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)قسمت پنجﻢ(

برند یا مارك چیست ؟
مارك ،برند یا نمانام ،یﮏ نام ،عبارت ،طرح ،نماد یا هر ویﮋگی دیگری است
که مشخصکننده خدمات یا فروشنده محصولی خاص باشدکه به وسیله آن
از دیگر محصوالت و خدمات مشابه متمایز میگردد .عنوان قانونی برای برند،
نشان تجاری است.
برند مجموعه مفاهیم اعتباری،کارکردی ،احساسی ،عقلی و مزیتهایی
است که ذهن بازار هدف را اشﻐال نموده است .تداعی معانی پیوند دادن
تصاویر و نشانهها با برند یا مزایا و فوایدی كه برند است .این مزایا یا فواید برند
است که مبنای تصمیمگیری برای خرید آن واقﻊ خواهدشد .برند شامل همه
احساسات ،ویﮋگیها و مفاهیمی است که به یﮏ نام گره خوردهاست؛ برند،
برداشت افراد از یﮏ نام است .در فارسی واژه مارك یا برند معموالً برای اشاره
به محصول یا خدمتی به کار میرود که ارزش اعتباری واجتماعی باالیی داشته
باشد،به بیان دیگر »برند« دارای ماهیت اجتماعی است وبرندهای قدرتمند
آنهایی هستند که افراد نسبت به آنها حﺲ مالکیت دارند.
دانستنیهای حﻘوقی
اﻇهارنامه چیست؟
اﻇهارنامه از اوراق قﻀایی است که وقتی بخواهیم حق خود را از دیگری
قبل از اقامه دعوی و برای تامین دلیلی برای دعا و مطالبه نماییم از برگه

اﻇهارنامه استفاده میشود .تفاوت تنظیم و ارسال اﻇهارنامه برای طرف مقابل
با بیان شفاهی مطلب مورد دعوی و اقامه دعوی در مراجﻊ قﻀایی در این است
که؛ بیان شفاهی به علت ﻏیرمﻀبوط بودن نمیتوان ازآن در اقامه دعوی در
مراجﻊ قﻀایی استفاده کرد .و اقامه دعوی قﻀایی مستلزم تنظیم دادخواست یا
شکواﺋیه و صرف وقت به منظور برگزاری جلسات رسیدگی در محاکم میباشد،
مﻀافاً بر این که در حقیقت اﻇهارنامه به نوعی رفﻊ دعوی به طریقه مصالحه
و کدخدامنشی است ضمن آن که از پاسﺦ اﻇهارنامه میتواند دعاوی احتمالی
آتی در مراجعه قﻀایی به عنوان دلیل استفاده نمود .بدین ترتیب تنظیم و
ارسال اﻇهارنامه برای مخاطب (طرف مقابل) به طور رسمی اقدام به مطالبه
حق میباشد.
مالیات:مفهوم و ماهیت اﻇهار نامه مالیاتی چیست ؟
اصوال در ایران ،مالیات به دو صورت خود اﻇهاری یا علیالرأس محاسبه
میگردد .در روش خوداﻇهاری شخص حقیقی یا حقوقی خود اعالم مینمایند
که چه مقدار درآمد داشته و چه مقدار باید مالیات پرداخت نماید بیآنکه
ممیزی نو کارشناسان سازمان امور مالیاتی در محاسبه و دریافت مالیات،
دخالت قابل توجهی داشته باشند .برای این منظور اﻇهارنامهای تکمیل کرده
که شامل کل درآمدها و کل هزینه و استهالك و حقوق کارمندان و…
میباشد و پﺲ از کسر معافیت مالیاتی ،مبلﻎ مالیات سالیانه نیز محاسبه
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میگردد .کارشناسان سازمان امور مالیاتی نیز به شرط صحت مطالب و کامل
بودن مدارك و عدم تخلف از قوانین ﺛبت دفاتر و اﻇهارنامه و…آن را مورد
پذیرش قرار داده و با توجه به آن مالیات محاسبه شده را دریافت مینماید .در
صورت عدم پذیرش اﻇهارنامه مالیاتی یا عدم اراﺋه آن به سازمان امور مالیاتی،
ممیز مربوطه به صورت علیالرأس مالیات را محاسبه نموده و به مودی اعالم
مینماید و نظر ممیز وکارشناس سازمان امور مالیاتی مالك پرداخت مالیات
میباشد.

ه -ﻋـدم پرداخـت اجـاره بهاء :یکـﯽ دیگـر ازاسـباب تخلیـه محل
سـرقفلﯽ عـدم پرداخـت اجـاره بهـاء اسـت .صاحب سـرقفلﯽ بایـد در مدت
 ۱۰روز (تـا دهـم مـاه بعـد) از هـر مـاه نسـبت بـه پرداخـت اجـاره بهـاي
مالـﮏ اقـدام نمایـد  .قانون هیـچ بهانهاي را بـراي عدم پرداخـت اجارهبهاء از
طـرف صاحب سـرقفلﯽ نمﯽپذیـرد و درصـورت عـدم پرداخت اجـاره بهاءاز
طـرف مالـﮏ سـرقفلﯽ ،مالـﮏ ملﮏ مﯽتوانـد با ارسـال اﻇهارنامه نسـبت به
درخواسـت اجارهبهـاء اقـدام نمایـد .هـرگاه بعـد از دو بـار ارسـال اﻇهارنامه،
مالـﮏ سـرقفلﯽ براي بـار سـوم اجارهبهاء را بـه موقﻊ پرداخـت ننماید مالﮏ
ملـﮏ مﯽتوانـد نسـبت بـه درخواسـت اجارهبهـاء و تخلیـه ملـﮏ از طریـق
دادگاه یـا اداره ﺛبـت اقـدام نماید.

وﻇایﻒ بازرس اتحادیه چیست ؟
براساسماده2۳قانوننﻈامصنفیوآﺋیننامهاجرایی،وﻇایفبازرسبه
شرح مواد ذیﻞ است :
ماده -۱بررسی ،بازرسی و تهیه گزارش ازعملکرد هیات مدیره اتحادیه در
سازمان تﻌﺰیرات حکومتی چه ماهیت و نﻘشی دارد ؟
حیطه وﻇایف محوله از جمله:
براسـاس ضـرورت کنتـرل دولـت بـر امـور اقتصـادی ،لـزوم هماهنگـی
الﻒ -نحوه صدور ،تمدید ،تعویﺾ و ابطال پروانه کسب در اتحادیه.
مراجـﻊ قیمتگـذاری و توزیـﻊ کاال ،خدمـات و اجـرای مقـررات و ضوابـﻂ
ب -نحوه اجرای ماده( )۲۷قانون نظام صنفی درخصوص اقدام اتحادیه مربوطبـه آن ،سـازمان تعزیـرات حکومتـی بـه وجودآمـده اسـت .تخلفـات
برای جلوگیری از فعالیت واحدهای صنفی فاقد پروانه کسب.
گرانفروشـی در ایـن سـازمان ابتـدا در هیاتهای بـدوی مطرح میشـود .در
ج -نحوه اجرای ماده( )۲۸قانون نظام صنفی درخصوص اقدام اتحادیه صورتـی کـه تولیدکننده یا عرضهکننـدهای ،مقررات قانونی را زیـر پا بگذارد،
برای تعطیلی موقت واحدهای صنفی دارای پروانه کسب.
با او برخورد خواهد شـد .سـازمان تعزیرات حکومتی مامور رسـیدگی به این
د -امور مالی اعم از درآمد ،هزینه و بودجه مصوب ،وجوه دریافتی در ازای تخلفات اسـت .سـازمان تعزیرات حکومتـی به عنوان یـﮏ مرجﻊ اختصاصی
خدمات ﻏیرموﻇف و کمکهای دریافتی از اشخاص حقیقی یا حقوقی و سایر رسـیدگی بـه تخلفـات اقتصادی ،در مفهوم عـام پدیدهایتازه و بدیﻊ نیسـت
موارد.
و در سـایر نظامهای حقوقی شـناخته شـده دنیا نیز متناسـب با تشـکیالت
هـ -تشکیل کمیسیون ها ،برگزاری دورههای آموزشی ،اجرای مصوبات و قﻀایـی و اجرایـی ،جایـگاه خاصـی داشـته اسـت و دارد .دو هیـات بـدوی و
بخشنامههای هیات عالی نظارت و کمیسیون نظارت.
تجدیدنظـر در ایـن سـازمان وجود دارنـد که به تخلفات رسـیدگی میکنند.
و -بررسی نحوه وصول حق عﻀویت از افراد صنفی توسﻂ اتحادیه.
ز -بررسی نحوه و زمان واریز سهم بیست درصد از مبالﻎ دریافتی اتحادیه
اهداف سازمان فنی و حرفهای چیست ؟
به حساب اتاق اصناف شهرستان و ایران.
سـازمان آمـوزش فنـی وحرفـهای کشـور ازسـازمانهای وابسـته بـه
وزارت کار و امـور اجتماعـی اسـت کـه از ادﻏام سـه نهاد آموزشـی در سـال
اقداماتﯽ که باﻋﺚ اسﻘاط حﻖ کسب وپیشه و سرقفلﯽ مﯽشوند ۱3۵9وبـه منظـور اراﺋـه آموزشهای فنی وحرفهای تشـکیل گردیده اسـت.
چیست؟
ایـن سـازمان عالوه بر سـتاد مرکـزی ،دارای  3۱اداره کل در سـطﺢ کشـور
الﻒ -انتﻘال به ﻏیر :درصورتﯽ که باعدم وجود حق انتقال ،مالﮏ سرقفلﯽ و یـﮏ مرکـز تربیـت مربـی میباشـد و بـه منظـور دسـتیابی بـه تازههای
اقدام به انتقال (فروش) سرقفلﯽ نماید مالﮏ ملﮏ مﯽتواند باپرداخت نصف علـوم و فنـاوری روز و همگامـی با اسـتانداردهای بینالمللی ،همواره سـعی
حق سرقفلﯽ به مالﮏ سرقفلﯽ یا خریدار محل راتخلیه نماید.
بـر گسـترش روابﻂ بینالمللی از جمله با سـازمان بینالمللـی کار ( )ILOو
ب -تﻐییرشﻐﻞ :اگردرسند سرقفلﯽ (اجارهنامه) شﻐل خاصﯽ قید شود سـازمان بینالمللی آموزش حرفهای و کشـورهای مختلف دنیا نمودهاسـت.
و مالﮏ سرقفلﯽ بدون اخذ رضایت مالﮏ اقدام به تﻐییر شﻐل نماید کل حق در این راسـتا سـازمان صرفنظر از تفسـیر کلیت سـاختار تشـکیالتی ،صرفاً
وحقوق قانونﯽ و از بین مﯽرود ومالﮏ ملکمﯽتواند بدون پرداخت مبلﻐﯽ ملﮏ در قسـمت آمـوزش ،بـا حمایـت حـوزه پﮋوهـش فعالیتهـای خـود انجـام
خود را تخلیه نماید.
میدهـد .هدف اصلی آموزشـهای فنـی وحرفهای را تربیت نیـروی کار مورد
د -تﻌـدي وتفریـﻂ :تعـدي بـه معنـاي تجـاوز از حـدود مـورد اجازه نیـاز بخشـهای مختلـف جامعـه عنـوان بـوده و به نظـر میرسدآموزشـهای
مالـﮏ یـا اقدامـﯽ ﻏیرمتعـارف علیـه مـال دیگري اسـت و تفریﻂ بـه معناي فنـی و حرفـهای بـه سـبب انعطافپذیـری نشـﺄت گرفتـه از خصیصههـای
عـدم انجـام تعهـدات قـراردادي یامتعارف بـراي حفﻆ مال دیگري مﯽباشـد بـازار کار و اوضـاع اقتصـادی کشـور و نیـز به دلیـل آموزش و ایجـاد مهارت
 .درصورتـﯽ کـه صاحـب سـرقفلﯽ ( دارنـده حق کسـب وپیشـه) نسـبت به هـای الزم در افـراد بـرای توانایـی در احـراز مشـاﻏل ،نقـش بـه سـزایی در
محـل سـرقفلﯽ تعـدي یا تفریـﻂ نماید حق سـرقفلﯽ و از بیـن خواهد رفت اشتﻐال دارد.
و مالـﮏ ملـﮏ مﯽتوانـد بـدون پرداخت مبلﻐﯽ ،ملـﮏ خود را تخلیـه نماید.
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