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  نام خدابه

و قانونياتي،مالياجتماعنيكار، تأمنيبا قوانيمختصرييآشنانهيشده است تا زميجزوه سعنيادر
  .فراهم گردد زيعزرانيفراگيتجارت برا

  
  با قانون كارآشنايي

  
ماده به تصويب مجمع203فصل و12قانون كار جمهوري اسالمي ايران مشتمل بر1369سالدر

  . به مورد اجرا گذاشته شد1369اسفند سال14تشخيص مصلحت نظام رسيد و از
هركس حق دارد شغلي را كه بدان مايل است و: اصل بيست و هشتم قانون اساسي آمده استدر

دولت موظف است با رعايت. ق ديگران نباشد برگزيندمخالف اسالم و مصالح عمومي وحقو
نيازجامعه به مشاغل گوناگون براي همه افراد امكان اشتغال به كار و شرايط مساوي را براي احراز 

  .نمايدايجادمشاغل
برخورداري از تأمين اجتماعي از نظر بازنشستگي، بيكاري، پيري،: مطابق اصل بيست و نهم و

بي سرپرستي، در را ه ماندگي، حوادث و سوانح و نياز به خدمات بهداشتي ودرماني وازكارافتادگي،
مراقبتهاي پزشكي به صورت بيمه و غيره حقي است همگاني و دولت مكلف است طبق قوانين از 

درآمدهاي عمومي و درآمدهاي حا صل از مشاركت مردم، خدمات وحمايتهاي مالي فوق راحلم
  .ور تأمين كندبراي يك يك افراد كش

تأمين:  اصل چهل وسوم ، موارد زير جزء ضوابط اقتصاد جمهوري اسالمي ايران بشمار آمده استدر
قراردادن وسائل كار در اختيار. شرايط و امكانات كار براي همه به منظور رسيدن به اشتغال كامل

اقتصادي كشور به صورتي كهتنظيم برنامه. همه كساني كه قادر به كارند ولي وسائل كار ندارند
شكل و محتوا و ساعات كار چنان باشد كه هر فرد عالوه بر تالش شغلي، فرصت و توان كافي براي 
خودسازي معنوي، سياسي و اجتماعي و شركت فعال در رهبري كشور و افزايش مهارت و ابتكار را 

معين و جلوگيري از بهره كشيرعايت آزادي انتخاب شغل و عدم اجبار افراد به كاري. داشته باشد
  .از كار ديگري، منع اضرار به غير، تربيت افراد ماهر

فوق نشان مي دهد كار و فعاليت سالم اقتصادي در نظام اقتصادي جمهوري اسالمي ايران ازضوابط
  .ارزش وااليي برخوردار مي باشد
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  كلي و اصول تعاريف
ريافت حق السعي اعم از مزد، حقوق، سهم سود كسي است كه به هر عنوان در مقابل د : كارگر

  .وساير مزايا به درخواست كارفرما كار مي كند 
شخصي است حقيقي يا حقوقي كه كارگر به درخواست و به حساب او در مقابل دريافت   :كارفرما

  .السعي كار مي كند حق
ها هستند، نمايندة كارفرما و مسئوالن و به طور عموم كليه كساني كه عهده دار ادارة كارگاه  مديران

در قبال كارگر به عهده محسوب مي شوند وكارفرما مسئول كليه تعهداتي است كه نمايندگان مذكور 
آن را نپذيرد،  فرمادر صورتي كه نمايندة كارفرما خارج از اختيارات خود تعهدي بنمايد وكار.ميگيرند 

  .در مقابل كارفرما ضامن است 
كارگر به درخواست كارفرما يا نمايندة او درآنجا كار مي كند از قبيل محلي است كه  : كارگاه

مؤسسات صنعتي ، كشاورزي، معدني، ساختماني، ترابري، مسافربري، خدماتي، تجاري، توليد، اماكن 
 انه،كلية تأسيساتي كه به اقتضاي كار متعلق به كارگاه اند، ازقبيل نمازخ. عمومي و امثال آن 

خوري، تعاوني ها، مهدكودك، درمانگاه، حمام، آموزشگاه حرفه اي، قرائت خانه، شيرخوارگاه، نهار
كالسهاي سوادآموزي و ساير مراكز آموزشي و اماكن مربوط به شورا و انجمن اسالمي و بسيج 

  .كارگران، ورزشگاه و وسايل اياب و ذهاب و نظاير آنها جزء كارگاه مي باشند
گاهها، موسسات توليدي، صنعتي،  خدماتي و كشاورزي مكلف به كليه كارفرمايان، كارگران، كار -

    .تبعيت از قانون كار مي باشند 
قانون مذكور ، اشخاص مشمول قانون استخدام كشوري يا ساير قوانين و 188حسب ماده  ليكن

مقررات خاص استخدامي و نيز كارگران كارگاههاي خانوادگي كه انجام كار آنها منحصرا توسط 
ر و همسرو خويشاوندان نسبي درجه يك از طبقه اول وي انجام مي شود مشمول مقررات صاحب كا
  .  .بود خواهنداين قانون ن
اين قانون ، در بخش كشاورزي، فعاليتهاي مربوط به پرورش و بهره برداري   189طبق ماده  همچنين

امدار ي و پرورش و نيز از درختان ميوه، انواع نباتات، جنگل ها، مراتع، پاركهاي جنگلي و نيز د
و  شتدامداري و توليد و پرورش ماكيان و طيور، صنعت نوغان، پرورش آبزيان و زنبور عسل وكا

داشت و برداشت و ساير فعاليتهاي كشاورزي، به پيشنهاد شوراي عالي كار و تصويب هيأت وزيران 
  ..مي تواند از شمول قسمتي از اين قانون معاف باشد
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ارت است از قرارداد كتبي يا شفاهي كه به موجب آن كارگر در قبال دريافت حق عب :كار  قرارداد
  .السعي كاري را براي مدت موقت يا غير موقت براي كارفرما انجام مي دهد 

كارهائي كه طبيعت آنها جنبه مستمر دارد ، در صورتي كه مدتي در قرارداد ذ كر نشود ، قرارداد  در
ردي كه كار از طريق مقاطعه انجام مي يابد مقاطعه دهنده مكلف است دائمي تلقي مي شود  و درموا

قرارداد خود را با مقاطعه كار به نحوي منعقد نمايدكه درآن مقاطعه كار متعهد گردد كه تمامي 
  .مقررات اين قانون را در مورد كاركنان خود اعمال نمايد 

  اساسي انعقاد قرارداد كار شرايط
ارداد يعني اينكه هيچگونه اجبار يا اكراهي در انعقاد قرارداد كار وجود قصد و رضاي طرفين قر - 1

  نداشته باشد 
مشروعيت جهت قرارداد يعني موضوع قرارداد برخالف قوانين ومقررات وشرع مقدس اسالم  - 2

به عنوان مثال چنانچه قراردادي براي تهيه مشروبات الكلي يا اسلحه قاچاق منعقد شود، اين .. نباشد 
  ..ارداد باطل خواهدبودقر
معين بودن موضوع قرارداد يعني موضوع كاري كه مورد نظر طرفين قرارداد است بطور مشخص  - 3

  . گري  و غيره در قرارداد آورده شود مثال انجام امور بازاريابي ، منشي
ني و اهليت  طرفين يعني اينكه طرفين قرارداد بالغ، عاقل و رشيد باشند همچنين از نظر قانو - 4

  ..شرعي، انجام كار موردنظر براي آنها ممنوع نباشد
  :عالوه بر موارد فوق در قرارداد كار موارد زير نيز بايد قيد گردد  همچنين

  ..مشخصات كامل و دقيق كارگر و كارفرما و كارگاهي كه كار بايد در آنجا انجام شود -
  .غال يابدنوع كار يا حرفه يا وظيفه اي كه كارگر بايد به آن اشت -
  حقوق يا مزد مبنا و لواحق آن  -
  ساعات كار ، تعطيالت و مرخصي ها  -
  محل انجام كار -
  تاريخ انعقاد قرارداد  -
  .مدت قرار داد، چنانكه كار براي مدت معين باشد -
  .موارد ديگري كه عرف و عادت شغل يا محل، ايجاب نمايد -

تغييرات بعدي آن در صورتي نافذ خواهد بود كه  به توضيح است شروط مذكور درقرارداد يا الزم
  .براي كارگر مزايايي كمتر از امتيازات مقرر دراين قانون منظور ننمايد 



 

6 
 

نمايد تغيير حقوقي دروضع مالكيت كارگاه، از قبيل فروش، تغيير نوع توليد و امثال اين ها  مي اضافه
است، مؤثر نمي باشد و كارفرماي جديد ،  دررابطه قراردادي كارگراني كه قراردادشان قطعيت يافته
درمواردي كه قرارداد كتبي باشد قرارداد در . قائم مقام تعهدات و حقوق كارفرماي سابق خواهد بود 

نسخه تنظيم مي گردد كه يك نسخه آن به اداره كار، يك نسخه به كارگر، يك نسخه نزد كارفرما و  4
دركارگاه هاي فاقد شورا در اختيار نماينده كارگر قرار  نسخه ديگر دراختيار شوراي اسالمي كار و 

  .گيرد  مي
  آزمايشي  دوره
و كارفرما مي توانند با توافق يكديگر مدتي را به نام دوره آزمايشي كار تعيين نمايند كه در  كارگر

خالل اين دوره هر يك از طرفين بدون اخطار قبلي وبدون آن كه الزام به پرداخت خسارت داشته 
در صورتي كه قطع رابطه كار از طرف كارفرما باشد  وي ملزم . اشد، مي تواند رابطه كار را قطع كند ب

به پرداخت حقوق تمام دوره آزمايشي خواهد بود و چنانچه كارگر رابطه كار را قطع نمايد، فقط 
ار مدت دوره آزمايشي بايد در قرارداد ك. مستحق دريافت حقوق مدت انجام كار خواهد بود 

و داراي  ماهرمشخص شود كه حداكثر آن براي كارگران ساده و نيمه ماهر يك ماه و براي كارگران 
  .تخصص سطح باال سه ماه مي باشد

بوده و كارفرمايان موظف مي باشد بدهي پيمانكاران به كارگران  1كارگر جزء ديون ممتازه  مطالبات
كار، من جمله ضمانت حسن انجام كار پرداخت را برابر رأي مراجع قانوني از محل مطالبات پيمان

  .نمايند 
  قرارداد كار تعليق

  انجام تعهدات يكي از طرفين بر اساس موارد ذيل موقتًا متوقف شود، قرار داد به حال تعليق چنانچه
در ميايد و پس از رفع آنها قرار داد كار با احتساب سابقه خدمت از لحاظ بازنشستگي و افزايش مزد 

  .اول بر مي گردد به حالت
  وظيفه عمومي خدمت

دوران خدمت نظام وظيفه قرارداد كار به حالت تعليق درمي آيد، ولي كارگر بايد حداكثر تا دو ماه  در
پس از پايان خدمت، به كار سابق خود بر گردد و چنانكه شغل وي حذف شده باشد در شغلي مشابه 

همچنين مدت شركت داوطلبانه كارگران مدت خدمت نظام وظيفه و . آن به كار مشغول شود 
  .جزء سوابق خدمت و كار آنان محسوب مي شود درجبهه،
  تحصيلي و مرخصي بدون حقوق مرخصي
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داد كار كارگراني كه مطابق اين قانون از مرخصي تحصيلي يا مرخصي هاي بدون حقوق يا مزد  قرار
  .رمي آيدسال به حال تعليق د2استفاده مي كنند، درطول مرخصي وبه مدت 

  
  

  و بازداشت توقيف
كارگري كه توقيف مي گردد و توقيف وي منتهي به حكم محكوميت نمي شود در مدت  قرارداد

چنانچه . توقيف به حال تعليق در مي آيد و كارگر پس از رفع توقيف به كار خود باز مي گردد 
الف  منتهي به حكم توقيف كارگر به سبب شكايت كارفرما باشد و اين توقيف در مراجع حل اخت

مدت آن جزء سابقه خدمت كارگر محسوب مي شود و كارفرما مكلف است عالوه  گردد،محكوميت ن
  .بر جبران ضرر و زيان وارده كه مطابق حكم دادگاه به كارگر مي پردازد، مزد و مزاياي وي را بپردازد 

خص نشده باشد، حداقل مكلف است تا زماني كه تكليف كارگر از طرف مراجع مذكور مش كارفرما
  .از حقوق ماهيانه او را براي رفع احتياجات خانواده اش به طور علي الحساب بپردازد %  50
هر يك از موارد ذكر شده فوق چنانچه كارفرما از رفع حالت تعليق از پذيرفتن كارگر خودداري  در

درصورتي كه عذر كند اين عمل درحكم اخراج غير قانوني محسوب مي شود و كارگر حق دارد 
روز به هيأت تشخيص مراجعه نمايد و هرگاه كارفرما نتواند ثابت  30موجه داشته باشد ظرف مدت 

كند كه نپذيرفتن كارگر مستند به داليل موجه بوده است ، به تشخيص هيأت مزبور مكلف به 
مي باشد و اگر بازگرداندن كارگر به كار و پرداخت حقوق يا مزد وي از تاريخ مراجعه به كارگاه 

  .روز آخرين مزد به وي پرداخت نمايد   45بتواند آنرا ثابت كند به ازاء هر سال سابقه كار 
روز بعد از رفع حالت تعليق، آمادگي خود را براي  30كارگري بدون عذر موجه حداكثر  چنانچه

يأت تشخيص مراجعه انجام كار به كارفرما اعالم نكند و يا پس از مراجعه و استنكاف كارفرما، به ه
ننمايد، مستعفي شناخته شده و مشمول اخذ حق سنوات به ازاي هر سال يك ماه آخرين حقوق 

  .بود  اهدخو
  قرار دادكار خاتمه

  :موارد زير باعث خاتمه قرارداد كار مي شود  
  .فوت كارگر - 1
  .بازنشستگي كارگر - 2
  .از كارافتادگي كلي كارگر - 3
  .اي كار با مدت موقت و عدم تجديد صريح يا ضمني آنانقضاي مدت درقرارداده - 4
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  .پايان كار درقراردادهائي كه كه مربوط به كار معين است - 5
  فسخ قرارداد كار- 7     .استعفاي كارگر - 6

كار، كليه مطالباتي كه ناشي از قرارداد كار و مربوط به دوره اشتغال كارگر در موارد فوق است  درپايان
  . ت فوت او به وارث قانوني  وي پرداخت خواهد شدبه كارگر و درصور

از لحاظ دريافت حقوق يا مستمري هاي ناشي از فوت، بيماري، بازنشستگي، بيكاري، تعليق،  كارگر
از كارافتادگي كلي و جزئي و يا مقررات حمايتي و شرايط مربوط به آنها تابع قانون تأمين اجتماعي 

  . خواهد بود
كند موظف است يك ماه به كار خود ادامه داده و بدوا استعفاي خود را كتبا به كه استعفا مي  كارگري

روز انصراف خود را از استعفا كتبا به  5كارفرما اطالع دهد و در صورتي كه حداكثر ظرف مدت 
و  اكارفرما اعالم نمايند استعفاي وي منتفي تلقي مي شود و كارگر موظف است رونوشت استعف

  .به شوراي اسالمي كارگاه و يا انجمن صنفي و يا نماينده كارگران تحويل  دهد انصراف از آن را 
كارگر در انجام وظايف محوله قصور ورزد  و آئين نامه هاي انضباطي كارگاه را پس از  هرگاه

تذكرات نقض نمايد، كارفرما حق دارد درصورت اعالم نظر مثبت شوراي اسالمي كار عالوه بر 
وقه به نسبت هر سال سابقه كار معادل يك ماه آخرين حقوق كارگر را به عنوان مطالبات و حقوق مع

حق سنوات به وي پرداخته و قرار داد كار را فسخ نمايد در واحد هاي فاقد شوراي اسالمي، 
كارگاههايي كه مشمول قانون شوراي اسالمي كار نبوده و يا .نظرمثبت انجمن صنفي الزم است 

ا انجمن صنفي درآن تشكيل نگرديده است يا فاقد نماينده كارگر باشند، اعالم شوراي اسالمي كار و ي
  .مثبت هيأت تشخيص درفسخ قرارداد كار الزامي است  رنظ

قرارداد كار براي مدت موقت و يا براي انجام ك اري معين، منعقد شده باشد هيچ يك از  هرگاه
تالفات ناشي از اين نوع قراردادها در طرفين به تنهايي حق فسخ آن را ندارد و رسيدگي به اخ

  . صالحيت هيأت هاي تشخيص و حل اختالف است
خاتمه قرارداد كار به لحاظ از كارافتادگي كلي و يا بازنشستگي كارگر باشد كارفرما بايد بر  چنانچه

روز مزد به وي  30اساس آخرين مزد كارگر به نسبت هر سال سابقه خدمت، حقوقي به ميزان 
 وسطاين وجه عالوه بر مستمري از كار افتادگي و يا بازنشستگي كارگر است كه ت. نمايد پرداخت 

  .تأمين اجتماعي پرداخت ميشود 
خاتمه قرارداد در نتيجه كاهش توانايي هاي جسمي و فكري ناشي از كار كارگر باشد ، بنا به  اگر

وراي اسالمي كار و يا تشخيص كميسيون پزشكي سازمان بهداشت و درمان منطقه، با معرفي ش
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نمايندگان قانوني كارگر ، كارفرما مكلف است به نسبت هر سال سابقه خدمت، معادل دو ماه آخرين 
  . به وي پرداخت كند حقوق
السعي عبارت است از كليه دريافت هاي قانوني كه كارگر به اعتبار قرارداد كار اعم  حق: السعي حق

ينه هاي مسكن ، خواروبار، اياب و ذهاب، مزاياي غيرنقدي، از مزد ياحقوق، كمك عائله مندي، هز
  .افزايش توليد، سود ساالنه و نظاير آنها دريافت مي نمايد  پاداش
عبارت است از وجوه نقدي يا غيرنقدي و يا مجموع آنها كه در مقابل انجام كار به كارگر  :مزد

، مزد ساعتي و در صورتي كه براساس پرداخت ميشود چنانچه مزد با ساعات انجام كار مرتبط باشد 
 ياميزان انجام كار و يا محصول توليد شده باشد، كارمزد و چنانچه براساس محصول توليد شده و 

  . ميزان انجام كار در زمان معين باشد،كارمزد ساعتي ناميده مي شود
د رايج كشور و بايد در فواصل زماني مرتب و در روز غير تعطيل و ضمن ساعات كار به وجه نق مزد

  :يا با توافق طرفين به وسيله چك عهده بانك و با رعايت شرايط زير پرداخت شود 
چنانچه براساس قرارداد يا عرف كارگاه مبلغ مزد به صورت روزانه يا ساعتي تعيين شده باشد   -الف

كار و يا  روز يكبار به نسبت ساعات 15پرداخت آن بايد پس از محاسبه در پايان روز يا هفته يا 
  .روزهاي كاركرد صورت گيرد

در صورتي كه براساس قرارداد يا عرف كارگاه پرداخت مزد به صورت ماهانه باشد، اين  - ب
در . پرداخت بايد در آخر ماه صورت گيرد كه در اين حالت مزد مذكور حقوق ناميده مي شود 

  .كارگر پرداخت شود روز محاسبه و به 31روزه مزايا و حقوق بايد براساس  31ماههاي 
انجام كار مساوي كه در شرايط مساوي در يك كارگاه انجام مي گيرد بايد به زن و مرد، مزد  براي

تبعيض و تعيين مزد بر اساس سن و جنس، نژاد و اعتقادات سياسي و مذهبي . مساوي پرداخت شود 
  . ممنوع است

اخت هاي غيرنقدي به هرصورت كه در پرد. مزد كارگران بايد به صورت نقدي پرداخت شود  حداقل
  .قراردادها پيش بيني مي شود به عنوان پرداختي تلقي مي شود كه اضافه بر حداقل مزد است 

حداقل مزد كارگران براي نقاط مختلف كشور و يا صنايع مختلف همه ساله توسط شوراي  ميزان
  :عالي با توجه به فعاليتهاي ذيل تعيين مي گردد 

  .كه از طرف بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران اعالم مي شود درصد تورمي - 1
حداقل مزد بدون آنكه مشخصات جسمي و روحي كارگران و ويژگي هاي كار محول شده را  - 2

مورد توجه قرار دهد با يد يك اندازه باشد تا زندگي يك خانواده كه تعداد متوسط آن توسط مراجع 
  .رسمي اعالم ميشود را تأمين نمايد
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حداقل مزد كارگران براي نقاط مختلف كشور و يا صنايع مختلف همه ساله توسط شوراي  ميزان
  :عالي با توجه به نيازهاي ذيل تعيين مي گردد 

و مزاياي كارگران نيمه و قت يا كمتر از ساعات قانوني تعيين شده به نسبت ساعت هاي كار  مزد
دي كه با توافق طرفين قسمتي از مزد به صورت در موار. انجام يافته محاسبه و پرداخت مي شود 

 لغيرنقدي پرداخت ميشود، بايد ارزش نقدي تعيين شده براي اينگونه پرداخت ها منصفانه و معقو
  .باشد 

كارمزد براي روزهاي جمعه و تعطيالت رسمي و مرخصي، استحقاق دريافت مزد را دارند و  كارگران
در هر حال مبلغ . روزهاي كاركرد ، آخرين ماه كار آنها است مأخذ محاسبه ميانگين كارمزد آنها در 

  . پرداختي به آنها نبايد از حداقل مزد قانوني كمتر باشد
  .مزد شغل و مزاياي ثابت پرداختي به تبع شغل را مزد ثابت مي گويند  مجموع

ثابت پرداختي به كه داراي طرح طبقه بندي و ارزيابي مشاغل نيستند، منظور از مزاياي  دركارگاههايي
تبع شغل، مزايايي است كه برحسب ماهيت شغل يا محيط كار و براي ترميم مزد در ساعات عادي 

  ... كارپرداخت مي گردد از قبيل مزاياي سختي كار ،مزاياي سرپرستي ،فوق العاده شغل و 
، پاداش رفاهي و انگيزه اي از قبيل كمك هزينه مسكن ، خوارو بار و كمك عائله مندي مزاياي

به كارگراني كه به مو . افزايش توليد و سود ساالنه جز ء مزد ثابت و مزد مبنا محسوب نمي شود 
جب قرارداد يا موافقت بعدي به مأموريت هاي خارج از محل خدمت اعزام مي شوند فوق العاده 

آنها را  در اين مورد كارفرما مكلف است وسيله يا هزينه رفت و برگشت. تعلق مي گيرد أموريتم
  .تامين نمايد

  :فقط در موارد ذيل ميتواند از مزد كارگر برداشت نمايد   كارفرما
  .موردي كه قانون صراحتًا اجازه داده باشد - الف
  .هنگامي كه كارفرما به عنوان مساعده وجهي به كارگر داده باشد -  ب
  هاقساط وام هايي كه كارفرما به كارگر داده است طبق ضوابط مربوط -  ج
  .چنانچه در اثر اشتباه محاسبه مبلغي اضافه پرداخت شده باشد  - د
مال االجاره خانه سازماني كه ميزان آن با توافق طرفين تعيين گرديده است  در صورتي كه اجاره  - ه

  .اي باشد با توافق طرفين تعيين مي گردد
ت تعاوني مصرف وجوهي كه پرداخت آن از طرف كارگر براي خريد اجناس ضروري از شرك  و

  .همان كارگاه تعهد شده است
  ساعات كاري مدت
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زماني كه كارگر نيرو يا وقت خود را به منظور انجام كار در اختيار كارفرما قرار مي دهد ساعات  مدت
به غير از مواردي كه در قانون مستثني شده، ساعات كار كارگران در شبانه روز . كار ناميده مي شود 

  . تجاوز كندساعت  8نبايد از 
  .كار روز، شب، مختلط ، متناوب و نوبتي :انواع متفاوتي دارد كه عبارتند از  كار
  .مي باشد 22بامداد تا  6كارهائي است كه زمان انجام آن از ساعت : روز  كار
براي هر ساعت كار در شب . بامداد قرار دارد  6تا  22كارهائي است كه زمان انجام آن بين : شب  كار

  .اضافه بر مزد ساعت كار عادي ، تعلق مي گيرد %  35به كارگران غيرنوبتي تنها 
  ز و قسمتي از آن در شب واقع است كارهائي است كه بخشي از ساعات انجام آن در رو: مختلط  كار
اين مورد ساعاتي كه جزء كار شب محسوب مي شود ، كارگر حق استفاده از فوق العاده را دارا  در

  .ميباشد 
كاري است كه نوعا در ساعات متوالي ا نجام نمي يابد، بلكه در ساعات معيني از شبانه : متناوب  كار

فواصل تناوب كار در اختيار كارگر مي باشد و حضور او در كارگاه الزامي . روز صورت مي گيرد 
 15از  معاساعات كار و فواصل تناوب و نيز كار اضافي نبايد از هنگام شروع تا خاتمه ج. نيست 

  .ساعت درشبانه روز بيشتر باشد
كاري است كه در طول ماه گردش دارد به نحوي كه نوبت هاي آن در صبح و عصر يا : نوبتي  كار

ساعت در هفته تجاوز كند ولي جمع  44دركار نوبتي ممكن است ساعات كار از . شب واقع مي شود
 افرادميزان فوق العاده نوبت كاري . كند   ساعت تجاوز 176ساعات كار در چهار هفته متوالي نبايد از 

كارگري كه در طول ماه به طور نوبتي كار مي كند و نوبتهاي كار وي در صبح : به شرح ذيل مي باشد 
عالوه بر مزد %  22و چنانكه نوبت ها درصبح و عصر و شب قرار گيرد، %  10و عصر واقع مي شود، 

  .واهد كرد به عنوان فوق العاده نوبت كاري دريافت خ
اضافه برمزد هر %  40عادي ارجاع كار اضافي به كارگر با شرط موافقت كارگر و پرداخت  درشرايط

ساعت در روز تجاوز  4ساعت هاي كار اضافي به كارگران نبايد از . ساعت كار عادي مجاز مي باشد 
في با تشخيص كارفرما به عالوه بر اين ارجاع كار اضا. كند مگر در موارد استثنايي و با توافق طرفين

شرط پرداخت اضافه كاري و براي مدتي كه جهت مقابله با اوضاع و احوال ذيل ضرورت دارد مجاز 
در روز خواهد بود مگر در موارد استثنايي با توافق  ساعت 8 است و حداكثر اين نوع اضافه كاري

  :طرفين 
  .ي كه نتيجه حوادث مذكور استجلوگيري از حوادث قابل پيش بيني و يا ترميم خسارت - الف
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اعاده فعاليت كارگاه درصورتي كه فعاليت مذكور به علت حادثه يا اتفاق طبيعي از قبيل  -ب
  .سيل،زلزله و يا اوضاع و احوال غير پيش بيني ديگر قطع شده باشد

ساعت، موضوع  48اين موارد پس از انجام كا ر اضافي، كارفرما مكلف است حداكثرظرف مدت  در
در صورت . ا به اداره كار و امور اجتماعي اطالع دهد تا ضرورت كار اضافي مدت آن تعيين شود ر

عدم تأييد ضرورت كار اضافي توسط مرجع مذكور، كارفرما مكلف به پرداخت غرامت و خسارات 
 ارجاع كار اضافي به كارگراني كه كار شبانه يا كار خطرناك و سخت و. وارده به كارگر خواهد بود 

  . زيان آور انجام مي دهند، ممنوع است
  و مرخصي ها تعطيالت
عالوه بر تعطيالت . روز جمعه، روز تعطيل هفتگي كارگران  با استفاده از مزد مي باشد  :تعطيالت

.  جزءتعطيالت رسمي كارگران به حساب مي آيد (  ارديبهشت 11) رسمي كشور،  روز كارگر نيز 
 يكروز باشد، مزد روز تعطيل هفتگي كارگر معادل  6ته كمتر از درصورتي كه روزهاي كار در هف

كارگراني كه به هر . ششم مجموع حقوق يا مزد دريافتي وي در روزهاي كار در هفته خواهد بود 
در روزهاي جمعه كار مي كنند، در مقابل عدم استفاده از .... ) رساندن خدمات عمومي و (عنوان  

كار در  روز 5كارگاه هايي كه با انجام . ه بر مزد دريافت خواهند كرد اضاف%  40تعطيلي روز جمعه 
روز تعطيل استفاده مي كنند، مزد اين روزها برابر با مزد 2ساعت كار قانوني كارگرانشان از  44هفته و 

  .روزانه كارگران خواهد بود 
هار روز جمعه، جمعا مرخصي استحقاقي ساالنه كارگران با استفاده از مزد و احتساب چ :ها مرخصي

مرخصي كمتر از يك . ساير روزهاي تعطيل جزء ايام مرخصي محسوب نخواهدشد .  يك ماه است 
روز از مرخصي  9كارگر نمي تو اند بيش از . روز كار جزء مرخصي استحقاقي منظور مي شود 

ز كارافتادگي كلي در صورت فسخ يا خاتمه قرارداد كار يا بازنشستگي و ا. را ذخيره كند  خودساالنه 
كارگر و يا تعطيل كارگاه، مطالبات مربوط به مدت مرخصي استحقاقي كارگر به وي و در صورت 

  .فوت او به ورثه او پرداخت مي شود
هر كارگر حق . مرخصي استحقاقي كارگران فصلي بر حسب ماه هاي كاركرد تعيين مي شود  ميزان

مدت كار خويش براي يك نوبت يك ماه بعنوان  دارد به منظور اداي فرضيه حج واجب در تمام
كليه كارگران در موارد  ازدواج دائم، . مرخصي استحقاقي يا مرخصي بدون حقوق استفاده نمايد 

  .پدر، مادر، فرزندان، حق بر خورداري از سه روز مرخصي با استفاده از مزد را دارند سر،فوت هم
  .ارفرما تعيين مي شود استفاده از مرخصي با توافق كارگر و ك تاريخ
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استفاده از مرخصي بدون حقوق كارگران و مدت آن و شرايط بازگشت آنها به كار پس از  نحوه
  .استفاده از مرخصي با توافق كتبي كارگر يا نماينده قانوني او و كارفرما تعيين خواهد شد

زنشستگي كارگران مرخصي استعالجي، با تائيد سازمان تامين اجتماعي جزء سوابق كار و با مدت
  .محسوب خواهد شد

  كار زنان شرايط
  روز است كه در خصوص زناني كه فرزندان خودرا شير 90بارداري و زايمان كارگران زن  مرخصي

روز از اين مرخصي بايد پس از زايمان مورد  45مي دهند به شش ماه افزايش مي يابد و حتي االمكان 
حقوق ايام . روز به مدت مرخصي اضافه مي شود  14ان براي زايمان توأم. استفاده قرار گيرد 

پس از پايان مرخصي . مرخصي زايمان طبق مقررات قانون تأمين اجتماعي پرداخت خواهد شد
زايمان، كارگر زن به كار سابق خود باز مي گردد و اين مدت با تائيد سازمان تامين اجتماعي جزء 

  سوابق خدمت وي محسوب مي شود
  وانانكار نوج شرايط

طبق قانون كار به كار گماردن . سال، كارگر نوجوان اطالق مي شود  18تا  15كارگران بين سنين  به
  . سال تمام ممنوع است 15افراد كمتر از 

ترتيب . كار روزانه كارگر نوجوان، نيم ساعت كمتر از ساعت كار معمولي كارگران است  ساعات
  .كارفرما تعيين مي گردد استفاده از اين امتياز با توافق كارگر و

هر نوع كار اضافي و انجام كار در شب و نيز ارجاع كارهاي سخت و زيان آور و خطرناك و  ارجاع
حمل بار با دست، بيش از حد مجاز و بدون استفاده از وسايل مكانيكي براي كارگر نوجوان ممنوع 

  .است
  رفاهي كارگران خدمات

انون كار مكلفند براساس قانون تامين اجتماعي نسبت به بيمه كارفرمايان كارگاه هاي مشمول ق:بيمه
  .نمودن كارگران واحد خود اقدام نمايند 

كارفرمايان مكلفند با تعاوني هاي مسكن و يا مستقيما با كارگران فاقد مسكن جهت  :مسكن  تأمين
بانكي و همچنين دولت موظف است از طريق تسهيالت . تامين مسكن كارگران همكاري بنمايند 

  . امكانات وزارت مسكن و شهرسازي و شهرداري ها در اين زمينه همكاري الزم را بنمايد
در صورت دوري كارگاه و عدم تكافوي وسيله نقليه عمومي، كارفرما بايد  :اياب وذهاب  سرويس

  .براي رفت وبرگشت كاركنان خود وسيله نقليه مناسب در اختيار آنان قرار دهد
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كارفرمايان مكلفند براي ايجاد و اداره امور شركت هاي تعاوني كارگران   : تعاونيشركتهاي  تشكيل
  .را فراهم نمايند ... كارگاه خود، تسهيالت الزم از قبيل محل، وسايل كار و

كليه كارفرمايان موظفند با مشاركت وزارت كار و اموراجتماعي و سازمان تربيت بدني كشور،  :ورزش
  . ده كارگران در رشته هاي مختلف ورزش ايجاد نمايندمحل مناسب براي استفا

كليه كارفرمايان مشمول قانون كار  :رايط برگزاري نماز و شعائر مذهبيامكانات و ايجاد ش تأمين
مكلفند در كارگاه، محل مناسب براي اداي فريضه نماز ايجاد نمايد و نيز در ايام ماه مبارك رمضان  

همكاري انجمن  اايت حال روزه داران، بايد شرايط و ساعات كار را ببراي تعظيم شعائر مذهبي و رع
اسالمي و شوراي اسالمي كار و يا ساير نمايندگان قانوني كارگران طوري تنظيم نمايند كه اوقات كار 

همچنين مدتي از اوقات كار را براي اداي فريضه نماز و صرف افطار يا . مانع فريضه روزه نباشد 
  . ندسحري اختصاص ده

در كارگاههايي كه براي مدت محدود به منظور انجام كاري معين  :غذاي مناسب و خوابگاه  تأمين
دور از مناطق مسكوني ايجاد مي شوند، كارفرمايان موظفند سه وعده غذاي ... مانند راه سازي و 

 وعدهيك  براي كارگران خود فراهم نمايند كه حداقل( صبحانه، نهار و شام(مناسب و ارزان قيمت 
در اين قبيل كارگاهها به اقتضاي فصل، محل و مدت كار بايد خوابگاه . آن بايد غذاي گرم باشد 

  . مناسب نيز براي كارگران ايجاد شود
  اتباع بيگانه اشتغال

طور كلي اتباع بيگانه نمي توانند در ايران مشغول به كار شوند مگر آنكه اوال داراي رواديد  ورود  به
  .مشخص بوده و ثانيا مطابق قوانين و آئين نامه هاي مربوطه، پروانه كار دريافت دارند با حق كار 

كار با رعايت مواد قانون كار حداكثر براي مدت يك سال صادر و يا تمديد و يا تجديد مي  پروانه
  .شود

  حل اختالف مراجع
قانون و ساير مقررات كار،  اختالف فردي بين كارفرما و كارگر يا كارآموز كه ناشي از اجراي هرگونه

قرارداد كارآموزي، موافقت نامه هاي كارگاهي يا پيمان هاي دسته جمعي باشد ، در مرحله اول از 
اسالمي كار و  يطريق سازش مستقيم بين كارفرما و كارگر يا كارآموز و يا نمايندگان آنها، در شورا

ق انجمن صنفي كارگران و يا نماينده در صورتي كه شوراي اسالمي كار در واحدي نباشد، از طري
قانوني كارگران و كارفرما حل وفصل خواهد شد و در صورت عدم سازش، از طريق هيأتهاي 

  .تشخيص و حل اختالف به ترتيب آتي رسيدگي و حل وفصل خواهد شد 
  :هاي تشخيص از افراد ذيل تشكيل مي گردد هيأت



 

15 
 

  .يك نفر نماينده وزارت كار و امور اجتماعي - 1
  .يك نفر نماينده كارگران به انتخاب كانون هماهنگي شوراهاي اسالمي كار استان - 2
  .يك نفر نماينده مديران صنايع به انتخاب كانون انجمن هاي صنفي كارفرمايان استان - 3

روز از تاريخ ابالغ آن الزم االجرا مي گردد و در صورتي كه  15هيأت هاي تشخيص پس از  رأي
يكي از طرفين نسبت به راي مزبور اعتراض داشته باشد، اعتراض خود ر ا كتبا به  ظرف مدت مذكور،

هيأت حل اختالف تقديم مي نمايد و رأي هيأت حل اختالف پس از صدور قطعي و الزم االجراء 
  .بود  اهدخو

كه مطابق نظر هيات تشخيص بايد اخراج شود، حق دارد نسبت به اين تصميم به هيأت حل  كارگري
در صور تي كه هيأت حل اختالف، اخراج كارگر را غيرموجه .ف مراجعه و اقامه دعوي نمايد   اختال

تشخيص دهد، حكم بازگشت كارگر اخراجي و پرداخت حق السعي او را از تاريخ اخراج صادر مي 
كارگر، مشمول اخذ حق سنوات به ميزان مندرج در (موجه بودن اخراج (و در غير اين صورت  دكن

چنانچه كارگر نخواهد به واحد مزبور باز گردد، كارفرما مكلف است كه . قانون  خواهد بود  27ماده 
  .روز مزد و حقوق به وي بپردازد 45براساس سابقه خدمت كارگر به نسبت هر سال 

حل اختالف استان از سه نفر نماينده كارگران به انتخاب كانون هماهنگي شوراهاي اسالمي كار  هيأت
كانون انجمن هاي صنفي كارگران و يا مجمع نمايندگان كارگران واحدهاي منطقه و سه نفر استان يا 

كار و امور  كلمدير(نماينده كارفرمايان به انتخاب مديران واحدهاي منطقه و سه نفر نماينده دولت 
سال تشكيل مي  2براي مدت ) اجتماعي، فرماندار و رئيس دادگستري محل و يا نمايندگان آنها 

  . رددگ
عدم . هاي حل اختالف از ط رفين براي حضور در جلسه رسيدگي كتبا دعوت مي كنند  هيأت

حضور هر يك از طرفين يا نماينده تام االختيار آنها مانع رسيدگي و صدور رأي توسط هيأت نيست، 
مگر آنكه هيأت حضور طرفين را ضروري تشخيص دهد ، در اين صورت فقط يك نوبت تجديد 

در هر حال هيأت حتي االم كان ظرف مدت يكماه پس از وصول پرونده، رسيدگي . نمايد  دعوت مي
هيأتهاي حل اختالف مي توانند در صورت لزوم از مسئولين و . و رأي الزم را صادر مي نمايد 

كارشناسان انجمن ها و شوراهاي اسالمي واحدهاي توليدي، صنعتي، خدماتي و كشاورزي دعوت به 
  . نظرات و اطالعات آنان را در خصوص موضوع، استماع نمايند عمل آورند و

قطعي صادره از طرف مراجع حل اختالف كار الزم االجرا بوده و به وسيله اجراي احكام  آراي
  . دادگستري به مورد اجرا گذاشته خواهد شد
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  ياجتماع نيبا قانون تام آشنايي
  

   ياجتماع نيتام سازمان
و استقرار نظام هماهنگ و متناسب با  ياجتماع يها مهيو گسترش انواع ب ميرا و تعمبه منظور اج     

و  ياجتماع نيموضوع قانون تام يتمركز وجوه و درآمدها نيو همچن ياجتماع نيتام يبرنامه ها
 يمجلس شورا ميبه موجب تصم 1354در سال  رياز محل وجوه ذخا يو بهره بردار يگذار هيسرما

در حال . است  يو ادار يو استقالل مال يحقوق تيشخص يشده و دارا ليقل تشكسازمان مست يمل
وابسته به وزارت رفاه و  ياجتماع نيسازمان تام ياجتماع نيحاضر طبق قانون نظام جامع رفاه و تام

  . باشد  يم ياجتماع نيتام
در حال  يولتد ريغ يبه قانون فهرست نهادها و موسسات عموم تيبا عنا ياجتماع نيتام سازمان

آنان  ندگانيو نما انيكارفرما هيشود كل يشناخته م يدولت ريغ ينهاد عموم كيحاضر به عنوان 
 نيمشمول ا يو كشاورز ي، خدمات يصنعت يديكارگران و كارآموزان ، كارگاهها ، موسسات تول ،

  : گردد  يارائه م يحاتيتوض الًيمناسب ذ نيبه هم. باشند  يم ونقان
  شده  مهمزد بي – مهحق بي –كارگاه  –كارفرما  – ياجتماع نيشده تام مهيب
بوده و  ياجتماع نياست كه راساً مشمول مقررات تام يشخص "شده مهيب "ياساس قانون اجتماع بر

 مهيخانواده ب نيهمچن. برخوردار شود  ياجتماع نيقانون تام يايتواند از مزا يم مهيبا پرداخت حق ب
  . كند  يقانون مذكور استفاده م يايشده از مزا مهيتوانند به تبع ب يشده م

. كند  يبه حساب او كار م ايشده به دستور  مهياست كه ب يحقوق اي يقيشخص حق كارفرما:كارفرما
 يكارفرما محسوب م ندهيمسئول عهده دار اداره كارگاه هستند نما اي ريكه به عنوان مد يكسان يتمام

، كارفرما مسئول انجام آن  رنديرا بر عهده گ يشده تعهد مهيل بافراد در مقاب نيشوند و چنانچه ا
  . تعهدات خواهد بود 
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در آنجا مشغول به كار باشد كارگاه  يو ندهينما ايشده به دستور كارفرما  مهيكه ب يمحل هر: كارگاه
  . خواهد بود  ياجتماع نيمحسوب شده و مشمول مقررات تام

كه به صورت مستمر در مقابل انجام كار به )  ينقد ريغ اي ينقد اعم از ( ايمزا ايوجه  هرگونه: مزد
توجه داشت كه مشخصه بارز  ديشود با يم دهيكارمزد نام ايحقوق  ايشده پرداخت شود مزد  مهيب

 ورتبه ص يايبه عنوان مزد شناخته شود ً مستمر بودن ً  آن است و چنانچه مزا نكهيا يبرا ايمزا
  . شده پرداخت شود عنوان مزد را نخواهد داشت  هميمستمر به ب ريو غ يمورد

...... و ياخراج ، غرامت از كارافتادگ ، يدر بحث بازنشستگ ياديز تيموضوع اهم نيا نييتب
  .   خواهدداشت 

توسط  مهيكسر حق ب يكار و حداكثر مزد مبنا يعال يحداقل مزد توسط شورا دينما يم اضافه
حداكثر مذكور صرفاً در مورد حداكثر  نييشود البته تع يم نييتع ياجتماع نيتام يعال يشورا
آن  تيبا رعا زين يمستمر زانيباشد و م يمورد استفاده م ياجتماع نيدر سازمان تام مهيحق ب يپرداخت
  . ندارد  يكاربرد گريموارد د يگردد و برا يم نييتع مهيحق ب
    قانون به سازمان پرداخت نيا يايجهت استفاده از مزا ياجتماع نيكه به حكم قانون تام يوجوه

  . شود  يم دهينام "مهيحق ب "گردد يم
  شود  يم ميتقس يبه سه دسته كل مهيب حق

  . شود  يم نيتوسط كارفرما محاسبه و تع يكه بر اساس دستمزد و حقوق پرداخت يا مهيحق ب - 1
از  يبرخ يبرا يعاجتما نيقانون تام  35كه به صورت مقطوع و بر اساس ماده  يا مهيحق ب - 2

  . شود  يم نييتع ياجتماع نيمشاغل توسط سازمان تام
شوند  يم نييتع  )فرما  شيخو( اريشدگان حرف و مشاغل آزاد و اخت مهيب يكه برا يا مهيحق ب - 3

 يدستمزد اعالم زانيحالت م نيدر ا. شود  يم نييتع يمتقاض يكه بر اساس دستمزد و حقوق ادعا
  . سال مورد نظر باشد  يحداكثر دستمزد اعمالحداقل و  نيما ب ديبا
شدگان  مهبي –صاحبان حرف و مشاغل آزاد ( فرما  شيشدگان خو مهيسخن از ب نكهيبه ا تيعنا با

فرما ارائه  شيشدگان خو مهيو ب يشدگان اجبار مهيدرخصوص ب يحاتيآمد توض انيبه م)  يارياخت
  . گردد  يم
هستند كه در كارگاهها و مراكز تحت پوشش  يارگران و كاركنانآن دسته از ك يشدگان اجبار مهيب - 1

 مهيشوند و كارفرما موظف است حق ب مهيب ديباشند و بر طبق قانون با يقانون كار مشغول به كار م
  . پرداخت كند  ياجتماع نيآنان را ماهانه به سازمان تام
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درخواست  ياريو به صورت اخت شدگان كه خود راساً مهيفرما آن دسته از ب شيشدگان خو مهيب - 2
الزم توسط شعب سازمان  طيو وجود شرا يكه پس از بررس ندينما يرا م يا مهياستفاده از خدمات ب

.  ندينما يخود را به سازمان پرداخت م مهيقرار گرفته و راساً حق ب مهيتحت پوشش ب ياجتماع نيتام
فرما الزم بود كه با  شيدگان خوش مهيب يسازمان برا يپزشك ونيسيكم يدر گذشته اخذ گواه

پزشك  يو گواه صيبوجود آمده در حال حاضر تشخ يارياخت مهينامه ب نييكه در آئ ياصالحات
  .  دينما يم تيمعتمد سازمان كفا

بر اساس بخشنامه صادره صرف اعالم صاحبان حرف و مشاغل ازاد درخصوص اشتغال به  نيهمچن
 زيشدگان ن مهيب نيباشد ا ينم گرياز مراجع د يه اخذ گواهب يازينموده و ن تيشغل مورد نظر كفا

  .  ندپرداخت كن ياجتماع نيمربوطه را ماهانه به شعب سازمان تام مهيحق ب ديپس از انعقاد قرارداد با
   مهيحق ب زانيم
 ديگرد نييدرصد دستمزد تع  30معادل  ياجتماع نيشدگان تام مهيب مهيحق ب  1355سال  يابتدا از

درصد آن توسط كارفرما و سه درصد آن توسط  ستيشده و ب مهيتوسط ب ديدرصد ان با كه هفت
 مهيدرصد به عنوان حق ب 3مذكور  مهيعالوه بر حق ب  6/5/1366 خيدولت پرداخت شود و از تار

 ياجتماع نيقانون تام 36در هر صورت مطابق ماده . توسط كارفرما پرداخت گردد  ديبا يكاريب
كارفرما در  ريباشد و تاخ يشده به سازمان م مهيسهم خود و سهم ب مهيرداخت حق بكارفرما سوال پ
حق . شده نخواهد بود  مهيعدم پرداخت آن راجع به تعهدات سازمان در مقابل ب اي مهيپرداخت حق ب

مراتب فوق . روز و ماه بعد به سازمان پرداخت شود  نيآخر انيمربوطه به هر ماه حداكثر تا پا مهيب
فرما  شيشدگان خو مهيصادق بوده و درخصوص ب يشدگان اجبار مهيب مهيحق ب زانيصوص مدرخ
درصد   26، فوت و درمان معادل  ي، از كارافتادگ ياز خدمات بازنشستگ يجهت بهره مند ديبا

هر ماه به حساب سازمان  انيفرما در پا شيشده خو مهي، توسط ب) با سازمان ( حقوق موا فقت شده 
  . پرداخت گردد  يماعاجت نيتام

    نهيهز كمك
كفن و دفن راساً  نهيتحت عنوان كمك ازدواج و كمك هز يها مبالغ نهياز هز يمنظور جبران برخ به

 نهيمطابق قانون مذكور كمك هز.. گردد  يشدگان پرداخت م مهيبه ب ياجتماع نيتوسط سازمان تام
 دهش مهياز ازدواج به ب يناش يها نهيجبران هز يخاص برا طياست كه بر طبق شرا يازدواج مبلغ
 تيبا رعا دينما يبار ازدواج دائم م نياول يمرد كه برا ايشده زن  مهيگردد و به ب يپرداخت م

كفن و  نهيگردد و كمك هز يماه متوسط مزد به عنوان كمك ازدواج پرداخت م كيمعادل  يطيشرا
در  رفاشده و ص مهيمربوط به كفن و دفن ب يها نهيهز نياست كه به منظور تام يمبلغ مقطوع زيدفن ن
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 نيهمچن. گردد  يپرداخت م. امر را بر عهده داشته باشند  نيا يشده متوف مهيكه خانواده ب يموارد
راساً توسط  ديشده با مهيب  يخاص در مقابل عائله مند طيطبق شرا يتحت عنوان عائله مند يمبالغ

ندارد الزم  هدهبر ع يتعهد ياجتماع نيسازمان تأم خصوص نيپرداخت گردد و در ا يكارفرما به و
در صورت  يشوند ول يازدواج برخوردار نم نهيفرما از كمك هز شيشدگان خو مهيبه ذكر است كه ب
كفن و دفن  نهيامر كفن و دفن را بر عهده داشته باشد كمك هز يكه خانواده و يفوت و در موارد

  .گردد يپرداخت م ياجتماع نيتوسط تأم
  :از كار  يناش ثهحاد
و به  فهيانجام وظ نياست كه در ح يحوادث هياز كار كل يقانون كار حادثه ناش 60موجب ماده  به

شده در  مهياست كه ب يتمام اوقات فهيانجام وظ نيافتد مقصود از ح يشده اتفاق م مهيب يسبب آن برا
در خارج  رمابه دستور كارف اي ساختمان و محوطه آن مشغول كار باشند ايموسسات وابسته  ايكارگاه 

  ....درمانگاه  –باشند رفت و برگشت به منزل  تياز محوطه كارگاه عهده دار انجام مامور
  ها  غرامت
تحت عنوان غرامت دستمزد و  يفوق الذكر ، در موارد خاص وجوه يها نهيبر كمك هز عالوه

غرامت دستمزد بر . گردد يت مشده پرداخ مهيبه ب ياجتماع نيغرامت نقص عضو توسط سازمان تأم
موقت اشتغال به كار و عدم  ييو عدم توانا يماري، ب يام باردارايشود كه در ياطالق م يوجوه

 يشده پرداخت م مهيحقوق به ب ايمزد  يبه جا ياجتماع نيحقوق به حكم قانون تأم ايمزد  افتيدر
  .شود 
و به  كجايبه طور  يشده مبلغ مهيب در آمده ليدر صورت نقص عضو به منظور جبران تقل نيهمچن

  .نديگو يگردد كه به آن غرامت نقص عضو م يشده پرداخت م مهيمقطوع در وجه ب زانيم
 يو باردار يكارفرما از غرامت استراحت پزشك شيشدگان خو مهياست كه ب حيبه توض الزم

  .شوند يبرخوردار نم
  ، فوت  ي، از كار افتادگ يبازنشستگ يمستمر
 ايبه منظور جبران قطع تمام  ياجتماع نيقانون تأم طيكه طبق شرا يارت است از وجهعب يمستمر
به آنان پرداخت  يبازماندگان و شتيمع نيتأم يشده و در صورت فوت او برا مهياز در آمد ب يقسمت

  .شود يم
   ياجتماع نيقانون تأم نيمشمول

توانند در  يبوده و م ياجتماع نين تأممشمول قانو ريافراد ز ياجتماع نيقانون تأم 4موجب ماده  به
  .دييقانون مذكور استفاده نما يايمقرره از مزا مهيقبال پرداخت حق ب
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  .كنند يحقوق كار م ايمزد  افتيكه به هر عنوان درمقابل در يافراد - 1
  ) ياريبه صورت اخت( صاحبان حرف و مشاغل آزاد  - 2
به صورت ( باشند  يرج از كشور مشغول به كار ممختلف در خا يها تيكه در فعال يرانياتباع ا - 3

  )  يارياخت
  و فوت  ي، از كار افتادگ يبازنشستگ يها يكنندگان مستمر افتيدر - 4

  گريكارگاه به اشخاص د انتقال
منافع كارگاه مشمول قانون  اي نيدر صورت نقل و انتقال ع ياجتماع نيقانون تأم  37موجب ماده  به
مكلف  رندهيانتقال گ رديصورت پذ يعاد اي يانتقال به صورت رسم نكهيااعم از  ياجتماع نيتأم

و  مهيمعوق بابت حق ب يبر نداشتن بده يسازمان مبن يگوا ه يعني  37موضوع ماده  ياست گوا ه
مذكور انجام  يكه معامله بدون ارائه گواه يدر صورت. ديمتفرعات آن را از انتقال دهنده مطالبه نما

 يدارا ياجتماع نيدر قبال پرداخت مطالبات سازمان تأم رندهيهنده و هم انتقال گشود هم انتقال د
  .باشند يم يمتضامن تيمسئول
   يكار مقاطعه

در  ديواگذار گردد كارفرما با يحقوق اي يقيكه انجام كار به طور مقاطعه به اشخاص حق يموارد در
را  يكاركنان خود و كاركنان مقاطع كار فرعكه  ديكند مقاطعه كار را متعهد نما يكه منعقد م يقرارداد

 يپنج درصد بها تپرداخ ديمربوطه را پرداخت نما مهينامه و حق ب مهيب ياجتماع نينزد سازمان تأم
 نيكل كار مقاطعه كار از طرف كارفرما موكول به ارائه مفاصا حساب از طرف سازمان خواهد بود و ا

كارفرما مكلف به  زيرج گردد و در صورت عدم درج ند يمقاطعه كار يدر قراردادها ديموضوع با
  .آن خواهد بود تيرعا

با او  ايقسط مقاطعه كار را بدون مطالبه مفاصا حساب سازمان بپردازد و  نيكارفرما آخر چنانچه
مفاصا حساب مذكور . مقرر و خسارات مربوطه خواهد بود مهيكند رأساً مسئول پرداخت حق ب هيتسو

  .باشد يمشهور م ياجتماع نيقانون تأم  38ضوع ماده به مفاصا حساب مو
  ها  يماريو ب حوادث

توانند  يم يماريابتالء به ب ايشدگان و افراد خانواده آنها در صورت مصدوم شدن بر اثر حوادث  مهيب
،  يمارستانبي – ييسرپا ياقدامات درمان هيشامل كل يخدمات پزشك ندياستفاده نما ياز خدمات پزشك

  .باشد يم يطب صيتشخ شاتيالزم و انجام آزما يداروها ليتحو
  :استفاده كنند عبارتند از  يتوانند از خدمات پزشك يشده كه م مهيخانواده ب افراد

  شده مهيهمسر ب - 1



 

21 
 

شود و سن او از شصت سال  نيشدن زن تأم مهيكه معاش او توسط ب يشده در صورت مهيشوهر ب - 2
  از كار افتاده باشند، يپزشك ونيسيطبق نظر كم ايباشد  شتريب

شده كه كمتر از هجده سال تمام داشته باشند و در مورد فرزندان دختر به شرط  مهيفرزندان ب - 3
 يماريشده كه در اثر ب مهيفرزندان ب ني، همچن لياشتغال به تحص ايو  يسالگ ستينداشتن شوهر تا ب

 يزشكتوانند از خدمات پ ينباشند م قادر به كاركردن يسازمان اجتماع ينقص عضو طبق گواه اي
  .ندياستفاده نما

سن پدر از شصت سال و سن مادر از پنجاه و  نكهيشده مشروط بر ا مهيپدر و مادر تحت تكفل ب - 4
سازمان از كار افتاده باشند در هر  يپزشك ونيسيكم صيحسب تشخ ايپنج سال متجاوز باشد و 

از  ديشده هر دونبا مهيبه تبع فرد ب يخدمات پزشك شده جهت استفاده از مهيصورت پدر و مادر ب
  .ندينما افتيدر يمستمر زمانسا

   يبازنشستگ
توانند  يم ريدر موارد ز ياجتماع نيقانون تأم نيمشمول ياجتماع نيقانون تأم  76اساس ماده  بر

  .استفاده كنند يبازنشستگ يبازنشسته شده و از مستمر
  .پرداخته باشند يبازنشستگ يتقاضا خيقبل از تارمقرر را  مهيحداقل ده سال حق ب - 1
  .باشد دهيسن مرد به شصت سال تمام و سن زن به پنجاه و پنج سال تمام رس - 2
مدت مزبور را پرداخته باشند در  مهيسال تمام كار كرده و در هر مورد حق ب 30كه  يكسان - 3

  .سال تمام باشد  45سال و سن زنان   50سن مردان  كهيصورت
آور در  انيدر مشاغل سخت و ز يدر خصوص بازنشستگ ياست كه مقررات خاص حيبه توض مالز

  .آورد يقبل از مواعد فوق الذكر را فراهم م ينظر گرفته شده است كه امكان بازنشستگ
شده ضربدر سنوات  مهيحقوق ب ايام متوسط مزد  يس كيعبارتست از  زين يبازنشستگ يمستمر

حقوق تجاور  ايمتوسط مزد ) ام  يو پنج س يس(  30/35آن كه از  مشروط بر مهيپرداخت حق ب
آن است كه مجموع  زين يبازنشستگ يمحاسبه مستمر يحقوق برا ايمقصود از متوسط مزد .  ديننما

دو سال پرداخت  نيظرف آخر) پرداخت شده  مهيكه بر اساس آن حق ب( شده  مهيب وقحق ايمزد 
  .گردد يم و چهار ستيبر ب مي، تقس مهيحق ب
  :بيكاري بيمه

بايد به خاطر تأمين نيازهاي اوليه خود تحت پوشش قرار گيرد،  در مواقعي كه كارگر بيكار مي شود،
ماه سابقه  6چنانچه كارگر بدون ميل و اراده بيكار شده و آماده به كار شود و قبل از بيكاري حداقل 
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را به  بيكاريروز مراتب  30رف مدت بايد ظ  خدمت پرداخت حق بيمه داشته باشد و بيمه شده،
  .واحدهاي كار و امور اجتماعي اطالع دهد

مقرري روزانه بيمه بيكاري و مدت آن در مقررات مربوطه مشخص شده است، اين ميزان معادل  ميزان
مزد يا كارمزد خواهد بود، چنانچه بيمه شده متأهل بوده يا داراي فرد تحت تكفل باشد به ازاي % 50

دريافتي  مزدمتوسط % 80به شرطي كه از . حداقل دستمزد روزانه اضافه مي شود% 10نفر  4تا هر نفر 
  .او در زمان اشتغال بيشتر نباشد

  
  متأهلين  مجردين  پرداخت حق بيمه سابقه

  
  متأهلين  مجردين  سابقه پرداخت حق بيمه

  ماه 12  ماه 6  ماه 24ماه تا  6از 
  ماه 18  ماه 12  ماه 120ماه تا  25از 
  ماه 26  ماه 18  ماه 180ماه تا  12از 
  ماه 36  ماه 26  ماه 240ماه تا  180از 

  ماه 50  ماه 36  ماه باه باال 240از 
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  آشنايي با مقررات مالياتي
  

  :اتيمال فيتعر
  :برخي از آنها ارائه مي شود  "زيادي از ماليات بعمل آمده كه ذيال تعاريف

  .شود يافزوده م ايگذاشته و  ها تيكاالها و فعال يت بر رواست كه توسط دول يمبلغ اتيمال: 1
كه دولت  يحقوق اي يقياشخاص اعم از حق ييدارا ايعبارت است از آن قسمت از درآمد  تيمال: 2

  .دينما يم افتيو به موجب قانون در شيخو يها نهيجهت جبران هز
 اتيمال رديگ يحكومت قرار م اريمردم كه به موجب قانون در اخت يبه آن قسمت از درآمدها: 3
  .نديگو

  :اتيمال افتيدر اهداف
  .دولت است يها استيابزار اعمال س.1
  دولت ياز درآمدها يتحقق بخش.2
  يطبقات يها درآمد و ثروت و كم كردن شكاف عيتوز ليتعد.3
  دولت يها نهيكنترل مخارج و هز.4

  :اتيمال انواع
  ميمستق يها اتيمال.1
  )ارزش افزوده( ميرمستقيغ يها اتيمال.2
  :ميمستق يها اتيمال -1
 ينام و نشان(شخص خاص  كي يها ييدارا ايدرآمد  يبر رو ميكه به طور مستق ييها اتيمال
حق تمبر و  اتي، مال)ارث( ييبر دارا اتيو شامل مال شود يم نييتع) مشخص است دهنده اتيمال
 يد امالك، درآمد شركتها، درآمد اتفاقدرآمد مشاغل، درآمد حقوق، درآم لياز قب(بر درآمد  اتيمال
  .باشد يم...) و
  :ميرمستقيغ يها اتيمال -2
 دهنده اتيمال يو نام و نشان شود يكاال و خدمات افزوده م متيق ياست كه بر رو ييها اتيمال

 اتيمال ييكننده نها مصرف 1387بر ارزش افزوده از سال  اتيقانون مال يبا اجرا. باشد يمشخص نم
  .كند يمپرداخت 

بر  اتيمال(شامل  اتيمال نيابالغ شده بود ا 1375كه در سال  ميرمستقيغ يها اتياساس قانون مال بر
  ).باشد يبر مصرف و فروش م اتيواردات، مال
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 رهياست كه در مراحل مختلف زنج يا چند مرحله ميرمستقيغ اتيمال يبر ارزش افزوده نوع اتيمال
 تاًيو نها گردد يخدمات ارائه شده اخذ م ايارزش افزوده كاالها از  يبر اساس درصد عيو توز ديتول

  .گردد يپرداخت م ييكننده نها توسط مصرف
  :مستقيم اتيمشمول پرداخت مال اشخاص

  رانينسبت به اموال و امالك خود در ا يو حقوق يقيحق نيمالك هيكل.1
  رانيز داخل و خارج از احاصل ا يدرآمدها هينسبت به كل ران،يا ميمق يرانيا يقياشخاص حق.2
  رانيحاصله در ا يدرآمدها هيخارج، نسبت به كل ميمق يرانيا يقياشخاص حق.3
  رانيخارج از ا اي رانيحاصله در ا يدرآمدها هينسبت به كل ،يرانيا ياشخاص حقوق.4
 رانيخود كه در ا ازاتيامت ينسبت به درآمدها و واگذار ،يرانيا ريغ يو حقوق يقياشخاص حق.5

  .كنند يم كسب
  :شامل ميمستق اتيمال

  بر درآمد اتيمال) الف
  بر درآمد امالك اتيمال.1
  يبر درآمد كشاورز اتيمال.2
  بر درآمد حقوق اتيمال.3
  بر درآمد مشاغل اتيمال.4
  يبر درآمد اشخاص حقوق اتيمال.5
  يبر درآمد اتفاق اتيمال.6
  از منابع مختلف يبر درآمد ناش اتيمال.7
  ييرابر دا اتيمال) ب
  بر ارث اتيمال. 1
  بر حق تمبر اتيمال. 2

  توضيحاتي در باب انواع ماليات هاي مستقيم ارايه مي گردد اينك
  :بر امالك اتيمال *
  :گردد يمحاسبه م ليسه صورت ذ به
  بر درآمد اجاره امالك اتيمال -1
  بر درآمد نقل و انتقال امالك اتيمال -2
  )يتصرف تجار -شهيحق كسب و پ - يسرقفل( يحق تجار يبر درآمد واگذار اتيمال -3
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مشمول  راتياستهالك و تعم نهيبه عنوان هز% 25درآمد اجاره امالك پس از كسر  53اساس ماده  بر
  .رديگ يقرار م اتيمال

  :گردد يمحاسبه م) امالك و حقوق( 131بر امالك بر اساس جدول ماده  اتيمال نرخ
  

 نرخ ماليات مشمول ماليات

 %15 30.000.000غ درآمد تا مبل

 %20 100.000.000الي  30.000.000درآمد از مبلغ 

 %25 250.000.000الي  100.000.000درآمد از مبلغ 

 %30 1.000.000.000الي  250.000.000درآمد از مبلغ 

 %35 و مازاد برآن 1.000.000.000درآمد از مبلغ 

  
  :اجاره بر امالك اتيمال يها تيمعاف

و  اتيمتر در شهرستانها معاف در مال 200متر در تهران و كمتر از  150كمتر از  يامالك مسكون •
  .اجاره امالك هستند

و  يافتيالتفاوت اجاره در عبارت خواهد بود از مابه يبر درآمد و اتيچنانچه مؤجر مالك نباشد مال •
  .يپرداخت

بر درآمد  اتيف از مالافراد تحت تكفل معا گريمحل سكونت پدر، مادر، فرزندان و همسر و د •
 كنند يافراد اجاره پرداخت م نيچنانچه بر اساس اسناد مشخص شود ا يول باشد ياجاره امالك م

  .رديگ يتعلق م اتيمال
  .راتياز درآمد اجاره بابت استهالك و تعم% 25 •
مصرف مسكن ساخته شده  يطبق الگو كه يجاريواحد است 3از  شيب يدارا يمسكون يها مجتمع •

  .ندباش
درآمد ساالنه حقوق  ياتيمال تيفعال زانيندارند تا م يگريدرآمد د چگونهيكه ه يقياشخاص حق •
  )حقوق هيپا(

  :قابل توجه نكات
  .گردد يو به آن اضافه م گردد يبه اجاره م ليدرصد رهن تبد ميو ن كيطبق قانون  -
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  .باشد يمعاف م هيپامعادل حقوق  57نداشته باشد طبق ماده  يگريدرآمد د چياگر مالك ه -
 يدرآمد تلق يبانك يها و سود سپرده زيجوا ،يريبگ فهيوظ ،يالزم به ذكر است حقوق بازنشستگ -

  .نخواهد شد
هستند  اتيها معاف از مال و وزارتخانه يدولت يها سازمان ها، يم شهردار.قانون م 2طبق ماده  -

  .شود يمحاسبه م اتيباشد مال يقيچنانچه مالك شخص حق
  .است% 25 اتيباشد، نرخ مال يگر اجاره دهنده شخص حقوقا -
 نيا باشد، يم% 10تعلق گرفته و نرخ آن  انينقل و انتقال صرفاً به اع نيبساز بفروشان در اول اتيمال -
  .باشد ينقل و انتقال م اتيعالوه بر مال اتيمال

  :بر نقل و انتقال امالك يمال تيمعاف
  .خود يبه اعضا يمسكن از طرف تعاون يواگذار -1
  .باشد يمسكن سازمان دولت يداريخر -2
  .متيارزان ق ينقل و انتقال واحدها نياول -3
  
  :يبر درآمد اتفاق اتيمال *

به ...) و هيهد زه،يجا(به صورت بالعوض  يو حقوق يقيكه شخص حق يرنقديو غ ينقد يدرآمدها
  .رديگ يقرار م اتيمشمول مال 131جدول و طبق . شود يم دهينام يدرآمد اتفاق آورد، يتملك خود در م

هم جنس را با  يدو كاال( رديدو نفر صورت گ نيب) صلح( يا به توضيح است كه اگر معاوضه الزم
مشمول  131دو جنس معاوضه شده طبق جدول  يالتفاوت ارزش معامالت مابه) نديهم عوض نما

  .رديگ يتعلق م زيل و انتقال ننق اتيدو جنس مسكن باشند مال نيخواهد بود، چنانچه ا اتيمال
  :يبر درآمد كشاورز اتيمال* 
كه  يو حقوق يقياشخاص حق يها تيدرآمد حاصل از فعال م،يمستق يها اتيقانون مال 81ماده  طبق
 يپرورش ماه ،يدامپرور ،يباغدار(و وابسته به آن  يكشاورز نهيدر زم تيمبادرت به فعال ماًيمستق

  .باشند يم اتيلمعاف از ما ندينما يم...) و
  : بر درآمد حقوق اتيمال *

در  يو خارج يرانياعم از ا يقيكه اشخاص حق يدرآمد م،يمستق يها اتيقانون مال 82ماده  طبق
 رانيكار خود، بابت اشتغال در ا يروين ميدر قبال تسل يو حقوق يقياعم از حق گريخدمت شخص د

مقرر مشمول   يها تيكسورات و پس از كسر معافقبل از وضع  آورند، يبه دست م رنقديغ ايبطور نقد 
  .رنديگ يقرار م اتيمال
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  :قابل توجه نكات
بابت خدمات خود،  ياست و چنانچه اشخاص حقوق يقيدر ارتباط با اشخاص حق اتيمال نيا -

  .خواهند بود%) 25( يبر درآمد اشخاص حقوق اتيكنند مشمول نرخ مال افتيدر يمبالغ
روز با نام  30متعلقه را كسر و ظرف  اتيلف است هنگام هر پرداخت، مالكننده حقوق مك پرداخت -

  .نديارائه نما اتيكننده به اداره مال پرداخت يو نشان
...) آب و هوا و يبد فت،يكار، حق ش يمبنا، حق جذب، سخت لياز قب(مستمر  يايحقوق و مزا هيكل -

بن لباس، (  يرنقديغ يايو مزا...) غذا و ارانهيسفر، پاداش، كارانه،  نهيهز ،يكار اضافه(مستمر  ريو غ
  .رنديگ يقرار م اتيمشمول مال...) مسكن و ل،يخواروبار، اتومب

 رديگ يقرار م اتيتمام شده مشمول مال متيمعادل ق...) تلفن همراه و( يرنقديغ يايمزا ريسا -
  ).باشد يم% 10كاركنان  اتيمال(
 اتيكاركنان در سال، معاف از مال يداقل حقوق مبنابرابر ح 150 زانيتا م 86بر اساس ماده  -
  .باشد يم

  :بر درآمد حقوق اتيمال يها تيمعاف
به  يمبالغ پرداخت د،ي، بازخر)سنوات(خدمت  انيپا ،يمستمر ،يريبگ فهيوظ ،يحقوق بازنشستگ .1

  ).در زمان عدم اشتغال(استفاده نشده  يو مرخص يوراث از كارافتادگ
از دولت متبوع  يافتينسبت به درآمد حقوق در رانيدر ا يخارج يها يندگينما يرؤسا و اعضا .2

  .خود به شرط اقدام متقابل
 رانياز دولت ا يافتيدر خارج به نسبت درآمد حقوق در رانيدولت ا يها يندگيكارمندان محل نما .3

  .به شرط اقدام متقابل
  .العاده مسافرت مربوط به شغل سفر و فوق نهيهز .4
  .در محل كارگاه به كارگران يواگذارمسكن  .5
  .معالجه اي يبابت جبران خسارت بدن مهيوجوه حاصل از ب .6
  .افتهيحقوق كاركنان شاغل در مناطق كمتر توسعه  اتيمال% 50 .7
  .حقوق انهيسال تيمعافدوازدهم  كي ساالنه و پاداش معادل يديع .8
  .حقوق هانيسال تيمعاف دوازدهم دو معادل يرنقديغ يايمزا .9

  .مسلح، اطالعات، جانبازان و آزادگان يروهايدرآمد حقوق كاركنان ن .10
  :بر درآمد حقوق اتيمحاسبه مال نحوه



 

28 
 

% 10به درآمد ساالنه شده و پس از اعمال نرخ  ليابتدا تبد رمستمريمستمر و غ يايو مزا حقوق
  .ديدست آب زيماهانه ن اتيتا مال شود يها م بر تعداد ماه ميحقوق تقس اتيمال
  ).كسر شود اتياز درآمد حقوق مشمول مال يستيبا ها تيو معاف يكسورات قانون ضمناً(
  :يبر درآمد اشخاص حقوق اتيمال *

 تيفعال يدارا ياشخاص حقوق ريجمع درآمد شركتها و سا م،يمستق يها اتيقانون مال 105ماده  طبق
% 25با نرخ  ها تيو كسر معاف ها انياز اعمال ز پس رانيخارج از ا اي رانياز منابع مختلف در ا ،يانتفاع

  )باشد يم% 25هم  مهيب يها شركت. (رنديگ يقرار م اتيمشمول مال
 ميرمستقيغ اي مياز مأخذ كل درآمد مستق رانيخارج از ا ميو مؤسسات مق يخارج يحقوق اشخاص

متعلق  اتياص از مالاشخ نيا يقبل يپرداخت اتيمال. رنديگ يقرار م اتيمشمول مال رانيحاصل از ا
  .كسر خواهدشد

مشمول  ريپذ هيسرما يها از شركت يافتينسبت به سود سهام در يحقوق اي يقياعم از حق اشخاص
 اتياز مال ريغ يگريد يتحت عناون ينخواهند بود، چنانچه به موجب قانون وجوه يگريد اتيمال

  .متعلقه كسر خواهد شد اتيوصول گردد از مال
از نرخ  فيتخف% 25مشمول  يتعاون يها هيها و اتحاد شركت يدرآمد ابراز 105 ماده 6تبصره  طبق

  .گردد يمذكور م
به  رانيخارج از ا ميو مؤسسات مق يخارج ياشخاص حقوق اتيدرآمد مشمول مال 107ماده  طبق

  :گردد يم نييتع ليشرح ذ
به مأخذ ) يبردار نقشهو  يطراح سات،يتأس ،يساختمان يكارها( رانيدر ا يمانكاريدر مورد پ) الف
  .ساالنه يافتيكل در% 12
  .انهيسال يافتيوجوه در% 40تا  20به مأخذ  رانيحقوق خود از ا ريو سا ازاتيامت يبابت واگذار) ب
شعب  اي ها يندگينما قياز طر يخارج ياشخاص حقوق يها تيفعال ريو سا هياز سرما يبردار بهره) ج

  .محاسبه خواهد شد اتيمال ،ياتيق اظهارنامه مالطب 106بر اساس ماده  رانيمستقر در ا
  :مهيبر درآمد مؤسسات ب اتيمال *

  .رنديگ يقرارم اتيمال مشمول %25 نرخ با كه است ليذ شرح به مهيب يشركتها اتيمال مشمولدرآمد109ماده  طبق
و  ييكارمزد و مشاركت در سود معامالت اتكا ،يياتكا مهيحق ب ،يافتيدر مهيحق ب ،يفن ريذخا

بابت  يياتكا گران مهيواگذاركننده، سهم ب گر مهينزد ب يياتكا گر مهيب يها بهره سپرده ،يواگذار
 يدرآمدها ريو سا يزندگ يها مهيب هيسرما ديبازخر ،يزندگ ريغ يها مهيبه ب يخسارت پرداخت

  .مهيب يها شركت
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  :باشد ينم مهيب يبر درآمد شركتها اتيمشمول مال ليذ يها نهيهز
  مهيب يتمبر قراردادها نهيهز -
  يزندگ يها مهيب يپزشك نهيهز -
  يواگذار يياتكا يها مهيحق ب -
  در منافع گذاران مهيسهم مشاركت ب -
  ثالث مهياز حق ب يخسارات بدن نيسهم صندوق تأم -
  اه نامه مهيب نگونهيا بابت يپرداخت زخساراتيون يزندگ يها مهيب هيدوسرمايبابت بازخر يمبالغ پرداخت -
  يدولت يياتكا يها مهيدر سود معامالت ب گران مهيكارمزد و سهم مشاركت ب -
  :ماليات بر درآمد مشاغل *
از موارد مذكور در  ريغ يگريد نيبه عناو اياشتغال به مشاغل  قياز طر يقيكه شخص حق يدرآمد -
 رديگ يقرار م اتيمقرر مشمول مال يها تيپس از كسر معاف كند يكسب م اتيقانون مال يها فصل ريسا

  .و استهالك است ها نهيآنان به جز هز يكه شامل كل درآمدها
 اتيدرآمد مشمول مال صيتشخ يبرا يدفاتر و اسناد مثبته كاف يصاحبان مشاغل موظف به نگهدار-

  :هستند ليبه شرح ذ
از خود در دفاتر روزنامه و كل هستند  يشغل يها تيكه موظف به ثبت فعال يصاحبان مشاغل) الف
  .يغاتيو مؤسسات تبل ها مارستانيها، ب ها، آموزشگاه واردكنندگان، صادركنندگان، كارخانه ليقب
 ليهستند از قب نهيخود در دفتر درآمد و هز يها تيكه مكلف به ثبت فعال يصاحبان مشاغل) ب

  ...پزشكان و نماها،يوكالء، س انه،يمؤسسات چاپ، را ،يصنعت يها كارگاه
 ياتيـ خود را طبق نمونـه اداره مال  نهيدرآمد و هز تيكه مكلفند خالصه وضع يصاحبان مشاغل) ج

مشاغل بند الـف و ب توسـط    ستيل. كه جزو بند الف و ب نباشند يكنند شامل مشاغل ينگهدار

  شود يمنتشر م يدر روزنامه رسم ياتياداره مال

ي و غيرانتفـاعي  ها و كليـه اشـخاص حقـوقي اعـم از انتفـاع      ها، شهرداري وزارتخانه) نكته* 

الحسـاب   آن را بـه عنـوان علـي   % 5الزحمه مشـاغل   مكلفند در هر مورد پرداخت بابت حق

. روز واريز نموده و رسيد آن را به مؤدي تحويل دهند 30ماليات مؤدي كسر و ظرف مدت 

 .درصد کاهش یافته است ٣ماليات مذکور به  " الزم به توضيح است كه اخيرا
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  :بر ارث اتيمال *
اعم از اموال منقول و  رانيخارج از ا اي رانيدر ا يماترك متوف هيكل ميمستق ياتهايماده قانون مال قطب
 ينفقه و بده ه،يمهر لياز قب يكفن و دفن و واجبات مال نهيپس از كسر هز يو حقوق مال رمنقوليغ

  .باشد يم اتيمشمول مال
  :شوند يم يبند طبقه دسته 3وراث به  18ماده  طبق

  ، مادر، زن، شوهر، اوالد و اوالد اوالدپدر .1
  اجداد، برادر، خواهر و اوالد آنها .2
  خاله و اوالد آنها ،ييعمو، عمه، دا .3

  :شود يم نييتع ليبه شرح جدول ذ ياموال و ماترك متوف اتيمال 20ماده  طبق
 وراث طبقه سوم وراث طبقه دوم وراث طبقه اول شرح

 %25 %15 %5 ريال50.000.000تا مبلغ 

 %45 %25 %15 ميليون50.000.000مازاد بر 200.000.000تا مبلغ 

 %55 %35 %25 200.000.000مازاد بر500.000.000تا مبلغ 

 %65 %45 %35 500.000.000مازاد بر 

  
 باشند، يم اتيمعاف از مال دهيريال از اموال به ارث رس 30.000.000وراث طبقه اول تا مبلغ  يبرا

  .باشد يم اتيريال معاف از مال 50.000.000معلول باشد تا  ايسال  20 ريوارث زچنانچه 
  :باشند يبر ارث معاف م اتياز مال ريز اموال

  يريبگ فهيو وظ يريبگ يمستمر ،يوجوه بازنشستگ .1
  خدمت انيپا يايمزا .2
 دي، بازخر)يجامع زندگ(عمر و پس انداز  مهيب ديبازخر ،يمرخص ديمطالبات مربوط به بازخر .3
  ياجتماع يها مهيب

  هيخسارت د ايعمر  مهيب لياز قب مهيمؤسسات ب يكه بابت پرداخت يوجوه .4
  وقف شده باشد ايكه نذر  ياز متوف ياموال .5
  يمتوف يا اموال مصادره .6
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 رفتهيپذ يدر شركتها يارزش سهام متوف% 50در بانك،  ينقد يها اوراق مشاركت و سپرده% 80 .7
  .شركتها ريدر سا يبورس سهام متوف% 40رس، شده در بو

  :بر حق تمبر اتيمال* 
، اسناد )صادره يها چك(دولت مجاز است از اوراق  ميمستق يها اتيقانون مال 44موجب ماده  به

دانشنامه،  ل،يفراغت از تحص يگواه ت،يترانز يها پالك ،يرانندگ نامهيگواه ت،يكارت معاف ،يتجار
 نتحت عنوا يمبلغ مشخص... و سيجواز تأس ،يانه وكالت، كارت بازرگانپروانه كسب مشاغل، پرو

  .دينما افتيبر حق تمبر در اتيمال
  :اتيدرآمد مشمول مال صيتشخ يها روش

  :به دفاتر و اسناد يدگيو رس يروش بررس.1
  به دفاتر يدگيدر روش رس اتيدرآمد مشمول مال) = يابراز انيز(سود + قبول رقابليغ يها نهيهز
را مراعات نكنند درآمد مشمول  ريشروط ز »ب«و  »الف« انيمود كهيدر صورت: الرأس يروش عل.2
  .گردد يم نييتع الرأس يآنها به روش عل اتيمال

  .تا موعد مقرر نهيدرآمد و هز اي انيترازنامه و حساب سود و ز ميتسل) الف
  اتياداره مال يدرخواست كتب يارائه به موقع دفاتر و مدارك حساب محل كار در پ) ب
از شروط  كيهر  تيدفاتر در صورت عدم رعا يها و مقررات در ثبت و نگهدار نامه نيآئ تيرعا) ج

  .محسابه خواهد شد الرأس يبه روش عل اتيو درآمد مشمول مال نييتع% 40معادل  يا مهيفوق جر
  :قابل توجه نكات

به موقع  ميو در صورت عدم تسل دشو يم نييتع الرأس يدرآمد مشاغل بند ج همواره به روش عل -
  .رديگ يتعلق م مهيجر% 10اظهارنامه معادل 

  .نديسال بعد ارائه نما رماهيخود را تا آخر ت كسالهي ياتيموظفند اظهارنامه مال انيمود -
مكلفند در هر مورد  يرانتفاعيو غ ياعم از انتفاع ياشخاص حقوق هيو كل ها يها، شهردار وزارتخانه-

كسر و ظرف مدت  يمؤد اتيمال الحساب يآن را به عنوان عل% 5الزحمه مشاغل  حق پرداخت بابت
  .دهند ليتحو يآن را به مؤد دينموده و رس زيروز وار 30
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  با قانون تجارت ييآشنا
  
حقوق تجارت شامل يك رشته قوانين و مقرراتى است كه درخصوص تجار و معامالت  طوركلى به

كارى و تصدى به حمل و نقل  العمل و فروش اجناس و داللى و عاملى و حق تجارتى مانند خريد
، عمليات بيمه و معامالت برواتى و صرافى و بانكدارى و سرمايه و سود و )دريائي، زميني، هوائي(

ها و چگونگى  الشركه و مجامع شركت هاى تجاري و انواع سهام و سهم تجارتى و شركت ردفات
نمايد و همچنين اسناد  نها و وظايف مديران و بازرسان آنها بحث و گفتگو مىتأسيس و نحوه اداره آ

تجارتى مانند چك، برات، سفته، قبض انبار، فاكتورهاى فروش و قراردادهاى مختلف و 
هاى تجارتى و نحوه تصفيه اموال و  و كيفرى و ورشكستگى تجار و شركت ضامنىهاى ت مسؤوليت

مديران تصفيه و سازمان امور تصفيه و قرارداد ارفاقى و خاتمه دارائى تاجر ورشكسته و وظايف 
  .باشد ورشكستگى بخش ديگرى از مباحث مربوط به آن مى

  .داشته است يراتييبعد تغ يو در سالها دهيرس بيبه تصو  1311تجارت در سال  قانون
مورد  يرتجا يشركتها يدر خصوص تاجر و معامالت تجار حيقانون تجارت پس از توض يبررس در

  .شود يم يبررس يو سپس اسناد تجار رديگ يبحث قرار م
  قرار بدهد يخود را معامالت تجارت ياست كه شغل معمول يتاجر كس  :تاجر  تعريف
  :معامالت  نينام برده شده است از جمله ا يقانون تجارت معامالت تجارت 2در ماده 

در آن شده  يتصرفات نكهياجاره اعم از ا ايهر نوع مال منقول به قصد فروش  ليتحص اي ديخر - الف
  .نشده باشد ايباشد 
  به حمل ونقل  تصدي – ب
   يمعامله ملك التيتسه اي يعامل اي يحق العمل كار اي يدالل اتيهر قسم عمل -ج
  نباشد  يرفع حوائج شخص يبرا نكهيو به كار انداختن هر قسم كارخانه مشروط به ا سيتأس - د
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  يعموم شگاهينمابه حراج و  يتصد - هـ
  . يو بانك يصراف اتعملي – و 
   يبحر ريو غ يبحر مهيب اتعملي –ز
  كشتي سازي و خريد و فروش كشتي- ح 
  معامالت برواتي-ط
  

  :توضيحات مختصري درخصوص برخي از موارد فوق ارايه مي گردد  "ذيال
  
  تاجر_1

در . شود ان ناميده مىدر عرف هر كس به خريد و فروش كاالئى مبادرت نمايد تاجر يا بازرگ
گردد كه تجارت از كسب به معناى خاص جدا  كه با مراجعه به قانون تجارت مالحظه مى صورتى
مانند داشتن . نمايد چرا كه تجارت مقيد به امورى است كه براى تجار ايجاد الزام و تكليف مى. است
دهند  عمليات تجارتى انجام نمىكه كاسب يا كسبه،  پروانه بازرگاني، اسم تجارتي، در صورتى دفاتر،

باشد و به همين جهت در قانون  هاى آنها جنبه تجارتى ندارد و غيرتجارتى مى بلكه خريد و فروش
تجارتى و  فاترباشند كه داراى تكاليف و الزامات تجار مانند داشتن د جزء موسوم مى ٔتجارت به كسبه

كيك اين دو موضوع از يكديگر به تعريف تاجر باشند و لذا براى تميز و تف ثبت تجارتى و غيره نمى
    . پردازيم از ديدگاه قانون تجارت مى

    ". تاجر كسى است كه شغل معمولى خود را معامالت تجارتى قرار بدهد  "
منظور از . باشد بنابراين تعريف هر كسى كه شغل معمولى و عادى او معامالت تجارى باشد تاجر مى

طور عادى اوقات خود را صرف امور  باشد يعنى كسى كه به آن مىشغل معمولى دوام و استمرار 
    . شود نمايد به او تاجر گفته مى تجارتى مى

  تصدى به هر قسم نمايشگاه عمومى  -2
شود كه فيلم يا نمايشى را عرضه  هاى عمومى در مفهوم عام به كليه اماكنى اطالق مى نمايشگاه

است كه اشياء و كاالئى در معرض ديد عموم قرار داده هائى  نمايند ليكن در مفهوم خاص محل مى
اتومبيل، مواد غذائي، . شود تا آنها را ترغيب و تشويق به خريد آنها بنمايند مانند نمايشگاه پوشاك مى

  .ها و لوازم خانگى و غيره ماشين التحرير، كيف و كفش، لوازم و قطعات انواع كتاب و لوازم
    . اند لفى تقسيم نمودهها را به انواع مخت نمايشگاه

    : هاى داخلى نمايشگاه*  
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    :شود مانند ليدات داخلى تشكيل مىهاى داخلى براى مردم يك كشور و براى تو نمايشگاه
    هاى كفش و پوشاك  نمايشگاه -
    هاى كاالهاى خانگى مثل يخچال، كولر، تلويزيون  نمايشگاه -
    هاى مواد معدنى و نفتي  نمايشگاه -
كارى و  كاري، خاتم هاى كتاب، عكس، نقاشي، منبت هاى علمى و هنرى مثل نمايشگاه اهنمايشگ -

    غيره 
    : هاى خارجى نمايشگاه*

وسيله يك كشور در كشور ديگر براى معرفى كاالها و اشياء و مصنوعات  هاى خارجى كه به نمايشگاه
  . شود آن كشور تشكيل مى

  
  

    
    : المللى هاى بين نمايشگاه*. 
شود و هدف از  هاى گروه كشورهاى جهانى تشكيل مى المللى كه از تجمع شركت هاى بين شگاهنماي

اى  هاى منطقه ها گاهى هم نمايشگاه عالوه بر اين نمايشگاه. تشكيل آن توسعه بازرگانى جهانى است
    . گردد بين چند كشور همسايه تشكيل مى

    هر قسم عمليات صرافى و بانكى _  3
ادله پول و ارز و طال و نقره به اين ترتيب كه كسانى كه رسماً و قانوناً به صرافى صرافي، يعنى مب

امروزه . نمايند اشتغال دارند، معموالً ريال را با مارك يا پوند را با دالر و طال و نقره را با هم عضو مى
مى و رونق صرافى از گر زارجوار و دور و نزديك با علت ايجاد ارتباط مستمر بين كشورهاى هم به

  .ارت نيز جايگاه خاص خود را داردخوبى برخوردار است و عمليات صرافى از ديدگاه قانون تج
مدت و درازمدت  مدت و ميان عمليات بانكى در حقيقت به جريان انداختن وجوه سپرده اعم از كوتاه

رز و سهام و انداز و جارى بانكى است كه از طريق دادن وام و اعتبار براى خريد و فروش ا و پس
شود كه همين گردش و چرخش پول براى گشايش اعتبار  اوراق بهادار و عرضه آنها به مردم انجام مى

سازي، كشاورزى و غيره نوعى عمل تجارى محسوب  هاى مختلف صنعتي، تجارتي، راه و ايجاد پروژه
    . گردد مى
    عمليات بيمه _4
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يدا نموده است در حقيقت قراردادى است كه بين موضوع بيمه كه اخيراً بين جوامع جايگاه خاصى پ
گر  پردازد و بيمه نمايد و حق بيمه را مى گذار يعنى متقاضى بيمه كه شيئى و كاالئى را بيمه مى بيمه

مبلغى را كه در  عد،يعنى طرف قرارداد كه حق بيمه را اخذ نموده و در موقع وقوع حادثه يا انقضاء مو
سوزي، سرقت، عمر و  كند و بيمه ممكن است شامل بيمه آتش خت مىنامه ذكر شده است پردا بيمه

    . باشد... شود و  اى كه از طريق كشتى حمل مى التجاره همچنين بيمه مال
 شونديكه عموماً به صورت شركت اداره م مهيب يشركتها تيقانون تجارت فعال فيبه تعر باتوجه

 زين مهيشركت ب يو حقوق يقيحق ندگانيمان تيفعال گريگردد و از طرف د يمحسوب م يشغل تجار
شده و  يتاجر تلق مهيب يشركتها ندگانياست لذا نما يشغل تجار قيو از مصاد "عامل "در قالب

  .مشمول مقررات قانون تجارت هستند 
    معامالت برواتى _5

ا در دستور پرداخت مبلغ معينى ر) حواله)وسيله برات  عمليات برواتى معامالتى است كه اشخاص به
دهند شخصى كه برات را  يا سررسيد مى) يتبه رو(كرد به ديدار  وجه حامل يا شخص ثالث يا حواله

دار  برات اكش يا دهنده برات و شخصى كه وجه برات را بايد بگيرد دارنده برات ي كند برات صادر مى
برات به معنى خود . نامند گير مى و شخصى كه وجه برات را بايد بپردازد گيرنده برات يا برات

توانست  وسيله آن مى اى كه كسى به كه در قديم به نوشته) يا رها شدن از وام(الذمه شدن است  برى
و . باشد گفتند اما برابر قوانين فعلى برات همان حواله مى وجهى را از خزانه دريافت دارد برات مى

شخصى از ذمه مديون به قانون مدنى عقدى است كه به موجب آن طلب  724حواله به موجب ماده 
مديون را محيل، طلبكار را محتال، شخص ثالث را محال عليه . گردد ذمه شخص ثالثى منتقل مى

قانون مزبور  223عمل نيامده است ولى در ماده  گويند ليكن در قانون تجارت از برات تعريفى به مى
    . شرايط آن ذكر گرديده است

    .. .سازي و خريد و فروش كشتى و  كشتى _6
منتهى ذكر اين نكته الزم . گردد سازي و خريد و فروش آن نوعى عمل تجارتى محسوب مى كشتى

نمايند و قسمت كوچكى از  كه بيشتر سكنه آن در خشكى زندگى مى علت اين است كه در كشور ما به
اق هاى آبى مرتبط است، به اين جهت اكثريت قريب به اتف نواحى شمالى و جنوبى آن با آب و راه

عنوان يكى از  هاى خشكى و وسايل نقليه زمينى سروكار دارند و خريد و فروش كشتى به با راه ردمم
هاى شمالى و  عمليات تجارتى عمالً كمتر مورد توجه قرار گرفته است و شايد به سكنه همان آستان

داشتن  واسى طبيعى و اقتصادى و سي  با وجود اين، نظر به موقعيت. فارس محدود باشد سواحل خليج
المللى و  هاى داخلى و بين هاى آبى كشتيرانى در آب ذخائر و منابع زيرزمينى فراوان و اهميت راه
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منظور حمل و نقل كاال از بندرى به بندر ديگر كشتيرانى داخلى و  هاى تجارتى به اجاره يا خريد كشتى
بوده و جزو معامالت  تجارتنون دو قا ٔماده 10المللى و معامالت مربوط به آنها در شمول بند  بين

  . شود  تجارتى محسوب مى
كه بعداً در  يتجارت يتجار و معامله شركتها نيمعامالت از جمله معامالت ب گريد يبرخ ***

است  يتجارت اتعملي –به لحاظ انجام آنها توسط تجار  زيداده خواهد شد ن حيخصوص آنها توض
افراد مصداق  يتهاياز فعال يگسترده ا اتيردد عملگ يمشخص م قيموارد و مصاد نيباتوجه به ا

  .است يتجارت تيفعال
كند و در مقابل  يمعامله م يگريبه حساب د ياست كه به اسم خود ول يكس :حق العمل كار *

  .قرارداد وكالت است  يحرفه نوع نيا.  دينما يم افتياجرات در
خواهد  يكه م يكس يبرا ايشده  است كه در مقابل اجرت واسطه انجام معامالت يكس :دالل *

  .كند دايطرف معامله پ دينما يمعامالت
دهد و بر خالف حق  يانجام م يو به نام خود اعمال تجارت يگرياست كه به دستور د يكس :عامل *

از  عتريحق العمل كار وس اراتياخت گرياز طرف د. باشد  هيسرما يالعمل كار ممكن است خود دارا
  .است يعامل تجار

   يتجارت يكتهاشر
  .گردديارائه م يحاتيدر خصوص شركت و انواع آن توض مقدمتاً
اجتماع حقوق  يشركت مدن. است  يشامل دو گروه از شركتهاست دسته اول شركت مدن شركت

كشاورز امكان  2مثالً در اثر اختالط محصول . واحد به نحو اشاعه  ييمتعدد است در ش نيمالك
ممكن است به   ايهم شده اند و  كيكشاورز در محصول شر 2رد محصول آنها وجود ندا كيتفك

شركت  تيوضع نيبه ا رديورثه قرار گ نينفر اموال او به صورت مشترك و مشاع ب كيعلت فوت 
به  ديآ يبوجود نم يحقوق تياست كه شخص نينوع شركت ا نيا يها يژگياز و نديگويم يمدن

  .دارد تيبه نسبت سهم خود مسئول كيو هر شر. ر دهند متفقاً نظ ديهمه شركا با يريگ ميهنگام تصم
چند  ايدست كم دو  ياريبا مشاركت اخت يشركت تجارت:  است  يتجارت يدوم شركت شركتها دسته
 تيشخص يو ثبت دارا ليگردد و پس از تشك يم ليتشك يقانون فاتيتشر تيو با رعا كيشر

حقوق  يآورندگان آن دارا ديپد تيشخص و تيصورت كه فارغ و جدا از هو نيبد. شونديم يحقوق
گردند  يمثل انسانها بهره مند م يقياز حقوق و تعهدات اشخاص حق ياريو از بس شونديو تعهدات م

. شوند ياداره م يشود و توسط افراد يآراء گرفته م تيشركتها به صورت اكثر نيدرا ماتيتصم
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و بدون  يتجار يتهايانجام فعال يبرا گردديم ليچند نفر تشك ايدو  لهياست كه بوس يشخص حقوق
  :شده است  يبند ميقسم تقس 7به  يتجارت يقانون تجارت شركتها  20ماده  ندريعم هيسود با سرما

  )عام و خاص (  يشركت سهام - 1
  محدود تيشركت با مسئول - 2
   يشركت تضامن - 3
   يسهام ريشركت مختلط غ - 4
   يشركت مختلط سهام - 5
   يشركت نسب - 6
  و مصرف ديتول يت تعاونشرك - 7
  
 ندينما نيرا خود تأم هياز سرما يآن مكلفند قسمت نياست كه مؤسس يشركت :عام يشركت سهام -1

 يشركت سهام سيتأس يالزم برا هيحداقل سرما ندينما نيرا از مردم تأم هياز سرما گريو قسمت د
 زانيسهامداران به م تيمسئول. حداقل پنج نفر باشند  ديآن با نياست و موسس الير ونيليم 5عامل 

  .باشديسهام آنها در شركت م
 شوديم نيتأم نيآن منحصراً توسط مؤسس هياست كه تمام سرما يشركت :خاص  يشركت سهام -2

نفر  3كمتر از  دينبا زيآن ن نياست و مؤسس الير ونيليم كيآن  سيتأس يالزم برا هيحداقل سرما
  .باشد
  . ذكر گردد  ديخاص بودن آن با ايركت عام دو نوع شركت پس از نام ش نيا در

مشاركت حقوق و تعهدات  زانياست كه نشان دهنده م يشركت سهام هياز سرما يقسمت:  سهم
  به صورت  يصاحب آن در شركت است كه به صورت ورقه سهم و گاه

نشده است  دينام دارنده در آن ق( نام  يو سهام ب)  گرددينام صاحب سهم در آن درج م( با نام  سهام
  .شوديگذاران شركت ورثه موقت سهم داده م هيوتا زمان صدور سهام به سرما.گردديصادر م) 
و  گردديم ليتشك كيچند شر ايدو  نياست كه تحت اسم مخصوص ب يشركت : يشركت تضامن -3

 گريبه عبارت د. دارند ينامحدود و تضامن يشخص تيو قروض شركت مسئول ونيشركاء در مقابل د
از شركاء  كيشركت را ندهد هر  يپرداخت بده تيشركت كفا يشركت بدهكار شود و دارائاگر 

از شركاء بدنبال نام شركت درج  يكيشركت نام  نيدر ا. شركت است  يهمسئول پرداخت بد
  .گردديم
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 تيو مسئول گردديم ليتشك كيچند شر ايدو  نياست كه ب يشركت:محدود تيشركت با مسئول -4
 يشركت سهام هيشب يشركت از جهات نيا. است كه آورده است  يسهم الشركه ا زانيم كيهر شر
متعلق  هيكه سه چهارم سرما ييشركا تيمگر با رضا ستيسهم الشركه قابل نقل و انتقال ن كنياست ل

  .شركت منحل شود  كيو ممكن است با فوت شر. به آنهاست 
  .هم الشركه دارندسهم ندارند بلكه س يشركتها مانند شركت تضامن نگونهيا

به  كيهر شر تيو مسئول شوديم لياست كه تحت عنوان مخصوص تشك يشركت: يشركت نسب -5
  .است كه آورده است يا هيسرمانسبت به 

چند  اي كياست كه تحت عنوان مخصوص و با حضور  يشركت :يسهام ريشركت مختلط غ -6
شركت دو نوع  نيدر ا ردگيم ليمحدود تشك تيبا مسئول كيچند شر اي كيضامن و  كيشر

 تيبا مسئول كيضامن كه نامحدود است و شر كيشر تيشركا وجود دارد اول مسئول يبرا تيمسئول
  .آورده است كهاست  يسهم الشركه ا زانيبه م يو تيمحدود كه مسئول

ضامن و  كيچند شر اي كي نياست كه تحت اسم مخصوص و ب يشركت: يشركت مختلط سهام -7
 يسهام ريمانند شركت مختلط غ زيشركت ن نيگردد درا يم ليسهامدار تشك كيچند شر اي كي

 يسهام يشركاء محدود به مبلغ اسم ريسا تيمسئول كنيضامن نامحدود است ل يشركا تيمسئول
  .است كه در شركت دارند

مشترك اعضاء و بهبود وضع  يهايازمندياست كه به منظور رفع ن يشركت: يشركت تعاون -8
  .شود يم لياعضاء تشك يو كمك متقابل و همكار ياريخود قيآنان و از طر يجتماعو ا ياقتصاد

آورده  ياست كه سهامدار به تعاون يسهام يشركاء محدود به مبلغ اسم تيمسئول يشركت تعاون در
  .است
  .شده است نيسهم مع ياست كه در اساسنامه برا يسهم مبلغ ياسم يمبلغ
مقررات  بيبا تصو يتعاون ياست كه شركتها نيا يعاونت يقابل ذكر در خصوص شركتها نكته

 يآنها تجارت تيبلكه چنانچه فعال ستندين يبه صورت مطلق تجارت گريد يتعاون يمربوط به شركتها
  .ستندين يشركت تجار نصورتيا ريهستند در غ يباشد شركت تجار

   يتجارت دفاتر
دفاتر مخصوص بنام دفتر روزنامه ،  يدارا ديو بعد قانون تجارت  تجار با  7مندرجات مواد  برابر

  . باشند  هيو دفتر كپ يدفتر كل ، دفتر دارائ
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و  يو داد و ستد تجارت ونيهمه روزه مطالبات و د دياست كه تاجر با يدفتر :دفتر روزنامه  -1
 نيخود را و همچن يهمه واردات و صادرات تجارت يو به طور كل يمعامالت راجع به اوراق تجارت

  .  ديكند در آن ثبت نما يبرداشت م يمخارج شخص يكه برا يوجوه
باشند و  يقيتجار برخوردار است لذا تجار چه شخص حق يدر حسابدار يخاص تيدفتر از اهم نيا

در دفتر روزنامه  يروزانه خود را به روش مناسب و قانون اتيعمل هيمكلفند كل يچه شخص حقوق
  .است  مهيو جر هينانچه موجه نباشد مستوجب تنبهفته چ كياز  شيب ريتاخ.  نديثبت نما

بار از دفتر روزنامه  كي يمعامالت را حداقل هفته ا هيكل دياست كه تاجر با يدفتر :دفتر كل  -2
اطالعات در  نيثبت ا.  ديانواع مختلف در محل مخصوص ثبت نما كياستخراج نموده و با تفك

 وسود  صيامكان تشخ هايها و بده يدارائ سهيا مقاتا ب. خواهد بود  ديترازنامه مف ييجهت شناسا
  . مشخص شود  انيز
منقول و  ريمنقول و غ يهر سال اطالعات كامل دارائ دياست كه تاجر با يدفتر : يدفتر دارائ -3
  .  ديسال بعد ثبت نما نيو تا پانزدهم فرورد زيو مطالبات سال گذشته را به ر ونيد
صادره و وارده  يمراسالت مخابرات و صورتحسابها هيكل ذياجر بااست كه ت يدفتر : هيدفتر كپ -4

  . باشد  يم يگانيبا يدفتر نوع نيا. در آن ثبت گردد 
اداره ثبت امضاء  ندهيتوسط نما ديباشند با ياعتبار قانون يآنكه دارا يبرا ييروزنامه ، كل و دارا دفاتر
  .شود 
معتبر  اتيو اخذ مال نييتع ياست برا رشيقابل پذ ليطرح هرگونه ادعا به عنوان دل يتاجر برا دفاتر

  . است 
   يتجار اسناد
است  يا لهيوس يشود و در اصطالح حقوق ياست كه به آن اعتماد م يزيدر لغت عبارت از چ : سند

كه در مقام  يهر نوشته ا گريد يرود و به عبارت يبكار م يتعهد ايقرارداد  ايكه به منظور اثبات عمل 
  . شود  ياع استفاده مدف اي يدعو
  .شود  يم ميتقس يو عاد يبه دو دسته رسم سند
 نينزد مامور اي يدفاتر اسناد رسم اياست كه در اداره ثبت اسناد و امالك  ينوشته ا : يرسم سند
    يقانون مدن  287ماده ( شده باشد  ميتنظ يآنها و بر طبق مقررات قانون تيدر حدود صالح يرسم
طبق مقررات  يرسم نيشده مشروط به آنكه مامور ميافراد تنظ لهيكه بوس يا نوشته : يعاد سند
  . در آن مداخله نداشته باشند  يقانون
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 يمحسوب م ي، برات ، سفته ، چك و اوراق بهادار جزء اسناد عاد يدفاتر تجارت فيتعر نيا طبق
  . شوند 
  .است  كامل تيبرخوردار است و مورد حما ياز اعتبار باالتر يرسم اسناد
 يم ينياست كه قابل نقل و انتقال است  و در بردارنده دستور پرداخت وجه مع يسند  : يتجار سند

ثروت در جامعه  عيسهولت تجارت و گردش سر يو برا رنديگ يپول قرار م يباشند ، معموالً بجا
  .بوجود آمده است

  . ، چك ، سفته و برات است  ياسناد تجارت نيجمله ا از
را كه  نزد بانك دارد  يشخص پول كياست كه  ينوشته ا ياست و به معنا يفارس يا كلمه :چك *
از  يدهد مقررات چك در قسمت يرا م يگريدستور پرداخت آن به د ايكند  يخود برداشت م يبرا

  . شده است  راتييتغ يتا كنون در چند مرحله دارا كنيقانون تجارت آمده  است ل
شده است  ينيب شيپ  1311قانون تجارت مصوب سال   317 تيلغا  310چك در مواد  مقررات

كرده و  ريياست و تا كنون در چند مرحله تغ دهيرس بيبه تصو  1355در سال  زيقانون مستقل چك ن
  .اصالح شده است 

  
  

  : چك  انواع
در  ايحامل  ايدر وجه خود  هيبانك محال عل ياست كه صاحب حساب به رو يچك : عادي چك

  . كند  يبه حواله كرد او صادر م اي نيعوجه شخص م
است كه توسط بانك به عهده همان بانك به  يشده چك نيچك تضم :شده  نيتضم اي يبانك چك

  چك مانند اسكناس است  نيا. شود  يم نيصادر و پرداخت آن توسط بانك تضم يدرخواست مشتر
د صادر و توسط بانك خو ياست كه اشخاص عهده بانكها به حساب جار يشده چك ديچك تائ 

  . شود  يم ديپرداخت وجه آن تائ هيمحال عل
توسط  اياز شعب آن بانك  كياست كه توسط بانك صادر وجه آن در هر  يچك : يمسافرت چك
  . گردد  يو كارگزاران آن پرداخت م ندگانينما

خواهد  انتقال آن يگردد صرف امضاء در ظهر چك به معنا يمنقل م يگريبه د يسيبا ظهر نو چك
وجه آن عالوه به مراجعه به  افتيدر يبود چك در حكم سند الزم االجرا است لذا دارنده آن برا

  . ديوجه چك را وصول نما قيثبت مراجعه و از طر يتواند به اجرا يم ييمرجع قضا
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 نياستفاده از ا يبرا. باشد  يم يفريك يطرح دعو قيموضوع از طر يريگيپ تيچك قابل اراتيامت از
عدم  يماه از زمان صدور گواه 6 ايصدور چك  خيماده از تار  6ظرف  ديدارنده چك با يقانون حق

 بيحالت صادر كننده چك  تحت تعق نيدر ا.  دياقدام نما يپرداخت از طرف بانك جهت طرح دعو
  . قرار خواهد گرفت 

  . ندارد  يفريك يريگيپ تيذكر شده كه در صورت تحقق آنها چك قابل يقانون صدور چك موارد در
  : جمله  از
  را نخواهد داشت يفريك تيحالت دارنده چك حق شكا نيدر ا يگريانتقال چك به د - 1
  . باشد  امدهيبعمل ن تيهرگاه در مواعد مقرر فوق اقدام الزم جهت شكا - 2
  باشد  خيهرگاه چك بدون تار - 3
   ديصادر كننده فوت نما - 4
  . پرداخت شود  تيوجه چك قبل از شكا - 5
  صادر شده باشد  نيچك بابت تضم كهيدرصورت - 6
  چك وعده دار باشد  - 7
  .پرداخت چك مشروط باشد - 8

در موعد  يكند مبلغ ياست كه به موجب آن امضاء كننده آن تعهد م يسند :سفته ايفته طلب * 
  .  دينما يبه حواله كرد آن شخص كارساز ايو  نيشخص مع ايعندالمطالبه در وجه حامل  اي نيمع
  باشد  ليذ طيشرا يدارا ديباشد با يسند تجار كياعتبار  يسفته دارا نكهيا يبرا
  امضاء با مهر داشته باشد  - 1
  باشد  خيتار يدار - 2
  پرداخت شود با تمام حروف نوشته باشد  ديكه با يمبلغ - 3
 به ايو  نيدر وجه مشخص مع ايوجه مشخص باشد ممكن است در وجه حامل باشد  رندهيگ - 4

  . حواله كرد مشخص باشد 
بهره مند نخواهد شد نقل و انتقال  يسند تجار ازاتيسفته فاقد اوصاف فوق الذكر باشد از امت چنانچه

انتقال سفته  يسفته به معنا يسيظهرنو.  شوديانجام م)  يسيپشت نو(  يسيظهر نو قيسفته از طر
و  ديها مراجعه نما سظهر نوي –فته تواند به متعهد س يوجه آن م افتيدر ياست و دارنده آن برا

از امضاء  كيوصول طلب خود به هر يتواند برا يدارنده سفته م يعني. است  يآنها تضامن تيمسئول
  .  نديهمه آنها مراجعه نما ايكنندگان 
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 ايرا در وجهيدهد مبلغيدستور ميگريبه ديبرات نوشته ايست كه بموجب آن شخص :برات* 
  .  ديپرداخت نماينيدر موعد معيلثحواله كرد شخص ثا

محال اي ريبپردازد براتگ ديكه برات را باي، كسليمح ايكند برات كشيكه برات را صادر ميكس
 ديمانند سفته با زيمحال له است برات ن ايكند دارنده براتيمافتيكه مبلغ برات را دريو كس هيعل

  . باشدينم عيندان شاامروز چيسند تجارتنيداشته باشد اياوصاف
گفتهييو تعهدات و موافقت هاماتيو تصمياز مقررات دستورالعملهايبه مجموعه ا :اساسنامه

يميمجمع عمومبيبه تصويمراحل قانونيشده و پس از ط ميشود كه وفق قانون تجارت تنظيم
  . رسد

يدارائزانيدر ترازنامه مدهديشركت را نشان مكيياست كه وضع ماليصورتحساب :ترازنامه
  . شوديصاحبان موسسه نوشته م هيو سرمايبده

گريو د هيحقوق صاحبان سرمانيموسسه و همچنكييياز اقالم داراكينوع و مبلغ هرترازنامه
نهياز درآمد و هزيحاكانيصورت حساب سود  و ز. دهديمذكور نشان ميافراد را جهت دارائ

لحظهكيموسسه را دريوضع مال: ترازنامه. استنيمدت معكيموسسه دراتيمعامالت و عمل
  .دهدياز زمان نشان منيمع
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