حقــوق کــار

نﮑاتی مﻬﻢ برای تجار و بیمهشدگان

در قسمت قبﻞ به برخی سواﻻت متداول بین فﻌاﻻن و کاسبان و توﺿیحاتی

اجمالی به ﻋنوان پاسﺦ اشاره گردید و همانﮕونه که ذکر شد فﻘﻂ به موارد
محوری پرداخته شده است .در این قسمت بدون مﻘدمه به مواردی اشاره
مینماییﻢ که مردم بیشتر با آن درگیر هستند:

تفاوت حﻖ سرقفلی و حﻖ کسب و پیشه کدام است ؟
 -1سـرقفلﯽ از اول اجـاره حتـﯽ بـه مﺤـﺾ اتمـام ساختوسـاز مـکان
تجـاري وجـود دارد .بطوريکـه مشـهور اسـت بﻌـد از اتمـام ساختوسـاز
مکانهـاي تجـاري سـرقفلﯽ ملـک را با انواع جمالت مشـابه مﺜل»سـرقفلﯽ
ایـن ملـک بـه فـروش مﯽرسـد« در مﻌرض فـروش قـرار مﯽگیـرد در حالﯽ
که حﻖ کسـب و پیشـه بدوا ً موجودي نداشـته و تدریجاً با فﻌالیت مسـتﺄجر
حاصـل مﯽشـود.
 -۲اسـقاط حـﻖ کسـب و پیشـه در اول اجـاره بـا توجه به اینکـه هنوز به
وجـود نیامـده بـه لﺤاظ عـدم امکان اسـقاط مـال موجب ممکن نیسـت در
حالـﯽ کـه توافـﻖ طرفیـن اجـاره مبنﯽ بر اسـقاط سـرقفلﯽ مواجهـه با هیچ
ایرادي نیسـت.
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-3مبنـاي سـرقفلﯽ ناشـﯽ از پرداخـت مبلـﻎ در اول اجاره اسـت در حالﯽ
کـه مبنـاي حـﻖ کسـب و پیشـه بسـتگﯽ بـه حسـن شـهر تـو جمـعآوري
مشـتري ورونﻖ کسـب دارد.
-4حتـﯽ اگر مکان تجاري بدون دریافت سـرقفلﯽ اجاره داده شـود ممکن
اسـت مسـتﺄجر بﻌد از اتمام مدت اجاره ،داراي حﻖ کسـب و پیشـه وتجارت
شـود و برعکـس قﻀیـه هم صـادق اسـت یﻌنﯽ فـردي مکانﯽ را بـا پرداخت
سـرقفلﯽ اجـاره کنـد و به عنوان گاراژ از آن اسـتفاده کنـد در این حالت حﻖ
کسـب پیشـه و تجارت براي مسـتﺄجر متصور نیست.
-5میـزان حـﻖ کسـب و پیشـه بـه تﻌـداد مشـتريهاي مﺤـل کسـب و
رونـﻖ کسـب و کار بسـتگﯽ دارد درحالـﯽ که میزان حﻖ سـرقفلﯽ باموقﻌیت
وکیفیـت بنـا در ارتباط اسـت.
اجاره چیست؟
قـرارداد اجـاره در واقـع قـراردادی برای انتقال منافع اسـت .هر شـیای
از عیـن و منافع تشـکیل شـده اسـت کـه عیـن در واقع همـان موجودیت
آن شـی اسـت کـه حاﺿـر اسـت و منافع چیـزی اسـت کـه از آن عین به

صـورت تدریجـی حاصـل میگـردد بـا ایـن حـال ممکـن اسـت کـه خود
ایـن منافـع در صـورت تراکم بـه صورت عین درآیند جهت روشـن شـدن
مطلـب مﺜالهایـی را مطـرح میکنیـم .به طـور مﺜال سـاختمان یک عین
اسـت ولـی اسـتفادهای کـه میتـوان از آن کـرد منفﻌـت آن اسـت مﺜـال
در آن زندگـی کـرد ،کار کـرد یـا مﺜـال یـک تاکسـی یـک عین اسـت ولی
اسـتفادهای کـه میتـوان از آن کـرد منفﻌـت آن اسـت مﺜـال مسافرکشـی
سـودی اسـت کـه از آن حاصـل میشـود ،مﺜـال یـک درختـی کـه عیـن
اسـت ولـی میـوهای کـه از آن حاصـل میآید منفﻌت آن اسـت کـه در اﺛر
مـرور زمـان حاصـل شـده و پـس از تراکـم ،خـودش تبدیـل به یـک عین
میگـردد .مـدت در عقد اجـاره از اهمیـت باالیی برخورداراسـت به طوری
کـه قانـون مدنـی مقرر مـیدارد» :دراجاره اشـیاء مـدت اجـاره باید مﻌین
شـود واال اجـاره باطل اسـت.

خواهنـد داشـت عبارتنـد از:
-۱ﻋیال داﺋﻢ بیمهشده متوفی
-2شوهر بیمهشده زن
ً
ً
مشـروط بـر ایـن کـه اوال تﺤـت تکفـل زن بـوده و ﺛانیا سـن او از شـصت
سـال متجـاوز باشـد و یـا طبـﻖ نظـر کمیسـیون پزشـکی موﺿوع مـاده 91
قانـون تﺄمیناجتماعـی ازکارافتـاده بـوده و در هرحال مسـتمری از سـازمان
دریافـت ننماید.
-۳فرزندان ذکور متوفی
درصورتـی کـه سـن آنـان حداکﺜـر  19سـال تمـام و پـس از آن منﺤصرا ً
درصـورت اشـتﻐال بـه تﺤصیـل در مقاطـع دانشـگاهی و یـا این کـه مﻌلول
ازکارافتـاده نیازمند شـناخته شـوند.
-4فرزندان اناث متوفی
درصورتی که فاقد شﻐل و شوهر باشند.
-5پدر و مادر متوفی
درصورتـی کـه اوالً تﺤـت تکفـل او بـوده ،ﺛانیـاً سـن پدر از شـصت سـال
و سـن مـادر از پنجـاه سـال تجـاوز کـرده باشـد و یـا آن کـه بـه تشـکیل
کمیسـیون پزشـکی موﺿـوع مـاده  91قانـون تﺄمیـن اجتماعـی ازکارافتاده
باشـند و در هـر حـال مسـتمری از سـازمان دریافـت ننماینـد.

مﮑاسـب :اگـر با سـﭙردن پـول بـه کسـی ،بﺨواهیﻢ در هـر ماه
درصد مشـﺨصی از سـود پـول از او دریافـت کنیـﻢ؛ راه حﻞ بدون
ربا چیسـت؟
اگـر پـول را بـه شـخصی بدهیـد و هر مـاه به طور مشـخﺺ سـود بگیرید
ربـا و حرام اسـت و بـرای دوری از ربـا ،چند راه وجـود دارد:
گیرنـده پـول را وکیـل کنیـد تا با پول شـما ،کاالیـی بخـرد و آن را به هر
کـس کـه بخواهـد (هر چند بـه خودش) ،بـه صورت نسـیه بفروشـد .در هر
مراحﻞ وترتیب رسیدگی در کمیسیون حﻞ اختالف چﮕونه است ؟
مـاه مبلـﻎ مشـخصی (علی الﺤسـاب ) به شـما بدهـد و در پایان باقـی مانده
-1شـکایت افـراد صنفـی بایـد در دفتـر اتﺤادیـه ﺛبـت و حسـب نوبت در
را کـه شـامل اصـل پول نیـز می شـود به شـما برگرداند.
دسـتور کار کمیسـیون قـرار گیـرد ،کمیسـیون موﻇﻒ اسـت حداکﺜر ﻇرف
او را وکیل کنید تا با پول شما کار حالل و مشروع نماید .هر چه سود به مـدت یک هفته به شـکایات رسـیدگی و نظر خـود را به اتﺤادیه بـرای اقدام
دست آید ،به شما تﻌلﻖ می گیرد و به او حﻖ وکالت بدهید ،با او عقد مﻀاربه قانونی اعـالم نماید.
انجام دهید؛ به این ترتیب که سرمایه از شما و کار از او .سودی که حاصل
-۲در هـر مـورد اعﻀای کمیسـیون پس از طرح موﺿوع و اسـتماع نظرات
میشود ،بین هر دو ـ به نسبتی که در عقد قرار می گذاریدـ تقسیم میگردد .طرفیـن و بررسـی مسـتندات ارائـه شـده ،نظـر خـود را اعالم خواهنـد نمود
و در صـورت عـدم حصـول سـازش بیـن طرفیـن به صـدور نظریـه مبادرت
پیﺶ از خرید ﻏرفه در یﮏ نمایشﮕاه چه اقداماتی باید انجام دهیﻢ؟ خواهد شـد.
قرارداد خرید آن را کامال مطالﻌه نماییم.
-3چنانﭽه در جریان رسـیدگی کمیسـیون به اختالفـات مطروحه صنفی
بازخورد و آمار دوره یا سال قبل این نمایشگاه را به دقت بررسی نماییم ،در تخلفاتـی احـراز گـردد ،حسـب مـورد بـه ترتیـب مقـرر در قانـون و مقررات
بسیاری از نمایشگاهها این بازتاب کلی دوره قبل ،یکی از مهمترین قسمتهای نظـام صنفـی اقدام خواهد شـد.
مدارکی است که دراختیار خریداران ﻏرفه باید قرار گیرد.
مفـاد قـرارداد شـامل امکانـات و ملزومـات ،متـراژ دقیـﻖ ﻏرفـه ،موقﻌیت
براسـاس قانـون نﻈـام صنفی هـر اتحادیه چه کمیسـیون هایی
مکانـی و جانمایـی براسـاس توافـﻖ خریـد کنتـرل گردد.
بایـد در خدمت اﻋﻀای صنﻒ داشـته باشـند؟
بـا توجـه بـه وسـﻌت و نیـاز اطالعـات فنـی و صنفـی ،نـه منابـع علمـی
اتﺤادیـه موﻇـﻒ اسـت نسـبت به تشـکیل کمیسـیونهای زیر بـا رعایت
مﺤﺾ ،قابل اسـتفاده قشـر مﻌمولی اسـت و نـه برای نظریهپـردازان تکنیک مفـاد ایـن آییننامه اقـدام نمایند:
نمایشـگاهی کارآیـی بـاال دارد ،بنابراین لزوم اسـتفاده و مطالﻌـه کتابهایی
 -1کمیسیون رسیدگی به شکایات.
فرهنگسـازی شـود کـه تلفیـﻖ ایـن دو مورد باشـد.
 -۲کمیسیون حل اختالف.
 -3کمیسیون بازرسی واحدهای صنفی.
بیمه :چه کسانی واجد شرایﻂ دریافت مستمری بازماندگان هستند؟
 -4کمیسیون فنی.
بازمانـدگان واجـد شـرایﻂ متوفـی کـه اسـتﺤقاق دریافـت مسـتمری را
 -5کمیسیون آموزشی.
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