تجاري، توليدي، صنعتي، خدماتيبراي راه

 قرارداد رسمي و قانوني الزامي است....( نيز استفاده کنند. در اين موارد تنظيم وها، مؤسسات مالي و اعتباريگذاران، بانکسرمايه

 

 استخدام نيروي انساني -7



کاري حائز اهميت است. در اين مرحله، انعقاد قراردادهاي وبر اساس حجم و ظرفيت فعاليت، استخدام و به کارگيري نيروي انساني در هر کسب

 گيرد. و...( بايد با دقت و حساسيت خاصي صورتاياستخدام )رسمي، قراردادي، پروژه
 

 کاروتهيه مکان کسب -8

توان از يکي از قراردادهاي مورد نظر استفاده کار ميو... باشد که بر اساس نوع کسبتواند ملکي، استيجاري، مشارکتي وفعاليت ميحسب مورد مکان

 کرد.

 

 افزارهاي مورد نياز افزارها و نرمسازي سختآماده -9

...( و نرم افزار)ساختمان، ابزار و ادوات اداري چون ميز، کامپيوتر وفعاليت، چگونگي فراهم ساختن سختکار و حجم وبا توجه به نوع کسب

 اين بايد از لحاظ قانوني و حقوقي مورد توجه قرار گيرد....( مهم است. بنابروافزار)برنامه، اپليکيشن

 

 ايهاي حرفهتنظيم مقررات و دستورالعمل -10

مکان، نيروي انساني، همکاران،  اي در خصوص اداره هاي حرفهسري مقررات و دستورالعملمجموعه  موفقي، نيازمند تعيين يکبراي مديريت هر 

اين، قبل از آغاز هرگونه فعاليت و شروع به کار، تهيه و تنظيم مواردي چون آيين نامه  اداره  داخلي، قوانين و مقررات ... هستيم. بنابرومشتريان

 ... الزم و ضروري است.ونامه حقوق مشتريان نامه اداره ساختمان، آييناي داخلي، آيينحرفه

 

 آغاز به کار -11

کار وافتتاح يا افتتاح رسمي کسبپس از فراهم شدن مقدمات الزم، زماني براي افتتاحيه و آغاز به کار در نظر گرفته شده و در تاريخ معين پيش

 شود.انجام مي

 

 

 کار فعالوهاي کسبچالشدوم( 

 کار همواره برقرار است.وشود و تا زمان رونق کسبهاي ذيل از آغاز فعاليت شروع ميچالش

 

 هاها، ادارات و اتحاديهها، سازمانتعامل با وزارتخانه -1

ها و نهادهاي حاکميتي، غيردولتي و خصوصي باشد که دستگاه اندازي و همچنين در زمان فعاليت و رونق بايد در تعامل باکاري در زمان راهوبديهي است هر کسب

 دهيم.ترين آنها را مورد بررسي قرار ميمهم

  صالح جهت اخذ مجوزهاي قانونيهاي ذيها، نهادها و دستگاهوزارتخانه -1-1

تأمين اجتماعي، اقتصاد و وکاررفاه،جارت،هاي آتي مثل صنعت، معدن و توزارتخانه، سازمان، اتحاديه و انجمن جهت اخذ مجوز قطعي و فعاليت

 ...ودارايي، مسکن و شهرسازي، اتاق اصناف، اتحاديه مربوطه

 سازمان تأمين اجتماعي -2-1

 ...و استخدام کارکنان و پرداخت حق بيمه در برخي قراردادها

 دارايي -3-1

 ...ماليات بر اجاره، ماليات بر ساخت، ماليات بر ارث وهاي شغلي، ارزش افزوده، ماليات حقوق کارمندان، ماليات

 هاي بيمهشرکت -4-1

 ...بيمه  ساختمان، اموال، مراجعان، مسئوليت مدني و

 اماکن نيروي انتظامي -5-1

 ...هاي جاري وعالوه بر اخذ مجوز، نظارت بر فعاليت

 بهداشت -6-1

 ...هاي غذايي، دارويي، بهداشتي وجهت برخي فعاليت

 بانکها و مؤسسات مالي و اعتباري -7-1

 ...هاي مربوطه وجهت افتتاح حساب، اخذ تسهيالت بانکي، تسويه حساب

 شهرداري -8-1



 ...اخذ گواهي پايان کار، گواهي عدم خالف، تبليغات محيطي، عوارض نوسازي و

 جهاد کشاورزي -9-1

 ...تکليف نوع کاربري آنها و در خصوص زمين ها و اراضي خارج از محدوده شهر و تعيين

 تعزيرات حکومتي -10-1

 ...فروشي وفروشي، کمنظارت بر نحوه  فروش و ارائه خدمات و مواردي چون گران

 مسکن و شهرسازي -11-1

 و... 5پيش فروش ساختمان، شورايعالي معماري و شهرسازي، کميسيون ماده

 اوقاف و امور خيريه -12-1

 نظارت، قراردادهاي اجاره و واگذاري و...عمليات وقف، توليت، 

 

 هاي اداريمراجع و دادگاه -2

اند. از صالح به رسيدگي اختالفات،ها هستند که در مواردي در خصوص دعاوي، تخلفات و کميسيونومراجعنظر از مراجع دادگستري، برخيصرف

 مالياتي، شهرداري و... .هاي حل اختالف هاي اداره کار يا کميسيونجمله دادگاه

 

 مراجع قضايي و شوراهاي حل اختالف -3

دانيم صالحيت اصلي و عام در رسيدگي به دعاوي و شکايات، مراجع قضايي و شوراهاي حل اختالف است که به کليه دعاوي و طور که ميهمان

 کند.... رسيدگي ميشکايات حقوقي، کيفري، خانوادگي، اقتصادي و

 

 دگستري خصوصي(داوري )دا -4

هاي اقتصادي و بازرگاني خود را از کار در اين است که کليه اختالفات مربوط به فعاليتوامروزه به داليل مختلف مصلحت و منفعت صاحبان کسب

مالي، ارجاع به  هاياين الزم است در همه قراردادها و توافقنامهفصل کنند. بنابروطريق داوري)دادگستري خصوصي( طبق تشريفات مربوطه حل

 داوري و نحوه آن تصريح گردد.

 

 اشخاص حقيقي و حقوقي -5

اي خود با اشخاص حقيقي و حقوقي احتماالً درگير مسائل و موضوعات حقوقي و کيفري کار در معامالت و روابط شغلي و حرفهوصاحبان کسب

 سائل و مشکالت عبارتست از:ترين ممختلف هستند که بايد استراتژي مناسبي براي آن تعريف کرد. مهم

 اي؛جلسات شغلي و حرفهها و صورتنامهتنظيم و امضاي قراردادها، تفاهم -1-5

 گذاري داخلي و خارجي؛مشارکت و سرمايه -2-5

 خريد، فروش، رهن، اجاره، صلح، واگذاري حقوق، اعطاي نمايندگي و عامليت فروش، قرض و استقراض؛ -3-5

 ها؛داخت ديون و بدهيوصول مطالبات و پر -4-5

 نامه؛تبادل اسناد تجاري، بانکي و صدور انواع ضمانت -5-5

فروشي، قاچاق کاال و ارز، استفاده از نام و عالمت تجاري، صدور چک بالمحل، فروش مال غير، گرانکالهبرداري، خيانت در امانت، جعل، سوء -6-5

 ...فرهنگي و هنري وهاي ادبي، سرقت، جرايم و سوء استفاده از فعاليت

 حمل و ترخيص کاال )واردات و صادرات(؛ -7-5

 ثبت شرکت و تغييرات، عالمت تجاري، اختراع و مالکيت صنعتي؛ -8-5

 اي؛هاي حرفهمسئوليت مدني ناشي از اقدامات و فعاليت -9-5

 کار؛ون کسباقامه هرگونه دعوا و شکايت يا پاسخگويي به دعاوي و شکايت مطروحه عليه صاحبا -10-5

  



 کاروهاي خاتمه  کسبسوم( چالش

صالح و اداري، انحالل و...( روزي به پايان برسد. اين داليل هر فعاليتي ممکن است به داليل مختلف)اقتصادي، ورشکستگي، فوت، حکم مراجع ذي

شايسته است به نحوي از لحاظ حقوقي مديريت شود تا  تواند اجباري يا اختياري باشد. بديهي است خاتمه فعاليت به هر دليل و علتي که باشدمي

ترين داليل خاتمه  فعاليت را به ترين خسارات وارد آيد. ناگزير بايد توجه داشت که نقش گروه حقوقي در اين مرحله بسيار مهم است. حال مهمکم

 کنيم:اختصار بررسي مي

 

 توجيه اقتصادي -1

صورت بايد خاتمه فعاليت و تسويه ديون و توجيهي براي ادامه  فعاليت نداشته باشند. در اينزمانگذرکارها دروکه برخي کسبطبيعي است

 اي وارد نشود.کار لطمهومطالبات کامالً دقيق و حساب شده باشد تا به اعتبار صاحب کسب

 

 ورشکستگي -2

 ميت شناخته که بايد تمام ضوابط و تشريفات به درستي طي شود.امري طبيعي و البته استثنايي در تجارت است. قانون تجارت نيز آن را به رس

 

 فوت -3

صورت بايد احتياط کرد تا از سرمايه و اعتبار کار شود. در اينوکسبتواند منجر به پايانکار يا احدي از شرکاي شرکت ميوفوت صاحب کسب

 مجموعه مراقبت شود.

 

 صالححکم مراجع ذي -4

کار يا شرکاء را وکاري را صادر کنند يا صاحب کسب وتوانند حکم به پلمپ يا تعطيلي موقت يا دائم هر کسبحسب مورد ميمراجع قضايي و اداري 

 از هرگونه فعاليت اقتصادي و بازرگاني به صورت موقت يا دائم محروم نمايند.

 

 انحالل و تعطيلي شرکت يا مؤسسه -5

کار تعامل حقوقي و ودر اينصورت نيز الزم است با مراجع مرتبط با کسبيا به حکم مراجع قضايي و اداري.تواند به اختيار صاحبان و شرکاء باشد مي

 خسارت وارد آيد.ترينقانوني داشت تا به صاحبان و شرکاء، کم

اي که مطرح است تسويه ين مسالهترشود)اجباري يا اختياري( مهمتعطيل مييادائم پلمپياکار به طورموقتودر کليه  مواردي که کسب توجه:

 ديون و مطالبات است که بايد به دقت مورد بررسي قرار گيرد. 

 ترين مراجعي که در اين خصوص بايد تعيين تکليف شود عبارتست از:مهم

 دارايي -1

 سازمان تامين اجتماعي -2

  هاثبت شرکت -3

  اتحاديه يا صنف مربوطه -4

 حقوقي(طلبکاران)اشخاص حقيقي يا  -5

 بدهکاران)اشخاص حقيقي يا حقوقي( -6

 

 

 موفق باشيد            

موسسه حقوقي دادفران مهر پاو                       

         

 

 


