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  كند هاي مختلف توليد را بررسي مي برداري بيش از حد در شاخه تبعات صدور پروانه بهره» شرق«

  وزارت توليد مجوز

  

  
صدور مجوز مازاد، . صدور بدون حساب و كتاب مجوز براي واحدهاي توليدي، بالي جان صنعت كشور شده است: ليال مرگن
رسد صنايع لبني ايران براي  كه از آن سوي مرزها خبر مي نحوي اي توليدات واحدهاي صنعتي كوچك كرده است؛ بهبازار را بر

اساس مطالعات دفتر پژوهشي اقتصاد و توسعه اتاق  بر. ها باج بدهند اينكه محصوالت خود را بفروشند، حتي حاضرند به عراقي
هاي مختلف صـنعتي صـادر    مار مجوز ايجاد واحدهاي توليدي در شاخهش هاي توليدي، وزارت صنعت بي مشهد در همه شاخه

گذاران را با سرخوردگي به دليـل كـاهش حاشـيه     فقط بخش توليد را دچار مشكل كرده و سرمايه اين مجوزها، نه. كرده است
ان، پژوهشـگر توسـعه،   محمد بحريني. سود ناشي از رقابت داخلي مواجه كرده است؛ بلكه منابع ارزي كشور را هم بلعيده است

اندازي خطوط توليد، هشدار داده است؛ اما گويـا گـوش وزارت    بارها درباره تبعات پديده صدور مجوز بيش از حد و ارزبري راه
كه برداشتن هـر گـام    حالي در. اكنون اين وزارت به كمپاني توليد مجوز تبديل شده است. ها بدهكار نيست صمت به اين حرف
گذار را برايش روشن كند؛ اما گويا در ايـران   روي سرمايه از به نقشه راه و اسناد باالدستي دارد كه افق پيشدر بخش توليد، ني

وارد   گذاران در نبود آمارهاي شفاف و بانك اطالعاتي قابل اتكا، در مسيري گنگ و تاريـك،  سرمايه. از اين اسناد خبري نيست
صـدور مجـوز   .شان رقـم خواهـد زد   ت صنعت، در آينده كدام سرنوشت را برايهاي وزار دانند سياست شوند كه نمي فضايي مي
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دادن رشـد   اندازي واحدهاي توليدي، به اعتقاد بخشي از كارشناسان ناشي از عطـش ارائـه آمـار و نشـان     بيش از حد براي راه
  . قتصادي را درآورده استاين سياست غلط، صداي بسياري از توليدكنندگان و فعاالن ا. ها از سوي بخش دولتي است شاخص
وكـار،   گـذاري و كسـب   هاي بازرگاني، در ميزگرد محـيط سـرمايه   تركمان، عضو هيئت علمي مؤسسه مطالعات و پژوهش ديني

او اعالم كرد كه اين سياسـت،  . هاي بيش از حد هشدار داد زني درباره كاهش حجم توليد در واحدهاي توليدي به دليل كلنگ
روز  شدن بازار نتوانند و انگيزه نداشته باشند خود را به صنعتي به دليل كاهش سود ناشي از كوچكسبب شده است واحدهاي 

كنند؛ بنابراين در شرايطي كه افزايش نرخ ارز فضا را براي صادرات مهيا كرده است، صنعت محصولي ندارد كـه بـه بازارهـاي    
صدور بـيش از حـد مجـوز از طـرف     » شرق«وگو با  در گفت محمد بحرينيان، پژوهشگر توسعه نيز بارها. صادراتي عرضه كند

به اعتقاد او برخـي  . اي مسئوالن اين بخش براي كسب مناصب اعالم كرده است بخش دولتي را ناشي از نداشتن اهليت حرفه
ر بخش توليد انگاري، به جاي رقابت سازنده، باعث رقابت مخرب د گذاري، با ساده بدون تفكر و بدون قابليت و توانايي سياست

  .اند شده
 
  آمارهايي كه در دسترس نيست 

 
وكار در يك شاخه توليدي شود، ايـن اسـت كـه     گذار تصميم بگيرد وارد فضاي كسب ترين اصل براي اينكه يك سرمايه بديهي

نده بايد با توليدكن. آمارهاي درست، شفاف و قابل اعتماد از تعداد واحدهاي توليدي يك شاخه صنعتي در اختيار داشته باشد
تكيه بر اين آمارها و مطالعه بازار، تصميم درست درباره حضور در بازار را بگيرد؛ امـا اثـري از چنـين آمارهـايي در دسـترس      

شـاخه   58شده در  تازگي دفتر پژوهشي اقتصاد و توسعه اتاق مشهد اقدام به تهيه گزارشي از تعداد مجوزهاي صادر به. نيست
شـده هـم از رونـد     زارش هنوز منتشر نشده و در حال تكميل است؛ اما همين ميزان مطالعـه انجـام  اين گ. توليدي كرده است

محمد بحرينيان بارها درباره صـدور مجـوز بـيش از حـد     . هاي مختلف صنعتي حكايت دارد منطقي صدور مجوز در شاخه غير
تنها ارزبر است؛ بلكه بعـد از   واحدهاي توليدي نه اندازي اين به اعتقاد او راه. هاي مختلف صنعتي هشدار داده است براي شاخه

كند كه باز هم با استفاده از ارز،  به واردكنندگاني تبديل مي  اند، وكار شده مدتي كساني را كه در لباس توليد وارد فضاي كسب
  .روزگار خواهند گذراند

 
  ضرورت بازنگري در مجوزها 

 
با اشاره به اينكـه وزارت صـمت بـه حـد كفايـت      » شرق«وگو با  ، در گفتمحمدحسين برخوردار، عضو هيئت نمايندگان اتاق

قاد او دولت بايد به اعت.دهد شده خبر مي هاي صنعتي صادر كرده است، از لزوم بازنگري در مجوزهاي صادر مجوز براي فعاليت
نبايـد مجـوز   . با تأمين سرمايه و تسهيل شرايط بيمه و ماليات، نسبت به تكميل ظرفيت واحدهاي توليدي فعلي اقـدام كنـد  

: گويـد  عضو هيئت نمايندگان اتاق مـي .هاي مختلف صنعتي صادر كند و براي ساماندهي مجوزها اقدام كند جديد براي شاخه
او با اشاره به اينكه در بسياري . در ايران توليد در اولويت نبوده است. ا تاجر بزرگي هم نيستيممĤب هستيم؛ ام يك كشور تاجر

هاي صنعتي با مجوز مازاد مواجه هستيم، دليل صدور مجوز بيش از حد براي واحدهاي صنعتي را اشـكال در قـانون    از شاخه
تواند كارت بازرگاني و  كس متقاضي باشد، مي جود ندارد و هرداند؛ زيرا قانون اساسي اعالم كرده است كه انحصار و اساسي مي

به اعتقاد برخوردار، بايد اين مسئله اصالح شود و در قانون بگويند كه انحصار وجود ندارد؛ امـا متقاضـيان   . پروانه توليد بگيرد
وزارت صمت اصال دنبـال ايـن   : كند او بيان مي.سري معيارها را داشته باشند دريافت پروانه فعاليت واحدهاي توليدي بايد يك

  .سال است دنبال رساندن امروز به فرداست 40وزارت صمت . مسائل نيست
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  قانون مشكلي ندارد 

 
كند، امـا عزيـز اكبريـان، رئـيس كميسـيون       اگرچه برخوردار قانون اساسي را عاملي براي صدور مجوز بيش از حد معرفي مي

اگـر قـانون اشـكال دارد، بايـد دولـت      : گويد مي» شرق«او به . داند ا در قانون نميصنايع مجلس شوراي اسالمي، اشكال كار ر
هـا بـا    كند و در همه رشـته  كه دولت چندين برابر نياز، مجوز صادر مي حالي اليحه بياورد تا مجلس اشكاالت را اصالح كند؛ در

تفسـير  » شـرق «وگو با  اسالمي نيز در گفت حميده زرآبادي، عضو كميسيون صنايع مجلس شوراي.رو هستيم مازاد مجوز روبه
قانون اعالم نكرده است اگر در يك حوزه تقاضا براي تأمين نيازهاي كشور : كند او تأكيد مي.كند از قانون را اشتباه توصيف مي

آن،  به گفته زرآبادي، در كشـور بانـك اطالعـاتي وجـود نـدارد تـا بـر اسـاس        .تكميل شد، باز هم بايد مجوز مازاد صادر شود
بايد صدور مجـوز بـر   : گويد او مي.كنند، با يكديگر ادغام شده و در مجوزها بازنگري شود واحدهايي كه با ظرفيت كمتر كار مي

اساس ميزان نياز كشور و برنامه صادراتي باشد تا صدور مجوزهاي مازاد، شرايط حضور در بازار را براي توليدكنندگان سخت و 
اين عضو كميسيون صنايع مجلس تأكيد بـيش از حـد بـر ايجـاد اشـتغال را عـاملي       .يان مواجه نكندگذاري آنها را با ز سرمايه

كند كه مجوز مازاد صادر كند؛ زيرا بخش دولتي، صدور مجوز بـراي واحـد توليـدي را     داند كه وزارت صمت را ترغيب مي مي
  .آيد اشتغال هم غلط از آب درمي در نتيجه چنين رفتاري، گاهي آمار. گيرد معادل ايجاد اشتغال در نظر مي

 
  نبود استراتژي صنعتي و صدور مجوز مازاد 

 
نبود استراتژي » شرق«وگو با  حميدرضا صالحي، دبيركل فدراسيون صادرات انرژي و صنايع وابسته اتاق بازرگاني، نيز در گفت

در صـدور  : گويـد  او مـي .كنـد  عالم ميصنعتي و سند عالي باالدستي را عامل اصلي صدور مجوز بيش از حد در بخش صنعت ا
انـد و در بخشـي از    نشده بـوده  شده، مطالعه هاي اختصاص داده متأسفانه ظرفيت. شود اي برخورد مي مجوزها به صورت سليقه

هـا بـا پديـده     به گفته صالحي، صنعت برق هم مانند ساير صنايع در بخشـي از قسـمت  .صنايع بيش از حد نياز كارخانه داريم
هاي  رو و در بخش گذاري مازاد روبه اين صنعت در بخش سيم، كابل و تابلوسازي با سرمايه. بيش از حد مواجه استمجوزهاي 

نداشـتن گـاهي    ايـن تـوازن  . گذار و ميزان توليد مواجه شده اسـت  هاي متوسط و فشارضعيف با كمبود سرمايه ديگر مثل پيل
تواند بخشي از سـرمايه خـود را    صنعت برق مي: كند او عنوان مي.كند يهاي خارجي وابسته م ترين تكنولوژي كشور را به ساده

بـه ايـن ترتيـب،    . جوار كه نياز به اين صنايع دارند منتقل كند هايي كه با مازاد توليد مواجه است، به كشورهاي هم در قسمت
و عدم ورود نهادهاي نظـارتي   صالحي حركت خودسرانه وزارت صمت.گذار صنايع مورد نياز همسايگان خواهد شد ايران بنيان

به گفته او، در شرايطي كه بازار .كند مثل مجلس را عاملي براي ورود آسيب به بخش توليد در بحث صدور مجوزها معرفي مي
دهد كه مشـابه   به دليل صدور مجوزهاي بيش از حد از كاال اشباع شده است، وزارت صمت اجازه واردات را به محصوالتي مي

صرفه خواهد بود و بسياري از واحدهاي توليـدي   شود؛ در نتيجه وقتي قيمت ارز پايين باشد، واردات به وليد ميآن در داخل ت
 .جاي توليد به سمت واردات خواهند رفت به

  


