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ت��ا اوایل ده��ه 80 و پی��ش از تحریم های 
ناعادالنه غرب به روی اقتصاد کش��ور، س��هم 
آلمان از بازار ماش��ین آالت صنعت پالستیک 
و الس��تیک ایران بیش از 40درصد بوده که 
درح��ال حاض��ر این س��هم به تنه��ا 3درصد 

رسیده است.
 متاس��فانه در ط��ول دوران تحریم س��هم 
صادرات بیشتر کش��ورهای اروپایی و صاحب 
صنعت به ایران کاهش یافته و بیش��تر آن به 
س��ایر کش��ورهای درجه 2 یا 3 تولید کننده 
نظی��ر چین و ترکی��ه تعلق گرفته اس��ت. از 
طرف دیگ��ر در این س��ال ها به دلی��ل رکود 
اقتصادی و اتخاذ نشدن سیاست های مناسب 
حمایتی توس��ط وزارتخانه های متولی صنعت 
و س��رمایه گذاری از تولیدکنن��دگان داخلی 
تجهیزات و ماشین آالت صنعتی، نه تنها توان 

ساخت داخل و سهم تولید ماشین آالت ایرانی 
افزایش نیافته بلکه بیش��تر س��ازندگان خود 
واردکننده ماش��ین آالت از کش��ورهایی نظیر 

چین شده اند. 
ب��ازار  از  60درص��د  از  بی��ش  هم اکن��ون 
ماش��ین آالت صنعت پالس��تیک و الستیک 

ایران در اختیار کشور چین است.
در دوران پساتحریم می توان پیش بینی کرد 
که اجماع نظر می��ان متولیان دولتی، فعاالن 
اقتصادی و یا صنعتگران در اهمیت اس��تفاده 
از فن��اوری و ماش��ین آالت برتر کش��ورهای 
صنعتی به ویژه آلمان وجود داش��ته باشد ولی 
مسئله مهم نحوه حرکت به سمت این تغییر 
و هزینه ه��ا و س��رمایه گذاری های پیش روی 
صنعتگران کشور اس��ت که در کنار اختالف 
قیمت ماش��ین آالت چین��ی و رکود حاکم بر 

بازار، امکان محقق ش��دن اهداف مطرح شده 
را کمرنگ می کند.

تدوی��ن اس��تراتژی مش��خص و طراحی و 
اج��رای برنامه ه��ای عملی حمایت��ی وزارت 
صنعت، معدن و تجارت، صندوق توسعه ملی 
و بانک مرکزی می تواند از یک سو صنعتگران 
را به اس��تفاده از ماش��ین آالت و فناوری های 
برت��ر جه��ان حرک��ت داده و از س��وی دیگر 
می تواند شرکت های آلمانی و متولیان دولتی 
این کش��ور را برای ارائه خدم��ات ترجیحی، 
تعری��ف خط��وط اعتب��اری و یا مش��ارکت و 

سرمایه گذاری در ایران تشویق کند.
عالقه مندان می توانند با مراجعه به س��ایت 
www.irangermanplast.com اطالعات 
بیشتری را از این نشست و شرکت های آلمانی 

حاضر در این برنامه دریافت کنند.

خبر
برای حل مشکل هر واحد تولیدی 

باید دستورالعملی مجزا نوشت

یک عضو کمیس��یون صنایع و معادن مجلس شورای 
اسالمی معتقد است، راهکار حل مشکالت بخش صنعت 
این است که برای هر واحد تولیدی دستورالعملی مجزا 

تهیه شود.
ب��ه گزارش ایس��نا، موید حس��ینی صدر با اش��اره به 
بس��ته اقتصادی دولت در حوزه صنعت گفت:  مجموعه 
اقدامات��ی ک��ه دولت ب��رای حمایت از صنع��ت انجام 
می دهد ارزش��مند اس��ت ام��ا کافی نیس��ت و به نظر 
می رس��د مش��کالت بخش صنایع با یک برنامه اساسی 

و تغییر زیربنایی حل خواهد شد.
وی ادامه داد: بسیاری از صنایع وجود دارند که وقتی 
بدهی آنها به دلیل بهره های بانکی افزایش پیدا می کند 
زمینگیر می شوند، از طرفی نحوه تخصیص ارز دولتی، 
رانت آفرین اس��ت و به نفع صادرات می ش��ود، در عین 
حال رس��انه ملی آنطور که باید از تولید داخل حمایت 
نمی کن��د و در مجموع چش��م انداز مطلوبی برای حل 

مشکالت موجود دیده نمی شود.
این عضو کمیس��یون صنایع و معادن مجلس شورای 
اس��المی خاطرنشان کرد: بسته ای که دولت ارائه کرده 
برنامه های خوبی دارد اما اگر فکر کنیم در یک س��ال و 
نیم باقیمانده از عمر دولت این بسته می تواند وضعیت 

تولید را به طور کامل متحول کند اشتباه کرده ایم.
حس��ینی صدر درب��اره راهکار حل مش��کالت بخش 
صنع��ت گف��ت:  راه��کار اصل��ی این اس��ت ک��ه تمام 
مجموعه ه��ای صنعت��ی تک به  ت��ک م��ورد بررس��ی و 
ارزیاب��ی قرار گیرد و برای ه��ر واحد صنعتی و تولیدی 
دستورالعملی نوشته شود یعنی مشکل هر واحد به طور 
مجزا آنالیز و نس��خه پیچی شود. وی یادآور شد: دولت 
ای��ن اختی��ار را در قالب ط��رح هدفمن��دی یارانه ها و 
بسته های حمایتی دارد و اگر الیحه ای نیز ارائه کند ما 

در مجلس از آن حمایت می کنیم.
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تضمین سرمایه گذاری صنایع کوچک تا سقف 3 میلیارد تومان
مدیر عامل صندوق سرمایه گذاری صنایع کوچک در گفت و گو با  اعالم کرد

محمدحس�ن س�یدزاده - گ�روه صنع�ت: امنی�ت 
س�رمایه گذاری در صنای�ع به وی�ژه صنایع کوچک 
یکی از مهم ترین دغدغه های صنعت کش�ور اس�ت. 
در ش�رایطی ک�ه زمزمه های کاهش س�ود س�پرده 
بانکی نیز ش�نیده می شود تضمین س�رمایه گذاری 
می توان�د تاثی�ر بس�یاری در ج�ذب س�رمایه های 
س�رگردان به صنعت داشته باش�د؛ به همین منظور 
صندوق س�رمایه گذاری صنایع کوچک در راس�تای 
تس�هیالت جدید خود هر پروژه سرمایه گذاری را تا 
سقف 3 میلیارد تومان تضمین می کند، عالوه بر این 
به منظور افزایش امنیت س�رمایه گذاری خارجی نیز 
طرح های مطالعاتی برای تضمین سرمایه گذاری های 
ارزی آغاز ش�ده اس�ت. در همین راستا علی تعقلی، 
مدیرعام�ل صندوق س�رمایه گذاری صنایع کوچک 
ضم�ن حض�ور در غرف�ه  در بیس�ت و یکمین 
نمایش�گاه مطبوعات به بررس�ی چگونگی تضمین 
س�رمایه گذاری ها، وضعیت افزایش سرمایه صندوق 
و پیشنهادات صندوق های توسعه ای و حمایتی برای 

برنامه ششم توسعه پرداخت. 
صندوق س�رمایه گذاری صنایع کوچک در ارائه  �

تسهیالت هزار میلیاردی به صنایع کوچک چه نقشی 
ایفا خواهد کرد؟ 

تسهیالتی که به عنوان تسهیالت حمایت صنایع کوچک 
مطرح می ش��ود یارانه سود تس��هیالت اعطایی است که در 
ردیف های بودجه ای دولت پیش بینی می ش��ود که معموال 
بان��ک عامل آن نیز بانک »صنعت و معدن« اس��ت. صندوق 
س��رمایه گذاری صنایع کوچک در این می��ان در زمینه ارائه 
ضمانتنامه تس��هیالت اعطایی می توان��د به صنایع کوچک 
تس��هیالت ارائه کند. البته اگر بخشی از این منابع در اختیار 
صندوق سرمایه گذاری صنایع کوچک نیز قرار بگیرد به طور 
قطع صندوق با ضریب چند برابری این سرمایه را برای حوزه 

صنایع کوچک تضمین خواهد کرد.
تاکنون چ�ه میزان افزایش س�رمایه در صندوق  �

محقق ش�ده و برای افزایش دوباره س�رمایه صندوق 
چه برنامه ای دارید؟ 

س��رمایه صندوق س��رمایه گذاری کوچک از محل وصول 
اقس��اط صندوق ذخیره ارزی 2/۵ برابر شده که این سرمایه 
به صندوق نیز پرداخت شده است. عالوه بر این اگر مشکالت 
ویژه ای در ادامه سال به وجود نیاید احتمال می دهیم تا پایان 
س��ال شاهد افزایش دوباره سرمایه صندوق باشیم اما میزان 
آن هنوز مشخص نیست. همچنین با توجه به اهمیت و نقش 
صنایع کوچک در تالش هس��تیم با درخواس��ت از دولت در 
بودجه سال ۹۵ س��رمایه بیشتری برای این صندوق در نظر 

گرفته شود. 
ب�ا توجه به احتمال کاهش س�ود س�پرده بانکی  �

ل�زوم افزای�ش امنیت س�رمایه گذاری ب�رای جذب 
س�رمایه های س�رگردان ب�ه صنعت بی�ش از پیش 
احس�اس می ش�ود. صندوق ب�رای ای�ن منظور چه 

برنامه هایی دارد؟ 
یک��ی از خدم��ات جدی��د صن��دوق ارائ��ه تضمین های 
س��رمایه گذاری اس��ت؛ به نحوی که صندوق به عنوان رابط 
س��رمایه گذار و س��رمایه پذیر در این میان نقش ایفا می کند 
بنابراین س��رمایه گذارانی که عالقه مند به سرمایه گذاری در 
صنایع کوچک اما نگران ریسک این سرمایه گذاری هستند 
می توانن��د ب��ا ارائه طرح ه��ای خود به صن��دوق از تضامین 
سرمایه گذاری صندوق بهره مند شوند و صندوق این آمادگی 

را دارد تا سرمایه گذاری را برای یک پروژه 2 ساله با وعده های 
پرداخت سود مشخص تضمین کند. با ایجاد این تسهیالت 
به جای آنکه س��رمایه از طریق واسطه و با بهره باال در اختیار 
تولید قرار گیرد مس��تقیم س��رمایه ها به بدن��ه تولید تزریق 

می شود و امنیت سرمایه گذاری نیز افزایش پیدا می کند. 
آیا برای تضمین سرمایه گذاری، محدودیتی در  �

میزان سرمایه گذاری وجود دارد؟
در تضمی��ن س��رمایه گذاری برای هر پروژه یک س��قف 
3میلیارد تومانی در نظر گرفته ش��ده که به یقین اگر از این 
حد فراتر رود از حوزه صنایع کوچک خارج می شود بنابراین 
س��قف در نظر گرفته ش��ده متناسب با س��رمایه گذاری در 

صنایع کوچک است.
با توجه به گشایش هایی که در روابط بین المللی  �

ایران به وجود آمده آیا صندوق س�رمایه گذاری های 
خارجی را نیز تضمین می کند؟

ب��رای تضمی��ن س��رمایه گذاری های خارج��ی منع��ی 
وجود ن��دارد و حتی یک تولید کنن��ده می تواند صددرصد 
س��رمایه گذارش خارجی باش��د، بنابراین ماهیت حقوقی 
واحد تولی��دی برای صن��دوق دارای اهمیت اس��ت. البته 
گفتنی اس��ت که پذیرش ریسک س��رمایه گذاری خارجی 
دوچندان است چراکه در حوزه ارز ریسک جداگانه ای وجود 

دارد بنابراین در س��رمایه گذاری خارجی 2 موضوع ریسک 
ریال��ی و ارزی مطرح اس��ت. در این زمینه مراجعه هایی نیز 
به صندوق ش��ده به همین دلیل صندوق کارهای مطالعاتی 
این طرح را آغاز کرده تا نحوه اجرای تضمین سرمایه گذاری 
خارجی نیز پیش بینی ش��ود اما درحال حاضر به طور ریالی 
)چه س��رمایه گذاری داخلی باشد چه خارجی( این تضمین 

انجام می شود. 
جای�گاه صندوق ه�ای حمایت�ی و توس�عه ای  �

در برنام�ه شش�م توس�عه چگونه دیده ش�ده و چه 
پیشنهاداتی از س�وی صندوق ها به دولت ارائه شده 

است؟
ش��ورای صندوق های حمایتی و توس��عه کشور بیش از 
22 پیش��نهاد را تهیه و تنظیم ک��رده تا این برنامه در برنامه 
ششم توسعه لحاظ شود. یکی از بند های پیشنهادی افزایش 
س��رمایه صندوق های توس��عه ای اس��ت ک��ه از محل های 
مختلف پیش��نهاداتی مطرح ش��ده اس��ت. درحال حاضر 
برنامه ری��زان دولت برای ای��ن کار تصمیم گیری نکردند اما 
پیش��نهادات ش��ورا برای هر صندوق به تفکیک ارائه شده 
اس��ت. به طور مثال یکی از صندوق هایی که در صنایع نوین 
فعالیت دارد پیشنهادی را ارائه کرده تا سرمایه صندوق به ۱0 
درصد تولیدات آن حوزه برسد. برای صندوق سرمایه گذاری 
کوچک نیز پیش بینی ش��ده تا س��رمایه صندوق به قدری 
افزایش یابد تا ۱0 درصد ریسک های صنایع کوچک پوشش 

داده شود که برای این کار 0/۱ این سرمایه مورد نیاز است.
نقش رسانه در حمایت از صندوق های توسعه ای  �

را چگونه ارزیابی می کنید؟
مطبوعات ب��ه وی��ژه روزنامه گس��ترش   همواره 
فعالیت ه��ای صنایع کوچ��ک و صندوق س��رمایه گذاری 
صنای��ع کوچک را ب��ه خوبی منعکس کرده اند و همیش��ه 
حامی صنای��ع کوچک بوده اند. این حمایت باعث ش��ده تا 
در ماه بیش از ۱00 میلیارد تومان برای دریافت تس��هیالت 
از صندوق تقاضا ش��ود. به همی��ن دلیل امیدواریم صندوق 
سرمایه گذاری صنایع کوچک بتواند در آینده برای حمایت 
از حوزه صنعت نشر و مطبوعات گام های موثری بردارد تا در 

حمایت از زحمات مطبوعات نقشی مهم را ایفا کند.

وضعیت بازار ماشین آالت صنعت پالستیک و الستیک در ایران

 22 روز تا برگزاری نشست تجاری انجمن ماشین سازان آلمان
در صنعت پالستیک و الستیک در ایران

ارائه برنامه عملیاتی برای رفع مشکالت تولید
عض��و هیات رییس��ه خانه صنع��ت و معدن 
ایران گفت: کاهش هزینه های تولید و افزایش 
کیفیت محص��والت تولیدی مس��تلزم تحقق 
برنامه های��ی نظیر اعطای تس��هیالت بانکی با 
بهره پایین و اس��تفاده از دستگاه ها و فناوری 
روز دنیاست. به گزارش ایسنا، بیژن پناهی زاده 
اظه��ار ک��رد: به س��ود تولیدکنندگان اس��ت 
ک��ه هزینه های تولید خ��ود را کاهش دهند و 

محصوالت تولیدی خود را با قیمت کمتری در بازار عرضه کنند تا بتوانند 
ب��ه رقابت با کااله��ای وارداتی بپردازند. وی اف��زود: رقابت با محصوالت 
وارداتی مستلزم برنامه هایی است که اجرای این برنامه ها می تواند کمک 
بسیاری به تولید کشور کند. پناهی زاده تصریح کرد: نرخ سود 2۵ درصدی 
تسهیالت بانکی، یکی از عواملی است که در قیمت تمام شده محصوالت 
تاثیرگذار اس��ت و این مسئله موجب می شود تا تولیدکننده توان رقابت 
با کاالهای جهانی را نداشته باشد. وی ادامه داد: استفاده از ماشین آالت 
قدیمی و فرس��وده توسط تولیدکنندگان داخلی موجب می شود تا تیراژ 
محصوالت تولیدی آنها محدود باش��د؛ همچنین این ماشین آالت انرژی 
مصرفی باالیی دارند که در نرخ تمام شده کاالی تولیدی بسیار تاثیر گذار 

اس��ت و برای اص��الح آن باید تالش کرد. 
پناهی زاده عنوان ک��رد: باید مالیات برای 
بخ��ش تولید ح��ذف ش��ود و آن را برای 
مصرف کننده مدنظر قرار دهند زیرا کسی 
که ارزش افزوده تولید می کند نباید آن را 
تقدیم اداره مالیات کند بلکه باید آن را در 
جهت تولید هزینه کند. وی گفت: باید بر 
اس��اس امکانات و تسهیالتی که به بخش 
تولی��د تعلق می گیرد، از آن توقع و انتظاراتی داش��ت زیرا این بخش به 
دلیل مشکالت فراوان در زمینه نقدینگی به سختی به حیات خود ادامه 
می دهد. پناهی زاده خاطرنشان کرد: دولت باید برنامه ملموس در بخش 
تولید برای رفع مشکالت ارائه کند و تا زمانی که نقدینگی به این بخش 
تزریق نشود، مشکالت تولید ادامه خواهد داشت. عضو هیات رییسه خانه 
صنعت و معدن ایران گفت: باید تولید برای سرمایه گذاری جذاب شود و 
اگر مشکالت تولید ادامه داشته باشد، سرمایه سرمایه گذاران در بانک ها و 
موسسات مالی ذخیره خواهد شد و این موسسات نیز منابع مالی خود را 
در بخش تولید سرمایه گذاری نمی کنند و در نتیجه منابع مالی از دست 

تولیدکننده خارج و به تولید کشور آسیب وارد می شود.


