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گاه ر حال انجام است و در هر حال، هرکار نوینی د. کنم خدمت دوستانسالم عرض می :محمدیطاهر

خرید و  مانند همین بحث تغییر فرهنگشود؛ هایی مواجه میشود با مخالفتفعالیت جدیدی انجام می

رسد اینها مواردی است که ابتدائاً با آن مخالفت شد، اما رفته رفته جای خود را باز کرده و به نظر می. فروش

وکارهای خرد ما با وضعیت کنونی مطابقتی نداشته باشد و الزم باشد که اصناف تا ده سال آینده شکل کسب

هایی جدی آنها کار خود تغییر دهند؛ وگرنه آسیبوهای کسبدر سطح خرد از االن به فکر باشند که در روش

تواند در حوزه اصناف اثرگذار باشد، به این فکر افتادیم که در خصوص موضوعاتی که می. کندرا تهدید می

مند انداز ملی داشته باشد، که هم بتوانیم در سطح شهرستان از این جلسات بهرهمتواند چشموضوعاتی که می

شود، بتواند یک فضایی را از هایی که در جلسات ارائه میملی، این گزارشات و تحلیلشویم و هم در سطح 

سطح و نهادهای دیگر نشان دهد؛ بلکه در اجرای بند های همرو به تشکلآینده و شرح حالی را از افق پیش

افزایی همهای اصناف سطح کشور، بتوانیم قانون نظام صنفی در خصوص معاضدت بین اتاق( 73)ماده ( ن)

شرایط مساعدی  های نوین،با استفاده از ابزارها و روش های اصناف بتوانندایجاد کنیم و در سطح کشور، اتاق

 .  وکارهای سنتی فراهم سازندرا برای رشد روش فعالیت کسب

ها و تهدیدهای فضای مجازی یکی از موضوعات بسیار مهم که موضوع جلسه امروز قرار گرفته است، فرصت

ها گسترده شد و بعضی از آپشود که فعالیت استارتمالحظه می. است که در حال حاضر بحث داغ بازار است

آنها اساساً کسبه سنتی ما را از چرخه خارج کردند؛ به طوری که ما در حال حاضر در صنف اتومبیل کرایه، 

سته از واحدهای سنتی که توان توانیم به جرأت بگوییم که هفتاد درصد درآمد آنها افت کرده و آن دمی

این فعالیت . شوداین موضوع تنها محدود به اتومبیل کرایه نمی. مقابله ندارند، در حال تغییر شغل هستند

ای کسبه سنتی ما، مانند جوانه. به هر حال نباید از این وضعیت غافل شد. های مختلف باشدتواند در حوزهمی

اند و وکارها رشد کردهشود، با پدرانشان در این کسبت تنومند میکند و تبدیل به یک درخکه رشد می

وکاری که در حال انجام آن هستند، برای آنها اند و روش کسبهمان راه را از پدرانشان آموخته و ادامه داده

. ملکه شده است؛ شکاندن و یا خم کردن این اصل، و یا به هر شکلی تغییر دادن آن، به راحتی میسر نیست

لذا اساس . خواهد و الی آخرخواهد؛ یک سری شرایط اقتصادی مناسب مییک سری شرایط فکری جدید می

 . لذا از آقای گودرزی خواهشمندیم که در این خصوص آغازگر بحث باشند. جلسه ما بر این موضوع قرار دارد

ای را به فرمایشات هخواهم نکتلذا می. موضوع جلسه بسیار موضوع جذابی است. با عرض سالم :گودرزی

-وکارهای سنتی به شمار میقدر که تهدیدی برای کسبها همانآپاستارت. آقای طاهرمحمدی اضافه کنم

لذا بیشتر سعی خواهم کرد تا از این نکات مثبت و . کنندآنان فراهم می رونق نیز برایرا روند، فرصتی 

 . بحث کنم وکارهای سنتی فراهم خواهد شد،هایی که برای کسبفرصت

-ها و تهدیدها فکر میدر خصوص چالش. با سالم خدمت دوستان گرامی. بسم اهلل الرحمن الرحیم :ادریسیان

العاده پررونق بوده و های اخیر در ایران فوقها در سالآپکنم که همه ما هم نظر هستیم که رشد استارت

توان از این مقوله استفاده کرد؟ من چگونه می حال. غیرقابل انکار است و این روند نیز ادامه خواهد داشت
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یک مدل، مدل . آپ در ایران و در واقع در سایر کشورها در حال فعالیت هستندمعتقدم که دو مدل استارت

های درخواست خودرو که به ها و اپلیکیشنشوند؛ مثل برنامههایی هستند که دارند جایگزین میآپاستارت

برند و یا حداقل از رونق این وکارهای سنتی را از بین میبتوان گفت که کسب نوعی با ورود خود، شاید

ها وجود دارد که من روی صحبتم بر این مدل آپاما مدل دومی از استارت. کنندوکارهای سنتی کم میکسب

وکارها و هایی است که در واقع مکمل کسبآپمتمرکز است و شروع مباحث من در خصوص استارت

 . ی صنفی سنتی هستندواحدها

آپی را داریم که با نصب اپلیکیشن مربوطه بر روی گوشی، سفارش نان برای مثال، در حال حاضر، استارت

دهم که فالن هایی تهران قرارداد بسته که من به شما گزارش میآپ با نانواییشود؛ لذا این استارتداده می

چه اتفاقی . با پیک این نان سنگک را برای آنها ارسال کنخواهد؛ شما شخص در فالن مکان، تعدادی نان می

ها و واحدهای صنفی سنتی به هم گره خورده آپ، در حقیقت منافع این استارتافتد؟ در این مدلدارد می

افتد صرفاً حذف واحدهای صنفی سنتی نیست؛ بلکه مدل ارائه خدمت آن در لذا اتفاقی که دارد می. است

لذا به نظر من . ایستادیم، اما اآلن چنین نیستبقاً باید برای تهیه نان در صف نانوایی میسا. حال تغییر است

ها را آپتوان استارتهرچند نمی. توانند از این نقطه شروع کننداتاق اصناف و در حقیقت متولیان این امر می

توان از همین اتاق لذا می. اده کردتوان از فرصت بوجود آمده استفحذف کرد یا اساساً نباید چنین کرد، اما می

اتاق اصناف شمیرانات بیاید و رویداد بگذارد؛ آنچه که ما به آن اصطالحات . اصناف شمیرانات شروع کرد

(event )هایی که بتوانند واحدهای سنتی بیشتری را درگیر کنند و از آنها آپگفته شود استارت. گوییممی

 . کندمیاز آنها حمایت  حمایت کنند، اتاق اصناف شمیرانات

یکی از دالیل رشد سریع آنها . ها برای فعالیت بسیار پایین استآپنکته جالب آن است که هزینه این استارت

. اندازی و پیشبرد اهداف آنها بسیار کم استهم همین است که نسبت به واحدهای صنفی سنتی، هزینه راه

اتاق اصناف شمیرانات . واحدهای صنفی سنتی راهگشا باشدتواند در خصوص کنم که این ایده میفکر می

هایی که از آپاستارت. توانند همکاری داشته باشندباتفاق شتابدهنده جهش و دانشگاه شهید بهشتی می

روند و از آنها اند، نوپا هستند، به سمت واحدهای صنفی سنتی میمرحله ایده خارج شدند و کم کم راه افتاده

-می. توانیم کاالها و خدمات شما را عرضه کنیمگویند که به عنوان مثال ما میو می ی دارندتقاضای همکار

های سفارش غذا آپبه عنوان مثال، اگر برخی از این استارت. کنندگان وصل کنیمتوانیم شما را به مصرف

-فراخوان دهد که استارت تواندلذا اتاق اصناف شمیرانات می. شدندها شناخته نمینبود، بسیاری از رستوران

بندی شوند و آن گروهی که بیشترین هایی که ارتباط بیشتری با واحدهای صنفی سنتی دارند، رتبهآپ

های کند، مورد حمایت اتاق اصناف قرار گیرد و حتی از آنها حمایت مالی شود؛ چراکه هزینهحمایت را می

میلیون  6، 5ها با مبالغی مثل آپی از این استارتتوانم بگویم که برخبه جرأت می. آنها بسیار کم است

های دیگر آنها حمایت معنوی از آنان است و اینکه نهادی که معتبر و یکی از دغدغه. کنندتغییری اساسی می

آپی را تأیید کند و بگوید که این اگر به عنوان مثال، اتاق اصناف استارت. شناخته شده است، آنها را تأیید کند

تواند از لوگوی خود استفاده کند و بگوید که اتاق آپ بسیار برای اصناف سنتی راهشگا است، میاستارت
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تواند نظر واحدهای صنفی سنتی را آپ هم میلذا این استارت. کندآپ همکاری میاصناف دارد با این استارت

این . کرده و من را برگزیده است تواند بگوید که اتاق اصناف رویدادی برگزاربه عنوان مثال، او می. جلب کند

لذا . وکارهای سنتی راکنیم و هم کسبوکارهای مجازی را تقویت میتواند فتح بابی باشد که ما هم کسبمی

وکارهای مجازی، واحدهای صنفی سنتی را از بین برند، این رویکرد تقابلی که همواره نگرانیم که مبادا کسب

 . کنم که این امر به نفع هر دو طرف هم باشدتصور می. هدتواند جای خود را به تعامل دمی

ما با دانشکده . خواهم متذکر شوماما من چند نکته را می. مباحث بسیار خوبی مطرح شد :طاهر محمدی

اساتید محترم آن . وکار هم هستندبان جهانی کسبآنها دیده. کارآفرینی دانشگاه تهران وارد مذاکره شدیم

ها وارد مذاکره فروشیگفتند که اپلیکیشنی راه افتاده است که یکی از دانشجویان ما، با میوهدانشکده به من 

اندازی شده است که این براین، اپلیکیشنی جهت فروش گل هم راهعالوه. شده و اآلن بسیار موفق است

ما که فردی رفته و با اما آن مثال ش. کند و از دیگری گل راوکار مجازی از یک واحد گلدان را تهیه میکسب

فروشان همکاری توانند با پوشاککه چقدر می سوال من این است. ها وارد مذاکره شده استبسیاری از نانوایی

اندازی کردند اما ها فضایی را راهبسیاری از اپلیکیشن. فروشی داریمکنند؟ ما در شمیرانات بالغ بر هزار پوشاک

در سطح . ایده برگزاری رویداد بسیار ایده خوبی است. زه عرضه شیرینیموفق نشدند؛ به عنوان مثال در حو

وکارهای مجازی را با گوید که ما این کسبکشور همه سعی در تقابل با این واحدها دارند؛ کسی نمی

لذا این ایده برای ایجاد ارتباط میان دو گروه مزبور بسیار جالب توجه . واحدهای صنفی سنتی وصل کنیم

های سطح تواند آنقدر وسعت داشته باشد که بتواند بسیاری از مغازهآیا ارتباط میان آنها می اما. است

شهرستان را در یک صنف پوشش دهد؟ قریب به هزار سوپرمارکت و خوار و بارفروش در این شهرستان وجود 

نقدر اثرگذار باشد که برای تواند آهای مجازی اگر با این واحدها ارتباط پیدا کنند، میآیا این فروشگاه. دارد

گویند اگر تا مبلغ ده هزار تومان ها به عنوان مثال میآپهمه این واحدها جذابیت داشته باشد؟ چون استارت

آیا . هزار تومان فروختید، پانصد تومان و قس علی هذااگر فرضاً پنجاه. گیریمفروختید، صد تومان از شما می

شود با آنها وارد همکاری شد؟ آقای امینیان، با توجه به اینکه شما رییس ها وجود دارد و میاین جذابیت

کنندگان و حتی اعضای صنف شما فروشان شهرستان هستید و مصرفاتحادیه صنف خدمات پذیرایی و اغذیه

بیشتر با فضای مجازی آشنا هستند، آیا طرح آقای ادریسیان برای شما جذابیت داشت؟ به طوری که این 

 . ن به عنوان تکنیکی عمل کند و شما به عنوان پشتیبانیاپلیکیش

خورند، ها بعضاً شکست میآپاینکه این استارت. ای را در این خصوص عرض کنمفقط من نکته :ادریسیان

اشکالی که حتی ما جوانان که وارد سیستم . دهدوکار جواب نمیبدین معنی نیست که آن مدل کسب

شویم و م، تا حدودی با چالش مواجه میایهای مخصوص این حوزه را ندیدهزشایم و آموآپی نشدهاستارت

اصالً این موضوع اشتباه است و . کنیم که شاید باید با پول زیادی وارد شد و تبلیغاتی گسترده کردتصور می

وضوع گوید که اساساً این میکی از اساتید بزرگ دانشگاه آکسفورد که من سخنرانی ایشان را شنیدم، می

کند؛ حال، اگر اشکالی ای را روانه بازار میها و تبلیغات بسیار زیاد، پروژهشخصی با هزینه. باعث شکست است

در صورتی که . شوندخورد و همه از این بازخوردهای منفی مطلع میدر آن وجود داشته باشد، شکست می
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اما اشکالی . گویندنها به من اشکاالت را میوقتی من دو نفر مشتری دارم، آ. شودآپ از صفر شروع میاستارت

لذا نگاه موجود باید تا . کنمکم کم رشد می. ندارد، دو مشتری را از دست دادم، اما متوجه اشکاالت شدم

اما در کل باید گفت که یادمان نرود، همین که فرمودید تمام واحدهای پوشاک را تحت . حدودی اصالح شود

آپ با یک ایده اینکه یک استارت. گرددآپ دارد برمیای که آن استارتل و ایدهپوشش خود قرار دهد، به مد

خورد، بدین معنی نیست که اگر ایده جدیدی در آن حوزه وارد شود هم با شکست شود و شکست میوارد می

 . شود باید مدنظر قرار گیرداین نکته مهمی است که وقتی از این موضوع بحث می. شودمواجه می

تواند انجام دهد و حتی خیلی کاری که اتاق اصناف می. من فقط یک نکته تکمیلی را اضافه کنم :رزیگود

تواند در قبال این مهمتر از حمایت مالی و پول و مواردی از این دست، رویکردی حمایتی است که می

-ها فعالیت مییی یا رستورانها در حوزه مواد غذاآپبه عنوان مثال، اگر این استارت. ها اتخاذ کندآپاستارت

تواند با یک خبرنامه ساده همه اما اتاق اصناف می. بردار استرسانی برای آنها بسیار هزینهکنند، اطالع

واحدهای صنفی را با خبر کند که چنین اپلیکیشن یا سیستمی وارد کار شده است و این خبرنامه شاید 

لذا . ای نداردداشته باشد؛ چیزی که برای اتاق اصناف هزینه آپ ارزشچندین میلیون تومان برای یک استارت

ای که ما مدتی است در آن فعال هستیم، در حوزه. تواند بدون هزینه باشدها حتی میاین همکاری و حمایت

 به عنوان مثال، از حوزه پوشاک بحث شد؛. اندای بازاریابی را داریم از افرادی که در این حوزه موفق بودهشبکه

طور در سایر صنوف هم همین. کننددوستانی هستند که در حوزه پوشاک دارند بسیار خوب فعالیت می

چنین فضایی فراهم است و ما اگر بخواهیم تخصصی در این خصوص بحث کنیم، خوب است که صنف به 

ند توالذا آورده من برای این جلسات می. صنف جدا کنیم و بصورت تخصصی در این خصوص بحث کنیم

تواند لذا از این رهگذر می. های تخصصی فعال هستنددعوت از دوستانی باشد که در هر یک از این حوزه

 . های مشترکی نیز شکل گیردهمکاری

ها، حتماً باید یک رشد ارگانیک و خوبی آپبحث دیگری هم که آقای ادریسیان اشاره کردند، اینکه استارت

. انددر حال حاضر موفق هستند، سالیان متمادی است که در حال فعالیتهایی که آپاستارت. داشته باشند

آپ، نه تنها باعث موفقیت آن این رشد آرام بسیار مهم است و گاهی اوقات تزریق ناگهانی پول به یک استارت

. کنندشوند و کار نمیاصطالحاً مجموعه چاق و افراد لَخت می. شودشود، بلکه اتفاقاً باعث شکست آن مینمی

روند، اگر جایی مشکلی وجود داشته باشد، کنند و با یک رشد ارگانیک به جلو میاما وقتی به آرامی رشد می

اما وقتی حجم زیادی تبلیغات کردند و اتفاقی ناگهانی در سیستم آنها . توانند به سرعت آن را رفع کنندمی

-کنند و یا با شکست مواجه میکه سقوط می گیرددهد، آنقدر نسبت به سیستم آنها بدبینی شکل میرخ می

 . شوند

نکته دیگری که باید عرض کنم آن است که اگر ما در اتاق اصناف جلسات تخصصی داشته باشیم، به عنوان 

های موجود بیایند و آپو در هر یک از این جلسات استارت... مثال در حوزه پوشاک و صنایع غذایی و 

لذا شاید اتاق اصناف نتواند . های اتاق اصناف را نشان دادتوان پتانسیلمینیازهای خود را مطرح کنند، 

گذارانی هستند که از هایی را در این خصوص انجام دهد؛ اشکالی ندارد؛ سرمایهگذاری کند و هزینهسرمایه
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ها آپاستارتتر شوند؟ توان برای اصناف کرد تا آنها قویاما چه کاری می. کنندها حمایت میآپاین استارت

. ین خصوص دریافت کنندهای خوبی را در اتوانند مشورتتوانند برای واحدهای سنتی ارائه دهند و میمی

لذا حتی اگر این جلسات را به . مند نباشندعملی که شما دارید، شاید بسیاری از جوانان از آن بهره این تجربه

به عنوان . خواهد بودبسیار جذاب هم ها آپی استارتعنوان مشاوره فکری و یا همفکری در نظر گیریم، برا

 هایی برای رستورانبوده و هستم که در زمینه تهیه مواد اولیه غذاها آپدار یکی از استارتمثال، بنده سهام

آپ دیگری در مجموعه ما در حال فعالیت است که تمرکز آن بر روی بهداشت قرار یا استارت. فعالیت دارد

ها کار شود و وزارت بهداشت اگر بخواهد بر روی بهداشت رستوراندیده گرفته میاکه معموالً نچیزی . دارد

ها را تواند خیلی راحت بهداشت رستورانآپ میکند، بسیار باید صرف هزینه و انرژی کند؛ اما این استارت

شتر از این مباحثی است که تواند داشته باشد، خیلی بیلذا حمایتی که اتاق اصناف می. تحت تأثیر قرار دهد

شاهد  ی باید شکل بگیرد و به امید خدااما این تعامل و همکار. نباید قدرت این نهاد را نادیده گیریم. بیان شد

 . افزایی در این حوزه باشیمهم

توان به عنوان آزمایشی در یک فضای جغرافیایی محدودتری این موضوع به اجرا گذاشته شود و می :لیخز

 . زخوردها مثبت بود، توسعه یابداگر با

 :MVP) پی.وی.ها داریم با عنوان امآپموضوعی را در استارت. طور استدقیقاً همین. بله :گودرزی

Minimum Viable Product) اگر به عنوان مثال، در نظر داریم که . یا همان کمینه محصول قابل ارائه

شود که فعالً به ها را فراهم کند، به عنوان نمونه گفته میرستوراناندازی کنیم تا مواد اولیه آپی را راهاستارت

 . ایرادات کار استخراج شود و سپس این تعداد بیشتر شود. ده رستوران سرویس داده شود

ای این آزمون انجام ای را در نظر گرفت تا در محدودهتوان محدودهبنابراین، در منطقه ما نیز می :لیخز

 . طرف شود، سپس این طرح را توسعه دهیمگیرد، ایرادات بر

ها و اختیارات خود در این تواند مبدأ این کار باشد و در حدود صالحیتاتاق اصناف شمیرانات می :ادریسیان

 . حوزه وارد شود

اما . توانیم کار تجاری انجام دهیماوالً که ما نمی. نقش واسطه را داریمالبته ما در اینجا صرفاً  :طاهرمحمدی

مبنای قانونی این ( 76)نامه ماده در آیین. ما از چه رو این جلسه را تشکیل دادیم؟ ما متولی اصناف هستیم

از جمله . وکار استیکی از اختیارات هیأت رییسه اتاق، ایجاد تسهیالت الزم و تسهیل کسب. بحث وجود دارد

کردن زمینه فعالیت کسبه، فکر کنیم و اختیارات ما است که برای پیشبرد اهداف اقتصاد مقاومتی و فراهم 

-ای هستیم که هیچ کمیسیونی نمیدر واقع، واسطه. بریمما در اینجا نفعی هم نمی. هایی را ارائه کنیمطرح

کنیم و مسیر را به واحدهای وکارهای مجازی وصل میکنیم و واحدهای صنفی را با کسبورود می. گیریم

لذا . کنندگان را واحدهای سنتی ندارنده تعداد زیادی از مصرفدسترسی شما ب. دهیمصنفی نشان می

 همین. کنیمهیچ وجهی را هم ما از هیچ یک از طرفین دریافت نمی. جلساتی تخصصی را برگزار خواهیم کرد

خروج . که ارتباطی میان طرفین ایجاد شود و هر دو طرف سود برند، اجر معنوی آن برای ما خواهد بود

ما به دنبال این . پذیر خواهد بودکمترین آسیب به فضای مجازی و مدرن از این طریق امکان اصناف سنتی با
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در حال حاضر . کنیم این طرح را به عنوان طرحی موفق به سطح کشور عرضه کنیملذا سعی می. هستیم

هم نیزه در وکارهای مجازی ایم و کسباختالفی که وجود دارد اینگونه است که ما سپری را در دست گرفته

طور که آقای گودرزی همان. باید این نگرش را تغییر دهیم. اآلن تداعی ذهنی ما اینگونه است. انددست گرفته

 فرمودند، درست است که تهدیدهایی وجود دارد، اما چرا ما از نقاط مثبت آن استفاده نکنیم؟ 

آپ یا جریان خاصی ف دارد از استارتاتفاقاً برای اینکه تصور به این سمت نرود که اتاق اصنا :گودرزی

آپی که فعالیت تواند اینگونه باشد که چند استارتها میها و نشستکند، حتی این همایشحمایت می

  .کندهای خود را ارائه دهند و آن صنف باشد که کدامیک از آنها را انتخاب میمشابهی دارند، بیایند طرح

آیا این . کنیمما فقط این دو طیف را به هم نزدیک می. کنیمجاد میدقیقاً؛ فضای رقابتی ای :طاهرمحمدی

 افتد؟دانید اگر این فکر در جامعه گسترش یابد چه اتفاقی میتصور در ذهن کسبه سنتی ما وجود دارد؟ می

وکارها لذا برخی از این کسب. کنند، حتماً نظراتی دارندخود اصناف هم که در آن سمینار شرکت می :لیخز 

 .تواند به عنوان مکمل آنها به کار گرفته شوندو نظراتی که در این جلسه وجود دارد، می

یا صنف خاصی  لی، ما جلساتی تخصصی را مدنظر داریم که صرفاً بر روی گروهجناب آقای خز :هرمحمدیطا

جود دارد که وکارها، برای توسعه مجازی آنها، خألهایی ودر هر یک از این کسب. شویممثل پوشاک متمرکز 

لذا نهادهای متولی هم به جای اینکه هر روز اصناف را به سمت مدرنیته دعوت . باید در آن جلسات حل شوند

پس، باید راهکار داد و ارائه . اصناف سنتی شکل گرفته و تغییر آن بسیار دشوار است. کنند، باید راهکار دهند

 . طریق کرد

ها بیشترین جذابیت را برای آپکدام گروه است که از بین استارت. ارمآقای گودرزی، سوالی از شما د :امینیان

 ورود به این بستر داشته است؟

های معرفی های خود داریم، آن است که فضای خوبی برای اپلیکیشنآپای که ما از استارتتجربه :گودرزی

ها دارند و آپادی به این استارتها هم تمایل بسیار زیرستوران. رستوران ایجاد شده و فروش خوبی هم دارند

یعنی . ها هستندکنند، آنها ندیده خواهان این اپلیکیشنها مراجعه میبه محض اینکه این افراد به رستوران

حتی ما . ها تمایل به مشارکت در این حوزه دارندآنقدر تجربه آنها در این خصوص مثبت بوده که رستوران

ها را کند و بطور غیرمستقیم فروش رستورانها فعالیت میبهداشت رستوراناپلیکیشنی را داریم که در حوزه 

 . بردباال می

از دوستانی که وکارها باشد؟ دانید که شروع جلسات تخصصی با این گروه از کسبپس، آیا صالح می :امینیان

 . باشندتوانند مشارکت داشته اند نیز میاند و یا حتی شکست خوردهدر این حوزه موفق بوده

وکارها را برای شرکت در خواهیم که تعدادی از این کسبما از دوستان می. اشکالی ندارد :طاهرمحمدی

ما هم . اشکالی ندارد ،داران استاگر نظر جمع بر شروع جلسات با صنف رستوران. جلسه دعوت کنند

 . موافقیم

با وجود . شوندمتحمل می فروشانرسد که بیشترین آسیب را صنف خوار و باراما به نظر می :رهایی

ها چندان لذا مشکل رستوران. ای آنها بیشتر در معرض آسیب هستندهای زنجیرهها و فروشگاههایپرمارکت



 

8 

 

 «اقتصادی اتاق اصناف شهرستان شمیرانات -یهای حقوقسلسله نشست»
 (سنتی؛ تقابل یا تعاملصنفی واحدهای  وکارهای مجازی وکسب: )جلسه نخست

 6231آذرماه  32پنجشنبه : مورخ 

های بزرگ، چندین فروشگاه خرد در در برخی از مناطق شمیرانات با احداث یکی از فروشگاه. جدی نیست

اول به این پیشنهاد من این است که . های بیشتری داردمایتلذا این حوزه نیاز به ح. حال نابودی هستند

 . جلوگیری کنیمبه این واحدها  آسیبورود از  وسمت رویم 

برگزاری این جلسات و تقدم و تأخر آنها چندان محل بحث نیست و ما در مورد هر کدام از  :محمدیطاهر

 مجازیوکارهای کسب. از آن حوزه شروع کنیمتوانیم کار را تر به نتیجه رسیدیم، میها که سریعاین حوزه

 . همه صنوف را تهدید کرده است و ما سعی داریم تا در اسرع وقت آنها را توانمند کنیم

تواند عملکرد همین وکار مجازی میرا در تکمیل فرمایش شما باید اضافه کنم که کسب اینکته :ادریسیان

های معروفی داریم در حال حاضر، فروشگاه. نها را کاهش دهدهایپرها را هم تحت تأثیر قرار دهد و فروش آ

وکارها بروند و با همین واحدهای کوچک کار کنند، در اگر این کسب. کنندکه دارند در این زمینه کار می

توان از این زاویه هم به موضوع توجه لذا می. گذاردها تأثیر منفی میحقیقت روی فروش همین هایپر مارکت

 . کرد

اما باید جلوی رشد این هایپرها گرفته شود و حاشیه سود آنها منطقی . فرمایش شما درست است. بله :رهایی

 . شود

البته در دنیا این مسئله مطرح است و در آمریکا هم مسئله هایپرها وجود دارد و راهکاری را هم  :گودرزی

 . اندبرای آن در نظر نگرفته

 . توان گرفتجلوی رشد آنها را که نمی. ن است که از سرعت آنها بکاهیمالبته بیشتر منظور من ای :رهایی

. در این مورد شکی نیست. توان جلوی قانون مقابله کردما اعتقاد داریم که نمی. آقای رهایی :طاهرمحمدی

این اصناف خرد و کسبه سنتی که سالیان سال چراغ اجازه دهیم که نباید . متولیان اصناف هستیمما اما 

هدف همه ما این است که کمک کنیم . سب این مملکت را رونق دادند، با یک تغییر فرهنگ، از بین روندک

ما در . چون با وضعیت موجود، آینده، آینده خوبی نیست. اصناف سنتی هم از این غافله عقب نمانند

چقدر . مساحتیگری با سیصدمتر شهرستان خودمان، یک هایپر داریم با چهارصد متر مساحت و هایپر د

اما . رقابت کند وکارکسب تواند با آننمی این واحد خرد بارفروشی کوچک باید در این بین از بین رود؟خوار و 

براین، عالوه. ها وصل کنیم، ممکن است مشکل حل شودآپاگر این خوار و بارفروشی کوچک را به استارت

زمان در خصوص همه صنوف طرح ارائه کنیم؛ اما توانیم همنیازی نیست که ما روی یک صنف بایستیم؛ می

 . کنم مطرح کنندکه خواهش می رندلی سوالی دااما ظاهراً آقای خز. های تخصصی مستقلدر قالب گروه

اصطالحی را اول فرمایشاتتان ارائه کردید که فرمودید ما در دانشگاه شهید بهشتی موضوع . ببخشید :لیخز

ها توسعه های دیگر هم این فعالیتآیا در دانشگاه. این امر را نهادینه ساختیم ها را مطرح کردیم وآپاستارت

 یافته است؟ 

ما شرکتی داریم که تحت عنوان شتابدهنده . من باید قدری در خصوص شرکتمان توضیح دهم :گودرزی

های ا شرکتاما در آمریک. اندسال است که در ایران شکل گرفته 4، 7هایی شود و چنین شرکتشناخته می

-کند؛ نمیها حمایت میآپدهنده از استارتشتاب. پررونقی هستند و در اروپا هم وضع به همین منوال است
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توانید در این فضای کاری اشتراکی لذا می. دهدخواهد محلی را برای شرکت اجاره کنید؛ به شما فضا می

-ای به شما میدوم اینکه یک سری مربیان حرفه .از این فضا استفاده کنید... بنشینید و به عنوان جلسات و 

سرمایه  توانداز طرف دیگر می. دهندمیای که دارند جهت و مسیر درست را به شما نشان که با تجربه دهد

هرچند بدلیل ریسک بسیار . ای برای شروع کار هم داشته باشیدکه سرمایه شما تزریق کند، هم جذب و به

میلیون  54تا  44ها خیلی زیاد نیست و حداکثر در حدود ر شروع کار، این سرمایهها دآپباالی این استارت

شود که ای ترتیب داده میماهه است و بعد از این مدت شش ماهه، جلسه 6هایی وجود دارد که دوره. است

افتند، روی آنها  ها را ببینند و هر کدام از آنها که مقبولآپآیند تا این استارتگذار میتعداد زیادی سرمایه

دهند، ها ارائه میآپها بابت خدماتی که در این شش ماه به استارتدهندهحال، شتاب. شودگذاری میسرمایه

این فرآیند، مختصراً به عنوان فرآیند شتابدهی شناخته . کننددرصد سهام آنها را تصاحب می 04تا  5بین 

         . شودمی

 

-ها شناخته شدهآپبسیاری از این استارت. ها هم سوالی مطرح استپلیکیشندر خصوص نوع کار با ا :لیخز

به عنوان مثال،  .نظرهای خاصی نداردشوند که خرید آنها نیاز به دقتگاهی کاالهایی سفارش داده می. اند

بخشی از اما . دهددهم که تعریفی دارد و به راحتی فروشگاه اینترنتی آن را تحویل میموبایلی را سفارش می

توان همه این محصوالت را در وهله اول در این قالب لذا نمی. اقالم مانند پوشاک استانداردسازی نشده است

چون هزینه اولیه کافی برای . تواند به خوبی رقابت کندشود هم میشخصی که وارد این فضا می. گنجاند

ای که باید توجه شود لذا نکته. دهداال قرار میاجاره مغازه یا خرید آن را ندارد و تمرکز خود را بر کیفیت ک

وضع موجود اگر ادامه یابد، شخصی که در . آن است که این دو وجه را باید بصورت موازی در نظر گرفت

مانند که حال باید دید چگونه ساماندهی های بزرگی میشود و فروشگاهسطح خرد فعالیت دارد حذف می

آسیب خواهند  های خردرسد که هر اقدامی هم صورت گیرد، فروشگاهظر میدر این وضعیت به ن. خواهند شد

شخصی به . شودمغازه کوچکی به فروشگاه مجازی وصل می. شودبحث رشد ناگهانی مطرح می ،اوالً. دید

 .تواند با شما همکاری کند؟ پس باید فکری برای آن کردآیا اساساً او می. کندتنهایی در آن مغازه فعالیت می

یا بطور کلی تعریفی . به عنوان مثال آن را بخشی کرد و به او گفت که شما صرفاً کاالی خاصی را توزیع کن

چون اصل شما از تشکیل . توانند با شما همکاری کنندهمه اینها نمی. ها ارائه کنیمبرای این قسم از مغازه

کنیم این واحدهای ریزی میها برنامهپس، عمده افرادی که برای آن. این جلسه نجات برخی از اصناف است

ها مشخص نیست که در این بحث چگونه دیده خواهند شد؟ لذا باید ترکیبی از این مغازه. خرد هستند

. آیند و هم در بلندمدت آسیب نبینندها را برای آنها تعریف کنیم که هم از عهده آن برهایپرها و شتابدهنده

اگر با هر کدام . توان نفی کردوکارهای مجازی را نمیاساس کسب. ظر داشتلذا باید هر دو این مسائل را در ن

بنابراین، بسیاری . توان جلوی آنها را گرفتنمی. ها برخورد شود، شبکه دیگری ایجاد خواهد شداز این شبکه

دون نظارت در فضای اند که حداقل از آنها مالیات بگیرند تا باز نهادها مانند سازمان امور مالیاتی به فکر افتاده

این هم مطلبی هست . فعالیت نکنند... مجازی مبادله نکنند؛ بدون مکان، بدون پرداخت مالیات، سرقفلی یا 
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قدم شود، یک خاصیت بسیار مطلب آخر اینکه اگر اتاق اصناف پیش. که بازهم به اصناف کمک خواهد کرد

وکار قابل اعتماد است و اصناف بر آن کنترل سبگویند پس از این کخوب دارد؛ اوالً یک برند است که می

را از ... تواند چند چیز را با هم ترکیب کند و به عنوان مثال بهداشت و کنترل مواد اولیه و اصناف می. دارد

 . این طریق تحت نظارت قرار دهد

 وکارهای مجازی چیست؟ آقای سازگاری، نظر شما در خصوص فعالیت کسب: طاهرمحمدی

اگر بخواهیم تا حدودی به نفع اصناف و از جانب آنها به بحث توجه کنیم، یک سری پیشنهادهای  :سازگاری

های قانونی ما با این حوزه یک بحث اینکه در حال حاضر، چقدر زیرساخت. توان ارائه کردکاربردی را می

به دستورالعمل موضوع به عنوان مثال اگر . همین قوانین و مقررات ما در زمینه نظام صنفیسازگار است؟ 

ها طراحی شده است قانون نظام صنفی توجه کنیم، یک سری آموزش( 40)آیین نامه اجرایی ماده ( 44) ماده

ها خواهد پروانه کسب فعالیت در فضای مجازی هم دریافت کند، در یک سری زمینهکه وقتی شخصی می

یک بحث . ای مجازی مطرح نشده استوکارهبه جز دو سه جمله بحثی در خصوص کسب. بیندآموزش می

آیا . شودآموزش خرید و فروش اینترنتی داریم که مشخص نیست در زمان مقرر برای آن چه مطالبی ارائه می

کند؟ لذا به نظر شود، برای این حوزه هم کفایت میوکارهای سنتی ارائه میهمان نظام فقهی که برای کسب

نکته دیگر بحث نظارتی است که با توجه به . این حوزه ارائه شودرسد پیشنهاداتی باید برای اصالح می

وکار مجازی خواهیم به سمت کسبحال، می. مطالعات بنده در این حوزه، بیشتر بر آن متمرکز خواهم شد

قانون نظام صنفی بر او اعمال ( 03)اندازد، چگونه ماده وکاری مجازی را راه میکسی که کسب. حرکت کنیم

ازوکار جلوگیری از فعالیت او چیست؟ چه کسی متولی این امر است؟ پلمب واحد صنفی در شود؟ سمی

وکار مجازی به چه صورت است؟ دسترسی او محدود شود؟ نماد او تعلیق شود تا درگاه خرید خصوص کسب

ارائه  توان پیشنهاداتی را برای اصالح آنو فروش او با مشکل مواجه شود؟ اینها سازوکارهایی است که می

نکته بعدی آن . هاهای نظارتی و هم در سازگار کردن قوانین و مقررات با این نوع از فعالیتهم در بحث. کرد

بر سر آن است که به نوعی  ،اصل بحث. وکارها طفلی سرراهی و فاقد متولی نیستنداست که این کسب

کنند و همه این نهادها احساس میهای قانونی تنظیم شده است که همه متولی این حوزه هستند زیرساخت

های مختلف و حتی یک وزارتخانه گرفته تا وزارتخانه اخلکه باید این تکلیف را خودشان برعهده گیرند؛ از د

درآورد با  خواهد به منصه ظهورای را میشود که وقتی شخصی ایدهاین باعث می. های غیردولتیبخش

الصه، تمرکز نهاد نظارتی در اینجا وجود ندارد؛ بخاطر اینکه ما قوانین لذا به طور خ. شودهزاران مسئله مواجه 

-به عنوان مثال، شخصی خدمات تایپ و پایان. حال ممکن است فعالیتی لزوماً صنفی نباشد. مختلفی داریم

به  از طرف دیگر مرکز اصناف خود را. داندکند؛ وزارت علوم از یک طرف خود را متولی میعرضه می... نامه و 

لذا بحث تعدد نهاد صدور مجوز بحثی است . از طرف دیگر مرکز توسعه تجارت. کندعنوان متولی معرفی می

لذا بحث تورم نهادهای ناظر . آیدکه اتفاقاً باید در مجلس سامان یابد و از عهده هیچ کجا به جز مجلس برنمی

افرادی که به این . مجلس ساماندهی شود این باید با قانون دقیقی از سوی. وکارهای مجازی داریمبر کسب

بحث . کنیمشوند، سرمایه چندانی ندارند و ما هم با فشارهای زیاد، آنها را از ورود منصرف میحوزه وارد می
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اینماد خود متولی دارد و بر مبنای دستورالعملی نوشته . وکارها استدیگر، بحث اعتماد کردن به این کسب

البته بنده . تواند آن را با چالش مواجه کندق اهل فن باشد، به راحتی میاگر کسی در حقو. شده است

شخص  شاید تنها دستاویزی است که منِ. کنم و به نظر مصلحت نیست که این نماد از بین روداحتیاط می

وجود نهاد قانونی ناظر اگر بداند که چنین چیزی . شوم؛ اما واقعاً مبنای متزلزلی داردعادی بدان متوسل می

گذرم، اما این هم می وکارهااندازی کسبهای راهاز بحث هزینه. دارد، ممکن است آن را با چالش مواجه کند

وکارهای سنتی از این گروه هم قابل دریافت آیا همان حق عضویت کسب. وکارهای مجازی استدغدغه کسب

هم که بیشتر جنبه نظارتی دارد آن  دغدغه دیگر. دارد هاییاست؟ این هم نیاز به فراهم ساختن زیرساخت

بر این . است که بر واحدهای سنتی، اتحادیه، اتاق، کمیسیون نظارت و دیگر نهادها مثل تعزیرات نظارت دارند

 شود؟  وکارهای مجازی چگونه نظارت میکسب

نامه د، آیینالعاده کنوکار حقیقی یا سنتی ما بخواهد مبادرت به فروش فوقدر حال حاضر، اگر واحد کسب

اما در فضای مجازی چگونه بر . شودقانون نظام صنفی بر او بار می( 44)و ماده ( 34)موضوع تبصره ماده 

شود؟ آیا آنچه که در حراجمعه و جمعه سیاه اتفاق افتاد، واقعاً حراج بود؟ تجربه و بحث حراج نظارت می

لذا اینها از جمله مسائل موجود در این . ه استبررسی شخصی بنده این بود که عمالً حراجی اتفاق نیافتاد

 . حوزه است

باید قوانینی جهت حمایت واقعی از . گرددالبته بخشی از این موارد به قوانین باالدستی کشور بازمی :لیخز

-چه در فضای مجازی و چه در خرید و فروش. کننده باشد که در اینجا بتواند پاسخگوی شکایات باشدمصرف

ای که چای داغ بر روی پای چنانکه در کشور آمریکا، در پرونده. گیردفضای حقیقی صورت می هایی که در

شود و احتیاطی ارائه کننده آن محصول است، علیه شرکت طرح دعوا میریزد و ناشی از بیکننده میمصرف

 . شودبه این شخص خسارت پرداخت می

 پیشنهاد اصالح برخی از قوانین باالدستی را طرح نمود؟  توان به این حوزه ورود کرد وآیا می :طاهرمحمدی

مرتبط هستند، نیازمند تخصص  ناظر بر این حوزه قوانین وضعرسد با توجه به اینکه به نظر می :شکوهیان

لذا اگر بنا باشد که با اشخاص . بیم آن خواهد رفت که مثال اصالح کردن ابرو و کور کردن چشم رخ دهد

قانون تجارت الکترونیک . ه وضع یا تغییر قانون کنند، به نظر اگر ورود نکنند بهتر استغیرمتخصص اقدام ب

تواند به خوبی اوضاع را در بسیاری از موارد، این قانون نمی. فعلی هم به لحاظ زیرساختی کامالً معیوب است

حوزه تجارت حتی در خود کشور آمریکا هم که در . این وضعیت هم خاصّ کشور ما نیست. سامان دهد

رسد که باید به نظر می. وکارها جا مانده استخیلی از کسباز گذار الکترونیک پیشگام است، نهاد قانون

گذار نسبتاً قدری صبر کرد تا ابعاد پنهان این موضوع در اقتصاد و جامعه نمایان شود؛ چراکه در ایران، قانون

ن امری دشوار است؛ شاید بخاطر آن جوّ روانی که ما سخت است و تغییر در آن مقررات و اصالحیه زدن بر آ

لذا به جای آنکه گفته شود . ایم تا بخواهیم نسبت به اصالح آن اقدام کنیممقرره اشتباهی را وضع نکرده

شرایط تغییر کرده و مقرره سابق توان پاسخگویی ندارد و یا اساساً موضوعی از قلم افتاده است، مقرره وضع 

 . دانند و نسبت به اصالح آن موضع دارندشده را کامل می



 

12 

 

 «اقتصادی اتاق اصناف شهرستان شمیرانات -یهای حقوقسلسله نشست»
 (سنتی؛ تقابل یا تعاملصنفی واحدهای  وکارهای مجازی وکسب: )جلسه نخست

 6231آذرماه  32پنجشنبه : مورخ 

پس نظر شما بر این است که سمت تغییر نرویم و این مقوله را رها کنیم؛ چون شاید نهاد  :طاهرمحمدی

 واند آن دقت الزم را داشته باشد؟ گذاری نتقانون

شاید با . تر حل شودالبته تصور بنده بر این است که شاید این معضالت بتواند در یک سطوح پایین :شکوهیان

از فرمایش آقای سازگاری استفاده . اصالح بخشی از قانون و مقررات صنفی، بسیاری از این موارد حل شود

 کنیم و ابتدائاً تعیین کنیم که کدام نهاد ناظر است؟ 

 . حکومت دارد( 43)نامه اجرایی موضوع تبصره ماده ما که اعتقاد داریم آیین :طاهرمحمدی

نامه است؛ اما ای هم که در این حوزه وجود دارد همین آیینترین مقررهله، اتفاقاً شاید کاملب :سازگاری

اما . پذیرند که سلّمناپذیرند؟ اگر میآیا آنها هم می. دارد ای است که رقیب و مدعی زیادفضای کنونی به گونه

گذار و چه الزام شوند؛ چه نهاد سیاست از طرف نهادی باید. پذیرند، الزامی باید بر آنها تحمیل شوداگر نمی

اً صالحیت خود این نهادها دائم. مردم هم باید تکلیفشان را بدانند. باید این حوزه سامان یابد. گذارنهاد قانون

وکارها و کند، اما کسببرای نهادهای صادرکننده مجوز مشکلی ایجاد نمیاین اختالالت  .دهندرا توسعه می

 . بینندع حساسیت دارند و آسیب میمردم نسبت به موضو

لذا آقای سازگاری بر دو نکته تمرکز دارند؛ اصالح قوانین باالدستی و تعیین نهادهای ناظر و  :طاهرمحمدی

وکارهای وزارت صنعت، معدن و تجارت اعتقاد دارد که اتحادیه کشوری کسب. حدود صالحیت هر یک از آنها

من . وکارهای مجازی استنامه اجرایی آن، متولی کسبظام صنفی و آیینقانون ن( 43)مجازی به استناد ماده 

ای وجود ندارد که این حوزه را نیز چنین اعتقادی دارم و از نظر من حقی برای سازمان نظام صنفی رایانه

قانون کار هستند که الزامی ( 474)های موضوع ماده اداره کند؛ شاید مثال دقیقی نباشد، اما مثل انجمن

البته سازمان . تصور من نیز بر آن است که عضویت در این سازمان الزامی ندارد. هت عضویت در آن نیستج

هایی را از آنها تواند حمایتنویسان میافزار و برنامهای در حوزه حمایت از تولیدکنندگان نرمنظام صنفی رایانه

ها، سایتها و افرادی که بر روی وبشنوکارهای مجازی و اپلیکیاما برای نظارت بر کسب. داشته باشد

حال، . قانون نظام صنفی به روشنی تعیین تکلیف کرده است( 43)کنند، ماده محصوالت خود را عرضه می

گذاری این چالش را باید به کجا منعکس کرد؟ آیا باید این موضوع را به مجلس منعکس کنیم و نیاز به قانون

قانون اساسی در دولت قابل حل است؟ ( 474)یأت وزیران و در چارچوب اصل نامه هدارد؟ یا اینکه با تصویب

العاده و آنچه که هایی است که ما با آنها مواجه هستیم؛ مثل فروش فوقموضوع دیگری که مطرح شد، آسیب

-تا جایی که من مطلع هستم، تا حدی برداشت از آیین. در عرف جامعه تحت عنوان حراج شناخته شده است

حراج حالتی است که . قانون نظام صنفی، اشتباه بوده است( 44)و ماده ( 34)موضوع تبصره ماده اجرایی  نامه

کنند و کاال را به شخصی که باالترین قیمت را پیشنهاد آورند، قیمتی پایه را برای آن تعیین میکاالیی را می

خواهد از درصد سود تی است که شخصی میالعاده حالاما فروش فوق. فروشند؛ یعنی نوعی مزایدهدهد، میمی

در واقع، این دو . العاده آن کاال را به فروش رساندخود یا قیمت متعارف بازار، مبلغی را کم کند و بصورت فوق

و در قسمت تعاریف، اشاره کرده که ( 4)نامه در ماده این آیین. نداهنامه موصوف امتزاج یافتمفهوم در آیین

؛ لذا است تر از قیمت متعارف بازاردرصد پایین 45به معنی فروش کاال به میزان حداقل العاده فروش فوق
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شود که چطور کننده این نکته ایجاد میاما در ذهن مصرف. عرضه کردهم درصد زیر قیمت بازار  44توان می

ها مجوز شگاهکند؟ از طرف دیگر، خیلی از فروشود و باز هم فروشنده ضرر نمیدرصد تخفیف داده می 44

در برخی از . نامه کارآمد نباشدگیرند و شاید ضمانت اجراهای قانونی جهت تخلف از مفاد این آییننمی

شهرهای بزرگ، شاید اساساً امکان نظارت بر تمام گستره شهر و افراد دارای مجوز و فاقد آن وجود نداشته 

 . باشد

نفی دیگر هم این مباحث مطرح خواهد شد؛ به عنوان از بحث حراج هم اگر خارج شویم، در مورد تخلفات ص

. که نماد اعتماد هم ندارند ندها هستخیلی از سایت. های آنانهای مجازی و توقف فعالیتمثال، پلمب واحد

رسانی این ابزارها آنقدر بوده که اما آیا اطالع. هاابزاری تعریف شده است برای جلوگیری از فعالیت این سایت

 ان آگاه باشند؟ کنندگمصرف

کنندگان در فضای مجازی توجه کنیم، بحث از حق انصراف را باز هم اگر به نحوه حمایت از حقوق مصرف

 . کننده یک هفته زمان برای انصراف داردمصرف. خواهیم داشت

 ها به سمت ترجمه و اقتباس ازآقای طاهرمحمدی، قوانین ما، با توجه به اینکه در برخی حوزه :شکوهیان

. های داخلی آن ارائه شودشود، بدون آنکه زیرساخترود، صرفاً مقرراتی وارد کشور میمی دیگر کشورها پیش

برخی تخلفات هم در قانون تجارت . انگاری شده استای آمده و جرمبرخی تخلفات در قانون جرایم رایانه

کننده خدمت، به حق انصراف مصرفکننده کاال یا اگر عرضه به عنوان مثال، .الکترونیکی ذکر شده است

اما . قابل پرداخت استاین قانون ( 66)در ماده احترام نگذارد و کاال را نپذیرد، حداکثر جریمه تعیین شده 

مشکل اینجا است که شما باید شکایت خود را نزد چه نهادی و در چه شهرستانی طرح کنید؟ دعاوی مدنی 

حال، اگر در شهرستان دوری . وکار مطرح شودت خوانده یا آن کسبوکارها باید در محل اقامعلیه این کسب

شود؟ از طرف دیگر، قالب خریدهای اینترنتی شما زیر کننده چه میفعالیت کند، تکلیف حقوق مصرف

این از نظر اقتصادی به هیچ وجه توجیه ندارد که شما با صرف زمان، هزینه و طی . دویست هزار تومان است

هایی را اتفاقاً اگر از قوانین و مقررات آگاه نباشید، باید هزینه. چنین دعوایی را طرح کنید مسافتی طوالنی،

بر مدارک و مستندات جمع کنید که خود این امر زمان و هزینه. هم برای دریافت مشاوره حقوقی بپردازید

را اصالح کنیم، با اینکه  رسد قبل از آنکه ما بخواهیم مقررات حوزه تجارت الکترونیکلذا به نظر می. است

توان ابتدائاً پیشنهاد اصالح توان کرد؟ میچه می. قوانین چندان جامع و شامل نیست، اما ظرفیت خوبی دارد

-کنندگان و اساسنامه سازمان حمایت را مطرح کرد و یا حتی از برخی ظرفیتقانون حمایت از حقوق مصرف

فاده کرد که بتوان این قانون را پیاده کرد؛ وگرنه اصالً این های همین قانون تجارت الکترونیکی فعلی است

 . قانون قابل اعمال نیست

یک فروشگاه . ای هم مطرح باشدهای زنجیرهشاید چنین مشکلی در خصوص اتحادیه فروشگاه :طاهرمحمدی

خواهد مییلی بنا به دالکند و شخصی از آنجا کاال خریداری می. ای در استان فارس شکل گرفته استزنجیره

ظرف ده روز رسیدگی کند و بعد اتاق باید موضوع را به اتحادیه ارجاع دهد و اتحادیه . شکایتی را طرح کند

کننده باید به اتحادیه کشوری مراجعه کند؟ بدیهی حال، چگونه مصرف. نظر کارشناسی خود را اعالم کند
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حال، چگونه باید . وکار مطرح کندتولی این کسبکننده باید شکایت خود را نزد اتحادیه ماست که این مصرف

ای محل ایراد رسد اساس تشکیل چنین اتحادیهطرح شوند؟ لذا به نظر میها از شهرستان یین شکایاتچن

جا به گرفت، در همانهای اصناف صورت میها از طریق اتاقباشد و اگر موضوع صدورپروانه این فروشگاه

ای دسترسی راحت برای شکایت مردم ایجاد ما در هیچ حوزه. شدمیکنندگان رسیدگی شکایت مصرف

اما اگر ابزار الکترونیک مناسب تهیه کنیم، بهترین . ای ناظر بگذاریمتوانیم برای هر مغازهما نمی. ایمنکرده

هر . میطرحی را با نام شیوا اجرا کرد ما در مجموعه اتاق اصناف شمیرانات،. ناظران، مردم و مشتریان هستند

توان مردم به راحتی می. کندای دارد و مشتری شکایت خود را از مغازه در همان فضا طرح میای شناسهمغازه

از طرف دیگر، غالب خریدها سطحشان پایین است و ارزش ندارد که برای آن . را ناظر بر واحدهای صنفی کرد

های حاال همین را باید به فروشگاه. ذیریمبحث نظارت را بپمشکالت موجود در پس ما باید . طرح دعوا کرد

 . البته برای آن راهکارهایی هم وجود دارد که بیان شد. مجازی تعمیم داد

هایی هم برای این نواقص مطرح شده است؛ مانند سازوکار دعاوی گروهی یا حلالبته در آمریکا راه :شکوهیان

های ذیربط و کننده یا انجمنمایت از مصرفهای حاین دعاوی گروهی را سازمان. Class Actionهمان 

کننده به لذا به عنوان مثال، سازمان حمایت از مصرف. کنندنهاد طرح میهای مردمها و تشکلاتحادیه

از یک طرف برای اینکه . کندو طرح دعوا می اند ورودکنندگانی که خسارت دیدهنمایندگی از مصرف

. مردم هم به لحاظ روانی آرامش یابند برای آنکه باشد؛ از طرف دیگربازخوردی منفی برای آن واحد متخلف 

اما متاسفانه سازمان . کنندگان یک سری مبانی را در این خصوص داریمما در قانون حمایت از حقوق مصرف

 . کندحمایت بسیار سنتی و ضعیف عمل می

نظام جامع جهت رسیدگی به کنم که ضعف ما در این زمینه، نبود یک من هم تأیید می :طاهرمحمدی

است و باید راهکارهایی که مورد اشاره قرار گرفت و دیگر راهکارهای احتمالی را به  کنندگانشکایت مصرف

    . کار بست

-اند، با عنایت به اتمام وقت این جلسه و برنامهضمن تشکر از دوستانی که در این جلسه حضور به هم رسانده

وکارهای مجازی برای ها و تهدیدهای کسبموضوع، ادامه مباحث مربوط به فرصتای دیگر با این ریزی جلسه

 . شودواحدهای صنفی سنتی، به جلسه آتی موکول می

 


