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در خصوص  ،در جلسه گذشته. عرض سالم و خیر مقدم دارم خدمت دوستان و سروران گرامی: محمدیطاهر 

به دنبال آن . بحث خوبی را داشتیم وکارهای مجازی برای واحدهای سنتیها و تهدیدهای کسبفرصت

هایی آلود یا فضای جدید تغییر سنتی به مدرنیته، تنها نگاه نکنیم که چه ضربهکه از این فضای تب هستیم

توانیم ارتباطی توان جلوی آن را گرفت، آیا میشود، بلکه توجه کنیم که چون نمیدارد از این حیث وارد می

شوند و حرکت  انند سوار این قطاروکارهای سنتی و مجازی برقرار کنیم که این واحدها نیز بتورا بین کسب

پرداختند، اما در رغم اینکه نسل در نسل به آن شغل میشوند؛ علیکم دارند جمع میکنند؟ صنوف سنتی کم

روند، وکارهای سنتی به سمت مجازی شدن پیش میبسیاری از کسب. اندحال حاضر به مشکالتی برخورده

ر زیاد است، که توان رقابت با آنها برای بسیاری از واحدها وجود وکارهای موجود بعضاً آنقداما سرمایه کسب

آقای عباسی، شما یک فعال اقتصادی هستید که در بازار فعالیت دارید، در حال حاضر، بدون . نخواهد داشت

از اندازی کردید، که اجناس خود را ها ارتباط برقرار کنید، در فضای مجازی کانالی را راهآپاینکه با استارت

اید که برای ادامه حیات و رشد دهد که به این بلوغ فکری رسیدهاین نشان می. کنیدمیاین طریق نیز عرضه 

شود، اما در حال درست است که تکنیکال عمل نمی. فعالیت، باید دستی بر آتش داشت؛ آتش فعالیت مجازی

زه است تا بتوان نتایج حاصله را به بحث ما یافتن نقاط مثبت و منفی در این حو. حرکت به این سمت هستید

وکارهای مجازی بروند و از این ها به سمت کسبآپیک راه این است که استارت. واحدهای صنفی ارائه کرد

خواهند در خصوص مباحث جلسه گذشته دوستان هرکدام که می. وکار آنان کمک شودطریق به رشد کسب

 . دگی کنندصحبت کنند یا آغازگر بحث باشند، اعالم آما

سایتی از این فضا افتد، بدون اینکه وبوکار شما اتفاق میمدلی که دارد در کسب. آقای عباسی :ادریسیان

البته بسیاری از . توانند رعایت کنندپشتیبانی کند، با مشکلی مواجه خواهد بود که تضمینات قانونی را نمی

هایی بزرگ، از وکارها و شرکتمثال، شاهدیم که کسب به عنوان. اندوکارها بسیار رونق گرفتهاین دست کسب

 .های تلگرامی و فضای اینستاگرام شکایت دارندکانال

اندازی کنند تا اینماد أخذ کنند؛ سپس به این فعالیت در فضای سایتی را راهباید وب .بله :طاهرمحمدی

  .تلگرامی مبادرت ورزند

وکارهای سنتی فعالً کسب در اینجا مشکلی وجود دارد و منظور من از این صحبت آن است که :ادریسیان

یکی از . کنند، اما اگر بدین نحو پیش رود، با مشکالتی مواجه خواهد شددارند از این مشکل استفاده می

آیند، بدون آشنایی با قوانین و مقررات این حوزه و وکارهای سنتی دارند، آن است که میمشکالتی که کسب

نخورید، اما اگر یک شما ممکن است تا مدتی به مشکل بر. کنندهای حقوقی، فعالیت میوبالزامات و چارچ

روی . شرکت بزرگ بیاید و از کانالی در تلگرام شکایت کند، طبیعتاً این واحدها با مشکل مواجه خواهند شد

ن بستر را چه به ای -خواهند وارد این گود شونداگر می-صحبت من این است که ما باید برای اصناف سنتی 

-هزینه را انتخاب کردید، اما میحل کملحاظ حقوقی و چه فنی آماده کنیم؛ منظور این است که شما یک راه

وکارها های کم، از طریق برگزاری رویداد و فراخوان، در اختیار این کسبتوان بستر وب و سایت را با هزینه

 066یا  066ای حدود با هزینه. وب قانون حرکت کنندبتوانند در چارچ نیز وکارهای سنتیتا کسب گذاشت
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. اندازی کرد که الزامات قانونی و فنی را نیز در خود جای داده باشدتوان وب سایتی را راههزار تومان، می

شود و این راهکارها در فراخوان داده می. درواقع، اینماد یک چک لیست فنی دارد که آن هم باید رعایت شود

توانند ای اندک، میکنند؛ چراکه با صرف هزینهگیرد؛ واحدهای صنفی هم استقبال میمیف قرار اختیار صنو

های ارائه آوری امتیازاتی دهند تا هزینهتواند به واحدهای فناتاق هم می. بصورت اصولی به فعالیت بپردازند

 . با مشکل مواجه خواهند شدهای این چنینی در آینده نظمیاین موارد و بی. خدمات خود را کاهش دهند

-آیین ،آقای ادریسیان. شودکننده حفظ مییکی از اهداف این امر آن است که حقوق مصرف :طاهرمحمدی

، تسهیلی را هم برای صنوف سنتی و قانون نظام صنفی (70)و تبصره ماده ( 22)، (2)نامه اجرایی مواد 

ارندگان پروانه کسب در فضای حقیقی که بخواهند در دارندگان پروانه کسب در نظر گرفته است و گفته که د

فضای مجازی به ارائه کاال و خدمات خود مبادرت ورزند، برای دریافت پروانه کسب و اینماد، صرفاً مکلف به 

لذا در مقررات موجود، نگاه . تأییدیه همان تأییدیه مرکز توسعه تجارت الکترونیکی است. ارائه تأییدیه هستند

من با فرمایش شما . این امر شده است و این مقرره برای ما یک پتانسیل و نقطه مثبت استتسهیلی به 

اآلن ممکن است . یکی اینکه ترویج کنیم این دو پارامتر را در اصناف: موافقم که ما نیاز به دو توجه داریم

چند سال دیگر، این امر بصورت مقطعی با ابزارهای تلگرامی و اینستاگرامی مشکالت خود را حل کنیم، اما تا 

بیایید از همین ابتدا . کنیدگذاری میپس شما از همان ابتدا دارید برای کاری در آینده سرمایه. آورددوام نمی

-ها میاین در اصناف کشور نهادینه نشده است و ما اتاق. نقاط قوت و ضعف را بشناسید و قانونمند شوید

وکارها که این کسب. ما نکته دیگری را هم باید مورد توجه قرار دهیما. توانیم در این حوزه ایفای نقش کنیم

این افرادی که در فضای مجازی فعالیت دارند، آگاهی و فکر آنها . شوند، باید آموزش ببینندقدم میپیش

به آهستگی دارد فعاالن . اند در حوزه خود موفق شوندخالقیت بیشتری دارند که توانسته. خیلی وسیع است

فعالیت کردن بعد، در این رقابت شدید، . یابد، رقابت در این حوزه بسیار جدی خواهد شدن حوزه فزونی میای

در اینجا، ما که چنین نگاهی نداریم و اتاق فکری این چنینی برای هر یک از . شودتر میبه مراتب سخت

  .ه باشیموکارهای خود در اختیار نداریم، چه باید بکنیم تا توان رقابت داشتکسب

این مدل فعالیت در فضای مجازی، قانونمند . اصالً بحث از این نیست که آیا شما رقیبی دارید یا نه :ادریسیان

به هرحال، الزامی وجود . نه اینکه آیا رقیب دارید یا خیر. شده است و نیاز دارد که شما پروانه کسب بگیرید

کم در این حوزه حساس خواهند شد کمت که رقبای شما نکته آن این اس. دارد که شما پروانه کسب بگیرید

فارغ از آن، . ساز شود را بگیرند-کن است در آینده برای آنها دردسرو برای اینکه جلوی بازارهای خرد که مم

  .پلیس فتا هم ممکن است در بسیاری از موارد ورود کند

افرادی که جواز . بیندیشتر آسیب میکه هر کسی قانونمندتر است، ب شکل گرفتهی در جامعه جوّ :رهایی

کند، نه آن کسی که بدون جواز کار می. نهادهای نظارتی هستند مواجهه باکسب دارند، بیشتر در معرض 

 . اتحادیه، نه اماکن و نه جای دیگر با آن کاری ندارند

  .کم به سمت مباحث کالن سوق دهیمهمین بحث را که شروع شده است کم :طاهرمحمدی
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-وقتی کسب. آوردام نتیجه آن این است که رقابت سالم را بوجود میاین پیشنهادی که مطرح کرده :یانادیس

-اندازی کنند، نسبت به رقبایی که بدون چارچوب قانونی کار میوکارهایی را راهوکارها با هزینه خود کسب

مغازه کناری بصورت غیرقانونی  برای مثال، اگر پوشاک را بصورت قانونمند فروختید و. شوندکنند حساس می

کنندگان ثانیاً؛ این به نفع مصرف. کنیدکنید یا تخلف وی را اعالم میآن شکایت می د، شما ازکنکار می

آقای طاهرمحمدی فرمودند که فکر واحدهای . گیرندهای مختلفی موضوع شکایت قرار میکانال. خواهد بود

اندازی تواند یک واحد مشاوره تجارت الکترونیک را راهصناف میدر این خصوص، اتاق ا. تر استسنتی مضیق

ضمناً از واحدهای سنتی بخواهد . کند که حقوق تجارت الکترونیک و بازاریابی دیجیتالی را شامل خواهد شد

که بیایند و مشاوره بگیرند یا مستقیماً نماینده یک شرکتی نماینده شود و آنها به واحدهای سنتی رجوع و به 

 .   نها ارائه طریق کنندآ

یک اینکه . کنیمدر واقع، ما داریم در فضای تلگرامی کار می. البته یک سوال جدی مطرح است. بله :شکوهیان

کننده به مراتب بیشتر در فضای تلگرامی که نظارت بر روی آن کمتر است، جذابیت آن برای مصرف شخص،

های خود خواهد داشت و به لحاظ دسترسی، چه برای الاست و به هر حال، کانال ایشان را در کنار کان

خواهیم در سطح کالن حال، می. ، در حال فعالیت استتر استکننده و چه برای خود ایشان سادهمصرف

را  مندتوانید آن سود مستمر و فعالیت ساختاریافته و نظاماینکه شما در فضای تلگرامی نمی. پیشنهادی دهیم

خود این امر نیاز به . سایت پیش رویدگوییم که شما باید به سمت فعالیت در وبما میحال، . داشته باشید

ها را برای صنوف تشریح و چگونه باید این جذابیت. باید برای آن شخص تشریح شودایجاد جذابیت دارد که 

اینماد به آن تعلق  نامه فقط فضایی کهای برای این امر دارید؟ حاال درست است که آیینتوجیه کرد؟ آیا ایده

گیرد، اما اینماد تعلق نمی (بستر تلگرام یا سایر بسترها غیر از بستر سایت) در این فضا پذیرد؛گیرد را میمی

یعنی به نظر شما آیا ما باید این فضای جذاب را ساماندهی کنیم، یا اینکه . تری استفضا، فضای جذاب

لذا ما چه الگوی جذابی . ها هدایت کنیمسایتد را به سمت وببگوییم وضع موجود خوب است و باید این افرا

 توانیم در سطح کالن به بازار ارائه کنیم؟را می

سایتی را به عنوان شکلی و صوری طراحی من برداشتم از فرمایشات مطرح شده این است که وب :عباسی

شورتی م سایت عمل کنم،ستم از طریق وباخواتفاقاً من ابتدائاً می. کنیم، اما در فضای تلگرامی فعالیت کنیم

 . دانستند و من را از ورود به این حوزه بازداشتندتعداد مراجعین به آن را کم میگرفتم؛ اما مشاورین 

بان نوان یک شناسه داشته باشیم و پشتیخواهیم سایت را به عمی ما. این یک موضوع است :طاهرمحمدی

در واقع تثبیت آن . داشته باشد... تواند اپلیکیشن و کانال و یت میاما همین سا. سایت را شناسایی کنیم

-ها مییا شما حقوقی. گوییم سکنای فرد آنجاستما در اصطالح سنتی خودمان می. فعالیت در سایت است

شود یک اقامتگاه قانونی این سایت می. توان صاحب آن واحد را یافتگویید این جایی است که به راحتی می

یا  تلگرام هم دائمی نیست و ممکن است در آینده نزدیک سروش. الفارق؛ البته با قیاسی معوان مثالبه عن

های اصناف این به اتاق( 30)نامه اجرایی ماده آیین( 4)و ( 3)های ردیف. گیردبجای آن را  افزارهادیگر نرم

لذا امکان تأسیس . مات صنفی باشدرسانی به مردم و توسعه خداختیار را داده که یکی از وظایف آن خدمت
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توان به این را می. واحد مشاوره وجود دارد، اما باید در خصوص محتوای آن و ساختارش بحث و بررسی شود

 آقای شکوهیان، آیا شما بحث دیگری داشتید؟ . کشور معرفی کرد

را پیش ببریم، آیا به اگر ما پیشنهاد آقای طاهرمحمدی . خواستم مطرح کنمسوال دیگری را می :شکوهیان

مشکلی وجود ندارد؟ من برای فضایی در اینماد خوریم؟ اینکه برای نظر شما در بحث اینماد به مشکل برنمی

تواند کاربرد داشته آیا نماد من در اینجا می. ام، اما در فضایی دیگر در حال فعالیت هستمسایت اینماد گرفته

اعتماد تعلق گرفته است، کماکان در اینجا وجود دارد یا خیر؟ در  آیا آن فضای امنی که به آن نماد. باشد

بندی کرده و الگوی کالنی را از این چند دقیقه بحث واقع، هدف از سوال آن است که بتوانیم به نوعی جمع

 . ارائه کنیم

بحث من . جدای از مباحث ارائه شده نیست نکتهاین البته . ای به بحث بزنممن هم یک تکمله :سازگاری

اگر ما فعالیتی را بر روی سایت پیاده کنیم، در صورت تخلف فرد، اینماد او . بحث ضمانت اجرای این امر است

لذا با . شودکنیم و به تبع آن، درگاه پرداخت آن فرد هم با مشکل مواجه میرا تعلیق کرده یا اساساً حذف می

ها این مشکل اما با فضای کارت به کارت و سایر روششود، این روش مشکالتی برای فعالیت آن فرد ایجاد می

ضمانت اجرای برخورد با این کانال تلگرامی که حتی بعد از پایین آوردن سایت پشتیبان آن . قابل رفع است

 برقرار است، به چه صورت خواهد بود؟ 

ده به آقای عباسی یا بن. نظر من تا حدودی متفاوت است. بینم توضیحاتی را ارائه کنممن الزم می :گودرزی

. اندازی کننددهم که سایت شخصی خود را راهکنند، پیشنهاد نمیوکارهایی که اینگونه فعالیت میسایر کسب

اندازی سایت شخصی، نه راه. این کار اصالً درست نیست؛ چون مشکالت بسیاری را برای آن فرد به دنبال دارد

-گیرد و شما را از آن فعالیت دور میه تمرکز شما را از کار میکند، بلکتنها کمکی به فروش بیشتر شما نمی

کمااینکه وقتی سایت . شوداندازی کنید، لزوماً باعث بهتر شدن فروش شما نمیاینکه شما سایتی را راه. کند

-دارید، مشکالت بسیاری مانند نماد و بازاریابی دیجیتالی و قرار گرفتن محتوای مناسب بر روی سایت، می

به این فکر کنید . اندازی شودشود که سایتی شخصی راهلذا اصالً پیشنهاد نمی. ند به دغدغه شما بدل شودتوا

ها هیچ کدام بازدید درخوری این سایت. که هر کسی بخواهد یک سایت شخصی برای خود داشته باشد

ر خصوصاً موتورهای جستجو ندارند؛ فقط دوستان و آشنایان شما هستند که از آن دامنه خبر دارند و رقابت د

کسی . پیشنهادی که وجود دارد آن است که به عنوان مثال، چرخ را از اول نسازیم. شودبسیار سخت می

هایی وجود دارد و افرادی که در این حوزه فعالیت دارند، سایتدر اینجا هم وب. آمده و چرخ را ساخته است

-جربه و تخصص الزم در این حوزه را دارند و شما هم میآپی، تدوستان استارت. تخصص این کار را دارند

. های خود را هم رونق دهندل همکاری با آنها فعالیتبَتوانید در این حوزه فروش باالیی را داشته باشید و از قِ

خواهید آن است که فروش شما باالتر رود و سود بیشتری کسب چیزی که شما به عنوان یک واحد صنفی می

یعنی . کننده در ارتباط استتأمین 4666های معروف در ایران، با آپوان مثال، یکی از استارتبه عن. کنید

حتی . رساننددهند و به فروش میکننده مختلف کاالهای خود را بر روی این فضا قرار میتأمین 4666حدود 

قلم از کاالی خود  2666کرد، فقط در یک کمپین حراجمعه، حدود یکی از دوستان ما که فعالیت صنفی می
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اینکه ما بخواهیم در اتاق اصناف تیمی تشکیل دهیم، که سایتی را . را به فروش رساند؛ آن هم در یک شب

وکارهای مجازی سایت قرار دهند و با کسبطراحی کند و واحدهای صنفی محصوالت خود را بر روی این وب

  .رسدنمی بزرگ وارد رقابت شویم، این تصمیم، تصمیم صحیحی به نظر

پیشنهاد آقای ادریسیان این . البته من باید نکته را برای روشن شدن بیشتر بحث اضافه کنم :طاهرمحمدی

طور همان. بود که اتاق واحدی را تأسیس کند تا مشاوره تجارت الکترونیک یا بازاریابی در این حوزه ارائه شود

د فعالیت تجاری کنند و از این کار منع نتواننمی های اصناف اساساًکه در جلسه گذشته اشاره کردم، اتاق

های ما به ممکن است نتیجه مشاوره. کنیممیما فقط قصد ارائه راهکار را داریم و ارائه طریق . اندشده

اندازی کنید وکاری مجازی را راهتوانید به تنهایی کسبواحدهای صنفی آن باشد که به عنوان مثال، شما نمی

االمکان از فعالیت مجزا و اما این فرمایش شما که واحدها حتی. های موجود رویدآپاستارت و باید به سمت

ولی برای . های قدر روندآپحتی شاید این واحدها به سمت استارت. منفرد پرهیز کنند را من قبول دارم

در غیر . ت نداریماندازی سایوکار قانونمند معرفی کنیم، راهی جز راهاینکه خود را به عنوان یک کسب

وکار به گذار فضاهای دیگری را هم برای کسباینصورت، باید صبر کنیم و ببینیم که آیا نهادهای مقررات

  شناسد یا خیر؟رسمیت می

به نظر من واحدهایی مانند واحد آقای عباسی، شناسنامه دارند و شناسنامه آنها مغازه یا همان  :گودرزی

ایشان با حفظ شناسنامه خود . ای مجازی داشته باشندیازی ندارند که شناسنامهلذا ن. واحد صنفی آنها است

  .رساندوکارهای مجازی به فروش میدر فضای حقیقی، فقط اجناس خود را از طریق همکاری با کسب

فرمایید یا خود باید شناسنامه داشته باشد، یا به واحدی مجازی که شناسنامه فعالیت یعنی می :محمدیطاهر

  .در این حوزه را دارد، وصل شود

وکار مجازی و أخذ شناسنامه در این اندازی کسبما معتقدیم که ایشان نباید درگیر راه. دقیقاً. بله :گودرزی

 . فضا شود

باید آن شناسنامه اینترنتی . اما اگر واحدی بخواهد خودش فعالیت کند، غیرقابل اجتناب است :طاهرمحمدی

 . را أخذ کند

بحث واحد . اینکه ما بتوانیم بین فرمایشات شما و آقای ادریسیان جمع کنیم. پیشنهادی دارم :نشکوهیا

کنم و پیشنهادی را اضافه فرمایشات شما  خواهم این بحث را بهاما می. است مشاوره بحث جذاب و خوبی

احد صنفی چنین ما در مشاوره به واحدهای صنفی، ممکن است به این نتیجه برسیم و به و. ارائه نمایم

رسد بتوان به نظر می. وکار مجازی رویدمشورت دهیم که راه شما اشتباه است و اساساً نباید به سمت کسب

تواند خدمات غیرموظف خود چراکه اتاق می. در قالب خدمات غیرموظف. اندازی کرداین واحد مشاوره را راه

این دست ما را خیلی . دولتی باشند یا غیردولتیرا به اشخاص حقیقی و حقوقی ارائه کند؛ اعم از اینکه 

گذارد؛ حتی در ارائه خدمت به صنوفی که مشمول قانون نظام صنفی هم نیستند و یا اینکه دولتی بازمی

شوند؛ مانند مراکز بهداشت، نیروی انتظامی که ممکن است نیاز داشته باشند که از فضای محسوب می

هرمحمدی در نظر داشته باشند که در اتاق این امر را پیاده کنند، حتی اگر آقای طا. مجازی استفاده کنند
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های مجازی، چه صنفی و چه غیر های مربوط به ورود در فعالیتتوانند یک گروه مشاوره در تمامی زمینهمی

  .اندازی کنندصنفی، چه دولتی و چه غیردولتی راه

ممکن است واحد صنفی در رویدادی . نهاد دومی استدر واقع، پیشنهاد امروز من، یک پیش. بله :ادریسیان

های موجود کار کند و یا حاضر نیست که درصدی از آپخواهد با استارتحاضر شود و بگوید که اصالً نمی

این . ها را برای او در نظر گرفتلذا خودش قصد ورود دارد؛ پس باید این مشاوره. سهم خود را به آنها دهد

اگر کسی در فضای تلگرامی به . آقای سازگاری مطرح کردند، قابل توجه است بحث ضمانت اجرایی که

شود آن است که فضای فعالیت بپردازد و تخلفاتی هم داشته باشد، با اعتراض شاکی، تنها کاری که انجام می

های خود گفتند که ایشان یک فعالیت صنفی سنتی هم اما آقای عباسی در صحبت. کننداو را مسدود می

اندازی کرد، همین که واحد صنفی او مشخص اگر آمد و کانالی را راه. جای آن واحد هم مشخص است. ارندد

ایشان اگر در ارائه خدمت از طریق تلگرام و سایر فضاها کوتاهی . شودکنندگان میاست، موجب اعتماد مصرف

اندازی شود و هویتی راهه کانال بیاین فرق دارد با اینک. شودکند، به واحد فیزیکی و حقیقی او مراجعه می

ها از اگر یک روزی ارائه خدمت نشد و یا از آن شکایتی شد و از طریق مراجع نظارتی مسدود شد، فعالیت

ضمانت اجرایی که وجود دارد، خود وجود واحد صنفی سنتی است و . ها پیگیری شودطریق دیگر کانال

 . کنم و مشخص است که من چه کسی هستمیهمین ضمانت اجرایی است که من ارائه خدمت م

هایی را در فضایی اعم از اما آنچه در نگاه کالن وجود دارد، باید چنین فعالیت. این یک نکته است :سازگاری

ی غیر از یاز طرف دیگر، اگر فروشنده در یک کانال تلگرامی از فضا. صنفی و غیرصنفی بررسی کنیم

توان کرد؟ به عنوان مثال، شخصی در شهرستان، از یک د مشتری چه میشهرستان خریدار باشد، برای اعتما

توان کرد؟ اگر این آن را چه می. استاما کاالهای ارسالی اشتباه یا ناقص . کندواحد صنفی در تهران خرید می

در این افزارهایی مانند تلگرام را باز کنیم، فقط واحدهای صنفی نیستند که مسیر و امکان عرضه در فضای نرم

. همه این موارد وجود دارد. یابند، بلکه افرادی که پروانه کسب ندارند هم حضور خواهند داشتفضا حضور می

  .این بحث مراجعه حضوری که شما فرمودید، برای فرضی است که مشتری در همان شهر حضور دارد

نظر ایشان بر . رح کردنددر جلسه گذشته آقای شکوهیان بحث جالبی را مط. آقای سازگاری :طاهرمحمدی

شود، رقم پایینی دارند و برای خریدار مقرون به صرفه نیست که به این بود که عمده خریدهایی که انجام می

. شویمبارها این اتفاق برای ما افتاده است و با چنین شکایاتی مواجه می. واقعاً صحیح است. دنبال شکایت رود

به خاطر شکایتی پنجاه هزار . یا قضایی رفت تا موضوع را پیگیر شدچندین بار باید به یک مرجع نظارتی 

یکی از . تومانی، به عنوان مثال، باید دویست هزار تومان هزینه کرد و زمان زیادی را هم صرف این کار کرد

تنظیمی -خود. تنظیمی حرکت کنیم-ما باید به سمت خود. های من با مدیران پاساژها هم همین بودبحث

در . فقط کاالهای اساسی را بازرسی کنند. ید کاری کرد که بازرسان در محل اتاق اصناف حاضر باشندیعنی با

آنقدر شرایط برای مشتریان مهیا شود که شکایت و امتیازدهی آنها به . الرأس مداخله نکنندباقی موارد علی

-ا معتقدیم که مشتری میطرح شناسه شیوا در این شهرستان پیاده شده است و م. واحد صنفی تسهیل شود

و با فروشنده چون، او است که مواجهه حضوری دارد . تواند بهترین نظارت را بر واحد صنفی داشته باشد
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توان بر آنها نظارت کرد؟ لذا از این چگونه می. دوازده هزار واحد صنفی. ما بیست بازرس داریم. کندتعامل می

. ها، ما به نتایجی رسیدیمکنم در تهدیدها و فرصتفکر می. رهگذر قدری هم وارد بحث تنظیم بازار شویم

ثانیاً؛ حال، که آنها . توان جلوی ورود آنها را گرفتو نمی وکارهای مجازی هستنداوالً؛ باید بپذیریم که کسب

ا وجود دارند، یا باید خودمان آنقدر توان داشته باشیم که به موازات آنها حرکت کنیم، یا اگر این امکان ر

اینکه توان دارد که . این دو مورد را خود واحد صنفی باید تشخیص دهد. نداریم، باید با آنها ارتباط پیدا کنیم

خود وارد شود یا خیر؛ همچنین، اینکه آیا تمایل دارد که در این حوزه ورود کند یا خیر؟ نکته دیگری را هم 

نامه اجرایی نخست، آیین. قانونی دو پارامتر است ها داشت، مبنایتوان در این حوزه تهدیدها و فرصتکه می

مکرر بود که آقای ( 30)دوم، بحث خدمات غیرموظف در ماده . بود که ما مروری بر آن داشتیم( 30)ماده 

ها ها جذابیت دارد و طرحی درآمدزا است؛ هم برای اتاقیعنی هم برای اتاق. شکوهیان بدان اشاره کردند

از طرف دیگر، ما . کندآید این افق کالن را برای آنها ترسیم میناف است که میگزاری به اصنوعی خدمت

وکارهای مجازی یعنی شرکتی را که در حوزه کسب. ها را در بحث آموزش نادیده بگیریمآپنباید استارت

ات آنان فعالیت دارد انتخاب کنیم، و به جای اینکه خودمان آزمون و خطا کنیم، از تجربیات، دانش و اطالع

خواهند نکات اگر دوستان می. من در مباحثی که مطرح شد، این چند پارامتر را نتیجه گرفتم. بهره گیریم

 . دیگری را اضافه کنند، بفرمایند؛ خصوصاً آقای گودرزی اگر نکته تکمیلی دارند، ارائه کنند

توانم موعه ما هست را میظرفیتی که در مج. من یک پیشنهاد دیگر، و شاید گفت راهکار دارم :گودرزی

سال است که در این  0، 5توان از آن برد؟ ما تقریباً نزدیک به ای میتشریح کنم تا ببینیم که چه استفاده

حوزه فعالیت داریم؛ هم شبکه بسیار خوبی داریم و هم ارتباطاتی در این حوزه وجود دارد؛ هم رویدادهای 

المللی هستیم که یکی از آنها سوییسی و نده ایران در دو رویداد بینایم؛ مثالً نمایبسیار خوبی برگزار کرده

آپ زمانی برای ارائه دارند این رویداد بدین صورت است که به عنوان مثال، چند استارت. دیگری آلمانی است

ز بین ها اآپالبته همین استارت. کنندها را مالحظه میگذاران و افرادی که حضور دارند این طرحو سرمایه

اگر بخواهیم این مدل را قدری . کندشوند و تیم داوری آنها را انتخاب میآپ برگزیده میاستارت 266شاید 

تغییر چهره دهیم و بنا باشد که رویداد جدیدی با همکاری اتاق اصناف شکل گیرد، این فرصت فراهم است 

مثل پوشاک و )احدهای صنفی خاصی خواهیم برگزار کنیم، از این سمت از وکه ما طبق رویدادی که می

ها فعالیت دارند، هر کدام ظرف هایی که در آن حوزهآپدعوت کنیم و از طرف دیگر، استارت( کیف و کفش

آپ همکاری خواهند با کدام استارتآن فعاالن صنفی باشند که انتخاب کنند می. مدت خاصی ارائه دهند

ها درحوزه بازاریابی دیجیتال فعالیت آپبسیاری از این استارت اوالً؛. این پیشنهاد، چند مزیت دارد. کنند

-اگر همکاری مشترکی تشکیل شود، از بستر آن واحدهای صنفی می. اندکرده و به نقاط مثبتی دست یافته

در یک رویداد، ممکن . ها هم خیلی خوب استآپاز آن طرف، برای استارت. توانند فروش خود را بیشتر کنند

آپ ایجاد لذا واقعاً ارزشی که برای آن استارت. کننده جدید بدست آوردن مشتری جدید و تأمیناست چندی

چون ما در جلسه گذشته گفتیم که اتاق اصناف . گذار نیستشود، کمتر از ارزش ارائه آن برای سرمایهمی

  .گذار فعالیت کندتواند به عنوان یک سرمایهنمی
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موافقید از اگر . تواند بازهم در همان قالب مشاوره ما انجام پذیردموضوع میاین . آقای گودرزی :طاهرمحمدی

با آنها بحث کردیم که وقتی اسم . های تجاری بودیمروز گذشته در جمع مجتمع. این بحث خارج شویم

ولی توجه نکردید که شما فقط چند قلم را در محل کسب . دهندآید همه واکنش نشان میتنظیم بازار می

اما برای خودتان نیاز دارید تا از واحدهای دیگر خرید کنید؛ به عنوان مثال، صد قلم کاال . کنیدعرضه می خود

ای این نکته. کننده هستیدلذا نسبت به آن موارد، شما خودتان مصرف. کنیدبرای منزل خود خریداری می

کنند؛ اما برای پوشاک عرضه می به عنوان مثال، آقای عباسی. بود که آقای شکوهیان به من متذکر شدند

لذا اگر حقوق . ماشین خود را تعمیر کنند. خود نیاز دارند که شوینده، میوه و صدها قلم دیگر خریداری کنند

لذا نیازمند آن است که ما افق دید خود را جلو بریم و . کننده تقویت نشود، همه متضرر خواهند بودمصرف

کننده کننده و ایجاد یک ضابطه برای حمایت از حقوق مصرفق مصرفببینیم که تنظیم بازار و حفظ حقو

در کشور ما . خواهیم بر بحث تنظیم بازار متمرکز شویملذا در اینجا می. تواند نفع عموم را تضمین کندمی

گوییم که باید بینیم وضعیت اقتصادی مناسب نیست، میما هر جایی که می. تنظیم بازار مغفول مانده است

من به شخصه معتقدم که اگر ما بخواهیم در ایران بازار رقابتی راه بیاندازیم، هنوز آن . ار را رقابتی کنیمباز

ما از فعاالن حاضر در . های الزم بوجود نیامده است؛ البته شاید شما موافق نباشیدبلوغ فکری و زیرساخت

گویند آنقدر رقابت زیاد است که می .ایم؛ اساساً بحث گرانفروشی دغدغه نیستدیگر کشورها سوال کرده

اما آنها سازوکارهایی دارند . خواهد خرید کند و خدمات گیردهر کجا که می. مشتری در انتخاب مخیر است

به نظر بنده ما در ایران، در حال . هذاعلیهای بسیار خوبی دارند و قسحراج گیرند،که اجناس را پس می

. ای ملی استخواهیم مطرح کنیم که موضوع و دغدغهنظیم بازار را میبحث ت. حاضر چنین شرایطی نداریم

-خواهیم که مقدمهای را در این حوزه داشت؟ از آقای شکوهیان مییافتهتوان بازار اقتصادی و قوامچگونه می

  .ای را در خصوص بحث ارائه کنند تا بر روی آن اعمال نظر کنیم

شود که که به مواردی گفته می« شکست بازار»داریم تحت عنوان  ما در این حوزه اصطالحی را :شکوهیان

تواند با مباحث ما دو مورد جدی در این خصوص وجود دارد که می. تواند خود را تنظیم کندخود بازار نمی

وکارهای رسد که کسبدر بحث نقص اطالعات به نظر می. است «نقص اطالعات»ارتباط پیدا کند؛ یکی بحث 

. دهدها را پوشش مییعنی دارد بسیاری از این حوزه. ی شدند برای مقابله با نقص اطالعاتمجازی فرصت

-آید از طریق فضای مجازی قیمت میخواهد در فضای سنتی خرید کند، میامروزه، حتی شخصی که می

از  کند وکنندگان در خصوص یک کاالی خاص را بررسی میسنجد، نظرات مصرفگیرد، بازخوردهایی را می

کند و در نهایت، قیمت کلی بازار در آن کاال یا خدمت افزارهای مختلف جستجو میها و نرمبین سایت

کنندگان از مطلوبیت آن حتی بعضاً مصرف. بخصوص و اینکه در واقع، چقدر آن کاال مطلوبیت داشته است

داند که آن کاال چه آثار مثبت و به نوعی در زمان انتخاب شخص می. گویندکاال برای آنها و تجربیات خود می

عقالنیت »تواند به مبحثی در اقتصاد تحت عنوان همین موضوع می. تواند برای او داشته باشدمنفی می

. بحث دیگر، بحث مقابله با انحصار است. تر تصمیم گیردکننده بتواند عقالنیکمک کند؛ که مصرف« اقتصادی

شود در حال چنانکه گفته می–اند ها وارد شدهوزه خرید و فروشوکار مجازی آمده و در حزمانی که کسب
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هایی که ، در حوزه-خواهند شدبه عصر رقابت نزدیک با پایان این دوره، حاضر در عصر طالیی قرار دارند و 

ها رقبای جدی اند و در حال حاضر بسیاری از حوزهاند نیز ورود کردهکنندگان متعددی وجود نداشتهعرضه

رقابت . توانند سر پا بایستند که امکان رقابت داشته باشندلذا، زین پس، صنوفی مجازی و حقیقی می. ددارن

به عنوان مثال، چند سامانه درخواست خودرو وجود دارد که در . هم اعمّ از اینکه رقبای بالفعل دارند یا بالقوه

کارشان خلل یا ضعف باشد، ممکن است دانند هرجایی اگر در اینها می. کنندحال حاضر با هم رقابت می

؛ البته ورود رقبای بالقوه تنها محدود به این فرض نیست و صرف و بالفعل شوند ای ورود کنندرقبای بالقوه

فرصت دیگری را . سودآور بودن یک فعالیت نیز امکان ورود دیگران و انگیزه این امر را برای آنها به همراه دارد

 Secondhand)بازار کاالهای دست دوم  دروکار مجازی ایجاد کرده است، حل مشکلی است که هم که کسب

Products Market or Lemon Market) ها وجود دارند که قیمت یک سری اپلیکیشن. وجود داشته است

این . شوندهای چنین کاالهایی تقریباً مشخص میدهند و طیف قیمتکاالهای دست دوم را به ما نشان می

عنوان  وکارهای مجازی، بهاما همین کسب. دهدفرصتی است که دارد بسیاری از نواقص را پوشش می

شوند که البته بنا بر این است که این تهدیدها مورد نقد قرار گیرند تا تهدیدی برای بازار هم محسوب می

یک اعتراضی که . توانند مثبت باشندمشخص شود که تا کجا این موارد منفی و در چه مواردی حتی می

های مربوط به ای مجازی، هزینهوکارههمواره از سوی واحدهای سنتی وجود داشته است این بوده که کسب

-توانند با یک هزینه اندک کسب در واقع، می. را ندارند... اجاره محل، مواجهه حضوری با نهادهای مختلف و 

قدر که ما یک مزیت خیلی خوب را داریم، یک عیب، تهدید یا اما در اینجا، همان. وکار خود را راه اندازند

وکار آنها خللی اینکه اگر در کسب. را برای واحدهای مجازی داریم توان گفت ریسک خیلی بزرگحتی می

تواند گستره زیادی یعنی یک نارضایتی می. انجامدهای شدید به آنها میباشد، به شکست سریع یا ورود زیان

کننده به خوبی ارتباط برقرار کند، ممکن است حجم داشته باشد و اگر روزی یک اپلیکیشن نتواند با مصرف

کنندگان ایجاد تواند برای مصرفیادی از آنان را از دست دهد؛ حال، در اشکال مختلف این نارضایتی میز

این مباحث مقدماتی ارائه شد تا بتوان در این خصوص بحث کرد ... . شود؛ نقض اطالعات و حریم خصوصی و 

ا به واحدهای صنفی سنتی ای روکارهای مجازی دارند هجمهاز طرف دیگر، خود کسب. تا به نتیجه رسید

ها مثبت است یا نه؟ من عقیده دارم که اما باید ببینیم که آیا این هجمه. کنند؛ در این بحثی نیستوارد می

وکارهای مجازی برای واحدهای سنتی آن است که واحدهای دسته اخیر، بسیاری از این تهدیدهای کسب

وکارهای سنتی را در مجازی کردن آنها و ارتباط آنها با بیعنی، من تنها راه نجات کس. دیگر نوآوری ندارند

بندی کردیم، نیاز باشد ای که در خصوص آن جمعشاید ما در همین واحد مشاوره. بینمواحدهای مجازی نمی

رغم د که علیند یک مزیتی ایجاد کننوکارهای سنتی چگونه بتوانکه راهکارهایی را ارائه دهیم که کسب

کماکان تمایل داشته باشد که از واحد سنتی خرید  مشتریانوکار مجازی، کننده از کسبفامکان خرید مصر

من به واحدهای سنتی  انتقادلذا . های کارآفرینانه داردرسد که نیاز به یک سری دیدگاهاین به نظر می. کند

یط رایج بازار، پیاده اهای معمول و رایج وجود دارد که بدون فکر و توجه به شرآن است که یک سری فعالیت

رسد آن است که به عنوان مثال، اولین فکری که به ذهن بسیاری از واحدهای صنفی بالقوه می. شوندمی
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درست است که سقف و حدود صنفی برداشته شده است، اما واحدهای صنفی باید . سوپرمارکتی راه بیاندازد

کند و در یک محل لذا واحدی نیازسنجی می. دنیازسنجی کنند و به نیازهای بازار هم توجه داشته باشن

اما واحد دیگری بدون . کند؛ این کار منطقی و با اصول تنظیم بازار سازگار استاندازی میوکاری را راهکسب

آورد و نه تنها بیند، به همان شغل در همان محل روی میتوجه به این امور، چون سودآوری آن واحد را می

رسد که رفتار لذا به نظر می. شودای محدود حذف میزند، بلکه خودش هم در بازهبه آن واحد آسیب می

واحدهای صنفی سنتی چندان عقالنی نیست؛ البته باید ذهنیت و عقالنیت اقتصادی را در ذهن آنها ایجاد 

ز نظر هایی بود که ااین موارد تهدیدها و فرصت. کرد و بنده با مداخله دولتی جهت حل این معضل مخالفم

 . وکارهای مجازی در حوزه تنظیم بازار به همراه دارندمن کسب

وکارهای مجازی و گفتید که لزوماً این نیست که کسب. یک نکته جالبی را شما ارائه کردید :طاهرمحمدی

ها در البته بعضی. یک موضوع در اصناف مغفول مانده است. درست است. بله. سنتی با هم ارتباط پیدا کنند

ما در منطقه شمیرانات، شاهد  ،دوستان. ها باید نوآوری کنند و منشأ اثر شوندسنتی. کنندحوزه کار می این

این یک نوآوری . کندحضور واحدی هستیم که گوشت گوسفند را در معرض دید مشتری بریده و طبخ می

-یار نیز شاهد نوآوریالبته در صنوف س. کندمرغ عرضه میاست؛ یا اینکه در تجریش واحدی ساندویچ تخم

دهی این واحدها، به واحدهای سنتی ما بسیار ت موجود در جهت مجوزهای متعددی هستیم که البته مشکال

  .لطمه زده است

هایی دارند که باید در جلسات تخصصی بدان پرداخته شود؛ مثالً البته هر یک از مشاغل ویژگی :رهایی

 . وت استدغدغه واحد عرضه پوشاک با یک عطاری متفا

این . کنند، اصوالً در آن حوزه تخصص دارندهایی که در یک حوزه فعالیت میآپالبته استارت. بله :ادریسیان

د؛ یعنی هم ه در حوزه خدمات برقی فعالیت دارآپی آشنا هستم کمن با استارت. یک نکته بسیار مهم است

شخصی که وارد این . دهدبه نصب آنها را ارائه میربوط د و هم خدمات مآوررها و وسایل مورد نیاز را میابزا

التحریر آپی هست که در حوزه لوازمیا استارت. کند، چندین سال است که در آن حوزه فعالیت میحوزه شده

لذا غالباً افرادی که به یک . پدر این شخص، خود در این حوزه سالیان سال است که فعالیت دارد. فعالیت دارد

ای که پیشنهاد شد هم برای همین جلسات مشاوره. های آن رسته آشنا هستندوند، با دغدغهشحوزه وارد می

لذا هر . گیردها پاسخ میگوید و بر مبنای این دغدغههای خود را میواحد صنفی سنتی دغدغه. کار است

تاد و به نکته مثبتی که در این جلسات اتفاق اف. شودشخصی در حوزه تخصص خود وارد حوزه مجازی می

نظر من برای شروع و جلسات ابتدایی بسیار جالب بود، پیشنهادات متعددی است که در این جلسات ارائه 

 . شد

بنده در تکمیل فرمایش اخیر شما باید عرض کنم که علت مفید بدون این جلسات، ادغام :  طاهرمحمدی

شویم که حقیقت ای نزدیک مینقطه لذا به. نظرات کارشناسی و دانش شما با دانش تجربی و عملی ما است

 . شودبازار آشکار می
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انصافاً در این جلسات چند پیشنهاد مطرح شد که بنده تا جایی که پیگیر اخبار در این حوزه  :ادریسیان

وکارهای سنتی است که مغفول مانده کردن کسبیکی نوآور. امنهادات مواجه نشدههستم، جایی با این پیش

-وکارهای سنتی به مجازی بصورت سازمان یافته است؛ یعنی اتاق بصورت نظامن کسبدوم وصل کرد. است

ها است که در واقع با هدف حمایت از آپسوم برگزاری رویداد برای استارت. مند این ارتباط را برقرار کند

ن خواهم در خصوص آنکته دیگری که می. وکارهای سنتی استوکارهای دیجیتال با پشتوانه کسبکسب

در تنظیم بازار، ما با سه حوزه . ای داشتندبحث کنم، بحث تنظیم بازار است که آقای طاهرمحمدی هم اشاره

. وفصل اختالفات مواجه هستیمو همچنین نظارت و حل مجوزدهی، ورود و خروج و کنترل آن و قیمتگذاری

در خصوص این بحث آقای . جه شودهای دیگری نیز مواهر بازاری با توجه به شرایط آن، ممکن است با گزینه

ما . طاهرمحمدی که ما فعالً این ظرفیت را نداریم که بازار رقابتی شود، باید یک نکته را مد نظر قرار دهیم

کنیم، به حوزه وقتی ما از بازار بحث می. کنیمبازار را به عنوان کلی، و به عنوان بازار کل کشور نگاه نمی

. هر کدام از اینها یک بازار است... . مثال، بازار کاالهای دیجیتال، بازار میوه و خاصی توجه داریم؛ به عنوان 

لذا برای اینکه در خصوص بازار رقابتی بحث کنیم، باید ابتدائاً این سوال را مطرح کنیم که کدام بازار مدنظر 

 ما است؟ 

 . ای استرسته یعنی بازار رقابتی :طاهرمحمدی

گوییم که ما ظرفیت رقابتی شدن بازار را نداریم، بنابراین، وقتی می. ای استیا رستهصنفی . دقیقاً :ادریسیان

 سوال اینجا است که کدام بازار مدنظر ما است؟ 

 . شود؛ بلکه مصداقی استپس، در بحث بازار، به معنای اعم و تمام بازارها توجه نمی :طاهرمحمدی

هایی را بیان کردند قای طاهرمحمدی داشتیم، ایشان مصداقما در جلسات گذشته که با آ. دقیقاً :ادریسیان

اما این بدان معنی . پذیر نیستکه واقعاً صحیح بود؛ یعنی رقابتی شدن آن بازارها در فضای کنونی امکان

برای مثال، آقای طاهرمحمدی بحث بازار . توانیم بازار رقابتی داشته باشیمها نمینیست که ما در سایر حوزه

اگر خودرو من . دلیل خاصی دارد. توان بحث بازار تعمیر خودرو را هم اضافه کردا مثال زدند؛ میباتری ر

لذا هر بازاری . توانم به چندین تعمیرگاه مراجعه کنم و قیمت و کیفیت آنها را بسنجمخراب شود، من نمی

اما به . ا مورد بررسی قرار دادلذا در تحلیل بازارها، باید هر حوزه را بصورت مجز. شرایط خاص خودش را دارد

ای نداریم؛ البته بحث صنفی عنوان مثال، بازار مخابرات و ارتباطات، یک بازار انحصارچندگانه است و چاره

ما در این بازار فقط چند اپراتور محدود را داریم؛ . کنمنکاتی را ارائه مینیست اما از باب آشنایی با مفهوم بازار 

فروشی متفاوت است که این بازار انحصار چندگانه است؛ این بازار با بازار میوه. و رایتل همراه اول و ایرانسل

پس، باید هر بازار را بصورت جداگانه و با . فروشی وجود داشته باشدای چندین میوهممکن است در هر محله

؟ لذا ممکن است کل بازار را تواند رقابتی باشدمشخصات آن بازار مورد ارزیابی قرار دهیم که آیا آن بازار می

 . تواند در خصوص همه بازارها صادق باشدمورد توجه قرار دهیم، اما این گزاره کلی نمی

 .فرض مباحث حقوق اقتصادی نیز ناظر بر این حوزه استالبته بازار در این مفهوم هست و پیش :شکوهیان
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گیریم که ای از صنوف مختلف در نظر میوعهما در تعاریف عرفی خودمان از بازار، آن را مجم :طاهرمحمدی

 . متمرکز هستند؛ در واقع ترکیبی از رسته و راسته را داریم

های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی قانون اجرای سیاست( 2)ماده ( 2)مفهوم بازار، در بند : شکوهیان

-د و قوانین حاکمیتی به ما نشان میفرض ما از بازار، همان بازاری است که اسنانیز تشریح شده است و پیش

داند که در آن خریداران و فروشندگان، شود، آن را فضایی میدر این قانون، زمانی که بازار تعریف می. دهند

لذا به بازار، در مفهوم مد نظر بنده و آقای . کنندکاالها و خدمات مشابه یا جانشین نزدیک را مبادله می

 . ادریسیان توجه دارد

با توجه به گرایش کارشناسی ارشد بنده و آقای شکوهیان در حوزه حقوق اقتصادی، این . بله :سیانادری

 . فرض در میان ما مشترک بوده استپیش

 . گیریمای در نظر مییعنی از نظر مباحث اقتصادی، ما مفهوم بازار را رسته :طاهرمحمدی

ی است و اصطالحی تخصصی دارد که همان عبارت مفهوم خاصالبته منظور از رسته در عرایض ما  :شکوهیان

شما رسته را . ای بودن بازار را مخدوش کندلذا این نکته ممکن است بحث رسته. است« جانشین نزدیک»

ها با هم جمع شوند و تشکیل یک بازار دهند؛ کنید و ممکن است در جایی این رستهبیش از حد خرد می

گویند؟ به جایی که شما کاالی جانشین نزدیک به کجا بازار می. اهد بودای نخویعنی ضرورتاً بازار تک رسته

خرید ( ب)باال رفت، شما از کاالی ( الف)منظور آن است که اگر قیمت کاالی . در آن گستره داشته باشید

لذا اگر قیمت پیراهن . شودقلمداد می( الف)کاالی « جانشین نزدیک»، تحت عنوان (ب)لذا کاالی . کنیدمی

 . هذاعلیباال رود، شما کفش نخواهید خرید؛ بنابراین، بازار کیف جداست، بازار کفش جداست و قس

خواهیم این مباحث جنبه کنیم آن است که ما هم میدغدغه ما از اینکه این مباحث را مطرح می :ادریسیان

شود، خروجی آن هم  شود که علمی و تخصصی بحثلذا وقتی سعی می. عملی داشته باشد و هم جنبه عینی

 . باید یک خروجی قابل دفاع در عمل باشد

ای را سراغ ندارم که در آن، بدین نحو به بازار این بحث هم کامالً جدید است و بنده تا کنون جلسه: شکوهیان

شود، درحالیکه تمام آن بازار گرفته می یک به همین دلیل است که بعضاً تصمیمی برای. توجه شده باشد

شود، اما طرح دعاوی به قدر میکننده در نظر گرفته شود؛ به عنوان مثال، حقی برای مصرفمیمختل بازار 

-لذا ممکن است حمایت بیش از اندازه از مصرف. دهدمیو تمام بازار را تحت الشعاع قرار  رودباال میافراطی 

سیاست ممکن است در بازار همین . کننده در یک بازار خاص، فشار زیادی را بر واحد صنفی تحمیل کند

ها، باید بازار به بازار به پیش رود و بصورت مجزا سیاست. کننده متضرر شوددیگری اعمال شود و مصرف

 . وکار و ورود و خروج آنها چه در نظارت و امثال ذلکاندازی کسبطراحی شوند؛ چه در راه

ما باید در . تایج مطلوبی را بدنبال نداشته باشدخرد شدن بیش از اندازه مفهوم بازار، ممکن است ن :ادریسیان

 . نظر داشته باشیم که صنف به صنف ممکن است شرایط بازار تفاوت داشته باشد

کند؛ چون متأسفانه در کشور، نگاه مقنن مد نظر قرار کلمه صنف قدری برای ما ابهام ایجاد می :طاهرمحمدی

ها و صنف، ذکر را برای تشکیل اتحادیه« مشابه و همگن»گذار در چندین ماده، کلمه قانون. نگرفته است
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گذار نگاهش این بوده که صنوف توزیعی و خدماتی با هم باشند و دهد که قانونیعنی نشان می. کرده است

از . در خود آنها هم به همگن بودن و مشابه بودن آنها نظر داشته است. خدمات فنی هم با یکدیگر-تولیدی

. ایمها دست یافتهرا ذکر کردم که بنده سابقاً در این خصوص مطالعه کرده و به این مصداق این باب این نکته

هرطور که بخواهید . انداما در عمل چنین نشده است؛ عکاس و طالفروش در یک اتحادیه ساماندهی شده

هایی که از داشتلذا ممکن است بر. تصور کنید، این صنوف ارتباطی با یکدیگر ندارند و وجه تشابهی ندارند

. خواهم مثالی بیاورید، برای کاالهای جایگزیناز شما می. آقای شکوهیان. شود، به خطا رودتعریف بازار می

 . خریمطور که به درستی اشاره کردید، اگر پوشاک گران شود، به جای آن کفش نمیهمان

 -United Brands-« پرونده موز» های مشهور به نامتوان به یکی از پروندهدر این خصوص می :شکوهیان

استداللی که مطرح شد این بود که . هاای شد بین بازار موز و بازار سایر میوهدر این پرونده مقایسه. اشاره کرد

اما این استدالل مورد نقد واقع شد و در نهایت . رودکننده به سراغ میوه دیگری میاگر موز گران شود، مصرف

به خاطر . ه اگر قیمت موز باال رود، این فرد میوه دیگری خریداری نخواهد کردچنین نتیجه گرفته شد ک

مزایای خاصی که موز دارد؛ نرم بودن این میوه و بدون هسته بودن آن و سهولت هضم آن برای برخی 

ی دارد خواهیم بازاری را مدنظر قرار دهیم، باید ببینیم که آیا آن کاال مزیتپس، اساساً وقتی که می. بیماران

این . که کالً آن را جدا کند، یا خیر؛ به عنوان مثال، اگر پرتقال گران شد، شما سیب مصرف خواهید کرد

اند که بازار موز، جدای از بازار سایر های بسیار معروف در حوزه حقوق رقابت است و گفتهمورد، از پرونده

-رخی مشخصات ویژه در یک کاالی خاص، میلذا منظور از طرح این سوال آن است که وجود ب. ها استمیوه

 . تواند گستره بازار آن کاال را تعیین کند

ای و بومی هم داشته باید یک نگاه منطقه. البته یادمان باشد که این پرونده در کشوری دیگر است :ادریسیان

، شاید از دیگر در ایران، ممکن است موضوع متفاوت باشد و به نظر شخصی من، وقتی موز گران باشد. باشیم

-لذا ضرورتاً این پرونده در ایران نیز به همین شکل صادق نیست و شاید در ایران میوه. ها استفاده شودمیوه

 . های دیگر، جایگزین موز محسوب شوند

عنوان مثال، قیمت گوشت وقتی گران  به. اما این قاعده در حقوق داخلی هم قابل اعمال است :طاهرمحمدی

 . روندی از مردم به سراغ سویا میشود، بسیارمی

 . اتفاقاً مثال رایج اقتصاددانان در این حوزه هم همین مثال گوشت و سویا است :شکوهیان

 . آقای گودرزی شما هم اگر بحثی دارید ارائه بفرمایید :طاهرمحمدی

تاهی، موج به سرعت و ظرف مدت کو. ای دیگر مورد توجه قرار گرفتبحث تا حدودی از زاویه :گودرزی

ها در نشستی آپاخیراً، بسیاری از استارت. وکارهای مجازی تمام بازار را تحت الشعاع قرار خواهد دادکسب

در این نشست، هریک از  .آمدندتحت عنوان یلدای کارآفرینان برگزار شد، در دانشگاه شهید بهشتی گردهم

اعداد و ارقامی که در خصوص تعداد سفارش  .کردندآنان دستاوردهای خود در یک سال گذشته را بیان می

ما مفهومی . این رشد کماکان نیز برقرار است. به نحو قابل توجهی باال بود... در روز، تعداد بازدید در روز و 

چند سال است که این مفهوم در ایران مطرح (. Venture Capital)گذاری خطرپذیرداریم تحت عنوان سرمایه
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. یابدسال است که در ایران ورود کرده است و این با قیمت رقابتی ارتباط می 0، 0شده است؛ حداکثر 

-به عنوان مثال، من به آقای عباسی می. گیرندگذاران سنتی قرار میگذاری خطرپذیر در کنار سرمایهسرمایه

و کار  أمین کنیدازی کنم؛ سرمایه را شما تاندای از مغازه شما در خیابان انقالب راهخواهم شعبهگویم که می

اندازی شد، بعد از گذشت چند ماه، سودی اما شما انتظار دارید که وقتی این شعبه راه. را من ارائه خواهم کرد

دهد که برای گذار به شما پیشنهاد میاین سرمایه. گذاری خطرپذیر متفاوت استاما سرمایه. عاید شما شود

دهید کنید و نشان میاست؟ شما طرح سوددهی خود را ارائه میوکار شما چقدر سرمایه نیاز اندازی کسبراه

چون . گوید که اصالً من بدنبال درآمدزایی شما نیستمگذار میاین سرمایه. که به چه میزان سرمایه نیاز دارید

ارزش در واقع همان است که . -Valuation–و دیگری ارزش  -Cash–یکی پول نقد : ما دو مفهوم داریم

شود؛ اما آنچه که شما ماهانه خواهد مغازه شما را خریداری کند، یک ارزشی برای آن قائل میمیوقتی کسی 

گذار خطرپذیر اصالً بدنبال درآمد نیست و همین با این توضیح، سرمایه. آورید، درآمد شما استبدست می

نه روی . کرده استاندازی به عنوان مثال، تاکسی اینترنتی راه صنوف سنتی است؛امر، تهدیدی برای 

این نکته خود را در قالب سفرهای . پردازدکند و نه پولی که مشتری میکمیسیون رانندگان حساب باز می

این از حساب . شوداین وجوه که از درآمد راننده کسر نمی. دهدوکارها نشان میرایگان برخی از این کسب

لذا به عنوان مثال، . دهدتعداد کاربران را افزایش می این سفرهای رایگان،. شودگذار خطرپذیر کم میسرمایه

گوید که از شما انتظار درآمدی ندارم؛ اما تا سال دهد و به آن میوکار مییک میلیارد تومان به آن کسب

این باالرفتن کاربر بدین معنی است که اگر ارزش آن . آینده، تعداد کاربران شما باید به این تعداد برسد

یعنی اگر . ر سال اول مقدار خاصی بود، این ارزش با باال رفتن کاربران، بسیار باالتر خواهد رفتوکار دکسب

وکاری را داشت که هزار نفر کاربر داشت، در سال گذار در سال اول، بیست درصد از سهام کسبآن سرمایه

گذار حاال همین سرمایه .وکاری را خواهد داشت که صدهزار نفر کاربر دارددوم، او بیست درصد سهام کسب

های خود را جبران کند و سودی هم گذار دیگری بفروشد و هزینهتواند درصد سهام خود را به سرمایهمی

وقتی سفر رایگان . گذاری کجاست؟ تهدید بر سر قیمت رقابتی استاما تهدید این روش سرمایه. بدست آورد

وکارها رقابت شود؟ اگر فعالین صنفی بخواهند با این کسبهای سنتی استفاده وجود دارد، چرا باید از آژانس

اگر بخواهیم از این مقوله رد شویم و اصناف آسیب نبینند، . ای ندارندچون چنین پشتوانه. توانندکنند، نمی

گذاران پشتوانه آنها است، ارتباط هایی که پول این سرمایهآپتنها راه آن این است که اصناف با این استارت

برند، اما شخص دیگری اصناف در اینجا حکم همان راننده تاکسی اینترنتی را دارند که سود خود را می. بندیا

گوید گذار میفروشید، سرمایهلذا اگر شما لباسی را صد هزار تومان می. کنداین پول را به آنها پرداخت می

برخی . کنندلذا اصناف ضرر نمی. اهم پرداختالتفاوت را به شما خوشما آن را بیست هزار تومان بده، من مابه

اما . شودشوند، سود آنها بهتر هم میها همراه میآپصنوف هستند که اوضاع مناسبی دارند و وقتی با استارت

البته این صنوف سعی کردند خود را به ... . ها و ها، آژانسبرخی صنوف در حال انحطاط هستند؛ مانند راننده

آپ آنها را تسهیل کرد، در شد کار استارتاگر می. وکار آنها شکست خوردهند، اما کسبسمت مجازی سوق د

 . شدندها مطرح بدل میآپحال حاضر به یکی از استارت
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آپ همکاری کند و دستیابی آن به توانست با این استارتاگر همین اتاق اصناف شمیرانات می :ادریسیان

 . آلن وضعیت به نحو دیگری بودکرد، شاید اها را تسهیل میآژانس

وکارهای مجازی چنین اول اینکه دو سال پیش نگاه به کسب. باید به چند نکته توجه کرد :طاهرمحمدی

 . اندهای صنفی به این بلوغ رسیدهوکارها و تشکلاآلن کسب. نبود

اگر به همین صورت . ها به طور کلی تعطیل شوندالبته ترسی که وجود دارد آن است که اتحادیه :شکوهیان

لذا چندان بحث فنی نیست، بلکه . ها ذیل سه اپلیکیشن قرار گیرندادامه پیدا کند، شاید حتی تمامی آژانس

 . بحث قدرت و بقا یا از بین رفتن اتحادیه است

وکارهای مجازی، ریشه در عدم ارائه مناسب بسیاری از این مشکالت و تمایل مردم به کسب :طاهرمحمدی

وکارها و ابعاد رقابتی آنان این موارد از وجوه تمایز میان این کسب. از سوی واحدهای سنتی دارد خدمات

براین، قیمت خدمات و کاالهای عالوه. وکارهای سنتی باید از این نظر خود را تقویت کنندلذا کسب. است

 . دحیث هم امکان رقابت فراهم باشاین ارائه شده هم بسیار مهم است که باید از 

به نظر شما اگر ما . سوالی را از آقای ادریسیان و آقای گودرزی بپرسمخواهم میمن در اینجا  :شکوهیان

هایی آپای وضع کنیم که استارتتوانیم مقررههایی که وجود دارد را پاسخ گوییم، آیا میبخواهیم این دغدغه

تواند به ی موجود شوند؟ آیا این موضوع میملزم به استفاده از واحدهای صنف خواهند فعالیت کنند،که می

چون این مورد از پیشنهاداتی . ریزدآپ را به هم میوکار آن استارتحل مشکالت کمک کند، یا اینکه کسب

ای مطرح شود، یکی این تفکر اگر بنا باشد ایده. رسدهایی از آن به گوش میاست که مطرح شده و زمزمه

 . واحدهای سنتی استفاده کنند وکارهای مجازی ازاست که کسب

البته این موضوع نیاز به تحقیق دارد، اما اگر بخواهیم در این خصوص ارائه طریق کنیم، باید توجه  :ادریسیان

ریزی -تواند یک آبرواین کار می. کنندوکارها را در ایران رصد میفعالیت کسب ،های جهانیکنیم که سازمان

 . افتاداین امر وجود داشت، حتماً تا کنون این اتفاق میاگر امکان . برای ایران باشد

بلکه به هر حال، این مورد نظری است که . امالبته من به عنوان موافق این ایده آن را مطرح نکرده :شکوهیان

شود و برای اینکه تمامی ابعاد در این جلسات مورد بررسی قرار گیرد، الزم دیدم تا در قالب سوالی مطرح می

-حتی معضلی هم در این خصوص وجود دارد و حتی به نظر من نمی. بحث به بررسی و نقد گذاشته شود این

به عنوان مثال همین بحث موسسات اتومبیل کرایه که موضوع . توان به همین صورت کلی اظهارنظر کرد

نیست و به عنوان  وکارها، شغل اول آنها چنین فعالیتیاند؛ بسیاری از رانندگان این کسببحث ما هم بوده

خورند، این ها لطمه میاما بسیاری از افرادی که از این فعالیت. کنندیک فعالیت مکمل بدان توجه می

اگر ما اجازه دهیم افرادی به عنوان شغل مکمل در کنار یکدیگر . فعالیت، تنها طریق کسب درآمد آنان است

کاری ندارد، یکی ظهر،  هاثال، یکی از آنها صبحبه عنوان م وکاری را دهند،جمع شوند و تشکیل یک کسب

را داشته باشند، اگر ما بر این فعالیت  در طول روز هاعصر یا شب، و در مجموع امکان پوشش درخواست

وکار وکار دوم برخی را جایگزین کسبتمرکز کنیم و چنین الزاماتی را بر آن بار نکنیم، در واقع داریم کسب

 . کنیمیدیگران م و اول معمول
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دانم که هر دو ما از حیث پذیرش عدم البته آقای شکوهیان، چون با عقاید شما آشنا هستم، می :ادریسیان

معموالً . ای چه خواهد بودمداخله دولت با یکدیگر هم نظر هستیم و مشخص نیست که نتیجه چنین مداخله

ز تولید داخلی وضع شده است، اما در نهایت ای به عنوان مثال برای حمایت اایم که مقررهدر عمل شاهد بوده

لذا امر و . های مربوط به فرار از آن مقرره را باال برده استامر وضعیت بازار را مختل کرده است یا تنها هزینه

راهکار این موضوع را من در جلسه اول هم بحث کردم؛ . ای نداردکنید فایدهدستور که شما از آن بحث می

وکارهای سنتی استفاده وکارهایی که بیشتر از کسبیعنی ما از کسب. اهکار حمایتی استراهکار این بحث ر

تواند فعالیت کند؛ مگر آنکه از واحدهای آپی نمیکنند، حمایت کنیم؛ نه اینکه دستور دهیم هیچ استارتمی

 . سنتی استفاده کند

 . ها نیاز به مبنا داردالبته این حمایت :طاهرمحمدی

های توان برخی حمایتا توجه به اینکه تخصص آقای ادریسیان در مباحث مالیاتی است، میب :شکوهیان

 . مالیاتی را برای این امر در نظر گرفت

باید در این خصوص تحقیق شود که چه نوع حمایتی قابل اعمال است؟ این حمایت مالیاتی . بله :ادریسیان

 . های دیگرباشد یا حمایت

این بحث یک پایه کم . داز ما این است که از ارتباطات خود با مجلس استفاده کنیمانیک چشم :طاهرمحمدی

توانیم برای تواند آن باشد که چطور ما میداشت و آن هم بحث اقتصاد مقاومتی بود؛ یکی از این مباحث می

وهی را نیز با توان کارگرمی. وکارهای سنتی استفاده کنندوکارهای جذابیت ایجاد کنیم تا از کسباین کسب

وکار در وکار هستند و آمار رسمی کسببان جهانی کسباندازی کرد که دیدهکمک دانشکده کارآفرینی راه

 . خود دعوت کنیمکارشناسی خوب است که از آنها نیز در جلسات . دهدایران را این واحد ارائه می

 . رگزار شودهای تخصصی بشود این جلسات طی نشستالبته پیشنهاد می :شکوهیان

لذا ما در این جلسات، هم . اممن در جلسه گذشته برای شمیرانات هم پیشنهاداتی را مطرح کرده :ادریسیان

تر اگر بخواهیم جزئی شویم و دقیق. ایم و هم در سطح کالنپیشنهاداتی را در سطح شمیرانات طرح کرده

 . بحث کنیم، نیاز به زمان و تحقیق و مطالعه دارد

 . امنظرات کارآفرینان و اساتید کارآفرینی این موضوع را پیشنهاد دادهمن هم برای أخذ نقطه :یطاهرمحمد

کماکان پیشنهاد من این است که این جلسات را بصورت تخصصی برگزار کنیم و صنف به صنف،  :شکوهیان

همزمان با . باط دهیموکارهای مجازی ارتاز صنوفی که مشکالت بیشتری دارند، دعوت کنیم و آنها را با کسب

 . توان یک گروه مشاوره دیگر داشت، مختص کارآفرینیاین می

 . بسیار ایده خوبی است و حتماً آن را اجرایی خواهیم کرد :طاهرمحمدی

توان در ، هم میدر بحث تنظیم بازار. ای تکمیلی را اضافه کنمفقط در بحث تنظیم بازار باید نکته :ادریسیان

به عنوان مثال، . های آن پرداختبصورت مجزا بحث کرد و هم به بررسی برخی کارویژهخصوص هر بازار 

دهی به طور خاص که در -یعنی مدل مجوز. ما در دنیا سه مدل تنظیم بازار داریم. صدور مجوز و تنظیم بازار

د همین صدور ورود به بازار از طریق مجوز عمومی که مانن. ایران در بحث مخابرات و ارتباطات وجود دارد

admin
Highlight
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. و راه سوم عدم صدور مجوز یا روش اعالمی؛ یعنی با نظارت پسینی. پروانه کسب برای واحدهای صنفی است

. سازی استاین در دنیا در حال پیاده. چرا نشود که راهکاری ارائه شود و صدور مجوز کنار گذاشته شود

تسهیل . یارهایی را رعایت کردند، وارد بازار شونداندازی کنند، اگر معوکاری را راهخواهند کسبافرادی که می

تواند درقالب این باشد که معیارهای صدور مجوز کاهش پیدا کند و اکثر آن به نظارت پسینی این کار می

 .بدل شود

ورود به بازار سخت است،  نظر ما بر این است که .ایمداشتهدر این حوزه  ای رامطالعهالبته ما  :طاهرمحمدی

. ها امکان نظارت مناسب را ندارندد، تقریباً ادامه کار راحت است و اتحادیهووارد بازار شوکاری کسبر اما اگ

چقدر از آنها بعد از صدور مجوز . ها را رصد کنیدبیایید اتحادیه. کنماین را به عنوان یک کارشناس عرض می

جای خود باقی باشد؛ اما صدور آن اعالمی مجوز به . دهند؟ پیشنهاد من این استهم به نظارت خود ادامه می

هر کسی که مغازه دارد، اسناد خود را در سامانه بارگذاری کند و با یک تشریفات مختصری، اتحادیه . باشد

مشمول نظارت هر نهادی که . رسیدگی کند و اگر معیارهای الزم را داشت، نسبت به صدور مجوز اقدام کند

در . شوددر عمل اجرا نمی( 20)و ( 20)ماده ... . اعم از بهداشت و اماکن و هست به همان نهاد مراجعه کند؛ 

بعضاً مالحظه . شودشود و بعد از آن نسبت به أخذ جواز اقدام میاندازی میعمل چنین است که واحد راه

هم نهادهای دیگر . کند؛ چون هزینه آن هم کمتر استشود که واحدی سالیان سال بدون پروانه کار میمی

شود مگر بهداشت تنها باید در زمان صدور مجوز نظارت کند؟ به بهداشت اعالم می. باید خود را تطبیق دهند

-بهداشت خود ضمانت اجرایی دارد؛ اگر کسی این ضوابط را رعایت نمی. که این واحد آغاز به کار کرده است

مالیات هم . کن آن واحد را پلمب کنداگر فرد صالحیت ندارد، اداره اما. کند، امکان پلمب آن وجود دارد

این بخش نیاز . ها انجام وظیفه کنیمما که نباید به جای تمام واحدها و سازمان. ضمانت اجرای خود را دارد

 . ای مجزا داردبه جلسه
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