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تشكلها10
گزارش

ضمانتمعامالتشماچگونهارائهميشود؟
صندوق ضمانت سرمايه گذاري صنايع كوچك، 
س��رمايه گذاري و تنوع عقود سرمايه گذاري را هم 
تضمين مي كن��د و با تضمين و اعتباراتي كه اعطا 
مي كنيم، معامالت غيرنق��د را ترويج مي دهيم. در 
حقيقت فرد بدون تسهيالت مواد اوليه را خريداري 
مي كند و پس از توليد و فروش محصول خود پول 
مواد اوليه را پرداخت مي كند. اين فرآيند را صندوق 
ضمانت س��رمايه گذاري صناي��ع كوچك تضمين 
مي شود. در واقع هدفي كه توليد كننده از پول دارد 
را اجابت مي كنيم. بانك هم با مشاركت در پروژه يي 
در واقع معامله انجام مي دهد به نام فروش اقساطي، 
اجاره به شرط تمليك، يا عقود مشاركتي. صندوق 

آن عقود را هم تضمين مي كنند. 
س�رمايهصندوقس�رمايهگذاريصنايع
كوچكچقدراستوهرسالهچنددرصدبه

آنافزودهميشود؟
درحال حاضر س��رمايه صن��دوق ۱۲۵ميليارد 
تومان اس��ت و ذخايري هم داريم كه قابل افزودن 
به اين س��رمايه  اس��ت. معموال در بودجه ها رقمي 
هم به آن افزوده مي شود. سرمايه صندوق ضمانت 
۲.۵برابر ش��د. وزارت صنعت، مع��دن، تجارت در 

دولت جديد اين سرمايه را بيشتر كرد. 
آيااينرقمجوابگويصنايعكوچكاست؟

صنايعكوچكچقدرسرمايهنيازدارند؟
به نظر من ب��االي ۱۰۰۰ميلي��ارد تومان نياز 
اس��ت. اين مبلغ حداقل نياز صنايع كوچك است 
ك��ه با آن مي توان 8-7هزار ميلي��ارد اعتبار را در 

كشور ايجاد كرد. 
چنددرصدضمانتهاييكهارائهميكنيد

معوقميشود؟
صن��دوق در انتخ��اب متقاضيان بس��يار دقت 
مي كن��د درحال حاضر معوقات ۱۲درصد اس��ت. 
در حقيقت كمتر از نصف معوقات ش��بكه بانكي 
است. ما در حوزه فني و اقتصادي طرح ها بررسي 
و دق��ت الزم را به خ��رج مي دهيم. طرح هايي كه 
صندوق ضمانت كرده  اس��ت با وجود اينكه وثايق 
بانكي نبوده و مورد قبول شبكه بانكي نيست ولي 
معوقات ما كمتر از بانك هاس��ت. زيرا صندوق به 
اعتبار ش��غلي، اجتماعي و س��رمايه يي فرد توجه 
مي كند تا وثيقه آن. هدف از ايجاد صندوق ها اين 
است كه به وثيقه اهميت ندهند بلكه به عملكرد 

افراد توجه داشته باشند. 
وچن�ددرصدتضامينصندوقس�وخت

شده؟
زمان��ي كه افراد بدهي خ��ود را به تامين كننده 
مال��ي )بان��ك، ش��ركت ليزينگ، س��رمايه گذاران 
خارجي، اش��خاص حقيقي و حقوقي كه در صنايع 
كوچك س��رمايه گذاري ك��رده اس��ت.( پرداخت 
نكنند، صندوق اين معوق��ات را پرداخت مي كند. 
بنابراي��ن تامين كنن��ده مالي هيچگاه ب��ا معوقات 
روبه رو نمي شوند به همين دليل اطمينان خاطري 
پيدا مي كنند كه س��رمايه هاي خ��ود را به صنايع 
كوچك انتقال دهد. معوقات بانكي در حوزه صنايع 
كوچك وجود نخواهد داشت. در حقيقت صندوق 
ضمان��ت س��رمايه گذاري صنايع كوچ��ك نگراني 

تامين كنندگان مالي را مرتفع كرده است. 
از تس�هيالت درياف�ت ب�راي صن�دوق
موسساتغيرمجازهمضمانتيارائهميكند؟

خير. صن��دوق ضمانت طرف  اعتبارات را بانك ، 
ليزينگ و موسسات مالي و اعتباري مجاز مي داند. 
يا عق��ود س��رمايه گذاري مجاز و قانون��ي. اصالت 
موضوع، اصالت خريد و فروش و اصالت ش��ركت را 

در نظر مي گيريم. 
احتمالتمديدقراردادهموجوددارد؟

ممكن است سرمايه  در گردش باشد يا فعاليت 
شركت گسترده تر ش��ود كه در اين صورت نياز به 
تمديد اعتبار است. اگر نياز به تمديد اعتبار مجدد 

باشد اين اتفاق مي افتد. 
ودوب�ارهكارمزدق�راردادجدي�دبايدبه

صندوقپردختشود؟
بله. اما همانطور كه اشاره كردم كارمزدها اينقدر 
كم است كه ش��ركت ها رغبت زيادي براي بستن 

قرارداد يا تمديد آن نشان مي دهند. 
ضمانتنامههارابراس�اسپيش�رفتيك
طرحاعطاميكنيديااعتباراترايكجابهيك

طرحميدهيد؟
سقف اعتبارات صندوق ضمانت سرمايه گذاري 
صنايع كوچك ۳ميليارد تومان است. اما اين اعتبار 
را ب��ه هر كس��ي نمي دهيم. برخي از مش��تريان با 
رقم ه��اي خرد ش��روع مي كنند و ب��ه تدريج اين 
اعتب��ارات افزايش پي��دا مي كند. با پيش��رفت در 
طرح ه��ا و آش��نايي مش��تريان با رون��د صندوق 
ضمانت س��رمايه گذاري صنايع كوچك هم در كار 
تسهيل گري مي شود و هم رقم افزايش پيدا مي كند. 
در تعداد دريافت اعتبارات محدوديتي قائل نشديم 
اما تا س��قف ۶ ميليارد توم��ان مي توانند اعتبارات 
متنوع )ب��راي خري��د مواداوليه، س��رمايه گذاري، 

مناقصه، پيمانكاري( دريافت كنند. 
صندوقروندپيشرفتيكطرحراچگونه

پيگيريميكند؟
صندوق اعتبارس��نجي و سيستم نظارتي قوي 
دارد. نمايندگي ه��اي گس��ترده و فرم هاي نظارت 
در سراسر كشور داريم و مي دانيم براي طرح هايي 
كه تحت پوشش قرار مي دهيم چه اتفاقي مي افتد. 
حداقل يك  بار در ماه وضعيت معوقات را بررس��ي 
مي كنيم زيرا بايد ريس��ك خ��ود را كاهش دهيم 
بنابراي��ن متقاضيان هر چقدر اطالعات بيش��تري 
به صندوق ضمانت بدهن��د تصميم گيري براي ما 

آسان تر مي شود. 
بهنظرميآيدكهاعطاياعتباريكحلقه

مفقودهدركشوراست.
دقيق��ا... برخي مواقع نياز اس��ت ب��ه جاي پول 
ب��ه افراد اعتبار اعطا ش��ود. اين حالل بس��ياري از 

مشكالت است. 
واماكسيبهاينمهمتوجهنداشتهاست.
توجه كرده اند اما روي اين محصوالت تبليغات 
كمتري ش��ده اس��ت. به عنوان مثال رقمي كه در 
صن��دوق توس��عه ملي وج��ود دارد را تس��هيالت 
مي دهي��م درحالي ك��ه مي توانيم اين رق��م را در 
بانك ه��اي خارجي گذاش��ته و ۱۰براب��ر آن براي 
كشور اعتبار فراهم كنيم. هميشه ترجيح مي دهيم 
هر رقمي داريم را به دس��ت مردم بدهيم درحالي 
كه اگر درس��ت هدف گذاري ش��ود، مي تواند براي 
پروژه هاي كش��ور تامين مالي ۱۰برابر بيشتر را به 
ارمغان بياورد. در واقع آن وجوه وثيقه يي شود براي 
اعتبارات كش��ور اما اين ديدگاه وج��ود ندارد. ديد 
اين اس��ت كه وجوهي كه وج��ود دارد را در داخل 
كشور توزيع كنند. اين براي شخصي كه توزيع كند 
مطلوبيت دارد زيرا نرخ پايين تر و توزيع آن آسان تر 
است. ولي اگر اينها اعتبار شود مشاركت  حداكثري 

در سرمايه گذاري ايجاد خواهد شد. 
جهتارتباطباصنايعكوچكچهاقدامي

انجامدادهايد؟
درحال حاضر فراخواني براي تمامي انجمن هاي 
صنفي و اتحاديه هاي كشور ارسال كرديم. با برخي 

تفاهمنامه امضا كرديم و با برخي هم درحال امضاي 
تفاهمنامه هستيم. در اين خدمت عمدتا تشكل ها 
منتفع مي ش��وند. تصميم اين اس��ت كه خدمات 
صن��دوق را هدفمن��د توزيع كنيم. تش��كل هايي 
مانند كود ش��يميايي، فرآورده هاي نس��وز، ادوات 
كش��اورزي و... امضا شده است. گاهي پيش مي آيد 
كه با ۱۰تشكل جلسه داريم و مديرعامالن را آگاه 
مي كنيم و آنها با خدمات صندوق كه آشنا مي شوند، 
خيلي به وجد مي آيند زيرا اين خدمات در كش��ور 
ارائه نمي ش��د. ضم��ن آنكه مقرر گردي��د يكي از 
كارشناسان صندوق در هيات مديره تشكل ها حضور 
يابند. ضمن آنكه در برگزاري مجمع تشكل ها اين 
خدمات صندوق ارائه شود. تشكل هايي كه در حوزه 
صنايع كوچك فعالي��ت دارند مورد هدف صندوق  

هستند كه تعداد آنها هم مهم نيست. 
اعتب�اراتمعام�التبينالملل�يصندوق
ضمانتسرمايهگذاريصنايعكوچكچگونه

است؟
به نفع س��رمايه گذاران و فروشندگان خارجي 
ضمانتنامه ارائه مي كنيم كه در موعد مقرر وجوه 
آنها پرداخت شود. به عنوان نمونه شركتي ايراني 
كه درب ه��اي اتوماتيك را تولي��د مي كرد، نياز 
داش��ت قطعاتي را از شركت سوييسي خريداري 
كن��د. صن��دوق ضمانت ك��رد كه اين ش��ركت 
ايراني بتوان��د جهت امور توليدي خ��ود واردات 
داشته باش��د. در حقيقت اين شركت را نزد يك 
شركت  خارجي تعهد كرديم و اميدواريم اين رويه 

گسترش پيدا كند. 
صن�دوقبهتش�كلهاييكهمس�ووليت

اجتماعيدارندهمخدماتارائهميكند؟
برخي تشكل ها كه هم مسووليت اجتماعي دارند 
و هم توليداتي دارن��د قطعا مورد حمايت صندوق 
قرار مي گيرند زي��را در حوزه صنايع كوچك جاي 
دارند. ضمن اينكه در حوزه مسووليت اجتماعي هم 
وارد شده ايم. صندوق با برندگان جشنواره خوارزمي 
وارد مكاتبه شده تا از طرح هاي ملي و منتخبي كه 
در حوزه صنايع كوچك جا مي گيرد و قابل تجاري 

شدن است، حمايت كنيم. 
بنابراينصن�دوقازطرحهاي�يكههنوز
اولراههستندوحتيبهثبتنرسيدهاندهم

حمايتميكند.
بله. اين طرح ه��ا را در قالب طرح هاي ايجادي 
حمايت مي كنيم. اما اگر اين طرح هاي ناش��ناخته 
و بديع در حوزه دانش بنيان قرار گيرد كه صندوق 
خ��ود را دارد. ما طرح هاي غيراقتصادي را حمايت 
نمي كنيم. بايد محرز باش��د كه ط��رح اقتصادي و 
اشتغالزاس��ت زيرا محل تحقيق و توسعه نيستيم. 
قرار نيس��ت ما يارانه بدهيم و محل آزمون و خطا 
باش��يم. صندوق ضمانت فضاي اعتب��اري را براي 
طرح هاي��ي كه توجي��ه اقتصادي دارند، تس��هيل 

مي كند. 
درحالحاضرصنايعكوچكيمانندفرش
ومش�اغلخانگيبامشكالتبسياريروبرو
هس�تند.آي�اصن�دوقازاي�ندوبخشهم

حمايتميكند؟
س��ازمان صناي��ع كوچك، حداقل 8۰ خوش��ه  
صنعتي را در برنام��ه  كاري خود گنجانده و برنامه  
توس��عه يي را براي آنها س��ازماندهي مي كند. يكي 
از آنه��ا فرش اس��ت ك��ه ده ها مورد خوش��ه هاي 
توليد كنندگان فرش از صندوق ضمانتنامه دريافت 
كرده ان��د. حوزه هايي همچون پالس��تيك، خرما، 
پوش��اك و... جزو اولويت هاي صندوق محس��وب 

مي شود. 
اعط�ايضمانتنام�هي�ااعتبارب�هبخش
كش�اورزيبهدليلمش�كالتجويوآبو
هواييباريسكباالييروبروست.آياصندوق
ضمانت،بخشكشاورزيراهمتحتپوشش

قرارميدهد؟
ما طبق قانون نمي توانيم از كش��اورزان حمايت 
كني��م. صن��دوق فعاليت ه��اي صنعت��ي را تحت 
پوشش حمايتي خود قرار مي دهد. تنها در صورتي 
مي توانيم از كش��اورزان حمايت كنيم كه از وزارت 
صنعت، معدن و تجارت مجوز داشته باشند. فعاليت 

بخش كشاورزي صنعتي نيست. 
صندوقضمانتازصنايعباالدستيمانند

فوالدهمحمايتميكندياخير؟
بل��ه. حماي��ت كرديم ام��ا از فوالدس��ازي هاي 
كوچ��ك. اين ش��ركت ها در اندازه كوچ��ك اما با 

گردش هاي باال فعاليت مي كنند. 
بنابراي�نميت�وانگفتك�هخدماتيكه
بانكهايخ�ارجازايرانبهمش�تريانخود
ارائهميكنندودرايرانبانكريس�كآنرا
قبولنميكندتوسطصندوقهاارائهميشود
وصندوقهابهنوعيمكملرفتارهايبانكي

هستند.
بله، رفتار صندوق ها مانند بانك است اما بعضي 
از خدم��ات صندوق ها را بانك ه��ا ارائه نمي كنند. 
به عنوان مثال بانك ها ف��روش محصوالت صنايع 
كوچك ي��ا س��رمايه گذاري يك س��رمايه گذار در 
يك طرح صنعت��ي را تضمين نمي كند. بانك هاي 
س��اير كش��ورها چنين حمايت هايي را از صنعت 
مي كنند. ضم��ن آنكه صندوق هايش��ان پررنگ تر 
از صندوق هاي حمايتي اي��ران وارد عرصه صنعت 
مي ش��وند. به دليل آنكه رقابت در بانك هاي ايراني 
محدود است با وجود شعب گسترده، تنوع خدمات 
بانكي محدوديت دارد. در بانك هاي خارج از كشور 
ب��ا تنوع خدمت اي��ن خألها را پ��ر مي كنند مثال 
مطالبات بانكي ايران در يك بازاري خريد و فروش 
نمي شود. اگر چنين مي ش��د بانك ها به نقدينگي 
مي رسيدند. يعني موسساتي مطالبات را به قيمت 
پايين ت��ر خريداري مي كردند و ي��ك بازار گردش 
جديدي در فضاي بانكي ايجاد مي ش��ود. در فضاي 
بانكي تعهدات قابل خريد و فروش است؟ تسهيالت 
در ايران قابل بيمه  شدن است و موسساتي هستند 
كه تسهيالت را بيمه كنند؟ يا ريسك قيمت سهام 
را در كشور بپذيرد؟ موسسه يي هست كه تضمين 
س��ود س��هام را قبول كند؟ كدام بانك يك اتوبان 
را ب��ه همراه درآمدهاي آت��ي آن تنزيل كرده و به 
دولت مي دهد؟ آيا بانكي وجود دارد كه سرمايه گذار 
را به س��رمايه پذير وصل كند؟ يا در تنوع مختلف 
سرمايه گذاري تضمين را انجام دهد؟ اين خدماتي 
اس��ت كه كمتر هس��ت يا اص��ال در بخش بانكي 
وجود ن��دارد ولي اين اقدامات باعث مي ش��ود كه 
س��رمايه گذاران به جاي آنكه پول خود را به بانك 
ببرند، آن را مستقيم به توليد منتقل مي كنند. آن 
موقع بانك بايد تضمين كننده سرمايه گذاري باشد. 
خدم�اتصندوقضمانتس�رمايهگذاري
صناي�عكوچكاي�رانبرايتوس�عهصنايع

كوچكچگونهاست؟
اگر صناي��ع كوچك براي خريد ماش��ين آالت 
ي��ا فضاي جديد از بانك تس��هيالت بگيرند، وام  را 
تضمي��ن مي كنيم. درحال حاض��ر توليد كنندگان 
ماشين آالت در فروش محصوالتشان دچار مشكل 
ش��ده اند. اين توليدكنندگان ماشين آالت را توليد 
كرده ان��د ام��ا نمي توانند آن را بفروش��ند زيرا پول 
نقدي ب��راي خريد وجود ن��دارد. صندوق ضمانت 
ضمانت فروش قس��طي اين ماشين آالت را به اين 
توليد كنندگان پيشنهاد داد كه به استقبال خوبي 
هم مواجه ش��د. حتي صندوق پيش��نهاد داد اگر 
س��رمايه گذاري در اين زمينه ندارند، ليزينگ ها را 
به توليد كنندگان معرفي كنند كه حاضر هستند كه 
ماشين آالت را ليزينگ كنند و صندوق ضمانت هم 
تضمي��ن آن را به عهده بگيرد. با فراهم آوردن اين 
بستر، توليد ماشين آالت و خريد آن توسط صنايع 

كوچك تسهيل شد. 
ضمان�ت صن�دوق ضمانتنامهه�اي
س�رمايهگذاريصناي�عكوچكاي�رانقابل

خريدوفروشنيست؟
ما اجازه خريد و فروش نمي دهيم. 

دربازارمسكنبهويژهانبوهسازيهمشما
اعتبارياعطاكرديدياخير؟

مسكن در حوزه صنعت قرار نمي گيرد بنابراين 
ما حمايتي از آن نمي كنيم. عمدتا در كش��ورهاي 
كم تر توس��عه يافت��ه دارايي هاي مردم به س��مت 
مس��كن و عيني و قابل مش��اهده است و كمتر به 
سمت سهام ، سرمايه گذاري و دارايي هاي غيرقابل 

مش��هود حركت مي كند. در كش��ورهاي توس��عه 
يافته معكوس اس��ت و كسي عالقه يي ندارد كه در 
مسكن سرمايه گذاري كند زيرا قيمت مسكن ثابت 
و معقول اس��ت و مردم نگراني براي خريد مسكن 
ندارند. هدف ما اگر اعطاي وام و اعتبار به اين بخش 
براي تحريك بازار مس��كن باشد، باز هم انحراف از 
فضاي بين المللي اس��ت. در حقيقت سياست هايي 
در حد اقتصاد كالن اتخاذ ش��ده كه مردم به جاي 
آنك��ه در توليد س��رمايه گذاري كنند در مس��كن 
س��رمايه گذاري مي كنند زيرا نگراني از بين رفتن 
سرمايه  وجود ندارد. درحالي كه اگر موانعي را براي 
سرمايه  گذاري در مسكن )خارج از حد نياز( ايجاد 
كنيم، مردم عالقه يي براي سرمايه گذاري در مسكن 
نخواهند داشت. بايد از سرمايه گذاري در مسكن به 
قصد توليد حمايت ش��ود و اگر به قصد توليد نبود 
به آن ماليات تعلق گيرد. در واقع بسياري از افرادي 
كه در كشور مسكن دارند فروشنده خواهند شد در 
اين شرايط قيمت مسكن به قيمت حقيقي كاهش 
مي ياب��د. پول هاي حاصل از فروش مس��كن يا در 
بانك ها سرمايه گذاري مي شود يا در به چرخه توليد 
كش��ور وارد مي ش��ود بنابراين هزينه پول كاهش 
مي يابد و تقاضايي هم براي تس��هيالت مسكن به 
وجود نمي آيد. نمي دانم چه اصراري وجود دارد كه 
يك بازار تصنعي به وج��ود آوريم مردم را به هول 
بيندازيم كه مردم مسكن گران مي شود بخريد. ما 
فكر مي كنيم با اين كار رونق را به بخش مس��كن 
هديه مي كنيم و صنايع وابس��ته به مسكن حركت 
مي كنند. ام��ا اين حركت براي يك الي دو س��ال 
اس��ت و دوباره با ركود ۴ساله روبه رو مي شوند. اگر 
ما برعك��س اين عمل كنيم هجوم نقدينگي مردم 
به بانك ها آنقدر زياد مي شود كه نرخ سپرده پايين 

مي آيد. 
ازنرخسپردهگفتيد،اينسوالبرايمپيش
آمدكهنوساننرخسپردهدراعطاياعتبارات

صندوقتاثيرداردياخير؟
نرخ س��پرده در كارمزد و حج��م كار ما تاثيري 
ندارد ما هر چقدر نرخ س��پرده بيشتر مي شود، ما 
احساس نگراني بيشتري در مورد اقتصاد مي كنيم. 
قاعدتا با نرخ ب��اال توجيه ندارد بنابراين افرادي كه 
متقاضي ضمانتنامه از صندوق هستند با مخاطره 
بيش��تري روبه رو هس��تند. درحال حاضر متقاضي 
ك��ه بخواهد با نرخ ۲7درص��د فعاليت كند از نظر 
آماري نگران كننده  تر است از متقاضي كه تسهيالت 
۱۶درصد بگيرد چون متقاضي تسهيالت با چنين 
نرخ��ي يا مي خواهد بدهي خود را جابه جا مي كند. 
يا به جايي رسيده كه هزينه هاي ثابت آن به جايي 
رس��يده كه ظرفيت هم باال برود، توجيه اقتصادي 
دارد. در غي��ر اين ص��ورت هيچ توليدي با اين نرخ 
توجي��ه اقتصادي ن��دارد. اميدواريم اين نرخ پايين 
بيايد ولي نرخ  هم دستور و مصوبه پايين نمي آيد. 
بنابراينصن�دوقضمانتترجيحميدهد
بابانكهاييكهنرختس�هيالتپاييناست،

همكاريكند.
ترجيح ما اين است كه با بانك هاي تخصصي كار 
كنيم زيرا طرح هايي كه از س��وي اين بانك ها ارائه 
مي شود، مطالعه بيش��تري شده و ريسك كمتري 
دارد. ب��ه طور آماري بانك تج��اري روي اعداد فكر 
مي كند و شناختي از فضاي فروش، اقتصادي و فني 

طرح ندارد. 
ازش�ركتهايصنعت�يك�هواردب�ورس

شدهاندچهحمايتهاييميكنيد؟
اگر شركت هاي صنايع كوچكي كه در بورس  
هس��تند اوراق بدهي منتش��ر كنن��د، صندوق 
ريس��ك پذيري آن را مي پذيرد. خود بورس هم 
اس��تقبال كرده چون بازار س��رمايه كشور است 
و ب��ه عنوان اب��زار ضمانت با آنه��ا در حال عقد 
تفاهمنامه هس��تيم. طرف قراردادهاي ما فقط 
صنايع كوچك نيس��تند. تج��ار، توليد كنندگان 
ماده اوليه صنايع بزرگ همه ذي نفع ما هستند 
زيرا اين بخش فروش��ندگان به صنايع كوچك 
هس��تند و صندوق ريسك فروش آنها را از بين 
مي برد. خريداران از صنايع كوچك هم ذي نفع 

خدمات ما هستند. 

عليتعقليمديرعاملوعضوهياتمديرهصندوقضمانتسرمايهگذاريصنايعكوچكايراندر»تعادل«مطرحكرد

توسعه80خوشهصنعتيرابرنامهريزيكردهايم
تسهيالت،جايگزينوثيقهاعتباراتكشورشدهاست

گروهتشكلها|پريساهاشمي|
در بيش از ۱۰۰كش��ور دنيا ۲۲۰۰صندوق ضمانت تاس��يس شده اس��ت. هدف از تاسيس 
اي��ن صندوق ها حمايت از توليد و صنايع اس��ت. برخي از اين صندوق ه��ا گاهي از بزرگ ترين 
بانك هاي ما هم بزرگ تر هس��تند. به عنوان مثال صن��دوق  ضمانت )كوديت( كره با ۵ ميليارد 
دالر سرمايه)معادل بيش از ۱۵هزار ميليارد تومان( فعاليت مي كند. تمام اين صندوق ها تحت 
نظارت دولت هستند و تشكل ها كه سهام  آن را خريداري كرده اند به بزرگ تر شدن آنها كمك 
كرده اند. در واقع بايد بحث صندوق هاي ضمانت را در كش��ور گسترده تر ارائه كنيم تا مسووالن 
سياست گذار كالن اقتصاد كشور متوجه اهميت اين صندوق ها شوند. در كشورهايي كه همه امور 
تصدي  به بخش خصوصي واگذار شده اين صندوق ها هم بزرگ تر و هم دولتي تر به فعاليت خود 
مي پردازند. به جهت اهميت اين صندوق ها در اشتغال، توليد و راه اندازي صنايع كوچك دولت 
به ش��دت از آنها حمايت مي كند. حتي كش��ورهايي مانند امريكا و كره كه صندوق توسعه ملي 
ندارند صندوق هاي ضمانت را دارند. درحال حاضر سرمايه صندوق ضمانت KGF تركيه ۶۰۰ 

ميليون دالر است سرمايه  صندوق هاي ايران اما بيش ۴۰-۳۰ ميليون دالر نيست. 
صندوق ضمانت س��رمايه گذاري صنايع كوچك با نمايندگي ه��اي خود كه معاونان صنايع 
كوچك شركت  در شهرك هاي صنعتي استان هاست توانسته اعتبارات خوبي به صنايع كوچك 
در راستاي تقويت اين بخش از اقتصاد ارائه كند. اين صندوق پس از محاسبات اعتباري و اخذ 
م��دارك در ازاي اخ��ذ كارمزد اعتبار براي خريد، فروش، س��رمايه گذاري و پيمانكاري و در كل 
تمامي مشتقات معامالت را تضمين مي كند. وثايقي كه اين صندوق ضمانت مي گيرد به اعتبار 

مشتري بستگي دارد و آينده طرح ارائه شده مورد بررسي قرار مي گيرد. 
نخستين س��والي كه در ذهن شكل مي گيرد مقدار كارمزد اين اعتبارات است. علي تعقلي، 
مديرعام��ل و عضو هيات مديره صندوق ضمانت س��رمايه گذاري صنايع كوچ��ك ايران در اين  
خصوص مي گويد: »اين كارمزد ها از۰/۵ تا ۲درصد در كل س��ال اس��ت. به عنوان مثال صندوق 
براي يك طرح سه ماهه در حالت متوسط ۰.۲۵درصد در كل سه ماه كارمزد تعيين مي كند.« 
وي در مورد وثايق سنگين مانند ملك نيز تاكيد مي كند:»بله. ممكن است رتبه متقاضي طوري 
باشد كه وثايق سخت تري بگيريم. آن هم در صورتي كه بازاري براي سرمايه گذاري متصور نباشد 
يا ريسك بااليي براي اجراي طرح وجود داشته باشد، وثايق سنگيني مي گيريم ولي وقتي فقط 
تنگناي اعتباري براي متقاضي وجود داش��ته باش��د و سخت گيري كمتري داريم. ضمن اينكه 
خيلي از وثايقي كه ما دريافت مي كنيم )مانند دفترچه قرارداد شهرك هاي صنعتي، زمين هاي 
كشاورزي، قرارداد مناطق ويژه اقتصادي، بعضي از چك هاي دريافتي مشتريان، برخي قراردادها، 
اسناد اوقافي و...( در شبكه بانكي مورد قبول نيست. اما ما مي خواهيم از حوزه صنايع خارج شده 
و به بنگاه ها برس��يم. به شركت هاي مشاوره مهندسي، باربري و حمل و نقل، صنعت توريسم و 
گردشگري خدمات بدهيم. اين شركت ها را چه كسي بايد پشتيباني كند؟ هر چند سرمايه ما 
براي صنايع كوچك هم ناكافي است اما بايد چشم اندازي روشن براي خود ترسيم كنيم و بدانيم 
منابع را در كجا هزينه كنيم.« صندوق ضمانت سرمايه گذاري صنايع كوچك ايران به متقاضيان 
تسهيالت مستقيم عرضه نمي كند بلكه به افراد اعتبار مي بخشد. جهت آشنايي با فعاليت اين 

صندوق با علي تعقلي به گفت وگو نشستيم كه از نظرتان مي گذرد:

درخواستحضورسهاتاق
درستاداقتصادمقاومتي

دبيرخان��ه مش��ترك س��ه ات��اق تع��اون ايران، 
بازرگاني، صنايع، معادن و كش��اورزي ايران و اتاق 
اصناف باز هم به رياس��ت حسين نقره كار شيرازي 
كار جلسه يي برگزار كرد. مسوول دبيرخانه مشترك 
سه اتاق تعاون، اصناف و بازرگاني با اشاره به اينكه 
در حال حاظر در ش��رايط حساس��ي ق��رار داريم، 
خواس��تار برگزاري جلسات ماهانه بين روساي سه 

اتاق شد. 
حس��ين نقره كار ش��يرازي گفت: اتاق ها بايد در 
جلسات برنامه شش��م حضور جدي داشته اند، ولي 
حضور آنها خروجي، دستاورد و آثار ظاهري نداشته 
اس��ت. در جلسات روس��اي اتاق ها بايد به موضوع 
برنامه ششم توسعه، بودجه سال 9۵ توجه كنيم كه 
اگر منافعي براي اتاق ها ندارد، ضرري هم نداش��ته 
باش��د. نبايد خوشحال باش��يم كه روساي سه اتاق 
در ش��وراي گفت وگو يا شوراي پول و اعتبار حضور 
دارند، بلكه مهم اين اس��ت كه حض��ور آنها داراي 

خروجي و دستاورد موثر باشد. 
در ادامه اين نشس��ت بر اين تاكيد شد كه »بايد 
مش��خص ش��ود از هيات هاي تجاري كش��ورهاي 
مختلف چ��ه مي خواهيم.« اما جلس��ه به تعامل با 
مس��ووالن داخلي هم پرداخت. »بايد خواسته هاي 
خود را بطور مشخص با وزراي مربوطه مطرح كنيم. 
بر مشخص شدن ساختار شوراي اقتصاد غيردولتي 
و ساماندهي شيوه انتخاب و حمايت از كانديداهاي 
مجلس« مباحثي بود كه در اين نشس��ت روي آن 

تاكيد شد. 

تشكيلشوراياقتصادغيردولتي
رييس اتاق تعاون ايران خواستار تشكيل شوراي 
اقتصاد غيردولتي شد تا اين بخش بتواند خواسته هاي 

خود را به شوراي اقتصاد دولتي ارائه كند. 
بهمن عبداللهي گفت: اكنون موضوع ادغام مركز 
توس��عه تجارت و واگذاري ش��ركت نمايش��گاه هاي 
بين المللي مطرح و مورد توجه اس��ت و نمايشگاه به 
عنوان يك ابزار توسعه تجارت خارجي و بين المللي، 
فرصت خوبي اس��ت براي بخش غيردولتي اقتصاد و 
س��ه اتاق مي توانند از اين فرصت استفاده كرده و با 
برنامه يي مشخص تملك نمايشگاه هاي بين المللي را 
به دس��ت آورند. با توجه به اينكه روساي اتاق ايران 
و تعاون دو صاحب راي در هيات واگذاري هستند و 
زمينه مناسبي كه در دولت و به ويژه وزارت اقتصاد 
و داراي��ي وجود دارد، ضرورت هر چه بيش��تر اقدام 
به اين امر احس��اس مي ش��ود. رييس ات��اق تعاون 
ايران با اش��اره به بيان خواسته هاي اقتصادي بخش 
غيردولت��ي، گفت: بايد با تش��كيل ش��وراي اقتصاد 
غيردولت��ي بتوانيم خواس��ته هاي اقتصاد غيردولتي 
را به ش��وراي اقتصاد دولتي ارائ��ه دهيم. همچنين 
بايد كمك كني��م تا نماين��دگان اتاق ها در مجلس 
حضور پيدا كنند تا حركتي در جهت مردمي كردن 
اقتصاد و كاهش س��هم دولت در اقتصاد، برداش��ته 
ش��ود. عبدالله��ي در ادامه با اش��اره به اينكه س��ال 
پاياني فعاليت هيات واگذاري اس��ت، گفت: اقدامات 
خوبي براي واگ��ذاري واحدهاي اقتصادي دولتي به 
غيردولتي صورت نگرفته و اكنون مي توان بخشي كه 
مانده را براي بخش غير دولتي تملك كرد كه اين نيز 

نيازمند برنامه يي منسجم است. 

سهاتاقباهمدليپشتيبانبخشغيردولتي
دبي��ركل اتاق تع��اون ايران با تاكيد ب��ر اينكه بايد 
مسووليت دبيرخانه مشترك در ۳۰ استان خوب توزيع 
ش��ود، خواستار پيش��گيري از هرگونه ياس و ناميدي 

براي ادامه كار دبيرخانه شد. 
ماش��اء اهلل عظيمي ب��ا بيان اينكه روس��اي اتاق 
اصناف و تعاون با حسن نيتي كه بين سه اتاق وجود 
داش��ت، س��خنگوي خود را در ات��اق بازرگاني قرار 
دادند، گفت: اگر قرار باشد ما در استان ها دبيرخانه 
را در ابعاد اس��تاني شكل دهيم، بايد مسووليت آن 
در سي استان خوب توزيع شود. دليل تشكيل اين 
دبيرخانه جلوگيري از ايجاد برخي از ش��ايعات بود. 
به نظر مي رس��د مخالفان اقتص��اد غيردولتي قصد 
دارند اتاق ها را به جان هم بيندازند. بايد براي ادامه 
كار از ياس و نااميدي جلوگيري كنيم و اين موضوع 
بايد در جلسات مورد توجه قرار بگيرد كه سه اتاق 
با همدلي پشتيبان بخش غيردولتي اقتصاد هستند. 
بايد به صورت گردش��ي و هر دفعه با رياست يكي 
از اتاق ه��ا جلس��اتي را در اس��تان ها برگزار كنند و 
روس��اي اتاق ها نيز قبل از برگ��زاري همايش ها در 

استان ها به حرف هاي يكديگر گوش بدهند. 
وي ب��ا اش��اره به تدوين برنامه شش��م توس��عه 
ادام��ه داد: با توجه به اينكه گفته ش��ده بخش هاي 
داش��ته  ش��ركت  كميس��يون ها  در  غيردولت��ي 
باش��ند و اظهارنظر كنند و اين ب��ار بيش از دفعات 
 گذش��ته حضور بخ��ش غيردولتي در اي��ن زمينه 

مشاهده مي شود. 
اگ��ر نظ��رات در پاي��ان كار تدوين اي��ن برنامه 
مورد توجه قرار نگيرد، نمي توان در س��اير عرصه ها 
حرف ه��ا را بطور جدي باور كرد. بنابراين بايد بطور 
جدي پيگير تدوين اين برنامه در دولت باشيم. سه 
اتاق در كنار يكديگر قرار گرفتند و مي توانند نظرات 

خود را براي اين احكام ارائه دهند. 

حضوردرستاداقتصادمقاومتي
عضو هيات رييس��ه اتاق تعاون ايران با اش��اره به 
تشكيل ستاد اقتصاد مقاومتي خواستار حضور جدي 
سه اتاق در اين ستاد شد. سيد محمد كريمي با بيان 
اينكه در ح��ال حاظر ركود اقتصادي بيداد مي كند و 
ش��رايط سختي داريم، تاكيد كرد: بايد تاكيدات مقام 
معظم رهبري در خصوص اقتص��اد مقاومتي به اجرا 
دربيايد. عزت جمهوري اسالمي به حضور واليت فقيه 
اس��ت كه اكنون در مقام معظم رهبري خالصه شده 

است و ما با حضور ايشان عزتمندتر مي شويم. 
كريمي با اش��اره به بحث ه��اي جدي مقام معظم 
رهب��ري در خص��وص اقتص��اد مقاومت��ي گفت: در 
اي��ن زمينه س��ه اتاق باي��د بيانيه يي ص��ادر و در آن 
خواس��ته هاي خود را ب��راي بخ��ش غيردولتي بيان 
مي كردند. روساي س��ه اتاق با رييس جمهور، رييس 

قوه قضاييه و رييس مجلس ديدار كنند. 
كريمي مباحث دايمي ش��دن دبيرخانه مشترك 
سه اتاق و همچنين تشكيل دبيرخانه استاني و حضور 

پررنگ غيردولتي ها را مورد تاكيد قرار داد. 
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