
 راهنمای حقوقی



 (ها؟ دادگاه در شدن گرفتار یا قانون خواندن) مقدمه -1
 

  هزینه شما برای است ممکن مادی های هزینه بجز حقوقی، مسایل ندانستن
 باشد، داشته پی در (شرکت اعتبار و شهرت به لطمه مثل) سنگینی معنوی های

  بر اولش جای به را رفته آبروی و ریخته آب نتوانید هم عمر آخر تا که حدی به
 .گردانید

 زیاد زمان -مادی هزینه
 
 
 
 
 
 



   :نجات ه را
 تجاری قوانین مطالعه

 
 
 

 تجربه با افراد و حقوقدانان از پرسیدن
 
 
 
 

 ... و حقوقی های نوشته و قانون متن پیچیدگی





 کنید انتخاب را خودتان شرکت نوع

 تجارت قانون در که باشد می نوع هفت ایران در تجاری های شرکت
 :است آمده

 های شرکت تجاری، های شرکت نوع مهمترین :سهامی شرکت
 با سهام تعدادی به شرکت سرمایه ها آن در که هستند سهامی
   .شود می تقسیم مساوی ارزش

 مردم به سهام فروش طریق از را خود سرمایه از قسمتی :عام سهامی
   .کنند می تامین

 توسط فقط تاسیس موقع در ها آن سرمایه تمام :خاص سهامی
 .شود می تامین موسسان

 



 کنید انتخاب را خودتان شرکت نوع

 و کنند می تاسیس شرکت یک نفر چند یا دو :محدود مسئولیت با شرکت
 شرکت به که است ای سرمایه اندازه به نیز کدام هر تعهدات و حقوق میزان

 .شود نمی سهام ورقه به تبدیل شرکت سرمایه .اند کرده وارد
 .است شرکت دیون و ها بدهی تمام ضامن شرکا از کدام هر :تضامنی شرکت

 شریک نفر 2 حداقل ها شرکت این ثبت برای .شرکت از صادره های چک مثل
 .است الزم

 درصد اندازه به کدام هر و شود می تشکیل نفر چند یا دو توسط :نسبی شرکت
 .هستند تعهدات پرداخت مسئول شرکت سرمایه کل از خود سرمایه

 
 سهامی مختلط

 
 سهامی غیر مختلط

 
 مصرف و تولید تعاونی



 شرکت ثبت برای الزم مدارک و اجرایی مراحل

 (برگ 2) شرکت ثبت تقاضانامه
 (برگ 2) نامه شرکت

 (جلد 2) اساسنامه
 دادگستری در شده اصل برابر مدیران و شرکا کلیه شناسنامه فتوکپی
 لزوم صورت در ها خانه وزارت از اصولی موافقت یا مجوز گرفتن

 
   :شرکت ثبت اصلی مرجع
 صنعتی مالکیت و ها شرکت ثبت کل اداره
 ها شرکت ثبت دایره
 امالک و اسناد ثبت اداره

 مشخصات چاپ و شرکت ثبت شماره تعیین از وبعد برد می زمان ماه یک تا روز بیست
 .کنید آغاز را خود کار توانید می رسمی روزنامه در شرکت

 
 تخصصی های شرکت به وکالت دادن

 



 شرکت نام انتخاب

 گیرا – زیبا - متناسب          
 
 انتخاب را ها آن از یکی ها شرکت ثبت اداره تا کنید پیشنهاد اسم چند باید -1

 .کند
 .باشد خارجی زبان به نباید شرکت نام -2
 .باشد نشده ثبت نام این با دیگری شرکت قبال -3
 داشته همخوانی اسالمی فرهنگ با و داشته مفهوم و معنی باید پیشنهادی اسم -4

 .باشد



 شرکت نام انتخاب

 :توجه
 را شرکت تعهدات کلیه پرداخت مسئولیت آید می شرکت نام در اسمش که شریکی

 .باشد محدود مسئولیت یا سهامی اگر حتی داشت خواهد عهده بر
 

 غیر در .بیاورید آن اسم کنار در را شرکت ثبت شماره و شرکت نوع باید ها نامه در
 .کند می فرض تضامنی را شرکت دادگاه بیاید پیش مشکلی اگر صورت این

 
 نام خود رسمی اسناد در باید کنند، می ثبت نسبی یا تضامنی شرکت که کسانی
   .بیاورند را شرکاء از یکی حداقل

 شرکاء و توکل حسین ،720009 ث ش صنعتگران، تولیدی :شرکت مثل



 فعال شرکت نکردن ثبت مجازات

 کنید کار آن با و باشید داشته فعالی شرکت تجاری، نام یک قالب در اگر
 مراجع یا ها شرکت ثبت اداره در را شرکت آن اما ببندید داد قرار و

 کسانی و کند می باطل را شما قرارهای تمام باشید، نکرده ثبت رسمی
 .شوند می متضرر نیز اند داشته معامله که

 
  پیدا شرکت های بدهی پرداخت باز به نسبت تضامنی مسئولیت شرکا

   .کنند می



 کار دفتر اجاره یا خرید

  بانک از یا کند منعقد قرارداد و کند کار بتواند اینکه برای شرکت
 .باشد داشته کار دفتر باید بگیرد چک دسته

 اصلی مرکز عنوان به را مشخص آدرس یک باید شرکت ثبت برای
 .بنویسید خود تقاضای در شرکت
 تجاری غیر محل).باشد داشته تجاری کاربری باید کار محل آدرس

 (.کند می ایجاد قانونی مشکالت
 نام به حساب کردن باز و (مالیات اداره بازدید) داد قرار بستن برای

 .باشد تجاری کار محل باید شرکت
 فرم در آن آدرس که شود فعال باید شهری در شرکت مرکزی دفتر
 .است شده داده شرکت ثبت

   



 شرکت اقامتگاه و ساختمان یا کار دفتر خرید

 بررسی را فروشندگان هویت .دارد تجاری کاربری که باشد محلی
 .باشند اصلی مالکان تا نموده
 دهید مطابقت مالکیت سند محتویات با ملک هویت
 امالک و اسناد ثبت اداره از ویا بررسی را سند انتقاالت ستون

 نداشته ممنوعیتی سند انتقال نظر از معامله مورد که کنید استعالم
 .نباشد بانک رهن در وثیقه عنوان به مثال باشد

 .کنید تنظیم رسمی اسناد دفتر در را معامله
 .نمایید بررسی کننده صادر خانه دفتر به رجوع با را ها نامه وکالت



 تجاری محل یک اجاره

 مبلغ اجاره، پرداخت زمان مبلغ، مدت، :مانند مواردی نامه اجاره در
 و مشخص کامال ... و شغل تغییر امکان غیر، به انتقال امکان ودیعه،
 .برسد شاهدین و طرفین تایید به و باشد معلوم دقیق

 
 حق که کسی مثل کنید می اجاره مستاجر از را ملک که مواردی در

  و کنید بررسی را مالک با مستاجر داد قرار است الزم دارد سرقفلی
 سر مثل) حقوق و حق عنوان به را مبلغی مستاجر با قرارداد ازای در

  ملک اصلی مالک با را خود اصلی داد قرار بعد و بدهید او به (قفلی
 داد قرار اصلی مالک با اگر .بدهید او به را ملک اجاره و ببندید
 .کنید تخلیه را ملک باید کند شکایت مالک اگر نبندید



 کارکنان بیمه و استخدامی روابط

 استخدامی روابط و دادها قرار
 یا کار نیروی حقوق، پرداخت مقابل در استخدام در

 .کنید می اجاره مشخصی مدت برای را افراد تخصص
 که طور هر توانید نمی شما یعنی است حمایتی دادهای قرار نوع از استخدام
 خود حقوق از کارکنان اگر حتی یعنی .ببندید داد قرار کارکنانتان با خواستید

 .اند برخوردار حقوقی از باشند، نداشته اطالع
 رعایت و درمانی و بازنشستگی بیمه حق استعالجی، و استحقاقی مرخصی مثل

 ... و حقوق حداقل و کار ساعت شرایط
 داد قرار مدت کتبا اگر باشد شفاهی هم و باشد کتبی تواند می استخدام دار قرار

 .گردد می فرض دائمی داد قرار نشود مشخص
 و داد قرار امضای تاریخ و توافق مورد حقوق بعد و کار نوع اول باید داد قرار در

 مشخص کار ساعات و تعطیالت ها، مرخصی میزان و کار انجام محل آن، مدت
 یا ساله یک داد قرار اگر .شد خواهد انجام کار قانون مطابق بنویسید یا .گردد
 عنوان به را وی حقوق ماه یک اندازه به ید با داد قرار مدت پایان در باشد بیشتر
 .نمایید پرداخت پاداش



 کارکنان بیمه و استخدامی روابط
 استخدامی روابط و دادها قرار

 خارج کار قانون شمول از باشد نفر 5 از کمتر اگر کارکنان تعداد
 .گردد می

 
  در موقتی و فعلی عبارت که دارد موقتی ماهیتی فصلی های کار

 میتوان که است روزه 89 معموال ها آن مدت .شود ذکر باید قرارداد
   .کند تنظیم بیمه و کار قوانین از خارج را قرارداد

 
   .است ممنوع سال 15 زیر افراد استخدام

 
 .است سال 18 سن حداقل سخت های کار در
 

 سخت کارهای در ها خانم استخدام بودن ممنوع



 کارکنان بیمه و استخدامی روابط

 کارکنان بیمه به مربوط مسائل
 و گردد ارسال اقامت محل کار اداره برای قرارداد از نسخه است الزم

   .شود دریافت شرکت برای بیمه کد بیمه اداره از
 (شمول و تاسیس تاریخ از روز 15 حداکثر)
 

 فرد حقوق درصد 30 که دار مدت و دائمی استخدام در بیمه حق
  کارمند حقوق از که درصد 7 و فرما کار را آن درصد 23 که است

 اطالعات همراه ماهیانه اجتماعی تامین شعبه برای نیز شود می کم
  .گردد ارسال و ثبت بیمه لیست در کارمندان حقوقی

 
 دریافت جهت باید جدید نیروی استخدام تاریخ از روز 15 حداکثر)

 (.گردد اقدام انفرادی بیمه شماره
 



 کارکنان بیمه و استخدامی روابط

 کارکنان بیمه به مربوط مسائل
 :بیمه اداره به ارسال جهت دستمزد و حقوق لیست

 
 فرما کار خانوادگی نام نام*
 شرکت اختصاصی شماره*
 شرکت دقیق نشانی و نام*
 آن برای دستمزد و حقوق صورت که روزهایی تعیین و ماه نام*

 است شده تهیه مدت
    و شناسنامه طبق شده بیمه خانوادگی نام و نام ردیف شماره*

 شده بیمه اختصاصی شماره
 شده بیمه سهم بیمه حق مبلغ*
 (فرما کار سهم و شده بیمه سهم) بیمه حق مبلغ جمع*



 کارکنان بیمه و استخدامی روابط
 کارکنان بیمه به مربوط مسائل
 :بیمه لیست

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 (.است بعد ماه روز آخرین تا ماه هر به مربوط حقوق لیست تحویل مهلت)

 کرده خدمت ترک یا و یابد حضور نتواند و بوده بیمار ای شده بیمه اگر
 .گردد درج باید حقوق لیست مالحظات ستون در است



 مالی اسناد -4

 معامالتی سند ترین رایج :چک 4-1
 حساب خوش فرد ضمانت :چک دسته گرفتن

 فردی چک -
 و شرکت ثبت اسناد ارائه بانک، رئیس رضایت :شرکت نام به چک -

   ...و شناسنامه امضاء، نمونه -اساسنامه و رسمی روزنامه
 

 چک صدور شرایط
 تاریخ -1
 چک مبلغ -2
 امضاء -3
 حامل ،(کرد حواله به) زدن خط مبلغ، کننده دریافت -4

   .کند می پرداخت توجه بدون بانک ... و تضمین برای نوشتن
 

   بزند برگشت بانک -چک صاحب به مراجعه :چک خوردن برگشت



 مالی اسناد -4

 چک خوردن برگشت
 

 :دارد وجود راه 3 قانون طریق از چک مبلغ گرفتن برای
 اموال توقیف ،امالک و اسناد ثبت ادارات به رفتن-
 
 برد می زمان ماه چندین-درخواست برگ کردن پر دادگاه، به رفتن-

 چک مبلغ بندی قسط -اموال ضبط
 
 کپی همراه شکایت نوشتن ،چک کننده صادر علیه کیفری شکایت-

 -سال 2 تا ماه 6 بازداشت -سرا داد به ارئه و برگشت برگه و چک
 سال 2 تا چک دسته داشتن از محرومیت

 
 



 مالی اسناد -4
 :کرد توان نمی کیفری شکایت که مواردی

 شود اثبات -شده داده تضمین برای -نشده امضاء روز به که چکی
   باشد شده نویسی پشت چک – بوده خالی مبلغ و تاریخ جای

 
 دهید اطالع بانک به باید  چک دادن امانت یا کردن گم صورت در
 

 20ميليارد تومان مربوط به پرداخت وجه نقد  563تصوير تاريخي ترين چك كشور به ارزش هزار و 
درصد بعالوه يك سهم شركت مخابرات  50درصدي بلوك   

 



 مالی اسناد -4
 سفته 4-2

 برگه در توان نمی شده نوشته سفته گوشه در که مبلغ از بیشتر
  کرد منتقل دیگری به نویسی پشت با را سفته میتوان .نوشت سفته

   پایین در حروف به و باال در عدد با سفته مبلغ*
   سفته صدور تاریخ

 دریافت تاریخ یعنی آن رسید سر*
 کننده تعهد امضای*
 کرد حواله قسمت*

 متعهد فرد مشخصات پایین گوشه



 مالی اسناد -4

 سفته 4-2
 :نشد پرداخت سفته مبلغ که صورت در

 اعالم کننده صادر به و تکمیل دادگستری طریق از اظهارنامه فرم
 دارید واخواست قصد که کنید

 
 .نمود توقیف را وی اموال و کرد توان می حقوقی شکایت تنها 



 شرکت تصفیه و ورشکستگی انحالل، -5
 ها شرکت انحالل به مربوط قوانین

 است ممکن غیر آن انجام یا شده انجام شرکت موضوع وقتی -
 باشد شده تمام شده تشکیل آن برای شرکت که مدت -
 ورشکستگی صورت در -
 گیرند می انحالل بر تصمیم صاحبان که مواردی در -
 دادگاه قطعی حکم صورت در -
 

 ورشکستگی
 منحل شرکت دادگاه توسط ورشکستگی حکم صدور از پس

 .بیاید (تصفیه حال در) عبارت ها اطالعیه در -شود می محسوب
 بیش مدتی برای نقدی تعهدات سایر یا دیون پرداخت باز از توقف)
 (روز سه از

 تصفیه امور
 .گویند می تصفیه را شرکت دیون و ها دارایی و اموال تکلیف تعیین
 .است سال 2 تصفیه مدت



 بگیریم؟ وکیل چطور -6
 نام با وکالت مجوز دارای دادگستری وکالی کانون از صادره پروانه که کسانی -

 .هستند دادگستری یک پایه وکیل
 
 کسب به موفق و قبول قضاییه قوه حقوقی مشاوران مرکز امتحانات در که کسانی -

 تجربه و گیرند می پول یک پایه وکالی نصف )اند گردیده حقوقی مشاوره مدرک
 (.دارند کمتری

 
 
 
 
 
 

 (دادگستری تعرفه) الوکاله حق مبلغ -اختیارات حدود :وکالت رسمی داد قرار
 

 .است وکالت به نیاز دادگاه در حضور برای



 !باشید سر درد پر های کاری ندانم مواظب :بندی جمع
 
 
 
 

 .نیست حقوقی مشاوره جایگزین مطالب این



https://irsherkat.ssaa.ir 




