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ايس�نا: مدير کل دفت��ر صنايع فل��زي و لوازم خانگي 
وزارت صنعت، معدن و تجارت سياس��ت هاي دولت را 
»صادرات محور« عنوان کرد و سياس��ت ها و برنامه هاي 
اي��ن وزارتخان��ه درباره چگونگ��ي توليد با مش��ارکت 
نش��ان)برند(هاي خاجي، فرهنگس��ازي ب��راي مصرف 
کاالهاي با کيفيت داخلي و همچنين چگونگي واردات 
کاالهاي خارجي براي ايجاد بازار رقابتي را تشريح کرد.

عباس هاش��مي درباره  ضرورت هم��کاري واحد هاي 
تولي��دي داخلي با نش��ان)برند( هاي معتب��ر جهاني و 
تولي��د محصوالت اي��ن نش��ان)برند(ها در ايران اظهار 
کرد: در برخ��ي کاالها و محصوالت کام��ا به فناوري 
مربوط دست يافتيم و در اين کاالها ضرورتي ندارد که 
از يک نشان)برند( معتبر خارجي استفاده کنيم، اما در 
برخي کاالها به لحاظ فناوري با توجه به تغيير س��ليقه 
مصرف کننده و بحث تولي��د در ظرفيت هاي اقتصادي 
که هر دو روي قيمت تاثير گذار است، همکاري و تبادل 
اطاعات و فناوري با کش��ورهاي خارجي امري بي ضرر 

است.
ب��ه گفته مديرکل دفتر صنايع فل��زي و لوازم خانگي 
وزارت صنع��ت، مع��دن و تجارت به ط��ور کلي ارتباط 
ب��ا توليد کننده ه��اي ب��زرگ دني��ا که از فن��اوري روز 

برخوردار ند، مي تواند مفيد باشد  اما الزامي نيست.
هاش��مي با اش��اره به سياس��ت هاي دولت مبني بر 
افزاي��ش ص��ادرات غيرنفت��ي ادامه داد: در اين راس��تا 
توصي��ه م��ا اين اس��ت ک��ه واحد هاي صنعت��ي به هر 
ش��کلي که خودش��ان صاح مي دانند ارتباط خود را با 
نش��ان)برند( هاي معتبري که فناوري روز دنيا را دارند، 
ادام��ه دهند تا بتوانند 30 تا 40درصد از توليدات خود 
را صادر کنند که به يقي��ن واحد هايمان اين توانايي را 

دارند.
وي درباره  اينکه نگاه خوبي از س��وي مردم نس��بت 
ب��ه برخي کااله��اي ايراني وج��ود ندارد، اظه��ار کرد: 
دقيقا همين طور اس��ت و عاوه ب��ر بحث تکنيکي کار 
که يک کاال بايد براي فروش باکيفيت، ش��يک و داراي 
قيم��ت منطقي باش��د انجام کار فرهنگ��ي براي تغيير 
دي��دگاه مردم الزم اس��ت و بايد ت��اش کنيم که نگاه 
مصرف کننده را نس��بت به محصوالت باکيفيت ايراني 

تغيير دهيم.
مدي��ر کل دفت��ر صناي��ع فل��زي و ل��وازم خانگ��ي 
وزارت صنع��ت، مع��دن و تجارت درب��اره اينکه برخي 
توليد کنندگان انتظار ممنوعيت واردات در بخش��ي از 
کاالها را دارند، گفت: ممنوعيت واردات راه حل مناسبي 
براي توليد داخل نيس��ت و ب��ه لحاظ قوانين و مباحث 
س��ازمان تجارت جهاني اين کار را س��ودمند نمي دانيم 
بلکه ايجاد يک بازار رقابت��ي با حضور 20 تا 25درصد 
نش��ان)برند( هاي خارج��ي مي تواند فضاي س��المي را 
ش��کل دهد که واحد ه��اي توليدي ما ه��م بتوانند در 
صورت ورود کاالها از مبادي قانوني و به طور رس��مي با 

نشان)برند(هاي خارجي رقابت کنند.

سالمتآبمعدنیمخدوششود
تاييداستاندارداعتباریندارد

تس�نیم: ريي��س س��ازمان غ��ذا و دارو در واکنش به 
 انتش��ار اسناد استاندارد آب معدنی »...« گفت: سامت 
آب معدن��ی مخدوش ش��ود تاييدات اس��تاندارد ديگر 
اعتب��اری ن��دارد. بنابراين نظر اس��تاندارد در جايی که 

وزارت بهداشت مسئوليت دارد، کارساز نيست.
رسول ديناروند با اعام اين مطلب اظهار کرد: بنابراين 
استاندارد بودن کفايت نمی کند و اگر سامت آن تاييد 
نشود، نمی تواند وارد بازار شود. در نتيجه نظر استاندارد 
در جايی که وزارت بهداش��ت مس��ئوليت دارد کارساز 

نيست.
وی درباره صحت اس��ناد سازمان اس��تاندارد نيز بيان 
کرد: مهم نيس��ت که اس��ناد درست است يا خير. مهم 
اين است که اجازه توليد نداشتند و خودشان هم دليل 
آن را می دانند. بنابراين مشکات شان که برطرف شود 
 و آزمايش��گاه تاييد کند اجازه تولي��د و توزيع خواهند

يافت.
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صندوق ضمانت 
سرمايه گذاري صنايع 

کوچک خدمتي را 
طراحي کرده  تا بدون 
نياز به بانک، صنايع 
کوچک به تسهيالت 
مورد نظر دست پيدا 

کنند. در اين ضمانتنامه 
توليد کننده به تناسب 

نيازش ضمانتنامه را به 
فروشنده ارائه مي کند

تامين مالي بدون نياز به بانک ميسر شد
کابوس صنايع با تضمين معامالت اعتباري پايان يافت

آبآشاميدنیمنطبقباآزمونهایسازماناستاندارداعتراضتوليدکنندگانبهفاکتورجديداستانداردآبمعدني

ايس�نا: دبي��ر انجم��ن آب ه��اي معدني و آش��اميدني 
اي��ران گفت: فاکت��وري که آب معدن��ي »...« به خاطر آن 
ممنوع التوزيع شده ، در اس��تانداردهاي جهاني به عنوان 
شاخص بررس��ي ثانويه لحاظ مي شود  نه شاخص ريسک 
و مخاطره. پيمان فروهر با اش��اره به س��خنان اخير رييس 
سازمان ملي استاندارد درباره فاکتوري که به تازگي وزارت 
بهداش��ت در آب معدني ها مورد آزمون قرار مي دهد ولي 
آزمون آن در س��ازمان ملي اس��تاندارد هنوز اعمال نشده 
اس��ت، اظهار کرد: فاکت��ور جديدي که رييس س��ازمان 
ملي اس��تاندارد به آن اش��اره ک��رده، در تولي��د آب هاي 
معدني جزو فاکتورهاي مضر محس��وب مي شود اما طبق 
استانداردهاي WHO، در استاندارد آب هاي آشاميدني 
بسته بندي ش��ده جزو فاکتورهاي مضر به شمار نمي رود 
و در اس��تاندارد سامت آب آش��اميدني، اين شاخص به 
عنوان ش��اخص بررس��ي ثانويه لحاظ مي شود  نه ريسک 
و مخاط��ره. وي با بيان اينکه پلم��ب کارخانه آب معدني 
عنوان ش��ده، تنها به دليل س��وءتفاهم مديريتي از سوي 
مديرعامل فرانس��وي اين کارخان��ه و متعاقب آن به دليل 
تمکين نکردن بود، تصريح کرد: آنچه به عنوان ش��اخص 
ميکروبي در آب معدني »...« اعام کردند طبق استاندارد 
 FDE بين المللي آب هاي آشاميدني کدکس، استاندارد
و WHO هرگز به عنوان ش��اخص ميکروبي  که به خاطر 

آن خط توليد را متوقف کنيم به ش��مار نمي رود. اين فقط 
يک شاخص براي مديريت کيفيت است، يعني درصورت 
مشاهده  بايد هنگام توليد به آن موضوع توجه شود و هيچ 

مخاطره اي براي سامت مصرف کننده ندارد.
فروهر با اش��اره ب��ه جو منفي بازار نس��بت ب��ه آب هاي 
آش��اميدني بس��ته بندي ادامه داد: ف��ردا نتيجه آزمون 
تکميل��ي از آب معدني و آش��اميدني نش��ان)برند( گفته 
ش��ده، مش��خص خواهد ش��د و احتماال اجازه توليد هم 
صادر مي شود اما شرکت فرانسوي در حال بررسي گزينه 
تعطيل��ي کارخانه و رفتن از ايران اس��ت. چندي پيش به 
دنبال دس��تور وزير بهداشت، خط توليد آب معدني »...« 
که براي بررسي سامت آب هاي بسته بندي بر آن نظارت 
ش��د به دليل رعايت نکردن قوانين و ضوابط سازمان غذا 

و دارو و تمکي��ن نکردن به 
مق��ررات از س��وي وزارت 
بهداش��ت، متوقف شد و به 
گفته رييس س��ازمان غذا 
و دارو اي��ن ش��رکت مورد 
پيگرد قانون��ي قرار گرفت 
و از مردم خواس��ته ش��د تا 
از مص��رف اي��ن آب پرهيز 

کنند.

ايس�نا: مدي��رکل اداره اس��تاندارد ته��ران ضمن اعام 
اس��تاندارد بودن آب آش��اميدني با نام تجاري »دماوند« 
گف��ت: آب آش��اميدني »دماوند« با تمام��ي فاکتورهاي 
مشخص در اس��تاندارد ملي منطبق اس��ت. پس از اعام 
غيراس��تاندارد بودن چند نشان)برند( آب معدني از سوي 
وزارت بهداش��ت که براس��اس آزمون، يک فاکتور خارج 
از پارامترهاي اس��تاندارد بود براي رف��ع نگراني مردم و با 
دس��تور مدير کل اس��تاندارد تهران، تمامي سوابق کيفي 
کارخانه »دماوند« بررس��ي ش��د و نمونه هاي متعددي از 
انب��ار کارخانه و اتاق ش��اهد کارخانه )نمونه هاي ش��اهد 
مربوط ب��ه تاريخ ه��اي مختل��ف نگهداري مي ش��ود( و 
همچنين از س��طح بازار گرفته و آزمون شد. مسلم بيات، 
مديرکل اداره اس��تاندارد اس��تان تهران در اين باره گفت: 
در اين آزمون ها س��عي شد 
بهترين آزمايشگاه هايي که 
داراي گواهينامه استاندارد 
بين المللي است و همچنين 
آزمايش��گاه اين اداره کل که 
جزو معدود آزمايشگاه هاي 
داراي گواهينام��ه نام ب��رده 
اس��ت، مورد اس��تفاده قرار 
گي��رد و امروز با اس��تخراج 

نتايج آزمون مش��خص ش��د که فرآورده کارخانه يادشده 
کاما منطبق با استاندارد ملي ايران به شماره 6694 است 
و حتي فاکتورهايي که خارج از اس��تاندارد توسط وزارت 
بهداش��ت مورد آزمون قرار گرفته هم بررسي شد، که هيچ 
مش��کلي در اين زمينه هم وجود نداش��ت. وي با اشاره به 
اينکه در 10 روز گذشته س��عي کرديم بدون آزمون هاي 
تکميل��ي اظهارنظ��ر نکنيم، چراکه ما به عنوان دس��تگاه 
نظارتي اس��تاندارد نمي توانيم ادعايي را بدون مستندات 
کيف��ي ابراز کني��م، افزود: ب��ا وجود اينک��ه تمامي نتايج 
استخراج شده در آزمايشگاه هاي داخلي بدون مشکل بود، 
نمونه ها در آزمايش��گاه »آکوا لب« فرانسه که توسط واحد 
ارسال ش��ده بود، بيانگر سامت آب آشاميدني »دماوند« 
بود. اين مقام مسئول با اشاره به اينکه براساس تفاهمنامه 
با وزارت بهداش��ت، توافق ش��ده بود ک��ه نتايج ارزيابي ها  
به ويژه در مواردي ک��ه نگراني عمومي را در پي دارد  براي 
بررس��ي هاي بيش��تر در اختيار يکديگر قرار داده شود که 
اين اتفاق رخ نداد، خاطر نش��ان کرد: وزارت بهداشت خود 
يکي از دس��تگاه هاي شوراي عالي اس��تاندارد است و اگر 
فاکتوري را به تحقيق تشخيص دهد که به استاندارد ملي 
اضافه شود، بايد به سازمان ملي استاندارد ايران اعام شود 
تا از اين طريق به اس��تاندارد ملي اضافه شده و سپس مورد 

پايش و ارزيابي قرار گيرد.

محمدحسن سیدزاده – گروه صنعت: واژه بانک و 
تامين مالي اين روزها به کابوسي براي توليد کنندگان 
تبديل شده است؛ کابوسي که خواب و خوراک توليد را 
گرفته و کمبود نقدينگي و ارائه تسهيات از بانک را به 
بزرگترين مشکل صنعت تبديل کرده است اما صندوق 
ضمانت س��رمايه گذاري صنايع کوچک با طرح جديد 
ضمانتنامه اعتبار خريدار توانسته شرايطي را به وجود 
بياورد که صنايع بدون نياز به منابع بانکي، سرمايه در 
گردش خود را تامين کنند. به نحوي که توليد کنندگان 
با خريد مدت دار مواد اوليه يا ماشين آالت، لوازم توليد 
خود را تهيه و صندوق ضمانت س��رمايه گذاري صنايع 
کوچک پرداخ��ت آنها را به فروش��ندگان در بازه هاي 
زمان��ي 3 ماه��ه، 6 ماه��ه و... تضمي��ن مي کند. اين 
صندوق همچنين فروش کاالي توليد کنندگان صنايع 
کوچک را تضمين مي کند به نحوي که توليد کنندگان 
کاالي خود را به خرده فروشان عرضه کرده و صندوق، 
بازگش��ت س��رمايه آنها را در يک ب��ازه زماني تضمين 
مي کن��د. ط��رح ضمانتنام��ه اعتبار خري��دار صندوق 
ضمانت س��رمايه گذاري صنايع کوچک، طرحي است 
که باعث مي شود مشکل عمده رکود و کمبود سرمايه 
در گ��ردش صنايع بدون نياز به تامي��ن مالي بانک ها 
حل ش��ود. در همين راستا  در گفت وگو با علي 
تعقل��ي، مديرعامل صن��دوق ضمانت س��رمايه گذاري 
صنايع کوچک به چگونگي ارائه اين خدمات به صنايع 

کوچک پرداخته است:
ارائ�ه ضمانتنام�ه اعتبار خري�دار، يکي از  �

خدم�ات ويژه صندوق ضمانت س�رمايه گذاري 
است. اين خدمت چگونه ارائه مي شود؟

در يک س��ال اخير کمبود نقدينگي مشکل عمده 
صنايع بوده اس��ت، بانک ها نيز در اين زمينه به دليل 
وصول نش��دن مطالبات و منابع محدود با مشکاتي 
مواج��ه بودن��د؛ به همي��ن منظور نرخ س��ود بانکي 
را افزاي��ش دادند. در همين راس��تا صندوق ضمانت 
سرمايه گذاري صنايع کوچک خدمتي را طراحي کرد 
تا بدون نياز به بانک، صنايع کوچک به تسهيات مورد 
نظر دست پيدا کنند. در اين ضمانتنامه توليد کننده 
به تناس��ب نيازش ضمانتنامه را به فروش��نده ارائه و 
به طور مدت دار ماده اوليه يا ماش��ين آالت يا خدمت 
خود را خريداري مي کند که اين امر باعث مي ش��ود 
بازار نيز از رکود خارج شود. بنابراين خريدار با خريد 
خدم��ت و کاال تولي��د انجام مي ده��د و در بازه 3 يا 
6ماه هزينه خ��ود را پرداخت مي کند و در اين ميان 
نقش صندوق تضمين کننده پرداخت هزينه هاس��ت. 
براي خريد ماش��ين آالت و مواد اوليه نيز محدوديتي 
در خريد داخلي يا خارجي نيست و صندوق هرگونه 
خري��دي را تضمين مي کند. اکن��ون نيز صندوق در 
حال شناس��ايي توليد کنندگان مواد اوليه است تا با 
مکاتبات انجام ش��ده اين ضمانتنامه را مورد پذيرش 

قرار دهند. 
ارائ�ه اي�ن ضمانتنام�ه چ�ه تاثیراتي روي  �

صنايع کوچک خواهد داشت؟
بس��ياري از توليد کنندگان با اي��ن طرح مي توانند 
ب��دون دغدغه منابع مالي به توليد برس��ند البته اين 

امر نيازمند اطاع رس��اني گسترده براي صنايع است 
ت��ا بتوانند از خدم��ات صندوق آگاهي پي��دا کنند. 
در ح��ال حاض��ر 2 مش��کل عمده رکود و س��رمايه 
در گ��ردش گريب��ان صنايع کش��ور را گرفت��ه که با 
خري��د و فروش اعتباري اين مش��کل از هر دو س��و 
حل خواهد ش��د. اين خدمات براي فروش توليدات 
واحد ه��اي صنعتي نيز اتف��اق خواهد افتاد به نحوي 
ک��ه صندوق ف��روش توليدات واحد ه��اي صنعتي را 
ني��ز تضمين مي کند به اين معنا ک��ه واحد صنعتي 
کاالي خ��ود را به خرده فروش��ان عرض��ه مي کند تا 

در موع��د مقرر هزين��ه کاالهاي 
ارائ��ه ش��ده بازگ��ردد ت��ا از اين 
طريق در بازار ني��ز رونقي ايجاد 
ش��ود. ضمانتنامه اعتبار خريدار 
يکي از راهگش��اترين خدمات در 
عرصه صنعت است. به طور مثال 
يکي از کارخانه هاي مواد غذايي 
ب��ه ارزش 20ميلي��ارد تومان که 
2س��ال به دليل کمبود س��رمايه 
در گردش تعطيل بود، توانس��ت 
ب��ا ارائ��ه چک هاي مش��تريانش 
تومان  به صندوق 100ميلي��ون 
ضمانتنامه اعتبار خريدار دريافت 
ک��رده و کارخانه خ��ود را دوباره 

راه اندازي کند.
صدور ضمانتنامه ها چقدر طول مي کشد؟ �

مدت زمان��ي که براي ص��دور ضمانتنامه ها صرف 
مي شود به تناسب ميزان مبلغ متفاوت است، به طوري 
که ضمانت هاي کمتر از 500ميليون تومان در کمتر 
از ي��ک هفته ص��ادر خواهد ش��د و ضمانتنامه هاي 
بي��ش از 500ميليون توم��ان در صورتي که از قبل 
اعتبارسنجي شده باشند براي صدور يک هفته زمان 
خواهند برد و اگر اعتبارس��نجي نش��ده باشند ظرف 

حدود 20 تا 30 روز ضمانتنامه صادر خواهد شد.
نحوه اعتبارسنجي چگونه است؟ �

هنگام مراجعه يک فرد حقيقي يا حقوقي مدارکي 
اخذ مي شود که وارد بانک اطاعاتي صندوق شده و 
براس��اس فاکتورها و اسنادي که ارائه مي کند ميزان 
ت��وان مالي فرد س��نجيده و حد اعتب��اري متقاضي 

اس��تخراج مي شود و براس��اس آن ميزان وثايقي که 
بايد ارائه دهد مش��خص مي شود که هرچه اطاعات 
دقيق تري به صندوق ارائه ش��ود روند صدور مجوز با 
سهولت بيشتري انجام خواهد شد. اين فرآيند حدود 
2 روز زم��ان مي ب��رد اما تصوي��ب آن نيازمند زمان 

بيشتري است. 
چ�ه ش�روطي ب�راي ارائ�ه تس�هیالت در  �

صندوق ضمانت س�رمايه گذاري صنايع کوچک 
وجود دارد؟

نخستين ش��رط اس��تفاده از تس��هيات صندوق 
ضمانت س��رمايه گذاري صنايع 
کوچ��ک اين اس��ت ک��ه واحد 
صنعت��ي جزو صناي��ع کوچک 
باش��د که مطابق تعريف صنايع 
کوچک اي��ن واحد بايد کمتر از 
50 نفر نيروي انس��اني داش��ته 
باش��د و در بخ��ش خصوص��ي 
ي��ا تعاوني فعاليت کند. ش��رط 
ديگر ارائه خدم��ات به صندوق 
اين اس��ت که خدم��ات تنها در 
بخش توليد به کار گرفته ش��ود. 
يکي از ويژگي هاي مهم صندوق 
اين اس��ت ک��ه وثايق��ي که از 
س��وي صندوق اخذ مي شود به 
مراتب ساده تر و با کارمزد بسيار 

ناچيزتري نسبت به بانک پرداخت مي شود. 
در ح�ال حاض�ر صن�دوق ب�ا چن�د بان�ک  �

تفاهمنام�ه امض�ا ک�رده و ضمانتنامه ه�ا مورد 
پذيرش آنها خواهد بود؟

در 2س��ال اخير تع��داد بانک هايي ک��ه با صندوق 
تفاهمنامه امضا کرده اند رش��د چش��مگيري داشته 
به نحوي که در س��ال 1392 تنه��ا بانک »صنعت و 
معدن« و بانک »کشاورزي« ضمانتنامه هاي صندوق 
را مورد پذي��رش قرار مي دادند اما در حال حاضر10 
بانک ضمانتنامه هاي صندوق را مي پذيرند. نکته حائز 
اهمي��ت اينجاس��ت که بانک يک موسس��ه اعتباري 
اس��ت و براس��اس اعتبارس��نجي ضمانتنامه را مورد 
پذيرش قرار مي دهد بنابراين وقتي بانک هاي دولتي 
و خصوص��ي ضمانتنامه هاي صندوق را مي پذيرند به 

معناي اعتبار باالي صندوق است. عاوه بر بانک هاي 
صنعت و معدن، کش��اورزي، ملي، توس��عه صادرات، 
اقتصاد نوين، پاسارگاد، موسسه مالي اعتباري کوثر، 
صندوق کارآفريني اميد، س��ينا و رفاه که ضمانتنامه 
صن��دوق را پذيرش مي کنند صندوق در حال رايزني 
با 4 بانک ديگر از جمله تجارت، صادرات و... است تا 

به زودي تفاهمنامه هاي آنها نيز امضا شود. 
بخواه�د  � بانک�ي  از  تولیدکنن�ده اي  اگ�ر 

تسهیالت بگیرد که با صندوق تفاهمنامه ندارد 
آيا امکان صدور ضمانتنامه وجود دارد؟

صندوق عاوه بر بانک هايي که با صندوق تفاهمنامه 
امضا کرده اند براي بانک هاي ديگر نيز ضمانتنامه صادر 
مي کند و در حال حاضر از آنها س��فارش هايي دريافت 
ک��رده؛ امض��اي تفاهمنام��ه ب��ه معناي اين اس��ت که 
همکاري ها در سطح فراگير و ملي انجام شود. اما روش 
ديگري نيز وجود دارد که مي توانند با مراجعه به س��اير 
صندوق ه��اي مرتبط همچون صندوق ضمانت صادرات 
يا تعاون ضمانتنامه دريافت کنند. از سوي ديگر بانک ها 
نيز بايد توجه داشته باشند که در حوزه وصول مطالبت 
تبديل کردن يک وثيقه ملکي به پول نقد حداقل 2سال 
زمان مي برد در حالي که تبديل کردن يک ضمانتنامه به 
پول نقد بيشتر از 40 تا 50 روز زمان نمي برد؛ بنابراين 
براي کس��ي که تامين کننده مالي است به صرفه تر است 

تا ضمانتنامه براي دريافت تسهيات اخد کند. 
چه فعالیت هايي براي اطالع رساني دقیق تر  �

ب�ه صنايع درباره خدمات صندوق انجام ش�ده 
است؟

در تمام��ي اس��تان ها در مراک��زي همچ��ون اتاق 
بازرگاني، خانه صنعت، معدن و تجارت، شرکت هاي 
ش��هرک صنعتي، س��ازمان صنعت، معدن و تجارت 
اس��تان و معاونت برنامه ريزي استانداري بخش هايي 
براي اطاع رس��اني خدمات صن��دوق در نظر گرفته 
ش��ده، با اين وجود باز هم براي اطاع رساني خدمات 
صن��دوق اي��ن حجم کار کاف��ي نيس��ت و با کمک 
رس��انه ها سعي در گسترش اطاع رس��اني در زمينه 

خدمات صندوق داريم.
براي سهولت در ارائه خدمات چه اقداماتي  �

انجام شده است؟
به تازگي در روند فعاليت ه��اي صندوق نيز تغيير 
و تحوالت��ي ايجاد  ش��ده که مي توان ب��ه اخذ مجوز 
12 خدمت جديد و تخفيف هاي گس��ترده براي اين 
موضوع اش��اره کرد که از 2 ماه پي��ش اين اقدامات 
جديد شروع شده است. همچنين روند ارائه خدمات 
تس��هيل ش��ده اس��ت و بخش زي��ادي از اختيارات 
صندوق را براي س��هولت در ارائ��ه خدمات به مراکز 
اس��تان تفويض کردي��م تا مراجعه کنن��دگان نيازي 
به مراجعه به تهران نداش��ته باش��ند و با مراجعه به 
نمايندگي ها و ارائه مدارک از طريق س��ايت بتوانند 
خدمات دريافت کنند. پس از اين مرحله نمايندگي ها 
براي اعتبارسنجي مدارک را به مرکز ارسال مي کنند 
و پ��س از تعيين ح��د اعتبار که تا س��قف 6ميليارد 
تومان اس��ت تاييد نهايي به استان اعام و تسهيات 

به افراد حقيقي و حقوقي ارائه مي شود.


