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جلسه این . زبا عرض سالم و احترام خدمت شما سروران گرامی و معزّ ؛حیمحمن الرّرّاهللا ال بسم :طاهرمحمدي

اتاق اصناف شهرسـتان شـمیرانات اسـت کـه از سـال      اقتصادي هاي حقوقی و سله نشستچهارمین جلسه از سل

طـرح  سـه   شد و موفق شد تا کنون،اندازي هاي مختلف دانشگاهی و اجرایی راهبا حضور دوستان از طیف 1396

ه، بحـث  هاي صورت گرفتـ ترین بحثیکی از مهم .کالن را به نظام صنفی کشور و نهادهاي مسئول امر ارائه دهد

یـا   هـا ، آزادسـازي قیمـت  بحـث دیگـر   .هاي سنتی بودوکارهاي مجازي براي واحد هاي کسبتهدیدها و فرصت

 . گذاري بوده است که عمیقاً مورد بحث و بررسی قرار گرفتقیمت

ت ، یکی از موضوعان داریدهاي موجود که اطالع کافی از آآشفتگیارزي و  در حال حاضر نیز با توجه به نوسانات

. مورد تحلیل قرار خواهـد گرفـت   مختلف تخلفات صنفی است که در این جلسه از زوایا و ابعاد بحث بسیار مهم،

لذا بحث از ایـن نقطـه آغـاز    . این بحث در سه سطح کشف، رسیدگی و اعمال ضمانت اجراها قابل پیگیري است

پویا و هدفمنـد  ی از نظر کم ،اتحادیه هشت هزاربه قریب و  تعداد بازرس کشف تخلفات با این خواهد شد که آیا

 شود، بر کسب، مؤثر واقع شده است؟ آیا به همان نسبت که بر واحدهاي صنفی سنتی نظارت میبوده و کشفیات

 شود؟ وکارهاي مجازي نیز نظارت می

ي روز جامعـه  است نیازها هاي اصناف نتوانستهها با توجه به توان مالی و انسانی اتاق، بازرسیمن حیث المجموع

بازرسـی مردمـی بـر    «مـا طرحـی را تحـت عنـوان      .ها عوض شودبنابراین، باید رویکرد بازرسی. را برآورده سازد

در حال  .گذاشتیماجرا  را بهطرح شناسایی شیوا در شهرستان شمیرانات نیز و پیشنهاد کردیم  »هاي صنفیواحد

لـذا در ایـن    .یکپارچـه نیـاز داریـم    ینظـارت به ما  .حاضر نیز در حال طراحی ابزاري نوین جهت بازرسی هستیم

به  ها است،خصوص از دوستان عزیز خواهشمندم در خصوص محور نخست که بحث کشف و نحوه انجام بازرسی

 . بحث و تبادل نظر بپردازند

بسـیار خوشـحالم کـه در     .کنمو از برگزاري این جلسه تشکر می خدمت حضار محترمعرض سالم دارم  :فقیهی

دمت شما دوستان هستم و شاهد جمعی هستم که بصورت فنّـی و تخصصـی در خصـوص موضـوعات صـنفی      خ

-گونه کمیسیونشود، پررنگ کردن جایگاه اینآنچه خأل آن در جامعه صنفی احساس می. کنندمختلف بحث می



 
 

 »اتاق اصناف شهرستان شمیراناتاقتصادي  -هاي حقوقیسلسله نشست«

 )ظام صنفیبررسی کارآمدي فصل هشتم قانون ن: (جلسه چهارم

 05/07/1397 مورخ

هـایی را شـاهد   ی ضعفها، خصوصاً اتاق بازرگانهاي تخصصی است که البته ما در این زمینه نسبت به سایر اتاق

اصناف  شود این است که آیا ماهیت فعالیت اتاقسوالی که مطرح میاما در خصوص موضوع این جلسه؛ . هستیم

از تمـامی اعضـاي    است تا تشکیل شدهاتاق اصناف  کند؟ و نظارت خود بازرسی بر عملکرد ست که خودشاین ا

ده، توجه به این تعـارض  کننده مغفول مانث حقوق مصرفبنابراین، از عواملی که در بح .کندخود حمایت صنفی 

مورد نقـد و  منافع است و باید تفاوت میان آنچه قانون ذکر کرده و آنچه که فلسفه وجودي این نهاد مدنی است، 

جلسه خارج است و باید در جاي خود به نحو دقیق مورد تحلیل قـرار   البته این مقوله از بحث. تحلیل قرار گیرد

ما باید به طور جدي بر این موضوع فکر شود که نظام بازرسی باید معطوف به مشکالت کیفی مانند توسعه ا. گیرد

متأسـفانه در   .دهددائماً به روز شود تا ارتقاء سطح ارزش و تعامل با مشتري باشد و  ءنحوه ارتقا ،کیفیت خدمات

واحدهاي صنفی بوجود آورند؛ زیـرا بـه صـورت     اند این تولید ارزش را برايهاي اصناف نتوانستهحال حاضر، اتاق

 . اند و قانون نتوانسته است ساختار مناسب و کارآمدي را براي آنها در نظر گیردساختاري دچار مشکل

سـازمان حمایـت از   . نه در دولت ،گیردو مردمی شکل میهاي مدنی از سوي دیگر، حقوق مصرف کننده در نهاد

-حمایـت از مصـرف  «چون عنوان  ؛تناقض دارد خود داریم که در عنوانگان و تولیدکنند حقوق مصرف کنندگان

اگر  که دهدتجربه نشان می. ندتناقض ماهیتی دار، در حالی که انددر کنار یکدیگر آمده »تولیدکننده«و  »کننده

سـبی  راه حـل منا  ،گیرندکننده را بر عهده سئولیت حمایت از مصرفخود م ،مردمی تشکیل شود و مردم ينهاد

هاي بازرسـی ثبـت   سی و چهار هزار شکایت توسط واحـد  هفتصد و ،ماهه اول سال در گزارش چهار .خواهد بود

بر نیز هفده میلیارد تومان جریمه  براین، ایم؛ عالوهحرکت کرده محوريت شکایتبه سم یعنی تقریباً ؛شده است

ها با حجم تخلفات صـورت  بعضاً این جریمه .که البته بازدارنده نبوده استواحدهاي صنفی متخلف تحمیل شده 

هـاي  در این خصوص باید به نکته دیگري هم اشاره کرد؛ واحدهاي بازرسی و نظارت اتـاق  .گرفته تناسبی ندارند

اصناف متولی نظارت بر بازار قرار گرفتند و دولت، تمامی مسئولیت گرانی در بازار را بر عهـده اصـناف قـرار داده    

ها ها و مسئولیتکنم دوستان باید راهکاري را عرضه کنند که تمامی راهاهرمحمدي؛ فکر میجناب آقاي ط. است

شود از آن طریق، مستندات و راهکارهاي جلسه فضا و ارتباط خوبی هم وجود دارد که می. به اصناف ختم نشود

ن اسـتفاده کـنم و اگـر ایـن     بسیار مشتاقم که از نظرات دوستا. را به عنوان پیشنهاد به دولت و مجلس ارائه داد

  . تواند منشأ اثرات مثبتی باشدجلسات استمرار یابند، می



 
 

 »اتاق اصناف شهرستان شمیراناتاقتصادي  -هاي حقوقیسلسله نشست«

 )ظام صنفیبررسی کارآمدي فصل هشتم قانون ن: (جلسه چهارم

 05/07/1397 مورخ

چینش خوبی براي طرح چنین موضوعاتی، کادمیک و اجرایی وجود افراد آ. حیمحمن الرّرّلبسم اهللا ا: شکوهیان

توانند نقد کننـد و  ی میهاي علمی خود داریم را دوستان اجرایآنچه ما از راهکارهاي دیگر کشورها و یافته. است

جنـاب آقـاي فقیهـی در    . داننـد یـا بـالعکس   هـا را متناسـب بـا وضـع بـازار کشـور ب      به عنوان مثال، برخی از آن

خر توزیـع را بـه عنـوان مسـئول     حلقه آما . دقیقاً درست است. فرمایشاتشان، به درستی یک گام به عقب آمدند

هـاي  ایم کـه شـاید در حلقـه   مسئول تمامی موضوعاتی شناختهو حتی این بخش را  ایممدنظر قرار دادهتخلفات 

توانیم به حلقه آخر برسیم که زمانی میرسد باید یک گام به عقب برگردیم؛ چون به نظر می. اندقبلی اتفاق افتاده

ی هاي صنفدر بحث تعارض منافع، تشکلاز سوي دیگر، . باشندکار خود را به درستی انجام داده  میانیهاي حلقه

، بـه طـور مثـال    ؛دنسخت داشته باشـ  يد با واحدها برخوردنتوانچگونه می ،نها حمایتی استکه کارکرد اصلی آ

 قانونگذار .بیشتر با نگاه مسامحه و ارفاق برخورد خواهد کرد گیرداي که ریاست خود را از اعضا میدیهتحارییس ا

اي که آقاي کمرخانی هـم در جـایی در   نکته .کرده است رکرد نظارت را به اتحادیه ها واگذاربه اشتباه این کا ما

 . انداین رابطه قلم زده

تواند ر تخلفات صنفی به عقیده بنده نمیمحوري دشکایت :را باید عرض کنمدو نکته  ،در مرحله کشف تخلفاما 

دهنـد و  مـی اص مبلغ بسیار کمی را به خود اختص ،اوي روبرو هستیم که به لحاظ مبلغچون با دع ؛راهگشا باشد

افراد ممکن است  طرح دعوا به صرفه نیست و طبیعتاً تومان به من بفروشند، 20000ومانی را ت 5000اگر کاالي 

کشف، دو مـاده در قـانون    در بحث. اما اثر مطلوبی ندارد ،و پیگیري کنند به سبب مسئولیت اجتماعی ورودتنها 

را داشـته   ما در جایی خرید تخلـف شود که باعث میکنند و یم که مبناي کشف ما را متزلزل میدار نظام صنفی

باشیم؛ بنابراین، در جایی این موضوع براي واحد صنفی متخلف به صرفه است کـه تخلـف کنـد و جریمـه آن را     

تـرین مسـتند   مهم. زنـد به این موضوع بسـیار دامـن مـی   قانون نظام صنفی  67و  66به عقیده من مواد . بپردازد

تواند انکار کند و اگر واحد متخلف با بحث صورت حساب است که واحد صنفی می ،ي طرح دعوامصرف کننده برا

براي او  )به اندازه جریمه عدم صدور فاکتور( تومان 84000 اگر تخلف باالتر از  ،دید اقتصادي به قضیه نگاه کند

اده کنـد و حـداقل عـدم    اسـتف  اماراتتواند از تعزیرات میسازمان  .دهدفاکتور نمی طبیعتاً ،وري مالی داردودآس

-من در حوزه کشف به همین مقدار بسنده می. بر وقوع تخلف بداند ايصدور فاکتورها را به لحاظ حقوقی قرینه

 . کنم و دیگر نکات را در جاي خود ارائه خواهم کرد
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هیـد مـن یـک گـام     اجازه د. بسیار خوشحالم که در این جمع حضور دارم. بسم اهللا الرحمن الرحیم :سازگاري

عف در نظارت، ض هايریشهیکی از  ،کشف در مرحله. د شوموارگذاري و مقررهدر حوزه قانونگذاري بروم و تر عقب

و  ضـمانت اجـراي درسـت    گـذار قانون هشتم قانون نظام صنفی، در برخی موارد،در فصل . نحوه قانونگذاري است

معـدن و   ،وزارت صـنعت  ی که در حال حاضر مورد توجهلترین مسائیکی از جدي. دقیقی را طراحی نکرده است

عبـارتی داریـم کـه برخـورد بـا       قـانون نظـام صـنفی،   ) 60(ماده  )1(در تبصره . بحث احتکار است است، تجارت

با آنان طبق مقررات مربوطه  ،و اگر نکردند ده که باید موجودي کاالي خود را اعالم کنندمحتکرین را طراحی کر

بـا  . طرح و الیحه را نگاه کردیم ،آقاي کمرخانی در این خصوص بحث کردیم و مذاکرات مجلس با .شودمیرفتار 

    ا مقـنن از الفـاظ مـبهم اسـتفاده     لـذ  .نگارش شده و ضمانت اجراي آن روشـن نیسـت   متنیسهل انگاري چنین 

 .وردآین میزینه تخلف را پایهسازد و به همین دلیل، اجراها را مبهم و غیرشفاف می، ضمانتکندمی

مقـررات   بهجزئیات ذکر شود این است که گذار براي مجري قانون قائل مییکی از امتیازاتی که قانون ،نکته بعدي

گذاري را واگذار وجود دارد و اختیار مقررهدو مقرره مهمی که در زمینه نظارت و بازرسی . شودمیاجرایی واگذار 

) 60(مـاده   )2(نامه اجرایی تبصره یکی بحث آیین. نظارت است بحثدر  ،توسط مجریان تصویب نشده کرده اما

 هـاي در مورد نظـارت کمیسـیون   ،ون نظام صنفینقا )52(نامه اجرایی ماده و دیگري آیینست ادر مورد احتکار 

حداقل، االجرا شدن این قضیه یا فباعث موقو عمالًاین مقررات تصویب نشده و . استنظارت بر واحدهاي صنفی 

 .شوداي با این موضوع میردهاي سلیقهبرخو

بازرسـی اتـاق و کمیسـیون     واحـد  ،کمیسـیون نظـارت   :سه مرجع نظارتی داریم در حال حاضر ،کشف در مورد

نباید تخلفی اتفاق  دیگر سه مرجع صالحیت نظارت دارند،وقتی نسبت به یک واحد  ،القاعده؛ علیبازرسی اتحادیه

عمل  اما در ،خوب باشدتعدد مراجع نظارتی نگاه اول ممکن است  در .رتی استتعدد مراجع نظا ،این مشکل. فتدا

 .انگاري کند، از خود رفع تکلیف و سهلهست چون دو مرجع دیگر ،مرجع نظارتی هرکه شود این تعدد باعث می

ون طراحی قان باید انسجام مرجع نظارتی و وحدت مرجع نظارتی را در ،قانون نظام صنفی بخواهد اصالح شود اگر

، موجـب  شـود ها تجمیع این نظارت واحدي مرجعقالب  اگر در .ستا هایتی اینصالح تداخلبحث بعدي  .کنیم

 .بردسود این قضیه را مصرف کننده می ها،شدن نظارتشود و با قوي افزایی میهم

مشکل تعدد مراجع  در شرایط کنونی بتواند پاسخگوي این شما طرحی را دارید که. کنمعذرخواهی می :فقیهی

  نظارتی باشد؟ 
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 . طرح وجود دارد، اما مستلزم اصالح قانون است :سازگاري

غیردولتی نبایسـتی بازرسـی را انجـام    مدنی من اعتقاد دارم که یک نهاد  کنونی بازار،باتوجه به شرایط  :فقیهی

   مـا  هسـتند،  شـما  ان در کنـار که بازرس جامعه بوجود آید این حس در اما براي اینکه بهبود حاصل شود و ،دهد

 به صورت فورس ماژور و را به وجود آوریمگرایی این هم ،با حفظ قوانین ،توجه به ساختار اتاق اصناف توانیم بامی

 .کار را انجام دهند واحد شرایط فعلی تحت یک مدیریت سه نهاد نظارتی در

به صورت بخشنامه مطرح شـده بـود و اتـاق     زاده،در زمان وزارت آقاي نعمتالبته این موضوع  :طاهرمحمدي

البته دقیقاً عکـس   .به موضوع بازداشت ورودرا از هاي صمت اصناف را مسئول بازرسی دانست و ادارات و سازمان

شریعتمداري این رویکرد عـوض شـده   آقاي در زمان وزارت . کنیم اتفاق افتادآنچه که ما در مورد آن صحبت می

توان این موضـوع  می. گري درستی وجود نخواهد داشتئول یک موضوع کردیم، مطالبهچند نفر را مس اگر .است

را مجدداً در قالب یک بخشنامه از مقام عالی وزارت پیگیري کرد؛ اما اینکه به کدام نهاد به عنوان رأس ایـن امـر   

 . مسئولیت داده شود، نیاز به بررسی بیشتر دارد

وه بـر  عـال  ،این همگرایی براي ایجاد مطالب ابتر نماند، باید عرض کنم که، براي اینکه در ادامه بحث :سازگاري

در شرایط فعلی این  ظرفیت بهتري براي ایجاد این همگرایی است و ،، شوراي عالی هماهنگی اقتصاديوزارتخانه

  .ظرفیت را دارد

  .را بفرمایید مطالبتان جناب آقاي امیرخانی، شما هم: طاهرمحمدي

هاي آقاي سازگاري عـرض  اي را که باید در تکمیل صحبتعرض سالم و ادب و احترام؛ نکتهضمن  :امیرخانی

اي که در شهرستان پاکدشت برگزار شد حضـور  کنم، چون کاربر اتاق اصناف در سامانه دادور هستم و در جلسه

رحله کشف هم بـه  که در م امیدواریم ؛مده استبه شکایات این یکپارچگی به وجود آمرحله رسیدگی  درداشتم، 

شـده و باعـث    اري اسـتانداري و وزارت کشـور طراحـی   سامانه دادور توسـط وزارت اقتصـاد بـا همکـ     .وجود آید

 .این یکپارچگی به وجود بیایدتواند میدر کشف هم  گی درنظام رسیدگی به شکایات شده؛ لذایکپارچ

  . یمکناکبري، از مطالب شما هم استفاده میجناب آقاي علی :طاهرمحمدي
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، چنانکـه بنـده   نظران فرمودنـد که صاحب ساختار نظارتی یکپارچه بودن ؛بسم اهللا الرحمن الرحیم :اکبريعلی

مراجعه  که کثرت ار مهم استیاز دیدگاه مدیریت عالی شهرستانی هم این دیدگاه وجود دارد و بس مطلع هستم،

انجـام  تجمیعی بصورت نظارت  اگر قرار باشد واقعیت این است که .نهادهاي نظارتی به واحدهاي صنفی کم شود

شهرستان شمیرانات  ها رعایت شود که البته این واقعیت درق مصرف کننده هم از طریق نمایندهباید حقو گیرد،

 اینکـه  و ندها دانستزاده اتاق اصناف را مسئول بازرسیاي که آقاي نعمتدر رابطه با بخشنامه .وجود داشته است

داشته باشیم  ايمکاتبه اًتوانیم مجددمی است، هاکردن این بازرسیمداري بیشتر به سمت دولتیشریعت نظر دکتر

 .شهرستان اجرا کنیم و طرح را در

 . جناب آقاي رهایی، شما هم موضوعاتتان را مطرح کنید :طاهرمحمدي

که ماهانه یک میلیـون   بازرسی. است یکی از موضوعاتی که باید مورد توجه قرار گیرد، حقوق بازرسین :رهایی

در حالی کـه ایـام تعطیـل هـم بایـد      . توانیم از او انتظارات زیادي داشته باشیمگیرد، چگونه میتومان حقوق می

پذیر است؟ از طرف دیگر، نوك پیکان آیا بازرسی با چنین سازوکاري امکان. حضور پیدا کند و انجام وظیفه نماید

اصناف باید دیدگاه  هاياتاق .شودها به همین طیف وارد میرین آسیبهم به سمت همین بازرسان است و بیشت

 وقتـی بازرسـی تخلـف    . متخلف اسـت  ینبرخورد با بازرس ،نکته دوم. جدیدي نسبت به این مسئله داشته باشند

باید در واحدهاي  .سازي درجامعه استفرهنگ نکته سوم، بحث .گیردنها صورت نمیکند، هیچ برخوردي با آمی

  برخـورد و در نظـر گـرفتن    . کنـد همین موضوع از بسـیاري تخلفـات جلـوگیري مـی    . سازي شودنفی فرهنگص

  .هیچ سودي ندارد ،هاي باالجریمه

 1350سـال   در. اي را عـرض کـنم  ، نکتـه موزش و ارتقاي سطح کیفی که مطرح شدبحث آ در :طاهرمحمدي

بـاالترین   ،ن زمان تـا حـاال  از آ .ندشکل گرفت راي اولین باربهاي اصناف ین قانون نظام صنفی ابالغ شد و اتاقاول

 آن اول اینکـه مجـازات   :هـد دت است و این دو پارامتر به مـا مـی  مربوط به عدم درج قیم ،تخلفات صنفیمیزان 

سازي مغفول مانده است و دقیقاً فرمایش جناب آقاي رهایی در این با تخلف نیست و دوم اینکه فرهنگ متناسب

 .کنمتأیید میبخش را 

 در حوزه کشف از نظر شما راهکار مطلوب چیست؟  . جناب آقاي امینیان، لطفاً شما هم نظراتتان را بفرمایید
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فلسفه کشـف  اساساً . بسم اهللا الرحمن الرحیم؛ در خصوص مسئله کشف تخلف، بحث زیاد است :جواد امینیان

. اضافه شـده اسـت   نهادهاي دیگر همبهداشت و  ور،چند ارگان بازرسی داریم و عالوه بر سه مرجع مذک ؟چیست

قدرت خریـد هـم    ،اندهاي خود ماندهدهند، در هزینهمیکه مالیات و عوارض و حقوق کارگر و بیمه را  ینیکاسب

  .ها هم افزایش یافته استکم شده و اجاره

ایـن مشـکالت در   ه البتـ . پس، اساس بحث شما هم بر همین تعدد مراجع نظارتی استوار است :طاهرمحمدي

و  صنوف مواد غذایی، در برخی موارد نیازمنـد نظـارت دامپزشـکی هسـتند    . صنف مواد غذایی بسیار بیشتر است

  .دنشامیدنی نظارت دارقانون اصالح مواد خوردنی و آ) 13(ه ادارات بهداشت هم طبق ماد

تابعـه، در خصـوص چگـونگی     جناب آقاي قاسمی؛ شما هم با توجه به تخصصی بودن فعالیت واحدهاي صـنفی 

 . کشف تخلف و راهکارهاي مدنظر در حوزه فعالیت آن اتحادیه، مباحثتان را مطرح نمایید

برخـی  . متشـکرم جهت شـرکت در ایـن جلسـه    از دعوت شما  به نام خدا؛ ضمن عرض سالم و احترام، :قاسمی

اما تخلـف  . مقرون به صرفه نیستطور که آقاي شکوهیان فرمودند، طرح شکایت در خصوص آنها تخلفات، همان

خلفاتی در صـنف مشـاورین   ت .بهم بریزد با یک کالهبرداري ممکن است یک خانواده. طور نیستدر صنف ما این

 هاي فراوانکنند و به عنوان مثال، ما با کمکهستند که در حاشیه امن فعالیت میافرادي  ،افتدامالك اتفاق می

نامه خالف با تنظیم یک مبایعه .ببندیم دفتري را که انواع تخلفات را داشته،یم توانست جناب آقاي طاهرمحمدي

داشتیم که الزامی بودن ثبت در آن را کنار سایت کد رهگیري ما  .بیندقانون، تمام زندگی یک شخص آسیب می

، نجـانیم هاي مجلس دادیم که اگر صنف امـالك را در سـامانه یکپارچـه بگ   هایی به مرکز پژوهشطرح. گذاشتند

سـفانه قـدمی   ، امـا متأ تضامینی بگیرندتوانند میتوانند فعالیت کنند و از دفاتر با جواز هم دفاتر بدون جواز نمی

دهنـد  اي داشته باشند که پولی کـه مـی  ل آسودهباید خیامشاوره امالك، تر امردم با مراجعه به دف. برداشته نشد

 .امنیت داشته باشد

در . هاي صنفی هـم اشـاره کـنم   آقاي قاسمی استفاده و به یکی از دغدغهناب جهاي از صحبت :طاهرمحمدي

هـاي  هـاي زنانـه و آتلیـه   آرایشـگاه  ،شف تخلفات را نداریم و در صنف امـالك برخی صنوف با این قانون امکان ک

هـاي  بـه شـبکه   عکاسی و خدمات پذیرایی و سایر صنوف مشابه که در مکان مسـکونی بـدون تـابلو و بـا توجـه     

شود که فعالیت این امر موجب نارضایتی کسانی می. مغفول مانده است تخلفات کشفکنند، جتماعی فعالیت میا
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از  .کنـد پـذیرتر مـی  ند؛ لـذا ایـن موضـوع واحـدهاي صـنفی را آسـیب      مشخص و مکان معلوم و پروانه کسب دار

 . کنیمفرمایشات آقاي کمرخانی هم استفاده می

اساسـاً فرهنـگ، دولـت ناپـذیر     . سازي بودمورد اشاره قرار گرفت، بحث فرهنگیکی از مباحثی که  :کمرخانی

ثیر تـأ فرهنـگ  مقولـه  تواند بر ، اما دولت میبلکه از سمت مردم است ،سازي از سمت دولت نیستفرهنگ. است

شـینی  نظارت در حال حاضـر، پی . تواند مؤثر باشد، مبناي قانون نظام صنفی استیکی از مسائلی که می .بگذارد

اگر تسهیلی در شـروع فعالیـت صـورت گیـرد      .اصل باید بر جواز فعالیت باشد؛ احلّ اهللا البیع. است و نه پسینی

اي در واقع، وضعیت فعلـی بـه گونـه    .سپس فعالیت کند ،تا اینکه اول مجوز دهیم ،سپس نظارت شود بهتر است

این کار  .پس، باید نظارت را پسینی کنیم. داست که اصل بر عدم جواز فعالیت است؛ مگر اینکه مجوزي أخذ شو

رود که بدواً خود را ارزیابی خود فرد به دنبال آن می. شود تا فرد صنفی، قبل از شروع فعالیت تعقل کندباعث می

باید خود مستقیماً بتواند به ادارات و مراجع این فرد . ها از سوي اتحادیه انجام گیرداشتباه است که استعالم. کند

فرد براي شروع فعالیت . شود که دولت به واحدهاي صنفی اعتماد کنداین باعث می. استعالم شونده مراجعه کند

به عنـوان   .دهدهاي خود را انجام میهاي مختلف نظارت و بازرسیکند و دولت نیز در بازهخود، خوداظهاري می

یعنی خـود  . آقاي طاهرمحمدي عرض کردم که باید استعالم صالحیت ترافیکی را پیشینی کنیمیک پیشنهاد به 

گویـد کـه در   اساساً این فرد مـی . فرد بتواند مراجعه کند و از وضعیت صالحیت ترافیکی محل کسب آگاهی یابد

هـایی  در چـه رسـته  خواهم بدانم که ملک من، براي فعالیت خواهم پروانه کسب بگیرم؛ فقط میحال حاضر نمی

 19گیرد که باید از نیروي انتظامی استعالم شود؛ از ایـن میـان   هایی قرار میرسته ذیل رسته 39مناسب است؟ 

سـال مجـوزي از    4فرد باید بتواند به عنوان مثال براي مدت . توان مشمول قانون نظام صنفی دانستمورد را می

 ن محل قابل انجام است؟ هایی در آنیروي انتظامی بگیرد که چه فعالیت

 .شـود  هـا پیشـینی  اسـتعالم  ثانیـاً  ،شـود  پسینیابتدا صدور پروانه کسب  .گیرددولت باید آزادسازي را در پیش 

ها حمایتی شـود؛ مبـانی  قـانون نظـام     اجباري باشد و باید کارکرد اتحادیهنباید  هاچنین عضویت در اتحادیههم

 .بحث شود اي دیگرین مطالب باید در جلسهالبته ا. صنفی اساساً دچار ایراد است

چون بحث آقاي کمرخانی هم در ادامه با مطالب من پیونـد خواهـد   . اي را عرض کنمفقط من نکته :سازگاري

البته من فقط در . استپروانه  فاقد صنفی هايها در رسیدگی به تخلفات واحداین بحث، صالحیت اتحادیه. خورد

بـا   اي دارد؟غیر از اعضاي خود چه وظیفـه اتحادیه نسبت به  اصوالً. خواهم کرد حد طرح بحث موضوع را مطرح
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کنیم که به تخلفات غیر از اعضاي خود هم رسیدگی کند؟ با تفاسیري ها تکلیف میچه مبناي اصولی به اتحادیه

ی بـه تخلـف انجـام    سیدگها این ربدون ارجاع به اتحادیه ،از قانون و از جمله رأي هیأت عمومی و رویه تعزیرات

این  جاري قانون. توان تأمین کردکار بخشی از حقوق بازرسین را هم میاما با این . پذیریمما این را می. شودنمی

از باب خدمات غیرموظـف  و تعزیرات  ارجاع شودبه تعزیرات  بدواًتخلفات واحدهاي بدون پروانه، توان را دارد که 

ایـن بـا اصـل سـازگار اسـت و      . بشود هامنبع درآمدي هم براي اتحادیه این امرو ها اجازه ورود بدهد به اتحادیه

است بررسی اتحادیه مانند کارشناس . رسانندها هم وظایف خود را صرفاً در قبال اعضاي خود به انجام میاتحادیه

 . فرستد؛ همانند کارشناسان رسمی دادگستريو بعد به مراجع شبه قضایی می

توانـد جلسـه   کنم مثل بحث آقاي کمرخانی از جمله مباحث مهمی است که میم تصور میاین بحث ه :فقیهی

ایـن جمعیـت حـدود    . اتاق داریم 402اتحادیه و  8700در حال حاضر حدود . مستقلی را به خود اختصاص دهد

به نظر، ایـن  ها را بر عهده دارند، چه اموري را باید مدیریت کنند؟ نفري که مسئولیت امور این مجموعه 50000

 .ها که در این دوره مغفول مانده است نیز مؤثر باشدتواند در زمینه ادغام اتحادیهبحث می

در بحـث رسـیدگی هـم    . رسیمبه بحث رسیدگی و ضمانت اجرا می. از بحث کشف عبور کنیم :طاهرمحمدي

کننـده بـراي طـرح    ه مصـرف هـایی را کـ  توانیم از پیشنهاد آقاي شکوهیان استفاده کنیم و خسارات و هزینهمی

مهلتی ده روزه براي رسیدگی به شکایات قرار  نظام صنفی، در قانون. شود را هم جبران کنیمشکایت متحمل می

شـود  گرفته نمیت اهم براي بررسی شکای پذیر نیست و وجهیداده شده که این مسئله در بعضی شکایات امکان

بنـابراین،  . هـا شهرسـتانی اسـت   صـالحیت اتحادیـه  . کنـد حمیل مـی ها تهاي زیادي را به اتحادیهکه خود هزینه

ند، باید در قبال اظهار نظر کارشـناس  نیست محل استقرار اتحادیه شهرستانعنه که در هاي صنفی مشتکیواحد

پس نه مهلت ده روزه قانونی مهلـت مناسـبی اسـت و نـه رویـه بررسـی       . ی را بپردازندهووجنفی، هاي صتشکل

اصـالً ضـمانت   . مشکل دیگري که وجود دارد، بحث ضمانت اجـرا اسـت  . یافت هزینه کارشناسیشکایت بدون در

 . مدار هستند گرچه ما اعتقاد داریم که غالب واحدهاي صنفی ما قانون. اجراها مناسب نیست

 .توان در مباحث آموزشی لحاظ کرداین را می. یکی از مباحث بسیار مهم اخالق صنفی است :خزلی

را هـم بـراي ایـن جلسـه مطالعـه       1382بحثی را من در اینجا یادداشت کردم و البته قانون مصوب  :شکوهیان

، تغییري علمی و کارآمد بوده است یا خیـر؟  1392سوال این است که آیا تغییر مفاد فصل هشتم در سال . کردم



 
 

 »اتاق اصناف شهرستان شمیراناتاقتصادي  -هاي حقوقیسلسله نشست«

 )ظام صنفیبررسی کارآمدي فصل هشتم قانون ن: (جلسه چهارم

 05/07/1397 مورخ

آنچـه  . ي اقتصادي بازگردمهافرمایشات جناب آقاي خزلی من را واداشت تا به یک مرحله قبل از ورود به تحلیل

اگـر  . به عقیده من بازار را هنوز استوار نگه داشته است، بحث اخالق صنفی است که کماکان بـاقی مانـده اسـت   

اي است که انسان اقتصادي هاي اخالقی وجود نداشته باشد، قوانین و فضاي موجود به گونههمین مقدار از ارزش

تواند از انواع و اقسام راهکارها براي افـزایش سـود خـود    خود است، می سازي سود و منفعتکه به دنبال بیشینه

: در بحث ضمانت اجراها در حقوق کیفري، دو معیار داریم. اما به مباحث حقوق و اقتصاد ورود کنیم. استفاده کند

ـ   . شدت و حتمیت ه حتمیت آن است که اگر تخلفی صورت گرفت، حتماً فرآیند رسیدگی تا پایان طـی شـود و ب

این . بوده است، ما خأل داریم 1392اما در بحث شدت، که مبناي تغییر قانون در سال . ضمانت اجرا منتهی شود

شدت چطور باید تعیین شود؟ چرا باید در جایی بگوییم که متخلف به دو برابر مبلغ گرانفروشی محکـوم شـود؟   

طور باید تعیین شود؟ این یک قاعـده و فرمـول   چرا نباید بگوییم چهار برابر؟ چرا هشت برابر نباشد؟ این عدد چ

باید دست بگذاریم بر سودي کـه شـخص از   . کننده را جدا کنیمهاي وارده به مصرفباید خسارت. اقتصادي دارد

کسـی کـه ده بـار    . آمارهاي سازمان تعزیرات باید پشتوانه وضع این قاعـده شـود  . تخلف خود بدست آورده است

در . تخلف او کشف شده و بنا است محکوم شود، باید حداقل به ده برابر محکوم شـود تخلف کرده و تنها یک بار 

کنم، اگر یک نفـر  تواند نزد خود محاسبه کند که من پنجاه مورد تخلف میحال حاضر، واحد صنفی متخلف می

ود هم نهایتـاً  اگر مصالحه نش. کنمهم در این میان شکایت کند، با دادن مبلغی خسارت به او، با وي مصالحه می

 . زا استاین مبناي اقتصادي، تخلف. شودحکمی ناچیز در تعزیرات علیه او صادر می

تواند دقیقاً در همان در حالی که او می. پلمب واحد او است ،از سوي دیگر، نهایت برخورد با واحد صنفی متخلف

هاي تکمیلـی بـراي او در   شبیه به مجازات چیزيبنابراین، باید . مکان یا مکانی دیگر، مجدداً پروانه کسب بگیرد

رسـد را بـراي مـدتی از فعالیـت در آن حـوزه      گذار واحد متخلفی که به حد ابطال پروانه مـی نظر گرفت و قانون

مشکل دیگر آن است که ما با واحدي صنفی که در روز معامالت محدودي دارد، یک نـوع برخـورد   . محروم کند

لذا باید تفاوت در حجـم معـامالت ایـن    . اران معامله دارد هم همین رفتار را داریمداریم؛ با واحدي که در روز هز

 . واحدها هم در نظر گرفته شود

اگـر  . اگر مصداق اخالل در رقابت باشـد، بحثـی دیگـر اسـت    . آقاي شکوهیان؛ چند نکته وجود دارد :کمرخانی

االرض تواند کار بـه افسـاد فـی   دي حتی میدر اخالل اقتصا. اخالل در نظام اقتصادي باشد هم بحثی دیگر است

 .برسد
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تفاوت بین واحدي که در روز . در همین مثالی که ذکر کردم. عرض بنده ناظر بر مسئله دیگري است :شکوهیان

دهد و حجم مـراودات مـالی او بـاالتر اسـت، بایـد در      صد معامله دارد و واحدي که در روز هزار معامله انجام می

نه در سطح کالن وارد شـویم و نـه در بحـث    . به عنوان مثال، همین فروش خودکار .حاظ شودها لتعیین جریمه

 1000در جایی کم رفت و آمد فعالیت دارد؛ این خودکار را به جاي  فروشنده لوازم التحریریک . اخالل در رقابت

. فروشـد تبر، بدین نحو میلوازم التحریر بسیار بزرگ و معفروشنده فروشد؛ همین را یک تومان می 2000تومان، 

ها در قانون، کمینـه و  یا باید این تفاوت در میزان فروش و گرانفروشی در قانون لحاظ شود و یا باید براي جریمه

تشدید و تخفیف هم باید در . بیشینه قرار داده شود؛ مشابه کاري که در قانون مجازات اسالمی اتفاق افتاده است

 . ها لحاظ شودجریمه

دفتـر امالکـی   . آقاي شکوهیان؛ همین اتفاقی که فرمودید را تا به حال، از این زاویه نگـاه نکـرده بـودم    :قاسمی

کنـد و  خوانیم، فوراً حضور پیـدا مـی  شود و او را فرامیگیرد، تا از او شکایت میداریم که مدام کمیسیون باال می

گذارد که شکایتی طـرح  یه است؛ چون نمیاز نظر خودش هم بهترین عضو اتحاد. کندرضایت شاکی را جلب می

 . کندشود و فوراً رضایت شاکی را جلب می

انـد  کنند و سعی کردهبازرسان ما در ادامه بحث آقاي شکوهیان، یک ضریب فروش را لحاظ می :طاهرمحمدي

 . که در عمل این مشکل را حل کنند

 . تکلیف شوددرست است؛ اما این موضوع باید در قانون هم تعیین  :شکوهیان

چون آنها به بازرسان ما تبیـین  . هاي تعزیرات دیده شده باشدشاید این موضوع در دستورالعمل :طاهرمحمدي

شدیم، به ایـن  اما در جلساتی که ما در خصوص اصالح قانون، در دبیرخانه هیأت عالی نظارت حاضر می. اندکرده

ما پیشنهاد تشـکیل  . صنفی فاقد پروانه بازدارنده نیستنتیجه رسیدیم که ضمانت اجراهاي برخورد با واحدهاي 

به عنوان مثال، جریمه . اینکه در آنجا جریمه کنند. هاهاي اصناف را دادیم؛ مثل شهرداريواحد اجراییات در اتاق

 . هزار تومانی براي واحدهاي فاقد پروانه 500

 500. سد در تمامی موارد بازدارنده نباشدربازدارندگی این موضوع هم محل بحث است و به نظر می :شکوهیان

طلبـد؛ یـا بـر    در اینجا، حل موضوع، جزاي نقدي روزانه را می. روز مغازه من باشد 2هزار تومان شاید سودآوري 

 . اساس حجم فروشی که منطقاً در بازه زمانی فعالیت بدون پروانه، قابل تحصیل بوده است
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هایی را که پرداخت در حال حاضر، واحدهاي صنفی، جریمه. عرض کنم اي را بایدآقاي شکوهیان؛ نکته :رهایی

هاي واحد صنفی را هم افزایش تواند هزینهها میافزایش جریمه. کنندهاي خود اضافه میکنند را روي هزینهمی

 . شودکننده سوق داده میدهد و این بار، به سمت مصرف

شته شده با دید اقتصادي چپ نو کامالً ،قانون هشتمفصل م، کردشب گذشته که قانون را بررسی می :شکوهیان

بر قانون حاکم  فضاي اقتصادي بستهین کند، اعالم موجودي شود؛ پس، ضوابط را تعی کند،ابالغ  است؛ وزارتخانه

ز االن مبنایی براي اقتصاد با. حرکت کنیم اقتصاد بسته باید شروع کنیم به سمت اقتصاد بازالبته از فضاي . است

. به چاپ هم رسیده است؛ در خصـوص تحلیـل اقتصـادي مسـئولیت    . ما پیرامون این مباحث کار کردیم .نداریم

اینکه قاعده ما براي برخورد چه باشد؟ آیا مصالحه ترجیح دارد یا خیر؟ اینکه آیا ارفاق و تخفیـف وجـود داشـته    

سال  50در کشورهایی مانند آمریکا قریب به  .اندها به طریق علمی مورد بحث قرار گرفتهباشد یا خیر؟ همه این

ما هم داریـم ذره ذره ایـن ادبیـات را در نظـام     . شودمطالعه دقیق و منسجم علمی بر روي این موضوع انجام می

 .    کنیمحقوقی ایران وارد می

یـن نگـاه   فضاي اقتصـاد را دولتـی کردنـد و بـا ا    . مردان هم بوده استاین مبناي دولتآقاي شکوهیان؛  :خزلی

 . تدوین شده است

هاي تکمیلی که فرمودید هم نکته بسیار مهمی است که مغفـول  آقاي شکوهیان؛ بحث مجازات: طاهرمحمدي

نامـه  در آیـین . توان بر موضوع ابطال پروانه کسب تمرکز کرددر جایی که جریمه جوابگو نیست؛ می. مانده است

 . بینی ابطال پروانه کسب شده بودهم پیش) 28(

نامه بایـد  چون آیین. قانون نظام صنفی داریم؛ اما این خالف قانون است) 28(نامه ماده بله، در آیین :شکوهیان

 . تواند به تعطیلی دائم هم بپردازدناظر بر تعطیلی موقت باشد و نمی

، آیـا بـه نظـر شـما دوسـتان     . عنوان دیگري از مباحث هم باقی مانـده اسـت  . بله، درست است :طاهرمحمدي

 بینی نشده باشد؟   عناوینی وجود دارد که در قانون پیش

را تخلفـی  به نظر، مشکلی که در قانون نظام صنفی وجود دارد این است که ما فقط تخلـف صـنفی    :شکوهیان

 هاي صـنفی اما گاهی موضوع، ناظر بـر واحـد  . کننده طرف دیگردیدیم که واحد صنفی یک طرف است و مصرف

هـایی  هاي کلی اصل چهل و چهارم قانون نظام صـنفی ظرافـت  قانون اجراي سیاست) 50(در ماده . مجاور است
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عرضه جزئی را بـا ذکـر   این ماده، . وجود دارد و باعث شده است که اشتباهاتی در تفسیر این مقررات شکل گیرد

ه واحـدهاي  پس، مشکل این است که واحدهایی که دارند ب. فروش محدود کرده استپرانتزي تفسیري، به خرده

قـانون را مطالعـه   ) 70(مـاده  . العاده، باید جریمه شـوند کنند، خصوصاً در بحث فروش فوقمجاور لطمه وارد می

اینجا اگر عبارت خریدار را . آورده است جبران خسارت از خریدار. مشروح مذاکرات آن را هم مطالعه کردم. کردم

مشروح مـذاکرات اگـر مطالعـه شـود،     . کردیمهم حمل می کرد، ما مقرره را بر واحدهاي صنفی متضررذکر نمی

 . گذار استدر حالی که این امر، اشتباه قانون. اندشود که عالماً لفظ خریدار را آوردهمعلوم می

چـه لزومـی   . هاي خود بررسی کند؛ باب مسئولیت مدنی را هم داریمتواند در کمیسیوناتحادیه می :کمرخانی

انگاري شود؛ اگر ثابت شود که موجب فروشی تخلفانگاري هم شود؟ اوالً نباید ارزانتخلفدارد که این اختالفات 

 . توان ورود کرداخالل در بازار است، آنجا می

هشتم آوردیم؟ تقلب مصداق بـارز خیـارات   فروشی را در قالب فصل چرا گران. من اینجا سوالی دارم :شکوهیان

شد فرد را به دادگستري ارجاع انگاري کردیم؟ میما این موارد را تخلف پس چرا .مدنی مانند تدلیس است ننوقا

به نظر من، اگر ما رقابت منصفانه را به عنوان یک ارزش در بازار بپذیریم، باید بـا کسـی کـه ایـن ارزش را     . کرد

ها ببیند اريانگکند، باید از مجموعه تخلفمی وقتی شخصی فصل هشتم قانون را باز. کند، برخورد کردنقض می

گذار ما قانون را با نگاه اقتصادي این را هم باید مجدداً اشاره کنم که قانون که در بازار ما چه چیزي ارزش است؟

 . چپ نوشته است و این هم مؤید همان استدالل سابق بنده است

چهـارم را هـم   هاي کلی اصل چهـل و  اما باید قانون اجراي سیاست. من با مباحث شما موافقم: طاهرمحمدي

 . داندچون در آنجا ارزان فروشی را در سطح خرد، از جمله موارد اخالل در رقابت نمی. مدنظر قرار دهیم

اول باید این موضوعات شناسایی شـود و  . بحث من این است که دولت به این موضوعات آگاه نیست :کمرخانی

هـاي  ی مغفـول مانـده اسـت، شناسـایی عـرف     هاي صنفیکی از مباحثی که در تشکل. سپس به دولت ارائه شود

ها وظایف دولت از کجا باید بداند که در کدام رسته، چه مسائلی عرف است؟ متأسفانه، اتحادیه. تجاري بوده است

  . دهندذاتی خود را انجام نمی

لیف تکـا سـري   یـک  دوش اتحادیه گذاشتیم که براي اعضاي خود فرصتی ندارنـد و  را بربارهایی ما  :شکوهیان

  .انتظار داریم دهیم و متقابالًاي هم نمیتیم؛ بودجهنها گذاشدولت را بدون اینکه مبناي آن را بدانیم برعهده آ
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اوالً؛ وزارتخانه باید شرایط و ضوابط مقرر را به دقت . توان از این جلسه برداشت کردنکاتی را می :طاهرمحمدي

    اي کـه  نتیجـه  ،تخلفـات صـنفی   بحـث هـاي وزارتخانـه در   سیاستدر حوزه  ثانیاً؛. تعیین کند و امور شفاف شود

به یک مجموعه واگذار کند و امر بازرسی را گیري کند و وزارتخانه باید تصمیم این است که توان برداشت کردمی

، باید به بازرسـین  هاي خرد، چه فروشگاهاي، چه زنجیرهچه بزرگ ،چه مجازيرا در هر واحدي، بازرسی اصناف 

 اي دارید؟ ها نکتهآیا در خصوص تدوین سیاست. هاي صنفی واگذار کنداتاق اصناف و اتحادیه

یک موقع . و دائماً مبناي آن در حال تحول است گذاري معلق استها، بحث قیمتدر تدوین سیاست :شکوهیان

ما . اي تأثیر داردعدیده گوییم درج نکنند؛ این موضوع بر تخلفات صنفیبار می قیمت درج کنند و یک گوییممی

  توانـد دقـت کنـد کـه ضـوابط      چقدر تعزیرات نظارت دارد و می. در علم حقوق، بحث قبح عقاب بالبیان را داریم

هاي شما کنیم که نرخهاي مردانه ابالغ میگذاري رعایت شده است یا خیر؟ به عنوان مثال، امروز به آرایشگاهنرخ

این واحد، با توجه به اینکه تا . شودآید و نرخ تعیین میفردا بخشنامه دیگري می. آزاد و تابع عرضه و تقاضا است

 . کنیمداده، داریم نظام دخل و خرج او را مختل میامروز داشته بصورت آزاد قیمت می

 گذاري کنیم یا نکنیم؟ نظر شما چیست؟ آیا باید قیمت :فقیهی

مـا  . کندبینی میو تحول دائمی ضوابط، فضا را غیرقابل پیش بحث اولیه من این است که این تغییر :شکوهیان

ها، گذاري که در جلسه گذشته داشتیم، نتیجه بر این بود که با توجه به شرایط فعلی و زیرساختدر بحث قیمت

نتیجه این است که در حـال حاضـر بایـد    . نگاه ما آزادسازي قیمت است؛ اما در حال حاضر چنین امکانی نداریم

گذاري را بصورت پررنگ داشته باشیم؛ به خاطر دارم کـه آقـاي امینیـان یـک استداللشـان جلـوگیري از       قیمت

گذاري را در حال حاضـر داشـت، امـا سـاختارها و راهکارهـایی      قیمت دپس، بای. درگمی واحدهاي صنفی بودسر

 کـه وزارتخانـه در بحـث     یعنـی، هـر تصـمیمی   . به سمت آزادسازي رویـم وجود دارد که باید آن را پیاده کرد تا 

  . کند، باید این توجیه پشت آن باشد که این امر در راستاي آزادسازي قیمت استگذاري اتخاذ میقیمت

االن کـاالیی را  . گذاري بشود؛ با توجه بـه شـرایط روز کشـور   االن شما به این نتیجه رسیدید که قیمت :فقیهی

هـا بـه چـه    نحوه کنترل و نظارت ایـن قیمـت  . شودر عرضه مینشان دهید که قیمت آن همانی باشد که در بازا

 صورت است؟ 
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اشـکال کـار از   . جناب آقاي فقیهی؛ فرمایشات شما کامالً درست اسـت؛ اصـالً در آن بحثـی نیسـت     :شکوهیان

اولین طرحی را که ما به آقـاي سـینکی   . خواهم بر روي پیشنهاد شما دست بگذارمبازهم می. مرحله تولید است

کننده، انجمن دارد و شق مربوط به حمایت از حقوق مصرف. م، این بوده که سازمان حمایت باید تجزیه شوددادی

 . گذاري و ضوابط آن از سوي این مراجع متعدد رها شده استدر واقع قیمت. نیازي به این تشکیالت ندارد

تولید و توزیع را ساماندهی و اصالح  گذاري، فرآیند تأمین،پیشنهاد ما این است که دولت به جاي قیمت :فقیهی

اگر این نظام اصالح شود، بسیاري از . یا تأمین کننده داخلی است و یا خارجی: در تأمین دو شق وجود دارد. کند

گـذاري تـرس و واهمـه دارم کـه مـا بـه اوضـاع        من به شدت از قیمت. شودگذاري حل میمشکالت بحث قیمت

وقتی توان نظارت بر تأمین . نظارت را به عنوان مثال باید از چابهار شروع کنیمما بحث . اقتصادي سابق بازگردیم

گـذاري دسـتوري جـواب    قیمت. کاال نباشد، معنی ندارد که در سطح خرد و با آخرین حلقه زنجیره برخورد شود

بایـد در یـک سـند    مـا  . تولید و توزیع را شفاف کنیم و در اختیار عموم بگذاریم ،مینما باید فرآیند تأ. دهدنمی

 . راهبردي کشوري این کار را انجام دهیم

کـنم و در  بسیار سپاسگزارم از حضور دوستان گرانقدر در این جلسه؛ ختم جلسه را اعـالم مـی   :طاهرمحمدي

 : توان نتایج حاصل از جلسه را به شرح ذیل ذکر کردپایان می

 از تداخل وظایف؛ ضرورت وحدت مراجع نظارتی جهت پاسخگویی بهتر و جلوگیري *

 ضرورت استفاده از ابزارهاي نوین در فرآیند کشف و رسیدگی به تخلفات؛ *

 هاي اصناف از بازوي اجرایی دولت به مرجعی حمایتی؛ها و اتاقضرورت تغییر کارکرد اتحادیه*

هـا و آمارهـاي سـازمان تعزیـرات     بینی ضمانت اجراهاي قانونی بر اساس یافتهضرورت پیش*

 نظران حقوق و اقتصاد؛ هاي علمی صاحبو دیدگاهحکومتی 

 انگاري اقدامات ضدرقابتی در سطح بازارهاي محلی و خرد؛ ضرورت تخلف*

هاي و تولید و توجه به حلقهگذاري از سطح تأمین ضرورت پیگیري تخلفات مربوط به حوزه قیمت*

 . ابتدایی

 


