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                     :چکیده          

هاي قابل مشاهده در شهرهاي ایران، افزایش سـرقفلی واحـدهاي تجـاري از یـک طـرف و عـدم اقـدام         یکی از پدیده

در حـال حاضـر،     کند تا نشان دهد، اوالً مقاله حاضر تالش می. باشد زي و توسعه آنها از طرف دیگرمین براي بازسااگذار سرمایه

نماید تا ماهیت اقتصادي  ثانیاً سعی می. این پدیده مانعی براي بازسازي و اصالح و مرمت واحدهاي تجاري قدیمی گردیده است

، ماهیت سرقفلی را ثالثاً. آن با اجاره و قیمت واحد تجاري را تبیین نمایدسرقفلی و علت بروز آن در بازار زمین و باالخره رابطه 

ها  اگر ساختار بازار زمین نشان دهد ،رابعاً. پیشه مشخص نماید  و  از نظر حقوقی روشن و به خصوص تفاوت آن را با حق کسب

سمت پایانی، راهکارهائی بـراي جلـوگیري از   در ق. آید و مستغالت تجاري رقابتی و تمام باشد، پدیده سرقفلی در آن پدید نمی

توانند بـه کـار برنـد     بروز این پدیده ارائه گردیده و نیز روشهائی که شهرداریها براي استفاده از درآمدهاي مستغالت تجاري می

  .تشریح خواهند شد

      
 سرقفلی، مراکز تجاري: واژگان کلیدي
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   سرقفلی لهمسأ تشریح موضوع وبیان  -

علیـرغم  . هاي مراکز تجاري و بازارها است هاي قابل مشاهده در شهرهاي ایران، قدیمی بودن ساختمان یکی از پدیده

شود که ساختارهاي یاد شده  مالحظه می  نقش زیاد این مراکز در تجارت شهر و افزایش مبالغ سرقفلی واحدهاي تجاري مزبور،

افزایش جمعیـت و  . نمایند گذاران اقدام به بازسازي و توسعه آنها نمی ها و نه سایر سرمایهدچار فرسودگی شده و نه صاحبان آن

دهـد؛ امـا بـه علـت عـدم احیـا و نوسـازي و         توسعه شهر تقاضا براي خدمات تجاري در بازارها و محالت تجاري را افزایش می

کـاربري   ،ها یر زیرزمینها، بالکنها، انبارها و راه پلهگسترش واحدهاي تجاري، رفته رفته مکانهاي غیر قابل براي کسب و کار نظ

پدیده مزبور، یعنی افزایش سرقفلی واحدهاي تجاري از یک طرف و عدم . گیرد تجاري پیدا کرده و به آنها نیز سرقفلی تعلق می

غالـب شـهرهاي بـزرگ     رسد کـه در  براي بازسازي و توسعه آنها از طرف دیگر مشکل یا معمائی به نظر می نگذار اقدام سرمایه

نیروي  با گیري نهاده سرمایه و نه در بیشتر موارد افزایش در مبلغ سرقفلی، مازادي است که نه با به کار. شود ایران مشاهده می

واحـد  » اجاره اقتصـادي یـا رانـت   «بلکه، سرقفلی معلول افزایش . شود وري نهاده زمین حاصل می کار و نه حتی با افزایش بهره

مربوط به فروش و انتقال واحدهاي تجاري و نیز قانون مالـک و   مقرراتکه به خاطر محدودیت و نارسائی احکام و تجاري است

منتهی برخالف انتظار مازاد یاد شده به مالک واحد تجاري تعلق نمی  .آید د امالك تجاري پدید میتس و مستأجر و مالیات بر داد

  . دگرد گذاري نمی هاي سرمایه شد موجب توسعه فعالیت شود و چنان که گفته گیرد و نصیب مستأجر می

عابدین در کوش و [باشد  گوي بازار رقابت کامل و تمام زمین شهري میلمبناي تحلیل مسأله سرقفلی در این مقاله ا

دهاي مـ از درآ سازد تـا  آشنائی با بازار زمین و استفاده از اطالعات موجود در آن مدیران شهري را قادر می زیرا ،]صدر و خالصی

معلول فعالیتها و خدمات عرضه شده خود آنهاست آگـاهی یابنـد و بـراي      ایجاد شده در بخش تجاري و خدماتی شهر که غالباً

  . هاي خود اقدامات الزم را اتخاذ نمایند درآمدي دستگاهاخذ سهم شایسته و تنوع سازي منابع 

نوعی از ارزش زمین و مستحدثات آن حـاکی هسـتند، امـا     گرچه همه به  ، اجاره، رهن و سرقفلی قیمت، هايصشاخ

هدف مقاله حاضر نشـان  . ازسازي اماکن تجاري ندارندبگذاري براي احداث و  نقش یکسانی در توسعه بازار و فعالیتهاي سرمایه

رقابتی و تمـام باشـد،   ها و مستغالت تجاري  اگر ساختار بازار زمین  هد، اوالًدکند تا نشان  دادن همین موضوع است و تالش می

ثانیاً در حال حاضر، این پدیده مانعی براي بازسازي و اصـالح و مرمـت واحـدهاي تجـاري     . آید پدیده سرقفلی در آن پدید نمی

اي مسأله ساز است و مانع بازسازي واحدهاي تجـاري فرسـوده    علت آن که سرقفلی پدیده ،در بخش بعد. قدیمی گردیده است

، ماهیت اقتصادي سرقفلی و علت بروز آن در بازار زمین و بـاالخره رابطـه آن بـا    سپس. خواهد شد دادهبیشتر توضیح شود  می

، ماهیت سرقفلی از نظر حقوقی روشن و به خصوص تفاوت آن به دنبال این بخش .اجاره و قیمت واحد تجاري بحث خواهد شد

اي جلوگیري از بروز این پدیـده ارائـه گردیـده و نیـز     در بخش بعد راهکارهائی بر. با حق کسب و پیشه مشخص خواهد گردید

در قسـمت  . توانند به کـار برنـد تشـریح خواهنـد شـد      روشهائی که شهرداریها براي استفاده از درآمدهاي مستغالت تجاري می

  . مقاله ارائه خواهد گشت رائیپایانی، پیشنهادهاي اج

ت کسب و تجارت، هـم  الله سرقفلی، مانند بسیاري از مقومقو .پیش از ورود به بحث، شاید تذکر یک نکته مهم باشد

نخست گرچه از نظـر عـدالت اجتمـاعی بسـیار      برخورد .از منظر حق و عدالت قابل طرح است و هم از دیدگاه کارائی اقتصادي

 مالحظـه  باشد و چنانچه به آثـار ایشـان مراجعـه شـود،     دانان می در حوزه تخصص فقها و حقوق بحثیاما م، حائز اهمیت است

مفصلی پیرامون حق سرقفلی و حق کسب و پیشه و به عبارت دیگر سهم هر یک از مالک و مستأجر بسیار که بحث خواهد شد

را  زیـادي  ده و مراجع قضائی چه قبل و چه بعد از انقالب براي تفکیک این دو حق احکـام یدگر از درآمدهاي ملک تجاري ارائه

  .]1382کشاورز، [اند  صادر کرده

اي حقـوقی اسـت    مقولـه  و پیشه و سرقفلی صرفاً مرور خواهد شد، تا ماهیت سرقفلی که باینجا تعاریف حق کسدر 

مـورد  ها و و امالك تجـاري   آمدن حق سرقفلی براي مغازه  عوارض حاصل از پدیددیدگاه اخیر یعنی در این مقاله . روشن گردد

  . گیرد تحلیل قرار می
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  ماهیت اقتصادي سرقفلی  -

، حق کسب و پیشه براي مستأجران واحدهاي تجاري به رسـمیت  ]1382کشاورز، [برخی کشورها  و وانین ایراندر ق

توانـد از   چنانچه مستأجري بتواند با فعالیت خود رونقی براي فعالیت در واحد مورد اجاره ایجـاد کنـد، مـی   . شناخته شده است

و موجـب توسـعه بـازار     هآورد ه فعالیتهاي بازاریابی بـراي کـاربر را پدیـد    این امتیاز انگیزه براي توسع. امتیاز آن برخوردار شود

ـ باسـت کـه    يحق کسب و پیشه در واقع پاداشی براي نیروي کار یا مدیریت مسـتأجر . شود می درآمـد واحـد تجـاري را     دتوان

  . افزایش دهد

مثالً در فعالیتهاي زراعی، . ید آمده استمشابه این امتیاز در سایر فعالیتهاي اقتصادي براي کاربران فعال و مبتکر، پد

که زراعتی کاربر است و مهارت در آبیاري مزرعه بسـیار اهمیـت دارد، مالکـان مایـل بـه       ،به ویژه در کشت صیفی و سبزیجات

ـ   . گیرنـد  باشند و سهم قابل توجهی از عایدات مزرعه را براي ایشان در نظر می مشارکت با کشاورزان می راي بیمارسـتانها نیـز ب

اهتمام زیادي بـراي اسـتخدام اسـاتید دانشـمند و      هادانشگاه. گیرند اي در نظر می العاده جراحان حاذق و مشهور امتیازات فوق

. گیرند هاي ورزشی مبالغ زیادي هنگام بستن قرارداد براي ورزشکاران قابل و با استعداد در نظر می باالخره باشگاه. مشهور دارند

منظـور و محسـوب     هاي یاد شده کـامالً  شکلی قانونی مانند حق کسب و پیشه ندارد، اما در بازار فعالیتگرچه امتیازات اخیر م

و در واقـع نـوعی    ،آیـد  استعداد اشخاص مزبور به دست مـی  و قابلیت ،در عین حال این امتیاز را که به خاطر مهارت. شوند می

با افزایش درآمدي که براي یک واحد تجاري بر اثـر افـزایش تقاضـا    نباید  ،بازدهی به نیروي کار جسمانی یا فکري ایشان است

آنچـه در اکثـر   . ربطی به فعالیت یا نوآوریهاي مستأجر نداشته است مشـابه تلقـی کـرد     براي خدمات آن به وجود آمده و اصالً

بـه  . رت بـه شـهر اسـت   شود، افزایش تقاضا براي خدمات تجاري به خاطر افزایش جمعیت یا مهـاج  شهرهاي ایران مالحظه می

هـا را آسـفالت و معـابر را توسـعه      و خیابانهاي جدیـد کـرده و کوچـه    بزرگراهدنبال همین افزایش ، شهردارها اقدام به احداث 

هاي اداري اقدام به ارائه خـدمات   سایر دستگاه. دهند میگسترش آمد در شهر را  و نقل و رفت و همچنین خدمات حمل. دهند می

ها به سهم خود تقاضا براي خـدمات تجـاري را بـاال     این فعالیت. دننمای و برق و گاز و بهداشت و مدرسه می شهري از قبیل آب

طبعاً واحدهائی که در مناطق مرغوب یا تجاري شـهر قـرار دارنـد و یـا      .شود برده و موجب افزایش درآمد واحدهاي تجاري می

شـوند   کند، با درآمدهاي زاید الوصفی روبرو مـی  کار برد تجاري پیدا می اي که در آن قرار دارند، رفته رفته حسب اتفاق، منطقه

توسعه شهر، افزایش جمعیـت و خـدمات شـهري،    . وي نیسته که اصال مربوط به فعالیت مستأجر و ناشی از حق کسب و پیش

یـت واحـدهاي تجـاري تعلـق     این عواید، نوعی اجاره یا رانت است، که به زمین و یا موقع. درآمدهاي جدید را پدید آورده است

ارزش حال این درآمدهاي جدید، باعث افـزایش ارزش  . گیرد و نحوه پیدایش آنها در قسمت بعدي مقاله تشریح خواهد شد می

یـا مـانعی مواجـه نبـود، قیمـت        اگر خرید و فروش و یا اجاره واحدهاي تجاري بـا هـیچ محـدودیت   . شود واحدهاي تجاري می

از آنجائی که، اغلب واحدهاي تجاري سند مالکیت مستقل ندارند، انتقال مالکیت آنها همانند . یافت یواحدهاي تجاري افزایش م

تعلـق   ملـک مالیـات   از طرفی، چون بـر اجـاره  . تواند آنها را اجاره دهد لذا، مالک فقط می ؛باشد واحدهاي مسکونی ممکن نمی

دریافـت  . دریافت کنـد ض وجوهی به صورت نقد از مستأجر ور عدهد که مبلغ اجاره کم باشد ولی د گیرد، مالک ترجیح می می

خوانده » حق سرقفلی«ه مستأجر در اصطالح بازار مستغالت فروش باین وجوه در مقابل اجاره یا واگذاري حق تصرف در ملک 

قفلی ملک را به از این به بعد، طبق توافق، مستأجر حق دارد حق تصرف خود را به مستأجران بعدي منتقل کند و سر. شود می

مانـد و بـاز در هـر نقـل و انتقـالی       ه ملک در همان مبلغ اندك سابق خود یا قدري بیشتر باقی مـی رایشان بفروشد؛ متنهی اجا

  . شود ه مالک پرداخت میبمختصر  مبلغی

لـذا،   .ها آن شود و نه قیمت یا اجاره از این به بعد، توسعه بازار واحدهاي تجاري موجب افزایش مبلغ سرقفلی آنها می

بـراي  کند و یا کل مرکـز تجـاري توجیـه     پس از گذشت چندین سال از عمر واحد مزبور، که نیاز به بازسازي و مرمت پیدا می

مالـک بـه علـت      کننـد؛  ها را پیـدا نمـی   یابد، نه مالک و نه مستأجر انگیزه براي این فعالیت گذاري جدید را می توسعه و سرمایه

کهنه  و نتیجه کار، مستهلک شدن اماکن تجاري .ی و مستأجر به خاطر نداشتن حق تصاحب در ملکی از سرقفلمنداشتن سه

  . دگرد شود که سرقفلی بدین شکل مانع بازسازي و توسعه اماکن تجاري می پس مالحظه می. باشد شدن بافت قدیمی شهر می
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  ماهیت حقوقی سرقفلی  -

مراجـع قـانونی ایـران     1317ایران شناخته شده بود، منتهی از سال  حق سرقفلی از دیرباز در میان بازاریان و کسبه

در متون مزبور تفکیک میان دو حق سرقفلی و کسب و پیشه تا مـدتها صـورت    .]کشاورز[رفته آن را به رسمیت شناختند  رفته

بود کـه از لحـاظ احکـام و     رویه محاکم نیز بر این منوال .]یکشاورز و عباس[شد  نگرفت و یکی به جاي دیگري به کار برده می

حق کسب،  1339در قانون روابط مالک و مستأجر مصوب ]. 94عبدي پور فرد، ص [فرقی میان دو حق مزبور قائل نبودند  ،آثار

ستوده تهرانی، [شد  همین قانون بر مبناي زیر تعیین می 11پیشه و تجارت براي مستأجر به رسمیت شناخته شد و طبق ماده 

1383:[   

  عیت و مرغوبیت محل کسب و پیشه و تجارتموق -1

  .شرایط و کیفیات اجاره از لحاظ مزایایی که در عقد اجاره براي موجر یا مستأجر منظور گردیده است -2 

طول مدت اشتغال مستأجر به کسب و پیشه و یا تجارت در مورد اجاره وحسن شهرت او که در معروفیت محـل   -3 

  .ده استبومزبور مؤثر 

  محل اجاره از نظر نوع بنا وضع -4 

بندي و تهیـه اشـیاء مـورد لـزوم و سـایر       مخارجی که مستأجر به منظور آماده نمودن محل مزبور از حیث قفسه -5 

  . »تزئینات داخلی تحمل گردیده است

 بـه  1356بـه ناچـار در سـال    . شـود  به هم آمیخته می کامال در این قانون شود که مبناي دو حق مزبور حظه میمال

بـا   1356اما قـانون   ].82کشاورز، [ن، قانون جدیدي تدوین و تصویب گردید آمنظور رفع مشکالت و ابهامات حاصل از اجراي 

اي به قانون روابط مالک و مستأجر اضـافه شـد تـا مطابقـت      ماده واحده 1365لذا در سال . فتاواي اکثر مراجع مطابقت نداشت

تصـویب   و مستأجر که بیشتر مبتنی بر قانون مدنی و نظر فقها بـود  دید روابط مالکقانون ج 1376در سال . مزبور بیشتر شود

اي کـه در فقـه مجـاز     در این قانون حق کسب و پیشه حذف و در عوض حق سرقفلی به همان شیوه .]1379کاتوزیان [ گردید

  . است به رسمیت شناخته شد

مطـابق تعریـف   . حق سـرقفلی قائـل هسـتند    و پیشه ودانان به تمایز میان حق کسب  که گفته شد اکثر حقوق چنان

ور و مطلق کسـانی کـه از طریـق اجـاره محلـی،       حقی است براي مـأجر بازرگان و پیشه«ي حق کسب و پیشه دجعفري لنگرو

و  17/3/39هـاي شـهرهاي مصـوب     قانون تملک زمینها براي اجراي برنامه( ،آن که بازرگان نباشند لوکنند و  کسب معاش می

  »با سرقفلی فرق دارد زیرا شهرت تجاري و وجود مشتریان از عناصر سـازنده سـرقفلی نیسـت    ،)1339ن مالک و مستأجر قانو

 ؛شـود  و سپري شدن مدتی از تالش مستأجر براي وي حاصل میه محل و شروع فعالیت راین حق پس از اجا]. 1378مبسوط [

  . باشد ابتداي قرارداد طی عقد اجاره براي مالک قابل دریافت می شود در همان تشریح می حق سرقفلی که ذیالً که در حالی

گیـرد   وجهی که مالک در ابتداي اجاره و جدا از مال االجاره از مستأجر مـی «سرقفلی عبارت است از 

  .»خالی را به او اجاره دهد تا محل

   :بنابراین

ات عین مستأجره بستگی دارد و مبلغ و میزان این وجه به موقعیت محلی و کیفیت بنا و تجهیز -اوالً

کند و داوطلب اجاره مخیـر در پـذیرش یـا رد پیشـنهاد      در نهایت مالک و موجر است که رقم آن را تعیین می

  .موجر است لکن اختیار قانونی در تغییر آن ندارد

شود نه به مستأجر اول و لذا شـهرت تجـارتی و رونـق     سر قفلی به مالک و موجر پرداخت می -ثانیاً 

  . کسبی و اعتبار صنفی در تعیین میزان آن تأثیري ندارد

ی وجود دارد، لکن در حلیت و مشـروعیت  ئهر چند که در مورد ماهیت حقوقی این وجه بحثها -ثالثاً

  . تردیدي نیست ،رفنظر از این که عنوانش چه باشدآن ص
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بـه    »سـرقفلی «ر گرفتـه  روابط مالک و مستأجر مورد بحث قـرا  1356و  1339آنچه در قانون  - رابعاً

و یـا بـه   » سـرقفلی «است که عدم یا وجود   »حق کسب و پیشه و تجارت«الذکر نیست؛ بلکه همان  معنی فوق

عبارت دیگر پرداخت یا عدم پرداخت سرقفلی از ناحیه صاحب حق کسب و پیشه و تجارت در بـدو اجـاره، بـه    

  . است نآ از عوامل مؤثر در میزان و مقدار مالک و موجر، فقط یکی

بـه عبـارت   ، نه شخص وبا توجه به آنچه که گفته شد، این حق قائم و مربوط به محل است  -خامساً

طـال   اخري، اگرچه ممکن است مالک و موجر از فرد داوطلب اجاره محل، در صورتی کـه محـل را بـراي مـثالً    

هد مطالبه کند؛ لکـن ایـن امـري    پزي ممکن بود بخوا بخواهد مبلغی متفاوت با آنچه که مثال براي کله یفروش

چنان   »حق کسب و پیشه و تجارت «حال آن که . گیرد اي قرار نمی و تحت ضابطه» اي سلیقه«است به اصطالح 

  . مور مؤثره در میزان آن استانیست و نوع شغل از اهم 

تواند   د، نمیو ملک خود را اجاره دا ردن کیچن تواند نگیرد و اگر سرقفلی را مالک و موجر می -سادساً

اگر بتوان قائل به وجود چنین (به عبارت اخري، حق سرقفلی . از مستأجر چیزي بابت سرقفلی مطالبه کند  بعداً

حال آن که حق کسب و پیشه و تجارت چون در آغاز مـدت اجـاره   . قابل اعراض و اسقاط است  ذاتاً) حقی شد

یست و چنانچه چیزي بر خالف این مورد بـین طـرفین   در موقع انعقاد عقد اجاره قابل اسقاط ن، موجود نیست

. باطل و غیر قابل ترتیب اثـر خواهـد بـود    -1356قانون روابط موجر و مستأجر سال  30طبق ماده  ؛شرط شود

  ].1382کشاورز، [

 شود، حق کسـب  شود که در تعیین میزان سرقفلی ملکی که براي اولین بار به اجاره داده می به این ترتیب روشن می

جالب است که یکی ]. 1383حسنی، [براي مستأجر ممکن است ایجاد شود  ین حق بعداًاآید، بلکه  و پیشه و تجارت پدید نمی

کـه از   یرمـورد امـاکن  د  عرضه و تقاضا دارد و مخصوصـاً  میزان سرقفلی بستگی به  اصوالً«دانان تصریح کرده است که  از حقوق

ها زیاد نیست میزان سرقفلی نسبت معکوس با مبلغ اجاره دارد؛ زیرا کـم بـودن مبلـغ    نآ سابق به اجاره داده شده و مبلغ اجاره

بـه همـین رابطـه معکـوس میـان مبلـغ       . ]1383 -ستوده تهرانـی [» کند اجاره خود مزیتی است که ارزش سرقفلی را زیاد می

  .]1383 -کشاورز[ند  سرقفلی و اجاره سایر حقوقدانان نیز التفات کرده

اما در برخورد فقهی، سرقفلی متعلق  .شد، آراء حقوقدانان نسبت به دو حق سرقفلی و کسب و پیشه بود آنچه گزارش

به مالک است و به صرف رابطه استیجاري و سابقه مستأجر در محل، هیچ گونه حقی براي مستأجر امـاکن تجـاري بـه وجـود     

توانـد   ند که مالک مـی رهمه فقها اذعان دا اما تقریباً. باشد میه محل کسب پس از پایان مدت اجاره یآید و او ناگزیر از تخل نمی

بـدون عقـد   . مبلغی به عنوان سرقفلی  براساس شرط ضمن عقد اجاره دریافت و حق سرقفلی ملک را به مستأجر واگذار نماید

، کـه  1376سـتأجر سـال   قانون روابـط مـوجر و م   6ماده  2تبصره  طبق .آید اجاره، و توافق اولیه براي مستأجر حقی پدید نمی

مطابق است با فتاواي مراجع تقلید، تنها در صورتی که موجر به طریق صحیح شرعی سـرقفلی را بـه مسـتأجر منتقـل نمایـد،      

ام خوئی و خمینی و سایر مراجع و فقها ظبا مراجعه به آراء آیات ع]. 1384پور فرد،  عبدي[برخوردار از حق سرقفلی خواهد شد 

   :بندي کرده است نظریات ایشان و دیدگاه فقهی را به شکل زیر جمع] 1382[، بهمن کشاورز 

دانند و فقط  خذ وجهی از مستأجر در ابتداي اجاره به عنوان سرقفلی آزاد میأ بیشتر فقها مالک را در -1

یت نشـود و حـرام نباشـد بحـث و     صـ در عنوان این وجه و طریقه اخذ آن به نحوي که مودي بـه مع 

  . اختالف دارند

شتر فقها انتقال عین مستأجره را از مستأجر اول به شخص دیگر پس از انقضاء مدت اجاره در قبال بی -2

دانند و براي تصحیح و حالل ساختن این انتقال به هر حال اذن و  جایر نمی اخذ سرقفلی یا بدون آن

 . شمارند را به شکلی الزم مییا اجازه مالک 

نتقال عین مستأجره از مستأجر اول به مسـتأجر دوم بـدون   که در مورد ا ضیوبیشتر فقها به وجود ع -3

رضایت موجر، موجد حقی باشد، قائل نیستند و معتقدند که قانونگذار حق ندارد با وضع قانون چنین 
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معتقدند که دخالت دولت در موارد ضرورت و اضطرار هم   مجوزي را به طور دائمی برقرار کند و بعضاً

اما حـق  . شود می  )بدون رضایت مالک(عین مستأجر و استمرار تصرف او  مستأجر در  فقط باعث ابقاء

 . کند سرقفلی براي چنین مستأجري ایجاد نمی

است مورد قبول  »شرط ضمنی«سرقفلی براي مستأجر محل کسب ناشی از نوعی این فرض که ایجاد  -4

  .»دانند ح میفقها قرار نگرفته و تحقق این حق را منوط به تصریح در عقد و وجود شرط صری

  بازار ناتمام زمین  -

هاي پیش به برخی از آنها اشاره  گردد و در قسمت مشکالتی که باعث عدم انتقال سریع و آسان واحدهاي تجاري می

گفتـه    completeاصـطالحاً بـه بـازاري تمـام     .]Hanley  [شـود   بودن بازار زمین یا مستغالت تجاري مـی   »ناتمام«باعث ، شد

ر آن امکان داد و ستد در تمام شرایط و به اشکال مختلف وجود داشته و یا براي هـر یـک از معـامالت یـاد شـده      شود که د می

براي مثال اگر امکانات قانونی براي فروش یا اجاره یک قطعه زمین یا واحد مسکونی یـا تجـاري و نیـز بـه     . بازاري برقرار باشد

اشته باشد و بازار زمین تمام این حاالت را نتواند پوشش دهد بـازاري تمـام   شرکت گذاشتن یا در وثیقه قرار دادن آن وجود ند

است که  یل بارز دیگر زمینامث. دهد ه تمام خدمات مورد تقاضا را بازار ارائه مینو  را موارد فوق از نخواهد بود، زیرا فقط بخشی

توانند ملک یاد شده را بـه   یفات انحصار وراثت نمیرسد و به علت فوت یا غیبت یکی از وراث بقیه آنان به علت تشر به ارث می

  . فروش رسانند

منبع بتواند بـه بهتـرین    رسد، که هر نهاده یا هاي اقتصادي به حداکثر می وقتی کارائی فعالیت ،در هر نظام اقتصادي

کـرده و  بینـی   پـیش شود که قوانین و مقررات موجـود تخصـیص مزبـور را     این امر وقتی محقق می. خود اختصاص یابد دکاربر

دانان امریکاي التین رونـق اقتصـادي کشـورهاي توسـعه      به زعم یکی از اقتصاد. راهکارهاي الزم را براي آن تدارك دیده باشند

یافته مدیون قوانینی است که براي انتقال سهل و سریع دارائیهاي اشخاص و شرکتها وضع کرده و عدم توسعه کشورهاي فقیـر  

  .]دوسوتو[ع احکام و قوانین است معلول فقدان همین نو

   :است که داراي ویژگیهاي زیر باشد] Complete «]Hanley امتم«به طور کلی بازاري 

   .جامع و فراگیر بوده و به روشنی تعریف شده باشدحقوق مالکیت و داد و ستد  -1

  .مزایاي ذیحقان و ذینفعان اختصاصی باشد و نه مشتركو  حقوق -2

 . تقال باشدحقوق و مزایا قابل ان -3

 . حقوق مزبور ایمن باشد -4

سازمان ثبت اسناد و امالك براي هر واحد مسکونی سند مالکیت صادر و آن را به شـکلهاي مختلـف قابـل      در ایران،

سند مالکیت صادر نکرده و فروش آنها را با محدودیت مواجـه  ها و مکانهاي تجاري، به تفکیک  ولی براي مغازه. نماید انتقال می

. باشـند  صاحبان واحدهاي مزبور، براي جبران هزینه احداث، یا تبدیل آنها به واحدهاي جدید قادر به فروش آنها نمی. زدسا می

  . ماند انتقال سرقفلی واحدهاي مزبور است لذا، تنها امکانی که براي ایشان باقی می

گیرد هزینه قرارداد مزبور را باال برده و  قوانین مالیات بر امالك و مستغالت که بر فروش ملک تعلق می  از سوي دیگر،

گفته شد، انگیزه استفاده از این نوع قـرارداد را    مالیات بر اجاره نیز، چنان که قبالً .ندک از انتقال سهل و ارزان آن جلوگیري می

  . هاستماند، فروش حق سر قفلی آن در عمل تنها راهکاري که براي صاحبان امالك تجاري باقی می. دهد کاهش می

هاي موجود براي فروش و اجاره دادن واحدهاي تجاري، تشریفات و مقررات  شود که به خاطر محدودیت ه میظمالح

ستد در بازار زمین جـامع   و انحصار وراثت و افراز دارائیهاي مشاع، و باالخره قیود قوانین مالیاتی و عوارض شهرداریها، حقوق داد

همین محدودیتها باعـث شـده کـه بـا     . ه هر شکل دلخواه و مطلوبی قابل واگذاري نیستندو فراگیر نیست و واحدهاي تجاري ب

یشـتر تشـریح   پ کند و چنان که ها و مستغالت تجاري به جاي باال رفتن قیمت، سرقفلی آنها ترقی پیدا می افزایش درآمد مغازه

  . آورد شد براي بازسازي و توسعه محالت احداث شده تجاري محدودیت پدید می
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  رابطه سرقفلی با اجاره زمین  -

دسـتمزد،  . گیـرد مـی پـردازیم    دي که به زمین داران تعلق میمه یا درآردر این بخش به تبیین رابطه سرقفلی با اجا

بـدیهی اسـت   . گیـرد  به ترتیب پاداشی است که در فرآیند تولید به صاحبان نیروي کار، سرمایه و زمین تعلق می  سود و اجاره،

بنـا بـه تعریـف و    . گرفتـه باشـد   یند که تقاضا براي عوامل مزبور از عرضه آنها پیشـ ک دهاي یاد شده تحقق پیدا میزمانی درآم

ها تفکیک و ردیف کنیم، ابتدا کشاورزان زمینهاي حاضـلخیر  نتحلیل ریکاردو، اگر زمینهاي کشاورزي را بر حسب حاصلخیزي آ

 اتاما اگر به هر دلیل ازجمله فراهم شدن امکانات صادر. مانند اده باقی میبرند و زمینهاي نامرغوب بدون استف را زیر کشت می

بر زمینهاي حاصلخیز،  اي محصوالت کشاروزي و سپس قیمت آنها باال رود و موجب شود که عالوهریا افزایش جمعیت، تقاضا ب

اجـاره   ریکـاردو به تعریف . گیرد می تعلق» اجاره«زمینهاي نامرغوب نیز زیر کشت روند، در این حالت به زمینهاي حاصلخیز 

زمین حاصلخیز و غیر حاصلخیز که از سایر جهات مشابه هم باشند و مقادیر مسـاوي   هعبارت است از اختالف محصول دو قطع

گیـرد کـه    این اجاره به صاحبان زمینهاي مرغوب در حالی تعلـق مـی   .]صدر و خالصی[کار و سرمایه در آنها به کار برده شود 

دي بادآورده است که با باال ماجاره، به نظر ریکاردو، درآ. اند ایشان هیچ فعالیتی براي افزایش بازدهی زمینهاي خود انجام نداده

   .شود داران می کاالهاي کشاورزي نصیب زمین رفتن قیمت

نـد زیـر   رت کشاورزي باز هم باال رود، به ترتیب زمینهائی کـه حاصـلخیزي کمتـري دا   حال اگر، تقاضا براي محصوال

شـود صـفر و اجـاره     تـرین زمینـی کـه زراعـت مـی      البته اجاره کم بازده. گیرد اجاره تعلق مینیز گیرند و به آنها  کشت قرار می

به سـایر    رزي با عرضه ثابت تعریف کرد، بعداًمفهوم اجاره را که ریکاردو براي زمنیهاي کشاو. زمینهاي حاصلخیزتر مثبت است

میم داده شد و اجاره عبارت از درآمدي شد که به هر صاحب نهاده یا امتیازي عاي تولید که داراي عرضه ثابت هستند ته نهاده

  .]همان[گیرد  که عرضه آن ثابت است تعلق می

ان است؛ منتهی بازار در وسط منطقه قرار دارد حال یک منطقه زراعتی را در نظر بگیرید که حاصلخیزي زمینها یکس

بدیهی اسـت هـر چـه فاصـله     . شود ها از آن بازار خریداري می همه محصوالت براي فروش به آنجا برده شده و نیز تمام نهاده و

زراعـت در  . ددگـر  نقل براي بازار رسانی محصوالت آنها بیشتر می و قطعات زمین در این منطقه از بازار دورتر باشد، هزینه حمل

زمینی کـه در  . این منطقه تا مسافتی از بازار مقرون به صرفه است، که منافع خالص تولید از هزینه حمل محصول بیشتر باشد

» اجاره«گیرد و زمینهاي نزدیکتر به بازار نسبت به آن داراي  می رشوند، در کرانه توسعه قرا آن عواید و مخارج یاد شده برابر می

 ننوتوان  ،مفهوم اجاره را که ناشی از امتیاز محلی و مکانی زمینهاي نزدیکتر به بازار نسبت به بقیه قطعات است این. شوند می

شود کـه   مالحظه می. باشند زمینهائی که در نبش بازار قرار دارند، داراي بیشترین اجاره می  طبعاً. اجاره نامید] عابدین و صدر[

باز بـدون آن کـه     گیرد؛ ت که به صاحبان زمینهاي مرغوب از نظر مکان و موقعیت تعلق میدر این تعریف نیز اجاره مازادي اس

   .ایشان براي ایجاد چنین مرغوبیتی کوچکترین تالش را کرده باشند

انهاي مرکزي و یا در منـاطق مرغـوب   واحدهاي تجاري که در بازار اصلی شهر قرار دارند و یا در امتداد خیابانها ومید

همـین اجـاره باعـث افـزایش ارزش آنهـا      . هسـتند  داراي اجاره  نسبت به واحدهاي دورتر، طبق تعریف فوق ،هستندشهر واقع 

اگر بازار واحدهاي تجاري رقابتی و تمام باشد، ارزش واحدهاي مزبور برابر با قیمتی خواهد بـود  . شود نسبت به بقیه امالك می

هائی است که در طـی عمـر مفیـد آن     قیمت در واقع برابر با ارزش حال اجارهاین . شود تغالت تجاري تعیین میسکه در بازار م

    : شود واحد دریافت می

               

حال اگر اجاره ملک در زمانهاي مختلف یکسان باشد و عمر مفید واحد تجاري نیـز طـوالنی باشـد؛ رابطـه فـوق بـه       

                                       :شود خالصه می اخیرصورت 
R

P
i
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عمـر مفیـد واحـد     nنرخ بازدهی سایر فعالیتهاي اقتصادي و  t ،iاجاره در زمان  Rtقیمت ملک،  Pدر معادالت فوق 

  . تجاري است

اما اگر بازار زمین تمام نباشد، و فقط امالك تجاري به صورت اخذ سـرقفلی قابـل واگـذاري باشـند، در ایـن صـورت       

هـا،   در عمل، چنان که قبال تشریح شد، هنگـام واگـذاري مغـازه   . گردد ی ملک برابر با ارزش حال اجاره زمین تجاري میسرقفل

به عـالوه   P 1در این صورت ارزش ملک برابر با سرقفلی آن . شود عالوه بر سرقفلی دریافت می اي نهاجاره مختصر ماهانه یا ساال

                                                   :باشد می P 2اززش حال اجاره مختصر یاد شده 
R

P P
i

 1 2                                

کشـاورز و سـتوده   [بدیهی است که هر چه مبلغ اجاره مورد توافق بیشتر باشـد، مبلـغ سـرقفلی کمتـر خواهـد بـود       

  .]تهرانی

ه همـان درآمـد خالصـی    رمنظور از اجا. ملک با کرایه آن تفکیک قائل شویماینک مفید است که میان مفهوم اجاره  

در مقابل کرایه ملک عبـارت از مبلغـی اسـت کـه     . ماند است که براي صاحب ملک در پایان هر دوره کسب یا تجارت باقی می

اگر بازار زمـین کامـل و    .کند استفاده از ملک براي یک دوره کسب از مستأجر دریافت می قصاحب ملک در مقابل واگذاري ح

امـا در عمـل کرایـه ملـک     . گردند تمام باشد و اطالعات مربوط به مبالغ اجاره وکرایه معلوم باشند، این دو مبلغ با هم برابر می

  . کمتر از اجاره آن است

رت مالیات درصد مبلغ کرایه به صو tاگر فرض کنیم . ، ملک را مشاهده کنیمKتوانیم اثر مالیات بر کرایه،  حال می

                                                            :شود میPیابد و برابر  شود، در این صورت ارزش حال ملک یا قیمت آن کاهش می اخذ می

K( t)
P

i




1
  

سـتد ملـک    و همچنین اگـر بـر داد   .خود را ندارند به همین جهت صاحبان امالك تجاري تمایل به کرایه دادن امالك

    :مالیات وضع شود، باز هم تمایل به انجام این قبیل معامالت به شکل رسمی و علنی کاهش خواهد یافت

                                                    P P ( T) 1 

ارزش ملـک پـس از وضـع مالیـات      Pرزش ملـک هنگـام داد و سـتد و    درصد مالیات بر قیمت یا ا Tدر این رابطه 

  . باشد می

واحد تجاري بسته شود و چه بر قیمت داد و ستد آن باعث کاهش   )اجاره( کرایه بر  گردد که مالیات چه مالحظه می

همچنین اگر مالیات براساس تجهیزات . کاهد میفروش اجاره یا  واگذاري به شکل ارزش حال ملک شده و از انگیزه مالک براي

گذاریهاي انجام شده در ملک وضع شود، انگیزه مالکان را براي این قبیل فعالیتها کاهش داده و از کـارائی اسـتفاده از    و سرمایه

ات اخذ گردد، قطع نظر از در مقابل، اگر اجاره یا درآمد خالص زمین هر ساله برآورد گردد و براساس آن مالی. کاهد میرا زمین 

گذاري براي بـه سـازي واحـد تجـاري و       ، فعالیت سرمایهنباشداین که ملک مورد استفاده قرار گرفته یا به فروش رفته باشد یا 

گیرد؛ چه درآمد خـالص واحـد مزبـور در پایـان دوره کـاربري تعیـین        مجهز ساختن آن به خدمات جدید تحت تأثیر قرار نمی

هـاي جدیـد، همـه     گذاري واحد تجاري، اعم از مرمت و به سازي یا توسعه و سرمایه يها زمان درآمدها و هزینه در این. شود می

اي براي  به عبارت بهتر، مالیات در این شکل از سیاستگذاري، هزینه. گردد مشخص شده و سود یا اجاره واحد تجاري معلوم می

. شـود  ه بخشـی از مـازاد تجـاري او تعیـین مـی     زان دوره تجارت و به انداآید، زیرا میزان آن در پای صاحب ملک به حساب نمی

  . نداشته باشد، از او مالیاتی گرفته نخواهد شد) اي یا اجاره(چنانچه در پایان سال، تاجر مزبور هیچ مازادي 

م گرفتـه  این شیوه مالیاتی ستانی منطبق است بر الگوي خراج یا مالیاتی کـه از زمینهـاي کشـاورزي در صـدر اسـال     

در آن زمان نیز اجاره زمینهاي کشاورزي مطابق با همان تعریفی که بعـداً ریکـاردو ارائـه داد بـرآورد و     ]. 1375صدر، [شد  می

کنند،  در فرمانی که امیرالمومنین علیه السالم براي مالک اشتر صادر می. شد درصدي از آن به صورت مالیات یا خراج گرفته می
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شوند میزان خراج ایشان را کم یا معاف  ر سالهائی که کشاورزان با خشکسالی یا کمبود محصول روبرو مینمایند که د تصریح می

  .]البالغه نهج[کند 

شود که ناتمام بودن بازار مستغالت تجاري و قوانین مالیاتی باعث شده به جاي آن که ارزش واحـدهاي   مالحظه می

عـدم صـدور اسـناد مالکیـت بـراي واحـدهاي       . کند ها نمود پیدا می فلی آنتجاري در قیمت و اجاره آنها منعکس شود در سرق

در حالی که همین اسناد براي واحدهاي مسـکونی، آپارتمـانی یـا ویالئـی بـا      . تجاري یکی از موانع بزرگ براي فروش آنهاست

یک واحد مسکونی اسـت، داراي   واحدهاي تجاري که ارزش آنها، گاهی چند برابراما یابد،  هاي بزرگ و کوچک انتشار می اندازه

هاي صرف شده، ناگزیر بـه   گذاري که یک مرکز تجاري را احداث کرده، براي جبران هزینه لذا، سرمایه. سند اختصاصی نیستند

کیت مسـتقل نباشـد، قابلیـت اسـتفاده بـه      لي سند ماابدیهی است وقتی ملکی دار. انتقال واحدهاي آن به شکل سرقفلی است

. یک فعالیت جدید، یا به شکل وثیقه براي گرفتن تسهیالت بانکی و نیز شرایط بـه رهـن گذاشـتن را نـدارد     صورت سرمایه در

در و شود  همچنین طوالنی بودن تشریفات انحصار وراثت و تفکیک دارائیهاي مشاع، مانع از اختصاص آن به بهترین استفاده می

هاي یـاد شـده در قـوانین ثبـت،      محدودیت. شکلهاي مختلف استفاده کردتوان در تمام شرایط و به  زمین نمی  نتیجه از دارائی

سازي و بازسازي واحدهاي تجاري بـا عـدم    گذاري براي توسعه، به هاي سرمایه اجاره و انتقال ملک تجاري باعث شده تا فعالیت

فزایش بوده و مکانهاي نامناسب در نتیجه سرقفلی واحدهاي مزبور دائم در حال ا. کارائی و کمتر از میزان مطلوب صورت گیرد

قوانین مالیاتی و مقـررات عـوارض   . کنند ها کاربردهاي تجاري پیدا می کار مانند انبارها، زیرزمنیها و فضاي زیر پله براي کسب و

توسعه  لذا، چنان که تشریح شد،. سازند ن آنها را به قیمت بازار محدودتر میددا نیز محدودیت داد و ستد امالك تجاري و کرایه

بازار زمین تجاري نیازمند تدوین قوانین جدید براي صدور اسناد مالکیـت و اصـالح مقـررات مالیـات بـراي واحـدهاي تجـاري        

  . باشد می

  بندي  جمع

از سرقفلی اماکن تجاري ارائه و استدالل گردید که این پدیده در بازار مستغالت تجـاري   تحلیلی جدیددر این مقاله 

در حال  احداث شهر گرچه مراکز تجاري جدید در نقاط و مراکز تازه. شود ي و توسعه مراکز تجاري موجود میایران مانع بازساز

یـات بـر اجـاره و سـرقفلی بـه      لاست، ولی اگر احکام و قوانین ثبت، انحصار وراثت، تفکیک دارائیهاي مشاع و قوانین ما تاسیس

  .ودگی و عدم بازسازي در میان مدت خواهند شدشکل فعلی باقی بماند، مراکز جدید نیز دچار بالي فرس

اجـاره ملـک،    مبتنـی بـر   ها و واحدها در بازار و مراکز تجاري، و نیز احکام مالیـاتی  به خاطر عدم امکان فروش مغازه

ساخت و ساز مجبور به واگذاري واحدهاي مزبـور در مقابـل فـروش حـق سـرقفلی و        صاحبان اماکن مزبور براي جبران هزینه

هـاي بخـش عمـومی بـه      گذاري در طی زمان، گسترش شهر، افزایش جمعیت و سرمایه. شوند فت اجاره مختصر ساالنه میدریا

و خیابان، ارائه خدمات حمـل و نقـل و آب و بـرق و تلفـن و گـاز و اخیـراً خـدمات مخـابرات و          بزرگراهاشکال مختلف احداث 

بـه علـت   . شـود  آنها می  »اجاره اقتصادي«دهاي واگذار شده و افزایش ارتباطات الکترونیکی موجب باال رفتن درآمد تجاري واح

ل هزینه بازسازي یـا  مي براي تحا به مستأجر ، صاحب ملک انگیزه آن تراکم شدن این اجاره در سرقفلی ملک و تعلق یافتنم

گذاري  از تصاحب منافع سرمایهدر مقابل، مستأجر به علت دارا نبودن حق مالکیت، اطمینان . کند توسعه مرکز تجاري پیدا نمی

سـازي مواجـه    لذا، مراکز تجاري پس از گذشت یک یا دو دهه از عمر مفیدشان با پدیده عـدم مرمـت و بـه   . وردآ به دست نمی

  .شوند می

زمینـه   در قوانین ایران حق کسب و پیشه براي مستأجران به رسمیت شـناخته شـده اسـت، و همـین حـق قاعـدتاً       

می توان گفت که اختالف ارزش دو ملک تجاري در یک محل با امکانات مساوي ناشـی   .کند را فراهم می فعالیت براي مستأجر

امـا  . ی یکسان،ناشی از سـرقفلی آنهاسـت  ، ولی با مدیرتاوتفاز حق کسب و پیشه است و تفاوت ارزش دو ملک در دو محل مت

، افزایش درآمدهاي تجـاري معلـول   تورم نظیرل توسعه، اقتصاد در حا شرایط تشریح شد، که در ایران به خاطر رشد جمعیت و

منـافعی کـه شـرایط اخیـر     . فعالیت مستأجر براي توسعه بازار نیست؛ بلکه تابع شرایط اقتصاد کالن شهري و ملی مذکور است

ه شدن مراکز گردید، ایشان به بازسازي و جلوگیري از فرسود اگر در قیمت ملک منعکس و به مالکان منتقل می ،کنند ایجاد می
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اول و   شود، که جزء در حال حاضر ارزش امالك تجاري به دو بخش قیمت مالکیتی و سرقفلی تقسیم می. پرداختند تجاري می

تا وقتی تمام ارزش ملک در قیمت مالکیتی . دهد تشکیل میرا سهم مستأجر  ندوم و چشمگیر آ  کوچک آن سهم مالک و جزء

  .   ][Sadr&Souri ماند ازار مستغالت تجاري باقی مینمایان نشود، مسأله سرقفلی در ب

بـه علـت پایـداري    . پیدایش شرایط حق سرقفلی یا کسب و پیشه در اقتصادهاي اروپا و آمریکا با ایران متفاوت است

گـذاریهاي جدیـد شـهري، افـزایش      اي و عدم نیاز به احداث سـرمایه  صادي و عدم مهاجرتهاي شدید شهري و منطقهتشرایط اق

منوط به فعالیت و رقابت تجار و کسبه و نوآوریهاي جدید در زمینه بهبود کیفیت خـدمات و کسـب رضـایت    دمات بازرگانی خ

آوري ارتباطات و خـدمات، زمینـه گسـترده و متنـوعی      اما در ایران، محدودیتهاي تولید و سنتی بودن فن. مشتریان بوده است

بـه صـورت افـزایش    کـه  و محلـی   برعکس، افزایش درآمد دولتهـاي مرکـزي  . ستبراي رقابت بازرگانان و کسبه پدید نیاورده ا

افـزایش در  . بـرد  تقاضا براي خدمات بازرگانی را باال مـی  ،دوش میو خدمات شهري ظاهر یخدمات معیشتی، بهداشتی، آموزش

. کند ي موجود ظهور پیدا میبه صورت افزایش در مبالغ سرقفلی در مراکز تجار در طی زمان درآمد خالص تجار یا اجاره امالك

  . شود اما، چنان که گفته شد، این افزایش سرقفلی، عقیم است و باعث توسعه بازار مستغالت و زمین تجاري نمی

صل جمع درآمدهاي کار و مدیریت مستاجر، سـرمایه گـذاریهاي   اافزایش عواید ملک تجاري در طی سال ح در واقع،

صـدر و  [بنائی ملی، سیاستگذاریهاي کالن دولـت و رخـدادهاي اقتصصـادي اسـت    زیر مالک، خدمات شهري، سرمایه گذاریهاي

کنند، آنچه باقی می  بهاي خدمات یا کارمزد فعالیت خود را از شهروندان اخذ می از آنجائی که نهادهاي عمومی معموالً].خالصی

نصـیب سـرمایه   سـود سـرمایه گـذاري     و  حـق کسـب و پیشـه عایـد کـار      .زمین تعلق می گیرد ماند به عوامل کار، سرمایه و

ایـن سـهم   جا ویژگیهاي موقعیتی ومکانی آنسـت،  مراد از زمین در این. گردد مانده عواید سهم زمین میو  می شود) مالک(گذار

دولت مرکزي یا محلی می تواند بخش یاحتی تمـام ایـن سـهم را بـه     . ونن استتدر واقع همان اجاره به تعریف وان ، باقیمانده

بدون آن که بر کـارائی فعالیـت    البته به شیوه مورد توصیه در همین مقاله، نوسازي و غیره اخذ نماید، الیات، عوارض،صورت م

  .تجاري آسیبی وارد آید

البته باید توجه داشت به مجرد تعلق گرفتن اجاره به زمین، و باال رفتن سرقفلی آن، زمین مزبـور بـه همـان انـدازه     

زمین مزبور را خریداري کند، باید سرقفلی  لذا، هر طالبی در بخش خصوصی یا عمومی اگر بخواهد .هزینه فرصت پیدا می کند

حتی اگر زمینی مسکونی باشد، ولی در محدوده یا راستاي تجاري قـرار گرفتـه باشـد، بـاز داراي همـان هزینـه       . آن را بپردازد

  .فرصت یا قیمت است

در دست نهادهاي بخـش عمـومی و همکاریهـاي مشـترك      سرقفلیله حل مسأ بحث و تحلیل مقاله نشان داد که راه 

شاید ضرورت همین اشتراك مساعی و عدم انتفاع یکسان نهادهاي ثبت، شهرداري، دارائـی، اوقـاف و بانکهـا    . میان ایشان است

ده وظـایف  بوده است که اقدامات کافی در این زمینه صورت نگرفته است، در عـین حـال کـه سـازمانهاي یـاد شـده در محـدو       

  .امید است پیشنهادهاي زیر در این زمینه راهگشا و سودمند باشد. اند دادههاي زیادي را انجام  مشخص خود فعالیت

  اتپیشنهاد

تقل سـ مهمترین راهکار براي جامع و فراگیر کردن حقوق مالکیت و دادوستد در بازار زمین صـدور اسـناد مالکیـت م    -1

این اقـدام انتقـال مالکیـت واحـدهاي تجـاري را      . باشد بت اسناد و احوال میبراي هر واحد تجاري از سوي سازمان ث

. نمایـد  یل کرده و به منعکس شدن تمام ارزش ملک در قیمت فروش آن کمـک مـی  ههمانند واحدهاي مسکونی تس

ـ  بدیهی است همکاري میان شهرداریها و سازمانهاي ثبت چه در زمینه به شراکت گذاشتن نقشه وط ها و اطالعات مرب

رسد که جاذبیـت ایـن    به نظر می. باشد ین خدمت ضروري میا انجام  به مناطق و مراکز تجاري و چه در مورد هزینه

 . مشتاق به جبران آن باشند  کنندگان در بخش خصوصی کامالً گذاران و احداث خدمت به قدري زیاد باشد که سرمایه

؛ از جملـه     لهاي جدید ملکداري ممکن است مشـاهده شـود  در صورتی که امکان انتقال مالکیت ملک فراهم شود، شک -2

، فروش یک تا پنج دنگ و اجاره دادن دنگهـاي باقیمانـده، مشـابه آنچـه در     )شریک(مشارکت کامل مالک و مستاجر
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در این حالت رهن و اجاره ونیز انتقال کامل یـا بخشـی از سـرقفلی ملـک ممکـن اسـت       . شود وسائل نقلیه انجام می

 .مشکل عدم سرمایه گذاري طرفین بر طرف شود صورت گیرد و

یکی از مشکالت عدم فروش حق . کوتاه شده و با سرعت بیشتري انجام گردد» انحصار وراثت«شود فرآیند  توصیه می -3

بدیهی اسـت کـه اطمینـان از نحـوه تقسـیم      . مالکیت امالك تجاري، فوت مالک اصلی و مالکیت مشترك وراث است

بازماندگان بسیار ضروري است و چنان که ذکر شد یکی از شرایط جامعیت حقوق مبادلـه در  دارائیهاي متوفی میان 

اما بازنگري در این فرآیند و استفاده از تجربه دستگاههاي قضائی سایر کشورها قطعـا موکـول بـه حـذف     . بازار است

وتاه و سـریع شـدن کلـی    برخی گامهاي غیر ضروري، واگذاري انجام برخی از مراحل به بخش خصوصی و باالخره ک

 . شود فرآیند می

از آنجـائی کـه قیمـت    . ارزش معامالتی زمین همراه با ارزش اجاره اقتصادي زمین باید معادل قیمت روز بـازار باشـد   -4

اگـر ارزیـابی سـاالنه    . زمین به خاطر شرایط کالن اقتصادي دائم در تغییر است، باید این ارزشها ساالنه برآورد گردند

الزم اسـت ایـن ارزشـها بـا      یا حداقل هر پنج سـال یکبـار  بر و نامقدور باشد، هر سه سال  اجرائی هزینه براي دستگاه

توان با استفاده از شاخص بهاي قیمت زمین و مسکن که  در سالهاي میانی می. قیمتهاي روز بازار مطابقت داده شوند

 . ارزشهاي مورد نظر را تعدیل کرد ،کند  بانک مرکزي تهیه می

. وك اجاره به شرط تملیک عرضـه شـود  صکبه سازي و توسعه مراکز تجاري اوراق بهادار یا  ،ي تأمین مالی ساختبرا -5

بر باشد، ممکن است جهـت فـروش یـا تـأمین مـالی هزینـه        در صورتی که صدور اسناد مالکیت مقدور نبوده یا زمان

درست است که صاحبان ایـن  . یک صادر شوداوراق بهادار فروش اقساطی یا اجاره به شرط تمل ،ساخت مراکز تجاري

اوراق مالکیت مشترك تمام یا بخشی از مرکز تجاري را دارا خواهند شد، در عوض مدیریت مرکـز در اختیـار هیـأتی    

است که وکیل و منتخب سهامداران بوده و تمام اختیارات مربوط به نگهـداري، توسـعه، فـروش، اجـاره یـا هـر نـوع        

شـود کـه تمـام منـافع      موجـب مـی  » داري ملک«این شکل از . گر را در اختیار خواهد داشتواگذاري یا کابردهاي دی

 . خالص از فعالیت ساخت و ساز و اجاره در همان قیمت ملک تقویم شود و مسأله سرقفلی پدید نیاید

مختلف شهر  همچنین در نقاط. گذاري گوناگونی وجود دارد فرصتهاي سرمایه ،در بازار و مراکز تجاري قدیمی شهرها - 6

منتهی بـه علـت موانـع حقـوقی     . شود که داراي ارزش بالقوه زیادي هستند زمینهاي وقفی و یا بایر بسیاري یافت می

همکاري جدي میان نهادهاي بخش عمومی به ویـژه، شـهرداري، سـازمان    . برداري نشده است گفته شده از آنها بهره

تواند منـافع   برداري از فرصتهاي مزبور می و بهره  براي احیاء اوقاف، سازمان ثبت و موسسات مالی خصوصی یا عمومی

توانـد   استفاده از فرصت انتشـار اوراق بهـادار مـی   . الوصفی نصیب خود نهادهاي نامبرده و بخش خصوصی بنماید زاید

 . ی براي تأمین مالی طرحهاي مزبور فراهم آوردبزمینه مناس

در . جاره اقتصادي آنها اخذ شود و نه از کرایـه یـا ارزش داد و سـتد آنهـا    مالیات بر امالك تجاري ساالنه متناسب با ا -7

دهد و مالیات بر کرایـه آن، میـل بـه     مقاله تشریح شد که مالیات بر داد و ستد زمین، کارایی انتقال آن را کاهش می

راج و توصیه ریکـاردو  به شکل خ برعکس اخذ مالیات از اجاره زمین. کاهد اجاره دادن و علنی شدن مبلغ اجاره را می

همچنین بر تجهیزات و امکانات سـاختمانی  . کند گذاري و استفاده بهینه از زمین ایجاد نمی عوارضی برکارائی سرمایه

 . دهد گذاري مزبور را کاهش می ملک نباید مالیات یا عوارضی و ضع شود زیرا میزان مطلوب سرمایه

و در مناطق در حال رشـد  مات ضوابط منطقه بندي شهر رعایت شده شود که الزا براي توسعه متوازن شهر توصیه می -8

در منطقه هـاي رونـق   از فروش تراکم همچنین  . تخفیفهاي مالیاتی و عوارض و یا امتیاز تراکم و نظیر آن داده شود

 .داري شود خود یافته

اي  دان کوتاه باشد کـه انگیـزه  مدت اجاره نه چن  شوند، شود در مواردي که واحدهاي تجاري اجاره داده می توصیه می -9

که عوارض تشـریح شـده دامنگیـر     گرددبراي فعالیت و جذب مشتري براي مستأجر ایجاد نکند و نه چندان طوالنی 

رسـد   به نظر مـی . شوند ساله  اجاره داده می 15ساله و  10در اروپا بسیار مرسوم است که امالك . قرارداد مزبور شود
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در بخش کشاورزي، همین توصیه . به دست آورد ملکی بتوان مدت مطلوب براي اجاره را که در هر بازاري و براي هر

رسد  به نظر می. گذایهاي کوتاه مدت زارع در مزرعه شده است وري و سرمایه نسبت به اجاره مزارع باعث افزایش بهره

جر در پایـان مـدت   ضرورت تحویل ملک از سـوي مسـتأجر بـه مـو    و  1376که تصویب قانون مالک و مستأجر سال 

، چه هـر دو طـرف اطمینـان    ه باشدآوردپدیدگذاریهاي بلند مدت را نیز میان مالک و مستأجر  قرارداد، امکان سرمایه

 . بیشتري نسبت به برخورداري از منافع سهام خویش در تولیدات مشترك دارند

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 13

  منابع              

 .جلد سوم  کتابخانه گنج دانش، ،تهران، مبسوط در ترمینولري حقوق.  1378. م جعفري لنگرودي، -

 .تهراننشر میزان،   ق تجارت،وحق.  1383. حسنی، ح -

 .راز سرمایه، فریدون نفضلی، نشرنی، تهران. 1385 .دوسوتو، ه -

، فـروردین و اردیبهشـت   55شـماره   ،ماهنامـه دادرسـی   .»سرقفلی و مقایسه آن در قوانین جدید و قدیم« .1385. مساعی،  -

1385. 

 .جلد اولر دادگستر، شن تهران،حقوق تجارت، . 1382. ستوده تهرانی، ح -

جله برنامه م .»هاي وقفی بازار تهران شناسائی عوامل مؤثر در افزایش درآمد حاصل از مغازه«. 1386. و کاظم صدر .حوري، س -

 .1386، فروردین و اردیبهشت 102و بودجه، شماره 

 .1378، 39و  38جله برنامه و بودجه، شماره م .»الگوئی براي بازار زمین« .1378. م  و خالصی، .كصدر،  -

 .دانشگاه شهید بهشتی ،تهران اقتصاد صدراسالم،. 1375. كصدر،  -

 .است سوم، مرکز نشر دانشگاهی تهرانردرآمدي به اقتصاد شهري، وی .1389. کوش، س عابدین در -

فصـلنامه حقـوقی اسـالمی،     .»رویکردي تحلیلی به ماهیت کسب یا پیشه یا تجارت و حق سـرقفلی «. 1384. ورفرد، اپ عبدي -

 .1384پائیز  ، 6شماره  سال دوم،

، دي 112ماهنامه کانون، شماره . »بررسی و مقایسه حق سرقفلی با حق کسب یا پیشه یا تجارت« . 1389. عباس ذاکانی، خ -

1389. 

 .جلد دوم مجموعه مقاالت، دانشگاه تهران دانشکده حقوق و علوم سیاسی،  .ی به سوي عدالتمگا .نکاتوزیان،  -

 .چاپ چهارم ،قه اسالم، نشر کشاورز، تهرانفسرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت در حقوق ایران و. 1382. بکشاورز،  -

 . ق 1365االسالم،  االسالم، فیض البالغه، ترجمه و شرح فیض نهج -

-Hanley, Nick, et.al., Environmental Economics in Theory and Practice, Macmillan Press 

LTD, London, 1997. 
-Sadr, S.K. and H. Souri, "The Role of Management of Commercial Waqf Properties on 

Their Corresponding Generated Revenue's, "Iranian Economic Review, Vol 
14.No.25.2010. 

 


