حقـوق کــار

 ۱4نﮑته مفید در کسب و کار
)قسمت آخر(

تﻌﺰیــرات :در قانــون تﻌﺰیــرات حﮑومتــی چــه مــواردی از
تﺨلــﻒ در نﻈــر گرفتــه شــده اســت ؟
تخلفاتــی نظیــر گرانفروشــی ،کمفروشــی و تقلــب ،احتــکار ،عرﺿــه
خــارج از شــبکه ،درج نکــردن قیمــت ،اختفــا و امتنــاع از عرﺿــه کاال،
صــادر نکــردن فاکتــور ،اﺟــرا نکــردن ﺿوابــﻂ قیمتگــذاری ،اﺟــرا نکــردن
تعهــدات واردکننــدگان و تولیدکننــدگان در قبــال دریافــت ارز و خدمــات
دولتــی ،نداشــتن پروانــه کســب و یــا بهرهبــرداری ،فــروش اﺟبــاری و اعــالم
نکــردن موﺟــودی ،پیشبینــی و مجــازات هایــی بــرای آن در نظــر گرفتــه
شــده اســت .یکــی از اختصاصــات ایــن قانــون ،رعایــت مراتــب تعزیر اســت؛
یعنــی تخلــﻒ در مراتــب گوناگــون ،دارای مجازاتهــای متفــاوت بــوده،
مجــازات هــر مــورد شــدیدتر از مرتبــه قبــل اســت.
قانــون نﻈــام صنفــی :اگــر دارنــده پروانــه کســب بﺨواهــد
پروانــه خــود را بــه دیﮕــری واگــﺬار کنــد چــه مراحلــی را بایــد
انجــام دهــد ؟
براســاس مــاده  18قانــون نظــام صنفــی ،بایــد درخواســت کتبــی خــود
را بــه اتﺤادیــه تســلیم دارد .اتﺤادیــه درصــورت واﺟــد شــروط قانونــی بودن
فــرد معرفــی شــده و بــا رعایــت ســایر مقــررات ،پروانــه کســب متقاﺿــی را
باطــل و پــس از تشــکیل پرونــده بــرای فــرد ﺟدیــد و طــی مراحــل قانونــی
پروانــه ﺟدیــدی بــه نــام شــخﺺ معرفــی شــده صــادر میکنــد.
مﮑاســب :جنســی را کــه میفروشــند و چیــﺰی را کــه ﻋــوض
آن میگیرنــد چنــد شــرط بایــد داشــته باشــد؟
■ بایــد مقــدار آن معلــوم باشــد ،بــه وســیله وزن ،یــا پیمانــه ،یا شــماره
و عدد.
۱۸
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■ توانایــی بــر تﺤویــل آن را داشــته باشــند ،بنابرایــن فروختــن حیوانی
کــه فــرار کــرده ،صﺤیــﺢ نیســت ،ح ّتــی اگــر چیــزی را بــه آن ﺿمیمــه
کنند .
خصوصیاتــی را کــه در آنهاســت و در ارزش ﺟنــس و میــل
■ صفــات و
ّ
معیــن نماینــد.
مــردم بــه معاملــه اﺛــر دارد ّ
■ شــخﺺ دیگــری در ﺟنــس یــا عــوض آن ح ّقــی نداشــته باشــد ،بنابر
ایــن مالــی را کــه نــزد کســی گــرو گذاشــتهاند بــدون اﺟــازه او نمیتــوان
فروخــت و نیــز خریــدار میتوانــد بــه ﺟــای پــول ،منفعــت ملــک خــود
را بدهــد ،مﺜـ ً
ال فرشــی از کســی بخــرد و در عــوض آن منافــﻊ یــک ســاله
خانــه خــود را بــه او واگــذار کنــد.
بانﮏ و مالی  :مﻀاربه را توﺿیﺢ دهید؟
مﻀاربــه قــراردادی اســت کــه میــان عامــل و صاحــب مــال بســته
شــده و بــه ایــن صــورت اســت کــه عامــل بــا ســرمایه صاحــب مــال بــه
داد و ســتد پرداختــه و در برابــر آن بــه نســبت درصــدی در ســود بــا وی
شــریک میشــود کــه البتــه اگــر ســودی بــه دســت آیــد ،آن را بــا دارنــده
مــال برپایــه قــرارداد تقســیم میکنــد .امــا آن ســرمایهگذاری منجــر بــه
زیــان گــردد تنهــا دارنــده مــال اســت کــه خســارت را تﺤمــل میکنــد و
تنهــا ﺿــرری کــه متوﺟــه کارپــرداز میگــردد ،همــان کوشــش و اقدامــات
بینتیجهاســت .در مﻀاربــه الزم اســت نســبت ســهم ،و درصــد ســود
تعییــن گــردد .بــه عنــوان مﺜــال قــرار میگذارنــد هــر چــه ســود حاصــل
شــد ،مقــداری از آن (نصــﻒ ،یــک ســوم و ) ...بــه مالــک تعلــق گیــرد و
مقــداری از آن بــه عامــل .البتــه در قــرارداد وکالــت ،مﻀاربــه و ماننــد آن،
مــی توانیــد هــر شــرط مشــروعی در ﺿمــن آن قــرار بدهیــد.

اهــﻢ وﻇایــﻒ آنــان ﻋبــارت اســت از :اداره اماکــن چــه
وﻇایفــی دارنــد؟
 ارائــه خدمــت در خصــوص تعییــن صالحیــت فــردی دایرکننــدگانو کارکنــان اماکــن عمومــی اعــم از صالحیــت امنیتــی ،اخالقــی و صــدور
پروانــه خدمتگــزاری و اشــتﻐال.
 ارائــه خدمــات در ﺟهــت صــدور مجــوز مراســمی کــه در اماکــنعمومــی برگــزار مــی شــوند ،از قبیــل گردهماییهــا ،ســخنرانیها،
فعالیتهــای هنــری و فرهنگــی.
ورﺛــه :آیــا بــرای انتﻘــال ســند ســرقفلی بیــن وراث رﺿایــت
 تعییــن صالحیــت مﺤلــی واحــد هــای صنفــی از نظــر امــور انتظامــیمالــﮏ ﻻزم اســت؟
و ترافیکــی بــر اســاس قوانیــن و مقــررات.
اگــر چــه بنابــر نظــر ﻏالــب اســاتید ،انتقــال بیــن وراث بــا توﺟــه بــه
مشــارکت:آیا اقــدام مســتاجر مﻐــازه در شــریﮏ کــردن ایــن کــه وراث نســبت بــه یکدیگــر شــریک مﺤســوب میشــوند ،انتقــال بــه
شــﺨﺺ دیﮕــر در قســمتی از منافــع مﻐــازه از مــوارد انتﻘــال ﻏیــر نمیباشــد لیکــن نظــر بــه وﺟــود عقیــده مخالــﻒ ،پیشــنهاد میشــود
بــه ﻏیــر منــدرج دربنــد ) (2مــاده  ۱4قانــون روابــﻂ موجــر و در چنیــن مــواردی نیــز از دادگاه اخــذ مجــوز شــود.
مســتاجر ســال  56میباشــد؟

چــون منافــﻊ از موﺟــر بــه مســتاﺟر واگــذار شــده اســت ،انتقــال آن
ک ً
ال یاﺟــزا ً بــه ﻏیرممنــوع شــده اســت .بنابرایــن ،هرگونــه شــرکت شــخﺺ
ﻏیــر در منافــﻊ مﻐــازه از موﺟبــات انتقــال بــه ﻏیــر مﺤســوب میشــود از
طــرف دیگــر انتقــال مﻐــازه از مــواردی اســت عرفــی کــه برحســب عــرف
مﺤــل مشــخﺺ میشــود ،لــذا چنانﭽــه مــورد مذکــور از نظــر عــرف انتقــال
مﺤســوب شــود واگــذاری بــه ﻏیرانجــام شــده اســت درﻏیرایــن صــورت
واگــذاری مﺤســوب نمیشــود.

شمـاره  l198دی و بهمـن 1397

۱۹

