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)قسمت اول(

از آنجــا کــه اکﺜــر کاســبان و فﻌــاﻻن ﻋرصههــای اشــتﻐال ،نــه تنﻬــا از ریﺰهکاریهــای قانونــی بلﮑــه از بســیاری
اطالﻋــات محــوری و اساســی بیبﻬــره ماندهانــد ،هــر روزه شــاهد تحمیــﻞ زیانهــای فراوانــی بــر آنهــا هســتیﻢ .اگــر
چــه در مباحــﺚ گوناگــون و مﻘــاﻻت متﻌــدد بــه بســیاری از ایــن زمینههــا پرداختــه شــده امــا چــون مــوارد خاصــی کــه
افــراد بــا آنهــا روبــرو بودهانــد ،ﻋنــوان نمــودن مشــﮑالت بــارز یــا خوانــدن مﻘــاﻻت بیــرون خــارج از حوصلــه کاســبان
بــوده و ســوال یــا پاســﺦ مدنﻈــر دیــده نمیشــود .از طــرف دیﮕــر هــر مﻘالــه موفﻘــی تنﻬــا میتوانــد در دو یــا ســه صفحــه
بــه تﻌــداد محــدودی نﮑتــه و آن هــﻢ در یــﮏ محــور مــورد ســوال خواننــده اشــاره نمایــد .بنابرایــن در ایــن ســری مﻘــاﻻت
ســﻌی شــده بــه صــورت پراکنــده ،ســواﻻت و پاســﺦهایی در زمینههــای متﻌــدد کســب و کار ،اﻋــﻢ از قانونــی ،اﻋتﻘــادی و
ﻋــرف بــازار ،اجتماﻋــی و ﻋمومــی در حــد بﻀاﻋــت ،اطالعرســانی گــردد و در صــورت نیــاز کتابهــای مجموﻋــه پرســﺶ و
پاســﺦ در هــر مبحــﺚ بــه طــور محــوری و جداگانــه در اختیــار ﻋالقهمنــدان قــرار گیــرد.
همانﮕونــه کــه اشــاره شــد ســواﻻت فﻘــﻂ در حــد مﺨتصــر بــرای روشــن شــدن ذهــن خواننــده و مســیر مراجﻌــه او برای
پیﮕیــری و هــر گونــه اقــدام و حــﻞ مشــﮑﻞ مــورد نﻈــر مــی باشــد .همﮕــی بــه اســتناد قوانیــن مبحــﺚ مربوطــه می باشــد .

بیمه :شرایﻂ ادامه بیمه به صورت اختیاری چیست؟
اﻓــرادی کــه قبـ ً
ال مشــمول قانــون تﺄمیــن اجتماعــی بــوده و بــه دلیــل
عــدم اشــتﻐال از پوشــش ایــن بیمــه خــارج شــده انــد ،بــه نﺤــوی کــه ایــن
گونــه اشــخاص بــا دارا بــودن حداقــل  3۰روز ســابقه پرداخــت حــﻖ بیمــه،
میتواننــد بیمــه خــود را بــه طــور اختیــاری ادامــه دهنــد .بــرای ایــن کار
بایــد شــرائﻂ زیــر را داشــته باشــند:
 خروج از ردیﻒ بیمهشدگان ( عدم شمول بیمه بر آنان) دارا بودن حداقل 3۰روز سابقه پرداخت حﻖ بیمه حداکﺜر شرط سنی پذیرش تقاﺿا برای مردان و زنان  5۰سال در صورتــی کــه ســن متقاﺿــی در تاریــﺦ ﺛبــت تقاﺿــا بیــش از 5۰ســال باشــد ،دارا بــودن ســابقه پرداخــت حــﻖ بیمــه معــادل مــازاد
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ســنی مقــرر الزامــی خواهــد بــود.
 پذیــرش درخواســت اﻓــرادی کــه بیــش از  1۰ســال ســابقه پرداخــتحــﻖ بیمــه دارنــد بــدون رعایــت شــرط ســنی امــکان پذیــر خواهــد بــود.
 بیمــه شــدگانی کــه حداقــل یکبــار در اجــرای آییننامــه هــای قبلــیو ایــن آئیــن نامــه قــرارداد تنظیــم و حــﻖ بیمــه پرداخــت نمــوده انــد
تــا ســه مرتبــه مجــاز بــه انعقــاد قــرارداد بــدون رعایــت شــرط ســن و
ســابقه خواهنــد بــود.
اجــاره و ســرقفلی :ﻋــدم پرداخــت اجــاره بﻬــای محــﻞ
ســرقفلی از ســوی مســتاجر چــه ﻋواقبــی دارد؟
درصورتیکــه مســتﺄجر دوبــار ظــرف یکســال در اﺛــر اخطــار یــا

اظهارنامــه مذکــور دربنــد  9ایــن مــاده اقــدام بــه پرداخــت اجارهبهــا کــرده
باشــد و بــرای بــار ســوم اجارهبهــا را در موعــد مقــرر بــه مﺆجــر نپــردازد و یا
در صنــدوق ﺛبــت تودیــع ننمایــد ،مﺆجــر میتوانــد بــا تقدیــم دادخواســت
مســتقیماً از دادگاه درخواســت تخلیــه عیــن مســتﺄجره را بنمایــد .حکــم
دادگاه در ایــن مــورد قطعــی اســت.

مناســب توســﻂ کارﻓرمــا ســختی و زیــان آوری آنها را حــذف نمود.
ب -مشــاﻏلی کــه ماهیتــاً ســخت و زیــان آور بــوده و بــا بکارگیــری
تمهیــدات بهداشــتی ،ایمنــی و تدابیــر ﻓنــی توســﻂ کارﻓرمــا ،صفت ســخت
و زیــان آوری آنهــا کاهــش یاﻓتــه ولــی کمــاکان ســخت و زیــان آوری آنهــا
حفــﻆ میگــردد.

استاندارد:سازمان بینالمللی استانداردسازی چیست؟
ایــن ســازمان کــه معمــوال بــه نــام ایــزو شــناخته میشــود،
مﺆسســه بینالمللــی تعیین استاندارد متشــکل از نماینــدگان موسســات
استانداردســازی ملــی اســت .ایــن ســازمان ﻏیردولتی در ســطﺢ وســیع بــه
وﺿــع اســتانداردهای کلــی و جزئــی بــرای هماهنــگ کــردن اســتانداردهای
متفــاوت جهانــی میپــردازد .در واقــع ایــزو بــه صــورت یﮏ کنسرســیوم با
ارتباطــات قــوی بــا دولتهــا ﻓعالیــت میکنــد .ایــن مﺆسســه انــواع
اســتانداردهای تجــاری و صنعتــی جهانــی را تعییــن مینمایــد .مرکــز
ایــن ســازمان در ژنو ســویس قراردارد .ایــزو کار رســمی خــود را از
تاریــﺦ بیســت و ســوم ﻓوریــه  1947آﻏــاز کــرده و بــه ترویــﺞ جهانــی
اســتانداردهای اقتصادی و صنعتی میپردازد تــا مبــادالت صنایــع و
ﻓنــون مختلــﻒ را در یــﮏ راســتا هماهنــگ کنــد .ســازمان بینالمللــی
استانداردســازی ،بــا آن کــه یﮏ ســازمان ﻏیردولتی اســت ،بهدلیــل
ایــن کــه اســتانداردهای ایــن مﺆسســه تبدیــل بــه قوانیــن میگــردد
از بیشتر ســازمانهای ﻏیردولتی قدرتمندتراســـت .امــروزه نــزدیـــﮏ
به157کشــور در ایــن ســازمان بــه عﻀویــت درآمدهاندکه ایران نیــز یکــی
از آنهاســت.

ســرقفلی :در چــه مــواردی مــال اﻻجــاره ســرقفلی
میبایســت بــه صنــدوق ﺛبــت واریــﺰ گــردد؟ و مراحــﻞ قانونــی
واریــﺰ بــه ایــن صنــدوق چیســت ؟
گاهــی ﻓــوت مالــﮏ و عــدم دسترســی بــه ورﺛــهاش ،انتقــاالت پیدرپــی
مالکیــت ملــﮏ یــا عــدم دسترســی بــه مالــﮏ باعــﺚ میشــود مســتاجر
بــرای پرداخــت مالاالجــاره ملــﮏ تجــاری بــا مشــکل مواجــه شــود و حتی
گاهــی خــود مالکیــن بــه دالیلــی از دادن شــماره حســاب جهــت واریــز
اجــاره ملﮏ تجاری تعلــل میکننــد و مالــﮏ مناﻓــع (مســتاجر) نگــران
اســت کــه عــدم واریــز مبلــﻎ اجــاره ولــو رقــم بســیار نــازل و کــمارزش
بــرای او دردســر ســاز شــود و تخلــﻒ بنــد  9مــاده  14قانــون موجــر و
مســتاجر مﺤســوب گــردد .راه قانونــی ایــن اســت کــه چنانچــه اجارهنامــه
رســمی باشــد بــه دﻓتــر خانــه تنظیــم کننــده ســند و هــرگاه اجــاره نامــه
عــادی بــوده یــا اجــاره نامــه ای در بیــن نباشــد بــه نزدیــﮏ تریــن دﻓتــر
خانــه ملــﮏ تجــاری (عیــن مســتاجره) مراجعــه کــرده و دﻓترخانــه پــس از
دریاﻓــت مــدارک الزم ﻓیشــی در وجــه صنــدوق ﺛبــت صــادر مینمایــد کــه
میبایســت بــه بانــﮏ مراجعــه کــرده و پــس از واریــز مبلــﻎ اجــاره ،ﻓیــش
پرداخــت شــده را تﺤویــل دﻓترخانــه دهــد و از دﻓترخانــه رســید دریاﻓــت
دارد .در ایــن وﺿعیــت ،دﻓترخانــه موظــﻒ اســت ظــرف ده روز توســﻂ اداره
ﺛبــت مﺤــل مراتــب را بــه مالــﮏ (موجــر) یــا نماینــده قانونــی او اخطــار
کنــد تــا جهــت دریاﻓــت وجــه تودیــع شــده بــه دﻓترخانــه مزبــور مراجعــه
نمایــد .و بــه ایــن ترتیــب مســتاجر بــه وظیفــه قانونــی خــود عمــل نمــوده
اســت .همچنیــن در مــورد میــزان اجارهبهــا هــرگاه اجارهنامــه منقﻀــی
شــده باشــد مبلــﻎ اجــاره ،اجــرت المﺜــل بــه میــزان اجــرت المســمی
میباشــد و اگــر اجــاره نامــهای وجــود نداشــته باشــد اجارهبهــا بــه
میزانــی کــه بیــن طرﻓیــن مقــرر شــده و اگــر مبلﻐــی معیــن نشــده اســت
اجرتالمﺜــل مبلﻐــی کــه متناســب بــا اجــاره امــالک مشــابه تشــخیﺺ
میدهــد را میبایســت پرداخــت گــردد.

کارآفرین کیست؟
کارآﻓریــن بــه شــخصی میگوینــد کــه بــا ایجــاد یــﮏ خــﻂ تولیــد
یــا توزیــع زمینــه اشــتﻐال چنــد یــا چندیــن نفــر نیــروی کاری گــردد
و از پتانســیلهای موجــودی کــه مصــداق کلمــه کارآﻓریــن و مفهــوم
کارآﻓرینــی ســاده و قابــل درک بــه نظــر میرســد اســتفاده نمایــد.
امــا بطــور کلــی میتــوان گفــت کــه تعریــﻒ دقیقــی از کارآﻓریــن و
کارآﻓرینــی کــه مــورد اتفــاق نظــر همــگان باشــد وجــود نــدارد .البتــه
بــه نظــر میرســد صفتهــای زیــر ،از جملــه صفتهایــی هســتند
کــه بــه کارآﻓرینهــا نســبت داده میشــوند :خالقیــت ،پیشــرو بــودن،
آیندهنگــری ،آیندهنــگاری ،ریســﮏ کــردن و مخاطــره ،ارزش آﻓرینــی و
ایجــاد اشــتﻐال و خلــﻖ ﺛــروت .
بیمه :کار سﺨت و زیان آوربه چه مواردی گفته میشود ؟
کارهــای ســخت و زیــانآور کارهایــی اســت کــه درآن عوامــل ﻓیزیکی،
شــیمیایی ،مکانیکــی ،بیولوژیکــی مﺤیــﻂ کار ﻏیراســتاندارد بــوده و در اﺛــر
اشــتﻐال بیمــه شــده تنشــی بــه مراتــب باالتــر از ظرﻓیتهــای طبیعــی
(جســمی و روانــی) در وی ایجــاد میشــود کــه نتیجــه آن بیمــاری شــﻐلی
و عــوارض ناشــی از آن باشــد .مشــاﻏل ســخت و زیــان آور موﺿــوع ایــن
مــاده بــه دو گــروه تقســیم مــی شــوند:
الــﻒ ـ مشــاﻏلی کــه صفت ســخت و زیان آور با ماهیت شــﻐلی وابســتگی
دارد امــا مــی تــوان بــا بکارگیــری تمهیــدات بهداشــتی ،ایمنــی و تدابیــر ﻓنی

مالیات :مالیات ارزش افﺰوده چیست؟
ارزش اﻓــزوده تفــاوت بیــن ارزش مجمــوع کاالهــا و خدمــات عرﺿــه
شــده بــا مجمــوع ارزش کاال یــا خدمــات خریــداری شــده در یــﮏ دوره
مالیاتــی میباشــد .بــه عنــوان مﺜــال چنانچــه مجمــوع مبلــﻎ کاال و
خدمــات عرﺿــه شــده توســﻂ یــﮏ واحــد اقتصــادی در یــﮏ دوره مالیاتــی
دو میلیــون ریــال و مجمــوع خریــد کاال و خدمــات آن در همــان دوره
مالیاتــی یــﮏ میلیــون ریــال باشــد ،مبلــﻎ ارزش اﻓــزوده دوره مذکــور یــﮏ
میلیــون ریــال میباشــد کــه از تفــاوت بیــن دو رقــم ذکــر شــده حاصــل
میشــود ،مالیاتــی کــه بــه ارزش اﻓــزوده کاال تعلــﻖ مــی گیــرد و نــرخ آن
هــر ســاله توســﻂ دولــت تعییــن میگــردد مالیــات بــر ارزش اﻓــزوده کاال
ادامه دارد ...
اطالق میشود.
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