
3 توسعه و بازارجهان اقتصاد

فردا انتخابات اتحادیه کشــورى فروشــگاه هاى زنجیره اى 
برگزار مى شود، اتحادیه اى که قانون اعضاى آن را با مجموعه 
واحدهاى صنفى جمع بسته، اما اندازه و حوزه فعالیت قریب 
به اکثریت اعضاى آن به گونه اى اســت، که نمى توان آنها را 

درگروه بنگاه هاى کوچک و متوسط قرارداد.
به گــزارش خبرنگار جهان اقتصــاد، در برخورد با اتحادیه 
کشورى فروشگاه هاى زنجیره اى این توقع و تصور ذهنى القاء 
مى شود که آنچه در این مجموعه مى گذرد باید تفاوت بعیدى 
با اتفاقات روزمره اتحادیه هاى صنفى داشــته باشد، چراکه با 
یک مقایسه کارشناسى نشده مى توان تخمین زد، تعداد پرسنل 
برخى شعبه هاى یک فروشگاه زنجیره اى از مجموعه پرسنل 
و اعضاى یک اتحادیه بیشتر و بودجه تبلیغات برخى از آنها 

از مجموع بودجه اتاق اصناف مرکز چند استان بیشتر است.
اما با فرارسیدن انتخابات این اتحادیه، برخى رازهاى مگو که 
طى چهار سال فعالیت اولین دوره هیأت رئیسه این اتحادیه 
مسکوت مانده بود، چون زخمى کهنه سر باز کرده و به محل 

مناقشه تبدیل شده است.
مناقشه اى که یک سر آن هیأت رئیسه اى است که حدود نیمى 
از عمر خود را با ترکیبى ناقص پشت سر گذاشته و در طرف 
دیگر لیستى انتخاباتى از اعضایى که ضمن اعتراض به عملکرد 
مدیران وقت، با داعیه عمل به نص صریح قانون پا به میدان 
گذاشته اند و البته ضلع سومى هم در این ماجرا دخیل است، 
ضلعى که در قاعده هرم قرار دارد و یکى سر آن هیات عالى 
نظارت است و طرف دیگر اتاق اصناف ایران که هر دو ناظر 

و نگهبان قانون هستند.
اگرچه نمى توان انکار کرد طرح بســیارى از مناقشــات در 
روزهاى منتهى به برگزارى انتخابات جنبه تبلیغى یا ضدتبلیغى 
دارد، اما هرچه هست نمى توان منکر وجود اتفاقاتى شد که 
خارج از دایره قانون اتفاق افتاده است و البته قانون هم هیچ 
اشاره اى به این موضوع نکرده است و زمان یا محدودیتى براى 

دادخواهى و طرح موضوع در نظر نگرفته است.
فعالیت اتحادیه با ترکیب ناقص

با وجود اینکه فروشگاه هاى زنجیره اى در کشورمان قدمت 
بیش از نیم قرن دارند اما اتحادیه کشــورى این صنف اولین 
دوره فعالیت خود را پشت سر گذاشته است و نمى توان منکر 
این واقعیت شد که تجربه هاى جدید خالى از آزمون و خطا 
و اشتباه نیستند، اما نکته قابل تأمل مقاومتى است که در این 
خصوص وجــود دارد و در حالیکه گذر از خط قرمز قانون 
در برخى موارد چنان علنى است که نمى توان آن را پوشاند، 
اما متاسفانه به جاى پذیرش اشتباه و تالش براى جبران آن، 
رفتارها به گونه اى است که خطاکار از هیچ خط قرمزى گذر 
نکرده و خاطى اصلى کسى اســت که موضوع را مطرح یا 

گالیه و شکواییه دارد.

از جمله خطاهایى که در اتحادیه فروشگاه هاى زنجیره اى رقم 
خورده، فعالیت هیأت رئیسه با ترکیبى ناقص است که پس از 
خروج اجبارى یکى از اعضاى هیأت رئیســه رقم خورده و 
با وجودى که عضو على البدل وجود داشته، همچنان هیأت 
رئیســه با 4 عضو به فعالیت خود ادامــه داده و این موضوع 
در ســایت اتحادیه نیز قابل مشاهده اســت و به رغم علنى 
بودن موضوع متاسفانه نهادهاى ناظر نیز نسبت به این رفتار 

غیرقانونى عکس العمل نشان نداده اند.
کمیسیون هایى که دیده نشدند

شــاید تفاوت جدى در اندازه و میدان عملکرد موجب شده 
فروشگاه هاى زنجیره اى خود را متفاوت از دیگر واحدهاى 
صنفــى بدانند و احتماال همین دیدگاه باعث شــده اتحادیه 

عملکرد به قانون نظام صنفى را آنگونه که باید جدى نگیرد.
یکى از مواردى که از سوى اعضاى این صنف به عنوان خطاى 
اتحادیه مطرح مى شود، عدم برگزارى کمیسیون هاى تخصصى 
است که بنا بر تکلیف قانون باید در اتحادیه ایجاد و به طور 
مستمر فعالیت مى کرد و در حالیکه مقرر شده بود 5  کمیسیون 
رسیدگى به شکایات، حل اختالف، بازرسى واحدهاى صنفى، 
فنى و آموزش در اتحادیه ایجاد شود، اما گویا طى چهار سال 
خبرى از فعالیت این کمیسیون ها نبوده و یا جمعى از اعضاى 
اتحادیه خروجى این کمیســیون ها را لمــس نکردند و این 

کمیسیون ها تنها روى کاغذ اسمشان ذکر شده است.
تداخل عملکرد با اتحادیه  هاى صنفى

یکى دیگر از اتفاقاتى که از بدو تأســیس گریبانگیر اتحادیه 

کشورى فروشــگاه هاى زنجیره اى بوده اســت، اعتراض و 
مخالفت صنوف دیگر به تشکیل این اتحادیه بود که البته همه 
این اعتراضات به جا و منطقى نبــوده و برخى با دید منافع 

شخصى یا گروهى مطرح مى شد.
در حالیکه پیش از تشکیل این اتحادیه فروشگاه هاى زنجیره اى 
چاره اى جز اخذ مجوز از اتحادیه هاى دیگر نداشتند و بعضا 
به دلیل اینکه چند گروه کاالیى در یک شعبه عرضه مى کردند 
باید از چند اتحادیه مجوز مى گرفتند، با تشکیل اتحادیه این 

مسیر تغییر کرده و مرجع صدور مجوز تغییر کرد.
برخى به دلیل اینکه محل صدور مجوز فروشگاه هاى زنجیره 
تغییر کرد و منافع شان از دست رفت به شکل گیرى این اتحادیه 
معترض بودند که البته اعتراضى غیرقانونى یا حداقل غیرمنطقى 

بود.
اما برخى نیز به درســتى و نگران از تداخل حوزه فعالیت در 
جایگاه منتقد ایستادند که البته اعتراضات ایشان منطقى بود و 
در برخى پرونده ها که بعدها مطرح شد منطقى بودن اعتراض 

ایشان اثبات شد.
نمونه آن را مى توان در مجوزى جســتجو کرد که از ســوى 
اتحادیه فروشــگاه هاى زنجیره اى بــراى یک واحد صنفى 
خشکشویى صادر شــد. مجوزى که بر سر آن چهار رئیس 
مرکز امور اصناف از اسفند ماه سال 1395 تا تیرماه سال 1399، 
دستورات متفاوتى صادر کردند که تقابل آنها با هم و ضد و 
نقیض بودن تصمیمات اتخاذ شده، نکته قابل توجهى است و 
این میزان انعطاف قانون براى اخذ تصمیماتى کامال متفاوت و 

متغایر قابل بحث و بررسى است.
اولین دســتورالعمل پس از صدور مجوز براى واحد صنفى 
خشکشویى از سوى اتحادیه فروشگاه هاى زنجیره اى توسط 
سیدعلى امانت در اسفندماه سال 1395 صادرشد که صدور 
چنین مجوزى را خارج از حوزه اختیارات اتحادیه مى دانست.
دستورالعمل بعدى به امضاى سیدجواد احمدى در بهمن 97 
صادر شــد و صدور مجوز براى واحدهاى خدماتى توسط 
اتحادیه فروشگاه هاى زنجیره اى را بالمانع مى دانست، اما نکته 
قابل تأمل این بود که سه روز قبل از اینکه دستورالعمل صادر 

شود، ایشان از این مسولیت کناره گیرى کرده بود.
دستورالعمل بعدى از سوى پیمان زندى که پس از سیدجواد 
احمدى بر کرســى ریاست مرکز نشسته بود در تیرماه 98 و 
دستورالعمل دیگرى نیز از سوى جمشید گلپور در خردادماه 

امسال صادرشد.
اما نکته قابل توجه این اســت که واحد صنفى مذکور که به 
محل مناقشــه دواتحادیه فروشگاه هاى زنجیره اى و اتحادیه 
صنف خشکشویى و لباسشــویى تهران تبدیل شده بود، از 
اتحادیه تخصصى خود یعنى صنف خشکشویى و لباسشویى 
مجوز دریافــت کرده  بود اما به هر دلیلى نســبت به صنف 
تخصصى خود زاویه داشت و پیگیرانه به دنبال این بود که از 

اتحادیه فروشگاه هاى زنجیره اى مجوز بگیرد.
آنچه مسلم است، در چهار سال فعالیت اتحادیه فروشگاه هاى 
زنجیره اى اتفاقات خوب و بد زیادى رقم خورده اســت و 
امروز در آســتانه دوره دوم فعالیت این اتحادیه که با انتخاب 
هیأت رئیســه جدید آغاز مى شــود، هیأت رئیسه کنونى بنا 
بر کارنامه چهار ســاله قضاوت مى شود و نامزدهاى جدید 
بر اســاس وعده هاى تبلیغاتى که میان این دو تفاوت زیادى 
هســت، چراکه دیکته نانوشته قطعا غلط ندارد، اما این مهم 
موجب نمى شود که اشتباهات و خطاهاى چهارسال گذشته 

نادیده گرفته شود.
آنچه مسلم است، فروشگاه  هاى زنجیره اى در ایران در حال 
توســعه هستند و اتحادیه به عنوان نهاد صنفى مدافع حقوق 
اعضا باید در مســیرى حرکت کند که منافع جمعى صنف 
تأمین شود، موضوعى که گویا در دوره گذشته با چالش هایى 
روبرو بوده و نتیجه آن شکل گیرى جریان مخالف در آستانه 

انتخابات است.

بررسى اجمالى چهار سال فعالیت اتحادیه کشورى فروشگاه هاى زنجیره اى

هیأت رئیسه اى با ترکیب ناقص
تحلیلگر

منطق دولت از گرم نگهداشتن تنور بورس

شاخص کل تا کجا رشد مى کند؟ تا چه زمانى بازار بورس براى سهامداران پر سود است؟ 
آیا دولت به دنبال آن اســت که نقدینگى را وارد بازار سرمایه کند و پس از مدتى با افت و 
ریزش سهام ها به نوعى نقدینگى اضافى را بسوزاند؟ اینها سواالتى است که بسیارى از افراد 
در فضاى مجازى، کالس ها و کارگاه هاى مختلف مى پرسند و پاسخ من همیشه یک جمله 

است: "جویندگان طال، معدن خود را گم نمى کنند."
درواقع از زمانیکه شاخص کل به عدد 300 هزار واحد رسید این سواالت بر سر زبانها افتاد 
و گروهــى از افراد با مطرح کــردن واژه (حباب) بر آتش آن دمیدند از آن زمان تاکنون که 
شاخص درحال لمس کردن 2 میلیون واحد است هنوز برخى مدعى وجود حباب در بازار 
سرمایه هستند و نمى خواهند بپذیرند که رقم شاخص امروز تازه شروع یک حرکت است و 
دولت بازى برد- بردى را در بازار سرمایه آغاز کرده و بعید است بخواهد این موازنه سودآور 
را براى خود و سهامداران تغییر دهد. اینبار قصد داریم فقط از زاویه دولت به بررسى بازار 

سرمایه بپردازیم و بررسى کنیم که منطق مسئوالن در گرم نگهداشتن تنور بورس چیست؟
در روزهایى که دست اندرکاران درحال تالش براى کنترل قیمت ارز، سکه و طال هستند، 
همین دولتمردان راه بورس را براى جذب نقدینگى باز کرده اند و نه تنها صحبت از کنترل 
رشد شــاخص ندارند بلکه اگر بتوانند تالش مى کنند با  "عرضه هاى اولیه"، "دارا یکم" 
و حاال "دارا دوم" روند شــاخص کل را صعــودى، جذب نقدینگى را افزایش و فرهنگ 

سهامدارى را ارتقا دهند.
وقتى صحبت از مبارزه با سوداگرى در بازار مسکن و تصویب قانون مالیات بر خانه هاى 
خالى مطرح است، رئیس مجلس شوراى اسالمى در مصاحبه هاى متعدد خود تاکید دارد که 
باید روند رو به رشد بورس را رونق داد و تالش کرد  به جاى ورود نقدینگى به بانک ها، 

سرمایه ها را به سمت بورس سوق داد.
ســهام عدالت نیز که خود 50 میلیون سهامدار دارد توسط رهبر معظم انقالب، دستور آزاد 
سازى آن داده شد تا این بازار بى رقیب شود. اما منطق این همه حمایت همه جانبه چیست؟ 
امروز بازار سرمایه با 15 میلیون کد بورسى، شروع سرمایه گذارى با 500 هزار تومان، قدرت 
نقدشوندگى باال، ایجاد شغل جدید آن هم در شرایط تحریم و کرونا یک بازار دوست داشتنى 
براى دولت محسوب مى شود.کرونا و کاهش قیمت جهانى نفت و صادرات و کمبود ارز و 
از رونق افتادن برخى از کسب و کارها، فضا و بسترى ایجاد شده است که دولت با دریافت 
مالیات 0,05% از معامالت 20 تا 30 هزار میلیارد تومانى روزانه سهامداران در بازار بورس، 

قسمتى از کسرى بودجه خود را جبران مى کند.  
همچنین طبق بودجه سال 99، دولت باید از طریق واگذارى ها در بورس نیز کسب درآمد 
کند و تاکنون عالوه بر مالیات هایى که اشاره شد، دولت توانسته از طریق شناور کردن بخشى 

از سهام هاى دولتى در قالب عرضه اولیه سود قابل توجهى را وارد خزانه دولت کند. 
بازارى که نسبت به بازارهاى دیگر شفاف ترین است. بازارى که اگر درست هدایت شود 
به تولید کمک خواهد کرد چراکه در اکثر کشــورهاى پیشرفته تامین مالى از بازار بورس 

صورت میگیرد. 
این درحالى است که 40 سال اقتصاد کشور بر پایه نفت استوار بود، سود بانکى با شبهه ربا 
و بهره بانکى چندین درصدى نفس اقتصاد و تولید کشور را گرفته بود و طى چندسال اخیر 
هنر بانکداران خلق پول و تورم هاى سرســام آور شده بود و همه اینها باعث شد تا دست 
انــدرکاران و صاحب منصبان، بورس را منبع جدید درآمدزایى کنند و این آغاز یک روش 

هوشمند اقتصادى براى ترمیم مشکالت بودجه کشور است.
اگر بخواهیم به طور کلى، علت حمایت دولت و نظام را از بازار سرمایه بیان کنیم باید به 
این نکته اشاره کرد که جذب نقدینگى باعث رشد بازار بورس و افزایش حجم معامالت 
خواهد شد، افزایش حجم معامالت باعث کسب درآمد بیشتر دولت از مالیات هر معامله 
مى شود و مالیات بیشتر تامین کسرى بودجه را به همراه خواهد داشت و این چرخه باعث 
گردش نقدینگى و رونق اقتصاد خواهد شــد. چرخه اى دوســت داشتنى و پر سود براى 
سهامداران و دولت. بازى برد- برد براى همه، و این یعنى درب هاى سودآورى در بورس 

تا مدتها باز است.
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  با فرارسیدن انتخابات اتحادیه 
فروشگاه هاى زنجیره اى، برخى 
رازهاى مگو که طى چهار سال 

فعالیت اولین دوره هیأت رئیسه این 
اتحادیه مسکوت مانده بود، چون 

زخمى کهنه سر باز کرده و به محل 
مناقشه تبدیل شده است

  وحید میرزائى 
 کارشناس اقتصادى و نویسنده مجموعه 

کتاب هاى کسب و کار

معاون گمرك ایران از پذیرش پیشنهادات این نهاد 
از سوى ریاست جمهورى براى تسریع در ترخیص 

کاالهاى اساسى و تولیدى از گمرك خبر داد.
بــه گزارش ایرنــا، مهرداد جمــال ارونقى، معاون 
گمرك ایــران از تســریع در ترخیــص کاالهاى 
اساسى و تولیدى از گمرك خبر داد و افزود: اکنون 
موجودى کاالهاى اساســى در بنــادر و گمرکات 
کشــور بیش از 3.5 میلیون تن است و حدود 3.3 
میلیــون تن کاالى غیراساســى غیرکانتینرى نیز در 
بنادر و گمرکات کشــور وجود دارد که حدود 80 
درصد از این کاالها تولیدى، سرمایه اى و یا مربوط 

به پروژه هاى مختلف است.
وى موجودى کانتینرهاى پُر وارداتى را بیش از 30 
هزار دســتگاه برآورد کرد و افزود: به تازگى دالیل 

ایســتایى، دپو و رسوب کاالها در بنادر و گمرکات 
کشور احصاء و به همراه راهکارهاى الزم به مراجع 
ذیربط و ذیصالح اعالم شده است که این دالیل در 
4 مقطع یعنى قبــل از اظهار کاال به گمرك؛ بعد از 
اظهار کاال به گمرك، حین انجام تشریفات گمرکى، 
بعد از صدور پروانه و قبل از خروج کاال از گمرك 
و نیز بعد از ترخیص کاال بررسى و براى هر مقطع 

پیشنهاد شده است.
معاون امور گمرکى گمرك ایران اظهار داشت: این 
پیشنهادها به استحضار رئیس جمهورى نیز رسید که 
با اجرایى شــدن آنها موافقت و دستور الزم در این 
خصوص صادر شــد؛ جزئیات آن نیز در روزهاى 
آینده اعالم مى شود. بنابراین با تعامل بوجود آمده 
با ســازمان ها و دستگاه هاى ذیربط از جمله وزارت 

صنعت و بانک مرکزى، پیش بینى مى شود، ترخیص 
کاالهاى اساسى و ضرورى و مواد اولیه و مورد نیاز 
واحدهاى تولیدى از گمرکات ظرف روزهاى آینده 

سرعت گیرد.
ارونقــى در پایان با اشــاره به پیگیــرى مقام هاى 
استانى در این خصوص گفت: ظرف ماه هاى اخیر 
پیگیرى هاى متعددى از سوى استانداران و نمایندگان 
مجلس در خصوص تسریع در ترخیص اقالم متعلق 
به واحدهاى تولیدى انجام شد و گمرکات اجرایى 
در چارچوب قوانین و مقررات موضوعه همکارى 
الزم را با این واحدها در سال «جهش تولید» داشته 
اند که با اجرایى شدن پیشنهادها، تسریع و تسهیل 
قابل توجهى در روند ترخیص کاالهاى ضرورى و 

اساسى صورت خواهد گرفت.

با موافقت رئیس جمهور

ترخیص کاالهاى اساسى و تولیدى از گمرك تسریع مى شود


