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 اولین نفری هس��تم که روزنامه شما رو می خونم 
جال��ب ب��ود متن » تندروه��ا مغلوب برجام ش��دند« 

خالصه و مفیییییید
 سلیمانی از آذربایجان شرقی:با سالم.  بعد از 
مدتهای مدید و چندین پیام گالیه آمیز باالخره روابط 
عمومی اداره راه و ش��هر س��ازی به خودشون زحمت 
دادن و جوابیه ای ارس��ال کرده اند. لیکن در مورد این 
جوابیه مطالبی هست که جهت تنویر افکار عمومی و 
خوانندگان فهیم روزنامه باید ذکر ش��ود. اوال:در مورد 
1000 میلی��ارد تومان که در قالب اوراق بدهی خزانه 
اس��المی ریالی تخصیص داده نش��ده و خودشون هم 
اظهار داش��ته اند که نهایی شده ولی پرداخت نشده و 
این مبلغ در حد پیگیری روی کاغذ بوده و روی کاغذ 
هم مانده و ریالی از این وجه پرداخت نش��ده اس��ت. 
دوما: در بند دوم فقط قید ش��ده که دولت پیش بینی 
مطالبات پیمانکاران را کرده و این مطلب بدان معنی 
اس��ت که این پیش بینی هنوز عملیاتی نشده و از این 
محل هم پرداختی نداش��ته ایم و دولت محترم فقط 
پیش بینی ک��رده و این پیش بین��ی رو اجرایی نکرده 
اس��ت. سوما: در بند سوم هم اظهار داشته اند " با این 
وصف پرداخت مطالبات که خواس��ته بحق آنها است 
با تنگناه��ای مالی دولت همواره ب��ا جدیت پیگیری 
می شود و تالش می ش��ود با پیشنهاد روشهای تامین 
مالی جدید از جمله انتش��ار اوراق بدهی و یا استفاده 
از اوراق بدهی خزانه اس��المی مطالب��ات پیمانکاران 
پرداخت شود" که این امر نشان دهنده ارائه پیشنهاد 
ب��وده تا مطالبات پرداخت ش��ود!!! ولی هنوز پرداخت 
نش��ده و فقط در حد پیشنهاد بوده تا از محل فروش 
اوراق این مطالبات پرداخت ش��ود!!! این بند هاي فوق 
نش��ان می دهد که برای پرداخت مطالبات پیمانکاران 
فقط راهکار پیشنهاد یا پیش بینی شده و این راهکارها 
هنوز به مرحله عملیاتی و اجرایی نرسیده و یک سوال 
از س��ازمان برنامه و وزارت محترم راه و شهرسازی: آیا 
این راهکارها و پیش بینی ها برای پیمانکاران آب و نان 
و کار می شود؟  آیا سال 93 و 94 که با بیکاری گسترده 
پیمانکاران گذشت و فصل کاری امسال هم تمام شد و 
آرام آرام عمر دولت یازدهم هم تمام می شود پس این 
پیش بینی ها و پرداخت مطالبات و رونق اقتصادی چه 
زمانی و در چه سالی اجرایی خواهد شد؟؟؟ با تشکر از 

روزنامه وزین آفتاب یزد
 خط��اب به آقای زنجانی؛ خود گویی خود خندی 

عجب مرد  هنرمندی !
 حجت ابن الحسن: اظهارات آقای یزدی حرف 
حس��اب است. شاید بشود تا نابودی رژیم آل سعود از 
اعزام ایرانیان به حج چه عمره و چه تمتع خودداری 

شود.
 از خبر گازرس��انی به اس��تان محروم سیستان و 
بلوچس��تان بی نهایت خوش��حال ش��دم امی��د که به 
س��رعت اقدام ش��ود و من تهرانی االصل از ش��ادی و 
محرومیت زدایی هموطنان سیستانی ام خوشنود شوم.
 آقای حس��ینیان مرید محمود احمدی نژاد بوده 

و هست.
 محمدرضا کریمی: با سالم.  نظر آیت اهلل یزدی 

بسیار متین است. 
 م امی�دوار: با در نظ��ر گرفتن منافع ملی با دنیا 

تعامل کنیم. 
 در مورد بابک زنجانی  شما دست پیش رو گرفتید 
که پس نیفتید. ش��ما نمی توانی��د  داعیه دار دفاع از 

حقوق مردم باشید.
 در م��ورد تغیی��ر قیمت نان خالص��ه یعنی هیچ 
برنامه ای نداریم و نمی دانیم باید چی کار کنیم. دوباره 

روش سعی و خطا.
 گارد ریل هاي امروزی به گونه ای طراحی می شوند 
که هرگ��ز وارد خودرو نش��وند،  تکنول��وژی ما برای  

40سال پیش است. 
 محم�دی: ش��ما در حدی نیس��تید ک��ه درباره 
آی��ت اهلل مصباح اینگون��ه حرف بزنید او فیلس��وف و 
نظریه پردازی بزرگ اس��ت و ه��وای نفس ندارد برای 
خودش دیدگاه هایی دارد که مش��خص و معلوم است، 

این گونه حرف نزنید. 
 جوانرودی: با س��الم. خب این حق شماست در 
موضوعات��ی که ب��ه نظرتان!! مهم می آی��د قلم بزنید. 
ولی اگر به قیامت اعتقاد داش��ته باشید باید بدانید که 

جوابگو هستید.
 خدا این ملک وملت را از شر نادانان محفوظ دارد. 
از آق��ای روحان��ی و تیم دیپلماس��ی اش متش��کرم.  
درس��ته سیاس��ت های اقتصادی دول��ت و وزارت راه 
باعث ادامه بیکاری ما پیمانکاران از س��ال 88 ش��ده 
اس��ت و سیاستهای رونق اقتصادی و رونق پروژه هاي 
عمران��ی و کاهش بی��کاری دول��ت رو اصال مطلوب 
نیس��ت و همه اش در حد ش��عاره ولی دولت محترم 
با این توافق هس��ته ای برای آین��ده ایران کاری کرد 
کارستان  و نتایج این توافق در سال های آینده ایران 
رو از نظر اقتصادی بس��یار قدرتمند تر از زمان فعلی 

خواهد کرد. 
ضمنا یکی از اش��تباهات بزرگ مجلس و دولت قبل 
 ادغام ای��ن دو وزارتخانه بود که به ش��دت از کارایی 
هر دو وزارتخانه کاست. بیشتر مشکالتی که از دولت 
قبل ب��ه این وزارتخانه به ارث رس��یده بود همچنان 
الینحل مانده و گذشت زمان آن پیچیده تر هم کرده 

است.
پیام هاي مردمی در صفحات15-6-3-2
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روي خط آفتاب

آفتاب یزد- علي اکبر س�میعي: اقتصاد کشور شرایط 
آرامي دارد؛ البته اگر این آرامش را با بحران ها و شوك هاي 
متعدد اقتصادي در دولت گذشته مقایسه کنیم در می یابیم 
که دولت یازدهم با کنترل تورم ثبات را به اقتصاد بازگردانده 
اما رونق اقتصادي هنوز ملموس نشده است.براي شکوفایي 
تولید و تحرك بخشي به اقتصاد مولد،  واحدهاي صنعتي 
و تولیدي و به ویژه صنایع کوچک نیاز به تامین س��رمایه 
در گردش دارند. صندوق ضمانت س��رمایه گذاري صنایع 
کوچک مجموعه اي است که خدمات قابل توجه اعتباري 
به صنعتگران ارائه می دهد اما بسیاري از فعاالن صنعتي از 
خدمات این صندوق آگاهي ندارند. آفتاب یزد در گفتگو با 
مهندس علي تعقلي رئیس ضمانت سرمایه گذاري صنایع 
کوچک به بررس��ي و واکاوي مش��کالت صنایع و خدمات 
متنوع این صندوق براي صنعتگران پرداخته است.مشروح 
گفتگ��وي آفتاب ی��زد با مهندس علي تعقل��ي را در ادامه 

می خوانید:

خيلي از فعاالن صنعتي بزرگترين مشكل خود را 
كمبود سرمايه در گردش می دانند. به نظر شما آيا 
واقعا عمده ترين مشكل ما سرمايه در گردش است؟ 
آيا مش�كالتي نظير مديريت ضعي�ف،  بازاريابي 

نامناسب و بهره وري پايين به اندازه سرمايه در گردش اهميت ندارد؟
سوال خیلي خوبي را مطرح کردید.  براي پاسخ به سوال شما می خواهم موضوع 
سرمایه در گردش را واکاوي کنم و بگویم که سهم این موضوع و سایر عوامل در 
مش��کالت صنایع چه میزان است. واقعیت این است که بحث سرمایه در گردش 
نقش چشمگیري در مشکالت صنایع دارد. در نظرسنجي ای که از فعاالن واحدهاي 
صنعتي انجام ش��ده بیش از 70 درصد،  مش��کالت خودشان را بحث سرمایه در 
گردش اعالم کرده اند. با تامین س��رمایه براي مدتي می ش��ود حتي واحدي که 
بهره وري کمي دارد یا مدیریت ضعیفي دارد و یا دچار رکود است به تولید ادامه 
دهد. ولي مدت این موضوع،  کوتاه است چون که به زودي سررسید و موعد مقرر 
برگشت این پول فرا می رسد حال آنکه فروش چنداني براي آن واحد صنعتي اتفاق 
نیفتاده است  ولي اگر بخواهیم ببینیم که چرا سرمایه در گردش یک معضل است 
باید گفت که چندین عامل در این خصوص مطرح است. اولین عامل این است که 
ما به منابع مالي خارجي نسبت به سنوات گذشته دسترسي کمتري داشته ایم. 
خب ما در گذشته تامین مالي به صورت نقدي و اعتباري داشتیم. اعتباري یعني 
اینکه ما کاالهایمان را به صورت مدت دار می خریدیم و مسیر ال.  سي هم فراهم 
بود.  حال با توجه به اینکه در سالهاي گذشته دسترسي به این خریدهاي اعتباري 
محدود بود باید به س��مت خریدهاي نقدي می رفتیم و به همین دلیل صاحبان 
واحدهاي تولیدي به وجوه نقد یا س��رمایه در گردش نیاز داش��تند. یکي دیگر از 
این عوامل،  عدم افزایش نرخ ارز و ثابت بودن آن از سال 80 و افزایش یکباره آن 
در سال 91 بود که تمام محاسبات فعاالن اقتصادي را بر هم ریخت.  من مخالف 
عدم افزایش نرخ ارز نیستم اما معتقدم که در سالهاي گذشته به دلیل درآمدهاي 
باالي نفتي قیمت ارز ثابت نگه داشته شده بود.  علت دیگر،  عدم پرداخت بدهي 
دولت به شبکه بانکي بود. اینکه دولت به عنوان بنگاه اقتصادي حصول درآمدي 
نداش��ته که این بدهي ها را پرداخت کند خودش قابل بحث است. البته در دولت 
فعلي و در قانون رفع موانع تولیدي – در بندهاي 1 تا 6 آن – تا حدي این موضوع 
مرتفع شده است. از طرف دیگر،  به هر حال ما دچار رکود هستیم. وقتي که رکود 
اتفاق می افتد دوره بازگشت سرمایه در گردش طوالني تر می شود بنابراین وجوهي 
 ک��ه از منابع بانکي گرفته ش��ده به زودي بر نمی گ��ردد و یا با تاخیر برمي گردد.
لذا بانک پولي ندارد که براي تسهیالت بدهد. این مجموعه عواملي بود که در کمبود 
س��رمایه در گردش به ویژه در 5 سال اخیر و با شروع تحریم ها مطرح بوده است. 
براي فائق آمدن بر این مشکالت،  مسیرهاي مختلفي وجود دارد که بخشي از آنها 
را دولت پیش بینی کرده است ولي اگر ما بخواهیم از سطح کالن نگاه نکرده و از 
سطح پایین نگاه بکنیم باید بگوییم که اگر ما بهره وري واحد تولیدي را در گردش 
پول افزایش دهیم، فروش خود را با دقت بیشتري انجام دهیم،  فروش اعتباري را 
گسترش بیشتري دهیم و محصوالت با بهره وري بیشتري انتخاب کنیم،  قطعا در 

رونق تولید موثر خواهد بود.

نقش آموزش را براي رسيدن به اين اهدافي كه بيان كرديد چقدر مهم 
می دانيد؟

آموزش خیلي موثر است.  سازمان صنایع کوچک یارانه زیادي را براي آموزش قرار 
داده اس��ت؛ آموزش در خرید مواد،  در بیمه،  در امور حقوقي،  در قانون کار و.... 
خیلي از تولیدکنندگان با قوانین آشنایي ندارند. این افراد با قوانیني که می توانند 
از مزایاي آن بهره مند ش��وند،  آش��نا نیستند و حتي اطالعي از مسایل سلبي و 
محدود کننده هم ندارند. به طور کلي آموزش در امور بازرگاني در اسناد تجاري،  
در امکاناتي که مثل همین صندوق ضمانت سرمایه گذاري صنایع کوچک وجود 

دارد و... خیلي موثر است.

اتفاقا سوال بعدي من در همين باره است.خيلي از توليدكنندگان نسبت 
ب�ه امكانات،  تس�هيالت و خدم�ات صندوق ضمانت س�رمايه گذاري 
صنايع كوچك آگاهي ندارند. فكر می كنيد دليل اين مسئله و راه عالج 

آن چيست؟
ما اقداماتي در این خصوص انجام داده ایم که البته کافي نیست و باید بیشتر شوند. 
ما با س��ازمان صنعت،  معدن و تجارت استانها شرکت هاي شهرك هاي صنعتي 
اس��تانها و با اتاق بازرگاني،  اصناف و تعاون،  با رس��انه ها و با معاون برنامه ریزي 
 اس��تانها ارتباط برق��رار کرده ایم و خدمات صندوق را ب��ه آنها معرفي کرده ایم. 
با بانک هاي اس��تانها هم این ارتباط را برقرار کرده ایم. براي تمامي  شهرك هاي 
صنعتي استانها هم استند و کاتالوگ ارسال کرده ایم. ولي واقعیت این است که 
م��ا بیش از 80 هزار واحد صنعتي کوچک در کش��ور داری��م که به بهره برداري 
رس��یده اند. بیش از 3 میلیون صنف تولیدي داریم که بخشي از آنها از مشتریان 
صندوق می توانند باشند. چون نیمي از این 80 هزار واحد صنعتي در شهرك هاي 
صنعتي مس��تقر هس��تند به تمامي فعاالن صنعتي خدمات صندوق را در قالب 

ارسال پیامک معرفي کرده ایم.

اگر بخواهيد عملكرد خود را از زمان تصدي رياست صندوق تشريح 
كنيد به چه مواردي اشاره خواهيد كرد و مهمترين دستاوردهاي خود 

را در چه حوزه هايي می دانيد؟
یک س��ري از اقدامات ما تغییر در قوانیني بود که باید انجام می ش��د. یک سري 
اقدامات ما در حد دولت بوده و یک سري دیگر در حد وزارتخانه و مجمع و بخشي 

هم در حد هیئت مدیره و مدیران است. در خصوص قوانین باید گفت که ما 5 مورد 
قانون را که در فعالیت صندوق موثر بود با کمک وزارتخانه هاي ذیربط به تصویب 
رساندیم.  یک مورد محدودیت هایي بود که بعضي از مفاد قانون محاسبات براي 
فعالیت هاي صندوق به وجود آورده بود که این موارد برطرف شد. دومین قانوني 
که در مجلس شوراي اسالمي تصویب شد این بود که طبق بند»ل« ماده 28 قانون 
بخشي از مقررات مالي دولت،  وجوه اداره شده را که به بانک ها تخصیص می یافت 
به صندوق هایي مهم که طبق قانون تاسیس می شوند قابلیت اعطا خواهد داشت. 
بنابراین صنایع کوچک هم از این تسهیالت بهره مند خواهند شد. سومین قانوني 
که موثر بود این است که مشتریان صندوق از مالیات بر ارزش افزوده معاف شدند 
یعني 9 درصد کاهش قیمت داشتند. چهارمین قانون هم این بود که سود دریافتي 
وجوه��ي که تولیدکنندگان نزد ما براي ضمانت می گذارند به عنوان هزینه قابل 
قبول مالیاتي برایشان منظور شد. مورد دیگر هم این است که با تصویب هیئت 
دولت قرار اس��ت ضمانت نامه صندوق در آیین نامه تضامین معامالت دولتي به 
مثابه ضمانت نامه بانکي و قابل قبول درج گردد.ضمن اینکه به موجب قانون رفع 
موانع تولید هم تجمیع صندوق ها مورد تصویب قرار گرفت. در خصوص اقداماتي 
هم که در مجمع صندوق مورد تصویب قرار گرفت باید گفت که ما موفق شدیم که 
صندوق را از واگذاري به بخش خصوصي خارج کنیم. خب این یکي از معضالتي 
بود که تولید کنندگان ما با آن مواجه بودند چون بخش خصوصي این خدماتي که 
ما ارائه می دهیم را ارائه  نمی دهد. ما در سال 94 از واگذاري به بخش خصوصي 
خارج شدیم. در مجمع ما قبال یک محصول ارائه می دادیم و آن محصول، همان 
ضمانت کردن تسهیالت بانکي اعطایي صنایع کوچک نزد بانک ها و موسسات مالي 
و اعتباري بود. این کارکرد صندوق تا شهریور 94 بود. با پیگیري هایي که کردیم 
مجمع مصوب کرد که ما 12خدمت دیگر را که خدمت هاي اعتباري هس��تند را 
به مجموعه خدمات صندوق اضافه کنیم، همچنین مجمع مصوب کرد که براي 
افراد حقیقي و حقوقي تا سقف 6 میلیارد تومان تعهدات بازداشته باشیم و سقف 
ضمانت ها را از سقف یک میلیارد تومان به 3 میلیارد تومان افزایش دادیم. اقداماتي 
هم در حوزه مدیریتي براي تس��هیل امور متقاضیان انجام شد. ما بررسي کردیم 
که چه کار کنیم که متقاضیان ما به تهران مراجعه  نکنند و صدور ضمانت نامه 
آنها تسهیل شود. براي همین منظور، دفاتر نمایندگي هاي خود دایر و اختیارات 
خود را به آنها تفویض کردیم. بنابراین تمام کارها در استانها انجام می شود و فقط 
امور مربوط به امضاي نهایي در تهران انجام می ش��ود. ما در 6 اس��تان کارگزاري 
تاسیس کردیم تا مشتریان مورد نظر را براي ما بیاورد. از طرف دیگر راهکارهاي 
اجرایي آن 12 خدمتي که بیان کردم را به س��رعت انجام دادیم و از شهریور 94 

این 12خدمت اجرایي شده است.  خاصیت صنایع کوچک 
اشتغالزایي است.  یعني با حجم کم سرمایه گذاري اشتغال 
ایجاد می شود. پس یکي از خدمات ما تسهیل گري در امر 
اشتغال است. در 6 ماهه نخست امسال بیش از 330میلیارد 
تومان مصوبه داش��تیم که بخش عمده اي از آنها از همین 
خدمات جدید ماس��ت و بیش از 30 میلیارد تومان صدور 
ضمانت نامه داش��ته ایم که تغییر شگرفي را در مقایسه با 
سالهاي گذشته در حوزه خدمت گذاري به صنایع کوچک 

ایجاد کرده است.

ميزان سرمايه صندوق چقدر است؟
میزان س��رمایه صندوق 50 میلیارد تومان است. البته در 
قانون بودجه 94 مصوب شد که 25 میلیون دالر هم به این 

سرمایه اضافه شود.

فكر می كنيد كه اين س�رمايه صندوق متناسب با 
تعهدات آن باشد؟

قطعا همین طور اس��ت. االن ش��اخص کفایت سرمایه ما 
17درصد است. یعني شاخص کفایت سرمایه ما از خیلي از 
بانک هاي کشور هم باالتر است بنابراین ما هنوز می توانیم 
به تعهدات خ��ود در صندوق اضاف��ه کنیم. همچنین ما 
یک س��ري ذخایري داریم که عالوه بر س��رمایه ماست. معموال ما به نسبت یک 
به 10 ایجاد تعه��دات می کنیم یعني تا 500 میلیارد تومان می توانیم تعهدات 

را افزایش دهیم.

ب�ه 12 خدم�ت جديد صن�دوق اش�اره كردي�د.  يكي از اي�ن خدمات،  
ضمانت نامه خريد مواد اوليه و ماشين آالت است. با توجه به اينكه 
يكي از مش�كالت اصل�ي صنايع ما خريد مواد اوليه و ماش�ين آالت 
است فكر می كنيد كه اين خدمت جديد تا چه ميزان براي صنعتگران 

مفيد خواهد بود؟
ما وقتي در س��ال 93 و 94 دیدیم که منابع ما براي تامین س��رمایه کم ش��ده 
آمدی��م این خدم��ت را طراحي کردیم.به عبارت دیگر ما خری��د اعتباري را در 
جامعه صنعتي خودمان ترویج کردیم. مثال فردي که می خواهد ماده اولیه بخرد 
بدون مراجعه به بانک یا سرمایه گذار کافي است تا با بهره گیري از این خدمت،  
فروشنده مورد نظر را به صندوق معرفي کرده و یا صندوق چنین فروشنده اي را 
ب��ه فرد خریدار معرفي می کند. خرید به صورت مدت دار خواهد بود و صندوق 
این خرید را براي خریدار تضمین می کند در این صورت فروشندگاني که دچار 
رکود هم هستند مطمئن می شوند که می توانند کاالهایشان را به فروش برسانند 
و برگشت پول هم توسط صندوق تضمین شده است. ما براي این نوع خریدها 
ضمانت نامه اعتبار خریدار صادر می کنیم تا با اس��تفاده از آن کاال،  خدمت و یا 
ماشین آالت را خریداري کند. خریدار هم به این صورت است که 10درصد پیش 
ما وجه نقد به عنوان وثیقه می گذارد و مابقي آن را ما اعتبارسنجي می کنیم و 
س��ایر وثایق را از او اخذ می کنیم. به طور متوس��ط یک درصد کارمزد در طول 
یک سال از خریدار می گیریم  البته فکر  نمی کنم که این خدمت در هیچ بانکي 

ارائه شود.

آيا اطالع رس�اني دقيق�ي درباره اين خدمات ب�راي صاحبان صنايع 
كوچك صورت گرفته است؟

 درس��ت می گویید. ما هنوز همکارانمان را به این درجه از آگاهي نرس��انده ایم.  
به عنوان مثال ما 4 هزار معدن فعال در سراس��ر کش��ور داریم. این معادل در 
فروش ماده اولیه ش��ان به صنایع کوچک دچار مش��کل هس��تند چون دچار 
رکود هس��تند.ما با فروش��ندگان ارتباط برقرار کرده ایم و به آنها گفته ایم که 
صنایع کوچک می توانند خرید مدت دار از شما انجام دهند. به همه اتحادیه ها 
و انجمن هاي صنفي هم این خدمات را معرفي کرده ایم. ما با اس��تقبال ش��مار 
زیادي از متقاضیان قرار گرفته ایم که اصال نیروي انساني هم براي آن پیش بینی 
نکرده بودیم چون محدودیت قانوني جذب نیرو داریم. ما هر جایي که با صاحبان 
به صورت حضوري صحبت کردیم توانستیم آنها را متقاضي تسهیالت صندوق 
کنیم. ما کارشناسان خود را به استانها می فرستیم تا براي صنعتگران خدمات 
خود را معرفي کنیم. حتي خیلي از مدیران ما هم از این خدمات آگاه نیستند 

که ما باید آنها را آگاه کنیم.

حتي بسياري از فعاالن صنعتي شناختي از خود شما به عنوان رئيس 
صندوق ندارند؟

من همواره برنامه هاي استاني را ترتیب می دهم و براي تمام صنعتگران که دعوت 
می کنیم تا خدمات خود را تشریح کنیم.مثالي برایتان می زنم ما در شهرك هاي 
صنعتي عباس آباد که 1300 واحد صنعتي دارد به تمامي این واحدها نامه مکتوب 
به همراه کاتالوگ ارسال کرده ایم و اگر بتوانیم از این تجربه جواب بگیریم حتما 

این تجربه را در کل کشور گسترش می دهیم.

آمارهاي زيادي از ظرفيت هاي بالاس�تفاده و خالي در صنايع كشور 
اعالم ش�ده است. به نظر شما بايد از چه راهكارهايي استفاده كرد تا 

اين ظرفيت ها خالي نماند؟
م��ن هر تولید کننده اي که مراجعه می کند و می گوید می خواهد واحد صنعتي 
احداث کند را متقاعد می کنم که واحد صنعتي آماده را خریداري کند. ما باید به 
افراد متمایل به سرمایه گذاري واحدهاي آماده قابل فروش یا اجاره را ارائه بدهیم.

خود بانک ها هم چون  نمی توانند خودشان کار تولیدي کنند. صالح هم نیست این 
کار را انجام دهند می توانند این واحدهاي تملک شده را واگذار کنند.رسانه ها هم 
در این خصوص نقش بسیار مهمي دارند و می توانند این واحدها را براي متقاضیان 
معرف��ي کنند. از طرف دیگر  نمی توان اقتصاد خرد را جدا از اقتصاد کالن دید. با 
لغو محدودیت هاي بیروني شما یقین بدانید که همین واحدهاي تولیدي با تمام 
ظرفی��ت خود کار خواهند کرد. همچنین ما باید به آموزش بها دهیم و براي آن 
هزین��ه کنیم. این آموزش ها باید اثربخش و کاربردي براي افزایش آگاهي فعاالن 

صنعتي و مدیران باشد.

اگر در پايان سخن ناگفته اي داريد بفرماييد.
م��ا در خیل��ي از خدم��ات 50 درصد تخفیف در کارمزد ب��راي صنایع کوچک و 
50درصد تخفیف در وجوه تودیعي داریم. ماموریت مهم صندوق پذیرش ریسک 
اعتباري صنایع کوچک در فرآیند خرید تولید سرمایه گذاري فروش و پیمانکاري 

است. ما در بخش تولید هم سرمایه گذاري را تضمین می کنیم.

رئيس صندوق ضمانت سرمايه گذاري صنايع كوچك در گفتگو با آفتاب يزد مطرح كرد

ضمانت اعتبار خریدار؛ راه حلی برای تامين سرمایه در گردش
12خدمت اعتباري برای صنايع كوچك  از شهريور امسال اجرايی شدند

وزرای اقتصاد،صنعت،کار و دفاع در نامه ای مشترك به 
رئیس جمهور با انتقاد از برخی تصمیمات و سیاست های 
ناهماهن��گ دس��تگاه ها هش��دار دادند اگ��ر تصمیم 
ضرب االجل اقتصادی گرفته نشود، رکود تبدیل به بحران 
خواهد ش��د.  به گزارش مه��ر، در این نامه می خوانیم: 
»براساس پیش بینی هاي بودجه ای شرکت ها که در بازار 
سرمایه موجود است و واقعیت های موجود در عملیات 
صنایع مختلف بورس��ی در برهه کنونی اگر به صورت 
ضرب االجل و براس��اس قواعد حاکم در شرایط بحران 
اتخاذ تصمیم نگردد، بیم آن می رود که این رکود تبدیل 
به بحران و آنگاه بی اعتمادی شود که برای زدودن آثار 

آن شاید مدت ها وقت الزم باشد.«این نامه می افزاید: در 
بعد عوامل داخلی کاهش ارزش بازار شرکت های فعال 
در بازار س��رمایه می توان به نبود تقاض��ای کافی برای 
محصوالت، مش��کل حاکم بر فعالیت های اقتصادی و 
 افزایش انباشت موجودی و حساب های دریافتنی صنایع 
مختلف اش��اره نمود. به عنوان نمونه در صنعت خودرو 
صورت های مالی زیان انباشته ای معادل 4.200 میلیارد 
تومان را نشان می دهد و این در حالی است که به دلیل 
بحران نقدینگی، صنعت مزبور در معرض توقف اس��ت 
و موج��ودی انبار محصول خودروس��ازان به متجاوز از 
100.000 خودرو کف کارخانه رس��یده است. وضعیت 

مشابهی در صنعت فوالد، صنعت مس، مسکن، سیمان، 
کاش��ی و س��رامیک و معدنی ها به عینه مشهود است. 
در بخش��ی از این نامه آمده است: دستاوردهای بزرگ 
هسته ای اگر چه موقعیت بس��یار ممتازی برای کشور 
 ش��ده و پیامدهای اقتصادی مثب��ت فراوانی در آتی به 
همراه خواهد داشت لیکن کاهش تقاضا در بازار به دلیل 
انتظار در کاهش قیمت کاالها مشهود است. ضمن اینکه 
توقع در بازار س��رمایه ورود رقبای جدید خارجی برای 
شرکت هاي بورسی است و این نکته خود صنایع داخلی 
را با چالش مواجه نموده و باید برای آن سیاست شفافی 

اتخاذ و اعالم شود.

دولت

نامه ۴ وزير به روحانی درباره ركود اقتصادی

نگذازید رکود تبدیل به بحران شود
جدول قيمت سكه و ارز

نوع سكه
سكه تمام طرح جديد
سكه تمام طرح قديم

نيم سكه
ربع سكه

يك گرمي
هر گرم طالي 18 عيار

نوع ارز
دالر آمريكا

يورو

یكشنبه- قيمت )تومان(
922000
922000
468000
258000
170000
94350

3465
3900

نم�ی ت�وان در داخ�ل كش�ور ت�ورم داش�ت و ن�رخ ارز را ب�ا 
درآمدهای نفتی و مش�تقات آن ثابت نگه داشت. اين موضوع 

به ضرر نظام توليد كشور هست
صن�دوق ب�رای تمام�ی نيازه�ای اعتب�اری تولي�د كنندگان 

محصول طراحی كرده است
وقتي كه ركود اتفاق می افتد دوره بازگشت سرمايه در گردش 
طوالن�ي ت�ر می ش�ود بنابراين وجوه�ي كه از مناب�ع بانكي 
گرفته ش�ده به زودي بر نمی گردد و ي�ا با تاخير برمي گردد. 

لذا بانك پولي ندارد كه براي تسهيالت بدهد
با تصويب هيئت دولت قرار اس�ت ضمانت نامه صندوق در 
آيي�ن نامه تضامين معام�الت دولتي به مثاب�ه ضمانت نامه 

بانكي و قابل قبول درج گردد
موفق ش�ديم كه صندوق را از واگ�ذاري به بخش خصوصي 

خارج كنيم
س�قف ضمانت ها را از س�قف يك ميليارد تومان به 3 ميليارد 
توم�ان افزايش داديم و برای هر فرد حقيقی يا حقوقی س�قف 

6ميليارد تومان تعهد باز داريم
م�ا بايد به اف�راد متمايل به س�رمايه گ�ذاري واحدهاي آماده 
قاب�ل ف�روش يا اج�اره را ارائه بدهيم.خ�ود بانك ها هم چون 
نمي توانند خودش�ان كار توليدي كنند صالح هم نيس�ت اين 
كار را انج�ام دهن�د می توانن�د اي�ن واحده�اي تملك ش�ده را 

واگذار كنند
ب�ا لغ�و محدوديت ه�اي بيروني ش�ما يقين بداني�د كه همين 
واحده�اي تولي�دي با تمام ظرفي�ت خ�ود كار خواهند كرد و 

كمبود ظرفيت هم خواهيم داشت
ماموريت مهم صندوق پذيرش ريسك اعتباري صنايع كوچك در 

فرآيند خريد، توليد، سرمايه گذاري، فروش و پيمانكاري است
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