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 وفرمودند قبول زحمت  که یرهبر دکترآقای  جنابخصوصاً  و حضار خدمت خیرمقدم و سالم ضعر با :هرمحمدیطا

یک اتاق اصناف به موجب قاانون نااام    ،در هر شهرستانپیش از ورود به بحث، الزم به ذکر است که  .دارند حضور شرف

 اناد. هار  تشاکیل شاد   اتاق داریم که به موجب قانون نااام صانفی    044ریب به ق نیزدر سطح کشور  شود.صنفی تشکیل می

باه   ناد. دار پوشاش تحات   راگا  و مشاابه   از صانوف هم  ایکه مجموعاه است تشکیل شد   صنفیتعدادی اتحادیه  از اتاق،

هاا  برعهد  اتاقهای صنفی ساماندهی بازار و ناارت بر اتحادیه امر ناارت و تکالیفی در ارتباط با ،موجب قانون ناام صنفی

  است. قرار داد  شد 

آن به اعضای هیات رئیسه که   اصناف تری  تشکل خصوصی در حوز، عالیدر هر شهرستانکه بگوییم  اگرنباشد  اغراقشاید 

به موجب ماد   و مستقل از یکدیگرند هااتاق اصناف شهرستان .اتاق اصناف شهرستان است ،دنشوی انتخاب میصورت انتخاب

و به صورت  یدر انتخاباتی که در سطح مل .اندی شخصیت حقوقی مستقل، غیرانتفاعی و غیرتجاریدارا ،قانون ناام صنفی 32

-استان در اجالس اتاق اصناف ایران انتخاب میهر نمایندگان ، شورای اسالمی مشابه مجلس تقریباً ،شودانجام می هماهنگ

، معدن و تجارت به انتصاب مقام عالی وزارت صنعت یک نفرکه د نکنانتخاب میرا نفر  شش ،نمایندگان استانی . سپس،شوند

انتخابات  با مجدداً ،نفر از بی  ای  هفت .دهندبه ای  گرو  اضافه و مجموعاً هیأت رییسه اتاق اصناف ایران را شکل می نیز

 گذاری ورا در سیاست نقش ی بیشتر اتاق اصناف ایران شود. لذا، مشهود است کهسمت اعضای هیأت رییسه تعیی  می ،داخلی

کشور  سراسر های اصنافبه نوعی اتاق وکند های اجرایی در سطح کالن، ایفا میهای الزم به نهادها و دستگا ارائه مشورت

معاضدت  قانون ناام صنفی با اتاق اصناف ایران 04ماد  اجرای در راستای  ،و تکالیف قانونی خودتوانند در اجرای وظایف می

از باب همکاری و چندان زیاد نیست، اما ها اصناف شهرستانهای ناارت اتاق اصناف ایران بر اتاق البته. و همکاری نمایند

؛ یعنی ارتباط ما با شودبحث تنایم بازار خیلی پررنگ می یران درحضور اتاق اصناف ا و ناارت، بازرسی زمینه در خصوصاً

  .استبیشتر  یها خیلدر ای  حوز ایران اصناف اتاق 

و  با اصالح قانون ناام صنفی 2332از سال که  است« قواعد حقوقی ناظر بر قراردادهای فرانشیز»نشست امروز ما بررسی بحث 

کنند و از ای  روش استفاد  نمیاصناف عموماً  است. ورود پیدا کرد   ناام صنفی کنونی به ای  قانون، به حوز 68الحاق ماد  
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شوند، ای شناخته میهای زنجیر اما آنچه که تحت عنوان فروشگا  ای  روش مدیریت واحد، چندان معمول و متداول نیست.

ناپذیری را به بدنه صنفی سارات جبرانامروز  با وجود صدها شعبه در سراسر کشور و استفاد  از برخی خألهای قانونی، خ

 اند. کشور وارد  کرد 

ان متولی اصناف در ما به عنوریزی در ای  خصوص در بادی امر باید از سوی اتاق اصناف ایران صورت پذیرد، اما گرچه برنامه

های صنفی که امر خود و هم واحد؛ هم برای اصناف تحت راهگشا باشیم هایی،یشنهادات و برنامهارائه پبا  توانیممی شهرستان،

 در اختیار ما قرار دادند تارا  ارزشمند خود وقت یقای دکتر رهبرجناب آ خرسندیم که بسیار .کنندکشور فعالیت میدر سراسر 

 . از دانش ایشان بهر  ببریم

در مقابل  ،ی وجود دارداهای زنجیر یالتی که برای فروشگا شرایط و تسه قابل طرح، الزم به ذکر است در بی  موضوعات

های فروشگا  اگرالعاد  نیستند؛ ابع مقررات فروش فوقآنها تبه عنوان مثال،  ؛وجود ندارد ایغیرزنجیر های شگا برای فرو

در عی   .العاد  بگیرندمجوز فروش فوقاز اتحادیه باید  ،ارائه کنند آن از نرخ متعارف بخواهند کاال را کمتر ایغیرزنجیر 

های دهد؛ در حالی که فروشگا میرا ای مجوز فعالیت تا پاسی از شب های زنجیر اتحادیه کشوری به فروشگا ، حال

 اند. هایی جدی در خصوص ساعت فعالیت مواجهای با محدودیتغیرزنجیر 

برای  ،اشددر محل روش  ب ؛ وقتی چراغ واحدهای صنفیایجاد امنیت است ،های صنفی در کشورهای واحدیکی از آورد 

ساکنی  مفید است. از سوی دیگر، اصناف در تمامی شرایط حساس کشور از جمله ایجاد آرامش و طیب خاطر  ،عبور و مرور

وطنان شتافته است و حق ای  است که حداقل با حوادثی مانند سیل و زلزله به کمک ناام مقدس جمهوری اسالمی و هم

  نشوند.  گذاری و اعمال آن مواجهتبعیض در مقررات

تری  مهمو باعث افتخار است که دوستان از جاهای دور و نزدیک تشریف آوردند  ؛با عرض سالم و احترام :شکوهیان

-؛ فرهیختگانی دانشگاهی که ساعتاست هاییسرمایه چنی داشت   برای مجموعه اتاق اصناف شهرستان شمیرانات نیز ورددستا

ثری یم بتوانیم اقدام مؤامیدوار خود گام بردارند. کشورکنند تا در مسیر پیشرفت و تعالی ها مسیر رفت و برگشت را تحمل می

دو  طیفرانشیز است که  هایاردادرحقوقی ناظر بر ق . بحث ما در خصوص قواعدبدون اجر نماندزحمات دوستان  انجام دهیم تا

 ؟هایی دارد؟ چه ویژگیشوددادی گفته میفرانشیز به چه قرارم که قرارداد خواهیم ببینیامروز می خواهیم کرد.جلسه پیگیری 
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 ؟ید باشدبه چه شکل با (گیرند )فرانشیزدهند  و فرانشیزتعهدات طرفی   و چیست؟ های مشابهها و تمایزاتش با قراردادتفاوت

ها و ضوابط ، بخشنامههای صنفینامهراجع به آیی یک سری اسناد  شود کههای آتی برگزار میجلسه دیگری نیز در هفته

و بنا بر آن است که شود ارائه میای از قبل به اعضای کمیته و مدعوی  های زنجیر خاص داخلی اتحادیه کشوری فروشگا 

  اعمال شود. وی مقررات صنفی ر مفاد ای  جلسه،

ضم  عرض سالم و احترام خدمت حضار محترم؛ آنچه امروز به بحث در خصوص آن خواهیم پرداخت،  ی:دکتر رهبر 

ی نداد نویفرانشیز، در ایران قرار دادقرار اشار  خواهم کرد.کلیات به ابتدا است. « قواعد حقوقی ناظر بر قراردادهای فرانشیز»

کار است که در وشیو  کسبداد و فرانشیز یک قرار .دارد را خودافتاد  و مقررات خاص  جاکه ست ا هااست، اما در دنیا سال

اما سؤال ای  و خیلی دور از قواعد حقوقی مربوط به ای  حوز  است. کنند هم جا نیافتاد  ایران حتی برای کسانی که کار می

 ه انواع و خصوصیاتی دارد؟ تعهدات اصلی طرفی  چیست؟ است که فرانشیز چیست؟ چ

تم تجارت )که از یک سیس برداری، اجاز  بهر فرانشیزدهند  توافق است که به موجب آن یک شخص به عنوانفرانشیز یک 

اگر بخواهیم  .دهدگیرند  میمشخص به فرانشیزعوض ا ب ( رات تجاری خودش استعالم یتحورکار با موسیستم کسب

دونالد  مک ،برای مثال ؛خاص است یهااز جنبه متشکل واحد و ناام یک ، باید بگوییم کهعنصر اصلی فرانشیز را نام ببریم

 دارد. خاص ارائه خدمات  و های مدیریتیجنبه ،وپزیک شیو  پخت

ت عالم ،موضوعاولی   ،شویدرو می. وقتی با یک فرانشیز روبهاست عالمت تجاری خاص ،یکی دیگر از خصوصیات فرانشیز

حقوقی و مالی دارد و به لحاظ  ارزش زیادی در بازار نفوذ کند واهد خوواسطه آن میکه به  استآن بنگا  تجاری 

گیرند  هم ها ای  است که فرانشیزکند که تحت ای  عنوان فعالیت کنند. یکی دیگر از مشخصهرا جذب می فرانشیزگیرندگان

 باید دقیقاًو کار کنند وبتوانند به شیو  دلخوا  کسه از ای  جهت که نمیوابست انشیزدهند  است؛راز فوابسته و هم مستقل 

اگر شکست بخورند و  ؛ولی از طرفی هم مستقل هستند ،برند، تجارت خود را پیش ن بنگا های آها و شیو مطابق دستورالعمل

موفقیت آنها شکست یا هیچ مسئولیتی در قبال  . لذا فرانشیزدهند خودشان مسئول هستند ،کنندشان را مدیریت نتوانند تجارت

 . دگذارمی انیالت در اختیارشفقط یک سری تسه .ندارد
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ها ز فرانشیز است که شیو  چیدمان کاالافق کوروش یک مثال بار ایزنجیر  های. فروشگا فرانشیز یک ناام یکنواخت است

کدام  چه زمانی شود کهمشخص می یخاص هایلمبر اساس دستورالعهر کاالیی جای خاص خودش را دارد و  ،خاص است

در یک سیستم  . فرانشیزگیرندگانهستندکاال مشمول تخفیف شود. در ای  کار فرانشیزگیرندگان تحت امر فرانشیزدهندگان 

موش پیدا  ،مک دونالد در چی  سال پیش در یکی از شعب برای مثال دو ؛کنند و مثل یک زنجیر  به هم متصل هستندکار می

  .در شهرت فرانشیزدهند  مؤثر است ،گیرند  زمی  بخوردر گذاشت. اگر فرانشیزاثشد و در فروش مک دونالد در آمریکا 

تا کاالیی گذارد در اختیار فرانشیزگیرند  میرا  دهند  نشان تجاری خودکه فرانشیز است «تولیدی فرانشیز»، فرانشیز نوعی از

، مگر در تولید اتومبیل یا ولی در دنیا ای  مورد کم است ؛به نحو گفته شد  توزیع کند ،تولید و در بازار مطابق با دستورالعمل او

دهند  کاالهایی را از جایی ؛ به ای  صورت که فرانشیزفراوان استنیز است که در ایران  «فرانشیز توزیعی» ،دیگرنوع . نوشابه

ای کوروش فروشگا  زنجیر  ؛ مثلکندای توزیع میو تحت سیستم زنجیر  -افتدکه کمتر اتفاق می-کند لید میورد یا توآمی

-ن و ارائهها در ایرا؛ مثل بعضی از آرایشگا کنداست که خدمت ارائه می «فرانشیز خدماتی» ،. یک نوع از فرانشیزیا رفا 

گذاری برای فرانشیزدهند  هسرماینبودن جذابیت  آن هم علت ؛ولی تعداد کمی در ایران وجود دارد .دهندگان خدمات اتومبیل

 ،اتبه علت ایجاد یک سری تعهد. آورنددانش فنی با خود نمی عمالً ،های موجود در ایراناست. فرانشیز ایران درخارجی 

 . بود خیلی خوب ،اگر فرانشیز تولیدی در ایران وجود داشت آوردند.شرایط ایران عادی بود، باز هم نمیحتی اگر 

-از هم هستند، ولی در ایران فروشگا بسیار متفاوت  ،عتوزی و نمایندگی نشیز،فرانکته قابل ذکر دیگر آن است که قراردادهای 

تواند به صورت مستقل عمل گیرند  می. فرانشیزدهند  هستندکه نمایند  فرانشیز کننداغلب تصور می ،فرانشیزتابع قرارداد های 

ت دچار مشکل قضادر تهران هم اوقات بعضی  .اطالع دربار  فرانشیز خیلی کم است .ا مشخص نیستان مرزهولی در ایر ،کند

داد مدنی برود و یل قرار. فرانشیز نباید ذندرسیدگی کنباید به ای  پروند   که داندقاضی حتی نمی ،در شهرستان ؛شوندمی

هم دارد که خاص  اتیک سری تعهد ،دهداش را الیسنس غیر از ای  که باید عالمت تجاری دهند فرانشیز .خفیف شود

-هسرمایبرای کسب منفعت،  شود وگیرند  وارد یک سیستم می. فرانشیزاطالعات خاص است آن، ارائه یک سریمهمتری  

مهمتری  چالش  در اختیارش گذاشت تا ارزیابی کند که به صالح است یا خیر.را پس باید اطالعات کامل کند. گذاری می

ناارت و کنترل  ،. یکی دیگر از تعهداتدرست نمایدئه اطالعات دهند  را ملزم به ارااصناف شاید همی  باشد که فرانشیزاتاق 
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اتفاق افتد، برای نام خالفش اگر که  استاز جهت اعتماد مشتری به ارائه محصول خوب و با کیفیت در فروشگا   ،کیفیت

 که دیگر در میان استپای فرانشیزگیرندگان  ترمهمبه خصوص که پای نشان اقتصادی و از همه  تجاری فرانشیزدهند  بد است.

، در ایران یکی از برای مثال. گذاردثیر منفی میاگر کسی بد عمل کند روی کل ناام تأو همه به هم متصل هستند 

از  . یکی دیگرنیز مهم است ناارت بر فرانشیزگیرندگان .توزیع کرد ایرانیغیر برنج ،به نام برنج ایرانی فرانشیزگیرندگان،

بازار را  باید دهند  مرتباًبه آنان است. فرانشیز کار و مدیریتوهای نوی  کسبآموزش شیو  ندگان،تعهدات مهم فرانشیزگیر

 .بگذارد اختیار فرانشیزگیرندگاندر  را ارزشمندای  اطالعات دقیق و  خشد وب های مدیریتی را بهبودشیو  ،کندممیزی  و رصد

 گیرند  باشد. د  همانند پدر باید کنار فرانشیزچه کنند. فرانشیزدهن مشاور  داد  شود که دقیقاً به فرانشیزگیرندگانباید 

 است فرانچایزی ،یک نوع ؛شودپرداخت می شکلدو به ای  عوض  ؛گیرند  شاید پرداخت عوض باشدمهمتری  تعهد فرانشیز

 که گویددهند  میفرانشیز. شودحق امتیاز نیز گفته می ، به آن به اشتبا شود ومی پرداختدهند  در ابتدا به فرانشیز که معموالً

پرداخت تومان ن لیویم 444باید در ابتدا  ،دکنیم  استفاد  کار وی، شهرت و ناام کسبعالمت تجار ،از برند دخواهیاگر می

در  وبه خصوص در ایران قدرت زیادی دارند  ؛ مراجع باید دخالت کنند. فرانشیزدهندگانشودمند فرانچایزی باید ناام .دکنی

شود، رویالتی پرداخت می عوض دیگری که. شودگیرند  تحمیل میبه فرانشیزدهند  قرارداد از طرف فرانشیز شرایط مواردی،

 گیرند  است. مشخصی از میزان فروش فرانشیز که درصد است

را دارم و عالمت  حق استفاد  ازنباید بگوید م   انشیزگیرند . فراستفاد  درست از عالمت تجاری است ،یکی دیگر از تعهدات

ند که باعث لطمه به شهرت کند و اقدامی نکهرطور که بخواهم عمل خواهم کرد. باید شهرت تجاری فرانشیزدهند  را حفظ 

 شود. دهند  فرانشیز

کار وگیرند  حق جذب مشتری برای کسبفرانشیز ؛دهند  است، رقابت نکردن با فرانشیزگیرند یکی دیگر از تعهدات فرانشیز

دهند  وکاری که فرانشیزهای کسبها و شیو مطابق دستورالعمل گیرند  ای  است که دقیقاًفرانشیز دیگر تعهد خودش را ندارد.

برای  ؛ها به شکل دلخوا  خودش را نداردحق انجام کار ،در عی  مستقل بودن گیرند . فرانشیزعمل کند ،مشخص کرد  است

باید عیناً مطابق آن عمل  اختیارش گذاشته شد، ردهند  را ندارد یا اگر اسرار تجاری د، حق تخفیف بیشتر از گفته فرانشیزمثال
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یکنواخت عمل  را ندارد و باید کامالًآن  حق زیاد و کم کردن مواد ،جود داردیک سس مخصوص و اگر مثالً کند؛ یعنی،

 . کند

دهند  را ندارد. تعهد دیگر ی فرانشیزاطالعات سرّرند  دارد ای  است که به هیچ وجه حق افشای گیتعهد دیگری که فرانشیز

پول گرفتی پس رد بگوید دفاتر تجاری م  را نبی ، حق ندا ؛دهند  استینه ناارت مستقیم از طرف فرانشیزفراهم کردن زم

 ادشان هم بسیار مبهم است.قرارد ؛اطالع از فرانشیز بودنشان ندارند ای اصالًهای زنجیر ناارت نک . در ایران اکثر فروشگا 

کته بعدی ن .ناقص است کامالً هم مقررات موجوداز طرفی،  .شوداستفاد  فراهم می، امکان سؤوقتی شفافیت وجود نداشته باشد

 ؟یزها تحت ناارت چه ارگانی هستندها و فرانشای  است که ای  اتحادیه

یند ای  ناام به مطلع باشد و بب گیرند  باید کامالً. فرانشیزستا ها، ناارت بر ای  قراردادتاق اصنافهای اکاریکی از مهمتری  

ردادی تنایم کرد و جریمه در نار گرفت که اگر اطالعات اشود قرمیلبته که برای عدم افشای اطالعات ا .نفعش است یا خیر

درت زیادی دارند و از ای  ق ،چون تحت هیچ قواعد خاصی نیستند فرانشیزدهندگانکرد. جبران خسارت افشا شد، بتوان 

ناام وقتی یک چون کرد  و از وقوع ای  نتایج منفی جلوگیری کند؛ ناارت  در اینجا باید اصناف .کننداستفاد  میقدرت سؤ

که  یک فضای رقابتی عادالنه درست شودد دهد. بایثیر قرار میوکار را تحت تأخورد و کسب، زمی  میتجاری عادالنه نباشد

 بر اساس اطالعات شفاف باشد. 

 تواند فسخمی ،دهند  ناراضی باشدشد  که به هر ترتیب اگر فرانشیز ایمسئله فسخ قرارداد تبدیل به حربهدر قرارداد فرانشیز 

؛ مثال گیردجایی فسخ موجه صورت می. در باشد راحتفسخ نباید  رود.گذاری فرانشیزگیرند  از بی  میکند و سرمایه

. جه نیستومبه علت میزان فروش باشد یا انجام ندادن کاری،  ولی اگر مثالً ؛گیرند  حقوق کارمندان را پرداخت نکندفرانشیز

داشته موازنه وجود باید  ،سود دو طرف در توافق استکه در ای  ناام  .د  به ای  انداز  باز گذاشته شوددهندست فرانشیزنباید 

یید یک سازمان ت باید به تأعااطال .گیرند  بگذاردمورد اطالعات است که فرانشیزدهند  باید در اختیار فرانشیز 24 .باشد

ها به مرکز داوری اتاق اصناف بیاید و بهتر است اختالفات ای  .رسمی برسد و اتاق اصناف باید به ای  مورد ناارت داشته باشد

-باید در راستای اصالح قانون .رسیدگی اصولی باشد تاها مشورت بدهد داشته باشد که به داور قوقی وجودکمیته مشورتی ح

 .شود سیستم اصالح به مرور زمان تابرداشت  ، قدمگریزی و رانت



 مرکز آموزش و مطالعات حقوقی و اقتصادی اتاق اصناف شهرستان شمیرانات                   

 « کمیته حقوق مالکیت فکری»نشست                    

 «قواعد حقوقی ناظر بر قراردادهای فرانشیز»با موضوع:                     

 72/40/8931مورخ:                 

 
 
 
 

ارند مطرح کنند که بحث الی د. دوستان اگر سؤکادمیک مطرح کردندر از استاد که مباحث را به صورت آبا تشک شکوهیان:

 . گیردشکل 

هر فکری  .مطرح کنید رسد حتماًاگر چیزی به نارتان می .جوانان را باید دید و در نار گرفتهای اید  :یدکتر رهبر

 هایتان را دست کم نگیرید.اید  است،کمکی بزرگ 

رئیس  هستند،دار اتاق اصناف شهرستان شمیرانات ، عالو  بر اینکه خزانهقای امینیان که شرف حضور دارندآ :طاهرمحمدی

 .فروشی در صنف ایشان بسیار مطرح استحث فرانشیز و برندب .هستند ای  شهرستان نیزفروشان و اغذیهصنف خدمات پذیرایی 

 کنیم.  از نارات ایشان هم در جلسه استقبال می

-وشش ما، آیا میتحت پ در صنف فرانشیزگیرندگان و فرانشیزدهندگانبه علت وجود اختالف بی   با عرض سالم. امینیان:

 ؟ قراردادها را اصالح کرد ای  شود

انشیز اگر رولی ف ،در خصوصی بودنش نیستهم منعی که  اد فرانشیز یک قرارداد خصوصی استقرارد .بله :یدکتر رهبر

برند یک رستوران با باید در نار گرفت که  مثالً ؛نباید نادید  گرفت که نفعت عموم است% هم برای م24 ،% خصوصی باشد34

شود قرارداد را . میای  بحث خارج از روابط طرفی  است ؟بدهد شهرستانی دیگرچقدر سود دارد که یک فرانشیز در  خاص،

-شوند به کل ناام تجارت که در اینجا ناارت اتاقمی اصالح کرد. یک سری قرارداد مربوط مندبرای ایجاد یک دور  ناام

 .طلبداصناف را می های

  ؟چیستاش ؟ مسیر حقوقیتوانیم دخالت کنیمما می ،دهدرند  رخ یگتخطی از طرف فرانشیزاگر  امینیان:

است. بعضی اوقات بی  خود طرفی   مهمچون مسئله  .توانید در فسخ دخالتی بکنیدشما به عنوان صنف نمی :یدکتر رهبر

  .کرد شود مداخلهجا میایندر  قابل پیگیری است.کند که تبلیغاتی می مثالً شوند؛تخلف می مرتکبگیرند  یا دهند  فرانشیز

که به دور  وجود دارد بازوی ناارتیآیا  .رقابتی داشته باشند شما فرمودید نباید فرانشیزگیرندگان با فرانشیزدهندگان :پناهحق

  فتد؟ادهند  ای  اتفاق نیاز چشم فرانشیز
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ش را در باید اطالعات ،خواهید یک باند را توقیف کنیدمثل وقتی که شما می ؛است یحقوقغیرای  یک بحث  :یدکتر رهبر

رد که به طور ن فروش فرانشیزگیرند  توجه کبه میزا توانبه عنوان مثال، می .ولی حقوقی نیست و ضبط کنید؛ثبت  جایی

  برانگیز است.. ای  شکدهدکند و مشتریانش را از دست میداری کاهش پیدا میمعنا

باید  ،شویمبه عنوان اتاق اصناف وارد ای  حوز  های شما ای  است که اگر بخواهیم بندی م  از صحبتجمع پور:تنعم

دهند  فرانشیزاز سازی مالی را یم. ما باید ارائه اطالعات و شفافشووارد  ،استمنافع عمومی درگیر % که 24آن نسبت به 

ون در واقع نفعی چ ؟تباط داردعمومی ار تای  چطور با منفع .ته شوددرست برای ورود به ای  قرارداد گرف تا تصمیم بخواهیم

ما اگر ای  تعهد را  آورد.به دست میگیرند  ی است که فرانشیزحاصل از نفع ،شودکه برای فرانشیزدهند  در نار گرفته می

 شود تفسیر کردچطور میلطفاً بیشتر توضیح دهید که  کنند.شویم که کسان دیگری ضرر میمانع از ای   ،برایش ایجاد کنیم

 از طرف اتاق اصناف بررسی کنیم؟را  وضوعبتوانیم م ،از جهت منفعت عمومی که

 د را در مرتبه باالتری نسبت بهدهند  خو. بخصوص چون فرانشیزاستباال  سطحبا فرانشیز یک قرارداد تحمیلی  :یدکتر رهبر

به ای  سیستم مثل یک آدم دست پا بسته مشخص است و باید گیرند  برای فرانشیزچیز از قبل  همه ،داندمیگیرند  فرانشیز

 .شوداستثمار میرود و سرمایه هدر میچون  .را بگیریم شوندمیوارد  به ای  سیستمشود. باید جلوی ضرر کسانی که ملحق 

وکار و در ناام کسب سود باید به صورت مشروع باشد .شودهای ای  چنینی گرفته د جلوی سودمنفعت عمومی انتاار دار

اگر در قرارداد  ،. در فرانسهتر باشدافتد و عادالنهکالهبرداری اتفاق نی تاگرفته شود تحمیلی  هایباید جلوی قرارداد .یدبوجود آ

که با منافع عمومی اقتصاد در توجیه ای  است  .گرددشود و همه پول برمیقرارداد باطل می ،اطالعات درستی داد  نشود

مند ناامتواند ای  جریان را . تنها مرجعی که میود بدهدمدت سری احتیاج داریم که در بلندکاوما به ناام کسب .ض استتعار

 اتاق اصناف است. ،کند

کند تأثیر منفی هرجا دولت دخالت می د؟ معموالًناز ورود و مداخله دولت تجربه خوبی دار ،کشورهای خارجی پور:نعمت

 .بیشتر است
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 ،دناند که ربطی به دولت نداروظیفه ناارتی ایجاد شد  باهای خصوصی در فرانسه و آمریکا، یک سری نهاد :یدکتر رهبر

دولت خودش را از ای  کار  ،. در مکزیکدهندولی حمایت قانونی از طرف دولت دارند و ای  کار را به درستی انجام می

. بزرگتری  مشکل ددهیه هست که ای  کار را انجام میاما یک سری اتحاد ،بیرون کشید و گفت ناام تجارت باید آزاد باشد

گیرند  وقتی ناام را عادالنه نبیند کند و فرانشیزخودش ناام را درست می رقابت. ، نبود زمینه رقابت استایران یناام اقتصاد

 کند. کند که یک نهاد مداخله جدی و اقتضا می وجود نداردولی در ایران ای  امکان  ؛شودنمین آوارد 

مسائل  مسلط به دهند و واقعاًشه به دانشجویان انگیز  میتشکر از استاد عزیز، جناب آقای دکتر رهبری که همی با :اورکلجم

که  به نحوی ؛سیستمی به موضوع استنگا  برون یکی :داردیدگا  وجود دو د ،ر تحلیل موضوعات مالکیت فکرید .هستند

که ایندوم  ؛شوداز طرف دیگر، یک موازنه عادالنه ایجاد  از یک طرف و منافع جامعهآفری  گذار و کاربی  منافع سرمایه

   .کنیم تحلیلمالکیت فکری را از درون خودش 

گذار ما دخالت مراجع اینکه آیا قانون .روش خودم نگا  برون سیستمی است ،کنمهای قضایی نگا  میوقتی به پروند م  

مالکیت معنوی نباید  ،00های کلی اصل قانون اجرای سیاست 42ماد   با نگا  به .نه یااست   کرد  رقابتی را هم وارد ای  حوز

عالمت  ،محوریت قرارداد فرانشیز ، دیدگا  برون سیستمی است.تحلیل دکتر رهبری .شودبازار رقابت  عث مختل شدنبا

کیت فکری یعنی مالگوید که می پازنر .های دیگر مالکیت فکری تفاوت ویژ  داردعالمت تجاری با مصداقتجاری است. 

فاید  عالمت تجاری -تئوری هزینه ،تحلیل اقتصادی از منار کهدیگر ای  طور گفته بودند  اما نویسندگان، رایتاختراع و کپی

باعث رفا   انشیزناام فرکند و . منفعت عمومی اینجا مصداق پیدا میداندکنند  میهزینه جستجوی مصرفباعث کاهش  را

-، عدالت برای نامدر مالکیت فکری .وجود دارد بخشی، یک عدالت برای نامدر ناام اموال فیزیکی .شودمیکنند  مصرف

 فلسفه عالمت تجاری را صرفاً که امنوشته همکاری جناب آقای دکتر جعفرزاد با را ای . م  مقالهبرای رفا  است ،بخشی نیست

تجاری و طرح عالمت  444کسانی هستند که داشته باشد.  تواندنمی هم غیر از ای  ایفلسفه ؛کار بیان کرد وبرای رونق کسب

عالمت تجاری و طراحی صنعتی باعث  ناامتولید کنیم،  چیزیخواهیم میهرگا  گوید کنند  میتولید. صنعتی ثبت شد  دارند

دیگر آن قسمت نوآوری و  آن مالکیت صنعتی دو قسمت دارد که یک قسمتیک شکایت علیه ما مطرح شود.  شود کهمی

برای همی   .شودای وارد اهد به شهرتش لطمهخوفرانشیزدهند  نمی .، مسئولیت وجود داردشهرت بقای در بقای شهرت است.
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در . حفاظت کند ،رسید  به شهرت طوالنی کند تا بتواند از منافع برند خودش که طی سالیانطراحی می ی راکارسازو

عالمت تجاری ثبت مالکیت صنعتی، ثبت ادار  در ایران هرکسی برود  شود.میاستفاد  در تجارت مطرح  ،های دیگرکشور

، استفاد  نشوند قالبی تجاریخصوص در و بهتجارت حتی عالئم مشهور تا زمانی که در  در حالی که در آمریکا ؛کندمی

ون سیستمی از جمله وکار است که اگر مراجع برونق کسبفرانچایز و ر ،فلسفه عالمت تجاری .کندحمایت نمی دادگا  از آنها

 . خوبی در ایران جابیاندازندتوانند ای  موضوع را بهمی ،اتاق اصناف بتوانند وارد شوند

ای که تابع های زنجیر های بزرگ و فروشگا ، اینگونه بیان کرد  است که فروشگا قانون ناام صنفی 68ماد   شکوهیان:

 ال ای . حاال سؤپس به نوعی شرایط تسهیل شد  است .از یک اتحادیه مجوز بگیرندحد اقل توانند می ،مدیریت واحد هستند

؟ اگر به ای  نتیجه باشدوجود داشته قرارداد فرانشیز حتماً  باید و شرکت اصلی، ایهای زنجیر است که آیا بی  شعب فروشگا 

ای  قرارداد شود آیا می ،شودتا فقط از مزیت قانونی آن استفاد  داد صوری است ، قرارداد فرانشیز یک قراردر واقعبرسیم که 

ای  چون  در قالب قرارداد دیگری باشد.تباطی با ای  قرارداد ندارد و ممک  است ای هیچ ارنار گذاشت یا فروشگا  زنجیر کرا 

 .قرارداد فرانشیز است یا خیر آیا ای که ببینند  ، موظفندرودها وقتی درخواست برایشان میاتحادیه موضوع اثرات مهمی دارد.

 . ای داردلذا تبعات گسترد  توانند هر یک از شعب را ملزم کنند تا مجوز بگیرند.می ،اگر نبود

و اگر  ؛یعنوع قراردادی اعم از تولید یا توزحاال هر  .شودباید نامی از قرارداد ذکر  حتماً ،شرایط متقاضیاندر  :خدایاری

باید  است، یع یا نمایندگیقرارداد توزز و هایی را که بی  قرارداد فرانشی، تفاوتدشناس اتاق اصناف بخواهد بررسی کنکار

ی باشد که نوع قرارداد مشخص شود یا در قانون الزامذار کارشناسان آن اتحادیه واگبه ای  موضوع یا باید . مشخص باشد کامالً

 .شود

 .اندهر کدام یک اسمی گذاشته ،هایی که اسم دارند. قرارداداطالعی استعلت عنوان نکردن نوع قرارداد بی :یدکتر رهبر

-میکه هر کسی هر تفسیری  ،به همی  خاطر. نیستکار مشخص وی  به دلیل آن است که ماهیت فرانشیزدهند  در ناام کسبا

ن قرارداد ، حتی اگر اسم دیگری بر آکه اگر کسی بیاید یک ناام فرانشیز را  بیاندازد. یکی این. دو نکته هستکندمی ،خواهد

گاهی اتفاق  .ندارد یاهمیت آن عنوان و کنیما به ماهیت قرارداد نگا  میم .ن اعمال کنیم، ما باید قواعد فرانشیز را بر آگذاشت
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واعد ناظر بر آن را باید ق ،ز هستنددانند. لذا اگر تابع فرانشیخودشان نمی ، اما طرفی است قرارداد، فرانشیز ماهیتافتد که می

ز وجود یخاصی در ایران برای فرانش چون قاعد  ؛داشت  پنج شعبه جزو شرایط است ،های دیگردر کشور مثالً ؛دنکنرعایت 

  .کنیمبا ای  موضوع چطور برخورد باید  که دانیمشویم و نمیدچار مشکل عدم شفافیت و اجمال می ،ندارد

 فرانشیز دارد؟وجود قرارداد  ای بامالزمه ،ای بودن فروشگا زنجیر  پس، آیا شکوهیان:

تابع قواعد مربوط  ،گرفت هر کس در ای  چارچوب قرار ،ولی چون فرانشیز یک ناام مشخص است ؛نه لزوماً :یدکتر رهبر

 .فرانشیز استبه 

آمد  است که در آن خیلی  فروشگا اقل دو ای، مدیریت متمرکز حدهای زنجیر فروشگا بحث در  ،در قانون شکوهیان:

 گیرد و نیاز به اصالح هست.مدیریتی شکل نمی

 پذیر نیست.زنجیر  است که با دو شعبه امکان فرانشیز یک :یدکتر رهبر

خواسته یک مدلی از فرانشیز را گذار رداشت م  ای  است که قانونب ،ناام صنفیقانون  68در ادامه بحث ماد   پور:نعمت

 .و حداقل دو شعبهبا نام تجاری واحد  ،تحت مدیریت متمرکز ای را به سه قید مشخص کرد :، ولی فروشگا  زنجیر ارائه کند

چون در فرانشیز مدیریت متمرکز وجود  ؛کندکه تحت شمول فرانشیز هستند را از ای  طریق جدا می یهایوکاراینجا کسبدر 

گذار . شاید قانونکنندرعایت میهم را  هان را دارند اما یک سری دستورالعملها مدیریت مستقل خودشا. تمام واحدندارد

 .عبه دارد و شاید هم فرانشیز بود ند شوشگاهی بود  که چربرای ف ،تعریفای  ذهنش به سمت شعبه رفته و 

فروش و ممیزی بقیه ناارت از ای  جهت که یکی باالتر است و به  .هم نیست و مدیریت متمرکز هم هست :یدکتر رهبر

ولی  ،کند که داخل آن کلیت هر کار خواست بکند. یک کلیت تعریف مینداردتر به مسائل جزئیولی دیگر کاری  ،دارد

گوید یک سری استانداردها ، میمدیریت همی  باشد گوید دقیقاًنمی .باید رعایت شود یک سری قواعد هست که حتماً

  .هم ندارد و گیرند  هم استقالل داردرعایت شود و ناارت هم هست. فرانشیز

یک ناام صنفی، قانون  68و  22 وادبه موجب م ،ایران اصناف و اتاق ، معدن و تجارتوزارت صنعت محمدی:طاهر

ای که یک آیا یک فروشگا  زنجیر  .ای استهای زنجیر کشوری فروشگا تشکیل دادند که اسمش اتحادیه اتحادیه کشوری 
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با  ،کندکار را دریافت میوسود کسبمی بندد و درصدی از  با واحد تجاری م سیستان و بلوچستان استان داد فرانشیز در قرار

را در آنجا بگذارد و خودش به صورت مستقیم برود آنجا یک واحد اجار  کند و نمایند  خودش  ایزنجیر  آن فروشگا که این

  .شود به صورت یکپارچه به همه نگا  کردمی ،اگر تمایزی نیست ؟چه تمایزی وجود دارد ؟فرق دارد ،کندادار  

 از .آورددست بسود  تا کندهر کاری می ،دچون وقتی نامی نباش ؛مند شدن نداردای به ناامعالقهای  سیستم  :یدکتر رهبر

درست  ،کارو، ولی از نار رقابتی درست نیست؛ در یک ناام کسبها حرف درستی استنار اقتصادی با هم پیش رفت  ای 

آوری و اد  از نو، با استفهای بیشتری داشته باش. فروشگا ، عرضه ک داریبرای عرضه کردن چیز بیشتری  ای  است که اگر

سازی نداریم و ولی خصوصی ،داریم سازیدر بازار نفوذ ک . در ایران ما قانون خصوصی عالمت تجاری به شهرت برس و

مملکت است و نباید اقتصاد  رود و ای  به ضررهای بزرگ میشرکتبه جیب  ،های کوچکوکاربود از بی  رفت  کسس

 .اعتنا بودنسبت به آن بی

 


