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حماي��ت از صناي��ع كوچك 
كه بيش از 90 درصد بخش 
صنعت و 45 درصد از اشتغال 
كشور را به عهده دارند، دغدغه 
جدي مس��ئوالن اين حوزه 
است. صندوق ضمانت سرمايه گذاري صنايع كوچك نيز 
متناسب با شرايط اقتصادي كشور خدمات جديدي را به 

همين منظور ارائه كرده است. 
علي تعقلي، مديرعامل اي��ن صندوق در گفتگوي 
اختصاص��ي با »كس��ب وكار« ضم��ن معرفي اين 
خدمات، از صنعتگران و توليدكنندگان خواس��ت 
براي نجات از مش��كل كمبود نقدينگي به خدمات 
متنوع اين صندوق توجه بيش��تري داشته باشند. 
در بازدي��دي كه به هم��راه ايش��ان از بخش هاي 
مختلف صندوق داشتيم نيز فرصتي ايجاد شد كه با 
متقاضيان ضمانتنامه از چند صنعت مختلف گفتگو 
كنيم و از نزديك ببينيم ضمانت نامه آنها با خدمات 

ارائه شده در صندوق صادر شده است. 

همانط�ور كه مس�تحضريد در ش�رايط 
كنوني صنايع كوچك كشور با مشکل كمبود 
نقدينگي دست به گريبان هستند، سوال اين 
اس�ت كه صن�دوق ضمانت س�رمايه گذاري 
 صناي�ع كوچك، چ�ه كمک�ي مي توان�د به 

آنها كند؟
اين صندوق به موجب قانون مصوب مجلس درسال 
83 تشكيل شده و در سال 86 نخستين كار اجرايي 
خود را آغاز كرده است اما تا مردادماه 94 خدمات 
اين صندوق عمدتا محدود ب��ه تامين وثيقه بانكي 

براي متقاضيان صنايع كوچك بود.
 به اين معني كه صنايع كوچكي كه با كسري وثيقه 
مواجه بودند ب��ه صندوق مراجع��ه مي كردند و ما 
وثيقه مورد نياز آنه��ا را در قالب ضمانتنامه تامين 
مي كرديم. از ش��هريورماه 94 و همزم��ان با هفته 
دولت با درنظر گرفتن شرايط خاصي كه در اقتصاد 

ما حاكم اس��ت خدمات متنوع ديگري نيز توسط 
صندوق به متقاضيان ارائه شد.

 در حال حاضر صن��دوق با 8 محص��ول خدماتي 
شامل: 1. ضمانتنامه مناقصه 2. ضمانتنامه مزايده 
3. ضمانتنام��ه حس��ن انج��ام كار4. ضمانتنام��ه 
پي��ش پرداخ��ت5. ضمانتنامه اس��ترداد كس��ور 
وجه الضمان6. ضمانتنام��ه ترخيص موقت كاال 7. 
ضمانتنامه پرداخت س��ود و عوارض گمركي و 8. 
انواع ضمانتنامه هاي تعهد پرداخت كه خود شامل 
الف( ضمانتنام��ه اعتبار خري��دار، ب( ضمانتنامه 
خريد م��واد اولي��ه و خدمات و ماش��ين آالت، ج( 
ضمانتنام��ه اعتب��اري و د( ضمانتنام��ه تامي��ن 
مالي توس��ط اش��خاص حقيقي و حقوقي اس��ت، 
خدمت رس��اني به صنايع كوچك كش��ور را انجام 
مي ده��د. اي��ن خدم��ات ب��ا بررس��ي هاي دقيق 
كارشناس��ي طراحي ش��ده و باور ما اين است كه 
مي توان با خدمات جديد صندوق، صنايع كوچك 
را از بخش عمده اي از مش��كالت ناش��ي از كمبود 
نقدينگي كه در حال حاضر به باتالق صنايع كوچك 

تبديل شده است، نجات داد. 

آيا صاحبان صنايع كوچ�ك از خدمات 
جديد صندوق استقبال كرده اند؟

استقبال صاحبان صنايع كوچك با توجه به مدت 
كوتاهي كه از راه اندازي خدمات جديد گذش��ته، 
مناس��ب اس��ت اما با نقطه مطلوب فاصله دارد. در 
2 ماه اخير 60 ميليارد تومان مصوبه داش��تيم كه 
8 ميليارد تومان آن به ص��دور ضمانتنامه منتهي 
شده است. اين جهش بزرگي در عملكرد صندوق 

به شمار مي رود اما با هدف گذاري ما فاصله دارد.
هدف گ��ذاري ما اين اس��ت ك��ه عملكرد س��االنه 
صندوق را به  700 ميليارد تومان برسانيم. با توجه 
به جديد بودن اين خدمات، اطالع رساني درباره آنها 
ضروري به نظر مي رسد و به همين منظور معاونان 
ش��هرك هاي صنعتي در سراسر كش��ور به عنوان 

نمايندگان منطق��ه اي صندوق، در اي��ن مورد به 
صنعتگران حوزه خود اطالع رس��اني گس��ترده اي 

انجام مي دهند. 
در كنار آنها با سازمان هاي صنعت، معدن و تجارت 
هر اس��تان و اتاق هاي بازرگان��ي و اصناف و تعاون 
و ديگر س��ازمان ها و نهادهاي مرتب��ط مكاتباتي 
داش��ته ايم و از ظرفيت هاي آنها ني��ز براي آگاهي 
رس��اندن به صاحب��ان صنايع كم��ك مي گيريم. 
رس��انه ها نيز در اين خصوص نقش ويژه اي دارند 
و اميدواري��م با توجه به اهمي��ت نقش صندوق در 
گره گشايي از مشكالت صنايع كوچك، رسانه ها نيز 
درباره اطالع رساني هرچه وسيع تر با ما مساعدت 

كنند.
 

آيا خدمات جديد صندوق مي تواند گره 
از مش�کالت آن دس�ته از صاحب�ان صنايع 
كوچك كه به دليل ركود و مشکالت خارج از 
حوزه مديريت آنها مثل نوس�ان ن�رخ ارز با 

مشکل اعتباري روبه رو شده اند، باز كند؟ 
در خدمات جديد ما، ان��واع ضمانتنامه هاي تعهد 
پرداخت گنجانده ش��ده كه قطعا تحول اساس��ي 
در ح��وزه تامي��ن اعتب��ار صنايع كوچ��ك ايجاد 
خواهد ك��رد. براي مث��ال، صاحب��ان صنايعي كه 
مي خواهند م��واد اولي��ه خريداري كنن��د و برای 
دسترس��ي به بانك ه��ا ي عامل با كن��دي مواجه 
هس��تند، ب��ا اح��راز ش��رايط و عب��ور از مراحل 
اعتبارس��نجي توس��ط كارشناس��ان ما مي توانند 
ضمانتنامه از صندوق بگيرن��د و اين ضمانتنامه را 
مس��تقيما به فروش��ندگان مواد اوليه ارائه دهند. 
همچنين براي خريد تجهيزات و ماشين آالت هم 
 ضمانتنامه هاي ما اعتب��ار الزم را براي متقاضيان

 تامين مي كند. خدمات جدي��د صندوق به قدري 
متنوع هس��تند كه دراين مجال كوت��اه نمي توان 
آنها را تش��ريح كرد و درخواس��ت ما اين است كه 
متقاضيان يا ب��ا مراجعه به نمايندگان اس��تاني ما 

در ش��هرك هاي صنعتي يا ب��ا مراجعه ب��ه پايگاه 
اينترنتي صندوق يا تماس با شماره 88553363 
از اين خدمات به تناس��ب 
نيازشان آگاه شوند. مراحل 
اخ��ذ ضمانتنام��ه ه��م به 
صورت��ي طراحي ش��ده كه 
با كمتري��ن كاغذ بازي و در 
كوتاه ترين زمان متقاضيان 
موف��ق به اخ��ذ ضمانتنامه 
مي ش��وند و در ه��ر ج��اي 
كش��ور ك��ه باش��ند عمده 
مراحل ص��دور ضمانتنامه 
در هم��ان مح��ل انج��ام 
مي شود و نيازي به مراجعه 
به محل صن��دوق در تهران 
ندارند. به هرشكل، صندوق 

فرصت بس��يار مناس��بي براي صاحب��ان صنايع 
ايجاد كرده اس��ت تا آن دس��ته از توليدكنندگان 
ما ك��ه ب��ه دالي��ل غيرمديريت��ي دچار مش��كل 
 ش��ده اند از بن بس��ت خارج ش��وند و چ��رخ آنها 

به گردش درآيد.
 واقعي��ت اين اس��ت ك��ه بانك ه��اي ما ه��م در 
ش��رايط كنوني به داليل عديده از جمله ركود، با 
محدوديت منابع روبه رو هستند و تمايل چنداني 
به تامين مالي بخ��ش توليد و صنع��ت ندارند. ما 
به عنوان صندوق ضمانت س��رمايه گذاري صنايع 
كوچك وظيفه داريم ريس��ك بانك هايي را كه به 
بخش صنعت تس��هيالت ارائ��ه مي كنند، كاهش 
دهيم تا آنه��ا هم متضرر نش��وند. باالخ��ره پولي 
كه در اين بانك ها موجود اس��ت س��رمايه همين 
 مردم اس��ت و نبايد اي��ن پول در معرض ريس��ك 

غيراصولي قرار گيرد. 

مديرعامل صندوق ضمانت سرمايه گذاري صنايع كوچك درگفتگو با »كسب وكار« مطرح كرد 

 نجات صنايع كوچك از باتالق نقدينگي

حب��س نقدينگ��ي و تاخير در 
سرمايه گذاري مجدد در بازار 

مسكن
دفتر برنامه ريزي و اقتصاد مسكن طي گزارشي 
اعالم كرد: الگوي ساخت و ساز )عرضه( به لحاظ 
مساحت واحدهاي مس��كوني جديد ساخت، با 
تقاضاي موثر خانوارها تطابق ندارد كه عالوه بر 
مش��كل ايجاد ش��ده براي خانوارهاي ساكن در 
شهرها براي خريد و تامين مسكن مورد نياز خود، 
سازندگان مسكن به دليل عدم امكان فروش سهل 
واحدهاي تكميل شده، با حبس نقدينگي و تاخير 

در سرمايه گذاري مجدد روبه رو مي شوند. 
ب��ه گ��زارش وزارت راه و شهرس��ازي، برخي از 
محدوديت ها و بعضا مش��وق هاي در نظر گرفته 
شده در طرح تفصيلي شهرها، باعث افزايش سهم 
واحدهاي مسكوني جديداالحداث با مساحت باال 
شده است. به عنوان مثال بر اساس طرح تفصيلي 
برخي از شهرها براي جبران كمبود سرانه فضاها و 
خدمات عمومي و همچنين جلوگيري از افزايش 
تراكم جمعيتي، مجوز ساخت واحدهاي مسكوني 

كوچك، توسط شهرداري ها صادر نمي شود. 
اين در حاليس��ت كه با رعايت اصول شهرسازي 
و توس��عه فضاهاي عمومي از جمله فضاي سبز 
و پاركينگ، بايد كوچك س��ازي مس��كن مورد 

حمايت قرار گيرد. 
همچنين ع��دم وجود سياس��ت حمايتي براي 
ساخت مسكن كوچك مورد نياز اقشار كم درآمد 
)به دليل تنگناهاي مالي دولت و همچنين عدم 
وجود زمين دولتي در شهرها( موجب شده است 
كه سازندگان تمايلي به احداث ساختمان هاي 
مسكوني كوچك براي پوشش تقاضاي مسكن 

اقشار با درآمد متوسط و باال نداشته باشند. 

شهرسازی

صنعت، 4
معدن و 
شهرسازي
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توليد 104 برنامه تلويزيوني از ش��بكه دو سيما ويژه 
خردساالن وكودكان با مش��اركت آبفای اصفهان در 

مهرماه كليد خورد.
مدير روابط عمومي و آموزش همگاني شركت آبفای 
اس��تان اصفهان با بيان اينكه براي اجراي سياس��ت 
وزارت ني��رو و مدي��ران ارش��د اس��تان در ارتباط با 
فرهنگ س��ازي مصرف بهين��ه آب توليد اي��ن برنامه 
تلويزيوني در دس��تور كار قرار گرفت، اع��الم كرد: با 
اس��تفاده از ظرفيت و دربرگيري گس��ترده س��يماي 
جمهوري اس��المي به عنوان موثرترين رس��انه براي 

فرهنگ سازي مصرف بهينه آب اين امر اجرايي شد.
س��يداكبر بني طبا به ديگر فعاليت هاي شركت آبفای 

استان اصفهان پيرامون ترويج مصرف بهينه آب در جامعه 
پرداخت و اظهار داشت: در س��ال گذشته بيش از 180 
برنامه راديوئي و 90 برنامه تلويزيوني با محوريت مصرف 
بهينه آب از شبكه استاني توليد و پخش شد و باتوجه به 
موثر بودن توليد و پخش اين برنامه ها در فرهنگ سازي 
مصرف بهينه آب در ميان اقشار مختلف،شركت مهندسي 
آبفای كشور با توجه به تجربه موفق آبفای استان درنظر 
گرفت زمينه توليد برنامه تلويزيوني و پخش آن از شبكه 
سراسري با موضوع مصرف بهينه آب را براي آبفای استان 

اصفهان فراهم كند. 

 گردهمايي سراس��ري مدي��ران روابط عمومي 
خانواده بزرگ وزارت صنعت، معدن و تجارت با 
حضور دكتر گودرزي و خانم پوريامين مشاوران 
وزير صنعت، معدن و تجارت، مهندس احمديه 
رئيس سازمان صنعت، معدن و تجارت اصفهان، 
دكتر بهرام س��بحاني مديرعامل فوالد مباركه و 
جمعي از مديران روابط عمومي هاي زير مجموعه 
اين وزارتخانه با موضوع نقش مديران ارتباطات 
در حماي��ت از صادرات غير نفت��ي، توليد ملي و 
اشتغال با رويكرد اقتصاد مقاومتي روز چهارشنبه 
بيس��ت و دوم مهر ماه در ش��ركت فوالد مباركه 

اصفهان برگزار شد.
 در اي��ن گردهمايي دكتر س��بحاني مديرعامل 
فوالد مباركه ضمن ابراز خرس��ندي از برگزاري 
اين همايش بزرگ در فوالد مباركه درباره اهميت 
عملكرد رواب��ط عمومي ها و نگاه ف��والد مباركه 
به وظايف روابط عمومي گفت: خوش��بختانه از 
همان ابتداي تشكيل زير ساخت اداري در فوالد 

مباركه در تعريف وظايف روابط عمومي، »ارتباط 
مردمي« براي اين مديريت در نظر گرفته ش��ده 

است. 
روابط عموم��ي به معن��ي واقعي پ��ل ارتباطي 
س��ازمان و م��ردم و ارائه دهنده دس��تاوردها و 
عملكرد شركت است. پل ارتباطي بين سازمان 
و مردمي ك��ه از كاركنان، مخاطبان، مش��تريان 
و ذينفع��ان و به ط��ور كل��ي جامع��ه پيرامون 
 كه بعض��ا در گس��تره جهان��ي ق��رار مي گيرد، 

تش��كيل ش��ده اند. محم��د ناظم��ي هرن��دي 
مدي��ر روابط عمومي ف��والد مبارك��ه نيز گفت: 
اين گردهمايي فرصت��ي فراهم آورده اس��ت تا 
مديران زي��ر مجموع��ه وزارت صنع��ت، معدن 
و تج��ارت با توجه به نقش��ي كه اي��ن وزارتخانه 
در اقتص��اد كش��ور ب��ه وي��ژه در دوران پس��ا 
تحريم دارد ب��ه انتقال تج��ارب، تب��ادل نظر و 
بررس��ي چالش ها و مش��كالت ف��رارو در عرصه 
اطالع رس��اني و رس��انه بپردازن��د و راهكارهاي 
خ��ود را ب��راي حماي��ت بيش��تر از ص��ادرات 
 غيرنفتي، توليد ملي و اش��تغالزايي ب��ا رويكرد

 اقتصاد مقاومتي ارائه كنند. 
وي ادام��ه داد: در ف��والد مبارك��ه فرآين��د 
»ارتباط��ات و مس��ئوليت هاي اجتماع��ي« 
از طري��ق رواب��ط عموم��ي و با همكاري س��اير 
واحدها به ص��ورت اثربخش اجراش��ده و نتيجه 
 اصل��ي آن ايج��اد درك كام��ل و مناس��ب بين 

سازمان و ذينفعان است. 

توليد 104 برنامه تلويزيوني از شبكه دو سيما با مشاركت آبفای استان اصفهان كليد خورد

برگزاري گردهمايي سراسري مديران روابط عمومي وزارت صنعت، معدن و 
تجارت در شركت فوالد مباركه اصفهان 


