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 نظرات کارآفرینان و مدیران
 کسب وکارهای ایران



 دکتر علی عبداللهی
 رییس مرکز فنآوری

 اطالعات و توسعه اقتصاد
هوشمند وزارت اقتصاد

 مهیا بودن زیرساخت های حقوقی و قانونی از پیش نیازها و الزمات اولیه برای توسعه ی
 کارآفرینی و شکل گیری شرکتهای نوپا و دانش بنیان می باشد.

قانونگذار، وجود نهادهای  کارآفرینی،  اکوسیستم  اجزا اصلی هر  از  بهتر یکی   به عبارت 
 قوانین و مقررات، آئین نامه ها و بخش نامه های مربوطه می باشد.

 بدون وجود زیرساخت های قانونی و حقوقی نه تنها توسعه ی کسب وکارهای نوپا با مشکل
مواجه خواهد شد، بلکه چالش های بسیار زیادی را فراروی کارآفرینان قرار خواهد داد.

در شاخص های بین المللی نیز وجود قوانین و مقررات بهینه یکی از الزامات است.
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  پویا پیرحسینلو 
 هم بنیان گذار

و مدیرعامل ابرآروان

با بی میلی کامل کتاب رو دانلود کردم و شروع کردم به سرعت ورق زدن.

 اما چند لحظه بیشتر طول نکشید تا هیجان زده بشم. موضوعات و اصطالحاتی که در طول
 چندین ماه و به سختی، غیر متمرکز و حتی در برخی موارد غلط یادگرفته بودم، منظم و

منسجم در یک کتاب کوتاه و البته با گرافیک جذاب جمع شده بود.
 

 خوشحالم از کار خوبی که وینداد انجام داده و البته خوشحال ترم که کتاب را به صورت
آزاد عرضه می کند.

دمتان گرم و سرتان خوش باد.
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 محمدرضا سبحان
 مدیر باشگاه
کارآفرینی تیوان

در موفقیت  احتمال  وکار،  کسب  یک  مسیر  ایجاد  ابتدای  از  صحیح  گامهای   برداشتن 
 مواجهه با مشکالت را باال می برد. یکی از مهمترین گام هایی که کارآفرینان بایستی از ابتدا

 به آن بیاندیشد و با دانش به سمت آن پیش بروند آگاهی از مسائل حقوقی است.

 مواردی نظیر قرارهای بین هم بنیانگذاران، رابطه بین کارآفرین و سرمایه گذار، زمان و نحوه
که هستند  ظریفی  نکات  همه  و...  استخدامی  روابط  و  استخدام  انواع  شرکت،   ثبت 
 آگاهانه ورود کردن در آنها باعث می شود بسیاری از مشکالتی که احتمال دارد در آینده
 پیش بیاید و ممکن است هرکدام یک خطر بزرگ و تهدیدی برای سقوط یک کسب و کار

باشند را از قبل پیش بینی کرده باشیم و تا جای ممکن از آن پیشگیری کنیم.

 خوشحالم که استارتاپ وینداد با دغدغه رشد و کمک به بهتر شکل گرفتن اکوسیستم
کارآفرینی کشور اقدام به تدوین کتابی در باب مسائل حقوقی کسب و کارها نموده است.

گام صحیح  برای  بیشتری  آمادگی  حاضر  کتاب  خواندن  با  کشور  کارآفرینان   امیدوارم 
 برداشتن در ایجاد یک کسب و کار پیدا کنند و پایداری و پایایی بیشتری نصیب کسب و

کارشان بشود.
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شهاب جوانمردی 
مدیرعامل فناپ 

اکنون در زمانی به سر می بریم که موج هیجانی شکل گیری شرکت های نوبنیاد - استارت
ایده های بر  مبتنی  ایجاد یک شرکت  موج شور  این  در  گذاشته ایم.  را پشت سر    آپ- 
 مشابه خارجی یا آرزوی ثروتمند شدن در کوتاه ترین مدت، زیست بوم کارآفرینی ایرانی
را در نوردیده بود و افراد مستقل از الزامات شکل گیری یک کسب و کار، اصالت را به فرم
  ها و مسیری می دادند که در این فضا غلبه ی جدی یافته بود. تا آنجا که گمان بر این
شده بود وجود یک ایده و چند هم بنیان گذار و عبور از داالن انکوباتورها، شتاب دهنده

 ها و سرمایه گذاران خطر پذیر، موفقیت مجموعه را تضمین می کند.
 خوشبختانه این جریان در گام بعدی در حال استقرار در مسیر عقالنیت توسعه است.
بازاری  باورها به این سمت و سو رفته است که ایجاد کسب وکار هم نیازمند تقاضا و 
الزاماتی را می طلبد و  واقعی، هر چند نهفته، است و هم ساختار و سازمان کسب وکار 
پاسخگویی به نیازهای فنی یا اصالت ایده، منجر به توفیق حتمی مجموعه نخواهد شد.
 یکی از این الزامات، توجه به امور حقوقی در تمامی چرخه ی عمر شرکت و در هر رکن از
 فعالیت های شرکت است. شاید به تعبیر دیگری بتوان مسائل حقوقی را پی و بن مایه ی
 استواری فعالیت های شرکت دانست که به تنظیم روابط تمامی ذینفعان اعم از موسسان
 و سهامداران، مدیران، کارکنان، مشتریان، صاحبان دانش فنی، دولت و تمامی نهادهای

قانون گذار یا نظارت و... می پردازد.

 در این بین کمبود متن های قابل اتکا و دارای ادبیات ساده و کاربردی به شدت در این
 اکوسیستم به چشم می خورد. گروه وینداد در این شرایط با تالشی تحسین برانگیز و در
 قالب مستندی منسجم به اهم نکاتی پرداخته است که عالقه مندان ایجاد یک کسب وکار
 جدید یا مدیران کسب وکارهای نوبنیاد باید آنها را بدانند و به آنها توجه کافی داشته
باشند. امیدوارم حمایت از این جریان باعث شود که سایر نیازمندی های حقوقی شرکت
  های جوان و مجموعه ای از الگوها و روایت های حقوقی قابل اتکا و درس آموز، در گام های
بازار جوان کسب وکارهای نوپا عرضه  بعدی توسط این گروه یا مجموعه های مشابه، به 

شود.
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 دغدغه رفع یک نیاز یا مشکل، نخستین قدم در
 مسیر ایجاد یک ایده است، ولی یک ایده صرف تا

زمانی که بروز بیرونی و فیزیکی پیدا نکند، ارزش اقتصادی
 نداشته و قانون هم از آن حمایت نمی کند. افراد ممکن است

  از ایده هایشان در جهت تجاری سازی، کارآفرینی یا کسب درآمد
استفاده کنند.

 
در این کتاب ما، ایده هایی که به ذهن تان می رسد را از نگاه حقوقی می
  بینیم و بر اساس آن به دستاوردی که در نهایت منجر به تجاری سازی

آن میشود می پردازیم.
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چرا باید بین بنیان گذاران، قرارداد نوشته شود؟
 راه اندازی یک کسب وکار، به تنهایی و بدون کمک کسی، بسیار سخت است، بنابراین شما

 در این راه، نیاز به همراهانی در قالب شریک، کارمند و یا هم بنیانگذار دارید.

 اما نکته اینجاست که بسیاری از کارآفرینان زمانی که وارد یک همکاری می شوند، شوق و
اشتیاق اولیه شان مانع از بررسی شرایطی که در صورت منحل شدن شرکت به وجود می
  آید، می شود، یا این که عموما بنیان گذاران به حدی سرگرم سایر مسائل از جمله ایجاد
 کسب وکار می شوند که از توجه به موضوع حیاتی تفاهم نامه همکاری میان خودشان غافل
 می شوند. معموًال کارآفرینان فکر می کنند که همه مراحل پروژه را می توان بر مبنای اعتماد

دو یا چند طرفه پیش برد و به آینده کسب و کار فکر نمی کنند.

 تفاهم نامه بنیان گذاران نوعی قرارداد بین بنیان گذاران است که در اولین مراحل راه اندازی
 یک کسب و کار منعقد می شود و در آن سهم هر یک از آنها و میزان سرمایه گذاری اولیه
 و تمامی وظایف و مسئوولیت ها را مشخص می کند و به حفظ منافع و موقعیت هر یک
 از آنها کمک می کند. این امر از آن جهت مهم است که بروز هرگونه اختالف نظر احتمالی
 در آینده را در ابتدای شروع کسب و کار از بین می برد و هر کس از نقشی که دارد کامال

آگاه می شود.

 مالکیت و قدرت تصمیم گیری دو امری هستند که بسیار بحث برانگیز هستند و این دو
امر در مفاد این تفاهم نامه حل و فصل می شوند.

اولین و ابتدایی ترین هدف این تفاهم نامه این است که بنیان گذاران را مشخص و نقش
 ها و حدود اختیارات هر یک از افراد را تعیین کند.

 این تفاهم نامه در واقع تالش برای حفظ بنیان گذاران در مواقعی است که یک یا تعدادی
 از آنها تالش می کنند تا از دیون شرکت فرار کنند یا سعی می کنند سایر بنیان گذاران را از

سود و مزایایی که ایجاد شده است، حذف کنند.

 زمانی که یک شرکت جدید تاسیس می شود، هیچ چیز مهم تر از داشتن یک تفاهم نامه
شفاف میان بنیان گذاران نیست.
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 علل زیادی برای قطع همکاری یک فرد با تیم وجود دارد اما رایج ترین آنها، فوت یا عدم تمایل فرد برای
ادامه همکاری است.

بنابراین اگر چنین پیش بینی صورت نگیرد، این موضوع موجب از دست رفتن کسب و کار می شود.

در دو حالت اقدام به ایجاد تفاهم نامه بنیان گذاران ضروری است:

 زمانی که می خواهید میان بنیان گذاران یک رابطه
حقوقی برقرار کنید. 1

  زمانی که می خواهید مالکین سهام را برای اجرای2
کسب و کار خود افزایش دهید.

عمده ترین مفاد این تفاهم نامه در سه بخش قرار می گیرد:

          شروع کسب وکار  |  تنظیم قرارداد میان بنیان گذاران

 مالکیت سهام ونقش ها و مسئولیت ها
حق تقدم

مالکیت معنوی

۱۲۳

دریافت تفاهم نامه بنیانگذاران
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۳

۲

  نقش ها و مسئولیت ها:۱

 این امر که تیم بنیان گذاران فرهنگی از وظایف و نقش ها را به صورت شفاف میان خودشان ایجاد
 کنند، بسیار مهم است، ولی بدین معنا نیست که هر فردی در هر تصمیمی و در هر جایگاهی دست
داشته باشد. بسیاری از کسب و کارها در این مسئله دچار مشکل شده اند به این دلیل که تصور می

 کردند هر تصمیمی باید به صورت دسته جمعی و با مشارکت تمام افراد گرفته شود.

 این کار باعث ایجاد نوعی به هم ریختگی می شود. البته این سخن به این معنی نیست که در مورد
 تصمیمات بسیار حیاتی و مهم به صورت شورایی عمل نشود. در واقع این امر به این معنا است که

یک مرز مشخصی از مسئولیت های اساسی وجود داشته باشد.

   مالکیت سهام و حق تقدم:

 مالکیت شرکت جدید متعلق به بنیان گذاران است. به همین خاطر بسیار حیاتی و ضروری است که
چگونگی اختصاص دادن این مالکیت مشخص شود.

 اگر میزان سهام مشخص نشده باشد و اختالف بین بنیان گذاران پیش بیاید، قانون آن را مال مشاع
دانسته و سهام را بین بنیان گذاران به نسبت مساوی تقسیم می کند.

 این نکته مهم است که بدانیم همه افراد قرار نیست سهم مالکیت یکسانی داشته باشند. ممکن
 است سهم یک یا چند نفر از بنیان گذاران به خاطر اینکه مالک ایده هستند و یا دارای تجربیات و
 ارتباطات بیشتری هستند بیشتر از بقیه باشد. یکی از تصورات کارآفرینان این است که تقسیم سهام
 بین بنیان گذاران در ابتدای کار کافی است اما به جز تقسیم سهام موارد دیگری وجود دارند که باید
 در مورد آنها به توافق برسید، مانند تعهداتی که بنیان گذاران دارند، سهام ممتاز، نوع امتیازات، نحوه

تعامل بین بنیان گذاران، اجراء و ... این امور باید در این تفاهم نامه به تفصیل حل و فصل گردد.
 

  مالکیت معنوی:

 زمانی که افراد اقدام به ایجاد یک کسب و کار  براساس یک ایده می کنند و محصول یا خدماتی را ارائه
باشد. توجه باالی داشته  اقتصادی  ارزش   می دهند، مالکیت معنوی خلق می شود، که ممکن است 
 داشته باشید که این مالکیت هم می تواند متعلق به شرکت به عنوان یک شخص حقوقی باشد و هم
 می تواند صرفا متعلق به صاحب ایده باشد. اما بهتر است دارایی فکری ایجاد شده متعلق به شرکت
 جدید و شخص حقوقی ایجاد شده باشد و به فرد یا افرادی که در تولید آن نقش داشته اند، تعلق

 نداشته باشد.

 مالکیت دارایی فکری زمانی اهمیت بیشتری پیدا می کند که یک یا چند نفر از بنیان گذاران که در
 تولید آن دخیل بوده اند تصمیم به ترک شرکت و راه اندازی شرکتی مشابه با شرکت موجود بگیرند و با
 این ادعا که در تولید یا پرورش آن ایده یا محصول نقش اساسی داشته اند، بخواهند ایده هایشان را

با خود از شرکت خارج نمایند.
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تشکیل و ثبت شرکت

 به طور کلی شرکت یک نهاد حقوقی است که
 جدا و متمایز از اعضای تشکیل دهنده آن است. این

 نهاد حقوقی بسیاری از حقوق و مسئولیت هایی را که
اعضا دارا هستند را هم به عهده دارد. در واقع شرکت ترکیبی
 از اعضایی است که برای رسیدن به هدفی واحد دور هم جمع

 شده اند. به عنوان مثال یک شرکت می تواند یکی از طرفین در قرارداد
 باشد، می تواند مستقال وام دریافت کند، کارکنان را استخدام کند و در

 نهایت اینکه دارای اموال و دارایی های مختص به خود باشد.
در علم حقوق به این نهاد، شخص حقوقی گفته می شود.

و تجاری  فعالیت های  انجام  به  اقدام  ثبت شرکت، می توان   از طریق 
 غیرتجاری منظم و سازماندهی شده کرد. این کار موجب می شود که
 بتوان از مزایایی که ثبت شرکت دارد بهره مند شد و رسیدن به اهداف

بزرگ و سودآور را ملموس تر می کند.
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ضرورت های ثبت شرکت
 ثبت شرکت یک هویت منحصربه فرد به شرکت داده و از آن حمایت می کند. زیرا 
 هیچ شرکتی نمی تواند از عناوینی استفاده کند که پیش از این شرکتی با همان عنوان به

ثبت رسیده باشد.

 ثبت شرکت اعمال حقوقی شرکت را در قالب مشخصی قرار می دهد. به عنوان مثال 
 روابط قانونی بین شرکا، مسئولیت هر یک از آن ها، قوانین مشخص در مورد برخورد با شرکا

و غیره.

 ثبت شرکت به کسب و کار شما وجه قانونی می دهد. این کار موجب حسن اعتماد 
بیشتری می شود.

 در صورتی که کسب وکاری بخواهد در عرصه های بزرگتری حضور داشته باشد، ارائه 
مدارک ثبتی شرکت ضروری است.

 برای استفاده از وام های قانونی نیاز به اثبات این امر هست که فرد صاحب کسب 
و کار است و شرکتی دارد که به ثبت رسیده است.

 زمانی که به واسطه ثبت یک شرکت، یک نام تجاری ایجاد می شود، در نظر مخاطب 
 حرفه ای تر جلوه می کند. به این معنی که مخاطبان شما متوجه می شوند که کسب وکار

پیش رو، یک کسب و کار یک شبه نبوده و برای طوالنی مدت ایجاد شده است.

 به واسطه ثبت شرکت است که می توان حساب بانکی مستقل از حساب بانکی 
 اعضای شرکت، داشت. این موضوع نشان می دهد که صاحب شرکتی هستید و افرادی هم
 تحت عناوین مختلف با شما همکاری می کنند. به عالوه با ثبت شرکت اموال شرکت از
 اموال اعضای تشکیل دهنده آن مستقل شده و حتی در برخی موارد بسته به نوع شرکت

ثبت شده، در صورت ورشکستگی شرکت، اعضا مسئول بدهی های آن نخواهند بود.

 برای استخدام و یافتن افراد مستعدی که به همکاری با آن ها نیاز دارید هم باید 
شرکت به ثبت رسیده باشد.

vindad.com          شروع کسب وکار  |  تشکیل و ثبت شرکت13



انواع شرکت
 در ماده 20 قانون تجارت 7 نوع شرکت وجود دارد که در میان آنها شرکت مسئولیت محدود، سهامی
 عام و سهامی خاص بسیار معروف است که ما هم بیشتر به این قالب ها می پردازیم. انواع شرکت

عبارتند از:

 قانون تجارت برای ثبت شرکت در هر یک از این قالب ها مقررات و مدارک خاصی را پیش بینی 
با شرکت  و  خاص  سهامی  شرکت  یعنی  آن ها  رایج ترین  از  نوع  دو  به  ما  ادامه  در  که  است   کرده 

مسئولیت محدود اشاره خواهیم کرد.

 شرکت های سهامی 
(خاص و عام)

با مسئولیت محدود 

تضامنی 

مختلط غیر سهامی 

مختلط سهامی 

نسبی 

تعاونی تولید و مصرف  

1

2

3

4

5

6

7
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شرکت در قالب مسئولیت محدود
تمایل که  نیاز کسب  وکارهایی  به  پاسخ  در   1997 در سال  از شرکت  قالب   این 
با آمد. شرکت  وجود  به  باشند،  داشته  را  قبلی  قالب های  ویژگی های   داشتند 
 مسئولیت محدود یک شخص حقوقی است که تحت قوانین هر کشوری تنظیم

 می شود و قادر به انجام تمام اعمال حقوقی تحت عنوان نام خود است.

 این قالب، به عنوان یک شخص حقوقی، وظایف و حقوقی هم دارد. مثال حق
 انجام کارهای حقوقی را دارد و متعهد است که طبق قوانین کشورها عمل کند.
 این شرکت با حداقل دو شریک می تواند تشکیل شود و با حداقل یک مدیر هم

اداره می شود.
 

 تاسیس شرکت در قالب مسئولیت محدود به این معناست که اگر کسی در آن
مسئولیت جبران شکست شرکت،  برای  که  نیست  مجبور  کرد،   سرمایه گذاری 
بدهی های برابر  در  شخصی  طور  به  شرکت  مالکین  واقع  در  بپذیرد.   نامحدود 
 شرکت مسئول نبوده و برای جبران بدهی های شرکت الزم نیست به دارایی های

شخصی خود مراجعه کنند. و مسئولیت شرکاء به میزان سهم الشرکه است.

 طبق ماده 95 قانون تجارت، باید در اسم شرکت عبارت ( با مسئولیت محدود)
 قید شود، در غیر این صورت شرکت در مقابل اشخاص ثالث، به عنوان شرکت
 تضامنی محسوب شده و براساس مقررات آن قالب، برخورد خواهد شد. عالوه بر
 این، اسم شرکت نباید شامل اسم هیچ کدام از شرکاء باشد در غیراین صورت
ثالث، حکم اشخاص  مقابل  در  قید شده  اسم شرکت  در  او  اسم  که   شریکی 

شریک ضامن در شرکت تضامنی را خواهد داشت.
 

اکثریت به  باید  شرکت  راجع به  تصمیمات  تجارت،  قانون   106 ماده  با   مطابق 
 حداقل نصف سرمایه اتخاذ شود، اگر در دفعه اول این اکثریت حاصل نشد باید
عددی اکثریت  به  تصمیمات  صورت  این  در  شوند  دعوت  مجدد  شرکاء    تمام 

 شرکاء اتخاذ می شود اگر چه اکثریت مزبور دارای نصف سرمایه نباشد.

 اساسنامه شرکت  می تواند ترتیبی برخالف مراتب فوق مقرر دارد. و به استناد
 ماده 110 قانون تجارت، شرکاء نمی توانند تبعیت شرکت را تغییر دهند مگر به

 اتفاق آراء.
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شرکت در قالب سهامی خاص
 نوعی از شرکت است که شامل دو یا چند نفر که بخشی از سهام شرکت را در
به قسمت های را  موجود  این شرکت سرمایه  واقع  در  می شود.  دارند،   اختیار 
 مختلف تقسیم می کند که هر کدام سهم نامیده شده و کسی که سهام را در

 دست دارد، سهامدار نامیده می شود.

به سهام، توسط شرکت از سهامداران نسبت  مالکیت هر یک   گواهی میزان 
 صادر شده و هر یک از آن ها اختیار دارد که سهم خود را با واگذاری به دیگری

 انتقال دهند.

 این شرکت مسئول تمامی تعهداتش در حدود دارایی خود است. استفاده از
 قید «در حدود دارایی» به این معناست که بنیان گذاران مسئول اجرای تعهدات

 شرکت از اموال خود نیستند.

حداقل سرمایه مورد نیاز برای ایجاد این نوع شرکت 1 میلیون ریال است.
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ارکان و اسناد اساسی شرکت

 ساختار و ارکان شرکت سهامی شامل
موارد زیر است:

مجامع عمومی
 هیئـت مـدیره
هیئـت نظارت

1
2
3
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مجامع عمومی
 مجمع عمومی شرکت سهامی از اجتماع صاحبان سهام تشکیل می شود.

 مطابق با ماده 72، مقررات مربوط به حضور عده الزم برای تشکیل مجمع عمومی و آراء
 الزم جهت اتخاذ تصمیمات در اساسنامه شرکت تعیین خواهد شد، مگر در مواردی که

 به موجب قانون تکلیف خاص برای آن مقرر شده باشد.

انواع مجامع عمومی
 مجمع عمومی که مهمترین و عالی ترین رکن شرکت است بنا به ماده 73 قانون تجارت مشتمل بر

انواع زیر است:

مجمع عمومی فوق العاده مجمع عمومی عادی مجمع عمومی موسس

۱۲۳
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مجمع عمومی موسس 
 مطابق با ماده 17 الیحه اصالحی قانون تجارت: مجمع عمومی موسس با رعایت مقررات قانون تشکیل
 و پس از رسیدگی و احراز پذیره نویسی کلیه سهام شرکت و تادیه مبالغ الزم و شور درباره اساسنامه
 شرکت و تصویب آن ، اولین مدیران و بازرس یا بازرسان شرکت را انتخاب می کند، همچنین در مجمع
 عمومی موسس، روزنامه کثیراالنتشاری که قرار است هرگونه دعوت و اطالعیه برای صاحبان سهام تا
 تشکیل مجمع عمومی عادی ساالنه، به طور منحصر در آن منتشر شود را تعیین خواهد نمود. مدیران و
 بازرسان شرکت باید کتبَا قبول سمت کنند. قبول سمت به خودی خود دلیل برای این است که مدیر و
از این تاریخ شرکت با آگاهی به تکالیف و مسئولیت های سمت خود، عهده دار آن شده اند.   بازرس 

تشکیل شده محسوب می شود.
 

 مجمع عمومی موسس که برای شرکت های سهامی عام الزامی و برای شرکت های خاص غیرالزامی است،
 به منظور تاسیس شرکت براساس موازین قانونی و اطمینان شرکاء از این موضوع تشکیل می شود. طبق

ماده 74 وظایف مجمع عمومی موسس به شرح زیر است:

مجمع عمومی عادی 
 مجمع عمومی عادی، در مقایسه با مجامع عمومی دیگر از لحاظ کاربرد و عمومیت، از اهمیت بیشتری
 برخوردار است به طور معمول هر سال یک بار در زمانی که اساسنامه شرکت تعیین کرده باشد تشکیل،

 و در چارچوب وظایف مقرر و مصرح در اساسنامه، بحث، بررسی و تصمیم گیری می نماید.

 چنانچه هیات مدیره در موعد مقرر، مجمع عمومی را برای تشکیل جلسه سالیانه دعوت نکند، بازرس یا
 بازرسان موظف هستند راسَا به این کار اقدام نمایند، در غیر این صورت سهامداران شرکت که بیش از
 15 درصد سرمایه شرکت را در اختیار داشته باشند می توانند از مجمع عمومی برای تشکیل جلسه دعوت

به عمل آورند.

 
 1. رسیدگی به گزارش موسسین و تصویب آن و همچنین احراز پذیره نویسی

کلیه سهام شرکت و تادیه مبالغ الزم
2. تصویب طرح اساسنامه شرکت و در صورت لزوم اصالح آن

3. تصویب اولین مدیران و بازرس یا بازرسان شرکت
برای بعدی  اطالعیه  و  دعوت  هرگونه  که  کثیراالنتشاری  روزنامه  تعیین   .4 

سهامداران تا تشکیل اولین مجمع عمومی عادی در آن منتشر خواهد شد.

 تبصره: گزارش موسسین باید حداقل پنج روز قبل از تشکیل مجمع عمومی موسس در محلی که 
در آگهی دعوت مجمع تعیین شده است برای مراجعه پذیره نویسان سهام آماده باشد.
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وظایف مجمع عمومی عادی
وظایف مجمع عمومی عادی (سالیانه) صاحبان سهام به شرح زیر است:

1 2

45

3
 رسیدگی و اتخاذ تصمیم
 درباره کلیه امور جاری

 شرکت
 غیر از آنچه که در صالحیت
 مجامع عمومی موسس یا

فوق العاده است

  رسیدگی به ترازنامه و
 حساب سود و زیان سال

 مالی قبل و صورت دارایی و
 مطالبات و دیون شرکت و
 صورتحساب دوره عملکرد و

 ساالنه شرکت متعاقب
 شنیدن گزارش مدیران و

بازرس یا بازرسان

  انتخاب مدیران
و بازرس یا بازرسان

 تصویب ترازنامه
 و دستور تقسیم سود بین

صاحبان سهام

  تعیین روزنامه
 کثیراالنتشاری که آگهی ها
 و اطالعیه های شرکت تا
 مجمع عمومی عادی سال

 بعد در آن منتشر
خواهد شد
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مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده
 مطابق با ماده 92 الیحه اصالحی قانون تجرات، هیات مدیره و بازرس یا بازرسان شرکت می توانند در
 زمان الزم، مجمع عمومی عادی را به طور فوق العاده دعوت نمایند. در این صورت دستور جلسه مجمع

باید در آگهی دعوت قید شود.

 
مجمع عمومی فوق العاده

 مجمع عمومی فوق العاده که از اجتماع صاحبان سهام شرکت تشکیل شده است، در مواقع اضطراری یا
 زمانی که موضوع فوق العاده ای مطرح باشد تشکیل می شود. بنابراین تشکیل جلسه این مجمع برخالف

مجمع عمومی عادی تابع نظم و انضباط خاصی نیست.

وظایف مجمع عمومی فوق العاده
 موضوعاتی که رسیدگی به آنها در صالحیت مجمع عمومی عادی نیست، در زمره وظایف مجمع عمومی

فوق العاده قرار می گیرد. اهم این وظایف عبارتند از :

1 23
 انحالل قبل از موعد شرکت تغییر سرمایه شرکت تغییر اساسنامه شرکت
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صورتجلسه
 صورتجلسه در فرهنگ فارسی معین، به معنای نوشته ای  است که رویدادها و گفتگوهای
 جلسه در آن ثبت می شود. به طور معمول صورتجلسه ها شامل تاریخ و محل برگزاری جلسه،
 مشخصات اعضاء شرکت کننده و تصمیمات گرفته شده است. هر جلسه رسمی با تجمع
 ارکان ( اعضاء جلسه، دستور جلسه، در زمان مشخص و مکان ) امکان پذیر می شود. مکمل

تحقق جلسه تنظیم صورت جلسه ای است که رسمیت جلسه را تامین می کند.

اظهارنامه
 اظهارنامه در واقع سند ثبت شرکت سهامی عام و خاص است که مفاد آن باید از سوی
باید تنظیم شود. موسسین  تجارت  قانون  اصالحی  ماده 7 الیحه  اساس  بر  و    موسسان 
 اظهارنامه را از باجه فروش اوراق بهادار واحدهای ثبتی تهیه کنند که در دو نسخه تنظیم
 شده و بعد از ثبت، متصدی ثبت شرکت ها (متصدی اقدام) نسخه دوم آن را با قید تاریخ
 و شماره ثبت شرکت امضاء و به مهر اداره ثبت شرکت ها (یا واحد ثبتی) ممهور می کند و

به متقاضی می دهد.
 کلیه مدارکی که از بدو تاسیس و ثبت شرکت و انجام تغییرات بعدی شرکت به مرجع ثبت
 شرکت ها تحویل داده می شود اوال باید در دو نسخه تنظیم شده باشند، ثانیَا پس از ثبت
 شرکت یا ثبت تغییرات شرکت نسخه ای از آنها ممهور به مهر مرجع ثبت شرکت ها شده و
 به متقاضی تسلیم شود. بدیهی است که متقاضی باید آنها را در پرونده ثبتی تشکیل شده
 در محل شرکت نگهداری کند تا در صورت نیاز به ارائه به سایر ادارات یا بانک ها تصویر

مصدق آنها را ارائه نماید. اصل مدارک گفته شده مختص خود شرکت است.

اسناد حقوقی شرکت
اساسنامه

 اساسنامه شرکت، اساس تشکیالت و نحوه اداره و عمل شرکت را تعیین می کند.
 اساسنامه شرکت را نمی توان بر اساس قرارداد شرح داد، زیرا در قرارداد رضایت کلیه طرفین
 قرارداد برای تصویب یا تغییر آن الزم است، در حالی که قانون تجارت تصویب اساسنامه را
شرکت های مورد  در  قرارداد  عقد  به  مربوط  مقررات  بنابراین  می کند.  تجویز  اکثریت   به 
 سهامی صادق نبوده و باید شرکت را سازمان حقوقی مستقلی دانست که قانون برای آن
 مقرراتی وضع کرده است. بنابراین عمال اساسنامه از اهمیت فوق العاده ای برخوردار است.
 ولی به این معنا نیست که اساسنامه غیرقابل تغییر است، بلکه در مواقع ضروری و بنا به
 تشخیص مجمع عمومی فوق العاده هر یک از موارد آن را به شرطی که مغایرت با مفاد قانون
 تجارت پیدا نکند می توان تغییر داد. همانطور که قبال گفته شد، اساسنامه باید مطابق ماده

8 الیحه اصالحی قانون تجارت تهیه و تنظیم شود.
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 شرکت پس از ثبت، می تواند تغییراتی را در مواردی از اساسنامه و یا هر آنچه مربوط به شرکت است
 ایجاد کند. منظور از تغییرات و تصمیمات شرکت ها، تمامی تغییرات و تصمیمات شرکت است که طی
 مجمع عمومی عادی یا مجمع عمومی فوق العاده یا در جلسات هیات مدیره بنا به ضرورت هایی صورت

می گیرد.

به موجب ماده 200 قانون تجارت ثبت تغییرات زیر در شرکت ها الزامی است:

 و در هر تقسیم راجع به مورد معین ماده 58 قانون تجارت در ماده نهم نظامنامه قانون تجارت، عالوه
بر موارد باال، تغییر مدیر یا مدیران شرکت هم افزوده شده است؛

 ثبت تغییرات شرکت ها مستلزم تنظیم و ارایه صورتجلسه متناسب با موضوع تغییرات و ارایه آن به
 مرجع ثبتی است. اداره کل شرکت ها در صورت صحت صورتجلسه و رعایت کلیه اصول و قواعد قانونی
 آن و مطابقت موارد آن با پرونده اصلی، آگهی تغییرات ثبتی را صادر می نماید تا در روزنامه رسمی و

محلی اطالع رسانی شود.
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سهام و حقوق سهامداری

 افرادی که بخشی از سهام یک شرکت را در اختیار
دارند، در واقع صاحبان اصلی شرکت محسوب می شوند.

  بر همین اساس این افراد از امتیازات و حقوق خاصی هم
 بهره مند هستند که به وسیله قانون مدیریت می شود و با

اساسنامه یا تصمیم نهادهای شرکت نمی توان این حقوق را نقض
  کرد.

در یک تقسیم بندی این حقوق به
 حقوق مالی و غیر مالی تقسیم می شوند.

vindad.comشروع کسب وکار  | سهام و حقوق سهامداری24



حقوق سهامداران
افرادی که بخشی از سهام یک شرکت را در اختیار دارند، در واقع صاحبان اصلی شرکت محسوب می
  شوند. بر همین اساس این افراد از امتیازات و حقوق خاصی هم بهره مند هستند که به وسیله قانون
 مدیریت می شود و با اساسنامه یا تصمیم نهادهای شرکت نمی توان این حقوق را نقض کرد. در یک

تقسیم بندی این حقوق به حقوق مالی و غیر مالی تقسیم می شوند.

بند اول: سهیم شدن در سودآوری
 مالکین سهام تا زمانی که مالکیت سهام را در اختیار دارند، مشارکت در سودآوری
 شرکت از حقوق آن ها محسوب می شود. تقسیم سود بین سهامداران براساس میزان
سهامی است که در اختیار دارند و توسط مجمع عمومی عادی ساالنه تعیین می

 شود. این سود در طول زمان می تواند مبلغ قابل توجهی برای سهامداران باشد.

 مطابق با ماده 239 الیحه اصالحی قانون تجارت، منظور از سود، سود قابل تقسیم
 است که عبارت است از سود خالص سال مالی شرکت با کسر زیان های سال های مالی
 قبل و اندوخته قانونی ناشی از کسر یک بیستم از سود خالص در هر سال و سایر
نشده تقسیم  که  قبل  سال های  تقسیم  قابل  سود  به عالوه  اختیاری   اندوخته های 

است.

 با توجه به بند 3 ماده 158 الیحه اصالح قانون تجارت و مواد بعد از آن، سود قابل
 تقسیم باید به صورت نقد به صاحب سهم پرداخت شود، نه سهام جدید، مگر اینکه
 در قالب افزایش سرمایه باشد. اما انتقال اندوخته قانونی به سرمایه در هیچ قالبی

مجاز نیست (تبصره 2 ماده 158 الیحه اصالح قانون تجارت).

سهیم شدن در سودآوری

سهیم شدن در دارایی شرکت

1

2

 الف) حقوق مالی
 مهمترین حقوق مالی که به صاحبان سهام تعلق می گیرد

 شامل این دو مورد است:
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 به طور اصولی میزان سود قابل تقسیم، با توجه به ارزش اسمی سهام متعلق به هر کدام
 از سهامداران تعیین می شود، اما اگر برای بعضی سهام امتیازی مشخص شده باشد، این
 ترتیب اصولی بر هم می خورد. برای مثال، ممکن است امتیاز این گونه سهام که به آن
را خود  دیگر سود  از سهامداران  قبل  آن ها  که صاحب  باشد  این  می گویند،  ممتاز   سهام 

دریافت کند یا مبلغی بیشتر از سهامداران دیگر به او اختصاص داده شود.

 در هر صورت پرداخت سود وابسته به این است که سودی حاصل شده باشد؛ در غیراین
 صورت، پرداخت هرگونه وجهی به صاحبان سهام به منزله پرداخت سود موهوم است که
 قانون گذار آن را ممنوع اعالم کرده است (ماده 240 الیحه اصالح قانون تجارت). مانند وقتی
که قبل از رسیدن سال مالی یا بررسی حساب ها مبالغی میان صاحبان سهام تقسیم شود.

 نحوه پرداخت سود قابل تقسیم توسط مجمع عمومی تعیین می شود و اگر مجمع عمومی
در خصوص نحوه پرداخت تصمیمی نگرفته باشد، هیئت مدیره نحوه پرداخت را تعیین می
  کند. ولی در هر حال، پرداخت سود به صاحبان سهام باید ظرف هشت ماه پس از تصمیم

مجمع عمومی راجع به تقسیم سود، انجام شود (ماده 240 الیحه اصالح قانون تجارت)

بند دوم: سهیم شدن در دارایی شرکت

هر یک از سهامداران به نسبت سهامشان در دارایی شرکت سهیم هستند. بنابراین:

  1- مطابق با ماده 166 الیحه اصالح قانون تجارت، در صورت تصمیم به افزایش
به جدید  سهام  خرید  در  شرکت،  حیات  زمان  در  سهام  صاحبان   سرمایه، 

نسبت سهامی که دارند، حق تقدم دارند.

 2- در زمان انحالل شرکت و پس از پرداخت بدهی های آن، شرکا، به نسبت
 سهام خود در شرکت، از دارایی باقی مانده سهم خواهند برد، مگر اینکه برخی
 از شرکاء دارای سهام ممتاز باشند و امتیاز سهام آنان این باشد که در زمان
از و پس  پرداخت شده  ممتاز  مبلغ سهام  ترجیحًا  دارایی شرکت،   تقسیم 
پرداخت این سهام چیزی باقی نماند که به نسبت سهام عادی پرداخت شود.
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ب) حقوق غیرمالی

1- حق اطالع
 سهامداران حق دارند که از روند شرکت اطالع داشته باشند و این حق در ماده 139 قانون
 تجارت صریحًا آمده است. در مورد این حق هیچ استثنایی وجود ندارد و حتی کسی که 1

درصد سهم هم داشته باشد، نمی توان این حق را از او گرفت.

2- حق عضویت در شرکت
 سهامدار دارای این حق مسلم است که عضو شرکت باشد و بدون رضایت او نمی توان او
 را از شرکت خارج کرد. با این حال، قانون گذار در برخی موارد استثنایی و در شرایط خاصی

صاحبان سهام را از این حق محروم کرده است.

3- حق رای
 حق رای در قانون ایران از مهمترین حقوق فرد صاحب سهم است. این حق به سهامدار

امکان می دهد در تصمیمات دسته جمعی در مورد شرکت مشارکت داشته باشد.
 حق رای سهامداران در شرکت سهامی در اصل تابع اصلی نسبیت است؛ یعنی هرکس در

شرکت سهام بیشتری داشته باشد، از حق رای بیشتری برخوردار می شود.
 این قاعده به صورت کلی اجرا می شود، تنها در یک مورد این اصل مخدوش می شود و آن
 در شرایطی است که در اساسنامه برای سهامدار یا سهامداران سهام ممتاز در نظر گرفته

شده باشد و سهام ممتاز به صاحب آن حق رای چند برابر سهام عادی بدهد.
 هر گونه اقدامی که آزادی حق رای صاحب سهم را مخدوش نماید، باطل تلقی شده و از

نظر مقررات جزایی هم قابل پیگیری است.

4- حق انتقال سهام به وسیله دارنده آن
یکی از ویژگی های بارز سهم قابل انتقال بودن آن است. بنابراین نه خود صاحب سهم می
  تواند از حق انتقال عدول کند و نه شرکت می تواند این حق را از او بگیرد. نکته قابل توجه
 این است که نقل و انتقال سهام باید در دفتر ثبت سهام صورت بگیرد و هرگونه انتقالی

که در این دفتر ثبت نشده باشد، فاقد اعتبار است.

 مواردی که گفته شد، از مهمترین حقوق مالی و غیرمالی سهامداران محسوب می شود. چنانچه در مورد هر
 یک از این حقوق پرسش و یا ابهامی داشتید، میتوانید از کارشناسان خبره حقوقی وینداد مشاوره دریافت

 نمایید.
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شرکت دانش بنیان و خالق چیست؟ 

 امروزه شاهد حضور شرکت هایی با عنوان شرکت
 دانش  بنیان هستیم که ظهور و پیدایش آن ها نسبت

به گذشته روز به روز در حال افزایش است.
 

 به همین منظور الزم است این شرکت ها و قوانین و ضوابط حاکم بر
آن ها مورد بررسی قرار بگیرند.
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مطابق با ماده1 قانون حمایت از شرکت ها و موسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری
  ها و اختراعات، شرکت و موسسه دانش بنیان شرکت یا موسسه خصوصی یا تعاونی است
 که به منظور هم افزایی علم و ثروت، توسعه اقتصاد دانش محور، تحقق اهداف علمی و
 اقتصادی (شامل گسترش و کاربرد اختراع و نوآوری) و تجاری سازی نتایج تحقیق و توسعه
 (شامل طراحی و تولید کاال و خدمات) در حوزه فناوری های برتر و با ارزش افزوده فراوان به

ویژه در تولید نرم افزارهای مربوط تشکیل می شود.

 دانش بنیان یک اصطالح کاربردی پیرامون اعطای یک مجوز یا گواهینامه است که این امر
 توسط کارگروه ارزیابی و تشخیص صالحیت شرکت های دانش بنیان تحت نظر معاونت
 علمی ریاست جمهوری طی فرآیند ارزیابی برای یک شرکت یا موسسه براساس محصوالت

و خدمات آن شرکت صادر می گردد.

و ارزیابی  کارگروه  نام  به  کارگروهی  ریاست جمهوری  فناوری  و  علمی  معاونت  واقع   در 
 تشخیص صالحیت شرکت ها و موسسات دانش بنیان و نظارت بر اجرا دارد که متولی

ارزیابی این شرکت ها می باشد.

 عبارت دانش بنیان در ترجمه انگلیسی knowledge_based معنی شده و به شرکت ها و
 موسسات دانش بنیان knowledge_based Companies و به محصوالت یا خدمات آن ها

knowledge_based Products گفته می شود.

 پایه و اساس این دسته از شرکت ها و محصوالت و خدمات آن ها براساس تکنولوژی است
 و در واقع می توان گفت که یکی از مزایا و تسهیالتی که دولت برای حمایت از تولید علم
 و فناوری در نظر گرفته است، فعالیت شرکت ها در قالب شرکت های دانش بنیان است.

دانش و فناوری جز جدانشدنی از این شرکت ها هستند.

 در این میان نکته بسیار مهم این است قالب جدیدی به نام شرکت دانش بنیان برای
 ثبت شرکت ها به وجود نیامده است و در واقع قالب های اصلی برای ثبت شرکت ها همان
 است که در ماده 20 قانون تجارت به آن ها اشاره شده است که معروف ترین آن ها شرکت

 سهامی و با مسئولیت محدود است.
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مزایا و امتیازات شرکت های دانش بنیان
 مطابق با ماده 3 قانون مذکور شرکت هایی که موفق می شوند این نشان را دریافت
 کنند، امکانات و کمک های دولتی خاصی را هم دریافت می کنند که برخی از آن ها

عبارتند از:

 معافیت از پرداخت مالیات، عوارض، حقوق گمرکی و سود 
بازرگانی به مدت 15 سال

 تامین تمام یا بخشی از هزینه تولید و عرضه یا
 به کارگیری تسهیالت کم  بهره یا بدون بهره
بلندمدت یا کوتاه مدت

 ایجاد پوشش بیمه ای مناسب برای کاهش خطرپذیری محصوالت
 دستاوردهای دانش، نوآوری و فناوری در تمام مراحل تولید،
عرضه و به کارگیری

 اولویت استقرار واحدهای پژوهشی، فناوری و مهندسی  
 و تولیدی شرکت ها و مؤسسات دانش بنیان موضوع

 این قانون در محل پارک های علم و فناوری، مراکز رشد،
مناطق ویژه اقتصادی و یا مناطق ویژه علم و فناوری

 پس در گام اول شرکت ها در هر قالبی که مدنظرشان است ثبت می شوند و سپس می توانند نشان
 شرکت دانش بنیان را از طریق معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری با طی فرآیندهای الزم برای

شرکت خود ثبت کنند.
 

 در خالل این ارزیابی معیارهای اساسی محصوالت و خدمات و معیارهای عمومی شرکت یا موسسه
 مورد ارزیابی قرار گرفته و این موضوع بررسی می شود که آیا این محصوالت و خدمات در سطح رتبه

دانش بنیان شدن هستند یا نه.

1

3
2

4
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 چنانچه شرکت ها یا موسسات حمایت ها و تسهیالت این قانون را برای مقاصد دیگری مصرف کنند،
ضمن محرومیت از استفاده مجدد از این حمایت ها مجازات هایی هم برای این افراد در نظر گرفته می

 شود. ماهیت این شرکت ها بعد از واگذاری تسهیالت نباید تغییر کند.

 ممکن است حمایت دولت این ذهنیت را ایجاد کند که دانش بنیان، از دسته شرکت ها  دولتی است،
 در حالی که مطابق تبصره 1 ماده فوق الذکر شرکت های دولتی و نهادها و موسسات عمومی غیردولتی
خصوصی بنیان  دانش  شرکت های  که  گفت  می توان  پس  نیستند.  شرکت ها  این  قوانین   مشمول 
 هستند و بند حمایت دولت صرفا برای ارزش نهادن به این شرکت ها آورده شده است و منظور از آن

دخالت دولت در عملکرد آن ها نیست.

 در صورتی که تمایل دارید عنوان دانش بنیان را برای شرکت یا موسسه خود دریافت نمایید، باید ابتدا
 در سامانه شرکت های دانش بنیان ثبت نام کنید تا توسط کارگروه ارزیابی و تشخیص صالحیت این

شرکت ها و نظارت بر آن ها مورد ارزیابی قرار بگیرید.
 باید توجه داشته باشید که تا زمانی که این ارزیابی به صورت کامل انجام نشود شرکت یا موسسه حق
 دریافت هیچ تسهیالتی را نخواهد داشت. امکان ثبت نام اشخاص حقیقی هم در سامانه وجود ندارد

و صرفا می توان از طریق شخص حقوقی (شرکت یا موسسه) در سامانه ثبت نام کرد.
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 قراردادهای مورد نیاز شرکت در همکاریپیشبرد کسب و کا ر 
با سایر سازمان ها و شرکت ها

 مباحث محرمانگی و عدم رقابت در 
شرکت



 در دنیای امروز، توافق و قرارداد شاکله اصلی زندگی اجتماعی را تشکیل داده و جز الینفک
آن به حساب می آید.

 
 تمامی انسان ها در هر جایگاهی که قرار بگیرند، هم تعهداتی را می پذیرند و هم تعهداتی
 می دهند. در این میان قراردادهای حقوقی هم در واقع تعهداتی هستند که میان دو طرف
 قرارداد منتقل می شوند، با این تفاوت که در قالب خاص و ویژه ای در می آید و این امر آن

را از سایر توافقات روزمره متمایز می کند.

 ما در این متن در تالش هستیم ابتدا در باب تعریف قرارداد حقوقی و شاکله آن و سپس
در مورد قراردادهای حقوقی رایج در عرصه کسب و کار صحبت کنیم.

 به طور کلی قرارداد، توافق دو یا چند نفر برای برقراری رابطه تجاری یا غیرتجاری است. در
 یک طرف قرارداد شخصی قرار دارد که قصد به وجود آوردن آن قرارداد را دارد که به این کار
 او «ایجاب» می گویند و در طرف دیگر قرارداد شخصی قرار دارد که ایجاب طرف مقابل را

قبول می کند. در این راستا ماده 183 قانون مدنی بیان می دارد:

 "عقد عبارت است از این که یک یا چند فرد در مقابل یک یا چند فرد دیگر تعهد بر امری
نمایند و مورد قبول آن ها باشد."

 
 نکته قابل توجه این است که کسی به تنهایی نمی تواند قراردادی منعقد کند چون قانون

تحقق توافق یا قرارداد را از دو فرد به باال امکان پذیر می داند.
 

 بعد از آشنایی مختصری با قرارداد حقوقی، الزم است به انواع رایج قرارداهای حقوقی در
 عرصه کسب و کار اشاره کنیم. در این عرصه قراردادهای زیادی به چشم می خورند که گاهی
در حاضر  اشخاص  سایر  و  سهامداران  سرمایه گذاران،  بنیان گذاران،  دید  از  است   ممکن 
با  کسب و کار به دلیل عدم توجه به مسائل حقوقی مورد غفلت قرار گیرند. ما بر آنیم 

معرفی کامل آن ها این آشنایی را مقدور سازیم.

 به طور کلی 6 دسته قرارداد در عرصه کسب و کار داریم. البته این تقسیم بندی بیشتر
صوری بوده و مهم ماهیت این قراردادها هستند.
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1. راه اندازی کسب و کار

2. پیشبرد کسب و کار

تفاهم نامه بنیان گذاران 
 این تفاهم نامه زمانی کاربرد پیدا می کند که دو یا چند نفر موسس یک کسب و کار
 باشند و بخواهند طی یک قرارداد بسیاری از امور را از ابتدا شفاف کنند. مهمترین مفاد

آن تعیین نقش ها و مسئولیت ها، تقسیم سهام و مالکیت معنوی است.

قرارداد پیمانکاری  
 زمانی که قرار است صفر تا صد انجام یک عمل یا ارائه یک خدمت را به شخص دیگری
 واگذار کنیم، از قرارداد پیمانکاری استفاده می کنیم. شخص پیمانکار موظف است با
تحویل زمانی مشخص  موعد  در  و  داده  انجام  کامل  را  قرارداد  مفاد   هزینه های خود 

کارفرما دهد.

قرارداد اجاره دفتر کار 
قرارداد اجاره، قراردادی است که مستاجر، مالک منافع عین مستاجره می شود.

قرارداد واگذاری حق اختراع  
برای اختراع به رسمیت شناخته شده است. حق مادی که در  به طور کلی دو حق 

همین نوع از قرارداد قابل انتقال است و حق معنوی که آن قابل انتقال نیست.
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3. استخدام و منابع انسانی
قرارداد کار با مدت موقت 
انجام تعهدات مشخصی  قرارداد کار برای نظم بخشیدن به روابط کارگر و کارفرما و 

ایجاد می شود. قرارداد کار شامل: مدت موقت، غیرموقت و کار معین است.

قرارداد مشاوره  
 این قرارداد برای استفاده از راهنمایی های مشاور در طول مدت قرارداد است. در این

نوع از قرارداد، شخص مشاور تحت قانون کار قرار خواهد گرفت.

قرارداد کار بازاریابی 
و کاال  معرفی  به  پاره وقت  به صورت  که  است  افرادی  منظور جذب  به  قرارداد   این 

خدمات شرکت برای افزایش سوددهی شرکت می پردازند.

قرارداد واگذاری سهام به کارکنان  
 قراردادی است که طی آن با هدف افزایش انگیزه در کارکنان، سهامی به آنها تعلق

 می گیرد.

4. مدیریت مالی کسب و کار
قرارداد خرید و فروش نرم افزار  
 شرکت در حوزه های مختلف ممکن است به نرم افزار نیاز داشته باشد در این صورت

برای پوشش منافع طرفین می توان از قراردادی جامع و کامل استفاده کرد

قرارداد اجاره نرم افزار   
 گاهی شرکت به جهت مشکالت مالی ممکن است توان خرید نرم افزار را نداشته باشد.

در این صورت می تواند از قرارداد اجاره نرم افزار استفاده کند.

  پیشبرد کسب و کار35

دریافت قرارداد

دریافت قرارداد

دریافت قرارداد

دریافت قرارداد

دریافت قرارداد

دریافت قرارداد

vindad.com

https://vindad.com/legalforms/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%86%D8%B1%D9%85-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%D8%B1/?utm_source=vindad&utm_medium=ebook&utm_campaign=startbusiness
https://vindad.com/legalforms/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D9%88-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D9%86%D8%B1%D9%85%E2%80%8C%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%D8%B1/?utm_source=vindad&utm_medium=ebook&utm_campaign=startbusiness
https://vindad.com/legalforms/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D9%88%D8%A7%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B3%D9%87%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%85%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86/?utm_source=vindad&utm_medium=ebook&utm_campaign=startbusiness
https://vindad.com/legalforms/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DB%8C/?utm_source=vindad&utm_medium=ebook&utm_campaign=startbusiness
https://vindad.com/legalforms/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%87/?utm_source=vindad&utm_medium=ebook&utm_campaign=startbusiness
https://vindad.com/legalforms/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D8%AF%D8%AA-%D9%85%D9%88%D9%82%D8%AA/?utm_source=vindad&utm_medium=ebook&utm_campaign=startbusiness


5. محافظت از کسب و کار
قرارداد عدم افشا اطالعات با کارمندان  
 در مسیر کسب و کار، اطالعات محرمانه ای به وجود می آیند که مصون نگه داشتن
 آن ها از فاش شدن، وظیفه همه افراد است. بنابراین می توان ابتدای کار با کارمندان

چنین قراردادی را منعقد کرد.

قرارداد محرمانگی 
 این قرارداد دو جنبه دارد. یا به صورت یک جانبه منعقد می شود و یا به صورت دو
اطالعات یا هر دو آن ها متعهد می شوند که  از طرفین  این صورت یکی  در   جانبه. 

یکدیگر را فاش نکنند.

6. سرمایه گذاری
قرارداد فروش سهام 

برای نقل و انتقال سهام از سهامد ار به یک فرد دیگر این قرارداد منعقد می شود.

قرارداد وام قابل تبدیل به سهام 
او جزء و  به سهام شده  تبدیل  وام  کند،  وام دهنده درخواست  اگر  قرارداد  این   طی 

سهامداران شرکت خواهد شد.

قرارداد مشارکت مدنی 
 در این قرارداد آورده های دو طرف دقیق مشخص شده و به منظور تقسیم سود و

انتفاع وارد کسب و کار می شوند.
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چگونگی حفظ محرمانگی در کسب و کار

 حفظ محرمانگی اطالعات یکی از مهمترین نکاتی
است که صاحبان یک کسب و کار باید رعایت کنند.

 در واقع مالکیت فکری، یک دارایی بسیار ارزشمند محسوب شده
و نباید آن را به راحتی در اختیار دیگران قرار داد. اما چگونه می توان

  این اسرار را حفظ کرد تا رقبای تجاری نسبت به آن آگاه نشوند، در حالی
 که شرکا باید در جریان آن قرار بگیرند؟ این امر نوعی تناقض ایجاد کرده

و کار را برای صاحبان اصلی کسب و کار سخت تر می کند.
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با اسرار تجاری آشنا شوید
اسرار تجاری بسیار گسترده هستند و می توانند شامل هر نوع نقشه، طرح، فرمول، شیوه
  های تولید، ابزار فیزیکی، مهارت های عینی، الگوریتم های رایانه ای ، برنامه، ایده، اطالعات

و ... باشند که اهمیت آن به دو شرط گره خورده است:

اهمیت و لزوم حفظ اسرار تجاری برای کسب و کارها
 این که مدام اعالم کنید فالن اطالعات اسرار تجاری هستند، به خودی خود سبب نمی شود آنها حفظ
 شده و خطر افشا تهدیدشان نکند؛ در واقع یک شرکت باید به نوعی برنامه ریزی کند که اراده و عزمش

برای مخفی نگهداشتن اطالعات، امری ثابت شده به نظر بیاید.
 

 برای نمونه می توان به فرمول کوکاکوال اشاره کرد که مشهورترین راز تجاری جهان شناخته شد. حال
 تصور کنید این فرمول به دست رقبا می رسید و آنها هم این نوشابه را به راحتی تولید می کردند، آیا
 دیگر این فرمول ارزشمند محسوب می شد؟ چه صدماتی به صاحبان آن وارد می شد؟ آیا دچار ضرر و
 زیان های مالی سنگین می شدند و کلیه دارای خود را از دست می دادند؟ صاحبان شرکت کوکاکوال برای
 حفظ اطالعات خود آن را در گاوصندوقی در بانک نگهداری می کنند که تنها با رضایت و صالحدید هیات
 مدیره می توان به آن دسترسی پیدا کرد. شرکت کوکاکوال در مسیر حفظ اطالعات تجاری خود آنقدر
 جدی است که تنها دو نفر از کارمندان این فرمول را در اختیار دارند در حالی که دیگران حتی نمی دانند

آنها چه کسانی هستند.
 

 از این مثال استفاده کردیم تا بگوییم اسرار تجاری و حفظ آنها تا چه میزان برای یک کسب و کار
 ارزشمند بوده و اهمیت دارد و صاحبان باید بتوانند در مسیر حفظ آنها نهایت تدابیر احتیاطی را اتخاذ

کنند.

 1. این اطالعات و اسرار به گونه ای باشد که برای صاحب اطالعات در بازار
مزیت رقابتی ایجاد کند.

 در واقع باید بدانید اطالعات کسب و کار تا زمانی ارزشمند هستند که محرمانه باشند و
 سایر افراد آن را در اختیار نداشته باشند، چون به محض آن که در اختیار سایر افراد قرار

بگیرد، بی ارزش شده و صاحبان کسب و کار را با مشکالت جدی روبه  رو می کند.

 2. باید با آن اطالعات در بازار به گونه ای برخورد شود که رقبا یا عموم مردم
از آن آگاه نشده و برای دزدیده نشدن آن تالش های بسیاری انجام گیرد.
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راه های حفظ اسرار تجاری کدامند؟
 برای حفظ اسرار و اطالعات کسب و کارتان می توانید اقدامات موثر و گوناگونی انجام

دهید که نمونه هایی از آنها به شرح زیر است:

 اسناد و مدارکی که دارای ارزش و اعتبار ویژه ای هستند و باید 
محرمانه نگه داشته شوند را عالمت گذاری کنید.

 مدارک، اسناد و اقالمی که تضمین کننده اسرار تجاری هستند را 
پس از استفاده در محلی امن مثل گاوصندوق نگهداری کنید.

 رایانه های خود را رمزگذاری کرده و رمز آنها را تنها در اختیار افراد 
امین بگذارید.

 به اشخاص تنها تا میزان متعارفی که نیاز دارند، دسترسی به 
اطالعات کسب و کار بدهید.

 قانون کپی رایت را همواره مدنظر داشته باشید تا اطالعات شما 
به وسیله دیگران کپی نشود.

 عالمت تجاری، نام برند و اختراع خود را ثبت رسمی کنید تا 
کسی نتواند از آن کپی کرده و سوءاستفاده کند.

 قرارداد عدم افشای اطالعات(محرمانگی) را جدی بگیرید، این کار 
سبب می شود قانون هم پشتوانه ای برای صاحبان کسب و کارها باشد.
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قرارداد عدم افشای اطالعات یا محرمانگی (NDA) را جدی بگیرید
 یک اقدام بسیار مهم در مسیر حفظ اطالعات کسب و کار شما، قرارداد عدم افشا است. به این
 نحو که شما می توانید پیش از آن که اطالعات را در اختیار فرد دیگری بگذارید، با وی قرارداد
 عدم افشا امضا کرده و مطابق آن قرارداد، فرد مقابل را ملزم کنید تا در حفظ اطالعات شما کوشا
 باشد. این قرارداد دارای زمان، محدوده جغرافیایی، اطالعات تحت پوشش و تمامی اشخاص و

ارگان هایی می شود که تحت پوشش قرارداد هستند.

مورد اطالعاتتان  که  صورتی  در  می توانید  قرارداد  این  تنظیم  با  شما  بدانید  باید  واقع   در 
سوءاستفاده قرار گرفت، از آن فرد شکایت کرده و ضرر و زیان خود را از وی طلب نمایید.

 از حس مشترک استفاده کنید در برخی موارد نمی توان از همه خواست که قرارداد عدم افشای
 اطالعات امضا کنند. تصور کنید قرار است در یک سمینار در خصوص کسب و کارتان صحبت

کنید، آیا می توان از تمامی افراد حاضر خواست این قرارداد را امضا کنند؟

 در این شرایط بهترین کار این است که از حس مشترک بهره بگیرید. به این صورت که از خود
 بپرسید اگر اطالعات را در اختیار این جمع قرار دهم، آیا ممکن است در آینده به ضرر من و
 کسب و کارم تمام شود؟ اگر پاسخ این سوال مثبت بود تحت هیچ شرایطی اطالعات تجاری
 خود را بازگو نکنید اما اگر پاسخ این سوال منفی بود و شما لزوما نمی خواستید اطالعات مهمی

را بیان کنید، نگرانی را از خود دور کرده و حرفتان را بزنید.

آیا استفاده از اسرار تجاری دیگران جرم است؟
 سرقت عمدی و استفاده از اطالعات کسب و کار دیگران از منظر حقوقی جرم محسوب می شود
 و هر فردی که به سمت کپی کردن، دزدی عمدی و سواستفاده از اطالعات دیگران اقدام کند،
شکایت به  منوط  امر  این  البته  شد.  خواهد  مجازات  قانون  برابر  در  و  شده  شناخته   مجرم 
 صاحبان اطالعات و همچنین احراز سوءاستفاده از اسرار توسط فرد متهم بوده و میزان مجازات

آن هم بستگی به میزان ضرر و زیان صاحب اطالعات و صالحدید دادگاه دارد.

 از این رو توصیه می شود برای حفظ اطالعات کسب وکار خود و عدم رقابت دیگران، از قرارداد
(NCND) یا همان قرارداد محرمانگی دوجانبه و عدم رقابت استفاده نمایید.

وظایف و مسئولیت های قانونی و مدنی مدیران شرکت
 آگاهی از مسئولیت مدنی و کیفری مدیران و اعضای هیئت مدیره می تواند در ارتقا و افزایش
 میزان فعالیت و موفقیت شرکت به خصوص در زمینه های تولید، ایجاد اشتغال و بازار سرمایه
 مفید و موثر باشد. شرکت ها توسط مدیرانی اداره می شوند که مسئول حفظ حقوق سهامداران،
  صاحبان سرمایه و اشخاص ثالث هستند. این مسئولیت ها گاه ناشی از قرارداد و گاه قهری و
قانونی است. در این نوشتار ما در صدد هستیم به مسئولیت مدنی و کیفری مدیران شرکت

 ها و همچنین به مسئولیت حقوقی شرکت ها به عنوان شخص حقوقی بپردازیم.
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مواجه خود  کسب وکارهای  حقوقی  و  قانونی  متعدد  مشکالت  با  زیادی  افراد  روزها   این 
 هستند، مشکالتی که مانع رشد و شکل گیری آن ها می شود. این کتاب به منظور ارائه یک
راهکار جامع توسط تیم حقوقی وینداد و با حمایت اخبار رسمی تهیه و منتشر شده است.

 ما در اخبار رسمی تصمیم گرفته ایم تا به نوبه ی خود به رشد و درخشش کسب وکارها  
کمک کنیم. از این رو برای خوانندگان محترم این کتاب یک کد تخفیف در نظر گرفته ایم 

تا برای راه اندازی اولین کمپین رسانه ای خود از 15 درصد تخفیف بهره مند شوند.

 امید است که با این کار توانسته باشیم قدمی هرچند کوچک در راستای برداشتن موانع
و همچنین رشد و درخشش استارتاپ ها و شرکت های نوپا برداشته باشیم.

یادداشت حامی
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 مجید کثیری
مدیرعامل اخبار رسمی
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 اخبار رسمی اولین  نیوزوایر بین المللی کشور است که تالش می کند تا اخبار کسب وکارها
در رسانه های برتر کشور و حتی دنیا منعکس شود.

 بیش از 4000 شرکت و کسب وکار در صنایع گوناگون، تجربه ای تازه از حضور در رسانه ها
 را با اخبار رسمی تجربه کرده اند.

سهم صدای شما در رسانه ها و در مقایسه با رقبایتان چقدر است؟
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 استخدام 
و منابع انسانی

 قرارداد کار ، انواع قرارداد کار تمام وقت،  
پاره وقت، مشاوره

 مباحث رازداری و عدم افشا اطالعات 
در قرارداد کار

 محاسبه حقوق و دستمزد ساعتی، پیمانی، 
مدت معین و کسورات قانونی شرکت



 در شروع هر کسب و کاری، نکته مهم و حائز اهمیت این است که در مسیر این کسب
 و کار کارآفرینان وصاحبان کسب و کار به تنهایی نمی توانند به موفقیت دست پیدا
 کنند. به همین دلیل در همان ابتدا به دنبال افرادی هستند تا بتوانند با استفاده از
 خدمات آنها در راستای اهداف سازمانی، مسیر موفقیت را سریعتر طی نمایند. در این
 مرحله الزم است بعد از پیدا کردن این افراد با آنها قراردادی منعقد شود که به قرارداد

کار یا استخدام معروف است.

 هرآنچه که از نکات حقوقی و قوانین کار در جهت استخدام منابع انسانی باید بدانید
را می توانید در کتابچه نکات حقوقی کار و استخدام وینداد که به رایگان تهیه شده

 است مطالعه کنید.
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 مالکیت فکری در حوزه محتوا و کپی رایت مالکیت فکری
در ایران

ثبت اختراع و طرح صنعتی در ایران   
ثبت عالمت تجاری در ایران 
ثبت اختراع (پتنت) بین المللی 



مالکیت فکری چیست و چه ارکانی دارد؟
 هر کسب وکاری ابتدا یک ایده بوده چون دنیای امروز، دنیای ایده هاست. این ایده ها
 گاهی توانایی و کشش این را دارند که در صورت اجرایی شدن، آن کسب وکار را به سود

سرشاری برسانند. حاال برای حمایت از آن ها چه باید کرد؟
 در این نوشته در صدد هستیم مالکیت فکری را شرح داده و راه های حمایت از آن را

بیان کنیم.

 مالکیت فکری یا معنوی در واقع مجموعه ای از حق های مختلف است که هر روز مهمتر
 می شود و حمایت از آن هم روزبه روز به مسئله حیاتی تر، مهمتر و در عین حال چالش
مالکیت برخالف  و  است  ذهن  خالقیت  فکری  مالکیت  می شود.  تبدیل   برانگیزتری 
 جسمی مثل خانه و ماشین، مالکیت فکری وجود خارجی ندارد. حقوق مالکیت فکری در
 واقع حمایت از حق بهره برداری از خالقیت منحصر به فرد یک فرد است. با این حال فقط
 حمایت از فکر یا ایده مطرح نیست، بلکه این فکر یا ایده برای حمایت شدن باید به
صورت فیزیکی بروز پیدا کند و این همان چیزی است که از نظر حقوقی حمایت می
  شود. مالکیت فکری برای کسب وکارها از این جهت مهم است که دارایی نامحسوس
یا استفاده  مورد  است  ممکن  که  می شود  محسوب  مهم  بسیار  حال  عین  در   ولی 
 سوءاستفاده قرار بگیرد. به این معنا که از جنبه های مختلفی می تواند برای شرکت مثمر
 ثمر باشد. مثاال به عنوان ابزاری برای تبلیغات، ثبت برند و ایجاد اعتبار برای شرکت به
 کار گرفته می شود. هر کسب و کاری مالک چنین دارایی است چه از آن آگاه باشد و چه

نباشد.

این امر در ماده 27 اعالمیه جهانی حقوق بشر هم مورد تاکید قرار گرفته است.
ماده 27:

هنرها و  فنون  از  کند،  شرکت  فرهنگی_اجتماعی  زندگی  در  دارد  حق  کس  هر   الف) 
برخوردار شود و در پیشرفت علمی و فوائد آن سهیم باشد.

 ب) هر کس حق دارد از حمایت منافع معنوی و مادی آثار علمی، فرهنگی یا هنری خود
برخوردار شود.

 در برخی موارد حقوق مالکیت فکری صرفا برای مدت زمانی مشخص و در برخی برای
همیشه ادامه پیدا می کند.
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کسانی صاحب مالکیت فکری هستند که:

مالکیت فکری می تواند:

 به طور کلی مالکیت فکری
در دو دسته کلی تقسیم بندی می شود:

آن را خلق کرده باشند
 مالکیت فکری را از خالق آن یا گیرنده قبلی آن

خریده باشند
 صاحب برندی باشند که تبدیل به عالمت تجاری

آن ها شود.

بیشتر از یک مالک داشته باشد.
متعلق به فرد یا کسب و کار باشد.

فروخته یا منتقل شود.

ثبت اختراع
عالمت تجاری

اسرار تجاری

(Industrial Property) 1. مالکیت صنعتی
(Copy Righy) 2. کپی رایت

مالکیت صنعتی شامل این موارد است:
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طبق ماده 65 قانون تجارت الکترونیکی مصوب  1382:
 اسرار تجاری الکترونیکی داده پیام های است که شامل اطالعات،  فرمول ها،
 الگوها، نرم افزارها و برنامه ها، ابزار و روش ها، تکنیک ها و فرایندها، تألیفات
و نقشه ها  فنون،  ستد،  و  داد  و  تجارت  انجام  روش های   منتشر  نشده، 
 فراگردها، اطالعات مالی، فهرست مشتریان، طرح های تجاری و امثال این ها
 است که به طور مستقل دارای ارزش  اقتصادی بوده و در دسترس عموم
 قرار ندارد و تالش های معقوالنه ای برای حفظ و حراست  از آن ها انجام شده

است.

هر گونه کلمه، تصویر و یا صدایی است که برند شرکت را به نمایش می
شرکت خدمات  یا  محصول  نشان دهنده  عالمت  این  است  ممکن    گذارد. 
عالمت واقع  در  باشد.  شرکت  خود  نشان دهنده  است  ممکن  یا  و   باشد 

تجاری متمایز کننده کاال و خدمات کسب وکار شما است.

و عالئم تجاری مصوب اختراعات، طرح های صنعتی  قانون ثبت   ماده 30 
1386 در تعریف عالمت تجاری بیان می دارد:

 "عالمت یعنی هر نشان قابل رؤیتی که بتواند کاالها یا خدمات اشخاص
حقیقی یا حقوقی را از هم متمایز سازد."

ماده 31 همین قانون هم بیان می دارد:
 "حق استفاده انحصاری از یک عالمت به کسی اختصاص دارد که آن عالمت

را طبق مقررات این قانون به ثبت رسانده باشد."

 به مخترع امکان ایجاد، استفاده و فروش اختراع را می دهد. با استفاده از
 این حق در واقع می توان دیگران را از انجام هر گونه عملی با اختراع منع

کرد.

ماده 1 قانون فوق الذکر در باب تعریف اختراع بیان می دارد:
"اختراع نتیجه فکر فرد یا افرادی است که برای اولین بار فرآیند یا فرآورده
  ای خاص را ارائه می کند و مشکلی را دریک حرفه ، فن ، فناوری ، صنعت و

مانند آن ها حل می نماید."

شرکت یک  مزیت  تجاری،  رقابت های  در  که  هستند  اطالعاتی  واقع   در 
در و  هستند  ارزشمند  خود  خودی  به  اطالعات  این  می شوند.   محسوب 

صورت فاش شدن از ارزش آن ها به شدت کاسته می شود.

مستقل ارزش  دارای  که  است  ارزشمندی  اطالعات  هرنوع  تجاری   اسرار 
 اقتصادی باشند، بدون آن که نزد عموم مورد شناسایی شده باشد یا اینکه

به سختی قابل شناسایی و تعیین باشد.
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 این نوع از حمایت خالقیت های منحصربه فرد را در قالب هایی مانند نوشته،
 آهنگ و نرم افزار پوشش می دهد. در بسیاری از موارد حقوق کپی رایت به

محض اجرایی شدن، در قالب های مذکور بروز پیدا می کند.

 قانون حمایت از حقوق مولفان، مصنفان و هنرمندان مصوب 1348 در این
راستا بیان می دارد:

 "هرکس که قسمتی یا تمام اثر متعلق به دیگری را که مورد حمایت قانون
 است به نام خود یا به نام پدیدآورنده ولی بدون اجازه او یا عالمًا و عامدًا
 به نام شخص دیگری غیر از پدیدآورنده  نشر، پخش و یا عرضه نماید به

حبس تأدیبی از 6 ماه تا 3 سال محکوم خواهد شد."

 باید توجه داشت که حقوق کاربردی در هر یک از این موارد با توجه به نوع
هر یک از آن ها متفاوت می شود.

 از آن جایی که در ایجاد و برپایی کسب وکارهای جدید توجه به مالکیت
به ابتدا  همان  از  است  الزم  بنابراین  می رسد،  نظر  به  ضروری   فکری 
 قراردادهایی که حفظ مالکیت فکری را به ارمغان می آورند توجه شود و در

صورت لزوم قراردادهای ضروری منعقد شوند.

 حمایت از مالکیت فکری ممکن است در قالب یک قرارداد جداگانه تضمین
از  شود. این قرارداد عمدتا برای زمانی است که مالکیت فکری قرار است 
 شخصی به شخص دیگر منتقل شود که در آن باید قیمت و تاریخ واگذاری،
 حقوق و تعهدات دو طرف قرارداد، تضمیمات و طریقه جبران خسارت در آن

درج شود.

 به عنوان نمونه یک قرارداد مستقل و مهمی که در این زمینه وجود دارد،
 قرارداد انتقال مالکیت برند و عالمت تجاری است که ذیل آن مالک عالمت
تجاری، مالکیت خود را به طور کامل و قطعی به شخص دیگری انتقال می

 دهد و خریدار می تواند کمال بهره برداری را از عالمت داشته باشد.

مالکیت فکری49

کپی رایت

vindad.com



                                         ثبت اختراع و طرح صنعتی در ایران

به موجب ماده 1 قانون ثبت اختراعات، طرح های
 صنعتی و عالئم تجاری مصوب 1386، اختراع نتیجه فکر

فرد یا افراد است که برای اولین بار فرآیند یا فرآورده ای خاص
 را ارائه می کند و مشکلی را در یک حرفه، فن، فناوری، صنعت و

مانند آن ها حل می نماید.
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برای صاحب حق اختراع دو نوع حق به رسمیت شناخته می شود:

حقوق مادی 
حقوق معنوی 

 حقوق مادی ناشی از اختراع ثبت شده قابل انتقال است و در صورت فوت صاحب حق،
 به ورثه او انتقال می یابد ولی حقوق معنوی قائم به شخص است. این انتقال در قالب قراردادی تحت

عنوان قرارداد واگذاری حق اختراع صورت می گیرد.

 مالک اختراع ثبت شده تا 20 سال و با پرداخت هزینه ساالنه نسبت به بهره برداری از اختراع مذکور
او در دسترس عمومی قرار خواهد این مدت، اختراع  از گذشت  انحصاری دارد و پس   حق استفاده 

گرفت.

شرایط ثبت اختراع

34

12
جدید بودن

 منظور از جدید بودن ادعای اختراع، شرط تازگی
 آن در سطح جهان است. لذا صرف جدید بودن
کافی آن  ثبت  برای  ایران  در  اختراع   موضوع 

نیست.

گام ابتکاری
 طبق این شرط اختراع باید برای دارنده مهارت
 عادی در زمینه فنی اختراع، بدیهی و آشکار
 نباشد و دارای گام ابتکاری قابل توجهی باشد و

در فن یا صنعت قبلی وجود نداشته باشد.

 کاربرد صنعتی
 نکته اساسی این است که اختراع باید کاربردی
 باشد، بدین معنا که در رشته ای از صنعت قابل
 ساخت و یا استفاده باشد یا به عبارتی قابلیت
ساخت و پیاده سازی در صنعت را داشته باشد.

 موضوع اختراع قابل حمایت باشد.
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چه مواردی از شمول اختراع خارج است؟
 مطابق ماده 4 قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و عالئم تجاری موارد زیر از حیطه حمایت از

اختراع خارج است:

کشفیات، نظریه های علمی، روش های ریاضی و آثار هنری.
 طرح ها و قواعد یا روش های انجام کار تجاری و سایر فعالیت های ذهنی و

اجتماعی.
روش های تشخیص و معالجه بیماری های انسان یا حیوان.

این بند شامل فرآورده های منطبق با تعریف اختراع و مورد استفاده در روش
 های مزبور نمی شود.

 منابع ژنتیک و اجزای ژنتیک تشکیل دهنده و همچنین فرآیندهای بیولوژیک
تولیدشان.

آنچه قبال در فنون و صنایع پیش بینی شده باشد.
 اختراعاتی که بهره برداری از آن ها خالف موازین شرعی یا نظم عمومی و اخالق

حسنه باشد.

حقوق ناشی از گواهینامه اختراع به شرح زیر است:
 الف) بهره برداری از اختراع ثبت شده در ایران توسط اشخاصی غیر از مالک اختراع، مشروط به موافقت

مالک آن است.

 ب) مالک می تواند علیه هر شخصی که بدون اجازه او بهره برداری های مندرج در بند (الف) را انجام دهد
 و به حق مخترع تعدی کند یا عملی انجام دهد که ممکن است منجر به تعدی به حق مخترع شود،

به دادگاه شکایت کند.

تشریفات ثبت داخلی اختراع

 متقاضیان ثبت اختراع با مراجعه به سایت مرکز مالکیت معنوی بخش خدمات الکترونیک می توانند
نسبت به ایجاد حساب کاربری، تکمیل فرم اظهارنامه و ارسال ضمائم درخواستی اقدام کنند.

مطابق ماده 6 قانون فوق:
 اظهارنامه ثبت اختراع که به اداره مالکیت صنعتی داده می شود، باید موضوعی را که حمایت از آن
 درخواست می شود، تعیین کرده و به فارسی تنظیم شود، دارای تاریخ و امضا بوده و خواسته، توصیف

ادعا، خالصه ای از توصیف اختراع و در صورت لزوم نقشه های مربوطه را دربرداشته باشد.

هزینه های ثبت اظهارنامه از درخواست کننده ثبت دریافت می شود.
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 با درخواست اداره مالکیت صنعتی
متقاضی باید مدارک زیر را به اداره مذکور تسلیم کند:

 تصویر هرگونه نامه و اخطاریه ای که متقاضی در مورد نتایج بررسی های انجام شده
در خصوص اظهارنامه های خارج دریافت کرده است.

تصویر گواهینامه اختراع که براساس اظهارنامه های خارجی ثبت شده است.

 تصویر هرگونه تصمیم نهایی مبنی بر رد اظهارنامه خارجی یا رد ثبت اختراع ادعا
شده در اظهارنامه خارجی.

 تصویر هر تصمیم نهایی مبنی بر بی اعتباری گواهینامه اختراع صادر شده براساس
اظهارنامه خارجی.

 پس از قید تاریخ تقاضا، اداره مالکیت صنعتی اظهارنامه را از نظر انطباق با شرایط مندرج در این قانون
 و آیین نامه آن، بررسی خواهد کرد و در صورت تشخیص انطباق، اقدام الزم را برای ثبت اختراع انجام

می دهد. در غیر این صورت اظهارنامه را رد و مراتب را به متقاضی ابالغ می کند.

در تنظیم و تسلیم اظهارنامه باید موارد زیر رعایت شود:

 الزم به ذکر است که اظهارنامه باید فقط به یک اختراع یا به دسته ای از اختراعات مرتبط که یک اختراع
کلی را تشکیل می دهند، مربوط باشد.

 پس از تکمیل فرم اظهارنامه توسط متقاضی، اظهارنامه مربوطه از طریق سامانه جامع مالکیت معنوی
(بخش اختراع) به شکل اتومات به کارشناسان جهت طبقه بندی و بررسی شکلی ارجاع می شود.

 ادعای مذکور در
 اظهارنامه، گویا و مختصر بوده

 و با توصیف همراه باشد، به
 نحوی که برای شخص دارای
 مهارت عادی در حرفه مربوط
 واضح و کامل بوده و حداقل

 یک روش اجرایی برای اختراع
ارائه کند.

ج

 نام و سایر اطالعات الزم
درخصوص متقاضی،

  مخترع و نماینده قانونی او
 درصورت وجود و عنوان

اختراع در اظهارنامه درج شود.

 در مواقعی که متقاضی
 شخص مخترع نیست،

 مدارک دال بر سمت قانونی
وی همراه اظهارنامه

 تحویل گردد.

بالف
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 انجام کلیه اقدامات از جمله رفع نقص، پرداخت هزینه های ثبت و روزنامه رسمی، انجام تغییرات و …
 تا مرحله دریافت گواهی ثبت از طریق سامانه الکترونیکی توسط متقاضی یا نماینده قانونی او صورت

می گیرد.

 همچنین رسیدگی به اعتراض نسبت به رد یا نسبت به تقاضای ثبت اختراع قبل از صدور گواهی اعطای
 حق اختراع، توسط کمیسیون شبه قضایی موضوع ماده 170 آیین نامه اجرایی قانون ثبت اختراعات
 انجام می پذیرد. تصمیمات این کمیسیون قابل اعتراض در مراجع صالح قضایی مقرر در ماده 59 قانون

فوق است.

مطابق با ماده 14 اداره مالکیت صنعتی پس از ثبت اختراع باید:

بالف

دج

 درخصوص ثبت اختراع یک
نوبت آگهی منتشر کند.

 رونوشت گواهینامه ثبت
 اختراع را بایگانی و پس از

 دریافت هزینه مقرر، اصل آن را
به متقاضی تسلیم کند.

 به درخواست دارنده گواهینامه
 اختراع، تغییراتی را در مضمون و

 نقشه های اختراع به منظور تعیین
 حدود حمایت اعطا شده انجام دهد،

 مشروط بر این که در نتیجه این
 تغییرات اطالعات مندرج در

 گواهینامه اختراع از حدود اطالعات
 مذکور در اظهارنامه اولیه ای که
 اختراع براساس آن ثبت شده

است، تجاوز نکند.

 گواهینامه ثبت اختراع را
صادر کند.
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ثبت عالمت تجاری در ایران

 به موجب مواد 30 لغایت 47 قانون ثبت اختراع،
 طرح های صنعتی و عالئم تجاری مصوب 1386، عالمت،
هر نشان قابل رویتی است که بتواند کاالها یا خدمات

 اشخاص حقیقی یا حقوقی را از هم متمایز نماید.
 در عرف منظور از برند همان عالمت تجاری است که به این عنوان

هم شناخته می شود.
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کارکرد عالمت تجاری
عالمت تجاری مالک را از حمایت ها و ضمانت اجراهای قانونی برخوردار می سازد و او می
  تواند با متمایز نمودن کاال یا خدمات خود از آن استفاده نموده یا استفاده از آن را به
 دیگری واگذار کند و در واقع حق استفاده انحصاری از عالمت ثبت شده برای استفاده روی
 محصوالت و خدمات مورد نظر یا اعطا مجوز آن به شخص دیگر صرفا در اختیار مالک

عالمت است.

 دوره حمایت از عالمت تجاری 10 سال است که می توان آن را با پرداخت هزینه تمدید
نمود.

 از دیگر مزایای داشتن عالمت تجاری این است که از رقابت های غیرقانونی و ناعادالنه از
 قبیل جعل عالمت تجاری عین یا مشابه آن، برای محصول و خدمات نامرغوب ممانعت به

عمل می آورد.

 به طور کلی عالئم تجاری از طریق به رسمیت شناختن کاال یا خدمات خاص و در برداشتن
منافع مالی در سطح جهان موجب ارتقای کارآفرینی می شود.

 منشا عالمت تجاری به زمان های قدیم برمی گردد. یعنی زمانی که صنعتگران و هنرمندان امضا یا مهر
مخصوص خود را روی محصوالت یا آثار سنگی یا هنری خود ثبت می کردند. در طول سالیان این عالمت
  ها سیر تکاملی خود را به سوی حمایت و ثبت عالئم تجاری امروزی طی کرده اند. این سیستم به
 مصرف کنندگان کمک می کند تا کاال یا خدمات مورد نیاز خود را براساس عالمت تجاری خاصی که آن

محصول را متمایز می سازد، انتخاب کنند.
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 محدودیت های
عالمت های قابل ثبت

 عالمتی که نتواند کاال یا خدمات یک موسسه را
از کاال یا خدمات موسسه دیگری متمایز کند.

 عین عالمتی باشد که قبًال به نام مالک دیگری
 ثبت شده یا تاریخ تقاضای ثبت آن مقدم یا
 دارای حق تقدم برای همان کاال و خدمات یا برای
و ارتباط  لحاظ  به  که  است  خدماتی  و   کاال 
شباهت موجب فریب و گمراهی شود.

 خالف موازین شرعی، نظم عمومی یا اخالق حسنه
باشد.

 عین یا به طرز گمراه کننده ای شبیه یا ترجمه یک
 عالمت یا نام تجاری باشد که برای همان کاالها یا
 خدمات مشابه متعلق به مؤسسه دیگری در ایران

معروف است .

مواد 31 الی 47 قانون ثبت اختراعات، طرح
  های صنعتی و عالئم تجاری مصوب 68 به

شرایط ثبت و آثار آن اشاره دارد.
سطح در  ثبت  قابل  عالئم  کلی  طور   به 
با مطابق  و  نامحدود هستند  تقریبا   جهان 
ممکن تجاری  عالمت  کشورها،   قوانین 
حرف، کلمه،  چند  یا  یک  از  متشکل   است 
از برخی  باشد.  و...  تصویر  یا  عبارت   عدد، 

عالئمی که قابل ثبت نیستند عبارتند از:
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و تغییرات  ثبت،  مراحل  به  قانون مذکور مصوب 78  اجرایی  نامه  آیین   641 الی   501  مواد 
 انتقاالت عالئم تجاری اشاره دارد و با تجهیز امکانات فنی و الکترونیکی شدن کلیه مراحل ثبت
 عالمت و تغییرات بعد از آن متقاضیان ثبت عالئم تجاری با مراجعه به سایت مرکز مالکیت
 صنعتی بخش خدمات الکترونیکی می توانند نسبت به تکمیل فرم اظهارنامه و ارسال مستندات

و ضمائم درخواستی اقدام نمایند.

کپی شناسنامه شخص متقاضیتشریفات ثبت
کپی کارت ملی شخص متقاضی
  کپی کارت بازرگانی (در صورتی که از حروف التین
استفاده شده باشد)
  کپی مجوز فعالیت (جواز تاسیس، پروانه بهره برداری،
 پروانه ساخت، جواز کسب یا کارت بازرگانی یا هر گونه
 گواهی فعالیت صادره از نهادهای نظارتی و حاکمیتی
دولتی)
نمونه عالمت تجاری در کادر 10 در 10

اشخاص حقیقی:

برای ثبت عالمت تجاری،
در ابتدا این مدارک را آماده کنید:

اشخاص حقوقی:

کپی شناسنامه مدیرعامل شرکت
کپی کارت ملی مدیرعامل شرکت

 کپی روزنامه تاسیس و آخرین تغییرات شرکت (از
 آخرین تغییرات شرکت نباید بیش از دو سال

گذشته باشد)
کپی مجوز فعالیت (جواز تاسیس،پروانه بهره

   برداری،پروانه ساخت،جواز کسب یا کارت بازرگانی یا هر
 گونه گواهی فعالیت صادره از نهادهای نظارتی و

حاکمیتی دولتی)
 کپی کارت بازرگانی (در صورتی که از حروف التین

استفاده شده باشد)
 یک نمونه از عالمت مورد تقاضا

(در کادر 10 در 10)
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مطابق ماده 801 این آیین نامه، اظهارنامه ثبت عالمت
باید حاوی نکات زیر باشد:

 پس از تکمیل این بخش، اظهارنامه به شکل اتومات از طریق این سامانه به کارشناسان مربوطه جهت
on Vienna) و معاهده وین (Nice of Treaty) انجام طبقه بندی کاال و خدمات مطابق با معاهده نیس 
 Treaties of Law the Covention) ارجاع شده و نتیجه این بررسی از طریق سامانه الکترونیکی به
متقاضی اعالم می شود. انجام سایر مراحل و اقدامات بعدی مانند رفع هرگونه نقص، پرداخت هزینه
 های ثبت و روزنامه رسمی و... تا مرحله دریافت گواهی ثبت نیز از طریق سامانه الکترویک صورت می

 گیرد.

 اگر فردی بخواهد چندین عالمت را با هم به ثبت برساند، الزم است برای هر کدام از آن ها اظهارنامه
جداگانه ای ارائه بدهد.

 اگر روند کارشناسی منجر به اخطار رد اظهارنامه شود، مراتب اعتراض از طریق طرح در کمیسیون های
 شبه قضایی قابل پیگیری خواهد بود و تصمیمات کمیسیون هم قابل اعتراض در مراجع صالح قضایی

مقرر در ماده 95 قانون مذکور یعنی شعب خاصی از دادگاه های عمومی است.

 اسم، شماره ملی، نشانی، کدپستی و تابعیت متقاضی و در صورتی که متقاضی شخص
 حقوقی (شرکت) است، ذکر نام، نوع فعالیت، اقامتگاه، محل و شماره ثبت، تابعیت، مرکز

اصلی و عنداللزوم هر شناسه دیگر آن الزامی است.
اسم، شماره ملی، نشانی و کدپستی نماینده قانونی متقاضی،در صورت وجود؛

 اسم، نشانی و کدپستی شخص یا اشخاصی که صالحیت دریافت ابالغ ها در ایران را دارند،
در صورتی که متقاضی مقیم ایران نباشد؛

الصاق نمونه ای از عالمت در کادر مربوط؛
 توصیف و تعیین اجزای عالمت و تعیین حروف مشخص در صورتی که عالمت مورد

درخواست ثبت مشتمل بر حروف خاص باشد؛
 ذکر کاالها و خدماتی که عالمت برای تشخیص آن ها به کار می رود، با تعیین طبقه یا

طبقات درخواست شده طبق طبقه بندی بین  المللی؛
ذکر حق تقدم، در صورت درخواست؛

 رشته فعالیت مالک عالمت؛
ذکر عالمت جمعی در صورتی که ثبت آن مورد درخواست باشد؛

 در صورتی که عالمت مشتمل بر کلمه یا کلماتی غیر از فارسی باشد، درج آوانویسی و
ترجمه آن؛

ذکر رنگ، در صورتی که رنگ به عنوان صفت مشخصه و یا ویژگی خاص عالمت باشد؛
ذکر سه بعدی بودن عالمت در صورت درخواست ثبت آن؛

تعیین ضمائم
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مدارک مورد نیاز جهت
 انتقال عالمت تجاری

اشخاص حقوقی:

کپی شناسنامه و کارت ملی مالک جدید
اصل سند صلح
اصل گواهی ثبت عالمت تجاری
قبض پرداخت هزینه انتقال

شناسنامه و کارت ملی دارندگان حق امضا
 اسکن روزنامه آخرین تغییرات اعضای

هیئت مدیره (دارندگان حق امضا)
اصل سند صلح

اصل گواهی ثبت عالمت تجاری
قبض پرداخت هزینه انتقال

انتقال عالمت تجاری
 الزم به ذکر است کسانی که دارای عالمت تجاری هستند برای نقل و انتقال عالمت تجاری ابتدا باید به
 دفاتر رسمی مراجعه نمایند تا سند رسمی صلح تنظیم شود. پس از دریافت سند صلح باید به اداره
 ثبت عالئم تجاری مراجعه نمایند و ضمن ارائه مدارک ذیل درخواست کتبی انتقال عالمت را جهت ثبت
 در دفتر اداره مالکیت صنعتی به اداره ارائه نمایند تا انتقال عالمت به ثبت رسیده و در روزنامه رسمی

 درج شود.
در همین رابطه در قانون مذکور آمده است:

 "در مواردی که اجازه استفاده از عالمت تجارتی، به امضای صاحب عالمت و استفاده کننده رسیده
 باشد، ثبت اجازه نامه مزبور با تقاضای کتبی صاحب عالمت یا نماینده مجاز او یا تقاضای کتبی استفاده

کننده صورت خواهد گرفت."
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ثبت پنت بین المللی

 یکی از مهمترین الزامات و پیش  نیازهای دنیای
 امروز و ورود به بازارهای جهانی و بین المللی، وجود

اطمینان خاطر از نحوه حمایت از ایده های ناب و دست
اول ابتکاری و حمایت ویژه و توجه به حقوق مالکیت فکری

 است. از این رو نظام های مالکیت فکری و به ویژه نظام ثبت
 اختراع بین المللی (پتنت بین المللی) برای ثبت رسمی این دستاورد ها
 و احراز مالکیت افراد بر نوآوری ها و ابتکاراتشان در کشورهای مختلف

 ایجاد شده است و این مهم امروزه در تمام دنیا مورد توجه و استقبال
قرار گرفته است.

 در دوره  های گذشته نقص توجه در این زمینه به طرز فاحشی مشهود
 بود. عدم توجه به قوانین مالکیت فکری در بازار بین الملل می تواند

 خسارات زیادی از جمله افشا شدن فناوری در بازر هدف یا مورد پیگرد
قرار گرفتن از طرف رقبا و سازندگان محصوالت مشابه شود.
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مزایای ثبت اختراع بین المللی چیست؟
از مزایای ثبت اختراع، عدم افشای نتایج با ارزش حاصل از تحقیقات شرکت های دانش بنیان یا پایان
و پژوهشگران  پژوهشی  دستاوردهای  تجاری سازی  به  کمک  و  مقاله  قالب  در  دانشجویی    نامه های 

نخبگان علمی و صنعتی است.

اقدامات ایران در همکاری ثبت بین المللی اختراع
 ایران به معاهده همکاری ثبت بین المللی اختراع PCT (Cooperation Teaty Patent) که در
 سال 1349 در واشنگتن منعقد شده و اصالحی آن در سال های 1380، 1362، 1358 انجام شده
 ملحق شده است که در تاریخ 1386/6/24 به تصویب مجلس شورای اسالمی رسید و در
 1386/8/16 شورای نگهبان آن را تایید نموده ولی تاکنون سند تصویب جهت الزم االجرا شدن

به دبیرخانه WIPO داده نشده است.

هدف معاهده مزبور تسهیل تشریفات ثبت بین المللی اختراع از طریق همکاری در تهیه نمونه
  هایی مانند اظهارنامه و پر کردن آن توسط هر یک از اعضاء PCT و تشکیل پرونده توسط

متقاضی با پرداخت هزینه مربوط است.
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نحوه و شرایط ثبت اختراع بین المللی
تشریفات ثبت اختراع بین  المللی به شرح زیر است:

 یکی از مدارک بسیار مهم در این زمینه درست مانند ثبت اختراع داخلی، اظهارنامه است. متقاضی ثبت
 اختراع بین  المللی می تواند اختراع خود را با پر کردن اظهارنامه بین  المللی و نقشه های اختراع و توصیف
آن با قید عنوان اختراع، مراتب را از طریق WIPO به اتحادیه بین المللی همکاری در ثبت اختراعات بین
  المللی ارسال کند که پس از بررسی مقدماتی و پذیرش برای متقاضی به موجب ماده 8 بند 2 حق تقدم

 در ثبت اختراع بین المللی ایجاد می شود (مستفاد از ماده 1 و 50 معاهده).

دیگر اطالعات  ارائه  با  معاهده می تواند   50 ماده  به موجب  بین المللی  دفتر  که  است  ذکر  به   الزم 
متقاضی را از اختراعات قبلی مطلع سازد.

 مالحظه می شود که صاحبان اختراع می توانند با تقدیم اظهارنامه ای به WIPO اختراع خود را با همکاری
 آن سازمان در سطح بین المللی به ثبت رسانده و نسبت به عرضه و فروش آن در بازارهای جهانی اقدام

 نمایند.

 اظهارنامه بین المللی اختراع شامل درخواست، توصیف و شرح اختراع، ادعا یا ادعاها، نقشه  های فنی
 (در صورت لزوم) و چکیده اختراع است.

این موارد از مهمترین نکات برای ثبت اختراع هستند و درج آن در اظهارنامه ضروری است. دفتر بین
از تاریخ از اتمام 18 ماه    المللی سازمان جهانی مالکیت معنوی اظهارنامه بین المللی را بالفاصله بعد 

 ادعای حق تقدم افشا و منتشر می کند.

 اظهارنامه بین المللی منتشر شده، تمام متون تسلیم شده توسط متقاضی،گزارش جستجوی بین المللی
و هر نوع اصالح ادعاها توسط متقاضی طبق ماده 19 قانون و همچنین هر گونه بیانیه طبق بند 17،4

 آیین نامه اجرایی قانون PCT را شامل می شود.

 در صورتی که اظهارنامه بین المللی به یکی از زبان های عربی، چینی، ژاپنی، روسی، آلمانی، فرانسوی،
اسپانیایی و یا انگلیسی باشد به همان زبان منتشر خواهد شد.
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PCTاز جمله مزایای 
می توان موارد زیر را نام برد:

 فراهم کردن شرایطی
 مساعد برای سهولت در

کسب حمایت بین المللی

 سهولت در تسلیم
 اظهارنامه ثبت اختراع به
ادارات ملی یا منطقه ای

۱۲

 تسریع در امور و جلوگیری
از اتالف وقت و هزینه

 فراهم کردن شرایطی
 مساعد جهت تجدید نظر و
 اعمال اصالحات در مدارک و

 مستندات اظهارنامه ثبت
اختراع

۳۴
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آیا ثبت اختراع سودآور هم خواهد بود؟
همانطور که می دانید ثبت اختراع یکی از راه های حمایت از ایده اجرا شده است و این امر می
  تواند برای کشور تولید کننده اختراع، درآمدزایی هم داشته باشد. مخترع ایرانی می تواند با
 داشتن حمایت بین المللی با فروش امتیاز اختراع خود درآمد کافی کسب کند و برای کشور

 هم از نظر صادرات محصوالت و بازرگانی سودآور خواهد بود.

ضمنا معاهده الهه راجع به طرح های صنعتی که تاکنون 36 کشور آن را امضا نموده اند از طرح
  ها و عالئم فروش و سایر صنایع و هنرهای دستی ایران به علت نداشتن حمایت قانونی در

خارج از کشور سوءاستفاده می کند که به ضرر صادرات ایران از جمله فرش ایران است.

 خوشبختانه آیین نامه راجع به طبقه بندی عالئم تجارتی بر اساس معاهده نیس (فرانسه) و
آیین نامه طبقه بندی اختراع به تصویب قوه قضاییه رسیده است.

 قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و عالئم تجارتی در 1386/8/7 طبق اصل 85 قانون
اسالمی شورای  مجلس  حقوقی  و  قضایی  کمیسیون  تصویب  به  اسالمی  جمهوری   اساسی 
 رسیده است. اجرای آزمایشی آن به مدت 5 سال از 1387/11/3 مورد موافقت قرار گرفت. این
اختراعات مصوب و  عالئم  ثبت  قانون  االجرا شدن  الزم  تاریخ  از  و  بوده  ماده   66 در   قانون 

1310/4/1 و اصالحات بعدی آن و آیین نامه  های مربوط به آن ملغی شده است.

شماره به  تجارتی  عالئم  و  صنعتی  طرح های  اختراعات،  ثبت  قانون  اجرایی  نامه   آیین 
 1/78/9/9127 در 1387/11/1 به تایید و تصویب ریاست قوه قضاییه رسید. تالش های مذکور

قابل تحسین است.

 شایان ذکر است که نقش مهم WIPO همکاری ثبت اختراع، طرح صنعتی و عالمت تجارتی
بین المللی است که از طریق دفتر بین المللی WIPO  صورت می گیرد.

 در آیین نامه اجرایی مذکور طبقه  بندی بین المللی اختراعات که در موافقت نامه استراسبورگ
که در 1971 اصالحی 1979، به تصویب رسیده پیش بینی گردیده است.
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 در انتها قابل ذکر است، سازمان جهانی تجارت هم نه تنها به تجارت کاال، بلکه به خدمات
و امور مالکیت فکری (اختراعات، عالئم تجارتی و مالکیت ادبی و هنری) در قالب موافقت
  نامه راجع به جنبه های تجارتی حقوق مالکیت فکری می پردازد و هدف آن ارتقای معیارهای

زندگی اعضا و تضمین اشتغال و باال رفتن درآمد واقعی و تقاضا به طور مستمر است.
 

تعرفه های و  غیرتعرفه ای  موانع  حذف  یا  کاهش  با  تجارت  آزادی  و  تبعیض  عدم   اصل 
 وارداتی برای اعضا پیش بینی شده است و همچنین مبارزه با اعمال غیرقانونی مانند رقابت
 غیرقانونی و دامپینگ به صورت فروش زیر قیمت واقعی برای تخریب واحد تولیدی یا

صنعتی رقیب مورد توجه قرار گرفته است.
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کسب و کارها اغلب از یک ایده  ساده شروع می شوند، بعد از مدتی به جهان پیچیدگی
  های حقوقی قدم می گذارند که اغلب برای آن ها کشنده و ترسناک به نظر می آید، البته
 این امر ناشی از عدم آگاهی کارآفرینان از مسائل حقوقی و قانونی نیز می باشد. نداشتن
پی ریزی بدون  خانه  مانند ساختن  کار  و  برای یک کسب  های حقوقی صحیح   فرایند 
 محکم است. فرایند های حقوقی صحیح ستون هایی هستند که پایداری کسب و کار را

حفظ میکنند.

 مجموعه حقوقی وینداد با استفاده از تکنولوژی های بروز، خدمات حقوقی منحصر به
 فرد، مقرون به صرفه و کاربردی را در بسترهای مختلف به کسب وکارها و شرکت های

کوچک و متوسط اقتصادی ارائه می دهد.

دارد، ایران  تجارت  و  کارآفرینی  اکوسیستم  از  که  شناختی  به  توجه  با  وینداد   تیم 
 مشکالت و نیاز های این حوزه را شناسایی کرده و پلتفرمی آنالین برای دسترسی بهتر

کارآفرینان و شرکت ها به خدمات حقوقی پیاده سازی نموده است.

ورود به سامانه حقوقی وینداد 
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