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وکال و سرمایه گذاران خطرپذیر1  که با شرکتهای نوپا در ارتباطند، 
از نزدیــک شــاهد انبوه اشــتباه های حقوقــی کارآفرینها و این 
شرکتها هستند. موارد زیر، بخشــی از بیشترین و پیچیده ترین 
اشــتباه های حقوقی اســت که از دیدگاه اشخاص یادشده، دیده 

شده است. 

نبودتوافقشفافمیانهمبنیانگذاران
باید پیش از شــروع کار، با همبنیانگذار2 خود بر ســر مســائل 
اصلــی به توافق برســید. اگر ایــن کار را انجــام ندهید، بعدها 
دچار مشــکالت فراوانی می شــوید )مانند شکایت وینکلوس 
(Winklevoss) علیــه زاکربرگ (Zuckerberg) در دعوای 

فیسبــوک (Facebook)(. ایــن توافق بیــن بنیانگذاران را 
به نوعی می توان مانند توافقنامه پیش از ازدواج3 در نظر گرفت. 

برخــی مــوارد بااهمیت کــه در توافقنامه باید وضعیت شــان را 
مشخص کنید، عبارت هستند از:

• درصد مالکیت هر شخص چه میزان است؟
• آیا درصد مالکیت مرتبط با سهامی که واگذار می شود، مشروط 

به مشارکت مستمر در کسب وکار است؟
• وظایف و مسئولیتهای هر یک از بنیانگذاران چیست؟

• اگر یکی از بنیانگذاران شرکت را ترک کند، آیا شرکت یا بنیانگذار 
دیگر حق بازخرید سهام آن بنیانگذار را دارد؟ به چه قیمتی؟

• برای انجام کارها، هر یک از بنیانگذاران چقدر زمان باید صرف کنند؟
• حقوق و دســتمزد هر یک از بنیانگذاران چه میزان است )البته 

اگر حقوقی در کار است( و مقدار آن چگونه تغییر می یابد؟
• تصمیمهای روزانه و کلیدی چگونه گرفته می شوند؟ )با رأی اکثریت، 

به اتفاق آرا یا برخی تصمیمها را مدیرعامل به تنهایی می گیرد؟(

	ترجمه:محمدمیکائیلی
R. Harroch, R.N. Frasch

10اشتباهبزرگحقوقیکهشرکتهاینوپامرتکبمیشوند
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• در چه شــرایطی می توان یکــی از بنیانگــذاران را اخراج کرد؟ 
)به طور معمول، این مسئله با تصمیم هیئت مدیره خواهد بود.(

• آورده نقدی یا غیرنقدی هر یک از بنیانگذاران چقدر است؟
• در مورد نحوه فروش شرکت چگونه تصمیم گیری خواهد شد؟

• در صورت ســرپیچی یکی از بنیانگذاران از مفاد توافقنامه، چه 
اتفاقی خواهد افتاد و به این مسئله چگونه رسیدگی می شود؟ و

• هدفها و چشم انداز کلی شرکت چیست؟

شرکاکارراباثبتشرکتدرقالبشرکتسهامییا
بامسئولیتمحدودشروعنمیکنند

یکی از اولین مواردی که بنیانگذاران باید در مورد آن تصمیم گیری 
کنند، تعیین شکل حقوقی شرکت است؛ ولی به طور معمول، آنان 
بدون مشورت با وکالی حقوقی، شرکت شان را راه می اندازند و در 
نتیجه، متحمل پرداخت مالیات بیشتر شده و ِدین درخورتوجهی بر 
عهده شان قرار می گیرد  که اگر آن را در قالب »شرکت سهامی« یا »با 

مسئولیت محدود« ثبت می کردند، چنین مسئله ای روی نمی داد.
انواع شکلهای حقوقی شرکتهای نوپا به شرح زیر هستند:

• مالکیــتانفرادی4؛ به طــور معمــول، مالکیت انفــرادی - 
به اســتثنای مجوزهای محلی و ایالتی- به مســتندهای حقوقی، 
تشکیل پرونده و پرداخت هزینه های تأسیس نیاز ندارد. از طرف 
دیگر، مالکیت انفرادی معایبی نیز دارد: 1- تنها یک مالک دارد 
و اگر به سرمایه  اضافی از سوی سرمایه گذار دیگری نیاز باشد، به 

نوع دیگری از مشارکت نیاز است، و
2- مالکیــت انفرادی، از بنیانگذار در برابر بســتانکاران شــرکت 
محافظت نمی کند )به عبارت دیگر، بستانکاران می توانند به طور 

مستقیم علیه بنیانگذار شکایت کنند(. 
در مقابل، اگر شــرکت به صورت شرکت سهامی یا با مسئولیت 
محدود باشــد، بســتانکاران نمی توانند به راحتی علیه بنیانگذار 
شکایت کنند. بدین ترتیب، مالکیت انفرادی پیشنهاد نمی شود. 

• شرکتتضامنی5 ؛ چنانچه بیش از یک بنیانگذار وجود داشته 
باشــد، شــرکت تضامنی انتخاب می شود. براســاس توافقنامه 
مشــارکت، بیشــتر بنیانگذاران موافقت می کنند تا قوانین را بین 
خودشان تعیین کنند و اگر براســاس توافقنامه مشارکت موافقت 
نکنند، در بیشــتر موارد از قوانین ایالتی اســتفاده می شــود. در 
این حالت، مالیات بر درامد حاصل از مشــارکت به طور مســتقیم 

بر مبنای نســبت ســهم هر کدام از بنیانگذاران محاسبه و گرفته 
می شــود. و سرانجام، هر یک از شرکا بابت کل بدهیهای شرکت 
مســئول اســت که به این ترتیب، داراییهای شخصی هر کدام از 
آنها در اختیار بســتانکاران شرکت قرار می گیرد. شرکت تضامنی 

نیز توصیه نمی شود.
• شرکتسهامینوعســی6(C)؛ این نــوع شرکت براساس 
قوانین ایالتی شکل می گیرد )به طور معمول، در ایالتی که شرکت 
شروع به کار کرده یا در ایالتی مانند دلور (Delware) که قوانین 
شــرکتی آن به طور کامل، مدون هستند(. بیشتر شرکتهایی که با 

سرمایه گذاری خطرپذیر شکل گرفته اند، از این نوع هستند. 
• شرکتسهامینوعاس7(S)؛ این نوع شرکت نیز مانند مورد 
قبل براساس قوانین ایالتی تأسیس می شود؛ ولی برای شرکتهای 
بــا تعدادسهامدارمحدود 8 )حداکثر 100 نفر(، قوانین مالیاتی 

مطلوب ایالتی و فدرال وجود دارد.
• شرکتبامسئولیتمحدود9؛ این شرکت براساس قوانین ایالتی 
تشــکیل  شده و ترکیبی از مشــارکت محدود و شرکت سهامی است 

که نسبت به شرکت سهامی نوع سی، برخی مزایای مالیاتی دارد.
• مشــارکتمحدود 10؛ این شرکت براســاس قوانین ایالتی و 
همیشــه به منظور ســرمایه گذاری در امالک و مستغالت،  برای 
مؤسسه های با سرمایه شخصی و صندوقهای پوشش ریسک در 

قالب حاملهایسرمایهگذاریگزینشی11، تشکیل می  شود.
شرکتهای ســهامی، با مســئولیت محدود و مشارکت محدود 
با تکمیل مــدارک و تحویل آنهــا به مســئوالن ایالتی مربوط، 
تشــکیل می شــوند. هزینه های تأســیس و عملیاتی کردن این 
واحدهای تجاری، به دلیل مسائل حقوقی، مالیاتی و حسابداری، 
به طور معمول بیشــتر از مشــارکت و مالکیت انفرادی اســت. با 
وجود این، تمامی واحدهای تجاری که  به این شــکل تأســیس 
می شــوند، مزایای درخــور توجهی برای بنیانگــذاران )و به تبع 
آن، ســرمایه گذاران( به همراه دارند؛ از جمله محافظت در برابر 
بســتانکاران، صرفه جویی مالیاتــی از طریــق معافیتها و دیگر 
مواردی که به طور ویژه از طریق شرکتهای سهامی و با مسئولیت 
محدود، امکان پذیر اســت و همچنین، نســبت به انواع مالکیت 

انفرادی و مشارکت جمع آوری سرمایه آسان تر است. 
مالکیت انفرادی و مشارکت تضامنی، در آینده ممکن است به 
شــرکت سهامی نوع سی، نوع اس و با مسئولیت محدود یا دیگر 
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واحدهای تجاری قانونی، تبدیل شــود؛ ولی هزینه های تبدیل 
آن ممکن است درخور توجه باشد.

تهیهنکردنقالباستانداردبرایقراردادها
هر شــرکتی باید به هنگام انعقاد قرارداد با مشــتریان و صاحبکاران، 
قراردادی با قالب اســتاندارد داشته باشد. اما در حقیقت، »قراردادی 
با قالب استاندارد« وجود ندارد؛ چون هر قرارداد ممکن است طوری 
تنظیم شود که برای یکی از طرفین مطلوب تر باشد. نکته  اصلی این 
اســت که با قالب قراردادی خودتان شــروع کنید و امیدوار باشید که 
طرف مقابل تان خیلی سر قالب آن چانه زنی نکند. برخی نکته های 

کلیدی مربوط به قالب قرارداد، به شرح زیر هستند:
• دیگــر قراردادهای نمونه مورد اســتفاده در صنعت را دریافت 

کنید. در اینجا، نیازی به ایجاد مجدد یک قرارداد نیست؛
• پیش نویــس قرارداد را بــا کمک یک وکیل تجــاری باتجربه 
تنظیم کنید؛ کسی که برای شروع، قالبهای خوبی داشته باشد.

• مطمئن شــوید که اندازه  قلــم و ظاهر آن از نظر تایپی در قالب 
قراردادهای استاندارد آماده  چاپ باشد؛

• قرارداد را به انــدازه ای طوالنی نکنید که طرف مقابل با دیدن 
آن، از خواندنش پشیمان شود؛

• از درج شــفاف و صریح قیمت گذاری، موعــد مقرر پرداخت و 
پرداخت جرایم یا بهره در صورت پرداخت نکردن، مطمئن شوید؛
• ســعی کنیــد قرارداد طوری تنظیم شــود که هــر گونه اعطای 
نمایندگی، یا ضمانت محصول یا خدمات، در کمترین حد باشــد 

یا به کلی منتفی شود؛
• اگــر محصول یــا خدمت ارائه شــده مطابق انتظارها نیســت، 

محدودیتهایی برای تعهدهای خود در نظر بگیرید؛
• ماده ای برای »شرایط قوه قهریه« در نظر بگیرید تا در صورت 
وقوع اتفاقهای پیش بینی نشده، به نقض قرارداد متهم نشوید؛ و 
• مــاده ای درباره چگونگی رفع اختــالف طرفهای قرارداد درج 
کنید. بهتر این اســت که از داوری یک داور که اطالعات مربوط 

به او محرمانه بماند، استفاده شود. 

رعایتنکردنقوانیناوراقبهاداربههنگامصدور
سهامبرایاشخاصوابسته

اگر بنیانگذاران، یک شــرکت ســهامی، مشــارکت محــدود یا با 

مســئولیت محدود تأسیس کنند، فروش ســهام، منافع مشارکت 
محــدود، یا منافــع با مســئولیت محــدود بیــن بنیانگــذاران و 
سرمایه گذاران آینده، تابع قوانین اوراق بهادار فدرال و ایالتی است. 
براساس بیشتر قوانین اوراق بهادر، در فروش سهام باید الزامهای 
مربــوط به ارائه اطالعات معین، ثبت معامله و تنظیم فرم، رعایت 
شــود؛ مگر این کــه چنین فروشــهایی از این قوانین معاف شــده 
باشــند. در صورت رعایت نکردن چنین الزامهایــی، جرایم مالی 
درخورتوجهی متوجه بنیانگذاران و شــرکت نوپای آنها می شود؛ از 
جمله این که شرکت، حتی اگر زیان مالی فراوانی دیده یا کل پولش 
را از دست داده باشد، باید تمامی سهام را به قیمت اصلی در زمان 
انتشار سهام، بازخرید کند. در نتیجه، به منظور پیشگیری از چنین 
جرایمی و الزامهای بازخرید، بنیانگذاران باید از وکالیی ماهر برای 

مستندسازی فروشها مطابق با چنین قوانینی، استفاده کنند.

نبودمستندهایاستخدامی
در بیشــتر موارد، شــرکتهای تجــاری نوپا هنگامی که اســناد 
استخدامی کافی نگهداری نمی کنند، به مشکل برمی خورند. در 
نتیجه، این شرکتها باید مجموعه ای از اسناد استخدامی را آماده 
داشته باشــند تا نه همه، ولی دستکم بیشتر کارکنان آن را امضا 
کنند. فهرســتی از اســناد اســتخدامی برای یک شرکت جدید، 

به طور معمول دربرگیرنده موارد زیر است:
• اســناد اختیار خرید ســهام )اگر شرکت ســهامی تشکیل شده 
باشد(، شامل طرح سهام تشویقی، اختیار خرید سهام کارکنان و 

موافقتنامه اختیار خرید؛
• رضایتنامه فســخ قراداد اســتخدامی12 )که هــم کارفرما و هم 
کارمنــد، امضا می کنند؛ مبنی بر این که کارمند یا کارفرما رضایت 

دارند آن را فسخ کنند(؛
• موافقت نامه اطالعات و اختراعهای محرمانه )در بخش بعدی 

بحث شده است(؛
• کتابچه  راهنمای کارکنان )که خط مشــی های شــرکت در مورد 
تعطیالت، تضاد منافع، استفاده از اینترنت و غیره را تعیین کرده 

است(؛
• فرم تأیید هویت و مجوز اشتغال هر کارمند جدید13؛ 

• فرم گواهی مالیات تکلیفی کارمند14 متعلق به ادارهمالیاتبر
درامد (IRS)؛ و 
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بایدپیشازشروعکار
باهمبنیانگذارخودبرسرمسائلاصلیبهتوافقبرسید

اگراینکارراانجامندهید
بعدهادچارمشکالتفراوانیمیشوید

• فرمهای تعلق مزایا به کارمندان و اعضای خانواده )مانند بیمه 
سالمت، بیمه دندانپزشکی، حقوق بازنشستگی و غیره(.

بیتوجهیبهحفاظتازداراییفکری
اگر محصول، فناوری یــا خدمت یگانه ای ایجاد کرده اید، باید 
اقدامهای مناسبی برای حفاظت از دارایی فکری آنچه به وجود 
آورده ایــد را انجام دهید. کســب اطمینان از این که شــرکت از 
دارایــی فکری خود حفاظــت می کند و حقــوق دارایی فکری 
اشــخاص ثالث را نیز نقــض نمی کند، هم بــرای بنیانگذاران 
و هم برای ســرمایه گذاران شــرکت، دارای اهمیت است. در 
اینجــا، برخی اقدامهــای متداول حفاظتی که شــرکتهای نوپا 

انجام می دهند را مرور می کنیم:
• ثبتاختراع؛ بهتریــن راه حفاظت از یک محصول جدید، ثبت 
اختراع است. ثبت اختراع، این حق را به سرمایه گذار خود می دهد 
تا اجــازه ندهد دیگران از اختراع ثبت شــده اســتفاده کرده، آن را 
بسازند و یا به فروش برسانند. نکته های کلیدی برای تعیین این که 

ثبت اختراع شامل حال شما می شود یا خیر، عبارت هستند از:
1- تنها نمونه کامل یک ایده، فرمول و غیره ثبت شدنی است،

2- اختراع باید جدید باشد،
3- اختــراع نباید پیــش از این ثبت و یا در نشــریه های چاپی 

توضیح داده شده باشد، و
4- اختراع باید هدفهای مفیدی داشته باشد. 

ثبت در اداره »عالمت تجاری و ثبت اختراع« انجام می شود 
و این مراحل ممکن است ســالهای متمادی به درازا کشیده و 
پیچیده باشــد. این کار نیاز به وکیل ثبــت اختراع برای تحریر 

درخواست ثبت دارد.
• حقنشر؛ حق نشر برای حفاظت از حقوق پدیدآورنده  یک 
اثــر در حوزه هایی مانند هنر، متن تبلیغــات، کتابها، مقاله ها، 
موســیقی، فیلم، نرم افزار و غیره استفاده می شود. این حق به 

مالک اثر، حقوق اختصاصی برای نشــر اثر یا تهیه  آثار فرعی 
دیگر )مانند ادامه یک کتاب یا نسخه  بازنگری شده( را می دهد.
• عالمــتتجاری؛ حقوق عالمت تجــاری از ارزش نمادین 
یک واژه، نام، نماد یا ابــزاری که مالک عالمت تجاری برای 
تمایز محصول خود از دیگر محصوالت اســتفاده کرده است، 
امریکن  ،(Coca-Cola) کوکاکــوال محافظــت می کنــد. 
اکســپرس (American Express) و آیبیام (IBM) از 
جملــه عالمتهای تجاری معروف به حســاب می آیند. حقوق 
عالمت تجاری با اســتفاده از آن در تجارت به دســت می آید. 
نیازی به ثبت عالمت تجاری برای دریافت حقوق آن نیست؛ 
ولی ثبت عالمت تجــاری در اداره »ثبت اختراع و عالمتهای 

تجاری«، مزایایی به همراه دارد. 
• نشانخدمات؛ نشان خدمات شبیه به عالئم تجاری است 

و برای شناسایی خدمات استفاده می شود.
• اسرارتجاری؛ حقوق اسرار تجاری به مالک آن این اجازه را 
می دهد تا علیه هر شخص ناقض توافقنامه، روابط محرمانه، 
یا کســی که با استفاده از ابزار نامناســب به اطالعات محرمانه 
دســت می یابد، اقدام قانونی انجام دهد. اسرار تجاری ممکن 
است شــامل برنامه های رایانه ای، فهرست مشتریان یا حتی 

فرمول ساخت کوکاکوال باشد.
• توافقهایمحرمانه؛این دســته از توافقنامه ها، توافقنامه
منعافشا15 نامیده می شــوند. هدف توافقنامه این است تا به 
مالک اطالعات محرمانه )مانند یک ایده تجاری یا محصول( 
اجازه دهد تا آن اطالعات را با طرف ثالثی به اشتراک بگذارد؛ 
ولی طرف ثالث باید اطالعــات را محرمانه نگهداری کند و به 
هیچ وجه از آن اســتفاده نکند؛ مگر با مجوز مالک اطالعات. 
برخی موارد اســتثنا بــرای تعهدهــای مربوط بــه اطالعات 
محرمانه نیز وجود دارند )مانند این که اطالعات در زمان توافق 

در دسترس عموم باشد(.
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• توافقنامهحفاظــتاطالعاتومأموریــتکارمندان؛ 
چنیــن توافقنامه ای را هر کارمند باید امضا کند. این توافقنامه، 
هدفهای فراوانــی دارد. اول این که کارمنــد را ملزم می کند تا 
اطالعات اختصاصی شــرکت را طی دوره کاری و پس از آن، 
را محرمانه نگه دارد. دوم این که اطمینان فراهم می ســازد که 
هر گونه اختراع، ایده، محصول یا خدماتی که کارمند طی دوره 
کاری ایجاد کرده و مربوط به شــرکت اســت، به کارمند تعلق 

ندارد بلکه متعلق به شرکت است. 

درنظرنگرفتنمسائلمهممالیاتی
به هنگام راه اندازی یک شرکت، برخی مسائل کلیدی مالیاتی 
وجود دارند کــه باید آنها را مورد توجه قــرار داد. در اینجا، به 

برخی از متداول ترین این مسائل اشاره می شود.
• انتخابشکلحقوقیواحدتجاری؛ ممکن است دالیل 
معتبری بــرای انتخاب نوعــی از واحد تجاری وجود داشــته 
باشد که شــخصیت مالیاتی آن به سرمایه گذار تسری می کند؛ 
مانند شرکت با مســئولیت محدود یا شرکت سهامی نوع اس. 
واحدهایی که شــخصیت مالیاتی آنها به ســرمایه گذار تسری 
پیدا می کند، ایــن امکان را فراهم می آورد کــه زیانهای مالی 
شــرکت متوجه ســهامداران شــود و آنها بتوانند در اظهارنامه 
مالیاتی شــان از آن اســتفاده کنند. ولی بیشــتر سرمایه گذاران 
خطرپذیر و سرمایه گذاران شرکتی، شرکت سهامی نوع سی را 
به واحدهای تجاری که مالیات آنها به سرمایه گذار تسری پیدا 

می کند، ترجیح می دهند. 
• مالیاتفروش؛ شــرکت باید مالیات فروش حاصل از فروش 
محصوالت خود را وصول کند؛ چون در غیر این صورت، عواقب 
فاجعه آمیزی ممکن است در انتظار شرکت باشند. اگر شرکت در 

چند ایالت فروش داشته باشد، این مسئله پیچیده تر می شود. 
• مالیاتحقوق؛ در بســیاری از شــهرها و بخشــها، مالیات 

حقوق اجباری است.
• بخش83)ب(؛ بنیانگــذاران و کارمندان باید ببینند که آیا 
می توانند مشــکالت احتمالی مالیاتی را به وســیله این بخش 
کاهــش دهند یا خیر. انتخاب بخش 83 )ب( مربوط به زمانی 
اســت که کســی ســهام یا اختیار واگذاری را دریافت می کند و 
ممکن است درامد مشمول مالیات  مفروض را به وسیله انتقال 

به دریافت کننده سهام، کم کند.
• مســائلمربوطبهاختیارسهام؛شــرکتها بیشتر اوقات 
اختیار خرید سهام را به کارمندان می دهند. اگر این کار مطابق 
دستورعملهای اداره مالیات بر درامد انجام نشود، به پیامدهای 

مالیاتی ناخوشایندی برای شرکت و/یا کارمند منجر می شود.
•ســهامتجاریواجدشرایط؛ شرکتهای سهامی کوچکی 
که ســهامداران آنها واجد شرایط باشند، ممکن است به موجب 
آیین نامــه 1202 اداره مالیات بر درامــد، مجاز به کاهش نرخ 
مالیاتِی ســود حاصل از فروش »ســهام تجاری واجد شرایط« 

باشند. 
• مشــوقهایمالیاتی؛ بسته به ماهیت کســب وکار، ممکن 
است مشوقهای مالیاتی گوناگونی مانند اعتبار مالیاتی انرژیهای 
تجدیدپذیر و اعتبار مالیات سرمایه گذاری، در دسترس باشد. 

یک حسابدار خوب یا وکیل مالیاتی آشنا با این گونه مسائل، 
می تواند همکار ارزشمندی باشد. 

انتخابنامبرایشرکتکهمسائلیدرارتباطبا
عالمتتجاری،نامقلمرواینترنتیوازاینقبیلدارد

به هنگام انتخاب نام شــرکت، کمی تحقیق و جست وجو کنید 
تا گرفتار نقض قوانین عالمت تجاری یا مشــکالت نام قلمرو 
اینترنتی نشــوید. در صورتی که از نام شرکت مشابهی استفاده 
شود که موجب سردرگمی مشتریان محصوالت یا خدمات آن 
شرکت شــود، ممکن اســت به نقض عالمت تجاری شرکت 
دیگــری متهم شــوید. در اینجا به برخی از اقدامهایی اشــاره 

می شود که می توانند مانع از مشکالت نام گذاری شوند:
• در گوگل جست وجو کنید تا شباهت نام وجود نداشته باشد؛ 

• در مرکز اطالع رســانی اداره ثبت اختــراع و عالمت تجاری 
جست وجو کنید تا نامی مشابه وجود نداشته باشد؛

• شرکتهای ثبت شده نزد اداره ثبت شرکتها یا سوابق شرکتهای 
با مســئولیت محــدود در ایالتهای مختلف را بررســی کنید تا 

شباهت نام وجود نداشته باشد؛
• مراکز اطالع رســانی در ارتباط با ثبت دامنه را بررسی کنید تا 
نام مشــابهی وجود نداشته باشــد. اگر دامنه مورد نظر پیش از 
این ثبت شده باشد، در صورتی که همان نام را با دامنه دیگری 
انتخاب کنید، مشــکالت زیادی به وجود می آید. گرفته شدن 
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پسوند داتکام (com.)، نشانه  خطر است؛ 
• مطمئن شوید که نام انتخابی متمایز و به یادماندنی باشد؛

• ممکــن اســت از وکیــل دارایــی فکــری خــود بخواهید تا 
جست وجوی حرفه ای در این زمینه انجام دهد؛

• نام را چنان محدود انتخاب نکنید که در زمان تغییر یا توســعه 
شرکت، آن را تغییر دهید؛

• بــا 5 نام دلخواه شــروع کنیــد و به کمک کارمندان، شــرکا، 
سرمایه گذاران و مشتریان بالقوه، آنها را در بازار آزمایش کنید؛

• در مورد تأثیرهای بین المللی نام انتخابی فکر کنید )به طوری 
که در زبانهای دیگر، معنای خجالت آور یا منفی نداشته باشد(؛

• از کلمات با دیکته نامأنوس استفاده نکنید. این مورد احتمال 
مشــکالت یا ســردرگمی در آینده را افزایــش می دهد )گرچه 
برخی شــرکتها مانند گوگل یا یاهو با اســامی غیرعادی موفق 

بوده اند، این موفقیتها بیشتر استثناست تا یک قاعده(؛ و
• به فکر استخدام یک متخصص نام گذاری باشید. 

نداشتنتوافقنامهخوببرایشرایطاستفاده
وسیاستحفظحریمخصوصیبرایمرکز

اطالعرسانیاینترنتی
توافقنامه  شــرایط و ضوابط اســتفاده، برای افرادی که از مرکز 
اطالع رســانی اینترنتی استفاده می کنند، شــرایط و ضوابط را 
تعیین می کند. خط مشــی حفظ حریم خصوصــی، یک بیانیه  
حقوقی در مرکز اطالع رســانی اینترنتی بابت نحوه اســتفاده از 
اطالعات شــخصی جمع آوری شده از کاربران و مشتریان مرکز 

و نحوه فروش یا ارائه آن به اشخاص ثالث است. 
توافقنامه  مناســب برای شرایط و ضوابط استفاده، موارد زیر 

را پوشش می دهد:
• نحوه استفاده از مرکز اطالع رسانی و محدودیتهای آن؛

• سلب مسئولیت از ضمانت؛
• محــدود ســاختن تعهدهــای مالــک مرکز اطالع رســانی و 

کارمندان، مسئوالن، وابستگان و مدیران آن؛
• چگونگــی رفــع اختالفها )به طــور مثال، به وســیله داوری 

به صورت محرمانه که مانع اقدام گروهی است(؛
• شناســایی ضمانتهای کاربران مرکز اطالع رسانی و پرداخت 

خسارت به مالک مرکز؛
• شــرایط بازگشــت و پس گیری وجه و برگشــتیها در صورت 

فروش محصول؛ و 
• حقوق دارایی فکری )مانند حق نشر(.

خط مشی مناسب حریم خصوصی، شامل موارد زیر  است:
• مرکز اطالع رسانی چه اطالعاتی را جمع آوری می کند؟

• این مرکز چگونه اطالعات جمع آوری شده را استفاده می کند؟
• اطالعــات بــا چه شــیوه ای در اختیار دیگران قــرار  گرفته یا 

فروخته می شود؟
• نحوه تعامل مرکز اطالع رسانی با کودکان زیر 13 سال؛

• شــرایط دسترســی کاربران به مرکز اطالع رســانی از طریق 
خدمات اشخاص ثالث مانند فیسبوک و توییتر؛

• ارائــه توضیحی در مرکز اطالع رســانی در مورد اســتفاده از 
کوکیها و دیگر فناوریهای مورد استفاده در مرکز؛

• اقدامهــای مرکــز به منظور حفــظ محرمانه بــودن و امنیت 
اطالعات جمع آوری شده؛ و

• ایجاد تغییرها در خط مشی حریم خصوصی چگونه اجرایی می شود؟
نباید خط مشــی های حریــم خصوصی کورکورانــه از مراکز 

ازجملهکارهایاشتباهیکه

شرکتهاینوپابرای

صرفهجوییدرهزینهها

انجاممیدهند

استفادهازمشاورحقوقیبیتجربهاست
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اطالع رســانی دیگــر کپی شــود؛ زیــرا ممکن اســت دالیل 
مشروعی برای کاهش حریم خصوصی یا کاهش تعهدهای در 

توان مالک مرکز، وجود داشته باشد.

نداشتنیکمشاورحقوقیخوب
از جمله کارهای اشــتباهی که شــرکتهای نوپا برای صرفه جویی 
در هزینه ها انجام می دهند، اســتفاده از مشاور حقوقی بی تجربه 
اســت. در چنین مواردی، به جای صرف پول الزم برای استخدام 
مشــاور حقوقی آگاه و دانا، بنیانگذاران از حقوقدانهایی که دوست 
یا خویشاوندشان هســتند و یا این که تخفیفهای خوبی می دهند، 
استفاده می کنند. به این ترتیب، بنیانگذاران خود را از توصیه های 
یک مشاور حقوقی باتجربه محروم می کنند؛ مشاوری که می تواند 
در جلوگیری از بســیاری از مشکالت حقوقی، به آنها کمک کند. 
بنیانگذاران باید با چند حقوقدان یــا دفتر حقوقی مصاحبه کنند و 
ببینند کدام یک از آنها، در برخی از مواردی که در زیر می آید - و نه 

همه  آنها - تجربه و تخصص الزم را دارند:
• قوانین مربوط به شرکتها، تجارت و بورس اوراق بهادار،

• قوانین قرارداد،
• قوانین استخدام،

• قوانین دارایی فکری،
• قوانین امالک و مستغالت،

• قوانین مالیاتی، و
• قوانین اعطای حق امتیاز.

به طور حتم، الزم نیســت حقوقدان یا دفتر حقوقی مربوط 
در تمامی موارد یادشــده تجربه داشــته باشــد؛ چون برخی 
مشــکلها به حقوقدانهــا یا دیگر دفاتر ارجاع داده می شــود. 
بهتریــن حالت وقتی اســت که بنیانگــذاران از دفتر حقوقی 
استفاده کنند که ممکن اســت برخی و نه همه موارد یادشده 
را رفــع و رجوع کند تا بین بنیانگذاران و حقوقدانهای شــان، 

پیوستگی ایجاد شود.
چند روش وجــود دارند کــه بنیانگذاران یا شــرکتهای نوپا 

می توانند یک مشاور حقوقی آگاه را پیدا کنند:
• دوستان و آشنایان فعال در عرصه  تجارت،

• کانون وکالی ایالتی، و
.(Lawyers.com مانند) مراکز اطالع رسانی اینترنتی خدمات حقوقی •

پانوشتها:
1- سرمایهگذاریخطرپذیر (Venture Capital) که از آن با عنوانهای 
»سرمایه گذاری جســورانه« یا »ســرمایه گذاری کارآفرینی« نیز نام می برند، 
عبارت اســت از تأمین ســرمایه الزم برای شــرکتها و کســب وکارهای نوپا 
و کارآفرین که مســتعد جهش و رشــد ارزش و البته ریســک فراوانی است. 
به شــرکت یا فردی که این ســرمایه گذاری را انجام می دهد،سرمایهگذار

خطرپذیر (Venture Capitalist) می گویند. 
2- Co-Founder
به هر یک از دو یا بیش از دو مؤسســی که شــرکتهای نوپا را راه می اندازند، 

هم بنیانگذار می گویند.
3- ایــن قرارداد قبــل از ازدواج 2 نفر تنظیم می شــود، و تمامــی داراییها و 
بدهیهای طرفین مکتوب می شــود؛ به طوری که حقوق مترتب بر داراییهای 
پس از ازدواج مشــخص گردد. توضیح این که در برخی کشــورهای غربی و 
امریکا در زمان طالق زوجین، تمامی داراییهای جمع آوری شده پس از تاریخ 

ازدواج به طور مساوی بین طرفین تقسیم می شود.
4- Sole Proprietorships
5- General Partnerships
6- C Corporations
7- S Corporations
8- نام التین این گونه شرکتها، Closely Held Corporation است و هر 
نوع شــرکتی که دارای سهامداران محدود است را دربرمی گیرد و سهام آن در 
شرایط خاصی درخور توجه می باشد. این نوع واحدهای تجاری از شرکتهای 

سهامی عامی که سهام آنها در بازار معامله پذیر است، متفاوت می باشند. 
9- Limited Liability Company (LLC)
10- Limited Partnerships
11- Investment Vehicle of Choice
(At-will Employment)، کلمه ای  12-فسخقرارداداســتخدامی 
اســت که در قوانین کار ایاالت متحد امریکا برای روابط قراردادی اســتفاده 
می شــود و طبق آن، کارفرما می تواند به هر دلیلی )بدون نیاز به عذر موجه( 

و بدون هشدار قبلی، با کارگر قطع همکاری کند. 
13- USCIS Form I-9
فرمی اســت که برای تعیین صالحیت اســتخدامی به وســیله اداره خدمات 

شهروندی و مهاجرت گرفته می شود.
14- نــام دیگــر این فرم، »مجوز کســر مالیات از حقوق کارمنــد« و یکی از 
فرمهای مالیاتــی اداره مالیات بر درامد امریکا اســت. کارمند با تکمیل این 
فرم، آخرین وضعیت مالیاتی شــامل معافیتها، اظهارنامه و ... را به اطالع 
کارفرما می رســاند. کارمند با تکمیل این فرم، مبلغ دقیق کســورات مالیات 

حقوق را به کارفرما اعالم می کند.
15- Non- Disclosure Agreements (NDAs) 
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