ریزی هرچه بهتر حصول به این مهم در دسترس قرار گیرد.
گوشت مرغ ،قیمتها پرنوسان اما کاال در دسترس
در سال  92با مصوبه کمیسی��ون تنظیم بازار استان ،سازم��ان تعاون روستایی
متولی کمیته قیمت گذاری گوشت مرغ گردید .بدین ترتیب که سازمان تعاون
روستایی به عنوان محور کار در مواقع لزوم ،با حض��ور تشکلها اعم از تولیدی و
توزیعی اقدام به تشکیل جلسه کمیته نرخگذاری گوشت مرغ می نمود و با اخذ
قیمت از استانهای سیستان و بلوچستان ،خراسانجنوبی ،یزد و فارس ،میانگین
احتسابی را با هماهنگی تشکلها در کرمان تعیین و اجرایی می نمود .احتساب
میانگین قیمت از استانهای همجوار باعث می شد میان استانهایِ موجود در
یک قطب تولیدی و نی��ز بین قطبهای مختلف تولی��د در کشور ارتباط بهتری
برقرار شود .ضمن آنکه حضور یک سازمان نیمه دولتی موجب می گردید که توان
داوری و حل اختالفات بین تشکلها افزایش یابد .قیمتها در این حالت به صورت
شناور مدیریت شده بودند که بازار را بر اساس عرضه و تقاضا به تعادل میرساندند.
سیستم شناور مدیریت شده ضمن انکه بر اساس شرایط بازار حرکت می کند در
مواقعی که نوسانات غیرمعمول و غیر منطقی رخ می دهد با حضور عامل مدیریت
به نحو مناسبی این نوسانات را تعدیل می کند.
اما از  21تیرماه سال جاری هرگونه اتخاذ تصمیم در بازار گوشت مرغ در استان
کرمان به تشکلهای ذی مدخل در ای��ن بازار واگذار گردی��د .در پی اتخاذ این
تصمیم ،تعاونیهای تولیدکننده مرغ است��ان ،کشتارگاهها و اتحادیه صنف مرغ
و ماهی فروش کرمان به عنوان عناصر تصمیم گیر در بازار گوشت مرغ معرفی و
مقرر گردید هرگونه قیمت گذاری در این بازار با حضور ایشان و توسط خود ایشان
صورت پذیرد و محوریت تعاون روستایی از ب��ازار مذکور حذف گردید .از لحاظ
مفاهیم اقتصاد خرد می توان گفت ب��ازار گوشت مرغ با توجه به ویژگیهایی که
این بازار دارد ،یک بازار رقابت انحصاری ()Monopolistic Competition
است .تولید کننده ای که در بازار رقابت انحص��اری فعالیت می کند ،با تقاضای
بی کشش تری نسبت به تولید کننده فعال در بازار رقابت کامل رو به روست .در
عین حال این تولیدکننده به علت رقابت نزدیکی ک��ه با سایر واحدهای متناظر
دارد ،نمی تواند از سود ویژه اقتصادی برخوردار باشد .اما مطمئنا در حالت رقابت
انحصاری در بلندم��دت ،زمانی که دولت هم هیچگونه نق��ش و دخالتی در بازار
نداشته باشد ،قیمت از هزینه نهایی تولید بیشت��ر شده و مصرف کننده از لحاظ
قیمتی ضرر خواهد کرد .البته می توان اینگونه هم تفسیر نمود که هزینه ای که
مصرف کنندگان در این وضعیت به صورت افزایش قیمت محصول می پردازند ،در
واقع قیمتی است که آنها برای بهره مند شدن از تنوع کیفی کاال خواهند پرداخت
و این مهم ضمن آنکه می تواند برای مصرف کننده یک امتیاز محسوب شود شاید
انگیزه ای شود برای گرایش هرچه بیشتر تولیدکننده به بهبود کیفی محصولش
که در مورد این بازار خاص می توان حرکت به سمت و سوی تولید مرغ ار گانیک
(مرغ سبز) را مثال زد.
بازار مرغ در سالی که گذشت پر از نوسان قیمت بود .مصرف کنندگان در سال 93
هم از قیمتهای زیر  6000تومان منتفع شدند و هم قیمتهای باالی  7000تومان
را تجربه کردند و در این بین تولیدکنندگان متض��رر اصلی این نوسانات شدید
قیمتی بودند .معهذا در کنار تمامی این نوسان��ات کمبودی در بازار این فراورده
مهم در سال  93عیان نبود.
اصالح قیمت نان بعد از دو سال
اواخر پاییز  93بر اساس ابالغیه هیات وزیران اص�لاح قیمت نان در دستور کار
استانداری ها قرار گرفت .نکته بسیار مثبت ای��ن ابالغیه حرکت در مسیر نجات
دادن فرایند تولید ن��ان از سهمیه بندی ه��ا بود .الزام به آزادس��ازی  20درصد
از واحدهای تولید نان ک��ه از سهمی��ه آرد دولتی استفاده می کنن��د ،از جمله
استراتژیهای تعریف شده برای حرکت گام به گام در این مسیر بود .آزاد سازی
نان در برخی واحدهای شهر کرمان نش��ان داده که اگرچه ممکن است در کوتاه
مدت شاهد اعمال برخی نرخهای غیرواقعی از سوی واحد صنفی یا صنعتی باشیم
اما در میان مدت رقابت باال باعث واقعی شدن قیم��ت و صدالبته بهبود کیفیت
خواهد شد .این اتفاق هم اکنون در برخی واحدهای صنفی تولید کننده نان آزاد

در شهر کرمان رخ داده است .به هرتقدی��ر قیمت نان اصالح شد اما بهتر بود این
اتفاق در ابتدای سال بعد و با در نظر گرفتن افزایش دستمزد  94می افتاد .هرچند
افزایش  40درصدی قیمت آرد و باال رفتن هزینه های تولید در طول دو سالی که
قیمت نان ثابت بوده شرایط را به سمتی ب��رده که نانوایان با قیمتهای جدید نان
موافق نبوده و این عدم توافق را بارها در جمع مدیران استانی نیز مطرح کرده و
مورد پیگیری جدی هم قرار داده اند.
نرخ تورم  7درصدی کرمان در کاالهای اساسی
به شهادت آثار و گزارشهاي رسمي منتشر شده ،شاخصهاي اقتصادي كشور در
پايان دولت قبل وضعیت مناسبی نداشتند و می توان گفت دولت يازدهم كشور
را در يك شرايط نامتعادل تحويل گرفت .نكته كليدي اين است كه همانگونه كه
گرفتارشدن در اين شرايط ،يكباره و دفعي نبوده است ،خروج از آن نيز نميتواند
جهشي وسريع باشد .واقعيت اين است كه دولت يازدهم برخالف اسالفش تالش
قابل تحسيني براي پرهيز از اقدامات عجوالنه ،تصميمات يكشبه و خلقالساعه
و بدون پشتوانه كارشناسي دارد و از آنجايي كه نتاي��ج این رويكردها و اقدامات
مثبت به تدريج و در ميان مدت آشكار ميشوند ،اي��ن پرسش در افكار عمومي
شكل ميگيرد كه دولت براي بهبود فضاي اقتص��ادي ،ارتقاي سطح درآمدي و
معيشتي مردم و ...چه كرده است؟ در پاسخی کلی بایستی عنوان کرد که دولت
با تشخیص وضعیت رکود تورمی مربوط به ساله��ای  ۱۳۹۱و  ،۱۳۹۲اولویت
نخست را به کاهش تورم فزاینده داد و در این راه ،از کنترل دستوری قیمتها و
اتخاذ راهکارهای موقتی که به صورت مکرر در فض��ای اقتصادی کشور امتحان
شدهاند پرهیز و سعی نمود با ایجاد انضباط پول��ی و مالی و کنترل عوامل اصلی
ایجاد تورم یعنی اجزاء پایه پولی ،تورم را کاهش دهد .از سوی دیگر دولت یازدهم
موفق شد با مدیریت انتظارات و تقویت روحیه ایجاد شده در جامعه ،نااطمینانی
موجود در اقتصاد را با اعتماد و اطمینان و امید به آینده جایگزین نماید و از این
طریق هدف ایجاد آرامش و ثبات در بازار ارز و سایر داراییها را محقق نماید .در
کرمان نیز روند کنترل تورم به ویژه در زمینه کاالهای اساسی به روشنی مشهود
است .محاسبه شاخص قیمت  21قلم کاالهای اساسی در کرمان بر اساس روش
السپیرز نشان می دهد که تورم نقطه به نقطه در میان این کاالها در هیچکدام از
ماههای سال از  7درصد بیشتر نبوده و حتی در ماههای آغازین سال و قبل از بروز
اثرات اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها این تورم به زیر  3درصد هم رسیده است.
تنظیم اثربخش بازار ،الزامی که می رود کم رنگ شود
در سالی که گذشت یک��ی از مغفوالت جدی در حوزه ب��ازار و بازرگانی شفاف و
روانسازی نظام توزیع و تالش برای تعریف ساز و کاری مشخص در راستای تنظیم
جدیت که بخواهد
اثربخش بازار بود .نگاه جدی به موضوع بازار ،ن��ه از آن گونه ّ
دستخ��وش دخالت های بیجا نماید ،می توان��د ساز و کارهای این
ارکان بازار را
ِ
عامل تاثیرگذار در اتفاقات اقتصادی کشور را سامان بخشیده و به تبع آن انضباطِ
ِ
آرامش بخشی در عوامل دیگر اثرگذار بر اقتصاد حاکم نماید .بدیهی است تغیی ِر
نگاه در این حوزه اجتناب ناپذیر بوده و البته ای��ن تغییر قطعا بایستی در رئوس
برنامه های تصمیم سازان به پررنگی به چشم بخورد .تفکرات نادرستی که تاکنون
میان تحقق اهداف تولیدکننده و مصرف کننده تعارض جدی متصور بودند و دفاع
رفتن انگشت اتهام به س��وی دیگری می دانستند ،امروز
از یکی را در گرو نشانه ِ
میبایست با تفکرات تازه ای جایگزین شوند که به دنبال منطقی کردن قیمتها،
ارتقاء کیفیت ،کاهش هزینه های تولید و مواردی از این دست باشند .بدیهی است
همواره شاخصهای کالن اقتصادی از جمله تورم ،نقدینگی ،رکود ،رشد اقتصادی،
ضریب جینی و  ...اهرم های فشار خارجی بر مناسبات بازار به شمار می روند اما
در فرایند تنظیم بازار ،هم تولید کننده و هم مص��رف کننده عمدتا بدون توجه
به این شاخص ها مطالبات خود را از ب��ازار و از متولیان بازار مطرح نموده و تاثیر
شاخص ها را نادیده می گیرد و این چالشی است جدی که متولیان تنظیم بازار
بایستی با صرف وقت و تجربه و البته هزینه های مالی در حل آن بکوشند .پرواضح
است مصرف کننده خواهان کاهش یا حداقل ثب��ات قیمتهاست و تولیدکننده
به دنبال حداکثر سازی سود از طریق افزای��ش قیمتها و مدیران تصمیم ساز در
عرصه بازار بایستی این تمای�لات غیرحرفه ای را با روش های حرفه ای پاسخگو
ادام����ه در
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