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خبرخبر

گروه صنعت و معدن- فروغ كريمى: يكى از اركان اصلى توسعه اقتصادى كشورها، توسعه و رشد 
كسب و كارهاى كوچك و متوسط است. صنايع كوچك و متوسط در ايران با اينكه نقش قابل توجهى 
را در ايجاد اشتغال پايدار و رونق اقتصادى مى تواند ايفا كند، اما از حمايت كمترى در كشور برخوردار 
است و نتوانسته آن طور كه بايد، جايگاه واقعى خود را در اقتصاد پيدا كند. يكى از مهم ترين داليل 
نامطلوب بودن وضعيت بنگاه هاى كوچك و متوسط در كشور، نبود ابزارها و بسترهاى مالى مناسب 
براى اين بنگاه ها است كه به اين منظور دولت ها در كشورهاى مختلف، صندوق هاى حمايتى را براى 
ضمانت از سرمايه گذارى در اين صنايع تشكيل داده اند. مقايسه صندوق هاى ضمانت SME ها در ايران 
با كشورهاى مختلف نشان مى دهد كه ايران سطح سرمايه بسيار پايين ترى را در اين صندوق ها نسبت 
به كشورهاى ديگر دارد. با اين حال از آنجا كه در سال جارى سياست دولت مبنى بر خروج صنايع 
كوچك و متوسط از ركود است، به اين منظور اخيرا سرمايه صندوق ضمانت سرمايه گذارى صنايع 
كوچك از سوى دولت افزايش يافته است. «دنياى اقتصاد» نيز در اين راستا با مديرعامل صندوق 
ضمانت سرمايه گذارى صنايع كوچك گفت و گويى داشته و جزئيات اين امر را مورد بررسى قرار داده 
است. على تعقلى، مشكالت صنايع كوچك در حوزه تامين مالى را در چهار بخش مى داند. به گفته وى، 
«دسترسى محدود اين بنگاه ها به منابع مالى»، «نرخ باالى تسهيالت»، «كمبود نقدينگى قابل توزيع» 

و «نداشتن وثيقه» عمده موانع تامين مالى بنگاه هاى كوچك در كشور است. 

در گفت وگو با مديرعامل 
صندوق ضمانت سرمايه گذارى صنايع كوچك بررسى شد

منبع جديد شارژ بنگاه ها
گسترش روابط ايران و روسيه 

در زمينه برق و انرژي 
پايگاه اطالع رسـاني وزارت نيرو: شركت هاي روسي تمايل دارند 
در زمينه احداث نيروگاه هاي حرارتي،  برقابي و احداث شبكه و نصب 

پست در بازار ايران فعاليت داشته باشند. 
ــترش روابط  ــيه بر گس ــا وزير انرژي روس ــرو در ديدار ب وزير ني
ــرژي تاكيد كرد.   ــيه در زمينه هاي برق و ان اقتصادي ايران و روس
حميد چيت چيان در ديدار با «الكساندر نوواك» وزير انرژي روسيه 
با بيان اين مطلب كه روابط اقتصادي ايران و روسيه در زمينه هاي 
برق و انرژي در حال گسترش و تقويت است، اظهار كرد: شركت هاي 
ــي تمايل دارند در زمينه احداث نيروگاه هاي حرارتي،  برقابي  روس
ــت در بازار ايران فعاليت داشته باشند.  و احداث شبكه و نصب پس
ــي در زمينه همكاري هاي برقي با  چيت چيان با بيان اينكه توافقات
روسيه انجام شده است، افزود: از شركت هاي روسي براى همكاري 
در احداث نيروگاه هاي حرارتي، برقابي،  مشاركت در خطوط انتقال و 
ساخت ايستگاه هاي برق با سرمايه گذاري روسيه، استقبال و حمايت 
مي كنيم. وي با اشاره به اتصال شبكه برق ايران، روسيه و آذربايجان 
ــنهاد كرد: براي سنكرون  كه از مدت ها قبل راكد مانده است، پيش
كردن شبكه مذكور يك شركت مشاور كه هزينه آن توسط دو كشور 
به صورت 50 درصدي پرداخت شده، انتخاب شود تا بتواند در مدت 
زمان 6 ماه، ضمن بررسي موانع موجود نسبت به مرتفع كردن آنها 
اقدام كند. وزير نيرو با بيان اينكه شركت مشاور بررسي خواهد كرد 
كه آيا سنكرون شبكه ها مفيد خواهد بود يا خير و چه كشورهايي 
مي توانند در اين محور قرار گيرند، افزود: بعد از پاسخ شركت مشاور، 
ــد و ضمن پرداخت هزينه هاي  كميته مشتركي تشكيل خواهد ش
الزم به صورت مشترك، تصميمات الزم نيز اتخاذ خواهد شد.  وي با 
بيان اينكه شبكه برق  ايران با 7 كشور همسايه از جمله ارمنستان، 
ــنكرون است، افزود:  ــتان و پاكستان س آذربايجان، تركيه، افغانس
ــبكه برق عراق و بخشي از  ــت اجرا است كه به ش مطالعاتي در دس
تركيه نيز متصل شويم. در اين ديدار «الكساندر نوواك» وزير انرژي 
روسيه نيز با بيان عالقه مندي شركت هاي روسي جهت حضور در 
ــاخت نيروگاه و احداث شبكه  بازار ايران به منظور همكاري در س
ــدن تحريم ها مشكالت  ــته ش و خطوط انتقال برق گفت: با برداش
تسهيل شده و روسيه مي تواند بسياري از پروژه هاي برقي ايران را 
فاينانس كند. نوواك ضمن موافقت با پيشنهاد وزير نيرو در خصوص 
انتخاب شركت مشاور براي بررسي موانع مربوط به سنكرون شبكه 
برق ايران، روسيه و آذربايجان، اظهار اميدواري كرد: هرچه سريع تر 
ــكالت مربوط به راكد ماندن اين پروژه مرتفع شده و به نتيجه  مش

مطلوب نزديك شود.

پرمصرف ترين لحظه برقى مهرماه 94 
ــى لحظات پرمصرف برقى مهرماه نشان  خبرگزارى تسنيم: بررس
مى دهد كه در طول هفتمين ماه سال هنوز رد پاى پيك روزانه مصرف 
برق ديده مى شود، اما پيك شبانه بر پيك روزانه پيشى گرفته و اغلب 
ــى از استفاده از  قريب به اتفاق پيك هاى لحظه اى مصرف برق ناش

وسايل برقى در ساعات ابتدايى شب است. 
ــبانه روز  ــتين ماه پاييز، دو نوع پيك مصرف برق طى ش در نخس
داشتيم. يكى پيك روزانه كه بين ساعات 11 تا 15 به ثبت مى رسيد 
ــاعات 18 تا 22 ثبت مى شد. در اين  و ديگرى پيك شبانه كه بين س
ماه، بيشترين مقدار لحظه اى مصرف برق كشور در روز يازدهم مهرماه 
ــاعت 19 و 11 دقيقه به ميزان 40 هزار و 585 مگاوات به ثبت  در س
رسيد كه نشان مى دهد پرمصرف ترين لحظه برقى مهرماه نسبت به 
پرمصرف ترين لحظه برقى شهريور كه 46 هزار و 837 مگاوات بود، 

بيش از 5200 مگاوات كاهش داشته است.

رشد هزار درصدى بارش ها  در مرزهاى شرقى
ــا در مرزهاى  ــد 1000درصدى بارش ه خبرگزارى تسـنيم : رش
شرقى ايران در مهرماه نويدبخش سال آبى پربارشى براى تاالب ها 
ــت.  در يك ماه ابتدايى سال آبى  و دشت هاى تشنه شرق كشور اس
جديد (مهرماه 94) متوسط بارش ها در حوضه آبريز پترگان- خواف 
ــط بارش ها در حوضه هاى  ــيد. همچنين متوس به 2 ميلى متر رس
ــكيل در اين مدت به ترتيب 5  آبريز هامون- هيرمند و هامون- مش
ميلى متر و 24 ميلى متر بود. متوسط بارش ها در مجموع حوضه هاى 
ــرق ايران در 30 روز مهر به 11 ميلى متر رسيد، اين  آبريز مرزى ش
درحالى است كه در مهرماه سال گذشته متوسط بارش ها در مجموع 
اين حوضه هاى آبريز تنها يك ميلى متر بود. از اين  رو، رشد بارش ها 
در حوضه هاى آبريز مرزى شرق ايران در يك ماه ابتدايى سال آبى 
جديد در مقايسه با مدت مشابه سال گذشته رشدى 1000درصدى 

داشته است.

اعالم آمادگى سرمايه گذارى 15 ميليارد 
دالرى خارجى ها 

ايسنا: رئيس اتاق بازرگانى ايران با اعالم اينكه تاكنون 15 ميليارد 
دالر آمادگى سرمايه گذارى خارجى در كشور مطرح شده است، گفت: 
با اجرايى شدن برجام، اميد است فضاى كشور براى سرمايه گذارى به 
ويژه سرمايه گذارى خارجى فراهم شود.  محسن جالل پور در شوراى 
گفت وگوى دولت و بخش خصوصى با محوريت گردشگرى با اشاره 
به اينكه سال 1394 با يك شرايط ويژه و انتظار آغاز شد، ادامه داد: در 
اين مدت همه در اين فضا بودند كه دستاورد تفاهم به نتيجه برسد و 
تصميم گيرى شود و پس از آن مردم در شرايط انتظارى قرار گرفتند 
كه وضعيت به سمت بهتر شدن فضاى اقتصادى پيش خواهد رفت.   
جالل پور بيان كرد: دوره بين تصميم گيرى درباره برجام و اجرايى 
ــت، زيرا عمدتا افرادى  شدن آن براى اقتصاد دوره خوبى نبوده اس
كه در حوزه سرمايه گذارى، صادرات، توليد و مجموعه فعاليت هاى 
اقتصادى بودند با عدم پيش بينى وضعيت روبه رو شدند.  وى اظهار 
كرد: در هفت ماه امسال وضعيت اقتصاد كشور رونقى به خود نگرفت 
ــه ماه دوم كه هنوز آمار آن اعالم  و حتى صحبت از اين بود كه در س
ــيم.  رئيس اتاق بازرگانى ايران گفت:  نشده، رشد منفى داشته باش
عمده اين شرايط حاكى از اين بوده كه توليدكنندگان، صادركنندگان 
و واردكنندگان نمى توانستند تصميم گيرى كنند.  جالل پور گفت: در 
سه ماه دوم امسال رئيس جمهورى با توجه به شرايطى كه در سه ماه 
اول گذشته وجود داشت دستور داد كه تيمى براى تعيين تكليف و 
برنامه ريزى براى شش ماه دوم امسال تشكيل شود و در جلسات اين 

تيم جمع بندى شد كه بايد براى اجرايى كردن برجام اقدام شود. 
وى گفت: با اجرايى شدن برجام، اميد است كه فضاى كشور براى 
سرمايه گذارى به ويژه سرمايه گذارى خارجى فراهم شود.  رئيس اتاق 
بازرگانى ايران گفت: يك دوره تا حل مسائل در عرصه بين الملل داريم 
ــور  ــد حداكثر تالش صورت گيرد تا رونق را در كش و دراين دوره باي

داشته باشيم.

تخصيص 1000 ميليارد تومان يارانه 
به صنايع كوچك 

خبرگزارى تسنيم: معاون وزير و مديرعامل سازمان صنايع كوچك، 
ــه 200 ميليارد تومانى به  ــاره به اينكه موافقت نامه اعطاى ياران با اش
واحدهاى صنعتى امضا شده اما هنوز واگذار نشده است، اظهار كرد: به 
محض تخصيص اين منابع، بانك صنعت و معدن حدود 5 برابر اين منابع 
را در اختيار صنايع كوچك قرارمى دهد. سيدمحمدعلى سيد ابريشمى 
با بيان اينكه اميدواريم اين مبلغ هزارميليارد تومانى به واحدهايى كه قبال 
از طريق سازمان يا بانك صنعت و معدن معرفى شده اند قرار گيرد، افزود: 
دراستان هاى مختلف از طريق معاونت هاى صنايع كوچك اين تسهيالت 
در اختيار واحدهاى متقاضى قرار خواهد گرفت. معاون وزير صنعت اضافه 

كرد: درحال حاضر هنوز اين يارانه به مرحله واريز نرسيده است.

توليد 12 ميليون تن فوالد در 9 ماه 
خبرگزارى تسنيم : توليد فوالد ايران با رشد 1/4 درصدى در 9 ماه 

نخست سال جارى ميالدى به 12 ميليون و 231 هزار تن رسيد. 
انجمن جهانى آهن و فوالد در جديدترين گزارش خود اعالم كرد 
ــال جارى ميالدى به 1212  توليد فوالد جهان طى 9 ماه نخست س
ميليون تن رسيده است. توليد فوالد جهان در اين دوره نسبت به مدت 
مشابه سال قبل 2/4 درصد برابر با 30 ميليون تن كاهش داشته است. 
ــپتامبر 2014 بالغ بر 1242 ميليون تن فوالد  در ماه هاى ژانويه تا س
در جهان توليد شده بود. بر اساس اين گزارش با وجود كاهش جهانى 
توليد فوالد، توليد اين محصول در ايران طى 9 ماه نخست 2015 رشد 
ــت. ايران در مدت مشابه سال قبل 12/066  1/4 درصدى داشته اس
ميليون تن فوالد توليد كرده بود.  در رده بندى كشورهاى جهان، رتبه 
چهاردهم بزرگترين توليدكننده فوالد طى ماه هاى ژانويه تا سپتامبر 

امسال به ايران رسيده است. 

نيروگاه ها بدون سوخت نمى ما نند 
خبرگزارى فارس: معاون وزير نيرو در امور برق و انرژى با بيان اينكه 
ــووالن وزارت نفت  براى تامين برق زمستان، در نشست هايى با مس
پيش بينى هاى الزم براى تامين سوخت نيروگاه ها در پاييز و زمستان 
امسال شده است، گفت: براى تامين برق مطمئن و پايدار  همچنين 
تامين سوخت نيروگاه ها از اواسط شهريور جلساتى را با مقامات مسوول 
وزارت نفت برگزار كرده ايم و پيش بينى هاى الزم براى زمستان و پاييز 
ــنگ فالحتيان  با ذكر اين مطلب كه بر اساس  را انجام داده ايم. هوش
پيش بينى ها اگر امسال با سرماى زودرس مواجه باشيم؛ در مصرف گاز 
خانگى و ميزان تحويلى آن به نيروگاه ها تاثيرگذار خواهد بود، اظهار 
كرد: اگر اين موضوع تحقق پيدا كند گاز توليد شده در كشور به سمت 
مصرف در بخش هاى خانگى، اماكن مسكونى، تجارى و ادارى خواهد 
رفت و سهم گاز تحويلى به نيروگاه ها كاهش پيدا مى كند. فالحتيان 
ــش خانگى افزود: در  با تاكيد بر لزوم صرفه جويى مصرف گاز در بخ
فصل هاى پاييز و زمستان بخش خانگى از جهت تامين و تحويل گاز در 

اولويت وزارت نيرو و شركت ملى گاز ايران خواهد بود.

شرايط: 1- داراى تحصيالت مرتبط و مسلط به حوزه تخصصى كسب و كار
2- حداقل سن 40 و حداكثر 55 سال   3- حداقل 15 سال سابقه مرتبط

4- حداقل 10 سال سابقه مديريت عالى مرتبط  
5- مسلط به امور بازرگانى، بازاريابى و مناقصات

Email:jobrahnama2016@gmail.com
فكس: 021-88725412

استخـدام مـديرعـامل
در يك شركت معتبر در حوزه مخابرات
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 از ابتـداى امسـال متوليان صنعـت، تاكيد 
بسـيارى بر خارج كـردن بنگاه هـاى كوچك 
و متوسـط از ركود داشـتند. يكى از اقدامات 
صورت گرفتـه در اين زمينه، افزايش سـطح 
خدمات صندوق ضمانت سرمايه گذارى صنايع 
كوچك اسـت. لطفا جزئيات اين امر را توضيح 

دهيد.
صندوق ضمانت سرمايه گذارى صنايع كوچك از 
سال 1386 تا ابتداى شهريور 1394 تا سقف يك 
ميليارد تومان و حداكثر 70 تا 85 درصد تسهيالت 
اعطايى بانك ها و موسساتى را كه به توليدكنندگان 
ــهيالت مى دادند، ضمانت مى كرد. همزمان با  تس
هفته دولت در سال جارى، سقف ضمانت نامه فعال 
ــخاص حقيقى و حقوقى شاغل  صندوق براى اش
ــان و براى  ــه 6 ميليارد توم در صنايع كوچك، ب
ــه ميليارد تومان افزايش  هر ضمانت نامه نيز تا س
ــز در قانون بودجه  پيدا كرد.  25 ميليارد دالر ني
ــده و فرآيند پرداخت آن در بانك  94 تصويب ش
مركزى در حال انجام است كه به سرمايه صندوق 
ــات صندوق  ــود. عالوه براين، خدم اضافه مى ش
ضمانت نيز از يك خدمت به بيش از 10 خدمت در 
ــك اعتبارى صنايع كوچك  راستاى پذيرش ريس
ــت. به طور كل صندوق ضمانت  افزايش يافته اس
ــرمايه گذارى صنايع كوچك، اين صنايع را در  س
4 حوزه خريد، فروش، سرمايه گذارى و پيمانكارى 
تضمين مى كند. در حوزه خريد توليدكننده صنايع 
كوچك مى تواند بدون پرداخت پول، به خريد مواد 
ــين آالت، خدمات و... بپردازد و پس از  اوليه، ماش
چند ماه بدهى خود را به فروشنده پرداخت كند. 
در اين زمينه صندوق تضمين مى كند در صورتى 
ــت بدهى خود را در موعد  كه توليدكننده نتوانس
مقرر تسويه كند، ديون مربوط را بپردازد. در واقع 
ــه و توليد در صنايع كوچك  رونق تامين مواد اولي
ــود. در حوزه  ــق نقدينگى ايجاد مى ش بدون تزري
ــول توليدكننده  ــت پ فروش نيز صندوق بازگش
ــوم كه خريداران  را تضمين مى كند؛ به اين مفه
ــط صندوق اعتبارسنجى  از صنايع كوچك توس
ــبه حد اعتبارى فرآيند  مى شوند و پس از محاس
فروش از صنايع كوچك به خريدار تضمين مى شود 
ــات صنايع كوچك به صفر  و نگرانى وصول مطالب
ــد. عدم وصول مطالبات صنايع كوچك از  مى رس
ــان است.  ــكالت كليدى ش خريداران يكى از مش
ضمن اينكه اگر با ارائه مستندات الزم بانك عامل 
ــناد مربوطه را تنزيل و نقدينگى را در اختيار  اس
ــد صندوق  ــنده (صنايع كوچك) قرار ده فروش
ــناد را  ــد دين موصوف اس ــهيل در خري براى تس
بيمه مى كند. به عبارت دقيق تر تضمين معامالت 
اعتبارى راهكارى براى خروج از ركود در شرايط 
كمبود نقدينگى است. در حوزه سرمايه گذارى نيز 
صندوق تسهيالت اعطايى توسط بانك و اشخاص 
حقيقى و حقوقى سرمايه گذار در صنايع كوچك را 
تضمين مى كند. ضمن اينكه صندوق آمادگى دارد 
اوراق بدهى و تنوع صكوك مختلف منتشره براى 

صنايع كوچك را تضمين كند. در حوزه پيمانكارى 
ــركت در مناقصه و  نيز تنوع ضمانت نامه هاى ش
ــور  ــن انجام و پيش پرداخت و كس مزايده و حس
ــا 50 درصد تخفيف در كارمزد  وجه الضمان نيز ب
و 50 درصد تخفيف در وجوه توديعى به طور ويژه 
براى صنايع كوچك ارائه مى شود. از سوى ديگر، 
 صندوق براى تمامى ريسك هاى اعتبارى و تامين 
مالى صنايع كوچك راهكار پيش بينى كرده است. 
ــدگان صندوق  ــدوق مراجعه به نماين توصيه صن
ــركت شهرك هاى  در معاونت صنايع كوچك ش
ــاوره و اخذ حد اعتبارى  صنعتى استان براى مش
است. اصوال ريسك هاى اعتبارى توسط بيمه هاى 
ــود و صندوق در اين  تجارى پوشش داده نمى ش

زمينه رقيبى ندارد. 
 در حال حاضر چند درصد بنگاه هاى كوچك 

در كشور در تعطيلى به سر مى برند؟ 
بهتر است اين سوال را اين گونه مطرح كرد كه 
چند درصد از بنگاه هاى كوچك در حال فعاليت 
هستند؟ بر اين اساس در حال حاضر، بيش از 83 
ــتند و حداقل  درصد بنگاه ها در حال فعاليت هس
ــش از 50 درصد در  ــا با ظرفيت بي 50 درصد آنه

حال كار هستند. 
 مقايسه اى از صندوق ضمانت سرمايه گذارى 
صنايع كوچك با صندوق هاى مشابه در دنيا را 

ارائه دهيد؟
ــش از 2250 صندوق  ــور دنيا بي در 100 كش
ــن صندوق هاى  ــود دارد. وظيفه اي ــت وج ضمان
ضمانت، پذيرش ريسك اعتبارى توليدكنندگان 
ــورهاى پيشرفته با  ــت. در كش كاال و خدمات اس
ــبت به كشورهاى  ــكالت اعتبارى نس اينكه مش
ــت، اما پذيرش ريسك  ــعه كمتر اس در حال توس
ــترده تر و عميق تر مخصوصا  اعتبارى به طور گس
ــرايط بحران مالى پيگيرى مى شود. به طور  در ش
ــع كوچك در  ــرمايه صندوق هاى صناي مثال س
آمريكا 6هزار ميليون دالر، فرانسه 12هزار ميليون 
دالر، كره جنوبى 4هزار ميليون دالر، اسپانيا 800 
ميليون دالر، تركيه 590 ميليون دالر و ايران 10 
ميليون دالر است. البته سرمايه صندوق ضمانت 
ــاس مصوبه دولت 25  سرمايه گذارى ايران بر اس
ــت. به طور كل  ــون دالر افزايش خواهد ياف ميلي
دليل به وجود آمدن اين گونه صندوق ها اهميت 
صنايع كوچك به موجب اثربخشى شان در ايجاد 
ــرمايه گذارى كم است. در  اشتغال، با هزينه و س
اكثر كشورهاى پيشرفته، بيش از 90 درصد تعداد 
بنگاه ها متعلق به صنايع كوچك است. ايران نيز به 
منظور برون رفت از بيكارى راهى جز فعال كردن و 
ايجاد واحدها و بنگاه هاى كوچك ندارد. براى اينكه 
ــد، نيازمند تخصيص  ــا به وجود بياين اين بنگاه ه
ــتيم. در كشورهاى  ــرمايه گذارى هس اعتبار و س
ــعه يافته به رغم اينكه نرخ بيكاريشان كمتر  توس
ــت، اما به اين موضوع توجه و اهميت بيشترى  اس
را معطوف مى كنند. بر اين اساس، يكى از نقاطى 
كه مى تواند به توسعه صنايع كوچك كمك كند 

نيز صندوق هاى حمايتى از صنايع كوچك است. 
ــاس آمار منتشره اكنون  بايد توجه شود كه بر اس
2/7 ميليون فرد فعال بيكار داريم و عالوه بر آن 4 
ميليون دانشجو داريم كه به اين بازار در سال هاى 
آينده اضافه مى شوند و دولت بايد براى اين خيل 
ــن اينكه در حال  ــكاران برنامه ريزى كند. ضم بي
ــى فقط يك فرد  ــر 3/6 نفر ايران حاضر به ازاى ه
ــاغل داريم كه آمار نگران كننده اى است؛  فعال ش
ــت كه تعريف شغل بسيار سهل  اين در حالى اس

منظور شده است.
 در حال حاضر صنايع كوچك در كشور به طور 

كلى با چه مشكالتى همراه هستند؟ 
صنايع كوچك در چند طيف با مشكالت دست 
و پنجه نرم مى كنند. يكى از اين مشكالت ناتوانى 
ــب و كار يا موانع و مشكالت  در ايجاد محيط كس
ــى هاى ادارى  اداراى در اخذ مجوز ها و بوروكراس
ــطح حاكميت بايد به حل  ــت كه عمدتا در س اس
آن پرداخته شود؛ مشكل بعدى نيز نبود اطالعات 
مدون و اثربخش در حوزه توليد و تجارت صنايع 
ــت. متولى صنعتى اطالعات دقيق و  كوچك اس
منسجم و كامل از منابع خريد و محل هاى فروش 
ــدارد و براى حل  ــتفاده ن و فناورى هاى مورداس
ــاوره اى رايگان به  اين معضل نيز شبكه هاى مش
ــترده و مكفى وجود ندارد. به طور كلى  طور گس
مى توان گفت تا به حال در حوزه هاى سخت افزار 
ــيار خوب و مناسب عمل  براى صنايع كوچك بس
ــده، اما در حوزه نرم افزار همچنان با مشكالت  ش
ــتيم؛ به طورى كه در اين حوزه  زيادى همراه هس
نياز به افراد متخصص و با تجربه احساس مى شود 
تا فضاى مناسب براى صنايع كوچك هر چه زودتر 
ــكل بعدى صنايع كوچك، مشكل  مهيا شود. مش
تامين مالى است. در حال حاضر چه صنايع كوچك 
و چه صنايع بزرگ در كشور در ارتباط با دسترسى 
به منابع مالى، نرخ تامين مالى، تامين اعتبار الزم و 
وصول مطالباتشان با چالش جدى مواجه هستند؛ 
ــع بزرگى وصل  ــع كوچك به مناب اما چون صناي
نيستند و كمترين تلنگرى آنها را نابود مى كند، با 
چالش بيشترى نسبت به بنگاه هاى بزرگ مواجه 
ــش نه تنها  ــتند. از اين رو براى حل اين چال هس
ــا صندوق هاى ضمانت  در ايران بلكه در تمام دني
ــاالن صنايع كوچك  ــور دارند و از فع SME حض
حمايت مى كنند. طيف ديگر مشكالت اين صنايع، 
در حوزه بازار بوده كه ناشى از نوسانات متعدد در 
ــانات در  ــك واحد توليدى، نوس تصميم گيرى ي
قيمت ارز و مواد اوليه و ... است. در حوزه برند نيز 
اين صنايع با مشكل رو به رو بوده و در زمينه فروش 
نيز با خريدهاى انحصارى دچار مشكل مى شوند. 
البته عدم توسعه دانش مديريتى خود بنگاه ها از 
ــانى، مواد  ــش آنها در تامين نيروى انس جمله دان

ــادرات به  ــور در بازار و ص ــاورى و حض اوليه و فن
مشكالت شان بيشتر دامن مى زند. البته در همين 
ــب و كار كه در شهرك هاى  ــتا، در مراكز كس راس
ــت يارانه جا و  ــرار دارند، مناطقى (دول صنعتى ق
ــد) وجود دارد كه به  مكان آنها را پرداخت مى كن
ــاوره مى دهند؛ اما  ــاغالن صنايع كوچك مش ش
ــترش دهد تا خدمات  دولت بايد اين مراكز را گس
مشاوره اى را توسعه و برخى از آنها را رايگان انجام 
دهند كه بر اساس آن، با افزايش آگاهى واحدهاى 
ــش روى آنها نيز  صنعتى كوچك، چالش هاى پي
كمتر و از نابود شدن سرمايه هاى كشور جلوگيرى 

مى شود. 
 در حـوزه تامين مالـى، صنايـع كوچك چه 

مشكالتى دارند؟ 
ــكل عمده  ــا تامين مالى چهار مش در ارتباط ب
ــود دارد. از طرفى صنايع  ــك وج در صنايع كوچ
ــى محدود  ــان به منابع مال كوچك دسترسى ش
ــهيالت،  ــت و از طرفى ديگر با نرخ باالى تس اس
ــود. كمبود نقدينگى  توليد توجيه پذير نخواهد ب
ــتن وثيقه نزد توليدكنندگان  در بازار پول و نداش
را نيز مى توان از ديگر موانع تامين مالى در صنايع 

كوچك برشمرد. 
 داليل اين مشكالت را توضيح دهيد و بگوييد 
در اين خصوص چه راهكارهايى را پيشـنهاد 

مى كنيد.
ــور  ــن مالى در كش ــر نظام تامي در حال حاض
بانك محور بوده و به هر دليلى تامين مالى از طريق 
بازار سرمايه نتوانسته از مطلوبيت مناسبى برخوردار 
باشد، از اين رو بنگاه هاى بزرگ در بازار پول نقش 
پررنگى دارند و از آن جا كه برخى فعاالن بنگاه هاى 
بزرگ تعامالت گسترده اى با بانك ها (ازجمله رابطه 
سهامدارى) دارند، ريسك اعطاى تسهيالت به آنها 
نزد بانك ها كمتر است؛ همچنين چون بنگاه هاى 
بزرگ گردش پولى بيشترى دارند، دسترسى شان 
ــت و براى بانك ها از نظر  به منابع مالى بيشتر اس
تامين مالى از مطلوبيت باالترى برخوردار هستند؛ 
اين موضوع دسترسى بنگاه هاى كوچك و متوسط 
را نيز به منابع مالى كم مى كند. از طرفى اگر نگاهى 
ــهيالت پرداختى بانك ها به  ــبت مانده تس به نس
ــهيالت  بيندازيم،  ــه كل تس ــك و ب صنايع كوچ
متوجه مى شويم اين نرخ در بلژيك 65 درصد، در 
مجارستان 61 درصد، كره جنوبى 75 درصد، سوئد 
90 درصد و در تركيه 38 درصد است. در حالى كه 
اين رقم در ايران زير 10 درصد برآورد مى شود كه 
اين موضوع نشان مى دهد در ايران حجم بسيارى 
ــهيالت بانك ها در اختيار بنگاه هاى بزرگ  از تس
قرار دارد و صنايع كوچك سهم كمى از تسهيالت 

پرداختى بانك ها دارند. 
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