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بازار و اصناف
طرح منطقهای کردن تنظیم بازار اجرایی میشود

تقسیم اختیار تنظیم

در پی منطقهای کردن تنظیم بازار هستیم
قائممق��ام وزی��ر صنع��ت ،مع��دن و
تج��ارت در امور بازرگانی در نشس��ت
ویدئوکنفرانسی با روسای سازمانهای
صنعت ،معدن و تجارت اس��تانی اعالم
ک��رد بهدنبال منطق��های کردن تنظیم
بازار برای تصمیمگیری در این حوزه با
در نظر گرفتن ویژگیها و شاخصهای
خاص هر استان و منطقه هستیم.
محمدص��ادق مفتح با بیان ای��ن مطلب ،افزود:
روس��ای س��ازمانهای صنعت ،معدن و تجارت در
واقع وزرای صنعت ،معدن و تجارت در استانهای
متب��وع خود هس��تند و کار تنظیم بازار را با لحاظ
ک��ردن پارامترها ،ش��رایط و ش��اخصهای خاص
استان خود باید انجام دهند.
وی ب��ا بی��ان اینک��ه منطقهای ک��ردن تنظیم
ب��ازار در واق��ع باعث س��لب مس��ئولیت روس��ای
س��ازمانهای صنعت ،معدن و تجارت اس��تانی در
تنظیم بازار اس��تانهای خود نخواهد شد ،تصریح
ک��رد :منطقهای ک��ردن در واقع تش��کیل مجمع
تصمیمگی��ری کوچکت��ر ب��رای عملیاتی کردن
تصمیمها باتوجه به شرایط خاص استانهای درون
یک منطقه اس��ت .بنا به گزارش ش��اتا ،قائممقام
وزی��ر صنع��ت ،معدن و تجارت در ام��ور بازرگانی
اضافه ک��رد :در معاونت بازرگانی داخلی  ۶منطقه
شکل گرفته و میخواهیم یک تصمیم واحد را در

راستای سیاستهای معاونت بازرگانی
داخل��ی به ص��ورت متمرکز اجرا کنیم.
مفتح همچنین یادآور ش��د :این تغییر
س��اختار در حوزه تنظی��م بازار در واقع
قب�لا نی��ز در وزارت بازرگان��ی تجربه
ش��ده و شرایط خاص هر منطقه در این
تصمیمگیری لحاظ میشود .وی گفت:
هر منطقه و استان کشورمان شرایط و ویژگیهای
درآم��دی و توس��عهای خ��اص دارد؛ ضمن اینکه
پارامترهایی از جمله مرزنش��ینی و همجواری نیز
بر این شاخصها افزوده میشود .بهگفته قائممقام
وزی��ر صنعت ،معدن و تج��ارت در امور بازرگانی با
رویک��رد جدید که تجرب��ه آن را در دهه  ۷۰و ۸۰
داش��تهایم ،وزارت صنعت ،مع��دن و تجارت قادر
خواهد بود ،برنامهریزی و تنظیم بازار را دقیقتر و
نزدیکتر به محیط انجام دهد ،از این رو سیس��تم
منطقهای از اوایل اس��فند برقرار خواهد ش��د .این
مقام مس��ئول تاکید کرد :منطقهبندی بهگونهای
اس��ت ک��ه منابع تامین ،تا حد ام��کان در خود آن
مناطق وجود داش��ته باش��د ،یعنی در اصل تولید
و توزیع بهصورت منطقهای برنامهریزی ش��ود و در
این راس��تا مازادها در مرزهای این مناطق مبادله
ش��ود؛ یعنی اگر منطقهای محصول مازاد داش��ته
باش��د ،میتواند با منطقه همجوار خود دادوس��تد
کند.

اجرا به شرط نظارت مطلوب
قاس��م ن��وده فراهان��ی،
رئی��س اتاق اصن��اف تهران
در ای��ن ب��اره در گفتوگ��و
ب��ا
عنوان ک��رد :در
تنظیم بازار بهش��کل فعلی
آن که بهصورت کلی انجام و
به کل کش��ور ابالغ میشود،
معم��وال ظرفیته��ا و محدودیتهای
مناطق مختلف چندان مورد توجه قرار
نمیگیرن��د که این موض��وع میتواند
مشکالتی را برای فعاالن این بخش در
استانهای مختلف ایجاد کند.
نوده فراهانی در این زمینه افزود :اگر
بت��وان این کار را بهص��ورت منطقهای
و باتوج��ه ب��ه اقلی��م و تواناییهای هر
اس��تان انجام داد ،نتایج قابلقبولتری
در س��طح هر اس��تان بهدست میآید
و بس��یار مطلوبت��ر از این اس��ت که
دس��تاندرکاران در پایتخ��ت ب��ه
نتیجهای خاص دس��ت یابند و آن را به
کل کش��ور ابالغ کنند .وی خاطرنشان
ک��رد :موج��ودی هر یک از اس��تانها،
می��زان مصرف ،توان تولید و هر یک از
مولفهه��ای دیگر موثر در بازار متفاوت
اس��ت و اگر ای��ن موض��وع در فرآیند

تنظی��م ب��ازار در س��ازمان
صنع��ت ،مع��دن و تجارت
ه��ر اس��تان لح��اظ ش��ود،
برنامهریزیه��ای بهت��ری
ب��رای این امر میتوان انجام
داد ک��ه ای��ن کار میتواند با
حضور اتحادیههای دخیل،
بهشکل موثرتری نیز انجام شود .رئیس
اتاق اصناف در پاسخ به پرسش
درباره امکان بروز برخی س��ودجوییها
و قاچ��اق برخی کاالها به مناطق دیگر
در صورت اجرایی ش��دن این طرح نیز
گفت :ای��ن کار میتواند با نظارت موثر
بهشکل مطلوب انجام شود و این مولفه
در ش��کلهای دیگ��ر تنظیم ب��ازار نیز
بهعنوان یک اصل مطرح میش��ود .در
واق��ع دولت باید در این زمینه به نقش
اصلی خود یعن��ی نظارت برگردد تا ما
در اج��رای طرحه��ای مختل��ف ،دچار
مشکل نش��ویم .نوده فراهانی در پایان
گفت :چنین طرحی حتی میتوانست
مدته��ا پی��ش از این اجرایی ش��ود و
بهنظر میرسد راهکاری که آقای مفتح
درباره آن صحبت کردهاند ،بتواند باعث
تنظیم مطلوب بازار شود.

عکس:

پیمان صفردوست :تنظیم بازار در این سالها همواره یکی از مقولههای چالشبرانگیز
حوزه اقتصاد بوده که معموال نیز مورد اعتراض و گالیه اهالی این بخش از اقتصاد کشور
قرار گرفته اس�ت .کارشناس�ان همواره بر این نکته تاکید داش�تهاند که بازار را باید با
نظام عرضه و تقاضا مدیریت کرد و نمیتوان در این حوزه با تعیین قیمتهای دستوری
به موفقیت رسید .از سوی دیگر نیز فعاالن حوزه اصناف و صاحبان کسبوکار در اغلب

موارد از این موضوع گالیه داشتهاند که تنظیم بازار مبتنی بر قیمتگذاریهای کنونی،
بدون در نظر گرفتن ش�رایط تولید انجام میشود و همواره بخش تولید را تحت فشار
ق�رار میدهد .در ادامه اظهارنظرها درباره این موضوع بهتازگی بحث تنظیم منطقهای
بازار در سطح کشور از سوی دستاندرکاران مطرح شده ،اما آیا این طرح میتواند به
تنظیم مطلوبتر بازار کمک کند؟! با گزارش روزنامه
در این باره همراه باشید:

آمایش سرزمین در حوزه بازار
خس��رو ابراهیمینیا ،نایبرئیس اتاق اصناف تهران نیز در
این باره در گفتوگ��و با
عنوان کرد :آنچه میتوان از
تنظیم بازار براس��اس استانها اس��تنباط کرد ،این است که
ای��ن طرح نوعی آمایش س��رزمین در حوزه بازار اس��ت و در
صورت اجرای درس��ت ،میتواند اث��رات مطلوبی را در ایجاد
تعادل در بازار اس��تانهای مختلف داشته باشد .وی با اشاره
به قابلیتهای متفاوت هر اس��تان و هر منطقه از کش��ور ،در
ای��ن باره افزود :این اتفاق برای نخس��تین بار در کش��ور روی میدهد و
امیدواریم که در اجرا نیز بتوان شرایط را برای چنین برنامهای مهیا کرد.
ابراهیمینیا در این باره خاطرنشان کرد :آمایش سرزمین در حوزه بازار،
یک تفکر و رویکرد جدید در این بخش است که میتواند مزایای بسیاری
را برای فعاالن حوزه اصناف در اس��تانهای مختلف داش��ته باشد ،زیرا

تنظیم ب��ازار در این رویکرد باتوجه به امکانات و قابلیتهای
ه��ر منطقه انجام میش��ود و این موض��وع میتواند به رونق
اصن��اف کمک کند .نایبرئیس اتاق اصناف تهران نگاه کلی
و واحد در حوزه اصناف به تمام اس��تانها را دارای مشکالت
زیادی دانس��ت و تصریح کرد :همانطور ک��ه نمیتوان برای
درم��ان بیماران مختلف از یک نس��خه اس��تفاده کرد ،نباید
در تنظیم بازار در مناطق مختلف کش��ور که بهطور طبیعی
ش��رایط یکس��انی ندارند و دسترس��ی به منابع آنها نیز متفاوت است،
سیس��تمهای تنظیم بازار را به یک ش��کل اعمال کرد .ابراهیمینیا در
پایان گفت :البته این تقس��یمبندیها باید براساس رصد و مانیتورینگ
صحیح مناطق مختلف و بررسی تواناییهای موجود در هر بخش انجام
شود تا بتوانیم در اجرای این طرح نیز بهشکل موفق عمل کنیم.

سخن پایانی...

واگذاری تنظیم بازار کاالهای خاص در ش��رایط حاد و همینطور
در نظ��ر گرفتن تلوران��س متفاوت نرخ برای اس��تانهای مختلف در
دس��تور کار ستاد تنظیم بازار سابقه داش��ته ،اما این موضوع هیچ گاه
جنبه مدون و ثابتی پیدا نکرده و شاید به این شکل و با تفویض اختیار
تنظیم بازار اس��تانها ،دیگر شاهد به یک چوب راندن تمام اصناف در
تمام مناطق کش��ور نباشیم .با این شکل جدید مدیریت میتوان امید
داش��ت که دستاندرکاران اجرایی در هر استان بتوانند تنظیم بازار را
باتوجه به تواناییها و نیازهای موجود همان اس��تان در مقاطع زمانی
معین انجام دهند و تابع بدون قید و ش��رط پایتختنش��ینان نباشند.
اما با تمام این مزایا باید در نظر داش��ت که این شکل از تنظیم بازار در

صورت وجود نداش��تن نظارت مطلوب میتواند تبعات منفی را نیز به
همراه داش��ته باشد .تفاوت قیمتها در دو منطقه از کشور ،در صورت
برنامهریزی و نظارت نادرس��ت ،میتواند س��ودجویان را برای تغییر
مسیر یا ارسال کاالها به استانهای دیگر ترغیب کند و به این ترتیب
به کمیاب ش��دن کاالهای خاص در دورههای زمانی خاص در برخی
مناطق دامن بزند؛ بنابراین بهنظر میرس��د همپا و همراس��تا با طرح
منطقهای کردن تنظیم بازار در کش��ور ،باید نظارتهای منطقهای و
کش��وری در اجرای درست این طرح نیز در دستور کار قرار گیرد تا بر
خ�لاف انتظارها ،این فرصت تبدیل به ی��ک تهدید و حتی بحرانیتر
شدن اوضاع بازار نشود.

