
 مرکز آموزش و مطالعات حقوقی و اقتصادي اتاق اصناف شهرستان شمیرانات                   

 » کمیته حقوق مالکیت فکري«نشست                    

 »ايهاي زنجیرهتحلیل حقوقی و اقتصادي مقررات ناظر بر فعالیت فروشگاه«: با موضوع                    

 11/07/1398: مورخ                

۱ 
 

   

 : حاضرین در جلسه

 ) رییس اتاق اصناف شهرستان شمیرانات و عضو هیأت رییسه اتاق اصناف ایران(حسین طاهرمحمدي * 

  )ناریا فانصا قاتا تسایر هزوح لک ریدم( یمارص ناملس *

  )ناریا فانصا قاتا تراظن و یسرزاب تنواعم تسرپرس( شنمکین مانهب *

 )ياهریجنز ياههاگشورف يروشک هیداحتا یقوقح رواشم( يرون یلعدمحم *

ـ را سانشراک-ياهریجنز ياههاگشورف يروشک هیداحتا یقوقح رواشم( یناخرمک مایا * ـ ح دش ـ ت قوق  ،يراج

 )یتشهبدیهش هاگشناد یمومع قوقح يرتکد رگشهوژپ و یللملا نیب ،يداصتقا

  )تاناریمش ناتسرهش كالما نیرواشم فنص هیداحتا سییر( یمساق اضردمحم *

 -شـمیرانات رییس مرکز آموزش و مطالعات حقوقی و اقتصادي اتاق اصناف شهرستان (سیدعلیرضا شکوهیان * 

 )کارشناس ارشد حقوق اقتصادي و پژوهشگر دکتري حقوق خصوصی دانشگاه شهیدبهشتی

 )مالکیت فکري دانشگاه قمپژوهشگر کارشناسی ارشد حقوق (مقدم عارفه محمدي* 

 ) پژوهشگر کارشناسی ارشد حقوق مالکیت فکري دانشگاه قم(زینب سرانجام *

 )پژوهشگر کارشناسی ارشد حقوق مالکیت فکري دانشگاه قم(مرضیه شهرستانی * 

 )مق هاگشناد يرکف تیکلام قوقح دشرا سانشراک( يردیح نیگن *

  )مق هاگشناد يرکف تیکلام قوقح دشرا یسانشراک رگشهوژپ( يریما هرهز *

 )پژوهشگر کارشناسی ارشد حقوق مالکیت فکري دانشگاه قم(مینا پورسعیدي * 

 

 

  



 مرکز آموزش و مطالعات حقوقی و اقتصادي اتاق اصناف شهرستان شمیرانات                   

 » کمیته حقوق مالکیت فکري«نشست                    

 »ايهاي زنجیرهتحلیل حقوقی و اقتصادي مقررات ناظر بر فعالیت فروشگاه«: با موضوع                    

 11/07/1398: مورخ                

۲ 
 

 

اي کـه در  عرض سالم و احترام دارم خدمت شما سروران معزز که دعوت ما را پذیرفتید و در جلسه :طاهرمحمدي

کنم خدمت صدیق معزز جناب خیرمقدم عرض می. بحث فرانشیز براي دومین مرتبه تشکیل شد، شرف حضور دارید

اب آقاي کمرخانی مشاور محترم اي؛ برادر عزیزم جنهاي زنجیرهآقاي نوري نماینده محترم اتحادیه کشوري فروشگاه

هاي ایشان در حوزه حقوق اقتصادي مندي از مشورتاي که ما هم افتخار بهرههاي زنجیرهاتحادیه کشوري فروشگاه

منش، سرپرست محترم معاونت بازرسی و نظارت اتـاق اصـناف   دوست ارجمند و گرانمایه جناب آقاي نیک. را داریم

ي صرامی بزرگوار مدیر حوزه ریاست اتاق اصناف ایران و شما فرهیختگان و اعضـاي  ایران؛ صدیق گرانقدر جناب آقا

 . محترم کمیته حقوق مالکیت فکري مرکز آموزش اتاق

طور که استحضار دارید، در جلسه قبل با حضـور جنـاب آقـاي دکتـر رهبـري، عضـو هیـأت علمـی دانشـگاه          همان

بنا بر . مباحث خوبی مطرح شد. هاي دقیقی داشتیمشیز بحثشهیدبهشتی، ما روي مباحث حقوقی قراردادهاي فران

اي کارشناسی را با اعالمی که در دعوتنامه جلسه اول بدان اشاره شده بود، تصمیم بر آن شد که امروز مجدداً جلسه

د در قانون برنامه ذکـر شـده اسـت کـه بایـ     . اي برگزار کنیمهاي زنجیرهحضور نمایندگان اتحادیه کشوري فروشگاه

 10امروزه فضا و شرایط عرضـه و تقاضـا بـا    . اي توسعه پیدا کنند و حتماً باید این اتفاق بیافتدهاي زنجیرهفروشگاه

ما بایـد از ایـن   . هایی مثبت و منفی داردتکنولوژي دستاوردهایی دارد که جنبه. هایی داشته استسال پیش تفاوت

. اي را پیگیري کنیمهاي سنتی و مجازي و زنجیرهافزایی فروشگاهما باید هم. ها به نفع اصناف استفاده کنیمفرصت

 . لذا به دنبال نفی کردن هیچ کدام نیستیم

ها، پیشنهادات خوبی به سراسر کشور ارائه کنیم که بتواند در حوزه اجرا مورد استفاده امیدواریم در قالب این نشست

توانـد  شود؛ بلکـه مـی  نمی... ها و ها و کتابنامهمحدود به پایان اعتقاد ما این است که این مباحث، صرفاً. قرار گیرد

کنم تا وارد اطاله کالم نمی. اي ارائه نمایداي و غیرزنجیرههاي زنجیرهرهنمودهاي خوبی را به فعالین حوزه فروشگاه

 . از آقاي شکوهیان خواهشمندم زمان بندي و برنامه جلسه را مطرح نمایند. مباحث جلسه شویم

اي داخلی را قبل ما جلسه. ضمن عرض سالم و احترام خدمت دوستان ارجمند. بسم اهللا الرحمن الرحیم :شکوهیان

هاي این حـوزه  از این جلسه داشتیم و مبانی صنفی یا همان مقررات حوزه نظام صنفی را با دوستان مطرح و چالش

به عقیده من اطالعات جمع . الکیت فکري تسلط دارنددوستان به خوبی بر مبانی قوانین و مقررات م. را مرور کردیم

در جلسه گذشته با حضور جناب آقاي دکتر رهبري . هاي بسیار خوبی به سراسر کشور باشدکننده ایدهتواند ارائهمی
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البتـه بـه بحـث قـانون نظـام      . اند، مباحثی مطرح و کلیاتی طرح شدکه در حوزه مالکیت فکري بسیار شناخته شده

طور خاص پرداخته نشد و صرفاً مبانی حقوق مالکیت فکري مورد بررسی قرار گرفـت تـا بـا ذات قـرارداد      صنفی به

یعنی مواردي کـه اگـر در آن قـرارداد رعایـت نشـده      . هاي ذاتی این قرارداد تحلیل شدفرانشیز آشنا شویم و ویژگی

محتواي ایـن جلسـه   . ي سایت قرار گرفتمحتواي جلسه پیشین بر رو. باشد، ذات آن قرارداد زیر سوال خواهد رفت

 . نیز پیاده خواهد شد و روي سایت قرار خواهد گرفت

یکی از مسائلی که ما همواره دغدغه آن را داشـتیم و نگـاهی منفـی در خصـوص آن در کشـور حـاکم بـود، بحـث         

ضـوع، دالیلـی دارد کـه    این مو. البته، هنوز هم نگاهی منفی در این خصوص وجود دارد. اي بودهاي زنجیرهفروشگاه

هـاي  مقرراتی که در این خصوص نگارش شده است، بیشتر با نگاه تفکیک و تمایز میـان فروشـگاه  . قابل توجه است

همین اختالف بین مقررات موجود در این حوزه باعـث شـده اسـت تـا     . اي تدوین شده استاي و غیرزنجیرهزنجیره

البته منظور از یکسان این نیست که مشابهت کامل (مقررات یکسانی  بیشتر به اختالفات موجود دامن زده شود؛ اگر

وکار وجود دارد، اختالفی یکسان یعنی اینکه اگر اختالفی بین مقررات مربوط به این دو نوع کسب. وجود داشته باشد

آمیز شکل یضشد، این نگاه تبعوکار حاکم میبر فعالیت این دو نوع کسب) باشد که مربوط به ذات آن فعالیت است

چون به این موضوع توجه نشده است، باعث شده که بسیاري از مشکالت و اختالفات در این حوزه شکل . گرفتنمی

 . گیرند

قانون نظام صنفی تمرکز  86اما در خصوص زمان بندي جلسه، نظر بر این است که ما در شروع بحث، بر روي ماده 

 86، ماده کنیدمی طور که مالحظههمان. تواند محل نقد قرار گیردندازه میاینکه نحوه تدوین این ماده تا چه ا. کنیم

اي متنوع از کاالها و خدمات مورد نیاز عموم را در یـک  هاي بزرگ چندمنظوره که مجموعهفروشگاه« :داردبیان می

تجـاري واحـد کـه    اي تحت مدیریت متمرکـز و بـا نـام    هاي بزرگ زنجیرهنمایند و فروشگاهمکان مناسب عرضه می

باشند و بایـد حـداقل عضـو    کنند، مشمول این قانون میحداقل در دو فروشگاه به عرضه کاال و خدمات مبادرت می

 . »ربط باشند و پروانه کسب دریافت نمایندهاي صنفی ذيیکی از اتحادیه

بگذریم چون موضوع بحث  هاي چندمنظورهاز جمله اول آن در خصوص فروشگاه :در این ماده چند نکته وجود دارد

نام تجـاري واحـد و مقصـود از آن    همچنین، . بحث مدیریت متمرکز و مفهوم این شرط است ،اولین نکته. ما نیست

بحث دیگر عبـارت  . اینکه حداقل در دو فروشگاه ذکر شده که خود نکته مهمی است. قرار گیردمحل بحث تواند می

. تواند فقط کاال باشد یا ضروري است که هر دو با هـم ارائـه شـوند   می ات است و سوال اینجاست که آیاکاال و خدم
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ه آیا منظور این مقرره آن بوده است ک. ربط باشندهاي صنفی ذيه آمده حداقل عضو یکی از اتحادیهنکته بعدي اینک

شود دیه مستقل میاینکه در قالب اتحا کارها اقدام کنند یاوهاي موجود به ساماندهی این کسبفقط یکی از اتحادیه

اي، اثـر حقـوقی دارد یـا    هاي زنجیرهه آیا وصف بزرگ در توصیف فروشگاهنکته پایانی آنک. این فعالیت را سامان داد

توان مدنظر بوده است یا اینکه میخیر؟ وصف بزرگ را باید در چه چیزي تفسیر کرد؟ آیا بزرگ در معناي مساحت 

هـر یـک از   . شـویم با این رویکرد وارد بحث می. باشدهمخوانی بیشتري داشته  تحلیل دیگري ارائه داد که با اقتصاد

 . ستان که در این خصوص نکاتی دارند، ارائه فرماینددو

صحبت کردن در جمع دوستان هم دشوار است و هم . کنم از آقاي طاهرمحمدي و آقاي شکوهیانتشکر می :نوري

ـ     . کندبحث به همین جمع ارتباط پیدا می اساس د و بیشـتر  بیشتر دوستان در حـوزه مالکیـت فکـري مطالعـه دارن

. کنددوستان ارتباط پیدا می کارهاي نوین و مدرن با حوزه پژوهش و مطالعاتومباحث جلسه و فعالیت دیگر کسب

بـر اسـاس   . اسباب مالکیت در قانون مدنی آمده است. در ابتدا، در خصوص مالکیت فکري نکاتی را بیان خواهم کرد

، أخذ عقود و تعهدات احیاي اراضی موات و حیازت اشیاي مباحه، شود بهمالکیت حاصل میقانون مدنی،  140ده ما

پس این ثبت اختراع است که از طریـق آن  . یکی از اسباب تملک ثبت اختراع استدر حال حاضر، . به شفعه و ارث

 ه سبب مالکیت در اموال فکري چیست؟ لذا باید بررسی شود ک. دگیرل فکري ایجاد و تحت تملک قرار میما

بـه  قانون نظام صـنفی   86طور که آقاي شکوهیان قرائت کردند، در ماده اي، همانهاي زنجیرهدر بحث فروشگاهاما 

قانون وجـود دارد   اي در، مادهبه هر حال .وجود این ماده قانونی خود یک حسن است. چند ویژگی اشاره شده است

تر بوده ها کوچکآن روز مصادیق این فروشگاه. است یید قرار دادهمیت شناخته و مورد تأبه رس ها راکه این فروشگاه

 2 ذکـر  هـا مشـخص شـد کـه شـاید     بعدها در بررسی. کرده استفروشگاه کفایت می 2در و به عنوان مثال فعالیت 

، سهم شوده بررسی میر که امروزهر چقد. ها طبق قانون افزایش یابدمصلحت نبوده و باید سهم فروشگاه فروشگاه به

هـاي  حتـی فروشـگاه  . اندیشـی شـود  لذا این موضوع باید به طریقی چـاره  .روددرصد باالتر نمی 8ها از این فروشگاه

خواهند جلوتر روند و فعالیت ها میشود که چرا این فروشگاههستند و بعضاً فشارهایی وارد می اي تحت فشارزنجیره

 . در حالی که این ظرفیت را قانون ایجاد کرده است. خود را توسعه دهند

در . شود، تأثیري در واقع امر نخواهد داشتهاي جدید عرضه گرفته میها و روشها و نوآوريهرجا که جلوي فناوري

مسـائل دارد جهـانی   . رودبه سمت جهانی مـی  که از حالت ملی کندوز، مقررات دارد به سمتی حرکت میدنیاي امر

و استفاده از سیستم مادریـد  هاي مختلف انعقاد کنوانسیون. اق افتاده استشود و در حوزه مالکیت فکري این اتفمی
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وکار و ون، خود امري مثبت است و این کسباي در قانپس وجود چنین ماده. ین جهت دانستتوان تالشی در ارا می

اما در خصوص تعداد دو فروشگاه، تجربه نشان داده است که . به رسمیت شناخته است را ین روش بدنوع عرضه کاال

تـوان از جملـه ایـن    ه در یک شهرستان کوچک را چقدر میدو فروشگا. کندن تعداد خیلی به هدف ما کمکی نمیای

 . ها دانستفعالیت

نکتـه اینجـا   . آمده، چندان با وضعیت عملی آن انطباق نـدارد اي که در اقتصاد و قانون برنامه و دیگر قوانین آن ایده

بـراي  . شود تا تجربه کاري یا وضـعیتی را تنظـیم کنـد   قانون وضع می. از قانون جلوترند وکارهااست که غالباً کسب

یابـد و  قـانون مـدنی انعقـاد مـی     10بق ماده ها است که طاین قرارداد سال. چایز وارد شدیدمثال، شما به بحث فران

به اعتقاد مـا، قـانون آن   . ها بپردازدپس قانون باید به ساماندهی وضعیت این فعالیت. خالف نظم عمومی هم نیست

اینکه صرفاً در یک شهرستان هم این اتفاق بیافتـد و دو شـعبه   . کنددنبال آن بوده است را تأمین نمی هدفی که به

 5تـوان گفـت کـه حـداقل در     از طرفی هم نمی. شودها تأمین نمیتوسعه این فروشگاه وجود داشته باشد، نظر ما از

در ایـن مقطـع سـازگار    کار و هم با مصـالح کشـور   وکند براي کسبیت شود؛ زیرا هم دشواري ایجاد میاستان فعال

از توانـد کارسـ  تان فعال باشند و این پیشـنهاد مـی  ها حداقل در دو استوان گفت که باید این فروشگاهاما می. نیست

 . باشد

، بـا تجـارت امـروز سـازگار     محـدود شـود   اینکه صرفاً به داشتن کاال. بحث کاال و خدمات هم نکاتی را در خود دارد

بنابراین، . نیست؛ ممکن است بنا باشد تا کاالیی خارجی عرضه شود و خدمات پس از فروش آن هم قابل ارائه است

ز وصـف بـزرگ   ، ااشاره کردنـد طور که آقاي شکوهیان همان. شدشد که البته بدان اشاره یخدمات هم باید لحاظ م

تواند در داخل یک رونده است و نمیاساساً پیش. وکار بلندپرواز استاساساً این کسب. شودبودن هم تفسیرهایی می

ا از دهـم تـ  ر دوستان قرار میفرصت را در اختیار سای. این نکاتی بود که بصورت خالصه اشاره شد. مرز متوقف شود

 . تجربیات آنها استفاده کنیم

ت موضـوعی  به لحاظ حقوقی وقتی بنا اس. کنم خدمت دوستانسالم عرض می. اهللا الرحمن الرحیمبسم  :کمرخانی

کارانـه فقـط همـین    توان محافظـه می. تواند صورت پذیردمتنی میمتنی و یک نقد برونبررسی شود، یک نقد درون

بحث دیگر آن است که . بگوییم که هر چه داریم همین است و به دنبال اصالح آن نباشیمرا بررسی کرد و  86ماده 

حـال حاضـر، صـرفاً مـن نقـدهایی      در . این بحث دیگري است. قانون نظام صنفی را اصالح کنیم اًاین ماده یا اساس

-از واژهاوالً بعضـی  . داردهـایی  و چه بدي هاچه خوبی 86ماده . رائه خواهم کردرا ا 86متنی در خصوص ماده درون
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ایـن  . اي از کاال و خـدمات مجموعه: شد؛ مثالً اشاره شده استهایی که در این ماده آمده، زاید است و نباید ذکر می

آیا غیر از کاال و خدمت چیز دیگري براي فروش وجود دارد؟ اساسـاً ایـن وصـف، مفهـوم مخـالف      . اشاره، زاید است

. اوصافی زاید استاینکه تحت مدیریت متمرکز و نام تجاري واحد باشد هم . حذف است اوصافی که آمده قابل. ندارد

اي باید در دو اینکه فروشگاه زنجیره. عنا ندارداي باید به هر حال کیفیاتی داشته باشد و بدون آن مفروشگاه زنجیره

ایـن  . فی نباید وارد قانون شودو عر اصالً بحث اجرایی. باشد هم ایراد دارد؛ چون این مسئله هم عرفی است فروشگاه

گوید که من در وکار میکسب. وکار استتنها اثر این ماده، آزادي کسب. دتوانست به وزارتخانه واگذار شوموضوع می

ادي تجـارت  کـار و آز ودهید؟ لذا این وصف در آزادي کسـب ارم؛ چرا اجازه فعالیت به من نمیدو فروشگاه فعالیت د

مشـمول قـانون   . روشن اسـت . از سوي دیگر اشاره شده است که عضو حداقل یک اتحادیه باشد. ندکمفهوم پیدا می

ها توان اشاره کرد که این فروشگاهفقط می. د و عضو یک اتحادیه باشدنظام صنفی است و باید پروانه کسب أخذ کن

 . هم مشمول قانون نظام صنفی هستند و باید پروانه کسب بگیرند

هاي روشگاه بزرگ چندمنظوره و فروشگاهف: کشوري پیشنهاد دادیم که این ماده بدین نحو انشاء شود ما در اتحادیه

اي در نامـه گفت ما آییناي بود که میقبالً تبصره. پروانه کسب بگیرند باشند و بایداي مشمول این قانون میزنجیره

-اي هم مـی هاي زنجیرهنحوه نظارت بر فروشگاه. برگرددد نامه بایاین آیین. شتدر عمل هم دا. این خصوص داریم

هاي بزرگ چندمنظوره دقیق ما این است که حتی فروشگاه پیشنهاد. نامه مورد اشاره قرار گیردتواند در همین آیین

من یک فروشگاه . اي باشدهاي زنجیرهتواند یکی از انواع فروشگاهفروشگاه بزرگ چندمنظوره هم می. دهم حذف شو

 . تاي دارم که چند شعبه دارد؛ حال یکی از شعب من چندمنظوره اسزنجیره

. اي باشـد توانـد از اقسـام زنجیـره   لذا چندمنظوره هم مـی . یگر نیستنداي قسیم یکداساساً فروشگاه بزرگ و زنجیره

هـاي  اسـاً فروشـگاه  این است که اس 86ده تنها خوبی ما. اي باشد یا نباشدتواند زنجیرهاه چندمنظوره هم میفروشگ

طور که آقـاي نـوري   همان. م ریشه در قانون قبلی دارداي را به رسمیت شناخته است و البته همین مورد هزنجیره

گفته است که امکان دارد یک واحد چند نوع فعالیت انجام دهد، پس  3ماده  2از طرفی، تبصره . هم اشاره فرمودند

 .باید چند نوع هم پروانه کسب بگیرد

 10یعنی شما زیربناي کافی بـراي  . ج نوآوري قانون، همین تبصره است که در مکان ثابت، چند واحد فعال باشنداو

. اوج نوآوري این قانون سنتی این است. گیریدز آنها یک پروانه کسب جداگانه میبراي هر کدام ا. نوع فعالیت دارید

مـن  . جه باشدتواند بسیار جالب توخود می 86نابراین، ماده ب .العاده استدر اشاره قانون به این موضوع فوقهمین ق
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چـون اساسـاً نظـام صـنفی اتحادیـه را      . ام که بهتر است قانون نظام صنفی از نـو نوشـته شـود   همواره اعتقاد داشته

از یک سو، . این خالف اصل عدم تعارض منافع است. شهرستانی در نظر گرفته است و اصل را بر این قرار داده است

تا نهاد ناظر ما جدا و نهاد حمایتی باید این سازوکار را تغییر دهیم . اتحادیه باید نظارت کند و از طرف دیگر حمایت

بـا توجـه بـه    . معتقدم بناي قانون نظام صنفی و اینکه اصل بر اتحادیه شهرستانی باشد، اشـتباه اسـت  . ما جدا باشد

اتحادیـه   8000، ما االن آیدمعامالتی پایین  هايشود تا هزینهمینظریاتی که کاوز مطرح کرده است که بنگاه خلق 

 کنددارد به زور انتخابات برگزار می اند؟ در بسیاري از شهرها وزاتخانهاما چند اتحادیه فعال و زندهشهرستانی داریم؛ 

 ایـن موضـوع از  . کند و نصاب کافی مشارکت براي تشکیل اتحادیه وجود نـدارد چون کسی در انتخابات شرکت نمی

حـق  . ها هـم باشـی  عضو یکی از اتحادیه گیري بایدگوید وقتی پروانه کسب میگیرد؟ چون قانون میکجا ریشه می

اگر بنا است بر بـازار نظـارت شـود،     چرا باید اینطور باشد؟. نظارت کنیکه چه بشود؟ چون باید . عضویت هم بدهی

قـانون  . ها نقدهاي برون متنـی اسـت  این. پردازمند؟ مالیات را دارم میچرا باید واحدهاي صنفی هزینه آن را بپرداز

لذا من اعتقاد دارم که اصل بر اتحادیه . قوانین گذشته استاز ما یک اقتباس و ماترك غلط اضر حال حنظام صنفی 

 . هاي اصناف شهرستان واگذار شودنظارت هم باید به اتاق. نه نظارتکشوري است و فقط باید حمایت کند و 

کردند کـه مـاده قـانون    اشاره می. ، شرکت کردیماي که در دبیرخانه هیأت عالی نظارت برگزار شده بودما در جلسه

-اي فعلی هم فقط کاال میهاي زنجیرهبسیاري از فروشگاه. وصف زاید استما گفتیم این . کاال و خدمات: گفته است

این ماده آن اسـت کـه   لذا باز هم باید اشاره کنم که تنها فایده . این اوصاف زاید باید حذف شود. دهند و نه خدمت

بسیاري از مسـائل   در غیر این صورت، شوند؛وجود دارند و به رسمیت شناخته میاي هم یرههاي زنجگفته فروشگاه

 . اي داردنامهگرفته است که جایگاه و شأن آیین اجرایی در قانون مورد اشاره قرار

. لعـه کنیـد  مورد اقتصـاد را مطا  کتاب داستانی در. بیش از کاال توجه شود نوان نکته پایانی، باید به خدمات،اما به ع

-تولید کاال به حوزه. کندکند، بلکه خدمت ارائه می، دیگر کاال تولید نمیرسدگوید وقتی اقتصاد به شکوفایی میمی

غیر از کاالهاي اساسی . محور شود و از کاالمحوري فاصله بگیریماقتصاد ما باید خدمت. شودهاي پیرامونی واگذار می

عرضم را . کندع غذایی دنیا را آمریکا تولید میدرصد از صنای 40آمریکا در آن است که مثالً االن هژمونی . و بنیادین

 . قانون نظام صنفی 2هم نباشد؛ با اصالح در ماده  86توانست ماده دهم با این نکته که حتی میخاتمه می

هاي دوستان صحبتدر تکمیل . خدمت حضار محترم سالم و عرض ادب دارم. بسم اهللا الرحمن الرحیم :منشنیک

از . اندهاي بزرگ و چندمنظوره آمدهود؛ چون به جاي آن، فروشگاهباید حذف ش 3ماده  2باید اشاره کنم که تبصره 
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انـه  ها مجوز جداگعالیتباید بابت هر کدام از ف ،سوي دیگر، اگر من در یک مکان بخواهم چند فعالیت را انجام دهم

گونه تفسیر من این» عرضه کاال و خدمات«وصف  از طرفی در خصوص. است کارواین خود مخل فضاي کسب. بگیرم

گوید اگر جنسی کنندگان را داریم که میچون ما قانون حمایت از حقوق مصرفگذار حکیم، کنم که شاید قانونمی

ا شاید بـه ایـن   لذ. آن قانون 4در ماده . بخواهد از خارج از کشور وارد شود حتماً باید خدمات آن را هم ضمانت کند

اما اینکـه گفتـه شـود حتمـاً بایـد کـاال و       . دلیل گفته که منظور از آن همان بحث خدمات پس از فروش بوده است

هاي صـنفی بایـد   خصوص اینکه صرفاً یکی از اتحادیهدر . خدمات با هم ارائه شود، چندان تفسیر دقیقی نبوده است

شـمول قـانون    ها را ازها که این فروشگاهداشت با دیگر سازمان واهایی وجودپروانه کسب دهد، درست است؛ اما دع

ایـن فعالیـت، مبـادا آن را     گذار آمده تصریح کند که با توجه به جدید بودنقانون. دانستندنظام صنفی مستثنی می

-برداري میبه جاي پروانه کسب، پروانه بهره وزارت صمت خود در همان زمان. اي تحت نظر خود قرار دهدمجموعه

 . لذا همان را تصریح کرده تا اختالفی رخ ندهد. داد

ح است و گاهی هم در خصوص ارائه کاال و خدمات باید اشاره کنم که گاهی خدمات پس از فروش مطر :کمرخانی

صوص گذار در خکنم خدمتتان که وقتی قانونعرض می. کاالیی با آن همراه نیستشود که اساساً خدماتی ارائه می

تبادر ذهنی و عرفی هم واقعاً در اینجـا  . گیردند، مفاهیم اقتصادي را در نظر میکوزه تجارت و اقتصاد صحبت میح

ل کرده است و اگر لذا ایجاد مشک. شداین است که این وصف باید حذف می اعتقاد من. خدمات پس از فروش نیست

 . آوردشد، ابهامی بوجود نمیاصالً بیان نمی

گذار الفاظی که استفاده کرده در معانی عرفی آن نبـوده  آید در اینکه قانوندوستان برمی از ظاهر بحث :شکوهیان

در زمـان ریاسـت قبلـی    . اما من در خصوص کاال و خدمات در این ماده تفسیر متفاوتی دارم. است، اختالفی نیست

-هاي صنفی کشور شرکت مـی ت بر سازمانرخانه هیأت عالی نظاراتاق اصناف ایران ما در جلساتی که از طرف دبی

خواهید قاعده بگذارید؟ به قول فرمایش جناب آقاي نوري چه چیزي می کردیم، بحث جدي ما این بود که شما براي

. کنـد ري همـان روابـط موجـود را تنظـیم مـی     گذاچون قاعده. ها قاعده گذاشتنظر ما این بود که باید براي هست

-هیچ. ازار بودکارها به بودود کردن بازار و امکان ورود کسبگر نبود و بیشتر سعی در محممتأسفانه نگاه، نگاه تنظی

اي موسع تفسیر فقط نگاه این بود که یا حوزه. ودگاه بنا بر این نبود که ببینیم چه هست و بنا است چگونه تنظیم ش

-هی داریم که صرفاً کاال ارائه میفروشگاطور که ما همان. ر من در خصوص کاال و خدماتاما تفسی. شود و یا مضیق

اگـر غیـر از ایـن جملـه را     . کنـد اي ارائه میرفاً خدمات را بصورت زنجیرهکند، فروشگاهی هم خواهیم داشت که ص
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مجوز چه . کنیمیک فروشگاه مجوز فعالیت صادر می نکته مهم دیگر آن است که ما براي. بگوییم تبعیض خواهد بود

پـس ایـن   . توانم هم کاال و هم خـدمت را عرضـه کـنم   پس، من با گرفتن مجوز، می. خدمات و فعالیتی؟ عرضه کاال

امـا  . کار است که آیا هر دو را عرضه کند یا فقط کاال یا خـدمت ووزه اختیارات واحد صنفی و آن کسبموضوع در ح

جـنس   صرفاً به ارائه چند قلم آیا این موضوع از زمره تکالیف من هم هست؟ اگر من رسته عامی را انتخاب کردم اما

فروشی؟ آیا کسـی  االهاي مربوط به رسته خود را نمیتواند به من بگوید که چرا تمام کمبادرت کردم، آیا کسی می

کنی؟ مجوز، یعنی که چرا فقط کاال یا خدمت عرضه میتواند به من که مجوز عرضه کاال و خدمت را دارم بگوید می

نگـه  . ه کـنم خواهم اسـتفاد این اجازه در برخی موارد نمی اما از. اماین اجازه را گرفته پس من. ه کنیتوانی عرضمی

آیسیکی که تعریف شده، عرضه  کدهاي مجازي، اتفاقاً در حوزه فروشگاه. آینده کارم دروام براي توسعه کسبداشته

الی نظارت ارائه داده است، دبیرخانه هیأت عآیا االن با توجه به تفسیري که . است... انواع کاال، عرضه انواع خدمات و 

وت بینیم در آنجا نوع تفسیر متفاکنی؟ در حالی که ما میچرا فقط کاال عرضه می !گوییم که فروشگاه مجازيما می

 . این تفاوت در تفسیرها جاي سوال دارد. اندبوده و به نحو دیگري نظر داده

کردیم، حتی مباحثی شـد  خصوص قراردادهاي فرانشیز بحث می رما در جلسه با دکتر رهبري که د :طاهرمحمدي

از طرفی، در طرح اصالح . شودحقوق فرانشیزگیرنده چندان رعایت نمی شوند وطرفه تنظیم میکه این قراردادها یک

کـردیم،  زي که با آقاي دکتر رهبري بحث میرو. است شدهروي فعالیت در چند استان تمرکز بر قانون نظام صنفی 

این اول باید در صنف آزمون و . اي بزندلبداهه کسی نباید فروشگاه زنجیرهاز پیشنهادات ایشان این بود که فییکی ا

زیـادي رسـید و ثبـات     بعد که به تعداد. در آنجا خود را به اثبات برساند. چند شعبه بزند. بدهدپس خطاي خود را 

سـیس دو واحـد در زمـانی بسـیار کوتـاه، خـود را در قالـب        تأدر غیراینصورت، فرد به صرف . وداي شیافت، زنجیره

. اي داشـته باشـد  هاي غیرزنجیـره اي باید ساختار متفاوتی نسبت به فروشگاهچون زنجیره. کنداي معرفی میزنجیره

رسـید،  ا همان شکل ناقص آن به تصویب نمیب 86اگر همین ماده . بیاورم منش شاهد مثالینگرانی آقاي نیکبراي 

خش هـم  هاي پحتی خود شرکت. هاي پخش ساماندهی کنندها را در قالب شرکترفت که این فروشگاهم آن میبی

بینیم در رویه عملـی سـازوکاري مسـتقل    حال آنکه می. باید پروانه کسب بگیرند اند وبه لحاظ مبانی قانونی صنفی

 . اندپیدا کرده

مـا االن بایـد از   . ن ایام گذشته به جناب آقاي ممبینی ارسال کـردم اي را منامه. ید اشاره کنمبه نکته دیگري هم با

بنابراین، مـا  . ها واگذار کنیمت اتاق ایران را به اتاق شهرستانبعضی از اختیارا قانون نظام صنفی استفاده و 45ماده 
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تواند پارامتر مثبتـی بـراي   ها میامور به اتاق شهرستانتفویض . هاي همین قانون استفاده کنیمتوانیم از ظرفیتمی

هاي اصناف به عنوان شود و هم نقش اتاقتر انجام میاي دقیقهاي زنجیرههم نظارت بر فروشگاه. پیشبرد امور باشد

در خصوص اینکه اصل باید بر روي اتحادیـه کشـوري قـرار    . شودترین تشکل صنفی در آن شهرستان حفظ میعالی

 . اصالح شود، من نقد دارم و به اعتقاد من چنین تمرکزي امکان پذیر نیست گیرد و قانون نیز به همین ترتیب

سوادي دیجیتال بود و با توجه به در واقع بحث از بی. فقر دیجیتال تحت عنوان من در همایشی شرکت کردم :نوري

سوي دیگر، نباید  وژي ازبا آمدن تکنول. مطالبی که در همایش ارائه شد، عنوان همایش به درستی انتخاب نشده بود

امـا  . گیرنـد وکارهاي دیگـر شـکل مـی   روند و برخی کسبوکارها از بین میچون برخی کسب. نگران بیکاري باشیم

نکته دیگري کـه در  . تواند امور را مختل کندباشد و تغییر مسیر به یکباره می هاي این کار هم باید آمادهزیرساخت

شود قـانون  اساً تعارض منافع است که باعث میز منظر فلسفه حقوق، اسا. جلسه مطرح شد، بحث تعارض منافع بود

 . آید و تنظیم منافع موجودکند و قانون براي دفع مفسده میتعارض منافع مفسده ایجاد می. شودتصویب 

اساتید دانشگاه کمبریج این پژوهش را انجـام  . است در آمریکا هم تحلیلی دقیق در خصوص این موضوع انجام شده

گـذاري  نکته بعـدي آن اسـت کـه شـیوه قـانون     . پذیردفایده انجام می-ها بر اساس هزینهبسیاري از تحلیل. نداهداد

. اما من قدري با آقاي کمرخـانی مخـالفم  ... . گویند قانون باید جامع باشد، مانع باشد و آقاي کمرخانی می. چیست

اند تا نیاز به تفصیل بیشـتر  موانع و مشکالت موجب شدهمل برخی هرچند قانون باید مختصر نگارش شود، اما در ع

هرچند ما تعاریف بسیار مختصر و جامع و مانعی را در . تواند مفید باشددر برخی مواقع، توضیحات اضافی می. باشد

دانان در کنار هم به صین و حقوقگذاري هم باید متخصدر فرآیند قانون. قوانین خود داریم؛ خصوصاً در تعریف غصب

یا حتی در بخش تعاریف، نظر بر این است که فرد صنفی . قوانین ما، مقدمه توجیهی ندارند. تدوین مقررات بپردازند

لذا به ناچار باید قـدري بیشـتر در خصـوص برخـی مسـائل      . تبدیل به شخص صنفی شود و این عبارت مدرن شود

 . توضیح داد

سـپس وارد   اینکه باید فعالین صـنفی مـدتی فعالیـت کننـد و     وطاهرمحمدي  در خصوص این نکته آقاي :حیدري

توانـد  شـود، مـی  سوي اتاق اصناف انجام مـی هایی که از اي شوند، این نکته قابل ذکر است که آموزشحوزه زنجیره

ر شود د بازاتواند وارد صنفی آموزش داده شود که آیا میباید در این خصوص به واح. راهنماي واحدهاي صنفی باشد

توانـد در سـطح آمـوزش واحـدهاي     رسد که موضوع مـی به نظر می. راي بپردازد یا خیو به فعالیت در سطح زنجیره

-اي را هم شکل میهاي زنجیرههاي فرانشیز که اساس کار فروشگاهنکته دیگر آنکه در قرارداد. صنفی نیز حل شود
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عدي آن است که به جاي حذف بسیاري از کلمات که در جلسـه  نکته ب. دهند، باید کنترل کیفی وجود داشته باشد

این متنوع چه . مثل لفظ متنوع. عبارات مبهم دیگري هم وجود دارند. هم بدان اشاره شد، باید از آنها رفع ابهام شود

مناسب  دهد یا کاالها هم باید مختلف باشند؟ منظور از وصفک کاال با برندهاي مختلف معنی میتعریفی دارد؟ آیا ی

گوید مکان مناسب چیست؟ آیا مناسب در شهرهاي بـزرگ و کوچـک داراي معنـی واحـدي     در جایی که قانون می

است؟ آیا نباید این تعاریف با دقت بیشتري تعریف شوند؟ آیا نام تجاري مذکور در ماده، باید حتماً ثبـت شـود؟ یـا    

 . بدون ثبت هم می تواند مشمول مقررات این ماده باشد

اما در قـانون ایـن    ،در خصوص مکان مناسب ضوابط خاص داخلی اتحادیه به این موضوع پرداخته است :منشنیک

 . تعریف مبهم گذاشته شده است

شـما   .»حقیقـت قانونیـه  «بحثی داریم تحت عنـوان  . خانم فرمودند نام تجاري آیا باید ثبت شود یا خیر :کمرخانی

 .  نام تجاري از نظر ما این است. شناسیدثبت شده را به رسمیت میوید یعنی شنوقتی در قانون نام تجاري می

 . قانون ثبت اختراعات نیز به همین موضوع اشاره کرده است 50ماده . بله :محمدي مقدم

 . البته ما یک سري عالئم مشهور داریم که قابل ثبت نیستند :امیري

در الیحـه جدیـد قـانون تجـارت هـم      . ر عرفی نداردآن نامی که ثبت نشده تباد. آن بحث استثناء است :کمرخانی

شود، باید ابهامـات  نجا، با تفسیرهایی که از اصول میلذا در ای. موضوع ضرورت به ثبت رسیدن را تصریح کرده است

 نکته دیگر آنکه ما در بازار اوالً باید. خالف آن باید اثبات شود. نام تجاري یعنی نام ثبت شده. را از ذهن خارج کنید

یعنی فکر . کنیم خود دورمنش را از وم اینکه باید نگاه قیمومیتد. متعارف باشیم؛ یعنی عرف بازار را دقیقاً بشناسیم

تنظـیم  . کنند یعنی اینکه بازار باید تنظـیم شـود  اکثر تفاسیري که دوستان می. کنیمنکنیم که بازار را باید کنترل 

 . قاعده نگذاشتن بهتر استگاهی اوقات . کردن گاهی اوقات رها کردن است

مقدمتاً جا دارد که من هم تشکر کنم و تقدیر از اتاق اصناف شهرستان شمیرانات . بسم اهللا الرحمن الرحیم :صرامی

با توجه به مسئولیتی که در اتاق اصناف ایران دارم، اتاق اصنافی را در کشور . دار این اتفاقات مثبت هستندکه پرچم

دبیر هیأت رییسه اتاق فعالیت  شخص آقاي طاهرمحمدي هم که به عنوان. تی را برگزار نمایدنداریم که چنین جلسا

پیرو تأکیدات رییس محتـرم اتـاق اصـناف    . کنند و ان شاء اهللا خروجی این رویدادها منتج به اصالح قوانین شودمی

بحـث مصـداقی ایـن مـاده اگـر      در . ایران در جلسه حضور یافتم و بسیار خرسندم از اینکه در جمع دوستان هستم

بـه عنـوان   . بخواهم نظر خود را ارائه کنم، اینکه ایراداتی را بزرگواران اشاره فرمودند و من هم تا حدودي قبول دارم
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نظر شخصی من این است که به دلیل گستره خدمات، این حوزه بـاز گذاشـته شـده    . مثال، در بحث کاال و خدمات

توان در آینده جزو میچون هر نوع خدماتی را . اي صنفی دچار چالش خواهند شدهاست و در آینده اصناف و تشکل

اي شوند کـه در هـر حـوزه   شهرستان، با چالش بزرگی مواجه میهاي ما در ها قرار داد و قطعاً اتحادیهلیتهمین فعا

نفی را با مشکل مواجـه  ه نظام صاین موضوع آیند. اي کشوري از نوع خدمات ایجاد کنندتوانند اتحادیهیک عده می

 . کندمی

رادات باید به قانون احترام گذاشت اما ایرادات قـانون مشـهود اسـت و بایـد ایـن ایـ      . نقدي هم در این خصوص دارم

توانـد جامعـه   افتد و همـین موضـوع مـی   کشوري تجمع قدرت و ثروت اتفاق میهاي در بحث اتحادیه. برطرف شود

یاري از قوانین توسـط  تواند باعث شود که اعمال نفوذ صورت گیرد و بسنفوذ میاین . با مشکل مواجه کند صنفی را

هاي شهرستانی و کشوري را مورد من به خوبی سلسله مراتب اتحادیه گذار به اعتقادقانون. ها مصادره شونداین گروه

رییسه و با همکاري دیگـر  آقاي طاهرمحمدي که در این جلسه حضور دارند در جلسات هیأت . اشاره قرار داده است

هاي شخص آقـاي  از دغدغه. هاي تخصصی از هر صنفی هستنداعضا در حال پیگیري موضوعات در قالب کمیسیون

. بـه کـار خـود ادامـه دهـد      ها حتماً تشکیل شود با حضور اعضاي صنوفطاهرمحمدي هم هست که این کمیسیون

هر شهرستان و هر موقعیت جغرافیایی مهندسی خاص خـود  چون  ؛ها باید حضور داشته باشندنمایندگان شهرستان

شوند، در حالی شرایط صنوف مستقر در آن تشکیل میهاي کشوري معموالً با تمرکز روي پایتخت و اتحادیه. را دارد

 .رسید، جزو ایراداتی بود که به ذهن میاین موارد. شودها نادیده گرفته میخاص شهرستان که شرایط

ما دستورالعملی داریم تحـت   .کاتی که اشاره شد، جا دارد یک بار دیگر به بحث آموزش اشاره کنمدر ن :شکوهیان

آیین نامه ماده  14کار، موضوع ماده وتجارت و کسباحکام هاي آموزشی چگونگی برگزاري دورهعنوان دستورالعمل 

با توجه بـه اینکـه در اتـاق هـم     . ه دارمبه سهم خودم انتقادات بسیار زیادي به این آیین نام. قانون نظام صنفی 12

ها در دستورالعمل تعریـف شـده اسـت و    هبه طور خاص، یک سري دور. مسئولیت آموزش به بنده واگذار شده است

دوره تجارت الکترونیک، فقه . ها باید آموزش داده شوداي تمامی واحدهاي صنفی همین دورهگفته شده است که بر

به صالح نیست که مـا یـک سـري     این ... .وي انتظامی، کار و تأمین اجتماعی و وانین نیربازار، قانون نظام صنفی، ق

لکترونیـک نیـاز   ممکن است به عنوان مثال، یک واحد صنفی اساساً بـه تجـارت ا  . ها را بصورت عمومی بگذاریمدوره

کـه   خـاص مـدنظر داریـم    براي هر یک از صنوف به طـور هاي بسیار خوبی وجود دارد که ما هم دوره. نداشته باشد

. وجود نـدارد کسب نیاز صدور پروانه ، امکان آموزش آن به عنوان پیشمتأسفانه با توجه به فضاي دستورالعمل فعلی
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اي بجاي قـانون نظـام صـنفی،    هاي زنجیرهشد، اتحادیه کشوري فروشگاهکه اگر این دستورالعمل اصالح می موافقم

ساعت آموزش را به اعتقاد مـن اتحادیـه    24محتواي این . اي فرانشیز را بگذاردتوانست دوره آشنایی با قراردادهمی

 .باید تعریف کند و خودش این محتوا را پیشنهاد دهد

اینکه فرمودند کمیسیون تخصصی صنفی در اتاق اصناف ایران به جاي اتحادیه کشوري به فعالیت خـود   :کمرخانی

کمیسیون تخصصـی اتـاق اصـناف ایـران شخصـیت      . امکان پذیر نیستادامه دهد؛ اعتقاد من این است که این کار 

نظام صنفی یک ابزار است و تا زمانی خوب است کـه کارآمـد   . حقوقی مجزا ندارد و در هیچ جا هم حق امضا ندارد

ي هـا ما همین اولویت دادن بـه اتحادیـه   یکی از پیشنهادات. باشد؛ لذا باید در مواردي که کارایی ندارد، اصالح شود

 . کشوري است

فرمودند ایشان . من هم در پایان در خصوص یکی از نکاتی که آقاي کمرخانی فرمودند مطلبی را اشاره کنم :امیري

تواند در خانواده خیلی بهتر از بقیه میچرا؟ به عنوان مثال، پ. شود اتحادیه هم نظارت کند و هم حمایت کندکه نمی

 . از فرزندان خود حمایت کند و آنها را تحت نظارت خود هم داشته باشد

اي تخصصی به یید تا در جلسهبا توجه به اینکه این موضوع خود نیاز به بحث مستقلی دارد، اجازه بفرما :شکوهیان

اسـت و حتمـاً بـا حضـور     برانگیز این حوزه بسیار چالش. ن بپردازیمجایگاه و مبانی تشکیل اتحادیه و کارکردهاي آ

 . دوستان جلسه مستقلی به آن اختصاص خواهد یافت

. این ضوابط در گذشته به پیشنهاد اتاق اصناف ایران به تصویب رسیده اسـت . وارد بحث ضوابط خاص داخلی شویم

این  2ماده ر د. این ضوابط به موضوع خاصی اشاره ندارد 1ماده . کنیمضوابط خاص را هم نقد و تحلیل می مواد این

 . کاال و خدمات همگن و انواع کاال و خدمات: اندهاي صنفی مورد اشاره قرار گرفتهضوابط، عناوین رسته

 آن به عنوان مثال وجود دارد؟  3و  1چه تفاوتی بین بند . رات استبه اعتقاد من این ماده تکرار مکرّ :نیک منش

مـرز بـین   . تر اشاره شودد ذکر شود و دایره شمول آن صریحبن 2بند در  4شد این به نظر من هم می :پورسعیدي

 . این بندها چندان مشخص نیست

حیث  لذا از این. آید، این موارد ضوابط خاص داخلی اتحادیه استطور که از صدر این مقررات برمیهمان :کمرخانی

خاص مقررات و ضوابطی مورد اشاره  نویسی محل ایراد است؛ زیرا براي هر رسته به طورایراد دارد و این طرز ضوابط

 . این ایراد اول است. قرار نگرفته است
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اینکه اشاره شده اسـت همگـن و سـپس    . اي را اشاره کنمهاي تعیین شده نکتهدر خصوص رستهفقط  :شکوهیان

موارد   البته در خصوص اینکه ذکر این. آمده انواع کاال و خدمات، یعنی ممکن است دسته اخیر دیگر همگن نباشند

تواند چندین و چند فعالیت جاي گیرد کـه هـر   زیرا ذیل هر یک از این موارد می .رات است من هم نظرمتکرار مکرّ

 . کدام احکام متفاوتی دارند

شود و همه ارد به نوعی اتاق ایران تبدیل میاي خود دهاي زنجیرهین اوصاف، اتحادیه کشوري فروشگاهبا ا :صرامی

 . دهدخود جاي می ها را در دلرسته

اینکه جاي صرف کاال و صـرف خـدمت در اینجـا    . ذکر کردیم 86البته یک ایراد را هم در بررسی ماده  :شکوهیان

همان تفسیر از قانون در اینجا هم . جاي انواع کاال و انواع خدمت خالی است. اي به آن نشده استی است و اشارهخال

خدمات پس از فروش خـودرو کـه فعالیـت دارنـد در خصـوص آن بخـش از        به اعتقاد من مراکز. سایه افکنده است

-اي مـی گیرند، مشمول خدمات زنجیرهل میدهند و بابت آن پوه خارج از محدوده ضمانت ارائه میخدمات خود ک

 . شود و باید مجوز گیرند

داشت که همگـن در   آنچه که مصوب شده و دبیرخانه هیأت عالی نظارت هم آن را تأیید کرده، شاید اقتضاء :نوري

 . شداینجا تعریف می

 . اساساً عبارت همگن در قانون براي توصیف اتحادیه آمده است و در اینجا کاربردي ندارد :کمرخانی

اساساً نظام . آیددر اینجا خیلی به کار می کردند که اتفاقاًاي را بیان آقاي کمرخانی در مبحث قبلی نکته :شکوهیان

آنچه ما به عنوان کد آیسیک داریم، با آنچه که تـابع اسـتانداردهاي جهـانی    . کدهاي آیسیک ما از هم پاشیده است

المللی استفاده کنیم و البته باید از همین الگوي جهانی و بین ما هم. تفاوت دارد ،بوده و به عنوان الگو پیشنهاد شده

 . با نیازهاي داخلی آن را منطبق نماییم

ان بندها هم اشـاره  اما در هم. ما در نظام صنفی و حتی در گمرك هم آیسیک داریم. فرماییددرست می :کمرخانی

 . شدسازي خوب است، به شرط آنکه در حدود متعارف بابومی. سازي هم کردتوان آن را بومیشده است که می

م یعنی ما کلیات را ثابت نگه داری. رقمی است 6و  5سازي شود، کدهاي تواند بومیاما آنچه که می. بله :شکوهیان

رقمی را با توجه به نیازهاي خود خرد و کوچک  6و  5گذاري و آماري خود، کدهاي اما با توجه به اقتضائات سیاست

 . کنیم
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در  اختصـاص دهنـد؛ امـا وقتـی مـثالً     » نـانوایی «رقمی را تحت  4، کد باید به عنوان مثال. درست است :کمرخانی

 . رقمی به آن نان اختصاص پیدا کند 6یا  5شود، کد منطقه خاصی نان خاصی پخت می

به موضوع مهمی  2تبصره  .این ماده موضوع خاصی ندارد و بحث از نحوه تغییر این کدها است 1تبصره  :شکوهیان

یعنی بـرخالف  . شهرستان شعبه داشته باشند 2ي صنفی موضوع این ماده، حداقل باید در کند که واحدهااشاره می

 .قانون تنظیم شده است و عبارت شهرستان در آن زاید است

در . اي ضرورتی به ذکر حداقل دو شـعبه نداشـت  در بحث اشاره به زنجیره 86ماده  حتی به اعتقاد من خود :امیري

 . مستتر بود خود مفهوم زنجیره، بیش از یک

وگرنه به لحاظ قـانونی وجـاهتی   . سنجی از سوي دبیرخانه بدین نحو تنظیم شداین ماده بنا به مصلحت :کمرخانی

 . ندارد

ـ . اندالبته باید به این نکته توجه داشت که واحدهاي صنفی شرکاي اجتماعی این نظام :طاهرمحمدي د بسـتري  بای

من با اسـتفاده از  . اي نشودث نابودي واحدهاي صنفی غیرزنجیرهروش، باعها و فرآیند ففراهم کنیم که تغییر روش

اشکال نه به . دیده گیریمشود که شرکاي اجتماعی خود را نافناوري موافقم، اما این دلیل نمیتکنولوژي و گسترش 

د کـه  گـرد برمـی اشـکال بـه مـا متولیـان     . ايغیرزنجیرهگردد و نه به واحدهاي صنفی اي برمیهاي زنجیرهفروشگاه

 . کارها در کنار هم به خوبی استفاده کنیمونتوانستیم از منافع این کسب

این ماده . توجه کنیم 3ه اما به ماد. نظر وجود داشتدر خصوص ایرادات وارد بر مقرره قبل، تقریباً اتفاق :شکوهیان

ودن را در اینجا به نوعی تعریف کـرده  وصف بزرگ ب. کنددوم، سوم و چهارم را ذکر می هاي بزرگ نوع اول،فروشگاه

 . است و آن را در مساحت دیده است

در حوزه تجارت یا نظام صـنفی   قانون. چرا قانونگذار وصف بزرگ را آورده است؟ باید ذهنیت را بخوانیم :کمرخانی

-با عـرف این مقررات مشخصاً نگارندگان . ها را ثبت کنیدو این عرفیعنی شما باید بازار را ببینید . محور استعرف

ارت وز. شناسی شودگذاري باید موضوعقبل از مقرره. توصیف درستی از بازار نداشته است اند وهاي بازار آشنا نبوده

گـذاران  مقـرره . اي نیسـت بزرگ بودن، ذات فروشگاه زنجیـره . تشناسی نکرده اسصمت در اینجا به درستی موضوع

شناسی نشد موضوع. ها چنین وضعیتی دارندان بر این بود که همه فروشگاهورشچند فروشگاه بدین نحو دیدند و تص

 . و احکام هم به درستی صادر نشد
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هـاي بـزرگ وجـود داشـت و بسـیار      باید اشاره کنم که برخی فروشگاه در تکمیل فرمایشات آقاي کمرخانی :نوري

در حـالی کـه بزرگـی و ارزش    . هـا بـود  گاهم تنظیم و ساماندهی همین فروشـ گذار هقانون نگاه. شناخته شده بودند

الیت آنها بسـیار بهتـر از   ند، اما نوع فعاهایی که به لحاظ فیزیکی کوچکت به مساحت نیست؛ چه بسا فروشگاهفعالی

 . این موارد باید در اصالحات منظور شود. هاي بزرگ استفروشگاه

یعنی حداقل باید یک . شدصرفاً حداقلی تعیین مید من باید با وجود همین قانون فعلی هم به اعتقا :طاهرمحمدي

هر کسـی عقـل معـاش    ظرفیت شغلی و بازاري را . مقدار مشخصی مساحت داشته باشد و به اقسام آن کاري نداریم

 . دهد که چه فضایی براي فعالیت او مناسب استدارد و تشخیص می

شده بزرگ و بزرگ را در معناي فیزیکی آن گرفته توان اضافه کرد که درست است گفته هم می این نکته را :امیري

توان تفسیر متفاوتی از وصـف بـزرگ   لذا می. اما ممکن است منظور از بزرگ، مبناي اقتصادي و بازاري آن باشد. اند

 . بودن ارائه کرد

ه وضوح گذار صرفاً مساحت و وسعت فیزیکی بوده است و این از ضوابط خاص داخلی باما نگاه مقرره :طاهرمحمدي

 .قابل برداشت است

تولیدي خود  اینکه واحدهاي تولیدي براي عرضه محصوالت. این ماده توجه کنیم 1در ادامه، به تبصره  :شکوهیان

هاي ارائه شده، بزرگ بـودن را در مسـاحت   گذار با توجه به بحثعنایت بفرمایید که قانون. انداز متراژ مستثنی شده

اگر ما معافیت را در مساحت واحـد تولیـدي در   . اي باشدتواند زنجیرهطبق قانون نمی، اگر بزرگ نباشد. دیده است

لذا . کنیماي تلقی مینباشی، باز هم ما شما را زنجیره گوییم که اگر شما بزرگ هم، یعنی عمالً داریم مینظر گیریم

 فیت و مزیت دادن به واحد تولیـدي از سوي دیگر، شخصاً با این نوع معا. این ضوابط در درون خود هم تعارض دارند

مـا بایـد بـه آنهـا     . ها به آنها معافیت دهیم و آنها را از برخی ضـوابط معـاف کنـیم   یعنی ما نباید در ضابطه. مخالفم

 . تسهیالت دهیم و به آنها کمک کنیم؛ به طرق مختلف

به نظر مـن  . اما مسئله این است که ما مشکل تولید داریم. البته حرف شما درست است. آقاي شکوهیان :کمرخانی

آیا کامالً از این شرط مستثنی است؛ یا بـه نسـبت مقیـاس    . ولی یک ایراد دارد. این نوع تسهیالت دادن خوب است

. فروشمدي میما آن را در مساحت بسیار زیاا. کنمعداد محدودي از کاال را تولید میمن دارم ت. تولید مستثنی است

معافیـت  . باید گفت شما به نسبت واحد تولیدي و مکان آن، مسـتثنی هسـتید  . ها باید به نسبت مستثنی باشنداین

 . دادن کلی آن ایراد داشت
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. اص در تعـارض اسـت  مخالفت من بدین خاطر است که این مقرره با دیگر بندهاي همـین ضـوابط خـ    :شکوهیان

و بعد آمده بیان کرده که  میزان مساحت مقرر را داشته باشد اي باید بزرگ باشد، بزرگ بودن یعنیوشگاه زنجیرهفر

 . واحد تولیدي نیازي به این مساحت ندارند

اما اگر منظور آنها بزرگ از نظر فیزیکی باشد، . اما تا اصلی نباشد، استثنائی هم نیست. این درست است :کمرخانی

اگر منظور آنها در بزرگ بودن فیزیکی است، بله . باید ببینیم بزرگ از منظر آنها چه بوده است .ارض استبله، در تع

 . این تعارض وجود خواهد داشت

ذا اگر مقیاس فعالیت این واحد ل. کنیم و ممکن است واحدي تولیدي بزرگ تلقی شودما بزرگ را تعریف می :نوري

 . شد آن را تحت عنوان بزرگ تلقی کردقت مینست به حدي بزرگ شود، آن وتوامی

این تبصره بیان داشته که . رکرد حمایتی داشته باشدهم حکمی آمده است که بنا بوده کا) 2(در تبصره  :شکوهیان

اي با انعقاد قراردادهاي نمایندگی با هزار نفر، اولویت براي ایجاد و توسعه فروشگاه زنجیره 100کمتر از  در شهرهاي

 . اي صنفی موجود داراي پروانه کسب خواهد بودواحده

طبق مـاده  . کنیمما داریم از ضوابط خاص داخلی بحث می. قبل از ورود به ماهیت، اول به لحاظ شکلی بررسی شود

رسته، مساحت، ابزار و وسایل کـار و  . شد موارد مشخصی در اینجا ذکر شود، فقط می12نامه اجرایی ماده آیین 11

آنچه در این تبصره مورد اشاره قرار گرفته است، مشمول هیچ کـدام از ایـن   . نی و انتظامی و بهداشتیتجهیزات ایم

 . لذا جاي آن اصالً در اینجا نیست. شودموارد نمی

رود روي ها میدر اینجا ذهن. را تعریف کرده استقانون تقسیمات کشوري شهر . نکته مهمی هم وجود دارد :نوري

 شهر بوده یا شهرستان؟  ،اینکه آیا منظور

دهـیم کـه   هـزار نفـر اجـازه نمـی     100عمالً ما به شهرهاي کمتـر از  . یک تالی فاسد همین تبصره دارد :کمرخانی

اي در محـل بخواهنـد زنجیـره ایجـاد     هاي غیرزنجیـره حال ممکن است خود فروشگاه. خودشان زنجیره ایجاد کنند

 . لذا این بحث جدي خواهد بود. با توجه به اینکه در متن همین مقرره، از ایجاد صحبت کرده است و نه توسعه. کنند

اي از سوي واحدهاي واقع در همـان  هاي زنجیرهالبته به اعتقاد من این تبصره، خللی در ایجاد فروشگاه :شکوهیان

 . اي استهاي زنجیرهبر فروشگاه یهایو صرفاً در مقام اعمال محدودیت کندمحل ایجاد نمی

کند، اما با آمدن لفظ ایجاد، براي شروع فعالیت در آن محل توسعه را من قبول دارم که اشکالی پیدا نمی :کمرخانی

 . هایی شکل خواهد گرفتمحدودیت
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اولویـت را اشـاره کـرده    . شودوقتی کسی از این روش استقبال نکرد، مجدداً همان زنجیره ایجاد می :طاهرمحمدي

بنابراین، عمالً این تبصره سودي براي اصناف . آیددهد و کسی نمیدر آنجا فراخوانی می. است؛ الزام که نکرده است

 . نخواهد داشت

ایـن   ،دیم، یکی از نکاتی که ایشان به درستی اشاره کردنداي که در خدمت دکتر رهبري بوما در جلسه :شکوهیان

اصـالً واحـد صـنفی فعـال در     . بود که اعطاي فرانشیز خود مبلغ بسیار زیادي را براي فرانشیزگیرنده به همـراه دارد 

اعطاي  اي موجود، باهاي زنجیرهمگر آنکه فروشگاه. شهرستان کوچک توان مالی براي استفاده از این زنجیره را ندارد

از سوي دیگر، این تبصره با مدیریت واحد و متمرکز هم . تسهیالتی استفاده از نام تجاري خود را به آنان واگذار کنند

اي براي اینکه بتوانند مدیریت خود را به صورت متمرکز اعمال کننـد، نیـاز بـه    هاي زنجیرهفروشگاه. یابدتعارض می

تـأمین  . گویند ما به متراژ مشخصی براي اعطاي فرانشیز نیاز داریـم مثال، میبه عنوان . رعایت استانداردهایی دارند

پرسنل و نیروي کار و رعایت نحوه چیدمان و مواردي از این دست از جمله مواردي است کـه امکـان رعایـت آن از    

 . پذیر نیست یا بسیار دشوار استسوي واحد صنفی مستقر در آن محل امکان

ها اشاره شده است که حداقل باید براي استفاده از بازار آن شهرستان. ابعاد رقابتی هم دارد 2این تبصره  :کمرخانی

یعنی به . ی هستنددر انحصار یک بخش قرار داده آن بازار را که همان واحدهاي صنفی سنت. یک فراخوان داده شود

گـذار ایـن کـار را کـرده     را مقررهچ. شودس تجاري محدود میکار و تجارت یا همان آزادي تأسیونوعی آزادي کسب

گـویم  چـرا مـی  . است؟ با توجه به فشارهایی که بر او وارد بوده است، آمده این اقدام ضدرقابتی را انجـام داده اسـت  

مدیریت بهتر، بتواننـد فرهنـگ    اي در تکنولوژي، رقابت بهتر وهاي زنجیرهه دهید فروشگاهضدرقابتی؟ اگر شما اجاز

هزار نفر گسترش دهند، از حیث مسئولیت اجتماعی نیز ایـن امـر منشـأ اثـرات      100هاي زیر کار را به شهروکسب

 100هاي ما زیر اکثر استان. شعبه داریم 100اي با بیش از وکار زنجیرهاستان کسب 12فقط در . خواهد بود مثبتی

شـاید واحـد   . استفاده کننـد نتوانند هاي ما از این مدیریت، از این توانایی ما باعث شدیم که شهرستان. شعبه دارند

توانست انتظار داشته باشد که هر هفته بهترین کاالها با بهترین کیفیت به دست او برسد، امـا شـما ایـن    سنتی می

 . دهیدکننده را هم دارید تحت فشار قرار میاید، مصرفمانع را گذاشته

نقـدي وارد اسـت بـه اسـاس     . چون بحث حقوق رقابت شد، خوب است من به این نکته هم اشاره کنم :شکوهیان

اگر بخواهیم بگوییم که ضوابط موجود دارد بر جغرافیاي . ايهاي زنجیرهزارتخانه در حوزه فعالیت فروشگاهفعالیت و

ید بررسی کنیم که آیا کند، اول باها منع میوکار را از فعالیت در برخی حوزهگذارد یا بخشی از کسبمیبازار تأثیر 
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در حـال  » همـواره تخفیـف  «کند یا خیر؟ به اعتقاد من، اسـتفاده از عبـارت   کار دارد رقابتی کار میوخود آن کسب

اتفاقـاً بـرعکس قواعـد حقـوق رقابـت،       84و تبصره ماده  70چون آیین نامه اجرایی ماده . حاضر خالف قانون است

حتی اگـر یـک   . فروشی تا حدي مشخص را سلب کرده استرار نداده و در هر صورت، امکان ارزانکارایی را مالك ق

واحد صنفی به روش بهتر و کاراتري به یک محصول دست پیدا کند، بازهم مجبور است تا آن را به قیمت متعـارف  

ادیم که این زنجیر از دست و پـاي  ما در زمانی که در دبیرخانه هیأت مشغول به کار بودیم، پیشنهاد د. بازار بفروشد

اي نباید تخفیف دهند، نظر ما این است کـه اوالً  هاي زنجیرهگوییم که فروشگاهما نمی. از شودواحدهاي سنتی هم ب

تا زمانی . اي هم فراهم شودها واقعی باشد و ثانیاً امکان ارائه تخفیف از سوي واحدهاي صنفی غیرزنجیرهاین تخفیف

با نقدهایی اي با شیوه فعلی، هاي زنجیرهاست، فعالیت فروشگاه امه مغایر با مبانی حقوق رقابتی حاکمکه این آیین ن

ایـم،  به دست و پاي واحدهاي سنتی بسته اي راچون با نقص یک سري قوانین و مقررات، ما وزنه. جدي روبرو است

البته خانم . در حالی که آنها از این قید و بند آزادند اي هم رقابت کنند؛هاي زنجیرهریم که با فروشگاهحاال انتظار دا

جلسه ما اشاره کردند که اند و در پیشسرانجام از اعضاي کمیته هم بررسی میدانی از محل سکونت خود انجام داده

 . تواند راهگشا باشدمی

خود اشـاره کـردم   ونت پیش از شروع جلسه، در جلسه داخلی کمیته، با بررسی میدانی از شهر محل سک :سرانجام

هـاي  فروشـند یـا کثـرت فروشـگاه    تر میاي و ارزانهاي زنجیرهاي بهتر از فروشگاههاي غیرزنجیرهکه بعضاً فروشگاه

 . خوانی نداشته باشدهاي آنها با هم هماي باعث شده است که منافع و هزینهزنجیره

آیـا بـد اسـت کـه بخشـی از      . هاي شما اشـاره بکـنم  اي را هم راجع به صحبتمن نکته. آقاي شکوهیان :کمرخانی

 گذاري کنند و تخفیف دهند؟ توانند قیمتآزاد شدند و می) ايهاي زنجیرهفروشگاه(احدهاي صنفی و

آقـاي  . از چه چیزي آزاد شدند؟ از قید و بندهایی که به واحدهاي سنتی تحمیل شده است، آزاد شدند :شکوهیان

 . نامه پا بر جا است، امکان ارائه تخفیف دائمی وجود نداردکمرخانی، تا زمانی که آیین 

 . ها که آزادند آزاد باشند، حال باید تالش کنیم تا واحدهاي سنتی هم آزاد شوندشما بگذارید این :کمرخانی

م اي هـ هاي زنجیـره ا وقتی آنها آزاد نشدند، فروشگاهما در حال تالش براي اصالح ضوابط هستیم، اما ت :شکوهیان

 . نباید آزاد باشند

اصـوالً واحـدهاي صـنفی    . سـت فرمایید، به نحو دیگري مطـرح ا اي را که شما مینکته دوم اینکه مسئله :کمرخانی

شـوند کـه قصـد ارزان    دا میبه ندرت پی. گذاري نشوندخواهند مشمول قیمتمی. خواهند گرانتر بفروشندسنتی می
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کـاهش   هاي دیگر هم قیمت خـود را شود که فروشگاهاي باعث میجیرههاي زنوجود فروشگاه. فروشی داشته باشند

تواند بصورت بهینه کسی که نمی. باید به فکر تخصیص بهینه منابع باشیم. کننده باشیمما باید به فکر مصرف. دهند

 . از منابع استفاده کند، باید از دور خارج شود

وده آقاي همان فرم. در سیستم بازرسی اتاق اصناف شهرستان، آمدیم مجموعه تحقیقاتی را انجام دادیم :منشنیک

ها همواره در حال ارائه تخفیف هستند و به نوعی بعضاً ما گزارشـاتی داشـتیم کـه دارنـد     شکوهیان که این فروشگاه

هـا بـا   شات آمده اسـت کـه ایـن فروشـگاه    در گزار. ستیمدهند و ما در حال بررسی آن همصرف کننده را فریب می

من خریدار فقط به . برگ کن 190برگ را  200کنند که به عنوان مثال، دستمال کاغذي تولیدکنندگان مذاکره می

هاي ما به اثبات اگر در بررسی این امر. بینم که روي آن دستمال چندبرگ قید شده استکنم و نمیقیمت نگاه می

اي انجـام  هاي زنجیـره ایران، بازرسی دقیقی از فروشگاه ما با دستور هیأت رییسه اتاق. است رسد، تبلیغ خالف واقع

هـاي  یـا کنسـرو مـاهی را فروشـگاه    . ه اسـت راجع به این قضایا که تخلفاتی عمومی به ما گزارش شـد . خواهیم داد

. کننـد کمتـري عرضـه مـی    تهـا بـا قیمـ   ، اما این فروشـگاه فروشندتومان می 12000اي به عنوان مثال غیرزنجیره

ها، این بوده که گوشت ماهی مورد استفاده در کنسروهاي ارزان ه به ما در خصوص برخی از فروشگاهگزارشات واصل

در حجم انبوه کاال را خریـداري  لذا چون . ها استن کمتر از کنسروهاي دیگر فروشگاهقیمت متفاوت است یا وزن آ

کنند و بعضاً کنندگان به این موضوع دقت نمیهمه مصرف. شودص داده میاکنند، یک خط تولیدي به آن اختصمی

 . خورندفریب قیمت را می

اما چرا باید با فروشنده برخورد . باید با آن تولیدکننده برخورد شودمطمئناً اگر این موضوع درست باشد،  :کمرخانی

 کرد؟

دهنده هستند و آنها هستند که آنها سفارش. هستند ر اینجا مسئولکننده دهم تولیدکننده و هم عرضه :منشنیک

ها مواردي است که با ما گزارش شده و نیاز به بررسـی دارد و حتمـاً بـا بررسـی     این. کنندمیتولیدکننده را مجاب 

 . ها، به این گزارشات رسیدگی و در صورت بروز تخلفات با واحدهاي متخلف برخورد خواهد شدمیدانی در شهرستان

هاي دوستان و به طور کلی عرض در کنار صحبت. امه جلسه بازگردیمبه متن ضوابط خاص داخلی و اد :انشکوهی

بـه وجـود   طور که در اینجا هم این تبصره همان. بینیماندهی بازار را در ایجاد مانع میما همواره راهکار و سام. کنم

مـا بایـد بـه    . هزار نفر جمعیت اشاره کرده اسـت  100اي در شهرهاي کمتر از هاي زنجیرهمانع براي ایجاد فروشگاه

به جاي اینکه بگوییم اولویت شما با واحدهاي . تسهیالت و تشویق هم توجه کنیم و از نظام انگیزشی استفاده کنیم
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ارآمدتري مبـادرت  اند و ظاهراً به نحو کواحدهایی آمده. وضوع بی معنی استصنفی مستقر در محل باشد که این م

اما به قول آقاي طاهرمحمدي، همین واحـدهاي صـنفی کـه در حـال فروپاشـی و تخریـب       . کنندکاال میبه عرضه 

ت باید بگوید اگر دول. ها حمایت کنددولت باید از این فروشگاه. هستندهستند، شرکاي اجتماعی این انقالب و نظام 

شـود  مالیاتی تسهیالتی به آن اعطا می اي خودش خواست و آمد چنین کاري انجام داد، یا در بحثفروشگاه زنجیره

-فقط داریم مانع وضـع مـی  . اب هستیمما در ضوابط خود دائماً در حال ارع. کنیممییا در موارد دیگر به آن کمک 

تواند این را می. کندشود ضرر میهاي سنتی وارد میومان در اثر آسیبی که به فروشگاهاقتصاد ما میلیاردها ت. کنیم

اي به فعالیت خود ادامه دهند و اقتصاد نفع هاي زنجیرهیقی ساماندهی کند تا هم فروشگاهتشو يهاسیاستدر قالب 

 . ناشی از این کارایی را بدست آورد و هم از نابودي واحدهاي سنتی جلوگیري کند

توان به لحاظ و نمیشوند هاي ناتوان حذف میرسد که فروشگاهبه حدي می. شودبه هر حال، بازار اشباع می :امیري

به عنوان مثال بگویند در . توان مجدداً سقف صنفی را احیا کردلذا می. اي را آزاد گذاشتهاي زنجیرهتعداد، فروشگاه

هزار نفر هم  100اي امکان فعالیت دارند و در شهرهاي زیر ار نفر این تعداد فروشگاه زنجیرههز 100شهرهاي باالي 

 . تعداد مشخصی

هـاي  شسـت امیدواریم که این نشست و ن. کنم از همه دوستان جهت شرکت در جلسهمن تشکر می :طاهرمحمدي

جهـت شـفافیت هـر چـه بیشـتر و اسـتفاده       . این چنینی بتواند گام مؤثري را در ساماندهی بازار این حـوزه بـردارد  

هاي خود به این اتاق، مشروح حوزه اصناف و فرهیختگان دانشگاهی از محتواي این جلسه و ارائه نقددر همکاران ما 

با توجه به اتمام زمان جلسـه، خـتم   . رسانی خواهد شدعمذاکرات به کیفیت سابق در سایت مرکز آموزش اتاق اطال

  . )ص(و آل محمد)ص(با ذکر صلوات بر محمد. نمایمجلسه را اعالم می

 


