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دوپینگ صاحبان ایده و فعاالن کم سرمایه 
ــرای ســامان  ــی ب ــران اقتصــاد مل ــزار سیاســتگذاران و هدایت گ ــن اب اصلی تری
ــه  ــرای ب ــاش ب ــزی ت ــزه غری ــردم، انگی ــادی م ــای اقتص ــی فعالیت ه بخش
ــودن  ــد ب ــزه انســانی، مفی ــردی از یــک ســو و انگی ــر رســاندن ســود ف حداکث
اجتماعــی اســت کــه بــا توســعه شــهر نشــینی و حاکمیــت روز افــزون نقــش 
پــول در روابــط اقتصــادی، روزبــه روز انگیــزه دوم یعنــی بُعــد انســانی را بیــش 

ــد. ــرار می ده ــا ق ــش در تنگن از پی
روحیــه قلدرمابانــه و تکیــه بــر قانــون تنــازع بقــا در رفتارهــای ســود جویانــه 
ــرمایه  ــم س ــا ک ــد ام ــای مفی ــده و فعالیت ه ــان ای ــا صاحب ــوداگران عم س
ــوازن  ــعه مت ــد و توس ــازل رش ــد و پ ــا می کن ــی مبت ــه ناتوان ــادی را ب اقتص

ــازد. ــل می س ــور را مخت ــک کش ــادی ی اقتص
ــی  ــای علم ــری از توانایی ه ــره گی ــرای به ــرایطی ب ــن ش ــا در چنی دولت ه
و مســئولیت پذیری های اجتماعــی فرهیختــگان جامعــه، تــاش می کننــد 

ــد. ــم کنن ــزه فراه ــده و انگی ــان ای ــرای صاحب ــژه ای را ب ــای وی ــت ه حمای
یکــی از اقدامــات بــی نظیــر و حمایــت گرانــه  دولــت هــای مرحــوم آیــت اهلل 
هاشــمی رفســنجانی و اصاحــات ایجــاد 5 صنــدوق حمایتــی از فعالیت هــای 
ــی  ــر برکت ــر و پ ــرات موث ــأ اث ــد منش ــه می توانن ــت ک ــف اقتصــادی اس مختل
ــط و  ــع متوس ــی و صنای ــع دریای ــی، صنای ــادی، صادرات ــای اقتص در فعالیت ه

ــد. ــی باش ــای معدن ــک و فعالیت ه کوچ
ــدرت خبرســازی  ــه ق ــا توجــه ب ــت صــادرات ب ــدوق ضمان ــان صن ــن می در ای
ــت  ــته اس ــدودی توانس ــا ح ــدوق ت ــن صن ــل ای ــژه مدیرعام ــات وی و توجه
ــدوق  ــد و صن ــرح کن ــه مط ــطح جامع ــدوق را در س ــن صن ــای ای توانمندی  ه
حمایــت از صنایــع کوچــک و متوســط بــه همــت مدیرعامــل و مدیــر روابــط 
ــوع  ــه مطب ــاندن موسس ــیر شناس ــی را در مس ــدوق قدم های ــن صن ــی ای عموم
ــدی و همــت  ــا وجــود عاقه من ــر ب ــدوق دیگ ــا 3 صن ــد، ام ــود برداشــته ان خ
واالی مدیــران آن و همچنیــن خدمــات قابــل توجهــی کــه از زمــان تاســیس 

تا کنــون داشــته انــد، در ســطح گســترده مــورد شناســایی و معــرض دیــد قــرار 
نگرفته انــد.

ــاز و  ــب امتی ــوان صاح ــه عن ــادی ب ــرآمدان اقتص ــانه ای عصرس ــه رس موسس
ــل  ــروت مل ــم و ث ــه تصمی ــاد و ماهنام ــر اقتص ــه عص ــد روزنام ــت ارش مدیری
تــاش کــرده کــه خــاء معرفــی ایــن 5 صنــدوق را مرتفــع نماینــد و بــا وجــود 
ــا  ــا ب ــم ام ــوردار نبودی ــدام برخ ــن اق ــا ای ــی متناســب ب ــت مال ــه از حمای اینک
بضاعــت محــدود خــود تــاش کردیــم ویــژه نامــه حاضــر را بــرای شناســاندن 
و قدرشناســی از بانیــان ایــن صنــدوق هــا و مدیــران و مســئوالن فعلــی آنهــا در 

کنــار معرفــی مختصــری از توانمنــدی و خدمــات آنهــا منتشــر کنیــم.
امیــد اســت ایــن اقــدام مختصــر و محــدود مــا آغــازی باشــد بــرای 
ــی از  ــر یک ــا تعبی ــه ب ــی ک ــدوق حمایت ــر از صن ــتر و بهت ــرداری بیش بهره ب
ــدام دوپینگــی  ــک  اق ــا ی ــدوق ه ــن صن ــه ای ــژه نام ــن وی دســت اندرکاران ای
بــرای ایــده هــا و فعالیــت هــای کــم ســرمایه فعــاالن اقتصــادی کشــور باشــد.

صدیقه فرشی جاللی
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متولــی صنعــت کشــور، برنامه هــا و عملیــات وزارتخانــه متبوعــش درخصــوص 
چهــار حــوزه »معــدن و صنایــع معدنی«، »نوســازی صنایــع«، »نوســازی ناوگان 
ــد  ــرد. محم ــریح ک ــال ۹۷ را تش ــادرات« در س ــی« و »ص ــل عموم ــل ونق حم
ــای  ــی از اولویت ه ــاف را یک ــه اکتش ــه ب ــدن و توج ــوزه مع ــریعتمداری، ح ش
اصلــی وزارت صنعــت، معــدن و تجــارت در ســال آینــده برشــمرد؛ حــوزه ای کــه 
ــذاری  ــی و واگ ــررات معدن ــرار اســت اصــاح مق ــرای توســعه آن ق ــان ب متولی
ــریعتمداری  ــد. ش ــرار دهن ــتورکار ق ــردم را در دس ــه م ــال ب ــای غیرفع پهنه ه
ــدن  ــش مع ــده در بخ ــه ش ــر گرفت ــه در نظ ــق دو برنام ــرای تحق ــن ب همچنی
ــت  ــی، معاون ــافات معدن ــی و اکتش ــازمان زمین شناس ــی، به س ــع معدن و صنای
ــه  ــا هم ــت داد ت ــدرو ماموری ــارت و ایمی ــدن و تج ــت، مع ــی وزارت صنع معدن

ــرای توســعه ایــن بخــش اســتراتژیک را بســیج کننــد. ــات ب امکان
ــتر  ــترده  و بیش ــارکت گس ــه مش ــود ب ــخنان خ ــری از س ــش دیگ  وی در بخ
ــاره  ــال ۹۷ اش ــف در س ــای مختل ــدرو در پروژه ه ــدرو و ایمی ــازمان های ای س
ــال،  ــارد ری ــزار میلی ــادل ۹ ه ــد مع ــازمان می توانن ــن دو س ــرد: ای ــوان ک و عن
ــازه  ــد اج ــا ۴۹درص ــد و ت ــادر کنن ــه ص ــود ضمانت نام ــای خ ــت بدهی ه باب
ــه روز گذشــته در  ــد. شــریعتمداری ک ــف را دارن مشــارکت در پروژه هــای مختل
ــا روســای ســازمان های اســتانی صنعــت، معــدن و تجــارت حضــور  نشســت ب
ــز تشــریح  ــی را نی ــع« در ســال آت داشــت، برنامه هــای »طــرح نوســازی صنای
ــوزه  ــع ح ــازی صنای ــرح نوس ــت، در حال حاضــر ط ــی صنع ــه متول ــرد. به گفت ک
ــن  ــی شــده اســت. وی همچنی ــه و در ۱۳ ســرفصل نهای ــت نســاجی تهی صنع
ــعه  ــه توس ــت: برنام ــودرو گف ــت خ ــای صنع ــعه فعالیت ه ــه توس ــورد برنام درم
فعالیت هــای صنعــت خــودرو آخریــن مراحــل ویرایــش نهایــی خــود را 
ــوالد  ــژه ف ــی به وی ــع معدن ــای صنای ــعه فعالیت ه ــه توس ــد و برنام می گذران
در ســتاد فــوالد نهایــی شــده و تــا پایــان ســال ابــاغ می شــود. شــریعتمداری 
در بخــش دیگــری از اظهــارات خــود، دورنمــای ســال ۹۷ در حــوزه صنعــت و 
ــد اســت بخــش قابل ماحظــه ای  ــی کــرد؛ چراکــه معتق ــت ارزیاب ــد را مثب تولی
ــاغ  ــب و اب ــوده در مجلــس تصوی ــن حوزه هــا موردنظــر ب از آنچــه درمــورد ای

شــده اســت.  وی بــر ایــن بــاور اســت کــه مجموعــه احــکام 
ــده  ــال آین ــنی از س ــر روش ــس تصوی ــده در مجل ــوب ش مص
ــر اینکــه پیگیــری روســای  نمایــان می کنــد، امــا مشــروط ب
ــه  ــیدن ب ــرای رس ــا ب ــاری آنه ــتانی و پافش ــازمان های اس س

اهــداف وجــود داشــته باشــد. 

جهت دهی صادرات
وزیــر صنعــت، معــدن و تجــارت همچنیــن در ایــن نشســت، 
جهت دهــی صــادرات و ماموریت هــای ســازمان توســعه 
ــادرات  ــد ص ــعه و رش ــرای توس ــور ب ــارت کش ــتانی تج ــان اس ــارت و متولی تج
در ســال آینــده را اعــام کــرد. به گفتــه شــریعتمداری، ســازمان توســعه 
ــازمان های  ــد س ــاختار مانن ــر س ــا تغیی ــد ب ــت بای ــتین فرص ــارت در نخس تج
ــرار  ــادرات ق ــت از ص ــرای حمای ــود ب ــی خ ــگاه واقع ــان، در جای ــی جه صادرات
ــژه ای  ــه وی ــتان ها توج ــر دارد در اس ــت در نظ ــی صنع ــن متول ــرد. همچنی گی
بــه صــادرات و تجــارت خارجــی شــود تــا بخش هــای صادراتــی فعــال شــوند؛ 
ــذاری  ــخص و هدف گ ــی مش ــور، صادرات ــتان های کش ــه اس ــد هم ــه بای چراک
ــت،  ــتانی صنع ــای اس ــرار دادن روس ــاب ق ــا خط ــند. وی ب ــته باش ــده داش ش
ــت در ســال ۹۷  ــه موضــوع آمــوزش و مدیری ــد ب ــدن و تجــارت گفــت: بای مع
توجــه ویــژه ای داشــته باشــیم؛ در ایــن پیونــد ایــدرو و ایمیــدرو بــرای کمــک بــه 
آمــوزش اســتان ها بایــد برنامــه ای مــدون و مشــخص داشــته باشــند. اســتفاده 
از ظرفیــت اصنــاف به ویــژه صنــوف تولیــدی، واحدهــای کوچــک و متوســط در 
توســعه صــادرات از دیگــر موضوعاتــی بــود کــه شــریعتمداری در ایــن نشســت 
ــازمان  ــت س ــد در اولوی ــم بای ــن مه ــه وی، ای ــرد. به گفت ــاره ک ــا اش ــه آنه ب
توســعه تجــارت باشــد و عملکــرد اســتان ها نیــز در ایــن زمینــه مــورد ارزیابــی 
و بررســی قــرار گیــرد. »ایجــاد مراکــز تجــاری در خــارج از کشــور«، »راه انــدازی 
ــه فعالیت هــای دانش بنیــان و  فروشــگاه های بــزرگ و زنجیــره ای« و »توجــه ب
واحدهــای صادرات گــرا«، موضوعــات مهــم دیگــری بودنــد کــه به گفتــه وزیــر 
صنعــت ، معــدن و تجــارت بایــد در دســتورکار قــرار گیــرد و به صــورت جــدی در 
برنامه هــا دیــده شــود. وی همچنیــن نوســازی واحدهــای صنعتــی، واحدهــای 
تولیــدی صادرات گــرا و دانش بنیــان را در اولویــت قــرار داد. شــریعتمداری 
ــی و  ــرمایه گذاری داخل ــذب س ــرای ج ــود را ب ــر خ ــتان ها دفات ــه داد: اس ادام
خارجــی در ســطح منطقــه خــود فعــال و بایــد از کیــک ســرمایه گذاری خارجــی 
ســهم بیشــتری بگیرنــد. همچنیــن همــه پرداخت هــا و مصــارف منابــع دولتــی 
از جملــه مابه التفــاوت پرداخــت ســود بانکــی بایــد هدفمنــد بــوده و بــه افزایــش 

ثــروت کشــور کمــک کنــد.

 نوسازی صنایع و صادرات،
 اولویت های وزارت صمت برای سال ۹۷
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ــای  ــال ه ــی س ــط ط ــک و متوس ــع کوچ ــی صنای ــن مال تامی
هــای  معاونــت  و  صنعــت  وزارت  کار  دســتور  در  گذشــته 
ــرار گرفــت. یکــی از موضوعاتــی  ــا آن ق ــط ب زیرمجموعــه مرتب
ــی  ــای فراوان ــش ه ــا چال ــط را ب ــک و متوس ــع کوچ ــه صنای ک
بــرای ادامــه حیــات در شــرایط ســخت اقتصــادی مواجــه مــی 
کــرد موضــوع کمبــود نقدینگــی و تامیــن مالــی بــرای تجهیــزات 

ــود. ــه ب ــواد اولی ــرح و م ــعه ط و توس
بــرای تشــریح بیشــتر ایــن چالــش بــا صــادق نجفــی معــاون 
وزیــر صنعــت، معــدن و تجــارت و مدیرعامــل ســازمان صنایــع 
ــو  ــت و گ ــه گف ــران ب ــی ای ــای صنعت ــهرک ه ــک و ش کوچ

ــد:  ــی خوانی ــه م ــروح آن را در ادام ــه مش ــتیم ک نشس
ــدن   ــت و مع ــوزه صنع ــر در ح ــه اخی ــهاي ده ــی از چالش   یک
ــط  ــده توس ــه ش ــای ارائ ــت. راهکاره ــوده اس ــی ب ــن مال تامی
دولــت و وزارتخانــه جهــت حــل ایــن مشــکل را تشــریح 

ــد. بفرمایی
- صنایــع کوچــک و متوســط در دهــه اخیــر بــا چالشــها و فرصتهــاي 
ــي  ــع مال ــن مناب ــه تامی ــوان ب ــد. از مشــکات آنهــا میت ــرو بوده ان ــي روب متفاوت

ــل و  ــه ح ــرد ک ــام ب ــي ن ــاي مدیریت ــي ه ــرمایه درگردش و نقصــان توانای و س
ــت.  ــوده اس ــارج ب ــازمان خ ــن س ــارات ای ــوزه اختی ــا از ح ــي از آنه ــل برخ فص
ــکات  ــي مش ــت برخ ــود توانس ــوآوري خ ــداع و ن ــا اب ــازمان ب ــن س ــن ای لیک
صنایــع کوچــک و متوســط را در زمینــه نقدینگــي بــا راهکاهایــي همچــون ایجاد 
خوشــه هــاي کســب و کار و تعاونــي هــاي برآمــده از آنهــا و تســهیل خریــد مواد 

ــه صــورت گروهــي و عمــده توســط اعضــا خوشــه اشــاره کــرد.  ــه ب اولی
  از طریــق بــازار ســرمایه چــه اقداماتــی بــرای جــذب ســرمایه 
و تامیــن مالــی در ایــن بخــش از صنعــت صــورت گرفتــه اســت؟

-طــي رایزني هــاي صــورت گرفتــه امــکان خریــد صنایــع کوچــک و متوســط 
در انــدازه هــاي کوچکتــر و خــرد از طریــق فــرا بــورس فراهــم گردیــد و منافــع 
قابــل توجهــي را بــراي آنــان بوجــود آورد. در حــوزه چالشــهاي مدیریتــي نیــز 
میتــوان از ارائــه خدمــات آموزشــي تقریبا رایــگان در دو حــوزه مهارتــي مدیریتي 
و کارآفرینــي بــراي پرســنل کارخانجــات و مدیــران واحدهــاي صنعتــي اشــاره 
کــرد کــه اقدامــات خیلــي خوبــي صــورت گرفتــه و نتایــج بســیار خوبــي بدســت 
آمــده اســت. بــه عنــوان مثــال در ســال ۹6، حــدود ۳.800.000 نفر/ســاعت دوره 
ــه صــورت مجــازي  آموزشــي برگــزار شــده اســت. کــه بخشــي از آنهــا نیــز ب

بــوده کــه امــکان اســتفاده از آموزش هــا در همــه جــاي کشــور فراهــم شــود.

 نجفی اقدامات حمایتی
 از صنایع کوچک و متوسط را برشمرد
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ــک و  ــای کوچ ــان را بنگاه ه ــادی جه ــای اقتص ــد از بنگاه ه ــش از ۹0 درص بی
متوســط یــا همــان )SME( هــا بــا بــه خدمــت گرفتــن 50 درصــد نیــروی کار، 
تشــکیل می دهنــد. تاکنــون تعاریــف متعــددی از صنایــع کوچــک و متوســط در 

ــف ارائه شــده اســت. کشــورهای مختل
ــداد  ــه تع ــی ازجمل ــاخص اصل ــد ش ــاس چن ــر اس ــواًل ب ــا معم ــن بنگاه ه ای
شــاغلین، مجمــوع دارایی هــای خالــص، میــزان ســطح فــروش و نهایتــًا میــزان 
ــید  ــته باش ــر داش ــتند. در نظ ــایی هس ــی و شناس ــل ارزیاب ــرمایه گذاری، قاب س
ــداد  ــا تع ــن بنگاه ه ــدازه ای ــف ان ــرای تعری ــاخص ها ب ــن ش ــن ای ــه مهم تری ک
ــد  ــداد کارمن ــکا تع ــان و امری ــور آلم ــال در کش ــرای مث ــت. ب ــان اس کارکنانش
بــرای صنایــع کوچــک و متوســط کمتــر از 500 نفــر در نظــر گرفته شــده اســت.

ایــن در حالــی اســت کــه در ایــران ایــن تعــداد کمتــر از 50 نفــر بــرای صنایــع 
ــکال  ــا دو اش ــوع ب ــن موض ــه ای ــه البت ــت ک ــده اس ــر گرفته ش ــک در نظ کوچ
عمــده نیــز مواجــه اســت: اول اینکــه بــا توجــه بــه تغییــر نگرش هــا در فضــای 
ــتغال  ــوع اش ــط در موض ــک را فق ــع کوچ ــای صنای ــوان مبن ــب وکار نمی ت کس
خاصــه کــرد و بایــد شــاخص های دیگــر ازجملــه ســرمایه اولیــه، ســرمایه در 

گــردش و دیگــر مــوارد را نیــز مدنظــر قــرارداد.
ــن  ــن اســت کــه ای ــران ای ــع کوچــک در ای ــز در تعریــف صنای مشــکل دوم نی
ــر  ــر تغیی ــه روال زمان ب ــا توجــه ب ــه و ب تعریــف توســط مجلــس صــورت گرفت
قانــون در مجلــس بهتــر اســت اختیــار تعریــف بــه یــک بخــش تخصصــی داده 
شــود تــا بتوانــد در مواقــع نیــاز و مطابــق بــا شــرایط بــازار ایــن تعریــف را مــورد 

بازبینــی قــرار دهــد.
گفتنــی اســت در ایــران صنایــع کوچــک و متوســط، به طــور تقریبــی ۹2 درصــد 
ــرای  ــی و ایجــاد شــغل ب ــد صنعت ــزار واح ــش از 80 ه ــا بی ــع را ب ســهم صنای

صدهــا هــزار نفــر، بــه خــود اختصــاص داده اســت.
ــن بانک هــا  ــط موجــود بی ــه پیچیدگی هــای رواب ــا توجــه ب ــن اســاس، ب ــر ای ب
ــرکت ها  ــن ش ــرم ای ــاز مب ــن نی ــط و همچنی ــک و متوس ــرکت های کوچ و ش
بــه تســهیل امــور دســتیابی بــه منابــع مالــی، ســرمایه در گــردش و.... صنــدوق 

ــد. ــا می کن ــع کوچــک در کشــور نقــش مهــم و اساســی را ایف ــت صنای ضمان
مشــکات تأمیــن منابــع مالــی، ســطح پاییــن فنــاوری، بــازار محــدود 
ــرد  ــی، عملک ــزرگ و بین الملل ــای ب ــه بازاره ــی ب ــدم دسترس ــوالت و ع محص
ــی از  ــی و... همگ ــگ، بازاریاب ــعه، برندین ــق و توس ــش تحقی ــف در بخ ضعی
ــا  ــط ب ــک و متوس ــادی کوچ ــای اقتص ــه بنگاه ه ــت ک ــائلی اس ــه مس مجموع
ــی رفــع  ــًا هــر دســتگاهی به عنــوان متول ــرم می کننــد طبیعت آن دســت وپنجه ن

ــود. ــوب می ش ــکات محس ــن مش ــی از ای بخش
ــا  ــط در دنی ــک و متوس ــع کوچ ــرمایه گذاری صنای ــت و س ــای ضمان صندوق ه
بــه جهــت رفــع مشــکات مالــی ایــن بخــش به عنــوان یکــی از مهم تریــن و 
ــع  ــن صنای ــی ای ــن مال اساســی ترین معضــات آن هــا تشــکیل و باهــدف تأمی

ــد. ــت می کنن فعالی

بــر همیــن اســاس، صندوق هــای ضمانــت به عنــوان رابــط بیــن ایــن صنایــع و 
بانک هــا بــرای تأمیــن اعتبــارات وثیقــه محــور ایفــای نقــش می کننــد. چراکــه 
ــوی  ــه سمت وس ــود ب ــک های موج ــش ریس ــل پوش ــه دلی ــا ب ــواًل بانک ه اص
وثایــق مطمئــن رفتــه و مؤسســات کوچــک قــادر بــه تأمیــن وثایــق مطمئنــه 

باکیفیــت و کمیــت مدنظــر بانک هــا نیســتند.
بــاال بــودن نــرخ عــدم بازپرداخــت تســهیات دریافتــی توســط صنایــع کوچک و 
متوســط و نامتقــارن بــودن اطاعات آن هــا و همچنیــن روش های اعتبارســنجی 
ــث  ــه باع ــت ک ــی اس ــر موضوعات ــرد از دیگ ــورت می گی ــتریان ص ــه از مش ک
ــا  ــن صندوق ه ــه ایجــاد ای ــاز ب ــده و نی ــا ش ــی از بانک ه ــای دفع ــروز رفتاره ب

ــد. ــدان می کن را دوچن
ــتر  ــد بیش ــا نشــان می ده ــا در دنی ــل از ایجــاد صندوق ه ــه قب ــن تجرب همچنی
ــت  ــن اس ــر ای ــرض ب ــود، ف ــت می ش ــت از حمای ــه صحب ــات هنگامی ک اوق
ــه نســبت ســایر فعــاالن در دیگــر بخش هــا، در  کــه تســهیات ارزان قیمــت ب
اختیــار بخــش خصوصــی قــرار بگیــرد. ایــن تســهیات بــروز برخــی مشــکات 
را بــرای خودواحــد و همچنیــن بــرای کل سیســتم اقتصــادی موجــب می شــود. 
ــرمایه گذاری  ــره س ــرخ به ــی ن ــتن مصنوع ــن نگه داش ــا پایی ــر، ب به عبارت دیگ
بــرای بنگاه هــا، ســرمایه گذاران مبنــای طــرح توجیهــی خــود را بــرای 
ــه  ــه ب ــد ک ــره ای می گذارن ــرخ به ــه ن ــر پای ــن بخش ب ــرمایه گذاری در ای س
ــن نگه داشــته شــده اســت و در اصــل ســیگنال اشــتباه  شــکل مصنوعــی پایی

ــود. ــی داده می ش ــد صنعت ــه واح ب
ــته  ــگاه برداش ــن بن ــت از روی ای ــن حمای ــده ای ــن اســت در آین ــن ممک بنابرای
ــرح  ــده در ط ــداف مشخص ش ــه اه ــرمایه گذار ب ــی س ــرح توجیه ــود و ط ش

ــد. ــه نمای ــادی مواج ــیار زی ــکات بس ــا مش ــگاه را ب ــًا بن ــد و نهایت نرس
ــا اختصــاص تســهیات ارزان قیمــت، بنگاه هــا اصــواًل متمایــل  دیگــر اینکــه ب
بــه بدهــکار مانــدن می ماننــد. چراکــه در صــورت بازپرداخــت ایــن تســهیات 
ــر  ــد و ب ــری بپردازن ــرخ ســود باالت ــد ن ــد بای ــت تســهیات جدی ــرای دریاف و ب
همیــن اســاس تمایــل بــه بدهــکار مانــدن در ایــن مؤسســات پررنــگ می شــود 

صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک، 
گره گشای اعتبارات وثیقه محور 
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ــا نیســت. ــع آن ه ــه نف ــدت ب کــه در طوالنی م
بنابرایــن می تــوان گفــت، نــگاه حمایتــی بلندمــدت بــه نفــع بنگاه هــای 
کوچــک و متوســط نبــوده و درصورتی کــه بنگاه هــا اهــداف خــود را بــر اســاس 
ــاد و  ــی در اقتص ــه کارای ــر ب ــد منج ــد، می توانن ــای دوره ای بگذارن حمایت ه
ایجــاد اشــتغال شــده و همچنیــن بــه کمــک توســعه صــادرات آمــده و بخــش 

ــد. ــل کنن ــادی را حل وفص ــکات اقتص ــده ای از مش عم
ایــن موانــع دولت هــا را بــه ســمتی ســوق داد کــه بجــای دخالــت مســتقیم، بــه 
ــًا بتواننــد  ــا نهایت فکــر ایجــاد صندوق هــای ضمانــت و ســرمایه گذاری شــوند ت

فراینــد تأمیــن مالــی بــرای مؤسســات کوچــک و متوســط را تســهیل کننــد.
ــک و  ــای کوچ ــی بنگاه ه ــع مال ــن مناب ــهٔ تأمی ــا درزمین ــن صندوق ه بنابرای
ــار  ــه اعتب ــاتی ک ــال آن مؤسس ــه دنب ــده و ب ــا آم ــک بانک ه ــه کم ــط ب متوس

ــدند. ــاد ش ــد ایج ــر عهده دارن ــط را ب ــک و متوس ــای کوچ ــنجی بنگاه ه س
ــا احتســاب احتمــال وصــول و ریســک مشــتری،  ــار ســنجی ب مؤسســات اعتب
ــد  ــدازه می توانن ــه ان ــا چ ــه ت ــد ک ــام می کنن ــت اع ــای ضمان ــه صندوق ه ب

ــد. ــادر نماین ــه ص ضمانت نام
ــده  ــاد نش ــون ایج ــنجی تاکن ــدی و اعتبارس ــات رتبه بن ــا مؤسس ــران ام در ای
و صنــدوق مســتقیمًا امــور مربــوط بــه اعتبــار ســنجی را انجــام داده و 

می کنــد. صــادر  را  ضمانت نامــه 
در همیــن راســتا بــر آن شــدیم بــه جهــت آشــنایی بیشــتر بــا عملکــرد صنــدوق 
ضمانــت ســرمایه گذاری صنایــع کوچــک بــا محمدحســین مقیســه مدیرعامــل 

ایــن صنــدوق بــه گفتگــو بپردازیــم کــه شــرح آن را در ذیــل می خوانیــد:
ــه  ــک در چ ــع کوچ ــرمایه گذاری صنای ــت س ــدوق ضمان  صن
ــت کــرد و هــدف از ایجــاد  ــه فعالی ســالی تأســیس و شــروع ب

ــت؟ ــدوق چیس صن
- صنــدوق ضمانــت ســرمایه گذاری صنایــع کوچــک، زیــر نظــر وزارت صنعــت، 
معــدن و تجــارت در ســال ۱۳8۳ بــه تصویــب مجلــس شــورای اســامی رســید 
ــن  ــرده اســت. بنابرای ــر ســال 86 صــادر ک ــود را اواخ ــه خ ــن ضمانت نام و اولی

صنــدوق عمــر ۱۴ ســاله دارد و بیــش از ده ســال از فعالیــت آن می گــذرد.
ــرمایه گذاری  ــعه س ــات توس ــم آوردن موجب ــدوق، فراه ــاد صن ــدف از ایج ه
ــرای  ــان اج ــردن مدت زم ــاه ک ــک و کوت ــع کوچ ــی در صنای ــش غیردولت بخ
ــروم  ــق مح ــت مناط ــا اولوی ــادی ب ــه اقتص ــتغال زا و دارای توجی ــای اش طرح ه
ــرای اجــرای ایــن اهــداف صنــدوق ضمانت نامــه صــادر می کنــد. اســت کــه ب

 تعریف شما نیز از صنایع کوچک همان 50 نفر است؟
- بلــه. صنایــع کوچــک در چارچــوب قانونــی ذیــل ماده واحــده تأســیس 
صنــدوق تعریف شــده اســت و طبــق آن صنایــع کوچــک بــه صنایعــی اطــاق 
ــن  ــت. بنابرای ــر اس ــر از 50 نف ــان کمت ــروی انسانی ش ــداد نی ــه تع ــوند ک می ش
صنــدوق بــه واحدهــای صنعتــی کــه کمتــر از 50 نفــر هســتند خدمــات را ارائــه 

می دهــد.
 خدمات این صندوق چیست و به شکل ارائه می شود؟

- صــدور ضمانت نامــه در صنــدوق بــه دو گــروه تقســیم بندی می شــود. 
ضمانت نامه هــا  ایــن  هســتند.  اعتبــاری  ضمانت نامه هــای  اول  گــروه 
کارکــرد وثیقــه ای دارنــد و به عنــوان اولیــن، قدیمی تریــن و ســنتی ترین 
ضمانت نامــه ای اســت کــه تقریبــًا همــه صندوق هــای ضمانــت در دنیــا صــادر 
می کننــد. ایــن نــوع ضمانت نامــه فراینــد اعطــای تســهیات را تســهیل 
ــطه آن  ــود و به واس ــک می ش ــزد بان ــتری ن ــه مش ــن وثیق ــد و جایگزی می کن

اعطــای تســهیات به راحتــی انجــام می گیــرد.
ــوع  ــن ن ــًا همی ــک صرف ــع کوچ ــرمایه گذاری صنای ــت س ــدوق ضمان در صن

ضمانت نامــه از ســال ۱۳86 تــا ســال ۱۳۹۴ صادرشــده اســت.
نــوع دوم ضمانت نامــه اعتبــاری کــه از ســال ۱۳۹۴ در دســتور کار قــرار گرفــت، 
ــاز به نظــام  ــدون نی ــد کاال اســت. ایــن ضمانت نامــه ب ــار خری ضمانت نامــه اعتب
ــی  ــد صنعت ــه و واح ــواد اولی ــده م ــن تولیدکنن ــیه بی ــرارداد نس ــک ق ــی ی بانک

ــرار می دهــد. کوچــک را تحــت تضمیــن خــود ق
ــل  ــد عم ــن دو واح ــدات فی مابی ــه تعه ــرارداد، ب ــید ق ــر در سررس ــن اگ بنابرای
ــغ  ــا مبل ــارات ی ــدوق، خس ــه صن ــه ب ــا مراجع ــه ب ــع ضمانت نام ــود ذینف نش

ضمانت نامــه را از صنــدوق اخــذ می نمایــد.
انجــام  بــرای  پیمانــکاری  دوم ضمانت نامه هــای  گــروه  ضمانت نامه هــای 
قراردادهــا اســت. همان طــور کــه مســتحضرید بــرای انجــام برخــی قراردادهــا 
نیــاز بــه صــدور ضمانت نامــه وجــود دارد. زیــرا قــرارداد انجــام برخــی امــور بــر 
اســاس یــک مقطــع زمانــی تنظیــم می شــود، بــرای مثــال واحدهــای صنعتــی 
ــا پــس  ــد ت ــا مناقصــه ای دارن ــه شــرکت در مزایــده ی ــرای شــروع کار نیــاز ب ب
ــه اینکــه  ــا توجــه ب ــد. ب ــدا کنن ــرارداد موردنظــر ورود پی ــه ق ــده شــدن ب از برن
شــرکت در قــرارداد نیازمنــد برنــده شــدن در یــک مناقصــه اســت درصورتی کــه 
ــه  ــی را ب ــد پیش پرداخت ــواًل بای ــود، اص ــده ش ــه را برن ــی مناقص ــد صنعت واح
ــه  ــاز ب ــا نی ــز کارفرم ــرای پرداخــت پیش پرداخــت نی ــه ب ــد ک ــکار بپردازن پیمان
ــوع  ــه ن ــه ب ــا توج ــز ب ــوم نی ــه س ــت دارد و در مرحل ــه پیش پرداخ ضمانت نام
قــرارداد کــه پیمانــکاری اســت، کارفرمــا ممکــن اســت بــه دلیــل پوشــش دادن 
برخــی ریســک ها در انجــام صحیــح امــور نیــاز بــه ضمانت نامــه حســن انجــام 
ــه  ــرارداد اولی ــا ق ــق ب ــور مطاب ــه ام ــد ک ــی باش ــه تضمین ــد ک ــته باش کار داش

پیــش رفتــه اســت.
در ســال ۱۳۹۴ بــر اســاس مطالعاتــی کــه صنــدوق انجــام داد، ماحظــه شــد 
ــن  ــه در ای ــی کوچــک ک ــه بخــش عمــده ای از مشــکات واحدهــای صنعت ک
نــوع ارتبــاط بخواهنــد فعالیــت کننــد، گرفتــن ایــن نــوع ضمانت نامــه از نظــام 
ــی به واســطه تحریم هــا و  ــن دلیــل کــه واحدهــای صنعت ــه ای بانکــی اســت. ب
ــای  ــا بدهی ه ــتی ی ــک برگش ــت، چ ــود داش ــال ها وج ــه در آن س ــودی ک رک
معــوق داشــتند و یکــی از اصــول اساســی نظــام بانکــی ایــن اســت کــه فــردی 
کــه از ضمانــت این چنینــی نظــام بانکــی بخواهــد اســتفاده کنــد، نبایــد بدهــی 

یــا چــک برگشــتی داشــته باشــد.
ــد و  ــه نبودن ــدور ضمانت نام ــه ص ــادر ب ــررات ق ــق مق ــا طب ــن بانک ه  بنابرای
ــی،  ــل مشــکات و واقعیت هــای اقتصــادی واحدهــای صنعت ــه دلی ــی ب از طرف
ــای  ــمت بنگاه ه ــه س ــن کار ب ــًا ای ــف و طبیعت ــًا متوق ــا عم روال قرارداده

بزرگ تــر ســوق پیــدا می کــرد.
ــال ۹۴  ــا در س ــوع ضمانت نامه ه ــن ن ــی ای ــه طراح ــاز ب ــاس نی ــن اس ــر همی ب
احســاس شــد و بــه دلیــل عــدم الــزام صنــدوق از تبعیــت قوانیــن پولــی و مالــی، 
توجــه خــاص و ویــژه ای بــه بحــث چــک برگشــتی یــا بدهــی معــوق در ایــن 
ــه  ــورت گرفت ــه ص ــوع ضمانت نام ــن ن ــی از ای ــتقبال خوب ــده و اس ــش نش بخ
ــی  ــای دولت ــی بانک ه ــا تمام ــکاری ب ــه هم ــاد تفاهم نام ــل و انعق ــت. تعام اس
و خصوصــی نیــز به عنــوان یکــی از ویژگی هــای منحصربه فــرد صنــدوق 

می آیــد. به حســاب 
تعــداد  تفاهم نامــه،  یادداشــت   ۱8 انعقــاد  بــا  گفــت  می تــوان  بنابرایــن 
ــای  ــوع بانک ه ــتردگی و تن ــه گس ــدوق ب ــتریان صن ــل مش ــای عام بانک ه
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موجــود در کشــور اســت کــه اکثــر آن هــا طــی دو ســال گذشــته منعقدشــده و 
ــت. ــوص اس ــن خص ــز در ای ــا نی ــی بانک ه ــش حمایت ــان دهنده نق نش

 چــه تضمینــی بــرای صــدور ضمانت نامــه از واحدهــای 
می کنیــد؟ دریافــت  صنعتــی 

- موضــوع تضمیــن بســته بــه نــوع ضمانت نامــه متفــاوت اســت. طبیعتــًا وثایقی 
ــای  ــاوت از ضمانت نامه ه ــت متف ــاری اس ــه اعتب ــه ضمانت نام ــوط ب ــه مرب ک
پیمانــکاری اســت. در ضمانت نامه هــای پیمانــکاری بــه دلیــل ریســک پاییــن و 
ماهیــت انجــام کار، شــرایط صنــدوق بــرای صــدور ضمانت نامــه بســیار آســان 
ــام ۱50  ــا ارق ــکاری، ت ــای پیمان ــه در ضمانت نامه ه ــی ک ــن معن ــت. بدی اس

ــون تومــان معمــواًل وثیقــه خاصــی از مشــتری اخــذ نمی شــود. میلی
جالــب اســت بدانیــد بخــش عمــده ای از اعــداد و ارقــام نیــز زیــر ۱00 میلیــون 
ــانی  ــرایط آس ــا ش ــد ب ــی می توانن ــای صنعت ــن واحده ــت. بنابرای ــان اس توم

ــد. ــت کنن ــه دریاف ضمانت نام
ــن  ــود دارد ای ــه وج ــوع ضمانت نام ــن ن ــدور ای ــد ص ــه دررون ــر ک ــه دیگ نکت
اســت کــه در نظــام بانکــی بــرای صــدور ایــن ضمانت نامه هــا ودیعــه 
ــا ۱5 درصــد  ــواًل ۱0 ت ــک بگــذارد، معم ــزد بان ــد ن ــه متقاضــی بای ــه ای ک اولی
ــه 5 درصــد کاهــش  ــغ ب ــن مبل ــدوق ای ــه در صن ــه اســت ک ــغ ضمانت نام مبل

ــت. ــده اس داده ش
ــن ضمانت نامه هاســت.  ــزد صــدور ای ــر، بحــث کارم ــت دیگ ــز اهمی ــه حائ نکت
ــن  ــت و حس ــات، پیش پرداخ ــم از مناقص ــکاری اع ــای پیمان در ضمانت نامه ه
ــزد  ــوان کارم ــا به عن ــل بانک ه ــورد عم ــرخ م ــد ن ــًا 50 درص ــام کار دقیق انج
ــرای کارمــزد  ــای دیگــر ب ــه معن ــدوق اخــذ می شــود. ب از مشــتری توســط صن
ــا احتســاب 50  ــوط به نظــام بانکــی ب ــًا جــداول مرب ــه، دقیق صــدور ضمانت نام

درصــد تخفیــف اولیــه مــاک عمــل صنــدوق اســت.
در ارتبــاط بــا ضمانت نامه هــای اعتبــاری شــرایط کمــی متفــاوت اســت. 
ــه  ــکاتی ک ــی از مش ــردم، یک ــاره ک ــث اش ــدای بح ــه در ابت ــور ک همان ط
بانک هــا رغبتــی بــه تأمیــن مالــی ندارنــد، کیفیــت وثایــق اســت. بدیــن معنــا 
ــک،  ــی کوچ ــای صنعت ــای واحده ــده ای از دارایی ه ــش عم ــًا بخ ــه تقریب ک
ــار و... شــده اســت  ــه محــل اجــرای طــرح، ماشــین آالت، ســوله، انب ــل ب تبدی
ــوده؛  ــا نب ــتقبال بانک ه ــورد اس ــدان م ــال، چن ــی و نرم ــکل عموم ــه ش ــه ب ک
ــاز  ــوع وثایــق، ضمانت نامــه موردنی ــر اســاس همیــن ن دراین بیــن صندوق هــا ب
واحدهــای صنعتــی را صــادر نمــوده و چنانچــه محــل اجــرای طــرح واحدهــای 
صنعتــی پوشــش عــدد و رقــم ضمانت نامــه را نداشــته باشــد، صنــدوق بــا اخــذ 
اســناد تجــاری ماننــد چــک و ســفته ضمانت نامــه را صــادر و در اختیــار واحــد 

ــد. ــرار می ده ــی ق صنعت
 آیا صندوق در استان ها نماینده دارد؟

ــازمان  ــه ای از س ــوان زیرمجموع ــتانی به عن ــهرک های اس ــرکت ش ــه، ش - بل
ــی ــهرک های صنعت ــک و ش ــع کوچ صنای

ــدگان  ــران در هــر اســتان شــرکت مســتقلی دارد کــه روســای آن هــا نماین  ای
ــاط  ــه ارتب ــع کوچــک ک ــن صنای ــتند. معاونی ــهرک ها هس ــن ش ــدوق در ای صن
مســتقیم بــا واحدهــای تولیــدی دارنــد نماینــدگان رســمی صنــدوق هســتند کــه 
در ابتــدای کار نیــز همیــن افــراد پرونــده را تشــکیل، اظهارنظــر اولیــه را کــرده و 

ــد.  ــدوق ارســال می کنن ــرای صن پــس از اخــذ اســناد و مــدارک، ب
سامانه الکترونیکی صندوق به مثابه یک اتاقک شیشه ای

البتــه بــرای تســهیل امــور، از اردیبهشــت ماه ســال گذشــته ســامانه الکترونیکــی 

صنــدوق راه انــدازی و فراینــد ثبت نــام، تکمیــل فرم هــا و ارائــه اســناد و 
ــرد. بطوریکــه  ــن ســامانه انجــام می گی ــی توســط ای ــده به طورکل ــدارک پرون م
ــه  ــاز ب ــه نی ــل اولی ــه در مراح ــه ضمانت نام ــاز ب ــورت نی ــی در ص ــد صنعت واح
ــه  ــه ب ــا مراجع ــته و ب ــز نداش ــود را نی ــتان خ ــا در اس ــه نمایندگی ه ــه ب مراجع
ســامانه پــس از تکمیــل فرم هــای اولیــه و بارگــذاری، به محــض تائیــد پرونــده 
ــه نمایندگــی صنــدوق در اســتان  یــک نســخه بــه صنــدوق و نســخه دیگــر ب
ارسال شــده و درصورتی کــه وجــود هرگونــه نقصــی در تکمیــل فــرم، از طریــق 
ــی و  ــع مشــکل توســط واحــد صنعت ــری و رف ــه پیگی ــدام ب ــامانه اق ــن س همی
نماینــدگان صنــدوق صــورت می گیــرد تــا نواقــص پرونــده به طورکلــی برطــرف 
گــردد و نهایتــًا نماینــده صنــدوق در اســتان به عنــوان متولــی صنایــع کوچــک 
ــک در  ــع کوچ ــر را روی صنای ــن اظهارنظ ــتان، اولی ــرد در اس ــن ف و مطلع تری
ــت اقتصــادی را  ــرادی کــه فعالی ــد، اف ــوع تولی ــازار، ن ــوع ب ــل ن ــواردی از قبی م
ــکل  ــه ش ــده ب ــدگان پرون ــه نماین ــر اولی ــس از اظهارنظ ــد و پ ــام می دهن انج
الکترونیکــی وارد بخــش کارشناســی صنــدوق در اداره اعتبــار ســنجی می شــود 
ــه ای طراحی شــده اســت کــه گــزارش اعتبارســنجی را به طــور  و ســامانه به گون
ــث  ــی موردبح ــای کارشناس ــزارش در کمیته ه ــن گ ــد. ای ــه می ده ــل ارائ کام

ــود. ــاع می ش ــره ارج ــه هیئت مدی ــکل ب ــان ش ــه هم ــرد و ب ــرار می گی ق
ــات  ــزو مطالب ــواره ج ــود دارد و هم ــامانه وج ــن س ــه در ای ــری ک ــی دیگ ویژگ
بخــش خصوصــی بــوده ایــن اســت کــه فضــای کار بســیار شــفاف شــده اســت 
ــه ای طراحی شــده اســت کــه واحــد  ــور در ســامانه، به گون ــد پیشــرفت ام و رون
صنعتــی، مدیــران اســتان ها و مدیــران ســتاد مرکــزی بــا یــک کلیــک بــر روی 
ــت  ــه درخواس ــل از مرحل ــی مراح ــق تمام ــان دقی ــد زم ــده می توانن ــر پرون ه
ــی و  ــه کارشناس ــه کمیت ــاع ب ــتانی و ارج ــده اس ــی نماین ــا بررس ــی ت متقاض

ــد. ــاهده نماین ــاعت مش ــورت روز و س ــره را به ص هیئت مدی
ــدازه  ــه ان ــا چ ــت و ت ــدر اس ــدوق چق ــه صن ــرمایه اولی  س

داریــد؟ را  ظرفیــت صــدور ضمانت نامــه 
ــارد  ــدود ۳5 میلی ــدوق ح ــه صن ــده ب ــرمایه پرداخت ش ــال ۱۳۹۴، س ــا س - ت
ــه  ــان ب ــارد توم ــدود ۷5 میلی ــه ح ــون بودج ــال ۹۴ در قان ــود و در س ــان ب توم
ــان  ــارد توم ــه ۱۱0 میلی ــدوق ب ــرمایه صن ــد و س ــه ش ــدوق اضاف ــرمایه صن س

اضافه شــده اســت.
ــن  ــه ای ــم ک ــم ببینی ــی می توانی ــره جنوب ــود در ک ــای خ ــا همت ــه ب در مقایس
ــه می کنــد.  ــه صنایــع کوچــک خــود خدمــات ارائ ــا چــه ظرفیتــی ب صنــدوق ب
ســرمایه صنــدوق کــره ای حــدود ۴.۷ میلیــارد دالر اســت و ایــن در حالــی اســت 

کــه ســرمایه صنــدوق حــدود 25 میلیــون دالر در حــال حاضــر اســت.
ــادی  ــال اقتص ــرایط نرم ــک ش ــواًل در ی ــا اص ــه صندوق ه ــر اینک ــه دیگ نکت
ــرمایه  ــر س ــا ۹ براب ــدود ۷ ت ــد ح ــی، بای ــک های معمول ــا ریس ــی و ب و صنعت
ــت  ــدوق ضمان ــه صن ــی اســت ک ــن در حال ــد ای ــه صــادر کنن خــود ضمانت نام
ــا توجــه بــه ســرمایه موجــود ایــن  ســرمایه گذاری صنایــع کوچــک در ایــران ب
ــای  ــرای واحده ــود ب ــرمایه ای خ ــت س ــام ظرفی ــش داده و از تم ــدد را پوش ع

ــم. ــتفاده کرده ای ــک اس ــی کوچ صنعت
در بودجــه ســال ۹۷ متأســفانه بــرای صنــدوق افزایــش ســرمایه دیــده نشــد و 
ــی وجــود  ــا ظرفیت های ــد ام ــاق نیافت ــن اتف علی رغــم اســتدالل های موجــود ای

دارد و ممکــن اســت بتوانیــم افزایــش ســرمایه داشــته باشــیم.
 تاکنون چند واحد صنعتی را ضمانت کرده اید؟

- از ابتــدای فعالیــت صنــدوق تاکنــون حــدود ۱55۹ فقــره ضمانت نامــه 
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درمجمــوع صــادر کردیــم کــه حــدود 8000 میلیــارد ریــال اســت. نکتــه مهــم 
ــال های ۹5،۹۴ و  ــه س ــوط ب ــا مرب ــد ضمانت نامه ه ــه ۷0 درص ــت ک ــن اس ای
ــا افزایــش ســرمایه در ســال ۹۴ و هــم  ۹6 اســت. ایــن نشــان می دهــد کــه ب
ــم. ــداری دســت پیداکرده ای ــد پای ــک رش ــه ی ــوع محصــوالت ب ــش ن ــا افزای ب

 چند درصد از این ضمانت نامه ها برگشت می خورد؟
ــه  ــی ب ــل اینکــه واحــد صنعت ــه دلی ــا ب - بخــش قابل توجهــی از ضمانت نامه ه
تعهــدات خــود عمل نکــرده منجــر بــه پرداخــت خســارت می شــوند و بــا توجــه 
ــده و  ــته صادرش ــال گذش ــه س ــی س ــا در ط ــده ضمانت نامه ه ــه عم ــه اینک ب
ــن  ــدود 20 درصــد ای ــون ح ــیده اســت تاکن ــید آن فرانرس ــان سررس ــوز زم هن
ــوان  ــا می ت ــش فعالیت ه ــه افزای ــه ب ــا توج ــده ب ــارتی ش ــا خس ضمانت نامه ه

ــرد. ــی ک ــز پیش بین ــارتی را نی ــای خس ــش ضمانت نامه ه افزای
در رابطــه بــا خســارت بازیافــت صنــدوق درمجمــوع در ســنوات گذشــته حــدود 
ــارد  ــغ ۱۷0 میلی ــن مبل ــه از ای ــت و ک ــارت داده اس ــال خس ــارد ری 66۴ میلی
ریــال وصول شــده اســت. بــه دلیــل اینکــه اقدامــات بازیافــت بافاصلــه زمانــی 
مشــخصی صــورت می گیــرد و رونــد وصولی هــای صنــدوق را بــا تأخیــر 

ــد. ــه می کن ــی مواج زمان
ــدازه  ــن ان ــا ای ــدوق ت ــارت صن ــب خس ــل ضری ــه دلی ــه چ  ب

ــت؟ باالس
ــه اینکــه خدمــات صنــدوق همتــای مــا در کشــوِر کــره شــامل  ــا توجــه ب - ب
ــتوران های  ــی و رس ــداری و تفریح ــع هتل ــه، صنای ــتریان ازجمل ــروه از مش 5 گ
لوکــس و...، شــرکت هایی کــه فعــال نیســتند، شــرکت هایی کــه در پرداخــت وام 
ــرادی تشکیل شــده اند  ــد، شــرکت هایی کــه توســط اف ــر دارن بانکــی خــود تأخی
ــود  ــت اقتصــادی موج ــاس واقعی ــر اس ــود و ب ــکار هســتند و... نمی ش ــه بده ک
ــن  ــه همی ــدوق ب ــای صن ــده ای از ضمانت نامه ه ــش عم ــًا بخ ــران، اتفاق در ای
ــای  ــه ضمانت نامه ه ــه اینک ــه ب ــا توج ــن ب ــرد؛ بنابرای ــق می گی ــرکت ها تعل ش
صنــدوق معمــواًل بــرای شــرکت هایی صــادر می شــود کــه یــا بدهــکار بانکــی 
هســتند و تأخیــر در وام بانکــی دارنــد و یــا فعــال نیســتند و بــا کمــک صنــدوق 

در حــال احیــاء هســتند، ضریــب خســارتی کــه بــرای صنــدوق بــاال و منطقــی 
اســت و اســتدالل دارد.

 آیــا در طــرح تســهیالت خــروج از رکــود صنایــع نقشــی بــرای 
صنــدوق در نظــر گرفته شــده اســت؟

- بــا توجــه بــه اینکــه یکــی از مهم تریــن موانــع و ابــزار بحــث خــروج از رکــود 
موضــوع تأمیــن مالی اســت.

ــش  ــین آالت و افزای ــزات و ماش ــازی تجهی ــرح نوس ــد، ط ــق تولی ــرح رون در ط
ــای  ــت واحده ــن و ظرفی ــت پایی ــا ظرفی ــال ب ــدی فع ــای تولی ــت واحده ظرفی
ــای  ــه انرژی ه ــه هم ــد، درصورتی ک ــاالی 60 درص ــرفت ب ــه پیش ــدی ک تولی
دولــت و بخــش خصوصــی بــر ایــن اهــداف متمرکــز شــود، دراین بیــن تأمیــن 
ــاخص  ــن ش ــن و مهم تری ــوان اصلی تری ــش به عن ــه بخ ــر س ــرای ه ــی ب مال
ــه در  ــکاتی ک ــه مش ــه ب ــا توج ــد ب ــان می ده ــدوق را نش ــژه صن ــگاه وی جای
ــی شــدن طــرح نقــش  ــا در جهــت عملیات نظــام بانکــی وجــود دارد صندوق ه

مؤثــری ایفــا خواهنــد کــرد.
ــوان گفــت صنــدوق در پیشــبرد تمامــی طرح هــای دولــت اعــم  بنابرایــن می ت

از حمایــت از کاالی ایرانــی، رونــق تولیــد و خــروج از رکــود اثرگــذار هســت.
ــت به گریبان  ــا آن دس ــدوق ب ــه صن ــکالتی ک ــتی ها و مش  کاس
اســت و از طریــق مجلــس و دولــت می توانــد حل وفصــل 

شــود، چیســت؟
ــه  ــاهد ادام ــوان ش ــه می ت ــت و درصورتی ک ــرمایه اس ــکل س ــن مش - مهم تری
ــی داشــته باشــد و در  ــد نقش آفرین ــه بتوان ــود ک ــدوق ب ــه رشــد صن ــد رو ب رون

ــال باشــیم افزایــش ســرمایه اســت. ــه فع ــد وزارتخان سیاســت های جدی
ــرار داده  ــر ق ــت تأثی ــدوق را تح ــای صن ــی از فعالیت ه ــه برخ ــر ک ــع دیگ مان
اســت، حضــور نــام صنــدوق در لیســت شــرکت های قابل واگــذاری بــه 
ــا  ــتریان را ب ــته مش ــال گذش ــک س ــی ی ــه ط ــت ک ــی اس ــازمان خصوص س
ــاد  ــدوق ایج ــرای صن ــی را ب ــرده و موانع ــه ک ــری مواج ــای پیچیده ت فراینده

ــت. ــرده اس ک
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در ادامــه بــه جهــت کســب اطــالع از میــزان ســرمایه، 
نحــوه صــدور ضمانت نامه هــا و مزایــای آن هــا در مقایســه 
بــا ضمانت نامه هــای بانکــی، نحــوه پرداخــت خســارات و 
ــه  ــدوق ب ــذاری صن ــت واگ ــن وضعی ــالع از آخری ــن اط همچنی
ــی  ــاون مال ــاری مع ــا محمدصــادق محمدی ــی، ب بخــش خصوص
ــک  ــع کوچ ــرمایه گذاری صنای ــت س ــدوق ضمان ــادی صن و اقتص

ــم. ــو پرداختی ــه گفتگ ب
ــال  ــوده و در ح ــدر ب ــته چق ــدوق درگذش ــرمایه صن ــزان س  می

حاضــر چقــدر اســت؟
- ســرمایه صنــدوق از بــدو تأســیس در ســال 8۴، 50 میلیــارد تومــان مصــوب 
ــان  ــان زم ــغ، هم ــن مبل ــان از ای ــارد توم ــه ۳5 میلی ــک ب ــود. نزدی ــده ب ش
ــوان  ــود به عن ــا ب ــز بن ــی نی ــد. مابق ــق ش ــز و محق ــدوق واری ــاب صن به حس
ــدورات  ــد و مق ــم باش ــه فراه ــش در بودج ــه امکانات ــالی ک ــت هرس ــِد دول تعه
بــرای دولــت فراهــم باشــد، پرداخــت شــود تــا بــه ســقِف 50 میلیــارد تومــان 
برســد کــه از آن زمــان تاکنــون مجموعــًا ۴، 5 میلیــارد تومــان اضافه شــده کــه 

ــق شــده اســت. ــان آن محق ــارد توم ــه ۴0 میلی ــک ب نزدی
 امــا هنــوز از ســرمایه اولیــه صنــدوق، ۱0 میلیــارد تومــان از دولــت طلــب داریم. 
ــه  ــان ب ــارد توم ــدود ۷0 میلی ــی انجــام و ح ــال ۹۳ پیگیری های ــس ازآن در س پ
ســرمایه صنــدوق اضافــه شــد. مجموعــًا نزدیــک ۱۱0 میلیــارد تومــان ســرمایه 
فعلــی ماســت کــه ســرمایه ثبتــی مــا همــان هنــوز ۳5 میلیــارد تومــان اســت. 

ولــی ســرمایه اســمی مان ۱۱0 بــه میلیــارد تومــان رســیده اســت.
بــا توجــه بــه اینکــه شــناخِت متقاضیــان و صنعتگــران نســبت بــه صنــدوق طــی 
ســالیاِن اخیــر بیشــتر شــده، فعالیت هــای صنــدوق بــه شــکل تصاعــدی رو بــه 

افزایــش گذاشــته اســت.
ــی  ــی ط ــام بانک ــرف نظ ــد از ط ــش تولی ــه بخ ــع ب ــهیاِت راج ــع آن تس به تب
ــوده، چــون  ــن بخــش بیشــتر ب ــه ای ــگاِه حمایتــی ب ــر و ن ایــن 6، ۷ ســال اخی
ــی  ــت زمان ــدوق ضمان ــرِد صن ــی عملک ــتیم؛ یعن ــهیات هس ــی از تس ــا تابع م
افزایــش پیــدا می کنــد کــه میــزان تســهیاِت اعطایــی بــه واحدهــای تولیــدی 

ــد. ــدا کن و صنعتــی افزایــش پی
 اگــر دقــت کــرده باشــید، شــاید فرازوفرودهــا در عملکــرد صنــدوق در 
ــه  ــی ب ــِی پرداخت ــهیات اعطای ــزان تس ــا می ــی ب ــک تطابق ــال ها ی همه س

در  اگــر  و  دارد  صنعتــی  واحدهــای 
ــه  ــژه ای ب ــگاِه وی ــت ن ــال دول ــک س ی
ایــن بخش هــا داشــته باشــد و ارقــاِم 
ــهیات  ــوان تس ــت عن ــی تح قابل توجه
شــود،  پرداخــت  صنعــت  بخــش  بــه 
آن  در  نیــز  عملکــرد صنــدوق  به تبــع 
امــا  بــود  خواهــد  چشــمگیرتر  ســال 
درصورتی کــه میــزان ایــن تســهیات 
ــز  ــدوق نی ــرد صن ــد، در عملک ــر باش کمت
ممکــن اســت بــا کاهــش در صــدور 

شــویم. مواجــه  ضمانت نامــه 
اخیــر  ســال های  در  خوشــبختانه 
ــن  ــر ای ــال اخی ــن ۳، ۴ س ــًا در ای خصوص
نــگاِه حمایتــی وجــود داشــته و ارقــام 
ــهیات  ــوان تس ــت عن ــی تح قابل توجه
ــاس  ــن اس ــر همی ــرده اســت. ب ــد اختصــاص پیداک ــت و تولی ــه بخــش صنع ب

افزایــش پیداکرده انــد. مراجعــاِت زیــادی داشــته و تعــداد متقاضیــان  
ــتر  ــدوق بیش ــا از صن ــات و تقاضاه ــده مراجع ــث ش ــه باع ــری ک ــه دیگ  نکت
ــش  ــل افزای ــای عام ــا بانک ه ــود را ب ــات  خ ــا تعام ــه م ــوده ک ــن ب ــود ای ش
ــک  ــدود ۱8 بان ــل )ح ــای عام ــِر بانک ه ــا اکث ــروز ب ــه ام ــم. به نحوی ک داده ای
ــه ســزایی در  دولتــی و خصوصــی( تفاهم نامــه داریــم کــه ایــن خــود عامــِل ب
ــا  ــرف بانک ه ــه از ط ــدور ضمانت نام ــرای ص ــا ب ــه م ــده ب ــدر پرون ــه چق اینک

ارجــاع داده شــود، به حســاب می آیــد.
ــی از  ــود و خیل ــداد ب ــن تع ــف ای ــاید نص ــل ش ــال قب ــی دو س ــم ط ــن رق  ای
ــی  ــای دولت ــِر بانک ه ــی اآلن اکث ــامل نمی شــد ول ــز ش ــم را نی ــای مه بانک ه
و خیلــی از بانک هــای خصوصــی باهــم تفاهم نامــه دارنــد و ضمانت نامــه 

صنــدوق ضمانــت را به راحتــی می پذیرنــد.
نتیجتــًا اینکــه مــا اآلن در یــک وضعیتــی قــرار داریــم کــه روزبــه روز شــناخِت 
ــه  ــم رو ب ــردش ه ــرف عملک ــود و از آن ط ــتر می ش ــه بیش ــدوق در جامع صن
ــی  ــت را به جای ــدوق را دول ــه صن ــه ای ک ــفانه در مرحل ــت، متأس ــی اس فزون
ــی رســاندند کــه شــناخت ایجادشــده و  ــران عملکــرد را به جای ــا مدی رســانده ی
ــع مشــکل  و تســهیل در اخــذ  ــرای رف ــا ب ــه خیلی ه ــی تبدیل شــده ک ــه محل ب

ــد. ــه می کنن ــا مراجع ــه آنج ــهیات ب تس
 از ســوی دیگــر، در حــال حاضــر بــا کســری و کمبــوِد ســرمایه مواجــه شــده ایم 

و ممکــن اســت رونــِد صعــودی صنــدوق را بــا مشــکاتی مواجــه کند.
ــی حاصــل  ــرد، انقطاع ــد عملک ــر دررون ــه مســتحضر هســتید اگ ــور ک همان ط
شــود، احیــای دوبــاره آن بســیار مشــکل اســت، خــراب کــردن یک چیــز، ســاده 
ــاختِن آن  ــا س ــود ام ــی انجــام ش ــان کوتاه ــن اســت در مدت زم اســت و ممک

خیلــی ســخت اســت.
ــر  ــی ب ــت هایمان مبن ــته، درخواس ــال گذش ــی دو س ــت، دریک ــن جه ــه همی ب
بحرانــی شــدن وضعیــت ســرمایه صنــدوق را طــی مکاتبــاِت زیــادی بــا وزارت 
صنعــت، معــدن و تجــارت، شــخص وزیــر صنعــت، معــدن و تجــارت و دولــت در 
میــان گذاشــته و از کانال هــای مختلــف پیگیــری و ضــرورت افزایــش ســرمایه 

ــم. ــل کرده ای را منتق
ــت  ــط دول ــال توس ــه هرس ــی ک ــای حمایت ــه طرح ه ــه ب ــا توج ــی ب از طرف
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ــا  ــن طرح ه ــرای ای ــارکت در اج ــار مش ــدوق انتظ ــود، از صن ــب می ش تصوی
ــی رود. م

ــایری  ــتایی، عش ــر روس ــتغال فراگی ــرح اش ــاری ط ــال ج ــال در س ــرای مث ب
راداریــم کــه دولــت بــرای هــر یــک از ایــن طرح هــا، تســهیاِت قابل توجهــی 
را پیش بینــی کــرده اســت و از صنــدوق نیــز انتظــار دارنــد به عنــوان تســهیلگر 
ــه ایــن  ــوط ب ــد از تســهیاِت مرب ــرادی کــه می خواهن ــِق اف ــرای تأمیــن وثای ب

ــد. ــته باش ــی داش ــد، نقش آفرین ــتفاده بکنن ــا اس طرح ه
واقعیتــش ایــن اســت کــه مــا داریــم بــه نقطــه ای می رســیم کــه دیگــر ابــزاری 
بــرای ادامــه خدمات رســانی را نداریــم. چراکــه بــر طبــق اســتانداردهای جهانــی 
ــم  ــت می توانی ــرمایه اس ــت س ــط باکفای ــه مرتب ــدی ک ــک ح ــا ی ــی ت و داخل

ــیم. ــته باش ــد داش ــول تعه ــع آن قب ــه و به تب صــدور ضمانت نام
ــل  ــان در داخ ــارد توم ــک 600 میلی ــدوق نزدی ــداِت صن ــر، تعه ــال حاض در ح
نظــام بانکــی اســت، ســرمایه مــا نیــز ۱۱0 میلیــارد تومــان اســت و در عــرف و 
اســتانداردهاِی پذیرفته شــده جهانــی و داخلــی در یــک شــرایِط تقریبــًا مناســب 
اقتصــادی معمــواًل صندوق هــای مشــابه مــا و یــا نظــام بانکــی، معمــواًل 5، 6 
ــا  ــد و ب ــد می کنن ــک و تعه ــول ریس ــان، قب ــه سرمایه ش ــبت ب ــر نس ــا ۷ براب ت
ــتر  ــب بیش ــن ریســک به مرات ــال حاضــر، ای ــِت اقتصــادی ح ــه وضعی ــه ب توج

اســت و بایــد حتــی ســقِف کمتــری را نیــز لحــاظ کنیــم.
ــله مراتِب اداری  ــع و سلس ــف مجم ــود، تکالی ــاز موج ــه نی ــه ب ــا توج ــی ب  ول
ــدازه قبــول ریســک کــرده و  ــا ایــن ان کــه وجــود داشــته، مدیــران صنــدوق ت

ــد. ــته باش ــداوم داش ــان ت ــات همچن ــد خدم پذیرفته ان
تداوم فعالیت صندوق درگرو افزایش سرمایه

ــرِف ایــن هســتیم کــه  درواقــع دیگــر از حــد تعــارف گذشــته یعنــی مــا در ُش
طــی گزارشــی خطــاب بــه مجمــع اعــام کنیــم درصورتی کــه عــدم افزایــش 
ســرمایه صنــدوق، طــی هفته هــا و ماه هــای آینــده به نوعــی فعالیــت صنــدوق 

را متوقــف کنیــم.
ــم  ــر نتوانی ــاه دیگ ــد م ــت از چن ــن اس ــه، ممک ــدور ضمانت نام ــث ص در بح
ــک  ــًا ی ــن شــرایطی صرف ــرا در چنی ــم، زی ــدی را صــادر کنی ــه جدی ضمانت نام
تعهــِد ماالیطاقــی را بــرای دولــت ایجــاد می کنیــم. بــه معنــای دیگــر، ممکــن 
اســت طــی ســالیاِن آینــده برخــی از ایــن ضمانت نامه هــا خســارتی شــود و آن 
زمــان منابعــی بــرای جبــران خســارتی کــه بایــد بــه بانک هــا پرداخــت کنیــم، 
ــه  ــه مجموع ــام بانکــی ب ــی نظ ــِب بدبین ــن موج ــه ای ــد ک ــته باش ــود نداش وج
دولــت و صندوق هــای اعتبــاری می شــود؛ بــه همیــن جهــت اهمیــِت 
ــه هــر قیمتــی  ــار خیلــی بیشــتر از ایــن اســت کــه مــا بخواهیــم ب حفــظ اعتب

ــیم. ــته باش ــد داش ــرش تعه ــم و پذی ــادر بکنی ــه ص ضمانت نام
البتــه دولــت بــه اهمیــِت ایــن موضــوع واقــف اســت امــا بــه شــکِل بخشــی. 
ــن  ــر ای ــت پیگی ــر، وزارت کار و وزارت صنع ــال حاض ــه در ح ــا ک ــن معن بدی
موضــوع هســتند کــه افزایــش ســرمایه از ردیــف بودجــه یــا از محــِل اعتباراتــی 
محقــق و حاصــل شــود و دولــت در آئین نامــه اجرایــِی تبصــره ۱8 قانــون بودجــه 
ــا  ــرای صندوق ه ــرمایه ب ــش س ــوان افزای ــت عن ــی را تح ــال ۱۳۹۷، منابع س
ــال  ــیون ها در ح ــه در کمیس ــن آئین نام ــر، ای ــال حاض ــد. در ح ــی کن پیش بین
ــده،  ــه انجام ش ــتدالالتی ک ــات و اس ــه مکاتب ــه ب ــا توج ــم ب بررســی و امیدواری
اعضــای محتــرم هیئــت دولــت و کمیســیون ها بــه اهمیــِت ایــن موضــوع پــی 

ــد. ــه را مصــوب کنن ــن آیین نام ــرده و ای ب
ــا  ــه صندوق ه ــر اینک ــی ب ــاری مبن ــته اخب ــال های گذش  در س

در لیســت واگــذاری بــه بخــش خصوصــی قــرار بگیرنــد شــنیده 
ــکل  ــه ش ــه چ ــذاری را ب ــن واگ ــِت ای ــن وضعی ــود. آخری می ش

ــد؟ ــی می کنی ارزیاب
ــود.  ــر نمی ش ــال اخی ــی دو س ــه یک ــوط ب ــا مرب ــذارِی صندوق ه ــث واگ - بح
ــت  ــه پیوس ــل ۴۴ ک ــی اص ــت های کل ــرای سیاس ــون اج ــِب قان ــد از تصوی بع
ــرکت های  ــه ش ــامل کلی ــید و ش ــس رس ــب مجل ــه تصوی ــم ب ــون ه آن قان
دولتــی بــود، صنــدوق ضمانــت ســرمایه گذاری صنایــع کوچــک نیــز به عنــوان 
ــت و  ــرکت اس ــی ش ــای حمایت ــِت صندوق ه ــون ماهی ــی، چ ــرکت های دولت ش
ــد؛ یعنــی از ســال 8۹  ــرار گرفتن ــوان شــرکت دولتــی در لیســت ق این هــا به عن
ــه  ــی ک ــا پیگیری های ــاله ب ــته و هرس ــه داش ــت ادام ــن وضعی ــروز ای ــه ام ــا ب ت
ــت در همــان ســال از لیســت خــارج می شــده  انجــام می شــده به صــورت موق
ــا در  ــن صندوق ه ــام ای ــه ن ــم ک ــن بودی ــا شــاهد ای ــد م و مجــدداً در ســال بع

لیســت واگــذاری قرارگرفتــه اســت.
 متأســفانه در بعضــی مواقــع، صرفــًا بــه جهــت رفــع تکلیــف، اقداماتــی را انجــام 
می دهیــم کــه شــاید از تبعــاِت آن زیــاد آگاه نباشــیم. ایــن مــورد نیــز از همــان 
مــوارد اســت. به موجــب قانــون در ســال 8۹، تکلیفــی بــر عهــده دولــت نهــاده 
شــد کــه شــرکت های دولتــی را واگــذار کنــد و در آن زمــان کــه می خواســتند 
ایــن فهرســت را تنظیــم کننــد، متأســفانه بــه ماهیــت و کارکــرِد ایــن شــرکت ها 

توجهــی نشــد و همــه ایــن شــرکت ها را بــا یک چشــم و یــک نــگاه دیدنــد.
 درحالی کــه بعضــی از این هــا اصــًا فعالیــِت انتفاعــی نداشــتند، ســاختار 
ــه ایــن دلیــل  ــد و درواقــع ب آن هــا ســاختاِر حمایتــی و ماهیــت  حاکمیتــی دارن
ــه  ــی به هیچ وج ــش غیردولت ــه بخ ــوری را ک ــی از ام ــه بخش ــده اند ک ایجادش

ــه انجــام برســانند. ــه انجامــش نیســت را ب حاضــر ب
متأســفانه در آن مقطــع هرجایــی کــه نــام شــرکت دولتــی مشــاهده شــد، داخــل 
ــن  ــی از ای ــه خیل ــد ک ــن ش ــم ای ــه آن ه ــد و نتیج ــذاری قراردادن ــت واگ لیس
ــن  ــیبش ای ــط آس ــدند. فق ــارج ش ــرور از آن لیســت خ ــا و به م شــرکت ها بعده
ــن  ــدام از ای ــت هرک ــد فعالی ــی دررون ــان، وقفه های ــه ای از زم ــه در بره ــود ک ب
ــکاتی  ــا مش ــاد و ب ــان ایج ــوع و متقاضی ش ــان، ارباب رج ــرکت ها، ذینفع ش
مواجــه شــدند. صندوق هــای حمایتــی نیــز تــا بــه امــروز گرفتــاِر ایــن 
ــا  ــا بانک ه ــا ب ــط آن ه ــه رواب ــا ب ــن گرفتاری ه ــه ای ــتند و دامن مشــکات هس
و اعتبارشــان صدمــه زده و موجبــات اعتــراض، اطالــه اقدامــات اداری را فراهــم 

ــت. آورده اس
ســایر  ماننــد  نیــز  کوچــک  صنایــع  ســرمایه گذاری  ضمانــت  صنــدوق 

اســت. بــاور  ایــن  بــر  اجرایــی  دســتگاه های 
ــی  ــی و حمایت ــدگاِه حاکمیت ــا دی ــدوق ب ــه صن ــت ک ــون اس ــح قان ــِن صری مت
ایجادشــده و کارکــردش ایجــاد تســهیل و ورود درجاهایــی اســت کــه بخــش 
خصوصــی حاضــر نیســت اقدامــات مشــابه را انجــام دهــد. صنــدوق بــا همیــن 
نــگاه دفاعیــات و اســتدالالت خــودش را طــی ســالیاِن گذشــته مکتــوب کــرده و 
نتیجــه آن هــم ایــن بــوده کــه هرســال بــه شــکل موقــت از آن فهرســت خــارج 
ــات  ــاِت و تصمیم ــه آن اقدام ــه ب ــدون توج ــی متأســفانه مجــدداً ب می شــده ول
ــی کــه از  ــه مکاتبات ــا توجــه ب ــه ب ــی واگــذاری می گرفت ــی کــه هیئــت عال قبل
ــرار  ــذاری ق ــت واگ ــدد در لیس ــده، مج ــف می ش ــای مختل ــرف وزارتخانه ه ط

می گرفتنــد.
ــاِت ریشــه ای تری را انجــام  ــا یکســری اقدام ــاری م ــال ج ــته و س ــال گذش س
داده و خواســتار خــروِج نــام صنــدوق ضمانــت ســرمایه گذاری صنایــع کوچــک 



ویژه صندوق های حمایتی وزارت صمت
www.asreeqtesad.comروزنامه عصر اقتصاد

ــه  ــا مادامی ک ــده ایم و ت ــذاری ش ــت واگ ــا از لیس ــایر صندوق ه ــن س و همچنی
ــه حیاتشــان  ــه شــکل دولتــی ب وجــود آن هــا ضــرورت داشــته باشــد این هــا ب

ادامــه بدهنــد.
ایــن اســتدالالت در ســازمان خصوصی ســازی و وزارت اقتصــاد نیــز موردپذیرش 
قــرار گرفــت و حتــی منجــر بــه مکاتبــه توســط ســازمان خصوصی ســازی شــد 
کــه دیــدگاِه مــا را پذیرفته انــد و نتایــِج کاِر کارشناســِی خــود را مبنــی بــر اینکــه 
ایــن صندوق هــا بــه شــکل حمایتــی باقــی بماننــد و از فهرســت خــارج شــوند را 

بــه وزارت اقتصــاد منعکــس کرده انــد.
مقــرر شــد وزارت اقتصــاد نتایــج را بــه هیئــت دولــت منعکــس کنــد و مجــدداً 
ــت  ــم از فهرس ــه ه ــود ک ــی ش ــت بررس ــه دول ــیوِن مربوط ــوع در کمیس موض
ــروه  ــه گ ــروه 2 ب ــت از گ ــدوق ضمان ــاِم صن ــم ن ــویم و ه ــارج ش ــذاری خ واگ
۳ منتقــل شــود کــه در ایــن فرآینــد بخشــی از اطاعــات به موقــع بــه هیئــت 

ــود. دولــت واصــل نشــده ب
 بــا توجــه بــه مکاتباتــی کــه آقــای دکتــر شــریعتمداری وزیــر صنعــت، معــدن 
ــفانه  ــا متأس ــرارداد ام ــتوِر کار ق ــدد در دس ــوع را مج ــتند، موض ــارت داش و تج
اطاعــات و نظــراِت جدیــِد وزارت اقتصــاد در آن جلســه منعکــس و بــه آن هــا 
ــه  ــی ک ــای قبل ــتناد گزارش ه ــه اس ــل ب ــن دلی ــه همی ــود، ب ــده ب ــل نش واص

ــد. ــی اتخــاذ کردن ــوده، مجــدداً تصمیمات ــِل ســال ۹6 ب ــه اوای ــوط ب مرب
ــه،  ــای مربوط ــایر نهاده ــت جمهوری و س ــی ریاس ــِت حقوق ــبختانه معاون خوش
ــن  ــرِد ای ــرد و کارک ــه رویک ــد ک ــر دارن ــوص اتفاق نظ ــن خص ــی در ای همگ
صندوق هــا حمایتــی و حاکمیتــی اســت و دلیــل و فایــده ای در واگــذاری آن هــا 
ــی  ــت های کل ــر باسیاس ــت مغای ــود گف ــوی می ش ــه نح ــت و ب ــور نیس متص

اصــل ۴۴ اســت.
ــی  ــذاری اهداف ــر واگ ــام ه ــذاری، از انج ــه واگ ــوط ب ــث مرب ــه در مباح  چراک
ــم  ــام معظ ــط مق ــی توس ــل ۴۴ اباغ ــی اص ــت کل ــم، سیاس ــال می کنی را دنب
ــرای  ــن واگــذاری ب ــی مدنظــر دارد؛ یکــی اینکــه از ای ــری دو رویکــرد کل رهب
ــی  ــِع مال ــت، کوچک ســازی حاصــل شــود، دوم اینکــه ایــن واگــذاری مناف دول
بــرای دولــت داشــته باشــد و ایــن کامــًا اینجــا مصــداق نــدارد؛ یعنــی صنــدوق 
ــت  ــرای دول ــدی ب ــع آن درآم ــد و به تب ــذار کن ــدارد کــه بخواهــد واگ ــزی ن چی

حاصــل شــود.
در خصــوص کوچک ســازی نیــز اگــر ایــن وظیفــه ازاینجــا خــارج شــود، متولــِی 
دیگــری نــه در بخــش دولتــی و نــه در بخــش خصوصــی نخواهــد داشــت، مــا 
بــه شــکلی امــور را بــدون متولــی رهــا می کنیــم و بخــِش بزرگــی از صنعــت و 

تولیدمــان بــه ایــن دلیــل آســیب خواهــد دیــد.
ــی  ــتیم ول ــی نداش ــا حرف ــود، م ــتقبالی ب ــی اس ــش خصوص ــرف بخ ــر از ط اگ
ــن نتیجــه  ــه ای ــذاری اســت ب ــِی واگ ــه متول ــم ک ــازی ه ــازمان خصوصی س س
رســید کــه ایــن اســتقبال از طــرف بخــش خصوصــی بــرای پذیــرِش تعهداتــی 
کــه در قبــال آن نمی توانــد ضمانــِت محکمــی هــم داشــته باشــد وجــود نــدارد.
درحالی کــه حاضــر پیگیری هــا از طریــق هیئــت عالــی واگــذاری ادامــه 
ــًا از  ــه و موقت ــه ای گرفت ــک مصوب ــم آنجــا مجــدد ی ــه ان شــاءاهلل بتوانی دارد ک
فهرســت واگــذاری خــارج شــویم تــا بتوانیــم بعــد ایــن را بــه همــراه مســتندات 
و مکاتبــاِت قبلــی کــه بــوده مجــدد بــه هیئــت دولــت منعکــس و درخواســت  

ــم. ــری کنی ــود را مجــدد پیگی خ
ــذاری  ــن واگ ــه ای ــد ک ــر دارن ــه اتفاق نظ ــر هم ــال حاض ــه در ح ــًا اینک نهایت
ــکلی آن  ــث ش ــط بح ــت. فق ــی نیس ــی و منطق ــدارد و اصول ــق ن ــت تحق قابلی

مانــده کــه ســیِر مراحــِل تصویبــش را در دولــت طــی کنــد و صنــدوق، ذینفعــان، 
ــا  ــم ب ــند و بتوانی ــته باش ــه را نداش ــن دغدغ ــر ای ــران دیگ ــا و صنعت گ بانک ه

ــم. ــان بپردازی ــِف اصلی م ــه وظای ــت ب ــال راح خی
  تفــاوت ضمانت نامه هــای صنــدوق بــا ضمانت نامه هــای 
ــای  ــه ضمانت نامه ه ــبت ب ــی نس ــه مزایای ــت و چ ــی چیس بانک

ــی دارد؟ بانک
مــدت  اســت.  ضمانت نامه هــا  مدت زمــان  در  تفــاوت  اولیــن   -
ــا  ــدوق، ب ــا در صن ــا م ــاله اســت؛ ام ــت یک س ــای بانکــی درنهای ضمانت نامه ه
توجــه بــه درخواســتی کــه بانــک به موجــب مصوبــه اش بــه مــا ارائــه می دهــد 
و بنــا بــه همــان مدتــی کــه بانــک بــه مــا اعــام می کنــد، ضمانت نامــه ایجــاد 
ــی  ــدوق تابع ــای صن ــان ضمانت نامه ه ــر، مدت زم ــای دیگ ــه معن ــم. ب می کنی
از مدت زمــان قــرارداِد اعطــای تســهیات اســت. بنــا بــه نــوع تســهیات ایــن 
ــاوت  ــن تف ــن اولی ــم و ای ــی نداری ــر اســت و ازاین جهــت محدودیت ــدت متغی م

ماســت.
در خصــوص کارمــزِد صــدور ضمانت نامــه، مجــدداً مــا در اکثــِر انــواع 
ــر  ــب کمت ــم و به مرات ــا نظــام بانکــی داری ــی ب ــک تفاوت ــان ی ضمانت نامه هایم
ــد  ــر بخواه ــی اگ ــام بانک ــم، نظ ــت می کنی ــا دریاف ــزد بانک ه ــغ کارم از مبل
ــه  ــزِد اولی ــان کارم ــابه هم ــزدی را مش ــد، کارم ــد کن ــه ای را تمدی ضمانت نام
دریافــت می کنــد درصورتی کــه هزینــه تمدیــد کارمــزد صنــدوق کمتــر اســت.
 در رابطــه بــا مباحــث شــکلِی ضمانت نامــه نیــز، در خصــوص فرآینــد و 
ماهیــِت صــدور ضمانت نامــه، درصورتی کــه نظــام بانکــی بخواهــد تســهیاتی 
ــهل الوصول  ــد س ــد درص ــِق ص ــد، وثای ــادر کن ــه ص ــا ضمانت نام ــت ی پرداخ
دریافــت می کنــد. بــه معنــای دیگــر متقاضــی بایــد معــادِل مبلــغ ضمانت نامــه 
ــن رقــم  ــا ۱۳0 درصــد ای ــه آن هــا حداقــل ۱00 ت دریافتــی از نظــام بانکــی، ب

وثیقــه بگــذارد.
شــاید بتــوان گفــت، تفــاوِت عمــده صنــدوق بــا بانک هــا در ایــن بخــش اســت. 
ــه شــخصیت  ــه اعتبارســنجی انجــام می شــود، نســبت ب ــدوق بعدازاینک در صن
ــه  ــا را ب ــد، ضمانت نامه ه ــرای آن رادارن ــد اج ــه قص ــی ک ــی و طرح متقاض
ــزان وثایقــی  ــم. به طــور مشــخص، می ــی ســهل تری صــادر می کنی شــکِل خیل
ــه  ــه ب ــا توج ــد ب ــا ۷0 درص ــًا ت ــد و نهایت ــم از 20 درص ــت می کنی ــه دریاف ک
ــت  ــدوق دریاف ــنجی از صن ــه در اعتبارس ــازی ک ــزاِن امتی ــرح و می ــِت ط کیفی

ــت. ــر اس ــم متغی می کنی
ــِد مســکونِی  ــک واح ــًا ی ــی صرف ــام بانک ــز، نظ ــق نی ــت وثای ــه باکیفی در رابط

ــتان ها ــز اس ــم مراک ــهری آن ه ــه و ش ــل معامل قاب
کــه  وثایقــی  طیــف  تنــوِع  صنــدوق  در  درصورتی کــه  دارد  پذیــرش  را 
موردپذیــرش قــرار می گیــرد، به مراتــب بیشــتر از آن چیــزی اســت کــه 
ــای  ــکونی، واحده ــد مس ــر واح ــاوه ب ــه ع ــت. به نحوی ک ــک اس ــر بان مدنظ
ــی  ــرح حت ــرای ط ــِل اج ــی، مح ــاورزی و باغ ــوب ِکش ــِی مرغ ــاری، اراض تج
اگــر ســند نداشــته باشــد و به صــرف دفترچــه قــرارداد صــادره توســط شــرکت 

می پذیریــم. را  صنعتــی  شــهرک های 
در پذیــرش ضامنیــن نیــز بــه همیــن شــکل اســت. نظــام بانکــی بــرای ارقــاِم 
ــا کســر از حقــوق را به عنــوان ضامــن  خیلــی جزئــی، صرفــًا کارمنــد رســمی ب
می پذیــرد. ایــن در حالــی اســت کــه صنــدوق عــاوه بــر کارمندهــای رســمی، 
ــتگاه های  ــرکتی دس ــای ش ــا کارمنده ــی ی ــا پیمان ــراردادی ی ــای ق کارمنده
دولتــی، کارمنــدان شــرکت های معتبــر بخــش خصوصــی را نیــز موردپذیــرش 
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ثبت نام متقاضى
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قــرار می دهــد. همچنیــن افــرادی کــه دارای جــواز کســب یــا پروانــه فعالیــت 
ــم. ــن می پذیری ــوان ضام ــند به عن ــادی باش اقتص

ــل  ــن دلی ــه همی ــع کوچــک، ب ــرمایه گذاری صنای ــت س ــدوق ضمان ــًا صن اساس
ــک  ــد چارچوب هــای مدنظــر بان ایجادشــده اســت. درصورتی کــه واحــدی بتوان

ــد. ــه صنــدوق مراجعــه نمی کن ــد، دیگــر ب را در وثیقــه ســپاری تأمیــن کن
ــد،  ــن کن ــک را تأمی ــِق مدنظــر بان ــد وثای ــه متقاضــی نمی توان  در شــرایطی ک
ــطه  ــک واس ــدی و آن بان ــد تولی ــن آن واح ــهیل گر بی ــوان تس ــدوق به عن صن

ــد. ــم کن ــی را فراه ــتفاده وی از تســهیات بانک ــکاِن اس ــا ام ــود ت می ش
علــت اصلــی ایجــاد ایــن صنــدوق ایــن بــود کــه بعضــی واحدهــای تولیــدی 
ــی  ــردش مال ــِت گ ــن نداشــته و وضعی ــه و ضام ــهٔ وثیق ــه مشــکاتی درزمین ک
ــک از  ــزد بان ــان ن ــل اعتبارش ــه دلی ــود، ب ــب ب ــی مناس ــام بانک ــا نظ ــا ب آن ه
ــای  ــًا واحده ــه عمدت ــری ک ــش دیگ ــا بخ ــد، ام ــتفاده می کردن ــهیات اس تس
صنعتــِی مشــموِل تعریــف صنایــع کوچــک بــوده و بــا توجــه بــه نــوع ســاختار، 
ــق و  ــن وثای ــا در تأمی ــن واحده ــواًل ای ــت، ســرمایه و... شــکننده تر و معم فعالی

ــا مشــکل مواجــه هســتند. ــن ب تضامی
ســرمایه ای کــه به عنــوان ســرمایه اولیــه و آورده خوددارنــد، معمــواًل در مراحــل 
ــد کــه بخواهنــد در قبــاِل  اولیــه کار مســتهلک می شــود و عمــًا دارایــی ندارن

آن تســهیات دریافــت کننــد.
در چنیــن شــرایطی بــود کــه قانون گــذار بــرای پــر کــردن خألهــای این چنینــی 
تصمیــم گرفــت صندوق هــای حمایتــی را ایجــاد کنــد و خوشــبختانه روزبــه روز 
ــدوق  ــداد ضمانت هــای صن ــزوده می شــود و تع ــدوق اف ــزان اســتقبال از صن می

دررونــد ســه، چهــار ســاِل اخیــر بــا رشــد مواجــه بــوده اســت.
  نســبت ریســک پذیری در ارتبــاط بــا خســارتی شــدن 
رونــِد  مــی رود؟  باالتــر  چنیــن شــرایطی  در  ضمانت نامــه 
ــارتی  ــه خس ــی ک ــرای ضمانت نامه های ــارت ها ب ــِت خس پرداخ

ــت؟ ــکلی اس ــه ش ــه چ ــوند، ب می ش
ــم  ــت می کنی ــه دریاف ــی ک ــق و تضامین ــه وثای ــل اینک ــه دلی ــًا ب ــه. طبیعت - بل
از کیفیــت و ارتقــای کمتــری برخــوردار هســتند ریســک صنــدوق هــم بیشــتر 

اســت.
وقتــی واحدهایــی بــه صنــدوق مراجعــه می کننــد کــه از تــواِن مالــِی کمتــری 
برخــوردار هســتند و مدیــران و ســهامداران آن هــا، تــواِن کافــی بــرای اجــرای 
کار بــه شــکل مســتقل ندارنــد، طبیعتــًا نشــان دهنده ایــن اســت کــه واحــد یــا 

در مرحلــه شــکل گیری اســت و هنــوز بــه ثبــاِت و بازدهــی اقتصــادی نرســیده 
ــاز  ــه تســهیات نی ــی خــودش تأمیــن شــود و ب ــع مال ــد توســط مناب کــه بتوان

دارد.
ــن موضــوع  ــت متوجــه ای ــد فعالی دیگــر اینکــه ممکــن اســت متقاضــی دررون
شــود کــه واحــد تولیــدی وی توجیــه اقتصــادی کــه در بــدو امربــر اســاس آن 
ــن  ــای دیگــری تأمی ــور اســت از راه ه ــق نســاخته و مجب ــده را محق تأسیس ش

مالــی و ســرمایه در گــردش بیشــتری داشــته باشــد.
ــه شــرایط و نوســانات اقتصــادی میــزان  ــا توجــه ب بنابرایــن در حــال حاضــر ب
ــادره،  ــای ص ــد ضمانت نامه ه ــه و از ۱00 درص ــدوق افزایش یافت ــک صن ریس
ــه  ــا ۴0 درصــد خســارتی شــدن آن هــا محتمــل اســت. البت ــه ۳0 ت ــک ب نزدی
ــده اســت. ــن ریســک ها ایجادش ــرش ای ــرای پذی ــًا ب ــدوق اساس ــم صن معتقدی

 از طــرف دیگــر طبــق قانــون تأســیس صنــدوق ضمانــت، ضمانــِت طرح هــای 
ــدوِر  ــی در ص ــدف اصل ــوان دو ه ــتغال زا، به عن ــادی و اش ــه اقتص دارای توجی

ــت. ــه اس ضمانت نام
ــث  ــم، در بح ــه می کنی ــال را هزین ــت و بیت الم ــع دول ــه مناب ــل اینک ــه دلی  ب
خســارت حساســیت های خاصــی بــرای صــدور ضمانت نامــه وجــود دارد؛ 
بنابرایــن تمــام تــاش مــا بــر ایــن اســت کــه اعتبــارات درجایــی صــرف شــود 

ــد. ــتغال زایی بیانجام ــادی و اش ــت اقتص ــه فعالی ــه ب ک
ــارغ از  ــرده، ف ــد ک ــه تعه ــی ک ــا جای ــر را ت ــالیان اخی ــارات س ــدوق خس صن
اختافاتــی کــه بیــن تســهیات گیرنــده بــا بانــک بــوده، به محــض درخواســت 
بانــک مطابــق بــا مفــاد ضمانت نامــه پرداختــه اســت و در حــال حاضــر واحــدی 
نداریــم کــه بانــک از مــا درخواســت خســارتی کــرده باشــد مــا پرداخــت نکــرده 
باشــیم. در مراحــل بعــد، پــس از پرداخــت خســارت ضمانت نامــه، صنــدوق وارد 
عمــل شــده و بــه نحــوی بــا تعامــل واحدهایــی کــه خســارتی شــده اند، تعییــن 

تکلیــف می کنــد تــا خســارت پرداختــی مســترد شــود.
ــا وثایــق و تضامینــی  درصورتی کــه توافقــی حاصــل نشــود صنــدوق مطابــق ب
ــاق  ــه احق ــی نســبت ب ــی و قضای کــه از متقاضــی اخــذ کــرده، از طــرق حقوق

ــد. ــدام می کن ــود اق ــوق خ حق
در ایــن راســتا پرونده هــای مختلفــی داریــم کــه در مراحــل دادرســی هســتند. 
برخــی منجــر بــه صــدور رأی شــدند، برخــی نیــز بــدون اینکــه صنــدوق فرآینــد 
ــد  ــه نحــوی می پذیرن ــرده و ب ــه ک ــدوق مراجع ــه صن ــد، ب ــاز کن ــی را آغ قضای

کــه خســارت را جبــران کننــد.
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ــی  ــام متقاض ــد ثبت ن ــا فراین ــر ب ــنایی کامل ت ــت آش ــه جه ب
ضمانــت  صنــدوق  ضمانت نامه هــای  صــدور  مراحــل  و 
ســرمایه گذاری صنایــع کوچــک، بــر آن شــدیم تــا گفتگویــی بــا 
ســارا شــاد بخــت مدیــر برنامه ریــزی و سیســتم های اطالعــات 

ــد: ــل می خوانی ــن آن را در ذی ــه مت ــم ک ــام دهی انج
صــدور  الکترونیکــی  ســامانه  اجــرای  مســئوِل  شــما    
ــد  ــی بفرمایی ــاِم متقاض ــِد ثبت ن ــتید از فرآین ــه هس ضمانت نام
ــع  ــناخته و مرتف ــایی های آن ش ــتی ها و نارس ــا کاس ــه آی و اینک

ــت؟ ــده اس ش
ــۀ  ــع کوچــک، از ســال ۱۳۹6 کلی - در صنــدوق ضمانــت ســرمایه گذاری صنای
ــه  ــرد. البت ــام می گی ــامانه  انج ــق س ــه  از طری ــدور ضمانت نام ــای ص فعالیت ه

ــود. ــده ب ــاخت هایش آماده ش ــل از آن زیرس قب
ــدگان  ــا نماین ــد و ب ــی ش ــدوق بازبین ــای صن ــی از فرآینده ــال ۹5 بخش در س
ــد  ــای الزم داده ش ــم، آموزش ه ــزار کردی ــددی برگ ــات متع ــتانی مان جلس اس
ــه را  ــدور ضمانت نام ــامانۀ ص ــتفاده از س ــال ۹6 اس ــدای س ــم از ابت ــه بتوانی ک

ــم. ــی کنی ــی اجرای ــورت الکترونیک به ص
ــی  ــرد. زمان ــام می گی ــدوق انج ــایت صن ــق س ــه آن از طری ــی ب نحــوۀ دسترس
کــه متقاضــی وارِد ســایِت صنــدوق می شــود، بــا کلیــک بــر روی لینــِک صــدور 

ضمانت نامــه می تواننــد وارد ســامانه بشــود.
ــورت  ــه به ص ــدور ضمانت نام ــرای ص ــه ب ــی ک ــان مراحل ــر، هم ــدای ام در ابت
ــری  ــری و ره گی ــازی، پیگی ــل شفاف س ــه دلی ــت را ب ــام می گرف ــی انج فیزیک
ــامانۀ  ــد، در س ــز نباش ــه مراک ــه ب ــه مراجع ــازی ب ــر نی ــه دیگ ــان تر و اینک آس

ــم؛ ــدازی کردی صــدور راه ان
ــی،  ــت متقاض ــی درخواس ــِد فیزیک ــًا فرآین ــی، صرف ــل ابتدای ــن در مراح بنابرای

ــم. ــاح کردی ــان را اص ــان فرآیندهایم ــی به مرورزم ــد ول ــی ش الکترونیک
 البتــه هنــوز هــم نیــاز اســت فراینــد کوتاه تــر و بعضــی از فــرم هــا حــذف شــود؛ 
ــتانی مان  ــدگاِن اس ــا نماین ــان ی ــه از متقاضی ــوردی ک ــه بازخ ــه ب ــا توج ــه ب ک
ــنل داخلــی صنــدوق  مشاهده شــده، به مــرور ســامانه را  و همینطــور از پرس

بهبــود خواهیــم بخشــید. می تــوان گفــت در حــال 
حاضــر رونــدی کــه روزهــای ابتدایــی یعنــی ســال 
ــیار  ــرد، بس ــا طــی می ک ــامانه و فرم ه ــن س ۹6 ای
کوتــاه و بهینه شــده اســت. ولــی طبیعتــًا بــه دلیــل 
اینکــه ایــن رونــد بــرای نخســتین بــار در صنــدوق 
ــده ای در  ــش تدوین ش ــه  از پی ــد و برنام ــاد ش ایج
ــم  ــوز ه ــًا هن ــود، قطع ــود نب ــوص موج ــن خص ای

نیــاز بــه بهبــود و ارتقــاء رونــد آن وجــود دارد.
ــا  ــر صفرت ــال حاض ــن در ح    بنابرای
ــروع  ــه ش ــد از مرحل ــن فرآین ــد ای ص
ــه  ــه ضمانت نام ــی ک ــل نهای ــا مراح ت
صــادر شــود را می تــوان از طریــق ایــن 

ــرد. ــری ک ــع پیگی ــامانه جام س
- بلــه. نحــوۀ ثبــت درخواســت بدیــن شــکل اســت 
کــه ابتــدا متقاضــی وارد ســایت صنــدوق بــه آدرس 
ســایت،  راســت  ســمت  می شــود.   www.sif.ir
ــت،  ــاهده اس ــه قابل مش ــدور ضمانت نام ــِک ص لین
ــه می شــود و  ــان یــک کــد ره گیــری ارائ ــه متقاضی ــه ســامانه ب پــس از ورود ب
متقاضــی در هرزمانــی کــه نیــاز ببینــد، بــرای پیگیــری و اطــاع از رونــد پرونــده 
ــات  ــده و اطاع ــامانه ش ــد وارد س ــری می توان ــد ره گی ــن ک ــق ای ــود از طری خ
ــد را  ــی می کن ــی ها را ط ــه ای از بررس ــه مرحل ــده چ ــه پرون ــه اینک ــوط ب مرب
دریافــت نمایــد. زمانــی کــه متقاضــی وارد ســامانه می شــود، مــدارک موردنیــاز 
ــد  ــذاری نمای ــدارک را بارگ ــن م ــد ای ــود. متقاضــی بای از وی درخواســت می ش
ــد. پــس از بارگــذاری  ــرداری کنن ــد از آن بهره ب ــا کارشناســان صنــدوق بتوانن ت
مــدارک، نماینــدگاِن اســتانی صنــدوق طرح هــا را بررســی و بازدیــد کــرده، امــور 
مربوطــه را انجــام می دهنــد. ســپس معــاون صنایــع کوچــک ، به عنــوان نماینــده 

ــذارد. ــده می گ ــر پرون ــه را ب ــد اولی ــد از انجــام بررســی ها تائی ــدوق، بع صن
ــرای  ــده را ب ــتانی پرون ــهرک های اس ــرکت ش ــل ش ــد، مدیرعام ــه بع  در مرحل

ــد. ــد می کن ــار تائی ــن ب دومی
پــس ازآن پرونــده بــه قســمت بررســی و اعتبارســنجی داخــل صنــدوق منتقــل 
می شــود و مراحــل همچنــان الکترونیکــی اســت و تحــت وب انجــام می شــود.

 در صنــدوق کارشناســاِن مــا پرونــده را ازنظــر اعتبارســنجی در مــواردی ماننــد 
اهلیــت متقاضــی، پیشــینه مالــی و... بررســی می کننــد.

ــۀ  ــرد، وارِد کمیت ــور ک ــنجی عب ــۀ اعتبارس ــد و از مرحل ــرح تائی ــه ط ــی ک زمان
ــی  ــرح متقاض ــود. ط ــت، می  ش ــدوق اس ــران صن ــکل از مدی ــه متش ــی ک فن
ضمانت نامــه، در کمیتــه فنــی توضیــح داده و پــس از بررســی های الزم، 
ــم از  ــه اع ــا صــدور و شــرایط اعطــای ضمانت نام ــی در رابطــه ب ــم نهای تصمی

ــود. ــه می ش ــدور گرفت ــدم ص ــا ع ــق و ی ــوع وثای ن
ــود.  ــره می ش ــات مدی ــۀ هی ــرح وارد مرحل ــه، ط ــب ضمانت نام ــس از تصوی پ
ــات  ــار جلســات هی ــه یک ب ــر دو هفت ــی و ه ــه فن ــه کمیت ــر هفت ــًا در ه عموم

ــود. ــکیل می ش ــدوق تش ــره صن مدی
همچنیــن در شــرایطی کــه طرحــی فــوری باشــد، الزامــی بــه برگــزاری هــر دو 
ــره وجــود نداشــته و جلســه در اســرع وقــت  ــار جلســات هیئت مدی ــه یک ب هفت

ــرای پیشــبرد امــور برگــزار می شــود. ب
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ــره ازلحــاظ کارشناســی و نظــر  ــی، طــرح مجــدداً در هیئت مدی ــه پایان در مرحل
ــق  ــی وثای ــد معرف ــس از فراین ــده و پ ــره بررسی ش ــای هیئت مدی ــی اعض نهای
ــی  ــه تمام ــود ک ــادر می ش ــه ص ــره، ضمانت نام ــوب هیئت مدی ــن مص و تضامی
ایــن مراحــل کامــًا از طریــق ســامانه الکترونیکــی صــدور ضمانت نامــه 

قابل مشــاهده اســت.
   زمــان ایــن فرآینــد نســبت بــه دوره ای کــه امــور به صــورت 

فیزیکــی انجــام می شــد کاهــش پیداکــرده؟
- شــاید بعضــی مواقــع شــنیده شــود کــه فرآینــِد صــدور ضمانت نامــه طوالنــی 
اســت. دلیــل عمــده ایــن طوالنــی شــدن، بیشــتر بــه عــدم تکمیــل پرونــده از 

ــوط می شــود. ســمت متقاضــی مرب
فراینــد در صنــدوق زمانــی آغــاز می شــود کــه پرونــده از ســوی متقاضــی کامــل 
ــه  ــه و مصوب ــال، ممکــن اســت بارگــذاری مــدارک اولی ــرای مث شــده باشــد. ب
ــوان  ــن نمی ت ــد؛ بنابرای ــول انجام ــه ط ــاه ب ــک م ــی ی ــرف متقاض ــک از ط بان

ــاب آورد. ــه به حس ــدور ضمانت نام ــان ص ــزو زم ــدت را ج ــن م ای
ــه  ــر هفت ــه اینکــه ه ــه ب ــا توج ــده متقاضــی، ب ــودن پرون ــل ب در صــورت کام
کمیتــه فنــی و هــر دو هفتــه جلســه هیئت مدیــره تشــکیل می شــود، درنهایــت 
ــه  ــدور ضمانت نام ــن، ص ــذ تضامی ــپاری و اخ ــه س ــل وثیق ــام مراح ــد از انج بع

ــه طــول می انجامــد. ــاه ب ــا یــک م ــه ت ســه هفت
قبــًا زمــان زیــادی بــرای طــی ایــن مراحــل انجــام می شــد کــه بــا 

الکترونیکــی شــدن فراینــد زمــان آن خیلــی کوتــاه شــده اســت.
ــور،  ــای مذک ــک از بخش ه ــر ی ــم در ه ــی می توانی ــا حت ــر، م ــال حاض در ح
ــًا  ــایی و نهایت ــا را شناس ــد، گلوگاه ه ــده را رص ــت پرون ــی انباش ــِن زمان میانگی

ــیم. ــود بخش ــه را بهب ــدور ضمانت نام ــد ص فرآین
برنامــه و اهــداف آتــی صنــدوق مبنــی بــر الکترونیکــی شــدن کلیــه فرآیندهــا 
ــه صــدور ضمانت نامــه عملیاتــی شــده و خوشــبختانه  ــوط ب اســت. بخــش مرب
ــز در  ــان نی ــا ذینفع ــان، ب ــروه متقاضی ــراز گ ــت. به غی ــوده اس ــز ب موفقیت آمی
ــه  ــه ضمانت نام ــتند ک ــرادی هس ــا اف ــا بانک ه ــان ی ــتیم. ذینفع ــاط هس ارتب
ــه  ــه ای ب ــه ضمانت نام ــی ک ــًا زمان ــود. طبیعت ــادر می ش ــا ص ــع آن ه ــه نف ب
ــع  ــه ذینف ــارت ب ــِت خس ــه پرداخ ــد ب ــدوق متعه ــد، صن ــورد کن ــارت برخ خس
ــا  ــا ی ــه بانک ه ــود ک ــن شــکل ب ــًا بدی ــد درخواســت خســارت قب اســت. رون
ــدوق اعــام کــرده  ــه صن ــی ب ــان درخواســت خســارت را به صــورت کتب ذینفع
و ســپس صنــدوق فرآینــِد پرداخــت خســارت را طبــق مفــاد متــِن ضمانت نامــه  
انجــام مــی داد. یکــی از مــوارد مهــم و قابــل اســتناد در صنــدوق بابــت پرداخــت 
ــک  ــوی بان ــارت از س ــه درخواســت خس ــن اســت ک ــا ای ــه بانک ه ــارت ب خس

ــد. ــدوق برس ــه صن ــت ب ــق پس ــی از طری ــورت فیزیک به ص
ــارت  ــت خس ــه، درخواس ــن ضمانت نام ــاس مت ــر اس ــه ب ــه اینک ــه ب ــا توج ب
طــی زمــان مشــخصی بایــد بــه صنــدوق برســد، بــرای بانک هــا بســیار حائــز 
ــا  ــه صنــدوق رســیده ی ــود کــه از وضعیــت درخواستشــان و اینکــه ب اهمیــت ب
ــه  ــه در ارائ ــکاتی ک ــل مش ــه دلی ــن رو ب ــد. از همی ــدا کنن ــاع پی ــر اط خی
ــه  ــیدیم ک ــه رس ــن نتیج ــه ای ــًا ب ــت، نهایت ــود داش ــا وج ــت بانک ه درخواس

ــود. ــی ش ــد الکترونیک ــز بای ــه نی ــن مرحل ــد ای فراین
ــم،  ــر گرفته ای ــدن در نظ ــی ش ــرای الکترونیک ــه ب ــی ک ــه دوم ــن، مرحل بنابرای
مربــوط بــه بخــش واخواســت خســارت اســت کــه لینــک آن در حــال حاضــر از 

ــت. ــی اس ــایت قابل دسترس ــق س طری
  مراحل واخواست خسارت در سامانه به چه شکل است؟

ــال  ــود را در قب ــدات خ ــی تعه ــر دلیل ــه ه ــی ب ــد صنعت ــه واح ــی ک - زمان
ــه بانــک عامــل انجــام ندهــد، مرحلــه واخواســت آغــاز می شــود. تســهیات ب
ــن  ــود را به صــورت آنای ــد درخواســت خســارت خ ــدوق می توانن ــان صن ذینفع

ــا بررســی های الزم توســط کارشناســان صــورت گیــرد. اعــام نماینــد ت
بنابرایــن اتــاف وقتی کــه بــرای ارســاِل فیزیکــی درخواســت بــود از بین مــی رود، 
ضمــن اینکــه روال ارســال درخواســت کامــًا از طریــق ســامانه قابــل ره گیــری 
اســت و ذینفعــان بــرای اطمینــان از رســیدن درخواستشــان نیــاز بــه تمــاس یــا 
ــیدن  ــان از رس ــرای اطمین ــت ب ــاز نیس ــر نی ــد. دیگ ــدوق ندارن ــه صن ــه ب مراجع
درخواســت خسارتشــان، تمــاس بگیرنــد یــا مراجعــه کننــد. در حــال حاضــر ایــن 
رونــد وارد فــاز اجرایــی شــده امــا بــرای اینکــه به طــور کامــل اجرایــی شــود، بــه 

ــه زمــان بیشــتری دارد. ــاز ب ــاالی شــعبات بانک هــا نی دلیــل تعــداد ب
   مرحلــۀ ســومی هــم بــرای الکترونیکــی شــدن وجــود دارد یــا 

همیــن دو مرحلــه اســت؟
ــان و  ــش متقاضی ــن دو بخ ــوع در همی ــا ارباب رج ــدوق ب ــاط صن ــر. ارتب - خی
ذینفعــان اســت کــه خوشــبختانه دو مرحلــه الکترونیکــی و کامــل شــده اســت.
ــی روی  ــات تطبیق ــروژه مطالع ــر روی پ ــر ب ــال حاض   در ح
ــر  ــور در دیگ ــع کش ــرمایه گذاری صنای ــت س ــدوق ضمان صن
کشــورها متمرکزشــده اید. دلیــل اجــرای ایــن پــروژه چیســت؟

ــت  ــی اس ــا صندوق ــک، تنه ــع کوچ ــرمایه گذاری صنای ــت س ــدوق ضمان - صن
کــه در حــوزۀ صنایــع کوچــک در ایــران فعــال اســت. بــه همیــن دلیــل مــوارِد 
مشــابهی کــه بتوانیــم از آن هــا الگوبــرداری کنیــم، در ایــن حــوزه وجــود نــدارد. 
بــه همیــن دلیــل سیاســت صنــدوق بــر ایــن شــد کــه پــروژۀ بــزرگ پژوهشــی 
را طراحــی کنیــم تــا از نحــوه فعالیــت صندوق هــا در کشــورهای دیگــر مطلــع 
ــی  ــد موسســه مطالعات ــا چن ــن رو ب ــم. از همی ــره ببری ــا به ــات آن ه و از تجربی
ــه  ــی ب ــت صنعت ــا همــکاری ســازمان مدیری ــًا ب ــی انجــام شــد و نهایت مذاکرات
توافــق رســیدیم. در حــال حاضــر حــدود یک ســوم پــروژه پیــش رفتــه اســت. 
ــا ایــن ســازمان داریــم، صندوق هــای ۱0 کشــور از بیــن  طبــق تعاملــی کــه ب
کشــورهایی مختلــف را انتخــاب کردیــم تــا مطالعــات تطبیقــی آن انجــام شــود.
ــت  ــران فعالی ــه در ای ــت ک ــدوق ضمان ــه صن ــت س ــوه فعالی ــن نح  همچنی

می کننــد در ایــن پــروژه موردبررســی قــرار می گیــرد.
ــوالت و  ــوع محص ــتی، ن ــن باالدس ــه، قوانی ــذار ازجمل ــوارد تأثیرگ ــی م تمام
خدماتــی کــه ارائــه می دهنــد، ســاختاِر سازمانی شــان، اینکــه دولتــی هســتند یــا 

ــرد. ــرار می گی ــه ق ــی و...موردمطالع خصوص
   برای انتخاب کشورها معیاِر خاصی داشتید؟

- مــا تقریبــًا از هــر نــوع ویژگــی یــک کشــور را انتخــاب کردیــم. بــرای مثــال 
ــه  ــزی ب ــا مال ــم. ی ــه را انتخــاب کردی ــا باشــد، ترکی اینکــه کشــور همســایه م

دلیــل اینکــه کشــوری مســلمان اســت.
ــه  ــیا ک ــرق آس ــورهای ش ــه و در کش ــا و فرانس ــی، ایتالی ــورهای اروپای  در کش
ــن را  ــد کــره و ژاپ ــد مانن ــه انجــام داده ان ــن زمین ــی در ای ــی کارهــای خوب خیل
ــر روی عملکــرد صندوق هــا در  انتخــاب کرده ایــم. قطعــًا مطالعــات تحقیقــی ب
دیگــر کشــورها بــه ارتقــای عملکــرد صنــدوق ضمانــت ســرمایه گذاری صنایــع 

ــرد. ــد ک ــا کمــک خواه کشــور در بســیاری از بخش ه
ــوع خدمــات  مــا از نتیجــه ایــن مطالعــه ســعی می کنیــم در ارتقــا ســازمانی، ن
ــئولین  ــاع مس ــه اط ــج آن را ب ــم و نتای ــره ببری ــور و... به ــع کش ــه صنای ب

ــانیم. ــور برس ــادی کش اقتص
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خدمات صحا
حمایت از بخش خصوصی و تعاونی در زمینه تحقیقات و توسعه صنایع الکترونیک به شرح زیر:

  اعطای تسهیالت مالی با نرخ ترجیحی                           صدور ضمانت نامه 
  سرمایه گذاری ریسک پذیر      خدمات کارشناسی

آموزش های تخصصی کوتاه مدت
شرکت در نمایشگاه های داخلی و خارجی 

اخذ تاییدیه های داخلی و خارجی 
طرح های کوچک و شرکت های نوپا 

تجهیز آزمایشگاه تخصصی و مرجع
تحقیقات کاربردی

اجرای قرارداد
کمک به تولید

انواع تسهیالت

اعتبار
براساس بند »ح« ماده 4 آیین نامه تضمین معامالت دولتی

صدور ضمانت نامه بدون اخذ سپرده
کارمزد صدور ضمانت نامه کمتر از شبکه بانکي کشور
انعطاف در دریافت تضامین برای صدور ضمانت نامه 

سرعت مناسب در فرآیند صدور ضمانت نامه
توان باالی کارشناسی صحا در اعتبارسنجی و ارزیابی شرکت ها

ویژگی ضمانت نامه های صحا

سفته با امضای مجری طرح و بیمه
سفته با ضمانت غیر )شخص حقیقی/حقوقی( و بیمه

وثایق منقول و بیمه
 اسناد و اوراق بهادار )ضمانت نامه، سهام پذیرفته شده 

در بورس و اوراق مشارکت بی نام( 

تضامین مورد قبول 

شرکت در فرآیند ارجاع کار )شرکت در مناقصه و مزایده(
پیش پرداخت 

حسن انجام تعهدات
گمرکی

انواع ضمانت نامه های صحا

تا سقف 30 میلیارد ریال 
با سود 5 تا 15 درصد

سقف تسهیالت و سود 

 صندوق حمایت از 
ونیک،  صنایع الکتر

 پشتیبان توسعه فناوری 
در صنعت

www.esfrd.ir /88748060



ویژه صندوق های حمایتی وزارت صمت
www.asreeqtesad.comروزنامه عصر اقتصاد

ــرکتی  ــا(، ش ــع الکترونیک)صح ــعه صنای ــات و توس ــت از تحقیق ــدوق حمای صن
دولتــی و مــادر تخصصــی وابســته بــه وزارت صنعــت، معــدن و تجــارت اســت 
ــای  ــک در بخش ه ــع الکترونی ــعه صنای ــات و توس ــت از تحقیق ــه حمای ــه ب ک
ــه  ــال ۱۳۷5 ب ــا در س ــیس صح ــون تاس ــردازد. قان ــی می پ ــی و تعاون خصوص
تصویــب مجلــس شــورای اســامی رســید و اساســنامه آن در ســال ۱۳۷6 مــورد 

ــران قــرار گرفــت. موافقــت  هیئــت وزی

مجمع عمومی: 
مجمــع عمومــی صحــا متشــکل از وزارت خانه هــای »صنعــت، معــدن و 
تجــارت«، »امــور اقتصــادی و دارایــی«، »علــوم، تحقیقــات و فنــاوری«، 

»ارتباطــات و فنــاوری اطاعــات«، »دفــاع و پشــتیبانی 
ــه«  ــه و بودج ــازمان برنام ــرو« و »س ــای مســلح«، »نی نیروه
ــر صنعــت، معــدن و  ــر عهــده وزی اســت و ریاســت مجمــع ب

ــد. ــی باش ــارت م تج

ــزار و  ــرم اف ــم از ن ــت: )اع ــورد حمای ــع م صنای
ــزار( ــخت اف س

صنایــع الکترونیــک مــورد حمایــت، طبــق اساســنامه در ۷ گــروه 
ــوند: ــته بندی می ش ــر دس زی

 صنایع رایانه ای
 صنایع ارتباطی

 صنایع اتوماسیون 
 صنایع قطعات الکترونیک

 صنایع الکترونیک نوری
 صنایع الکترونیک مصرفی

 صنایع الکترونیک کاربردی

زمینه های فعالیت:
ــه شــرح  ــی ب ــوان شــده در زمینه های ــع عن فعالیت هــای صنای

زیــر مــورد حمایــت صحاســت:
 خرید، انتقال، جذب و توسعه فناوری های پیشرفته 

 آموزش های تخصصی کوتاه مدت
 خدمات مهندسی و طراحی 

ــی  ــاخت، صنعت ــه س ــی نیم ــدی و خدمات ــای تولی  طرح ه
ــوه و انب

 مطالعات و تحقیقات اعم از بنیادی، کاربردی و توسعه ای 

 شرکت در مناقصات، همایش ها و نمایشگاه های داخلی و خارجی 
ــن، انباشــت و اشــاعه  ــای الزم جهــت اطــاع رســانی، تدوی  ایجــاد زمینه ه

دانــش فنــی
 گسترش همکاری های فنی و اقتصادی بین المللی و ارتقاء صادرات 

 جذب سرمایه گذاری داخلی و خارجی 
خدمات صحا:

خدمــات صنــدوق عبارتســت از حمایــت از بخــش خصوصــی و تعاونــی در زمینــه 
تحقیقــات و توســعه صنایــع الکترونیــک بــه شــرح زیر:

 اعطای تسهیات مالی با نرخ ترجیحی
 صدور ضمانت نامه 

 سرمایه گذاری ریسک پذیر 
 خدمات کارشناسی

تسهیالت مالی:
ــت  ــب حمای ــد در قال ــه می توان ــل ارائ ــی قاب ــهیات مال تس
آزمایشــگاهی،  نمونه ســازی  تحقیقاتــی،  طرح هــای  از 
ــازی،  ــز، بهینه س ــی، تجهی ــی و صنعت ــازی نیمه صنعت نمونه س
ــاوری،  ــال فن ــوه، انتق ــی و انب ــد نیمه صنعت ــه، تولی اخــذ تاییدی
تامیــن کســری نقدینگــی اجــرای قــرارداد و شــرکت در 

نمایشــگاه و همایش هــا باشــد.

و  بازپرداخــت  دوره  تســهیالت،  ســود  نــرخ 
تضامیــن:

نــرخ ســود تســهیات صحــا بســته بــه ســطح فنــاوری و نــوع 
فعالیت)ســقف: ۳ درصــد کمتــر از شــبکه بانکــی، کــف: یــک 
ســوم ســود شــبکه بانکــی( در حــال حاضــر 5 تــا ۱5 درصــد 
بــوده و بــه صــورت قابــل توجهــی کمتــر از نــرخ تســهیات 

شــبکه بانکــی کشــور می باشــد.
ــا  میانگیــن دوره بازپرداخــت تســهیات ۳ ســال اســت کــه ب
یــک دوره اســتراحت، بــر اســاس ماهیــت و شــرایط طــرح و 
نیــز عواملــی چــون دوره بازگشــت ســرمایه تعییــن می گــردد.

تضامیــن جهــت ارائــه خدمــات مالــی و اعتبــاری بــه 
ــرح،  ــت ط ــاس ماهی ــر اس ــی ب ــد حمایت ــا دی ــان ب متقاضی
ــی،  ــای مال ــی از  جنبه ه ــای متقاض ــنجی توانمندی ه اعتبارس
علمــی و فنــی، بــازار، ســوابق قبلــی و ســایر عوامــل مرتبــط بــا ریســک طــرح 

تعییــن می گــردد.

درگاه خدمات 
 الکترونیک 

پنجره ورود به 
فرآیند دریافت 

تسهیالت 
متقاضیــان دریافــت تســهیات مــی 
تواننــد بــه وب گاه صنــدوق حمایــت 
صنایــع  توســعه  و  تحقیقــات  از 
الکترونیــک )صحــا( بــه نشــانی 
www.esfrd.ir مراجعــه نمــوده و پس 
از دریافــت و تکمیــل فرم پرسشــنامه 
و  مــدارک  پــروژه(،  )پیشــنهاد 
مســتندات مــورد نیــاز را بــه همــراه 
ــق  ــود از طری درخواســت رســمی خ
درگاه خدمــات الکترونیــک صحــا 
ارســال نماینــد. الزم بــه ذکــر اســت 
دسترســی بــه اطاعــات بیشــتر 
اعــم از روال دریافــت تســهیات 
یــا صــدور ضمانت نامــه و همچنیــن 
از  راهنمــای تکمیــل پرسشــنامه 
طریــق وب گاه مقــدور می باشــد.

رتبــه اول جشــنواره شــهید رجایــی؛ 
وزارت صنعــت، معــدن و تجــارت 

ــن  ــاز ممک ــر امتی ــب حداکث ــا کس ــا ب صح
ــه وزارت  ــر مجموع ــتگاه زی ــن ۱۴ دس در بی
صنعــت ، معــدن و تجــارت بــه عنــوان 
ــدن و  ــت، مع ــی وزارت صنع ــهید رجای ــنواره ش ــی جش ــر در ارزیاب ــتگاه برت دس
ــر  ــریعتمداری وزی ــر ش ــر از دکت ــوح تقدی ــمی ل ــی مراس ــاب و ط ــارت انتخ تج
صنعــت ، معــدن و تجــارت و رییــس ســتاد جشــنواره شــهید رجایــی دریافــت کرد.

غرفــه برتر نمایشــگاه دســتاوردهای 
پژوهــش و فنــاوری کشــور

صحــا در هجدهمیــن نمایشــگاه پژوهــش و 
فنــاوری و فــن بــازار کشــور کــه همزمــان 
بــا هفتــه پژوهــش و فنــاوری در نمایشــگاه 
بین المللــی تهــران برگــزار شــد، بــه عنــوان غرفــه برتــر ایــن نمایشــگاه معرفــی 
شــد و طــی مراســمی لــوح تقدیــر از دکتــر غامــی وزیــر علــوم، تحقیقــات و 

فنــاوری دریافــت کــرد.
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ونیک چه نقشی   صنایع الکتر
در  رشد  اقتصادی  دارند؟

ــور از  ــعه کش ــد و توس ــرفته در رش ــع پیش ــرد صنای ــت راهب اهمی
دیربــاز در کانــون توجــه سیاســتگذاران کشــور قــرار داشــته اســت. 
از ســوی دیگــر توســعه صنایــع دانــش بنیــان و پیشــرفته همــواره 
بــه عنــوان یکــی از مهمتریــن اصــول در برنامــه هــای باالدســتی 

ــوده اســت. ــه چشــم انداز ۱۴0۴ مطــرح ب کشــور از جمل
ــی  ــوان یک ــه عن ــواره ب ــی هم ــن مال ــئله تامی ــن مس ــن بی در ای
ــال در  ــای فع ــگاه ه ــش روی بن ــز پی ــش برانگی ــائل چال از مس
ــای  ــی ه ــت. بررس ــوده اس ــان ب ــش بنی ــرفته و دان ــع پیش صنای
انجــام شــده )گــزارش بین المللــی رقابــت پذیــر جهانــی در ســال 
20۱۷-20۱6( نشــان مــی دهــد تأمیــن مالــی یکــی از مهمتریــن 
ــت. ــی اس ــدگان ایران ــادی و تولیدکنن ــاالن اقتص ــای فع چالش ه

اهمیــت توجــه بــه امــر تأمیــن مالــی بــه ویــژه در مــورد صنایــع 
ــت  ــه ماهی ــا توجــه ب ــان ب ــش بنی ــای دان ــت ه پیشــرفته و فعالی

ــع اهمیــت اســت.  وجــودی آن بیــش از ســایر صنای
ــطح  ــودن س ــاال ب ــوآوری، ب ــای ن ــودن مولفه ه ــارغ از دارا ب ــع ف ــن صنای ای

ــاال، در عیــن حــال دارای ویژگــی  ــاوری و ارزش افــزوده ب فن
ــق و  ــر تحقی ــژه در ام ــه وی ــه ب ــل توج ــرمایه  گذاری قاب س
توســعه و نیــز نیازمنــد توجــه کافــی بــه خطــر ذاتــی نهفتــه در 
طــرح هــای نوآورانــه بــا ســرمایه گــذاری بلنــد مــدت هســتند.
بــه همیــن دلیــل نظــام مالــی بانکــداری و تســهیات بانکــی، 
ــه تنهایــی از پویایــی و انعطــاف کافــی جهــت پاســخگویی  ب
ــع برخــوردار  ــن دســته از صنای ــی ای ــن مال ــه نیازهــای تأمی ب
نیســت کــه ایــن محدویــت رشــد و توســعه در ایــن حــوزه را 

بــا مخاطــره مواجــه خواهــد کــرد.
ــگاه  ــروزی ن ــتاب ام ــده و پرش ــب و کار پیچی ــط کس در محی
ویــژه بــه کســب و کارهــای نوپــا، فعالیــت هــای دانش  بنیــان 

ــیک  ــای کاس ــار روش ه ــا در کن ــت ت ــده اس ــب ش ــرفته موج ــع پیش و صنای
ــتفاده  ــورد اس ــی م ــن مال ــن تامی ــای نوی ــب و کار، ابزاره ــرمایه کس ــن س تامی

ــد. ــرآورده نمای ــع را ب ــد نیازهــای ایــن صنای ــا بتوان ــرد ت ــرار گی ق
ــًا روش  ــی صرف ــن مال ــن روش تأمی ــته مهمتری ــای گذش ــران در دهه ه در ای
بانکــی و دریافــت تســهیات از بانکهــا بــوده کــه البتــه در طــی زمــان تغییراتــی 

داشــته اســت. 
ــک  ــع الکترونی ــعه صنای ــات و توس ــت از تحقیق ــدوق حمای ــوص صن ــه خص ب
ــده  ــر عه ــی ب ــن مال ــن روش تامی ــده تری ــه عم ــد ک ــیس ش در دوره ای تأس
ــو  ــک س ــه از ی ــع پیشــرفته ک ــا صنای ــل ب ــا در تعام ــک ه ــود و بان ــا ب بانک  ه
ــنگین و  ــزات س ــر تجهی ــوی دیگ ــد و از س ــنتی نبودن ــد س ــط تولی دارای خ
متعــددی نداشــتند و بــه طــور کلــی رویکــرد جدیــدی را در مباحــث صنعتــی از 
خــود نشــان داده بودنــد دچــار مشــکاتی ماننــد فهــم ایــن صنعــت، پیش بینــی 

ــد. ــی و اقتصــادی آن بودن ــل فن ــت اقتصــادی و تحلی وضعی

از ایــن رو صحــا بــه عنــوان صندوقــی تخصصــی کــه وظیفــه تأمیــن مالــی ایــن 
صنایــع را برعهــده دارد تأســیس شــد. از جملــه ویژگــی ذاتــی ایــن صندوق هــا 
ــی اســت کــه مأموریــت  ــا حوزه های ــا تخصصــی، چابکــی و ســازگاری ب در دنی
حمایــت از آنهــا را برعهــده دارنــد. بنابرایــن مجلــس شــورای اســامی در ســال 
ــت از  ــدوق حمای ــیس صن ــرای تأس ــده ای ب ــاده واح ۱۳۷5 م
ــرد و  ــب ک ــک تصوی ــع الکترونی ــعه صنای ــات و توس تحقیق
ــه  ــران ب ــت وزی ــال ۱۳۷6 در هیئ ــز در س ــنامه آن نی اساس
ــدوق  ــای صن ــد فعالیت ه ــال بع ــک س ــید و ی ــب رس تصوی

آغــاز شــد. 
ــکیل  ــددی تش ــای متع ــز صندوق ه ــا نی ــاط دنی ــایر نق در س
ــی  ــای تخصص ــق بانک ه ــی مناط ــن در برخ ــده و همچنی ش
ــا  ــه این ه ــده اند ک ــکیل ش ــف تش ــع مختل ــرای صنای ــز ب نی
ــعه  ــوازم توس ــا از ل ــن صندوق ه ــکیل ای ــد تش ــان می ده نش

ــه شــمار مــی آیــد. صنعتــی ب
ــه ای،  ــع ارتباطــی، رایان ــامل صنای ــک ش ــع الکترونی ــنامه صحــا، صنای در اساس
ــردی  ــک کارب ــک، الکترونی ــات الکترونی ــوری، قطع ــک ن ــیون، الکترونی اتوماس
ــم  ــف اع ــای مختل ــع در بخش ه ــن صنای ــی ای ــت و تمام ــده اس ــف ش تعری
ــعه  ــات و توس ــت از تحقیق ــدوق حمای ــط صن ــزار توس ــخت افزار و نرم اف از س

ــد. ــرار می گیرن ــت ق ــورد حمای ــک م ــع الکترونی صنای
صنایــع الکترونیــک در دهــه ۷0 مهمتریــن بخــش از صنایــع پیشــرفته محســوب 
می شــد و دولــت بــه درســتی بــا درک ایــن موضــوع اقــدام بــه تشــکیل صحــا 
کــرد. از طرفــی در طــی ســال هــای گذشــته صنایــع پیشــرفته ارتقــای بســیاری 
داشــته اند و رشــته هــای جدیــدی بــه آن اضافــه شــده اســت و متناســب بــا ایــن 
تغییــرات فعالیــت صنــدوق نیــز رو بــه گســترش بــوده اســت. هــم اکنــون نیــز 
همزمــان بــا برنامــه پنــج ســاله ششــم توســعه اقتصــادی، اجتماعــی و فرهنگــی 
ــرفته  ــع پیش ــت از صنای ــدوق حمای ــه صن ــا ب ــران صح ــامی ای ــوری اس جمه
ــنامه آن  ــه آن انجــام شــده و اسناس ــات اولی ــه اقدام ــل اســت ک ــال تبدی در ح

دکتر علی وحدت*

صنایع پیشرفته فارغ از دارا بودن 
مولفه های نوآوری، باال بودن 
سطح فناوری و ارزش افزوده 
باال، در عین حال دارای ویژگی 
سرمایه گذاری قابل توجه به 

ویژه در امر تحقیق و توسعه و نیز 
نیازمند توجه کافی به خطر ذاتی 
نهفته در طرح های نوآورانه با 
سرمایه گذاری بلند مدت هستند



ویژه صندوق های حمایتی وزارت صمت
www.asreeqtesad.comروزنامه عصر اقتصاد

ــدوق  ــای صن ــت فعالیت  ه ــوان گف ــی ت ــن رو م ــت. از ای ــب اس ــال تصوی درح
ــل  ــش قاب ــته نق ــرده و توانس ــال ک ــی را دنب ــیری منطق ــدای تأســیس س از ابت

توجهــی را در حمایــت از صنایــع پیشــرفته کشــور داشــته باشــد. 

میزان فعالیت صنایع الکترونیک 
دســتیابی بــه آمــاری دقیــق از میــزان فعالیــت صنایــع الکترونیــک کار 
دشــواری اســت و بــه طــور کلــی در کشــور در زمینــه اعــام آمــار تخصصــی 
ــی دارد،  ــل مختلف ــر دالی ــن ام ــم و ای ــف داری ــوزه ضع ــن ح ــای ای و گزارش  ه
کــه از جملــه مــی تــوان گســتردگی ایــن صنایــع اشــاره کــرد کــه هــر کــدام 
از صنایــع مختلــف دیگــری هــم تشــکیل مــی شــوند و ایــن گســتردگی منجــر 

ــار دقیــق در ایــن حــوزه مــی شــود.  ــه آم ــه دشــواری ارائ ب
ــتند و در  ــل هس ــع مکم ــته صنای ــع در دس ــن صنای ــه ای ــر اینک ــل دیگ دلی
بســیاری از صنایــع دیگــر نیــز مــورد اســتفاده قــرار مــی گیرنــد. مثــًا صنایــع 

ــاط مســتقیمی  ــا وجــود اینکــه ارتب ــا شــیمیایی ب نســاجی و ی
بــا الکترونیــک ندارنــد امــا بــه خوبــی مــی تواننــد در تولیــدات 

ــد.  ــرداری کنن ــود از آن بهره ب خ
ــیار  ــع بس ــن صنای ــت ای ــزان فعالی ــر و می ــه تأثی ــذا دامن ل
ــرداری  ــه هــای بهره ب ــه براســاس پروان گســترده اســت و البت
ــارت و  ــدن و تج ــت، مع ــوی وزارت صنع ــده از س ــادر ش ص
تخمین هــای آمــاری بــه دســت آمــده، حجــم گــردش مالــی 
ایــن صنعــت عــدد بزرگــی اســت؛ آمــار موجــود عــدد 20 هزار 
میلیــارد تومــان را گــزارش مــی کنــد کــه بــا ســرمایه فعلــی 
ــد  ــرمایه نمی  توان ــزان س ــن می ــدارد و ای ــبی ن ــدوق تناس صن
ایــن بــازار را بــه خوبــی پوشــش دهــد بنابرایــن صحــا تــاش 

ــد. ــر ورود کن ــر و اثرگذارت ــروژه هــای مهــم ت ــا در پ دارد ت
بــا توجــه بــه ســوابق صنــدوق حمایــت از صنایــع الکترونیــک 
در »اجــرای بیــش از هــزار طــرح موفــق« در طــول بیــش از 
۱۷ ســال، تقویــت ایــن صنــدوق یکــی از گام هــای مهمــی 

خواهــد بــود کــه بایــد در راســتای توســعه صنایــع الکترونیــک و تحقــق اقتصــاد 
مبتنــی بــر دانــش برداشــته شــود.

 البتــه ایــن مهــم تنهــا از طریــق افزایــش ســرمایه صنــدوق محقــق نخواهــد 
ــل ارتباطــی  ــوان پ ــه عن ــای تخصصــی ب ــدوق ه ــش صن شــد و گســترش نق
نهادهــای ملــی و سیاســتگذاری دیگــر ماننــد بانــک هــا، ســازمان امــور مالیاتــی 

و ســازمان بــورس... و نیــز بــه تحقــق آن کمــک خواهــد کــرد.
ــرکت هایی  ــی ش ــرکت های مال ــی ش ــکات مال ــع مش ــر، رف ــارت دیگ ــه عب ب
دانــش بنیــان و فنــاوری محــور در هــر حــوزه ای از جملــه صنایــع الکترونیــک، 
ــوع  ــای متن ــاز و کاره ــت و س ــر نیس ــای وام امکان پذی ــق اعط ــا از طری تنه
دیگــری نظیــر اعطــای معافیــت هــای گمرکــی و مالیاتــی و همچنیــن اشــکال 
ــورد  ــن راســتا م ــد در ای ــی توانن ــر م ــذاری هــای خطرپذی ــف ســرمایه گ مختل

ــد.  ــرار گیرن اســتفاده ق
یکــی از مهمتریــن شــکاف هــای موجــود در مســیر تبدیــل شــدن شــرکت هــای 
نوپــا بــه شــرکت هــای دانــش بنیــان بــزرگ دارای توانایــی تبدیــل فنــاوری بــه 
ــن  ــن تأمی ــازار و همچنی ــا ب ــاط تحقیقــات انجــام شــده ب محصــول، عــدم ارتب
ــه ایــن شــرکت هــا اســت. در  ــی و حمایــت هــای ضعیــف در مراحــل اولی مال
نتیجــه همانگونــه کــه مشــاهده مــی شــود، ســطح تجــاری ســازی در کشــور بــا 

ســطوح قابــل قبــول فاصلــه دارد.
امــا همانگونــه کــه پیشــتر اشــاره شــد، فعالیــت هــای شــرکت هــا در مراحــل 
اولیــه ریســک هــای ذاتــی بــه همــراه داشــته و حمایت هــا در ایــن مرحلــه نباید 
بــه اعطــای وام خاصــه شــوند. از جملــه اقدامــات مهمــی کــه بایــد در راســتای 
ــرمایه  گذاری  ــای س ــدازی صندوق ه ــوند، راه ان ــام ش ــکل انج ــن مش ــع ای رف
ــای جســورانه در  ــگ ســرمایه گذاری  ه جســورانه خصوصــی و گســترش فرهن

کشــور اســت.
بایــد بــا حمایــت اولیــه از بخــش خصوصــی زمینــه حضــور و فعالیــت آن را در 
ســرمایه گــذاری خطرپذیــر در ایــن حــوزه هــا فراهــم کــرد تــا بــا چشــیدن طعم 
موفقیــت و نــوآوری مناســب، امــکان توســعه ایــن فعالیــت هــا ایجــاد مــی شــود 
و در فرصتــی کــه ســرمایه گــذاری در بخــش هــای ســنتی راکــد اســت، امــکان 

توفیــق در ایــن بخــش هــای نویــن حاصــل شــود.
ــا،  ــرکت ه ــال ش ــدوق در قب ــی صن ــه اصل ــد وظیف ــه ش ــه گفت ــور ک همانط
تامیــن مالــی اســت کــه ایــن موضــوع طــی ایــن ســال هــا 
ــای  ــت و روش ه ــته اس ــادی داش ــیار زی ــرفت های بس پیش
ــه  ــد ک ــی مطــرح شــده ان ــن مال ــن تامی ــرای ای ــری ب جدیدت
برخــی از ایــن روش هــا در اسناســنامه صنــدوق مــورد تاکیــد 
قــرار گرفتــه انــد ماننــد کمــک صنــدوق بــه شــرکت هــا برای 

ــی و خارجــی. ــذار داخل جــذب ســرمایه گ
ــذاری  ــرمایه گ ــه س ــرده در زمین ــاش ک ــا ت ــن صح همچنی
خطــر پذیــر )Venture Capital( روش هــای بهینــه ای را 
دنبــال کنــد و بــرای ایــن منظور بــه صــورت غیرمســتقیم وارد 
ســرمایه گــذاری خطرپذیــر شــده و نهادهــای ســرمایه  گذاری 
ــه  ــا عرض ــه VC ه ــه ب ــی ک ــروژه های ــرای پ ــر را ب خطرپذی
ــا  ــب صح ــن ترتی ــه ای ــت و ب ــرده اس ــت ک ــد، حمای می  کنن
ایــن نهادهــا را درکشــور تقویــت کــرده و ایــن نهادهــا 

ــد. ــترش دهن ــگ را گس ــن فرهن ــد ای می  توانن
البتــه بــا ســازمان ســرمایه گــذاری و کمــک هــای اقتصــادی 
و فنــی ایــران در حــال انعقــاد تفاهــم نامــه ای بــا هــدف معرفــی فرصت هایــی 

موجــود در کشــور بــه ســرمایه گذاران خارجــی هســتیم. 
ــای  ــه ه ــر برنام ــت های Business-to-Business(  B2B( از دیگ ــدارک نشس ت
ــان  ــابه در جه ــع مش ــک و صنای ــت الکترونی ــاالن صنع ــا فع ــت ت ــدوق اس صن
بتواننــد بــا یکدیگــر همــکاری هــای مشــترکی را برقــرار کننــد و وارد زنجیــره 
ــی  ــه های ــده برنام ــه ش ــوارد گفت ــام م ــوند. تم ــی ش ــوالت جهان ــن محص تأمی
اســت کــه عــاوه بــر تســهیات مالــی و ضمانتنامــه در حــال پیگیــری اســت 
تــا صحــا بتوانــد از جایــگاه خــود اســتفاده بهتــری ببــرد و از روش هــای تامیــن 

مالــی متنــوع تــری بــرای حمایــت از شــرکت هــا اســتفاده کنــد.

آینده صنایع الکترونیک
آینــده صنعتــی در دنیــا بــه ســوی صنایــع بــا فنــاوری پیشــرفته در حــال حرکــت 
ــع  ــر صنای ــی در اکث ــن صنعت ــوان چنی ــه عن ــز ب ــک نی ــع الکترونی اســت. صنای

نفــوذ جــدی داشــته اســت. 
ــد، در  ــی ش ــی محصــوب م ــی مکانیک ــه زمان ــودرو ک ــت خ ــده صنع ــًا آین مث
اختیــار صنعــت الکترونیــک اســت و آینــده بســیار روشــنی در تمامــی ایــن بخش 
بــرای صنعــت الکترونیــک پیش بینــی شــده اســت. در کشــور مــا نیــز بــا توجــه 

رفع مشکالت مالی 
شرکت های مالی شرکت هایی 
دانش بنیان و فناوری محور 

در هر حوزه ای از جمله 
صنایع الکترونیک، تنها از 

طریق اعطای وام امکان پذیر 
نیست و ساز و کارهای 

متنوع دیگری نظیر اعطای 
معافیت  های گمرکی و مالیاتی 

و همچنین اشکال مختلف 
سرمایه  گذاری  های خطرپذیر 
می توانند در این راستا مورد 

استفاده قرار گیرند
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بــه اینکــه رســیدن بــه اقتصــاد دانــش بنیــان در اولویــت هــای سیاســت گذاری 
اســت، صنعــت الکترونیــک نیــز بــه عنــوان صنعتــی راهبــردی و کلیــد توســعه 
بســیاری از صنایــع، بــه نظــر می رســد در آینــده دچــار تحــول جــدی شــود، زیــرا 
هــم در برنامه هــای توســعه کشــور بــه آن توجــه ویــژه ای شــده و هــم اینکــه 
ــانی  ــروی انس ــورمان نی ــی در کش ــی دارد. از طرف ــیار باالی ــزوده بس ارزش اف
ــه رشــته  ــادی ب بســیار خوبــی در ایــن زمینــه تربیــت شــده اســت و اقبــال زی
ــاس  ــود دارد. براس ــا وج ــل در آنه ــرای تحصی ــت ب ــن صنع ــف ای ــای مختل ه
آنچــه گفتــه شــد مــا بایــد ســرمایه گــذاری خوبــی نیــز در ایــن زمینــه داشــته 
باشــیم و نیــاز اســت اشــتغال کافــی بــرای نیــروی انســانی تربیــت شــده فراهــم 

شــود.
ــه  ــت ک ــن اس ــان ای ــش بنی ــع دان ــک و صنای ــع الکترونی ــم صنای ــی مه ویژگ
میــزان ســرمایه ای کــه بــرای اشــتغال در ایــن صنعــت نیــاز هســت در مقایســه 

بــا بخــش هــای مختلــف دیگــر بســیار متفــاوت اســت و طبق 
آمــاری کــه صنــدوق در ایــن زمینــه دارد مبلغــی کمتــر از ۱00 
میلیــون تومــان بــرای ایجــاد اشــتغال در صنعــت الکترونیــک 
ــی دارد.  ــزوده باالی ــود ارزش اف ــن وج ــا ای ــه ب ــت ک الزم اس
ــر  ــی ب ــت متک ــن صنع ــه ای ــه اینک ــه ب ــا توج ــن ب همچنی
ــی  ــز م ــرو نی ــن نی ــای ای ــارت ه ــروی انســانی اســت، مه نی
ــن ترتیــب  ــه ای ــد و ب ــی ایجــاد کن ــزوده باالی ــد ارزش اف توان
بســیاری از مشــکات کشــور در حــوزه اشــتغال را نیــز رفــع 
ــیار  ــده بس ــوان آین ــد می ت ــه ش ــاس آنچــه گفت ــر اس ــد. ب کن

ــرای ایــن صنعــت در کشــور پیــش بینــی کــرد. روشــنی ب
موضــوع مهمــی کــه بایــد مــورد تاکیــد قرارگیــرد ایــن اســت 
کــه تعــدد نهادهــای مالــی در کشــور نیــاز بــه برنامــه ریــزی 
صحیــح دارد تــا فعالیــت آنهــا در جهــت هــم افزایــی بــوده و 

کمتریــن تداخــل را بــا یکدیگــر داشــته باشــند. 
ــرار اســت در کشــور دانــش  ــه نظــر مــی رســد کــه اگــر ق ب
ــی  ــرد صنعت ــد رویک ــود بای ــل ش ــروت تبدی ــه ث ــاوری ب و فن
ــًا از طریــق مباحــث تحقیقــات و ایجــاد  شــکل گیــرد و صرف
فنــاوری نمــی تــوان در کشــور تولیــد ثــروت کــرد. از ایــن رو 
ــد در تجــاری ســازی و  ــدن و تجــارت بای وزارت صنعــت، مع
ــا  ــع پیشــرفته ب ــاط صنای ــاوری هــا و ارتب ــی کــردن فن صنعت

ــه صــورت  ــع موجــود ب ــوژی در صنای ــع ســنتی و نفــوذ دادن تکنول ــه صنای بدن
جــدی عمــل کنــد و در کنــار آن بایــد حمایــت هــای مختلفــی نیــز از صنایــع 
ــق  ــز از طری ــورت متمرک ــه ص ــور ب ــی در کش ــعه صنعت ــرد و توس ــورت گی ص
ــا  ــه ب ــر در رابط ــئله دیگ ــود. مس ــام ش ــارت انج ــدن و تج ــت، مع وزارت صنع
ــص  ــف در تخصی ــای اقتصــادی مختل ــاوری و فعالیت ه ــای فن ــت حوزه  ه اولوی
حمایــت هــا اســت؛ چــرا کــه بــی شــک حمایــت هــای دولــت از شــرکت هــا 
محــدود بــوده و بایــد تخصیــص آنهــا بــا توجــه بــه اولویــت هــا صــورت پذیــرد. 
ــز  ــادی نی ــای زی ــث ه ــر بح ــال حاض ــه در ح ــه ک ــن رابط ــم در ای ــال مه مث
پیرامــون آن شــکل گرفتــه، حمایــت هــای دولتــی گســترده از بعضــی 
ــرفت  ــود پیش ــا وج ــت. ب ــر اس ــای اخی ــال ه ــادی در س ــوم بنی ــای عل حوزه  ه
چشــمگیر حجــم تحقیقــات انجــام شــده در ایــن حــوزه هــا، اکنــون بایــد ایــن 
ــا، چــه ســهمی در  ــن رشــته ه ــت از ای ــج حمای ــه نتای ســوال مطــرح شــود ک
پیشــرفت اقتصــادی و صنعــت کشــور داشــته یــا خواهــد داشــت؟ آیــا اگــر ایــن 

حمایــت هــا بــه حــوزه هــای دیگــری ماننــد صنایــع الکترونیــک، خودروســازی 
ــر حــوزه  ــای پیشــرفته نظی ــاوری ه ــر از فن ــا ســهم کمت ــی ب ــی صنایع ــا حت ی

ــری حاصــل نمــی شــد؟ ــج بهت ــود، نتای ــه ب ــدن اختصــاص یافت مع
سیاســتگذاری مناســب بــه منظــور تحقــق اقتصــاد مبتنــی بــر دانــش، نیازمنــد 
شــناخت درســت وضــع موجــود اســت. پیــش از هــر چیــز، بایــد شــاخص هایــی 
ــر دانــش از اقتصــاد کشــور و  بــرای ســنجش ســهم صنایــع نویــن و مبتنــی ب

مســائل مهــم دیگــری نظیــر اشــتغال طراحــی شــوند. 
ســپس بــا بکارگیــری رویکردهــای آینــده پژوهانــه، تاثیــر ارتقــای ایــن صنایــع 
ــرای درســت  ــرد. اج ــرار گی ــورد بررســی ق ــده م ــت در آین مســائل دارای اهمی
ــف  ــای مختل ــش ه ــا در بخ ــش نهاده ــه نق ــه ب ــتلزم توج ــا مس ــت ه سیاس

ــت.  ــا اس ــکاری آنه ــور و هم ــای کش ــش ه ــایر بخ ــی، س ــت، بازرگان صنع
تجربــه قانــون دانــش بنیــان نیــز نشــان داده اســت کــه بخــش هــای 
مختلــف گمــرک، مالیــات و ... نقــش بــه ســزایی در اجــرای 
ــد. همچنیــن  ــوآوری دارن ــاوری و ن برنامه  هــای حمایــت از فن
بایــد خاطــر نشــان کــرد کــه ارزیابــی سیاســت هــا، بخشــی 
جدایــی ناپذیــر از اجــرا و اصــاح آنهــا اســت و همــواره بایــد 
ــرای  ــه طراحــی شــاخص هــای مناســب ب ــژه ای ب توجــه وی

ــی اثربخشــی سیاســت هــا وجــود داشــته باشــد. ارزیاب
ــت از  ــوه حمای ــارغ از نح ــه ف ــی اینک ــم و اساس ــه مه نکت
ــش  ــا دو پی ــرای توســعه آنه ــاش ب ــا و ت ــای نوپ شــرکت ه
ــت: اول  ــور اس ــه متص ــن زمین ــی در ای ــی و اساس ــاز اصل نی
ارتبــاط موثــر و کارآمــد بین المللــی بــا شــرکت و بنــگاه هــای 
صاحــب تکنولــوژی بــه منظــور یادگیــری فنــاوری و ایجــاد و 
توســعه زمینــه رســوخ فنــاوری در کشــور و دوم تــاش بــرای 
ایجــاد یــا توســعه شــرکت هــای بــزرگ در حوزه  هــای مختلف 
فنــاوری )در حــول چنــد مــگا پــروژه هــدف گــذاری شــده( یــا 
افزایــش تاثیرگــذاری و فنــاور محــور شــدن بنگاه  هــای بــزرگ 
موجــود کــه آنهــا مــی تواننــد نقــش اصلــی در توســعه و رشــد 
شــرکت هــای نوپــا را در جهــت تکمیــل زنجیــره تامیــن خــود 

داشــته باشــند.

انواع حمایت های صحا
در اساســنامه صنــدوق انــواع و اقســام فعالیــت هایــی کــه مرتبــط بــا کارهــای 
صنعتــی پیش بینــی شــده جــز مــوارد حمایــت ذکــر شــده انــد. انتقــال فنــاوری، 
تحقیقــات کاربــردی، اشــاعه و انباشــت دانــش فنــی مــواردی هســتند کــه بــه 
ــا از  ــن صح ــده اســت. همچنی ــاره ش ــا اش ــه آنه ــنامه ب ــح در اساس ــور صری ط
فعالیــت هایــی ماننــد نمونــه ســازی اولیــه، نمونــه ســازی هــای نیمــه صنعتــی 

و صنعتــی حمایــت مــی کنــد. 
حمایـت از طراحـی و خدمـات مهندسـی نیـز از دیگـر مـوارد حمایـت صحـا 
اسـت. همچنیـن صنـدوق سـرمایه الزم بـرای تولیـد محصـوالت را نیـز در 
اختیـار شـرکت هـا قرار مـی دهـد. حمایـت از فعالیت هـای جانبـی از قبیل 
آمـوزش هـای تخصصـی، شـرکت در نمایشـگاه ها، مناقصـات، فعالیت هـای 
بازاریابـی شـرکت هـا و همـکاری در امـور مربـوط بـه صـادرات و جـذب 
سـرمایه گـذار نیـز بخـش دیگـری از حمایـت هـای صحـا را تشـکیل مـی 

دهنـد؛ بنابرایـن حمایـت هـای صنـدوق بسـیار جامع اسـت.

ویژگی مهم صنایع الکترونیک 
و صنایع دانش بنیان این است 
که میزان سرمایه ای که برای 

اشتغال در این صنعت نیاز هست 
در مقایسه با بخش های مختلف 
دیگر بسیار متفاوت است و طبق 
آماری که صندوق در این زمینه 
دارد مبلغی کمتر از 100 میلیون 
تومان برای ایجاد اشتغال در 
صنعت الکترونیک الزم است 
که با این وجود ارزش افزوده 

باالیی دارد. همچنین با توجه به 
اینکه این صنعت متکی بر نیروی 
انسانی است، مهارت های این 
نیرو نیز می تواند ارزش افزوده 

باالیی ایجاد کند و به این ترتیب 
بسیاری از مشکالت کشور در 

حوزه اشتغال را نیز رفع کند

ادامه در صفحه 27
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خالصه عملکرد

• تســهیات مالــی اعطایــی در ســه ســال اخیــر از 130 درصــد مجمــوع 
ــه  ــی گرفت ــت پیش ــال فعالی ــی 16 س ــی ط ــهیالت قبل تس

است. 
ــر ســال های گذشــته  ــه بیــش از ۳ براب ــی ب ــی رغــم رشــد گــردش مال • عل
)بازپرداخــت ســاالنه بیــش از 600 میلیــارد ریــال( نســبت مطالبــات واخواســتی 

بــا رونــد نزولــی بــه کمتــر از ۳ درصــد رســیده اســت. 
• در ســه ســال اخیــر حداکثــر اســتفاده از منابــع مالــی موجــود جهــت پرداخــت 
تســهیات مالــی بــه عمــل آمــده اســت و کلیــه بازپرداخت هــای انجــام  شــده 
تســهیات قبلــی از ســوی متقاضیــان جهــت ارائــه تســهیات جدیــد اســتفاده 

ــود. می ش

  آمار مقایسه ای تعداد و مبلغ تسهیالت مالی

ــر  ــش از 5 براب ــر بی ــال اخی ــه س ــا در س ــده صح ــای صادرش • ضمانت نامه ه
ــت. ــل از آن اس ــال قب ــده 16 س ــای صادرش ضمانت نامه ه

ــرای  ــال ۱۳۹6 ب ــه در س ــت ضمانت نام ــان دریاف ــد متقاضی ــش از ۴0 درص • بی
نخســتین بار از ایــن خدمــت صحــا بهــره بــرده و تعییــن ســقف اعتبــاری شــده اند.
ــا  ــغ آن ه ــار رشــد مبل ــداد ضمانت نامه هــای صادرشــده در کن • رشــد چشــمگیر تع
ــاز  ــای موردنی ــر ضمانت نامه ه ــا در ام ــت صح ــدن مرجعی ــر ش ــان دهنده فراگی نش

فعــاالن صنایــع الکترونیــک اســت.
پیمــان،  ضمانت نامه هــای  حــوزه  در  صحــا  فعالیت هــای  بــه  توجــه  بــا   •
ــه  ــک ب ــع الکترونی ــت یابی صنای ــال ۱۳۹6 دس ــده در س ــای صادرش ضمانت نامه ه
ــرای  ــدد ب ــن ع ــرده اســت. ای ــرارداد را میســر ک ــال  ق ــارد ری ــش از ۴۷00 میلی بی

ــود. ــغ می ش ــال بال ــارد ری ــغ ۹500 میلی ــه مبل ــر ب ــال اخی سه س
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  آمار مقایسه ای تعداد و مبلغ ضمانت نامه های صادر شده

• علی رغم رشد گردش مالی به بیش از 3 برابر سال های گذشته)بازپرداخت ساالنه بیش از 600 میلیارد ریال(، میزان کل مطالبات واخواستی در سه سال اخیر 
با روند نزولی تنها حدود ۸0 میلیارد ریال است.  یعنی نسبت مطالبات واخواستی به بازپرداخت انجام شده به کمتر از 3درصد )2/۸ درصد( رسیده است.

درصدتعداد قرارداد ۹6ماهیتردیف

۱
تحقیقات )نتیجه بخش اقتصادی(/ 
نمونه سازی اولیه یا آزمایشگاهی/ 

آموزش های تخصصی
۴2٪2۷

خرید،انتقال دانش فنی و توسعه فناوری های 2
25٪۳۹پیشرفته

۴0٪62تجاری سازی دانش۳

۳6٪56تولید،توسعه و تجهیز )نیمه صنعتی و انبوه(۴

توسعه بازار )شرکت در نمایشگاه و برگزاری 5
22٪۳۴همایش(

صادرات و همکاری های بین المللی، جذب 6
JV / ۱2٪۱۹سرمایه گذاری خارجی

۱5٪2۴خدمات صنعتی/ طراحی و مهندسی۷

۳٪5تاییدیه های فنی و کیفی داخلی و بین المللی8

۷٪۱۱تجهیز آزمایشگاه تخصصی یا مرجع۹

آمارمقایسه ای تسهیالت اعطایی برحسب حوزهآمار مقایسه ای تسهیالت اعطایی برحسب ماهیت طرح ها

دسته بندی حوزه هاردیف
مبلغ قرارداد )میلیارد ریال(

درصدسال ۱۳۹6

۱6٪۱2۷نیرو و انرژی های نو۱

2)ICT( 25٪202فناوری اطاعات و ارتباطات

6٪5۱صنایع دفاعی و هوا فضا۳

۹٪۷۴نفت و گاز۴

۱۳٪۱0۱بهداشت و درمان )مهندسی پزشکی(5

۱5٪۱۱۹صنایع پایه )زیر ساخت(6

6٪۴5الکترونیک مصرفی۷

۱0٪۷6خودرو8

۱00٪۷۹5جمع
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اقدامات برای حمایت از کسب و کارهای مجازی

• سامانه نمایشگاه مجازی محصوالت الکترونیک:
با هدف توسعه بازار صنایع الکترونیک، سامانه معرفی و فروش محصوالت به صورت اینترنتی با 

مدیریت بخش خصوصی به عنوان مرجعی جهت جستجو، شناسایی، خریدوفروش محصوالت 
و خدمات موردحمایت صحا قرار گرفته است.

• سامانه سفارش کار مجازی:
مشابه با سامانه های مطرح جهانی چون Freelancer، سامانه ای که بتوان با استفاده از آن به 

سهولت رابطه کاری میان کارفرمایان و پیمانکاران عمدتًا دارای شخصیت حقیقی پدید آورد بسیار 
پرکاربرد بوده و اثر مهمی در اشتغال متخصصان دارد. در این سامانه امکانات کاملی جهت اعتماد 
میان کارفرما و پیمانکار از قبیل برگزاری مناقصه مجازی، پرداخت پیش پرداخت، نظارت بر پروژه، 

شورای حل اختاف درنظر گرفته شده است.

• سامانه دانشکده مجازی مهندسی  
     برق و مکاترونیک:

 با توجه به گسترش چشمگیر ظرفیت دانشگاهی 
مهندسی برق و مکاترونیک در کشور، مسئله کیفیت 

آموزش یکی از دغدغه های جدی درزمینه کارآیی 
این دوره ها است. دانشکده مجازی مهندسی برق 

و مکاترونیک مجموعه ای از دروس مشترک و 
اختصاصی دوره کارشناسی است که با بهره گیری از 

مجرب ترین استادان به آموزش از طریق کتابخانه 
دیجیتال و تصویری می پردازد.

 • تولید سامانه نرم افزاری مدیریت شهری 
شهر بین:

 استفاده از روش جمع سپاری در حوزه های 
مختلف باعث ایجاد روش های جدید در انجام امور 

می گردد. در سامانه فوق عملیات نظارت بر عملکرد 
پیمان کاران شهرداری و همچنین گزارش مشکات 

شهری با استفاده از این روش صورت می پذیرد. 
از مزایای این سامانه امکان نظارت و انعکاس 

مشکات با استفاده از نظریات  عموم شهروندان و 
به صورت گسترده است.  البته این سامانه امکان 

کاربرد در سایر حوزه ها را داراست.

• تولید سامانه بانک بار: 
با گسترش استفاده از فضای مجازی و افزایش تعداد 

کاربران این حوزه، طراحی سامانه هایی که خدمات 
مختلفی را به کاربران در فضای مجازی ارائه دهد، 
رواج بسیار زیادی را پیدا کرده است. سامانه فوق با 

هدف تسهیل برقراري ارتباط میان صاحبان کاال، 
بنگاه ها، رانندگان و گیرندگان کاال، کاهش هزینه 
هاي حمل بار با استفاده از حداکثر ظرفیت حمل و 
کاهش زمان جستجوي راننده طراحی شده است. 

عملکرد این سامانه را می توان مشابه سامانه اسنپ و 
نظایر آن در زمینه حمل بار در کشور دانست.

 با توجه به اهمیت روز افزون فضای مجازی در ایجاد اشتغال، صحا در سال های اخیر به صورت ویژه ای به توسعه کسب وکارها مبتنی بر اینترنت 
 و همچنین گسترش این گونه کسب و کارها با استفاده از امکانات فضای مجازی توجه داشته است. در این راستا برخی از مهمترین سامانه های کاربردی 

با مدیریت بخش خصوصی که مورد حمایت تسهیالتی صحا قرار گرفته اند، معرفی می گردد:

• توسعه پلتفرم اطالع رسانی و پیام رسانی دارکوب:
دارکوب پلتفرمی است که به صورت توسعه پذیر برای مدیریت انواع ارتباطات شامل پیام رسانی، آموزش، کار 

گروهی و بازیابی و به روزرسانی اطاعات تولید شده است. این پلتفرم قابلیت های متعددی از جمله امنیت باال 
)به دلیل استفاده از پروتکل های رمزنگاری(، سرعت باال در انتقال پیام و پایداری و مقیاس پذیری دارد و برخاف 

نمونه های غیربومی آن سریع و آسان و بر روی کلیه نسخه های ویندوز، مک و لینوکس و همچنین نسخه 
مجزای موبایل برای اندروید و iOS، وب و ویندوز نصب می گردد.

• طراحی سامانه اینترنتی فروش کاال های ایرانی چیگل:
چیگل سامانه ای اینترنتی جهت فروش داخلی و صادرات خرد و عمده کاالهای ایرانی در سراسر جهان است که 

توسط شرکت دانش بنیان پیک فرزانه پویان مستقر در پارک علم و فناوری استان فارس و با شعار »کاالی ایرانی 
برای ایرانی و کاالی ایرانی برای جهان« در قالب یک پروژه ملی و بین المللی راه اندازی شده است. این سامانه 
هم راستا با استراتژی درون زا و برون گرای اقتصادی کشور و لزوم حضور کاالهای ایرانی در بازارهای جهانی، 
با پشتیبانی از 20 زبان زنده دنیا، پشتیبانی از ارزهای کشورهای مختلف و با استفاده از بهترین زیرساخت های 

لجستیک حمل، پرداخت های ارزی و ریالی و امکانات بسیار پیشرفته مدیریت کاتالوگ الکترونیکی کاال و مبتنی 
بر فناوری های اطاعاتی و ارتباطی بروز، توسعه یافته است.
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یکــی از مشــکات شــرکت های فعــال در حوزه هــای مختلــف صنعــت 
ــا  ــزد بانک ه ــی ن ــار کاف ــدم اعتب ــت و ع ــوع فعالی ــت ن ــه عل ــک ب الکترونی
و همچنیــن عــدم آشــنایی کافــی بانک هــا بــا فعالیت هــای فناورانــه و 
ــل  ــه دلی ــل ب ــای عام ــت. بانک ه ــه اس ــذ ضمانت نام ــوع اخ ــی، موض تخصص
آشــنا نبــودن بــا ادبیــات فناوری هــای پیشــرفته، بــا تصــور ریســک بــاال بــرای 
ــه  ــرای اینگون ــه ب ــدور ضمانت نام ــول از ص ــور معم ــه ط ــی، ب ــن طرح های چنی
ــه آورده نقــدی بســیار  شــرکت ها خــودداری کــرده و یــا صــدور آن را منــوط ب
زیــاد و اخــذ وثائــق و تضامیــن ســنگین می کننــد کــه در اغلــب اوقــات مهیــا 
ــاور و  ــرکتهای فن ــه ش ــرکت ها از جمل ــب ش ــرای اغل ــرایط ب ــن ش ــردن ای ک
فعــال در حوزه هــای مختلــف صنایــع الکترونیــک امکان پذیــر نمی باشــد 
ــا توجــه بــه اهمیــت ایــن موضــوع، در کنــار اعطــای تســهیات مالــی،  کــه ب
ــز  ــع الکترونیــک نی ــرای شــرکتهای فعــال در صنای ــواع ضمانتنامــه ب صــدور ان
حائــز اهمیــت اســت. طبــق اساســنامه صنــدوق حمایــت از تحقیقــات و توســعه 
ــی  ــه حمایت های ــف از جمل ــع الکترونیــک، صــدور ضمانت نامه هــای مختل صنای
اســت کــه از ســوی صحــا و جهــت تســهیل امــور فعــاالن بخــش الکترونیــک 
ــنامه  ــه اساس ــی و تصویب نام ــات دولت ــن معام ــه تضمی ــب »آیین نام در قال

ــد. ــام می رس ــه انج ــران«، ب ــت وزی ــوب هیئ ــدوق مص صن
ــه ارزش  ــره ب ــته، 268 فق ــال گذش ــه س ــه در س ــا ک ــای صح ضمانت نامه ه
ــه از  ــی ک ــل ضمانت نامه های ــده اســت، در مقاب ــال صــادر ش ــارد ری ۱۳۹0 میلی
ــت  ــردی اس ــر بف ــای منحص ــود، دارای ویژگی ه ــادر می ش ــا ص ــوی بانک ه س
کــه در گفتگــو بــا افســانه منصــف عضــو هیئــت مدیــره و مدیــر اداری و مالــی 

ــود. ــه می ش ــات آن پرداخت ــه جزئی صحــا ب

ــی  ــه موضوعات ــامل چ ــا ش ــای صح ــن فعالیت ه ــی تری  اصل
ــت؟ اس

- در حــال حاضــر دو فعالیــت مهــم در صنــدوق حمایــت از تحقیقــات و توســعه 

ــهیات  ــای تس ــی اعط ــه یک ــت ک ــال اجراس ــا( در ح ــع الکترونیک)صح صنای
ــواع  ــدور ان ــری ص ــت و دیگ ــد( اس ــا ۱5 درص ــی )5 ت ــرخ ترجیح ــا ن ــی ب مال
ــرکت ها  ــه ش ــردی ب ــیار کارب ــه ای بس ــی به گون ــهیات مال ــه. تس ضمانت نام
ارائــه می شــود و شــرکت ها را بــرای دریافــت ایــن حمایت هــا از صحــا 
ــد.  ــرخ ســود بهــره ببرن ــل ن ــا حداق ــن تســهیات ب ــا از ای ــم ت ترغیــب می کنی
شــرکت های فعــال در حــوزه الکترونیــک بــرای کســب نقدینگــی خــود، 
افزایــش تولیــد، بهبــود کیفیــت تولیــد و ایجــاد ظرفیت هــای جدیــد تولیــد نیــز 

ــد.  ــتفاده کنن ــا اس ــای صح ــد از حمایت ه می توانن
ــه  ــهیات ب ــه تس ــه ارائ ــق ب ــال ۱۳۹6 موف ــا در س ــه صح ــن زمین در همی
ــت  ــی اس ــن درحال ــد ای ــرارداد ش ــب ۱6۷ ق ــال در قال ــارد ری ارزش ۹۳۷ میلی
کــه تســهیات مالــی اعطایــی صنــدوق حمایــت از صنایــع الکترونیــک در ســه 
ســال اخیــر از ۱۳0 درصــد مجمــوع تســهیات قبلــی طــی ۱6 ســال فعالیــت 

ــه اســت. پیشــی گرفت
خدمــت مهــم دیگــر صحــا بــرای شــرکت های فعــال صنایــع الکترونیــک کــه 
ــت،  ــات اس ــاوری اطاع ــیون و فن ــه ای، اتوماس ــی، رایان ــع ارتباط ــامل صنای ش
ــر از  ــه  غی ــا ب ــه در صح ــدور ضمانت نام ــرای ص ــت. ب ــه  اس ــدور ضمانت نام ص
پارامترهــای مالــی مرســوم بــه عواملــی ماننــد دانــش فنــی محصــول، ســوابق 
حرفــه ای و ســبد مشــتریان شــرکت ها نــگاه کــرده و میــزان ریســک شــرکت ها 
ــرکت در  ــا و ش ــام قرارداده ــا در انج ــم ت ــبه می کنی ــاس محاس ــن اس ــر ای را ب

ــم. ــه را صــادر کنی ــن شــرایط، ضمانت نام ــه بهتری ــم ب مناقصــات بتوانی

 ضمانت نامه های صحا چه ویژگی هایی دارند؟
ــی را  ــه مبلغ ــت ک ــن اس ــا ای ــای صح ــای ضمانت نامه ه ــه ویژگی ه - ازجمل
به صــورت ســپرده از شــرکت اخــذ نمی کنیــم کــه از ایــن جهــت مزیــت خوبــی 
ــوم توســط  ــه صــورت مرس ــه ب ــی اســت ک ــر ضمانت نامه های ــه دیگ نســبت ب
سیســتم بانکــی صــادر می شــوند. همچنیــن در ایــن موضــوع نــگاه تخصصــی 

گفتگو با افسانه منصف عضو هیئت مدیره صندوق حمایت از صنایع الکترونیک:

صدور 1390 میلیارد ریال ضمانت نامه در سه سال اخیر 

یسک شرکت های   پذیرش ر
ونیک با ضمانت نامه های صحا صنایع الکتر

۱۰
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و ویــژه ای را بــرای توانمندســازی شــرکت ها در انجــام پروژه هــای الکترونیــک 
ــی  ــی توانای ــه لحــاظ مال ــه ب ــرای شــرکت هایی ک ــم و ب ــال می کنی کشــور دنب
ــد  ــه عق ــد، در زمین ــب کنن ــی را کس ــازار خوب ــته اند ب ــا توانس ــد ی ــی دارن باالی

ــات  ــف امکان ــا و شــرکت در مناقصــات مختل قرارداده
انــواع  می تواننــد  و  کرده ایــم  فراهــم  را  خوبــی 
صنــدوق  از  به راحتــی  را  پیمــان  ضمانت نامه هــای 
ــت  ــوان دریاف ــی می ت ــور کل ــه ط ــد. ب ــت کنن دریاف
کارمــزد کمتــر نســبت شــبکه بانکــي کشــور، انعطــاف 
در دریافــت تضامیــن بــرای صــدور ضمانت نامــه، 
ــنجی و  ــا در اعتبارس ــی صح ــاالی کارشناس ــوان ب ت
ارزیابــی شــرکت های فعــال حوزه هــای مختلــف و 
ــب  ــرعت مناس ــک و س ــت الکترونی ــی صنع تخصص
ــاص  ــای خ ــه ویژگی ه ــدور ضمانت نام ــد ص در فراین
ــه  ــرد. البت ــوان ک ــه هــای صحــا عن دیگــر ضمانت نام
ــه  ــا توجــه ب ــزد صــدور ضمانتنامه هــای صحــا ب کارم
رویکــرد حمایتــی و غیرانتفاعــی آن و بــه عنــوان اهــرم 
ــور  ــک کش ــوزه الکترونی ــرکت های ح ــی از ش حمایت
کمتــر از شــبکه بانکــی کشــور بــوده و بســته بــه نــوع 
ــردد. ــن می گ ــدت تعیی ــه و م ــوع وثیق ــه، ن ضمانت نام

ــرکت های  ــزان از ش ــه می ــه چ ــا ب  صح
فعــال صنایــع الکترونیــک از طریــق صــدور 

ــت؟ ــرده اس ــت ک ــه حمای ضمانت نام
- صحــا در ســال ۱۳۹6 موفــق بــه صــدور ۱56 
ــه  ــد ک ــال ش ــارد ری ــه ارزش 620 میلی ــه ب ضمانت نام

ــار  ــتین ب ــرای نخس ــه ب ــت ضمانت نام ــان دریاف ــد متقاضی ــش از ۴0 درص بی
ــاری  ــد اعتب ــن ح ــرده و تعیی ــره ب ــته به ــال گذش ــت صحــا در س ــن خدم از ای
ــش از  ــر بی ــال اخی ــه س ــا در س ــده صح ــای صادرش ــده اند. ضمانت نامه ه ش
ــن  ــت. بنابرای ــل از آن اس ــال قب ــده ۱6 س ــا صادرش ــر ضمانت نامه ه ــج براب پن

ــغ  ــار رشــد مبل ــای صــادر شــده در کن ــه ه ــداد ضمانت نام رشــد چشــمگیر تع
آن هــا نشــان دهنــده فراگیــر شــدن مرجعیــت صحــا در امــر ضمانت نامه هــای 

ــک اســت.  ــع الکترونی ــاالن صنای ــاز فع ــورد نی م
ــه  ــت ک ــن اس ــا ای ــای صح ــدور ضمانت نامه ه ــت در ص ــز اهمی ــه حائ نکت
ــان،  ــای پیم ــوزه ضمانت نامه ه ــن ح ــا در ای ــای صح ــه فعالیت ه ــه ب ــا توج ب
ــک  ــع الکترونی ــتیابی صنای ــال ۱۳۹6 دس ــده در س ــادر ش ــای ص ضمانت نامه ه
ــرارداد را توســط بخش هــای خصوصــی و  ــال ق ــارد ری ــه بیــش از ۴۷00 میلی ب
تعاونــی میســر کــرده اســت. ایــن عــدد بــرای ســه ســال اخیــر  بــه مبلــغ ۹500 

ــود.  ــغ می ش ــال بال ــارد ری میلی

ضمانت نامه هایــی  نــوع  چــه  صحــا   
می کنــد؟ صــادر 

- شــرکت در فراینــد ارجــاع کار)شــرکت در مناقصــه(، 
ــی  ــدات وگمرک ــام تعه ــن انج ــت، حس ــش پرداخ پی
صنــدوق  توســط  شــده  صــادر  ضمانت نامه هــای 

ــتند. ــک هس ــع الکترونی ــت از صنای حمای

ــه  ــا چگون ــای صح ــار ضمانت نامه ه  اعتب
اســت؟

ــن  ــه تضمی ــاده ۴ آیین نام ــد »ح« م ــاس بن ــر اس - ب
ــران در  معامــات دولتــی مصــوب توســط هیئــت وزی
ســال ۱۳۹۴، ضمانت نامه هــای صــادره توســط صحــا 
بــه عنــوان یــک صنــدوق دولتــی تأســیس شــده بــه 
موجــب قانــون و فعــال طبــق اساســنامه، معتبــر اســت؛ 
لــذا ضمانت نامه هــای صــادره توســط صحــا بــه 
ــوده  ــادل ضمانت نامه هــای بانکــی ب ــار مع لحــاظ اعتب
و بــرای تمامــی دســتگاه های اجرایــی معتبــر میباشــد 
کــه بــا توجــه بــه دامنــه کاربــرد، ایــن موضــوع توســط 
اداره کل ذی حســابی وزارت امــور اقتصــاد و دارایــی بــه 
کلیــه ذی حســابان دســتگاه های اجرایــی ابــاغ شــده 
اســت. همچنیــن بانــک مرکــزی جمهــوری اســامی 
ــت  ــدوق حمای ــه توســط صن ــران صــدور ضمانت نام ای
ــار  ــع و دارای اعتب ــا( را بامان ــع الکترونیک)صح ــعه صنای ــات و توس از تحقیق

قانونــی و حقوقــی دانســته اســت.

ــه  ــه چ ــرکت ها ب ــاری ش ــد اعتب ــی ح ــنجی و بررس  اعتبارس
ــرد؟ ــام می پذی ــورت انج ص

ــزوم صــدور هــر چــه ســریع تر ضمانت نامه هــای درخواســتی  ــه ل ــا توجــه ب - ب
ــدام  ــرکت ها اق ــت ش ــورت درخواس ــدوق در ص ــن صن ــان، ای ــوی متقاضی از س
ــر اســاس  ــوده و ب ــا نم ــک از آنه ــر ی ــرای ه ــاری ب ــده اعتب ــه تشــکیل پرون ب
ــای  ــی( ، اهرم ه ــت مال ــی، اقتصادی)وضعی ــدی فن ــه توانمن ــی از جمل پارامترهای
ــوط  ــک های مرب ــرکت، ریس ــی ش ــوابق اجرای ــی، س ــهیات دریافت ــی، تس مال
اعتبــاری  قــرارداد و ضمانت نامــه مــورد درخواســت، حــد  بــه موضــوع 
ــه  ــا توج ــه ب ــورد ضمانت نام ــر م ــدور ه ــس از آن ص ــود. پ ــخص می ش مش
ــود.  ــه ســرعت و ســهولت میســر خواهــد ب ــی ب ــاری قبل ــه بررســی های اعتب ب
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تضامین مورد قبول
)با توجه به حد اعتباری شرکت و موضوع ضمانت نامه(

• سفته با امضای مجری طرح و بیمه
• سفته با ضمانت غیر )شخص حقیقی/حقوقی( و بیمه

• وثایق منقول و بیمه
• اسناد و اوراق بهادار )ضمانت نامه، سهام پذیرفته شده 

در بورس و اوراق مشارکت بی نام( 

راه اندازی سامانه استعالم 
ضمانت نامه صحا

صنــدوق حمایــت از تحقیقــات و توســعه صنایــع 
الکترونیک)صحــا( در راســتای گســترش خدمات 
الکترونیــک و همچنیــن تســهیل در ارائــه خدمات 
بــه متقاضیــان، ســامانه اســتعالم ضمانــت نامــه 

را راه انــدازی کــرده اســت.
بــه منظــور افزایــش بهــره وری و ارائــه خدمات 
ضمانت نامه هــای  مشــتریان  بــه  بیشــتر 
وضعیــت  اســتعالم  ســامانه  صحــا، 

اســت. شــده  طراحــی  ضمانت نامــه 
ایــن ســامانه در راســتای افزایــش ضریــب 
ضمانت نامه هــای  ذینفعــان  اطمینــان 
ــا هــدف  صــادر شــده از ســوی صحــا  و ب
ایجــاد فرآینــد تســهیل و تســریع در امــور 
ــق  ــده و از طری ــدازی ش ــتریان راه ان مش
  www.esfrd.ir/fa/warranty لینــک 

ــت. ــترس اس ــل دس قاب
ــت  ــراز اصال ــرویس، اح ــن س ــای ای از ویژگی ه
تاریــخ صــدور،  بــا مشــاهده  ضمانت نامــه 
مضمــون عنــه، مضمــون لــه، نــوع، مبلــغ و تاریخ 

ــت. ــه اس ــار ضمانت نام اعتب
صــادره  ضمانت نامه هــای  ذینفــع  همچنیــن 
ــه  ــا مراجع ــی صح ــه وب گاه اینترنت ــد ب می توان
ــا  ــه اســتعالم ضمانت نامــه صــادره ب و نســبت ب
درج شــماره منحصــر بــه فــرد آن و تاریــخ صدور 

اقــدام  کنــد.
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 برخی ذی نفعان )مضمون له( ضمانت های صادره 
از سوی صحا در حوزه های مختلف

فناوری اطاعات و ارتباطات

 شرکت مخابرات ایران 

 سازمان فناوری اطاعات

 مخابرات استان های تهران،گیان و ...

 صداوسیمای جمهوری اسامی ایران

 سازمان هواپیمایی کشوری

 شرکت ارتباطات سیار ایران

نظامی

شرکت صنایع مخابرات صا ایران

نیروی هوایی ارتش جمهوری اسامی ایران

جهاد خودکفایی نیروی دریایی ارتش جمهوری اسامی 

نفت و پتروشیمی

شرکت ملی نفت ایران

شرکت پتروشیمی مارون، خارک و ...

مدیریت شهری

شهرداری تهران و ...

شرکت بهره برداری راه آهن شهری تهران و حومه شرکت کنترل ترافیک تهران

انرژی و نیرو

شرکت توزیع نیروی برق

شرکت آب و فاضاب

وزارت نیرو

شرکت های برق منطقه ای استانی

حمل و نقل

وزارت راه و ترابری

شرکت فرودگاه های کشور

راه آهن جمهوری اسامی ایران

شرکت بهره برداری راه آهن شهری تهران و حومه

کنترل ترافیک تهران

اداره کل بنادر و کشتیرانی استان ها

 با هدف حمایت از 
کاالی ایرانی صورت گرفت:

تخفیف سود صحا ویژه 
حضور شرکت های ایرانی در 

نمایشگاه های معتبر خارجی
ــعه  ــات و توس ــت از تحقیق ــدوق حمای صن
هــدف  بــا  الکترونیک)صحــا(  صنایــع 
حــوزه  فعــال  شــرکت های  تشــویق 
در  حضــور  بــه  الکترونیــک  صنایــع 
رویدادهــای  و  بین المللــی  بازارهــای 
صــادرات  منظــور  بــه  نمایشــگاهی 
محصــوالت، تــا ۳ درصــد تخفیــف در 
اعطــا  مالــی  تســهیات  بازپرداخــت 

. می کنــد
ــعه  ــات و توس ــت از تحقیق ــدوق حمای صن
صنایع الکترونیــک بــه منظــور تشــویق 
ــک،  ــع الکترونی ــب صــادرات صنای و ترغی
مقررکــرده اســت کــه بــه مشــتریان طرف 
ــهیات  ــه دارای تس ــدوق ک ــرارداد صن ق
زمــان  تــا  چنانچــه  هســتند،  جــاری 
ــر  ــرارداد در نمایشــگاه های معتب تســویه ق
خارجــی شــرکت کننــد بــه ازای هــر 
ــد و  ــک درص ــدازه ی ــه ان ــرکت ب ــار ش ب
ــزد  ــقف ۳ درصــد در کارم ــا س ــر ت حداکث
ــود.  ــف داده ش ــی تخفی ــهیات اعطای تس
اعمــال  راســتای  در  همچنیــن صحــا 
رونــق  بــا هــدف  تشــویقی  مقــررات 
ــه شــرکت  ــی، ب صــادرات کاالهــای ایران
ــت  ــه از صحــا تســهیات دریاف ــی ک های
ــه صــادرات بخشــی  ــق ب ــد و موف کرده ان
ــف  ــده اند، تخفی ــود ش ــوالت خ از محص
ــا  ــهیات اعط ــود تس ــد در س ــا 5 درص ت

 .  می کنــد
حمایــت  صنــدوق  آن،  بــر  عــاوه 
صنایــع  توســعه  و  تحقیقــات  از 
ــه  ــورت جداگان ــه ص ــا( ب الکترونیک)صح
ــرکت های  ــای ش ــش هزینه ه ــرای پوش ب
ــذ  ــرای اخ ــک ب ــع الکترونی ــوزه صنای ح
ــش  ــی و پوش ــی بین الملل ــای فن تاییدیه ه
ــه شــرکت در  ــوط ب دادن هزینه هــای مرب
ــهیات  ــی، تس ــن الملل ــگاه های بی نمایش

می کنــد. اعطــا  قیمــت  ارزان 
بــه گــزارش روابــط عمومــی صحــا، 
ــعه  ــات و توس ــت از تحقیق ــدوق حمای صن
ــه وزارت  ــته ب ــک وابس ــع الکترونی صنای
صنعــت، معــدن و تجــارت بــا حــدود 
قدیمی تریــن  از  ســابقه  ســال   20
ــت  ــی اس ــی تخصص ــای حمایت صندوق ه
ــت و  ــهیات ارزان قیم ــه تس ــا ارائ ــه ب ک
بــا نــرخ ترجیحــی 5 تــا ۱5 درصــد و 
ضمانت نامه هــای  صــدور  همچنیــن 
معتبــر، بــه حمایــت از صنایــع الکترونیــک 
رایانــه ای،  ارتباطــی،  صنایــع  شــامل 
ــات  ــوری، قطع ــک ن اتوماســیون، الکترونی
و  مصرفــی  الکترونیــک  الکترونیــک، 
الکترونیــک کاربــردی اعــم از نــرم افــزار 

می پــردازد. ســخت افزار  و 
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امــروزه تأمیــن مالــی را می تــوان یکــی از چالــش برانگیزتریــن مســائل پیــش 
ــان  ــع پیشــرفته و دانش بنی ــال در صنای ــای فع ــژه بنگاه ه ــه وی ــا ب روی بنگاه ه

قلمــداد کــرد.
نیــز   20۱6-20۱۷ ســال  در  جهانــی  رقابت پذیــری  بین المللــی  گــزارش 
مهم تریــن مانــع کســب و کار در بیــن موانــع موجــود برســر راه توســعه 
شــرکت ها در کشــور را مســاله تأمیــن مالــی در مراحــل مختلــف چرخــه تولیــد 
تــا فــروش محصــول اســت. همچنیــن طبــق گــزارش فصلــی پایــش محیــط 
ــا  ــس شــورای اســامی در ســال ۹5 ب ــز پژوهش هــای مجل کســب و کار مرک
ــان 2۱  ــور، از می ــر کش ــادی سراس ــکل های اقتص ــنجی از تش ــر نظرس ــه ب تکی
ــی محیــط کســب و کار، مؤلفه هــای مشــکل دریافــت تســهیات از  مؤلفــه مل
ــاالی تأمیــن  ــرخ ب ــی تولیــد و ن ــازار ســرمایه در تأمیــن مال بانک هــا، ضعــف ب
ســرمایه از بــازار غیــر رســمی)محیط مالــی( در طــی ۱6 دوره بررســی در صــدر 

ــوان شــده اســت. ــی عن ــگاه هــای داخل ــع کســب و کار بن موان
ــی  ــن مال ــه تأمی ــا ب ــاالی بنگاه ه ــاز ب ــر نی ــه اول بیانگ ــوع در وهل ــن موض ای

بــه  معطــوف  بعــد  مرحلــه  در  و  فراینــد،  ادامــه  بــرای 
ــری  ــه قرارگی ــه ب ــا توج ــی ب ــن مال ــف تأمی ــای مختل روش ه
ــگاه و در  ــر بن ــه عم ــول چرخ ــف ط ــل مختل ــگاه در مراح بن
ــن  ــرای تأمی ــن ب ــای نوی ــاذ روش ه ــه اتخ ــاز ب ــت نی نهای
ــای  ــوع در مدل ه ــمگیر و تن ــد چش ــه رش ــه ب ــا توج ــی ب مال
ــه  ــذا ســازوکارهای فعلــی ارائ کســب و کار امــروزی اســت. ل
تســهیات بــا مفاهیمــی چــون ســرمایه در گــردش یــا توســعه 
ــوی  ــزات از س ــد تجهی ــق خری ــت از طری ــرمایه گذاری ثاب س
بانک هــا و مؤسســات مالــی و برخــی صندوق هــای مالــی بــه 
تنهایــی جوابگــوی فرایندهــای یــک بنــگاه نیســت. بنابرایــن 
اتخــاذ تمهیــدات الزم در ایــن حــوزه نیازمنــد شــناخت دقیــق 
صنعــت و فرایندهــای مرتبــط بــا توســعه کســب و کار توســط 
ــای  ــرا حمایت ه ــت زی ــی اس ــی تخصص ــای حمایت صندوق ه
ــم  ــی و ه ــن مال ــف تأمی ــای مختل ــث روش ه ــور از حی مذک
ــف  ــواع مختل ــه ان ــاال در ارائ ــاف ب ــی و انعط ــه پویای از جنب
ــب و  ــون کس ــای گوناگ ــه فعالیت ه ــه ب ــا توج ــهیات ب تس
کار حائــز اهمیــت اســت. بنابرایــن مــی تــوان اذعــان داشــت 
ایــن امــر مســتلزم نــگاه فراینــدی بــه مقولــه کســب و کار در 

ــگاه هــا اســت. بن
طبــق تعاریــف مشــترک فراینــد کســب وکار »مجموعــه ای از 

اقدامــات اســت کــه یــک کســب وکار بــرای تولیــد یــک محصــول یــا خدمــت 
انجــام می دهــد«. همچنیــن ســازمان های جهانــی همچــون ائتــاف مدیریــت 
گــردش کار Work Flow Management Coalition یــا بــه اختصــار 
WFMC، پیوســتگی مدیریــت جریــان کار را این گونــه تعریــف می کننــد: 
ــت  ــا فعالی ــه ی ــد روی ــا چن ــک ی ــه ای از ی ــب وکار، مجموع ــد کس ــک فراین »ی
بــه هــم پیوســته اســت کــه در مجمــوع متوجــه یــک هــدف در کســب وکار یــا 
یــک هــدف در سیاســت گذاری می شــود و معمــواًل در متــن چــارت ســازمانی، 
ــود«. ــف می ش ــا تعری ــن آن ه ــط فی مابی ــردی و رواب ــی، کارب ــای اصل نقش ه

ــه  ــوط ب ــب و کار من ــک کس ــت ی ــد، موفقی ــف برمی آی ــه از تعاری ــور ک همانط
ــای  ــح فراینده ــرای صحی ــزی و اج ــت گذاری، برنامه ری ــدف، سیاس ــتن ه داش
جزئــی تحــت فراینــد کلــی کســب و کار اســت. بــا فــرض یکپارچکــی 
مجموعــه ای از فرایندهــا می تــوان اینگونــه عنــوان کــرد کــه 
ــک از  ــر ی ــی ه ــن مال ــال آن تأمی ــه دنب ــدی و ب ــه بن بودج
ــش  ــت آن نق ــه کســب و کار در موفقی ــوط ب ــای مرب فراینده

ــد. ــا می کنن ــزایی ایف ــه س ب
بنگاه هــای  از  حمایــت  در  بایــد  کــه  دیگــری  موضــوع 
ــره  ــایی زنجی ــرد، شناس ــرار گی ــه ق ــورد توج ــب و کار م کس
ارزش)Value Chain( آن بنــگاه اســت کــه کمــک می کنــد 
تحلیــل دقیق تــری از اجــزای عملیاتــی یــک کســب و کار بــا 
ــن  ــی انجــام شــود. ای ــت رقابت ــت ایجــاد ارزش و مزی محوری
ــه فعالیت  هــای ارزش زای یــک  مهــم مســتلزم شناســایی کلی
کســب و کار اســت کــه خــود باعــث ایجــاد تفــاوت و تمایــز 
ــد.  ــع می باش ــایر صنای ــا س ــک ب ــع الکترونی ــره صنای در زنجی
تمایــز در زنجیــره ارزش صنایــع مختلــف ماهیتــا موجــب نیــاز 
ــص آن  ــی مخت ــای حمایت ــن الگوه ــی و تدوی ــه پیش بین ب

صنعــت و حــوزه هــای مرتبــط اســت.
مجموعــه  می تــوان  را   )Value Chain( ارزش  زنجیــره 
ــورت  ــه ص ــت ب ــک صنع ــه در ی ــرد ک ــف ک ــی تعری عملیات
زنجیرگونــه انجــام می گیــرد تــا بــه خلــق ارزش منجــر شــود. 
ــات  ــاد و ثب ــی: ایج ــت رقابت ــاب »مزی ــر در کت ــکل پورت مای
ــه عنــوان یــک زنجیــره  ــر«، زنجیــره ارزش را ب عملکــرد برت
ــع  ــی و توزی ــد، بازاریاب ــی از فعالیت هــا شــامل طراحــی، تولی ارزش طیــف کامل
مطــرح می کنــد کــه کســب  و کارهــا بــرای تبدیــل یــک محصــول یــا خدمــات 

ــد.  ــه مشــتری« طــی می کنن ــل ب ــه »تحوی ــوم« ب از »مفه
 بــه موجــب قانــون صنــدوق حمایــت از تحقیقــات و توســعه صنایــع 
کشــور  الکترونیــک  صنایــع  از  حمایــت  هــدف  بــا  الکترونیک)صحــا(، 
نــوری ،  الکترونیــک  اتوماســیون ،  رایانــه ای ،  ارتباطــی ،  صنایــع  از  اعــم 
ــور  ــه ط ــردی ب ــک کارب ــی و الکترونی ــک مصرف ــی ، الکترونی قطعات الکترونیک

رســمی فعالیــت خــود را از ســال ۱۳۷۷ آغــاز نمــوده اســت. 
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ونیک با خدمات متنوع صحا حمایت از زنجیره ارزش صنایع الکتر

موضوعی که باید  در حمایت از 
بنگاه های کسب و کار مورد توجه 

قرار گیرد، شناسایی زنجیره 
ارزش )Value Chain( آن بنگاه 

است که کمک می کند تحلیل 
دقیق تری از اجزای عملیاتی یک 
کسب و کار با محوریت ایجاد 
ارزش و مزیت رقابتی انجام 

شود. این مهم مستلزم شناسایی 
کلیه فعالیت  های ارزش زای یک 
کسب و کار است که خود باعث 
ایجاد تفاوت و تمایز در زنجیره 
صنایع الکترونیک با سایر صنایع 
می باشد. تمایز در زنجیره ارزش 
صنایع مختلف ماهیتا موجب نیاز 
به پیش بینی و تدوین الگوهای 
حمایتی مختص آن صنعت و 

حوزه های مرتبط است
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ــات کارشناســی و  ــه، خدم ــت نام ــه تســهیات، صــدور ضمان ــب ارائ ــات صحــا در قال ــا و خدم حمایت ه
ــی در  ــای حمایت ــه فراینده ــده کلی ــعی ش ــا س ــب ه ــن قال ــد. در ای ــک پذیر می باش ــرمایه گذاری ریس س

ــع شــود. ــت واق ــورد حمای ــره ارزش کســب و کارهــای حــوزه الکترونیــک م طــی زنجی
بــا مفاهیــم ذکــر شــده حمایــت هــای صحــا در دو بخــش تســهیات و ضمانــت نامــه در زمینــه هــای 
خریــد، انتقــال ، جــذب و توســعه فن آوری هــای پیشــرفته ، مطالعــه و تحقیقــات اعــم از بنیــادی ، کاربــردی 
ــدی  ــات مهندســی و طراحــی ، طرح هــای تولی ــاه مــدت ، خدم و توســعه ای ، آموزش هــای تخصصــی کوت
ــی و  ــوه ، شــرکت در مناقصــه ، همایش هــا و نمایشــگاه های داخل ــی و انب ــی نیمــه ســاخت صنعت و خدمات
خارجــی ، ایجــاد زمینه هــای الزم جهــت اطاع رســانی ، تدویــن ، انباشــت و اشــاعه دانــش فنــی، گســترش 
همکاری هــای فنــی و اقتصــادی بین المللــی و ارتقــاء صــادرات و همچنیــن جــذب ســرمایه گذاری 

ــردد. ــه می گ ــی ارائ ــی و خارج داخل
شــایان ذکــر اســت در کنــار تســهیات مالــي تولیــدی و خدماتــی اعــم از نمونــه ســازی محصــول، احــداث 
ــاز جهــت توســعه  ــد آزمایشــی و نیمــه صنعتــی، تأمیــن ســرمایه مــورد نی ــدازی خــط تولیــد، تولی و راه ان
تولیــد، ســرمایه گذاری مشــترک)J.V(، تولیــد بــدون کارخانــه، لیزینــگ و کمــک بــه اجــرای قراردادهــای 
صنایــع الکترونیــک بــا توجــه بــه اولویت هــای صنعــت و نیــاز کشــور نــگاه ویــژه ای بــه برخــی فعالیت هــا 
ــه  ــرات گســترده تر در ارتقــاء عوامــل توســعه در ســطح ملــی، شــده اســت. ب ــاال و اث ــا ارزش افــزوده ب ب
ــن فعالیت هــا طراحــی شــده و  ــه طــرح توجیهــی مختــص ای ــرای ارائ ــن منظــور پرسشــنامه هایی ب همی

ــرد.  ــرار می گی ــان خدمــات صحــا ق ــار متقاضی در اختی
ــه شــرح  ــوان ب ــره ارزش می ت ــت از زنجی ــتای حمای ــوزه را در راس ــن ح ــا از ای ــای صح برخــی حمایت ه

ذیــل عنــوان نمــود:
ــب و کار  ــای کس ــم در فراینده ــای مه ــه فعالیت ه ــازار از جمل ــعه ب ــگاه- توس ــرکت در نمایش ش
اســت کــه باعــث ایجــاد ارزش در چرخــه حیــات مالــی و اقتصــادی یــک بنــگاه می شــود. ایــن فعالیــت 
بــه نوعــی فراینــدی مکمــل در جهــت نیــل بــه اهــداف اقتصــادی ســازمان بــه عنــوان یکــی از ارکان 
ــی،  ــن بخــش، حضــور در نمایشــگاه های خارج ــر اســت در ای ــه ذک ــی کســب و کار اســت. الزم ب اصل
ــی  ــگاه حمایت ــی جای ــت در بازارهــای بین الملل ــا کیفی ــه و بسترســازی جهــت عرضــه محصــوالت ب ارائ

ــژه ای دارد.  وی
تحقیقــات کاربــردی- بــا توجــه بــه نقــش صحــا، تحقیقــات کاربــردی بــا رویکــرد تجاری ســازی و 
تبدیــل علــم بــه محصــول نهایــی و در نهایــت تولیــد ثــروت از اهمیــت ویــژه ای برخــودار اســت کــه آن را 

در جایــگاه باالتــری بــه لحــاظ ارزش زایــی در قیــاس بــا تحقیقــات نظــری قــرار می دهــد.
ــه عوامــل مهــم در ایجــاد مزیــت رقابتــی در  ــز آزمایشــگاه تخصصــی و مرجــع- از جمل تجهی
ــی و از  ــگاه های تخصص ــز آزمایش ــدی، تجهی ــد تولی ــک واح ــری ی ــش رقابت پذی ــوالت و افزای محص
ــذ  ــرای اخ ــدی ب ــای تولی ــه واحده ــی ب ــت خدمات ده ــع جه ــز مرج ــه مراک ــدن ب ــل ش ــر تبدی آن مهم ت
تأییدیه هــای الزم از جملــه اســتاندارد می باشــد. ایــن موضــوع بــا توجــه بــه توزیــع نامناســب جغرافیایــی 
و نیــاز مبــرم بــه وجــود چنیــن مراکــزی در اســتان های مختلــف کشــور از اولویــت باالیــی خصوصــا در 

ــوردار می باشــد.  ــه برخ ــعه یافت ــر توس مناطــق کمت
آمــوزش تخصصــی کوتــاه مــدت- بــا توجــه بــه تغییــرات ســریع فناورانــه در حوزه هــای مختلــف 
ــوان  ــاء ت ــت ارتق ــن صنع ــای ای ــعه کســب و کار در بنگاه ه ــد توس ــک، بخشــی از فراین ــت الکترونی صنع
علمــی و فنــی بــه ویــژه در بخــش نیــروی انســانی بــه عنــوان ارزشــمندترین ســرمایه های بنــگاه مطــرح 
مــی باشــد کــه حمایــت از فعالیت هــای ایــن امــر مهــم را نیــز بــه یکــی از اولویت هــای صحــا در ایفــای 

رســالت خــود تبدیــل نمــوده اســت.
ــی و  ــاد فن ــت در ابع ــگاه کیفی ــه جای ــه ب ــا توج ــی- ب ــی و بین الملل ــای داخل ــذ تأییدیه ه اخ
ــت  ــرای رقاب ــبی را ب ــای مناس ــی فض ــی و بین الملل ــای داخل ــذ تأییدیه ه ــول، اخ ــد محص ــن تولی همچنی
تولیــدات داخلــی بــا محصــوالت خارجــی وارداتــی ایجــاد می کنــد. در درجــه باالتــر ایــن ویژگــی مجــوز و 
زمینــه حضــور در بازارهــای خارجــی را فراهــم می نمایــد بــه طوریکــه می توانــد مقدمــه ای بــرای ارتقــاء 

ســطح صــادرات محصــوالت تولیــد ملــی بــه خــارج از کشــور باشــد. 
* رئیس ارزیابی طرح های صحا

در حــال حاضــر دو فعالیــت مهــم در 
ــرا  ــال اج ــه در ح ــن زمین ــدوق در ای صن
ــهیات  ــای تس ــی اعط ــه یک ــت ک اس
ــی  ــرخ ترجیح ــا ن ــه ب ــت ک ــی اس مال
ــرد  ــی گی ــورت م ــد( ص ــا ۱5 درص )5 ت
ــه  ــت نام ــواع ضمان و دیگــری صــدور ان
ــه ای  ــه گون ــی ب ــهیات مال ــت. تس اس
ــه  ــه شــرکت هــا ارائ ــردی ب بســیار کارب
مــی شــود و شــرکت هــا را بــرای دریافت 
ایــن حمایــت هــا از صحــا ترغیــب مــی 
کنیــم تــا از ایــن تســهیات بــا حداقــل 

ــد.  ــره ببرن ــود به ــرخ س ن
ــی  ــب نقدینگ ــرای کس ــا ب ــرکت ه ش
ــت  ــود کیفی ــد، بهب ــش تولی ــود، افزای خ
ــد  ــرای تولی ــت ب ــاد ظرفی ــد و ایج تولی
از حمایــت هــای  تواننــد  مــی  نیــز 
ــد. در حــوزه صــدور  صحــا اســتفاده کنن
ــدوق  ــت صن ــز حمای ــه نی ــت نام ضمان
ــتقیم و  ــی مس ــت مال ــورت حمای ــه ص ب

ــت.  ــاری اس ــت اعتب حمای
بــه ایــن معنــی کــه بــرای صــدور 
ــای  ــر از پارامتره ــه غی ــه ب ــت نام ضمان
مالــی مرســوم بــه عواملــی ماننــد دانــش 
فنــی محصــول، ســوابق حرفــه ای و 
ــرده  ــگاه ک ســبد مشــتریان شــرکت ها ن
بــر  را  شــرکت ها  ریســک  میــزان  و 
ــا در  ــم ت ــبه می کنی ــاس محاس ــن اس ای
انجــام قراردادهــا و شــرکت در مناقصــات 
ــت  ــرایط ضمان ــن ش ــه بهتری ــم ب بتوانی

ــم.  ــادر کنی ــه را ص نام
 * مدیر عامل صندوق حمایت از تحقیقات 
و توسعه صنایع الکترونیک )صحا(

ادامه از صفحه 20
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درباره سازمان
 یکــی از عواملــی کــه همــواره موجبــات نگرانــی صادرکننــدگان را فراهــم مــی آورد، وجــود ریســکهای سیاســی و تجــاری در 
رونــد صــادرات آنهــا میباشــد، چــرا کــه تحقــق هــر یــک از ایــن ریســکها موجــب عــدم وصــول وجــه کاال و خدمــات صــادره از 
ســوی آنهــا مــی گــردد. عــدم وصــول بموقــع مطالبــات از خریــداران خارجــی در اغلــب اوقــات صادرکننــده را در تنگنــای مالــی 
قــرارداده و در نتیجــه باعــث ناتوانــی وی در ایفــای تعهــدات مالــی وی بــه اعتبــار دهنــدگان داخلــی و گاهــی اوقــات منجــر بــه 

ورشکســتگی کامــل وی مــی گــردد. 
بمنظــور تشــویق صادرکننــدگان بــه توســعه فعالیتهــای صادراتــی خــود و کاهــش نگرانــی آنهــا در ایــن زمینــه و ارائه پوششــهای 
الزم بــه آنهــا در مقابــل ریســکهای سیاســی و تجــاری، دولتهــا اقــدام بــه ایجــاد شــرکتهای بیمــه اعتبــار صادراتــی مــی نماینــد. 

ایــن قبیــل شــرکتهای بیمــه عمدتــًا وابســته بــه دولــت و متکــی بــه حمایتهــای مالــی آن بــوده و اغلــب ریســکهایی را پوشــش 
مــی دهنــد کــه معمــواًل از ســوی شــرکتهای بیمــه تجــاری قابــل پوشــش نیســتند. 

در ایــن راســتا و بمنظــور تامیــن امنیــت مالــی صادرکننــدگان ایرانــی و در نتیجــه توســعه موثــر صــادرات غیــر نفتــی کشــور، 
صنــدوق ضمانــت صــادرات ایــران بــا همــکاری آنکتــاد، بعنــوان تنهــا شــرکت دولتــی بیمــه اعتبــار صادراتــی وابســته بــه وزارت 
صنعــت، معــدن و تجــارت در ســال ۱۳52 تاســیس گردیــده و فعالیــت خــود را تحــت نظــارت مرکــز توســعه صــادرات ایــران 

آغــاز نمــود.
ــن قیمــت نفــت در نتیجــه تحــوالت  ــاال رفت ــا ب ــود چــرا کــه ب ــی نب ــدان طوالن ــازه تاســیس چن ــن ســازمان ت ــه عمــر ای البت
سیاســی در منطقــه خــاور میانــه در اواســط دهــه ۷0 میــادی، درآمــد نفتــی کشــور افزایــش یافتــه و همیــن موضــوع باعــث 
ــران بدســت فراموشــی ســپرده شــده و فعالیتهــای آن بطــور کامــل متوقــف گــردد.  شــد کــه صنــدوق ضمانــت صــادرات ای

پــس از ده ســال عــدم فعالیــت، بــار دیگــر صنــدوق ضمانــت صــادرات ایــران بعنــوان یــک ســازمان وابســته بــه وزارت بازرگانــی 
و بــا ادغــام وزارتخانــه در ســال ۱۳۹0، وابســته بــه وزارت صنعــت، معــدن و تجــارت بــا شــخصیت حقوقــی و مالــی مســتقل 
مجــددا در ســال ۱۳۷۳ فعالیــت خــود را آغــاز نمــود تــا بــه صادرکننــدگان در بازیافــت موقعیــت تجــاری خــود کــه در اثــر 8 ســال 

جنــگ تحمیلــی مختــل شــده بــود کمــک نمــوده و موجبــات افزایــش درآمدهــای غیــر نفتــی را فراهــم آورد.
ایــن صنــدوق بــه پشــتوانه حمایتهــای مالــی دولــت، عــاوه بــر پوشــش ریســکهای سیاســی و تجــاری صــادرات، بــا صــدور انواع 

ضمانتنامــه اعتبــاری، بــه تامیــن منابــع مالــی مــورد نیــاز صادرکننــدگان نیــز کمــک مــی نماید.
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عملکرد کّمی: 
الف(پوشش ریسک صادرات از طریق صدور بیمه نامه و ضمانتنامه 

• صدور بیمه نامه و ضمانتنامه های صادراتی به ارزش ۱8۹5میلیون دالر )نسبت به سال گذشته از رشد ۱۹ درصدی برخوردار بوده است(
ب( افزایش کارایی مدیریت ریسک، افزایش دقت اعتبارسنجی و وصول مطالبات

• خسارت پرداختی به صادرکنندگان و نظام بانکی:20 میلیون دالر )کاهش 6۷ درصدی نسبت به سال گذشته(
• بازیافت و وصول مطالبات: ۱۴ میلیون دالر 

عملکرد صندوق طی سالهای ۹6-13۹1) ارقام به میلیون دالر(
۱۳۹۱۱۳۹2۱۳۹۳۱۳۹۴۱۳۹5۱۳۹6عنوان

6۴۱6۷06۳5۷0۴6666۹۱ضمانتنامه اعتباری و بانکی
۱008050۹0۱۹2۴5۳بیمه نامه کوتاه مدت

528۳25۳۱۱2۴۷2۹۷5۱بیمه نامه میان و بلندمدت
۱.26۹۱.0۷5۷۱6۹۱8۱.58۷۱.8۹5جمع

۳/8۳22/6۴/۳۴/8سهم پوشش از صادرات )درصد(

سود )زیان(  صندوق طی سالهای۹6-13۹1) ارقام به میلیون ریال(
۱۳۹6*۱۳۹۱۱۳۹2۱۳۹۳۱۳۹۴۱۳۹5عنوان

۱.۴8۱.۳55)۹۳.۱۷۱()2.0۱2.۴2۹(6۳2.۴۹۴۱.۱85.8۴۷)۳.0۳۹.8۹2(سود )زیان(

* سود پیش بینی شده درسال ۱۳۹6، بر اساس صورتهای مالی میاندوره ای سال مذکور بوده است

اهم اقدامات کیفی طی سالهای13۹5-۹6
1. فعال سازی مجدد خطوط اعتبار خریدار و تسهیل دسترسی صادرکنندگان به تامین مالی

• همــکاری و هماهنگــی بــا ســازمان توســعه تجــارت ایــران، بانــک مرکــزی، صنــدوق توســعه ملــی و نظــام بانکــی بــرای اجرایــی شــدن ســریعتر اعطــای اعتبــار 
بــه خریــداران خارجــی

• شناسایی و اعتبارسنجی بانکهای خارجی دریافت کننده خط اعتباری و اعام به نظام بانکی
• تعیین سقف جذب اعتبار کشورهای هدف صادراتی و اعام به نظام بانکی

• تعامل موثر با سیستم بانکی بمنظور ترغیب سیستم بانکی برای تامین مالی صادراتی

2. گسترش چتر اطالع رسانی و بازاریابی
 جــذب ۱00 صادرکننــده بــرای اســتفاده از خدمــات صنــدوق، برگــزاری بیــش از ۷0 همایــش و کارگاه آموزشــی در ســطح کشــور، حضــور منظــم در کمیســیونهای 

ــی و خارجــی  ــی و نمایشــگاه های  داخل ــی، اتحادیه هــای صادرات توســعه صــادرات اتاق هــای بازرگان

 خالصه  عملکرد 
صندوق ضمانت صادرات  ایران در سال 1396 

و اهم  برنامه های در حال اجرا
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3. ســاده ســازی و افزایــش کیفیــت متــون ضمانــت نامــه هــای 
اعتبــاری و کســب رضایــت سیســتم بانکــی

4. طراحــی محصــوالت جدیــد و تنــوع بخشــی خدمات متناســب 
ــا نیازهــای روز صادرکنندگان ب

• بیمه نامه نوسانات نرخ ارز
• ضمانتنامه اعتباری خاص »پروژه های صادرات محور«

• ضمانتنامه ورود موقت )گمرکی(
ــکاران )شــرکت درمناقصــه، حســن  ــاز پیمان • ضمانتنامــه هــای ارزی مــورد نی

ــور ــارج ازکش ــی خ ــات بین الملل ــت( در مناقص ــش پرداخ ــام کار، پی انج
• بیمه اعتبار داخلی )ویژه صادرکنندگان(

• پوشــش »محتــوای ایرانــی« پروژه هــای صــادرات محــوري کــه بــا فاینانــس 
ــا  ــی ب ــه اتکای ــا بیم ــترک ی ــه مش ــق بیم ــود از طری ــدازی میش ــی راه ان خارج

ــت صــادرات کشــورهای ســرمایه گــذار صندوقهــای ضمان

5. شناســایی و معرفــی شــرکتهای معتبــر در کشــورهای هــدف 
صادراتــی و معرفــی بــه صادرکننــدگان

6. شناسایی و معرفی 100 شرکت روسی فعال در زمینه های مختلف

ــا  7. ظرفیــت ســازی جدیــد بــرای تســهیل تجــارت خارجــی ب
ــا موسســات خارجــی همــکاری ب

• مذاکــره و عقــد تفاهــم نامــه بــا ســازمانهای همتــا، موسســات و هیات هــاي 
اعزامــی خارجــی بــا هــدف گســترش همکاری هــای بیمــه ای از جملــه بیمــه 
مشــترک و اتکایــی، اعتبارســنجی خریــداران، جلوگیــری از بــروز خســارت و 
کمــک بــه بازیافــت و نیــز ارائــه خدمــات صنــدوق، کــه از جملــه موسســات 
 Philp   انگلیــس، اگزیــم بانــک اســلواکي، موسســه GTR ،نیوزیلنــد NZECO

ــوس ري  ــروژ، آترادی ــا، موسســه Orbis، GEIK ن ــد، ســاچه ایتالی Sidney هلن

 ،CIــس ــال اینتلیجن ــنجی کپیت ــه اعتبارس ــال، موسس ــد، COSEC پرتغ ایرلن
زیمنــس دبــي، UKEF انگلیــس، Sid bank اســلوونی، شــرکت هیتاچــي 
روســیه،   EXIAR لهســتان،   KUKE )انگلیس/اســپانیا(،   Inazin ژاپــن، 
Kazexportguarant قزاقســتان، هیــات پــژو فرانســه، بیمــه اعتبــار صادراتــی 

ــک  ــان، بن ــی، ECGA عم ــره جنوب ــه اســامی)ICIEC ،)K-Sure ک چندجانب
ــت  ــس ضمان ــل)BNDES(، آژان ــی توســعه برزی ــک مل ــک، بان اســکوب  بلژی
 Sber Bank ،هنــد ECGC ،فنانــد ABGF(، )Finnevera( اعتبــار برزیــل

روســیه.
• انعقاد ۱۷ فقره تفاهم نامه همکاری با موسسات همتا

ــات و  ــب مکاتب ــه 5 متعاق ــران از ۷ ب ــک ای ــه ریس ــود رتب ــه بهب ــک ب • کم
مذاکــرات صــورت گرفتــه بــا مقامــات مســوول در ســازمان OECD و اتحادیــه 

ــه ــور خارج ــا وزارت ام ــی ب ــرن در هماهنگ ب
• همــکاری بــا نشــریات بیــن المللــی از جملــه GTR، TXF و یورومانــي جهــت 
چــاپ مقالــه هــای مربــوط بــه بهبــود محیــط تجــاری و ســرمایه گذاری ایــران 

پــس از برجــام
• خرید اشتراک اطاعات بانکهاي جهان از موسسه بنک اسکوپ بلژیک

ــه  ــر اتحادی ــی نظی ــه ای و بین الملل ــای منطق ــال در اتحادیه ه ــارکت فع • مش

 ICIEC ــان و ــه ام ــراگ، اتحادی ــوپ پ ــرن، کل ب
• انعقــاد قــرارداد بــا بزرگتریــن بیمــه گــر اتکایــی جهــان )مونیــخ ری آلمــان( و 

آترادیــوس هلنــد جهــت واگــذاری اتکایــی 
۸. ارائه خدمات الکترونیک به صادرکنندگان

• اتصــال بــه ســامانه اطاعاتــی گمــرک ج.ا.ا. در قالــب پنجــره واحــد تجــاری، 
بانــک توســعه صــادرات، وزارت امــور اقتصــادی و دارایــی و ... در جهــت ارائــه 

خدمــات مطلوبتــر بــه صادرکننــدگان
• توسعه ارائه خدمات الکترونیکی از طریق پایگاه اینترنتی

• طراحی و بازسازی مجدد پایگاه اینترنتی 
• بازسازی و ارتقاء کامل زیرساخت شبکه و تجهیزات

• توسعه و تکمیل نرم افزار جامع صندوق
ــاع  ــور اط ــه منظ ــازی ب ــای مج ــبکه ه ــی در ش ــای ارتباط ــاد کاناله • ایج

ــات ــر خدم ــانی مطلوبت رس

۹. توسعه شبکه کارگزاری و ارتقای بازاریابی 
• تجدید ساختار و ارتقاء اثربخشی کارگزاران استانی و تدوین آیین  نامه های جدید

• تنوع بخشی به کانالهای فروش و ارائه خدمات در استانها

10. بهبــود پرتفــوی ســرمایه گــذاری و واگــذاری امــالک 
ــی تملیک

• بهبود مدیریت ذخایر و منابع از طریق برونسپاری
ــذاری  ــرمایه گ ــتراتژی س ــن اس ــذاری و تدوی ــرمایه گ ــه س ــکیل کمیت • تش

ــدوق صن
ــده و فــروش امــاک تملیکــی  • فعــال نمــودن کمیتــه ســه نفــره تــرک مزای

ــده از ســالهای قبــل بجــا مان
برنامه های درحال اجرا:

ــی  ــع مال ــز مناب ــه تجهی ــک ب ــدار و کم ــار خری ــوط اعتب ــازی خط ــال س ۱. فع
ــود  ــی و خ ــتم بانک ــی، سیس ــعه مل ــدوق توس ــع صن ــادرات از مناب ــرای ص ب

ــادرات ۱۳۹6( ــت از ص ــته حمای ــل بس ــدوق )از مح صن
ــال  ــد )فع ــدگان جدی ــذب صادرکنن ــدوق و ج ــی صن ــر حمایت ــترش چت 2. گس
ســازی کارگــزاران اســتانی، برگــزاری کارگاه هــای آموزشــی در کلیــه اســتانها، 

ــه ای( ــبکه بیم ــق ش ــات از طری ــای عرضــه خدم ــه کاناله ــوع بخشــی ب تن
۳. کمــک بــه جــذب ســرمایه گــذاری داخلــی و خارجــی بــرای ظرفیــت ســازی 
تولیــدات صادراتــی )از طریــق ارائــه ضمانتنامــه هــای مالــی و یــا بیمــه نامــه 
هــای اعتبــاری بــه تامیــن مالــی کننــدگان داخلــی یــا خارجــی کــه پــروژه هــای 

صــادرات محــور ایــران را تامیــن مالــی نماینــد(.
۴. ورود بــه عرصــه خریــد دیــن مســتقیم اســناد صادراتــی در صــورت موافقــت 
ــدوق بصــورت محــدود( ــی مســتقیم توســط صن ــن مال ــی )تامی ــع عموم مجم

و مشــارکت در راه انــدازی ســازمان تامیــن مالــی بــا مشــارکت  بانــک توســعه 
صــادرات و پاســارگاد

ــک و  ــدگان کوچ ــه صادرکنن ــه ب ــل ارائ ــات قاب ــژه خدم ــته وی ــی بس 5. طراح
ــان  ــش بنی دان

6. طراحی محصوالت جدید متناسب با نیازهای روز صادرکنندگان:
• بیمه نامه واخواست غیرمنصفانه ضمانت نامه های بانکی

۷. انعقــاد و پیگیــری قــرارداد اتکایــی بــا بیمــه گــران اتکایــی مطــرح دنیــا بــه 
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منظــور انتقــال ریســک بــه خــارج از کشــور 
8. افزایش دقت الگوهای اعتبارسنجی خریداران و بانکهای خارجی

ــزرگ ) ۷0% خســارتهای وصــول  ــکاران ب ــات از بده ــف مطالب ــن تکلی ۹. تعیی
ــه ۱6 شــرکت اســت( ــوط ب ــی مرب نشــده داخل

ــادرات  ــت ص ــدوق ضمان ــای صن ــعه فعالیته ــهای توس چالش
ــران ای

• قرار داشتن نام صندوق در فهرست شرکتهای قابل واگذاری
• تعمیم قانون مالیات بر ارزش افزوده بر خدمات صندوق

ــا  ــر ب ــال اخی ــدوق در بیســت س ــی اداره صن ــون چگونگ ــری قان ــدم بازنگ • ع
توجــه بــه تحــوالت داخلــی و خارجــی از جملــه محدودیــت اختیــار نرخگــذاری 

ــرار دارد. ــران ق ــات وزی ــر عهــده هی ــوز ب کــه هن
• عدم فعالیت ارائه کنندگان اطاعات اعتباری معتبر در عراق و افغانستان

• پوشــش های تکلیفــی در کشــورهای پــر ریســک نظیــر عــراق )200 میلیــون 
یــورو(، تاجیکســتان )۳80 میلیــون دالر(...

• عدم کفایت سرمایه در مقایسه با همتایان در کشورهای رقیب صادراتی 
• عــدم فرهنــگ ســازی مناســب بــرای صــادرات بــه شــکل حرفــه ای و عــدم 

اســتفاده از ابزارهــای بیمــه ای توســط صادرکننــدگان
• کمبود نیروی کارشناسی با توجه به حجم وظایف محوله

• تکلیف به واریز 50 درصد سود ویژه به دولت

ــدوق در طــی  ــن صن ــرد ای ــزارش مختصــری از عملک ــه پیوســت گ ــًا ب احترام
دوماهــه اول ســال جــاری تقدیــم حضــور مــی گــردد. شــایان ذکــر اســت، بــه 
لطــف و یــاری حــق و نیــز تــاش همــکاران، عملکــرد ایــن صنــدوق در طــی 
ــا ۹۹ درصــد رشــد  ــوده کــه ب ــون دالر ب ــادل 286 میلی دوماهــه ســالجاری مع
نســبت بــه مــدت مشــابه ســال گذشــته، توانســت عملکــرد موفقــی را بــر جــای 

بگــذارد کــه مــوارد بــا اهمیــت آن بــه شــرح زیــر مــی باشــد:
۱.  ســهم پوشــش های بیمــه نامــه و ضمانــت نامــه اعتبــاری از کل پوششــهای 
ــر نمایانگــر  ــن ام ــه ترتیــب 6۴  و ۳6 درصــد می باشــد، ای ــدوق ب ریســک صن
تحقــق تــوازن منطقــی بیــن بیمه نامه هــا و ضمانــت نامه هــای اعتبــاری 
صنــدوق )حســب  تاکیــدات اعضــاء محتــرم مجمــع عمومــی صاحبــان ســهام 
صنــدوق در طــی ســنوات اخیــر پیرامــون افزایــش ســهم بیمــه نامــه هــا درکل 

پوشــش ریســک صنــدوق( مــی باشــد .
2.  صــدور بیمــه نامــه هــای کوتــاه مــدت بــه میــزان ۱8۳ میلیــون دالر و بــا 

ــه مــدت مشــابه ســال گذشــته . رشــد بی ســابقه 628 درصــدی نســبت ب
ــبت  ــادره نس ــای ص ــا و ضمانتنامه ه ــداد بیمه نامه ه ــدی تع ــد ۷۴ درص ۳.  رش

بــه مــدت مشــابه درســال گذشــته . 
ــا افزایــش دقــت در اعتبــار ســنجی های انجــام شــده، خســارات پرداختــی  ۴. ب
۷8 درصــد کاهــش یافتــه و همچنیــن وصــول مطالبــات نیــز ۳5 درصــد رشــد 

داشــته اســت.
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1- معرفــی صنــدوق توســعه صنایــع دریایــی و ضــرورت 
تشــکیل آن در صنعــت دریایــی چیســت؟

- صنــدوق توســعه صنایــع دریایــی بــا هــدف ارایــه انــواع حمایتهــای مالــی بــه 
صنایــع دریایــی کشــور و بــر طبــق قانــون توســعه صنایــع دریایــی مصــوب ۱۳8۷، 
در ســال ۱۳8۹ تاســیس گردیــد و در طــی ســالیان گذشــته علیرغــم محدودیــت 
منابــع، تــاش نمــوده تــا بــا مدیریــت بهینــه و بکارگیــری منابــع بانکــی از طریــق 
قراردادهــای عاملیــت، تامیــن مالــی مناســبی از طرح هــای دریایــی داشــته   باشــد. 
صنــدوق بعنــوان یکــی از شــرکتهای زیرمجموعــه وزارت صنعــت، معــدن و 

ــه فعــاالن دریایــی می باشــد.  ــی ب تجــارت مشــغول ارایــه خدمــات مال
ــش  ــور و نق ــوب کش ــمال و جن ــی در ش ــی طوالن ــای آب ــه مرزه ــه ب ــا توج ب
صنایــع دریایــی بعنــوان یکــی از صنایــع مــادر در رشــد و توســعه ســایر صنایــع 
و ایجــاد اشــتغال بــرای ســاکنان مناطــق ســاحلی کشــور کــه در حــال حاضــر 
عمومــًا جــزء کمتــر توســعه یافتــه کشــور محســوب می شــوند، ایجــاد صنــدوق 
حمایتــی، بــرای کمــک بــه رشــد و توســعه ایــن صنعــت، ضــروری می نمایــد. 
همانگونــه کــه مســتحضرید، توســعه حمــل و نقــل دریایــی، صیــادی و شــیات 
و گردشــگری دریایــی از دیربــاز نیازمنــد توســعه زیرســاختهای مربوطــه 
ــی، امــکان موفقیــت در حوزه هــای  ــع دریای ــه صنای ــدون توجــه ب می باشــد و ب
ــران، بســیاری از  ــر ایــن، در کشــور ای نامبــرده امکانپذیــر نمی باشــد. مضــاف ب
ــوند  ــی اقتصــاد کشــور محســوب می ش ــه شــاهرگ حیات ــت و گاز ک ــع نف مناب
در دریاهــا قــرار دارنــد و بــرای اســتفاده از ایــن منابــع، نیــاز بــه توســعه صنایــع 
دریایــی مرتبــط بــا صنعــت نفــت و گاز می باشــد. کمــا اینکــه مفاهیــم نوینــی در 
زمینــه تولیــد انرژی هــای تجدیدپذیــر از دریــا، در ســالهای اخیــر بســیار مــورد 
ــرمایه گذاریهای  ــه س ــن زمین ــه و در ای ــرار گرفت ــه کشــورهای پیشــرفته ق توج
ــر نقــش و اهمیــت  ــا انجــام شــده اســت. همــه مــوارد فــوق ب فراوانــی در دنی

دریــا در زندگــی امــروز بشــر و توجــه بــه توســعه صنایــع دریایــی بــرای ایجــاد 
ــه  ــه ب ــا توج ــذا ب ــد، ل ــد دارن ــا تاکی ــع دری ــرداری از مناب ــای بهره ب فرصت ه
ــه  ــی ب ــی و فن ــه حمایتهای مال ــی ارای ــع دریای ــاد صنای ــودن ایج ــرمایه بر ب س
فعــاالن ایــن بخــش از ســوی دولت، ضــروری اســت کــه ایــن مهــم از طریــق 
ایجــاد صنــدوق توســعه صنایــع دریایــی بعنــوان یــک نهــاد مــادر تخصصــی در 

زمینــه صنعــت دریــا، انجــام پذیــرد.
ــدو  ــدوق از ب ــت صن ــعه فعالی ــد و توس ــد رش 2- عملکــرد و رون

ــوده اســت؟ ــه ب ــون چگون تأســیس تاکن
ــد در  ــوان تولی ــرای توســعه و افزایــش ت ــی ب ــع دریای ــدوق توســعه صنای - صن
ــان  ــرای متقاضی ــز کارگاه را ب بخــش شناورســازی، تســهیات توســعه و تجهی
ایجــاد یــا توســعه واحدهــای تولیــد شــناور ارایــه نموده اســت. همچنیــن بــرای 
کمــک بــه رونــق ســاخت داخلــی شــناور، تســهیات ســاخت شــناور را بــرای 
خریــداران و مالکانــی کــه قصــد ســاخت شــناور در یاردهــای داخــل کشــور و 
ــد،  ــور را دارن ــل کش ــد داخ ــت تولی ــدی و ظرفی ــتفاده از توانمن ــر اس ــا حداکث ب
ــه  ــه از توجی ــی ک ــار طرح های ــر در اختی ــهیات فوق الذک ــت تس فراهم کرده اس
ــر دوره  ــرد. حداکث ــرار می  گی ــند ق ــوردار باش ــبی برخ ــادی مناس ــی و اقتص فن
ــه  ــا توج ــوده و ب ــال ب ــهیات 6.5 س ــن تس ــرای ای ــت ب ــارکت و بازپرداخ مش
بــه یارانــه ای کــه بصــورت باعــوض از طــرف صنــدوق بــه دریافت کننــدگان 
ــدود %۱2  ــهیات در ح ــن تس ــره ای ــرخ به ــردد، ن ــت می گ ــهیات پرداخ تس
ــع  ــدی صنای ــن نقدینگــی واحدهــای تولی ــه تامی ــرای کمــک ب ــود. ب خواهــد ب
دریایــی، تســهیات ســرمایه در گــردش ارایــه می شــود کــه تفــاوت تســهیات 
ــرمایه در  ــای س ــودن وام ه ــدت ب ــر در کوتاه م ــهیات فوق الذک ــا تس ــور ب مذک
گــردش اســت. لــذا ایــن تســهیات مناســب آندســته از شــرکتهایی اســت کــه 
ــی  ــای اجرای ــان و هزینه ه ــا کارفرمای ــای کاری خــود ب ــه قرارداده ــه ب ــا توج ب
واحــد تولیــدی، بصــورت مقطعــی نیــاز بــه تزریــق نقدینگــی دارنــد. حمایتهــای 
ــهیات  ــه تس ــه ارای ــوف ب ــون معط ــور تاکن ــی کش ــع دریای ــدوق از صنای صن
ــه شــده  ــای ارای ــه حمایته ــوده اســت و کلی ــه ب ارزانقیمــت و صــدور ضمانتنام
از طــرف صنــدوق در راســتای توســعه صنایــع دریایــی داخلــی اســت. بعنــوان 
ــرد  ــق می گی ــی تعل ــه متقاضیان ــناورها ب ــر ش ــاخت و تعمی ــال تســهیات س مث
ــر شــناور  ــا تعمی ــه ســاخت و ی ــدام ب ــی اق کــه در کارخانه هــا و یاردهــای داخل
ــی،  ــع دریای ــت از صنای ــرای حمای ــی ب ــع مال ــود مناب ــه کمب ــا توجــه ب ــد. ب کنن
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ــع  ــا مناب ــب ب ــدوق متناس ــات صن ــا و خدم ــعه فعالیته توس
ــر  ــود. لیکــن در ســالهای اخی تخصیصــی امکانپذیــر خواهــد ب
ــال  ــدوق در س ــه صن ــده ب ــع تزریق ش ــه مناب ــه ب ــا توج ب
ــدوق،  ــکاران صن ــران و هم ــش مدی ــالش و کوش 13۹4 و ت
رشــد چشــمگیری در عملکــرد صنــدوق مشــاهده شده اســت. 
بطوریکــه در ســالهای ۹5 و ۹6 بترتیــب رشــد 460% و %100 
در اخــذ مصوبــه تســهیالت بــرای متقاضیــان را داشــته اســت. 
ــی از  ــع دریای ــعه صنای ــدوق توس ــاد صن ــوص ایج 3- درخص

ــر؟ ــا خی ــت ی ــده اس ــتفاده ش ــی اس ــای خارج الگوه
- حمایتهــای مالــی از شــرکتهای کشــتیرانی و کشتی ســازی در 

ســایر کشــورها بــه دو شــکل انجــام می شــود: 
مالیــات  شــامل  مالیاتــی،  معافیت هــای  انــواع  ارایــه   
بردرآمــد، مالیــات بــر ارزش افــزوده، عــوارض گمرکــی واردات 

ــرکت ها ــن ش ــه ای ــزات ب ــه و تجهی ــواد اولی م
 تاســیس صندوق هــای حمایتــی و بانک هــای تخصصــی بــرای 
ــن  ــاز ای ــورد نی ــن ســرمایه م ــی و تامی ــع دریای ــت از صنای حمای
ارگانهــا از طریــق وضــع مالیات هــای غیرمســتقیم و عــوارض بــر 
ــه حســاب ایــن  ــغ مذکــور ب ــز مبال روی کاالهــای مرتبــط و واری

ــی ــای دریای ــی پروژه ه ــن مال ــت تامی ــا جه صندوق ه
ــی در کشــورهای در حــال توســعه  ایجــاد صندوق هــای حمایت
ــرای  ــادا ب ــزی و کان ــل، مال ــه برزی ــی از جمل ــع دریای در صنای
ــرد.  ــورت می گی ــی ص ــع دریای ــی صنای ــن مال ــه تامی ــک ب کم
ــرای  ــی ب ــای تخصص ــورها، بانک ه ــی از کش ــن در برخ همچنی
حمایــت از صنایــع دریایــی تاســیس گردیده اســت. لــذا 
ایجــاد نهــاد تخصصــی مالــی بــرای جــذب منابــع مالــی مــورد 
نیــاز صنعــت دریــا بصــورت صنــدوق و بانــک امــری متــداول 
ــت  ــزان اهمی ــه می ــه ب ــا توج ــع، ب ــد. در واق ــول می باش و معم
ــع  ــن مناب ــور، تامی ــر کش ــادی ه ــتهای اقتص ــا در سیاس دری
ــه یکــی از  ــی و ســرمایه ب ــاز از  بازارهــای پول ــی مــورد نی مال

ــرد. ــام می گی ــک انج ــدوق و بان ــیس صن ــکال تاس اش
4- سرمایه فعلی صندوق چه مبلغی است؟

ــا  ــیس ب ــان تاس ــی در زم ــع دریای ــعه صنای ــدوق توس - صن
ــت  ــط دول ــا توس ــه تمام ــال ک ــارد ری ــرمایه 4000 میلی س
ــد. در  ــکیل ش ــد، تش ــن گردی ــران تامی ــالمی ای ــوری اس جمه
ــک  ــه کم ــه ب ــا توج ــدوق ب ــی صن ــرمایه ثبت ــر س ــال حاض ح
مالــی دولــت در ســال ۹4، مبلــغ ۸200 میلیــارد ریــال 

 . شــد می با
5- کاستی ها و مشکالت صندوق در حال حاضر چیست؟

ــل  ــازی و حم ــع کشتی س ــدید صنای ــود ش ــه رک ــه ب ــا توج - ب
ــد  ــر می رس ــه نظ ــی، ب ــه بین الملل ــی در عرص ــل دریای و نق
ورود بــه ایــن عرصــه بــرای فعــاالن دریایــی کشــور در حــال 
ــه گردشــگری  ــه مقول ــا توجــه ب ــت نداشــته و ب حاضــر جذابی
ــا توجــه  و تفریحــات دریایــی و آبــی و خدامــات فراســاحل )ب
بــه اولویــت اســتفاده از میادیــن نفتــی مشــترک کــه عمدتــا در 
ــای  ــه ظرفیت ه ــود ک ــرآورد نم ــوان ب ــد( می ت ــرار دارن ــا ق دری

ــی  ــع مال ــن مناب ــود دارد، لیک ــا وج ــن بخش ه ــبی در ای مناس
صنــدوق در حــال حاضــر جوابگــوی تمامــی ایــن نیــاز نیســت. 
ــه  ــا ب ــل بانک ه ــدم تمای ــه ع ــه ب ــا توج ــر ب ــوی دیگ از س
ــز  ــی نی ــی کم ــع بانک ــش، مناب ــن بخ ــرمایه گذاری در ای س
ــتفاده از  ــذا اس ــردد. ل ــرمایه گذاری می گ ــش س ــن بخ در ای
ابزارهــای مالــی متنــوع بــرای اســتفاده از منابــع بــازار ســرمایه 
داخلــی و خارجــی و کاهــش وابســتگی بــه منابــع کوتاه مــدت 
ــن  ــت، لیک ــت اس ــز اهمی ــیار حای ــه بس ــن بره ــی در ای بانک
ــهل و  ــتفاده س ــکان اس ــت ام ــی دول ــن مال ــرایط و قوانی ش
ــاد  ــک نه ــوان ی ــدوق بعن ــه صن ــع را ب ــن مناب ــت از ای راح
دولتــی نمی دهــد. بنظــر می رســد بــرای رشــد صنایــع 
دریایــی کشــور، اصــالح قوانیــن و مقــرارت و تســهیل شــرایط 
ــیس  ــق تاس ــرمایه از طری ــازار س ــع ب ــتفاده از مناب ــرای اس ب
صندوق هــای پــروژه، انتشــار صکــوک و اوراق مشــارکت 
و تســهیل در ارایــه تضامیــن دولتــی بــه ســرمایه گذاران 
خارجــی ضروریســت. عــالوه بــر ایــن حضــور متولیــان مختلــف 
ــا  ــازمان ها و نهاده ــن س ــا و عــدم همســویی ای در حــوزه دری
یکــی از موانــع توســعه همه جانبــه در بخــش دریایــی اســت. 
به طــور مثــال، ایــن صنــدوق بارهــا پیشــنهاد عاملیــت منابــع 
ــت  ــی را ارایه داده اس ــش دریای ــی در بخ ــعه مل ــدوق توس صن
تــا از ایــن طریــق، ضمــن اینکــه ســهم درخــور و مشــخصی 
از منابــع صنــدوق توســعه ملــی بــه صنایــع دریایــی اختصــاص 
می یابــد، امــکان مدیریــت یکپارچــه منابــع نیــز فراهــم 
ــه  ــون ب ــدوق تاکن ــن صن ــای ای ــن پیگیریه ــردد، لیک می گ
نتیجــه نرســیده  اســت. البتــه در راه توســعه صنایــع دریایــی، 
ــدودی  ــا ح ــه ت ــود دارد ک ــی وج ــا مال ــای عمدت محدودیت ه
ــا  ــون ب ــه اهــداف تعیین شــده در قان ــدوق را در رســیدن ب صن
موانعــی مواجــه نمــوده اســت. در قانــون توســعه و حمایــت از 
ــه تصویــب مجلــس شــورای اســالمی  صنایــع دریایــی کــه ب
ــدوق  ــرای صن ــی ب ــع مال ــاده 1 مناب ــره 3 م ــیده، در تبص رس
نشده اســت.  محقــق  تاکنــون  کــه  گردیــده  پیش بینــی 
ــارد دالر از  ــک میلی ــغ ی ــاالنه مبل ــد س ــرر گردی ــن مق همچنی
ــا عاملیــت صنــدوق توســعه  محــل صنــدوق توســعه ملــی و ب
صنایــع دریایــی بــه صنایــع دریایــی کشــور اعطــا شــود کــه 

ــت. ــی نشده اس ــون اجرای ــز تاکن ــورد نی ــن م ای
6- نظــر شــما در خصــوص خــروج آمریــکا از برجــام چیســت 
و آیــا ایــن مســئله روی عملکــرد و اهــداف صنــدوق تأثیرگــذار 

خواهــد بــود یــا خیــر؟
- ایــن موضــوع بظاهــر تهدیــد، قطعــاً می توانــد فرصتــی برای 
کشــف بیشــتر اســتعدادها و تــوان داخلــی و نهایتــاً خودکفایــی 
و بی نیــازی باشــد. البتــه مشــکالت و ســختی هائی در راه 
خواهیــم داشــت، امــا ایــن درخــت بظاهــر تلــخ انشــاءا... بــِر 
ــه فرمایــش حضــرت حــق در قرآن کریــم:  ــا ب شــیرین دارد بن
»َعســی اَن تکــر هــوا شــیئاً و ُهــَو خیــٌر لَُکــم« ای بســا چیــزی 

برایتــان ناگــوار باشــد، امــا بــرای شــما خیــر باشــد. 
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مقدمه
ــادی و  ــت های اقتص ــا در سیاس ــی دولت ه ــل کامیاب ــن عوام ــی از مهمتری یک
صنعتــی، نــوع نگــرش آنهــا بــه مفهــوم توســعه پایــدار می باشــد. بــا توجــه بــه 
ــند،  ــی می باش ــاد مختلف ــی دارای ابع ــادی و صنعت ــای اقتص ــه فعالیت ه اینک
ــه توســعه متــوازن در برنامه ریزي هــای انجــام شــده،  درصــورت عــدم توجــه ب

دســتیابی بــه اهــداف توســعه میســر نخواهــد بــود. 
داشــتن ســواحل و دسترســی بــه دریــا و آب هــای آزاد، از پتانســیل های 
امتیازهــای گســترده  از  را  کــه کشــورهای ســاحلی  اســت  اســتراتژیکی 
ــه  ــران نیزازنمون ــد. ای ــی کن ــد م ــژه اقتصــادی بهره من ــه وی سیاســی،نظامی وب
ــای  ــوب دارای مرزه ــه هــم درشــمال وهــم درجن ــوادر کشــورهایی اســت ک ن

ــد. ــی باش ــترده م ــواحل گس ــی و س آب
میــزان ســواحل ایــران 5 هــزار و ۷8۹ کیلومتــر اســت کــه در حــدود ۴ هــزار و 
۹00 کیلومتــر در جنــوب و 88۹ کیلومتــر در شــمال کشــور گســترده شده اســت 
ــران در  ــی ای ــای آب ــن مرزه ــرار گرفت ــان و ق ــرژی جه ــن ۳0 درصــدی ان تأمی
حســاس تریــن و پررفــت و آمدتریــن مناطــق خلیــج فــارس و دریــای عمــان، 

ــران اعطــا کرده اســت. ــه ای ــی اســتراتژیک ب موقعیت
ایــن درحالــی اســت کــه دریا هــا و ســواحل پتانســیل فــوق العــاده ای در رونــد 
اجــرای اقتصــاد مقاومتــی دارنــد و می تواننــد بخــش بزرگــی از اهــداف اقتصادی 
ــی، ارز  ــر ایجــاد درآمدزای ــه عــاوه ب ــه طــوری ک ــازند. ب ــق س کشــور را محق
ــوارد  ــیاری از م ــی و بس ــاکنان بوم ــای س ــن نیازه ــتغال، تامی ــاد اش آوری، ایج
ــز  ــی شــهرهای ســاحلی نی ــات بافــت جمعیت ــه حفــظ و ثب اقتصــادی دیگــر، ب

قــوام بخشــند.
بــه جــز چنــد شــهر ســاحلی در شــمال و جنــوب،  در ســایر شــهرهای ســاحلی 
ــت،  ــرار گرفته اس ــبی ق ــت نامناس ــت در وضعی ــرت جمعی ــد مهاج ــور رون کش
ــد را  ــن رون ــوق ای ــری مش ــه یک س ــزی و ارائ ــا برنامه ری ــد ب ــن رو بای از ای
معکوس کنیــم. تحقــق ایــن هــدف نیازمنــد برنامه ریــزی و داشــتن نــگاه 

ــه  ــت. دغدغ ــی اس ــده و اجرای ــم گیرن ــز تصمی ــوی مراک ــور ازس ــعه مح توس
مــردم ســواحل کشــور امــرار معــاش اقتصــادی اســت و اکثرآنهــا بــه خاطــر عدم 
داشــتن کارو درآمــد کافــی مجبــور بــه تــرک ســکونتگاه خــود می شــوند. ایــن 
ــه جــز نفــت، پتانســیل های فراوانــی اقتصــادی دیگــری  درحالــی اســت کــه ب
ــور  ــادی کش ــد اقتص ــگاه و درآم ــد جای ــه می توان ــت ک ــه اس ــا نهفت در دل دری
ــت زندگــی  ــای وضعی ــی را در ارتق ــت اقتصــاد مقاومت ــد، و ماهی را متحــول کن

ــه آشــکار ســازد. جامع
ــدی  ــای پردرآم ــه برنامه ه ــز از جمل ــی نی ــافرت های دریای ــگری و مس گردش
ــه  ــی ب ــاد مقاومت ــت های اقتص ــرای سیاس ــیر اج ــد در مس ــه می توان ــت ک اس
مســئوالن کمــک کنــد. اگــر نگاهــی بــه کشــورهای ســاحلی همجــوار همچــون 
امــارات متحــده عربــی، داشــته باشــیم متوجــه مــی شــویم کــه مقامــات ایــن 
ــی  ــا و حت ــیل های دری ــری از پتانس ــره گی ــا به ــته اند ب ــه توانس ــور چگون کش
ــب  ــه خــود جل ــی را ب ــه ای و غرب بیابان هــای ســاحلی خــود گردشــگران منطق
کننــد و ازایــن طریــق انگیزه هــای ســرمایه گــذاری خارجــی را بــرای صاحبــان 

ســرمایه بــه وجــود آورنــد.
بحــث حمــل و نقــل دریایــی و درآمــد اســکله ها و بندرهــای تجــاری از دیگــر 
مزیت هایــی اســت کــه می تــوان از آن بــه عنــوان عوامــل اشــتغال زایی 
و حتــی مهاجــرت معکــوس اســتفاده کــرد. متاســفانه ایــران بــا چنــد 
ــا دو  ــان تنه ــن می ــه از ای ــدر تجــاری دارد ک ــا ۱۴ بن ــر ســاحل تنه هزارکیلومت
ــران  ــاری ای ــزرگ تج ــادالت ب ــار مب ــی ب ــهید رجای ــی)ره( و ش ــدر امام خمین بن
بــا جهــان را بــه دوش می کشــند. ایــن درحالــی اســت کــه امــارات بــا 
ــت  ــته اس ــی توانس ــزه دب ــدر مکانی ــا بن ــا ب ــه، تنه ــن زمین ــرمایه گذاری درای س

ــد. ــا بربای ــت را ازم ــوی رقاب گ
همچنیــن بــا توجــه بــه عبــور ســاالنه حــدود ۱0 هــزار شــناور از تنگــه هرمــز، 
بحــث بانکرینگ)ســوخت رســانی دریایــی( یکــی از صنایعــی اســت کــه 
ــته  ــراه داش ــه هم ــور ب ــاد کش ــرای اقتص ــی ب ــل توجه ــد ارزآوری قاب می توان

 نگاهی به عملکرد 
یایی صندوق توسعه صنایع در
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ــت. ــی اس ــش خصوص ــت از بخ ــای دول ــد حمایت ه ــه نیازمن ــد ک باش
ــری  ــوارد دیگ ــه م ــازی از جمل ــتی س ــع کش ــه صنای ــرمایه گذاری در عرص س
ــرای مــردم ســاحل نشــین کشــورمان اشــتغال زا باشــد.  ــد ب اســت کــه می توان
گســتردگی ســواحل درجنــوب و اشــراف برگذرگاه هــای پرتــردد، فرصــت 
ــل  ــت تبدی ــن صنع ــی در ای ــوان قطب ــه عن ــران را ب ــا ای بسیارمناســبی اســت ت
ــگری و در  ــوزه گردش ــاختی درح ــای زیرس ــرای برنامه ه ــن اج ــد. همچنی نمای
ــی  ــری از تمام ــرای بهره گی ــی ب ــای پژوهش ــراردادن عملیات ه ــتورکار ق دس
ــب  ــد عق ــرزمینی، می توان ــای س ــطحی آب ه ــطحی و زیرس ــیل های س پتانس
ــه درآمدهــای نفتــی  ــه همســایگان و اتــکا ب ماندگی هــای منطقــه ای نســبت ب
را تاحــد قابــل توجهــی کاهــش دهنــد. امــا متاســفانه توجهــات و حمایــت الزم 

ــرد. ــه صــورت نمــی گی ــن زمین درای
ــه دیگــر پتانســیل ها  ــًا متوجــه نفــت باشــد و ب ــا صرف ــه دری  اگــر نگاهمــان ب
ــود  ــرت و رک ــرل مهاج ــه کنت ــادر ب ــیم، ق ــته باش ــه نداش ــا توج ــای دری و مزای
شــهرهای ســاحلی نخواهیــم بــود و امتیــاز بزرگــی را در اجــرا وتحقــق 
ــه  ــورهایی ک ــم داد. در کش ــت خواهی ــی ازدس ــاد مقاومت ــت های اقتص سیاس
ــه  ــی و ب ــای طبیع ــرداری از مزیته ــتند، بهره ب ــترده ای هس ــواحل گس دارای س
ویــژه مزیــت دسترســی بــه آبهــای آزاد و موقعیــت ژئوپولتیــک مناســب، نقــش 
بســزایی در رشــد اقتصــادی آنهــا دارد و بالتبــع توســعه صنایــع دریایــی بــرای 
آن کشــورها از اهمیــت باالیــی برخــوردار اســت. تاثیــر ایــن موضــع را می  تــوان 
ــه  ــود ب ــه نم ــوح ماحظ ــه وض ــاحل ب ــه دارای س ــعه یافت ــورهای توس در کش
نحویکــه از 20 شــهر اول توســعه یافتــه در جهــان ۱8 شــهر در کنــار ســواحل 

ــد. قــرار دارن
نگاهــي بــه تاریــخ دریایــي جهــان نیــز نشــان مي دهــد کــه تنهــا کشــورهاي 
پیشــرو )در زمــان خــود( توانســته اند بــا مدیریــت یکپارچــه عوامــل بــر دریاهــا 
تســلط یابنــد و بعضــًا بــا ایجــاد اختــال در همیــن عوامــل، کشــورهاي دیگــر 
ــش  ــه اي پی ــن راســتا شــرایط بگون ــد. در ای ــن حــوزه بازدارن ــق در ای را از توفی
رفتــه اســت کــه در حــال حاضــر کشــورهاي توســعه یافتــه بــا ایجــاد اتحــاد در 
ــورت  ــي را به ص ــور دریای ــع و ام ــازار صنای ــي ب ــد ملیت ــرکت  هاي چن ــب ش قال
ــازار را از طریــق ایــن شــرکت  ــد و منافــع ایــن ب انحصــاري در اختیــار گرفته ان
ــر  ــال حاض ــه در ح ــوي ک ــد بنح ــرازیر مي نماین ــود س ــورهاي خ ــه کش ــا ب ه
ــر  ــروت ایــن شــرکتها از بســیاري از کشــورهاي در حــال توســعه فرات ــد ث تولی
مي باشــد. از طــرف دیگــر شــرکت  هاي چنــد ملیتــي بواســطۀ شــخصیت 
ــاي  ــت محدودیت ه ــه رعای ــور ب ــد مجب ــه مي دهن ــه ارائ ــتقلي ک ــي مس حقوق
ــت هاي  ــتباه، سیاس ــه اش ــه هرگون ــوده و هزین ــورها نب ــن کش ــک بی دیپلماتی
اســتعماري و ... ایشــان نیــز بــه پــاي کشــورهاي متبــوع نخواهــد بــود و تنهــا 
منافــع آن بــه ســمت کشــورهاي متبــوع خواهــد رفــت و لــذا بــا توجــه بــه منافع 
مذکــور بایــد در نظــر داشــت کــه تمامــي ســرمایه ها و امکانــات ســخت افزاري 
ــد  ــرکت ها مي باش ــن ش ــار ای ــه در اختی ــعه یافت ــورهاي توس ــزاري کش و نرم اف
و عمــًا شــرکتهاي چنــد ملیتــي دریایــي در دنیــاي امــروز کشــورهاي بــدون 

ــد. ــف مي نماین ــا تعری ــع خــود را در تمــام دنی ــرزي هســتند کــه مناف م
ــر ظرفیتهــا و توانمندیهــای کشــور ســعی  ــه ب ــن اســاس دولت هــا باتکی ــر ای ب
ــاختها  ــر س ــود در زی ــان موج ــف و نقص ــف ضع ــهای مختل ــه روش ــد ب می کنن
ــعه  ــد و توس ــت رش ــتر الزم جه ــوده و بس ــع نم ــترتژیک را مرتف ــع اس و صنای
ــه ایــن روشــها تاســیس صندوقهــای  ــد کــه از جمل ــه را فراهم نماین همــه جانب

ــد.  ــف می باش ــی مختل ــداف موضوع ــا اه ــی ب تخصص

ــعه  ــتاب در توس ــوان ایجــاد ش ــای تخصصــی را می ت ــی صندوقه ــرد اصل کارک
ــتی در آن  ــع کاس ــدو رف ــت هدفمن ــق حمای ــر از طری ــورد نظ ــدار بخــش م پای
ــی  ــه ای طراح ــه گون ــا ب ــن صندوقه ــی ای ــات اجرای ــود. عملی ــر  نم ــش ذک بخ
می شــود کــه بــا تمرکــز منابــع مالــی و مدیریتــی، رشــد و توســعه وجــه مــورد 
نظــر تســریع شــده، بگونــه ای کــه عــاوه بــر پویایــی فرآینــد توســعه، ازتاثیــر 
متقابــل مزیتهــای ایجــاد شــده بــر ســایر بخشــها نیــز بهره بــرداری می گــردد.

تاریخچه صندوق توسعه صنایع دریایی
ــعه  ــون توس ــاس قان ــر اس ــی ب ــع دریای ــعه صنای ــدوق توس ــز صن ــران نی در ای
و حمایــت از صنایــع دریایــی مصــوب مجلــس شــورای اســامی مــورخ 
ــعه  ــت در توس ــازوی دول ــی و ب ــی تخصص ــاد مال ــوان نه ــه عن ۱۳8۷/2/2۹ ب
ــع اســتراتژیک در اواخرســال ۱۳8۹  ــوان یکــی از صنای ــه عن ــی ب ــع دریای صنای

ــت. ــوده اس ــاز نم ــود را آغ ــت خ فعالی
همانگونــه کــه پیشــتر ذکــر شــد ایجــاد اینگونــه صندوقهــا و نهادهــای حمایتــی 
در بســیاری از کشــورهای توســعه یافتــه نیــز مرســوم بــوده و بــه عنــوان موتــور 
ــی از  ــدف اصل ــوند. ه ــاد می ش ــی ایج ــف صنعت ــای مختل ــعه زیربخش ه توس
تاســیس صنــدوق توســعه صنایــع دریایــی نیزتوســعه پایــدار صنایــع دریایــی در 
کشــور بــوده اســت و بــا اســتفاده از ظرفیتهــای صنــدوق ســعی شــده بــا توســعه 
ــر  ــب و ب ــی مناس ــدرت مال ــا ق ــی ب ــاد تخصص ــک نه ــط ی ــت توس ــن صنع ای
پایــه اســتفاده بهینــه وحداکثــری از توانمندی هــای بالقــوه و بالفعــل موجــود در 
کشــور، غفلــت تاریخــی برنامه ریــزان، تصمیــم ســازان و تصمیم گیــران کشــور 

در قبــال ایــن صنعــت جبــران شــود.
ــزی  ــی برنامه ری ــن اصل ــوان دو رک ــه عن ــدوق ب ــالت صن ــداز و رس ــم ان چش

ــد: ــر می باش ــرح زی ــه ش ــدوق ب صن
 چشم انداز صندوق )افق 1404(  

صندوق توســعه صنایع دریایــی مرجعــی اســت بــرای تبدیــل ظرفیت هــای 
ــدار ــی پای ــع مل ــه مناف ــی کشــور ب دریای

 رسالت
ــعه  ــدوق توس ــف صن ــدوق، وظای ــنامه صن ــاده ۱ فصــل اول اساس ــق م ــر طب ب

ــردد:  ــن می گ ــل تبیی ــرح ذی ــه ش ــی ب ــع دریای صنای
ــور  ــه منظ ــي و ب ــع دریای ــش صنای ــدار در بخ ــعه پای ــق توس ــدف تحق ــا ه ب
ــواع حمایــت از صنایــع دریایــي )ســاخت،  مطالعــه، تبییــن، تنظیــم و اعمــال ان
ــف شــناورهاي ســطحي، زیرســطحي،  ــواع مختل ــداري ان ــر و نگه ــد، تعمی تولی
اثرســطحي و صنایــع فراســاحلي(، رفــع مشــکات و عوامــل بازدارنــده و تأمیــن 
ــوق،  ــوارد ف ــراي م ــزات الزم ب ــزاري و تجهی ــخت افزاري و نرم اف ــات س امکان
ــت ماحظــات زیســت محیطــي،  ــا رعای ــن دســتي ب ــع باالدســتي و پایی صنای
صنــدوق توســعه صنایــع دریایــي کــه از ایــن پــس صنــدوق نامیــده می شــود، 

ــد. ــت می نمای ــنامه فعالی ــن اساس ــررات ای ــق مق ــکیل و طب تش
ــف و  ــه و بررســی وظای ــا مطالع ــدوق و ب ــن ســند اساســنامه صن ــق مت ــر طب ب
ــواع  ماموریتهــای صندوق هــای مشــابه در وزارت صنعــت، معــدن و تجــارت، ان
حمایتهــای تصریــح شــده در اساســنامه را بــه شــرح زیــر می تــوان دســته بندی 

نمــود: 
 حمایتهای مالی: 

ایــن نــوع حمایتهــا، تامیــن مالــی، ارایــه تســهیات و ضمانــت بــه متقاضیــان 
صنعــت اســت، شــامل: 
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 تامین مالی در قالب مشارکت، لیزینگ و . . . 
 ارایه تسهیات

 صدور ضمانتنامه
 تضمین مشارکت خارجی

 صدور بیمه نامه
 پوشش ریسک

 ارایه انواع یارانه ها به صنعت
 حمایت های فنی و کارشناسی: 

ــه می گــردد و  ــی و کارشناســی ارای ــا، در زمینه هــای فن ــل حمایته ــن قبی ای
شــامل ارایــه مشــاوره و آمــوزش در زمینه هــای زیــر اســت: 

 نیروی انسانی متخصص
 تکنولوژی

 تحقیق و توسعه
 حمایت در زمینه توسعه بازار: 

 هــدف از ارایــه ایــن نــوع حمایتهــا، کمــک بــه متقاضیــان در زمینــه توســعه 
کســب و کار و ایجــاد و حفــظ بازارهــای موجــود و آتــی اســت کــه شــامل 

مــوارد زیــر اســت: 
 بازاریابی

 تضمین خرید
 معرفی طرحهای دارای توجیه فنی و اقتصادی

 تهیه طرح کسب و کار 
 حمایتهای قانونی:

ایــن نــوع حمایتهــا از طریــق ایجــاد قوانیــن تســهیل کننــده کســب و کار 
ــوند:  ــاد می ش ــی ایج ــع دریای صنای

 پیشنهاد اصاح و تصویب قوانین 
 پیشنهاد رفع موانع و مشکات و تسهیل در امور

ــی  ــع دریای ــعه صنای ــدوق توس ــه صن ــن موضــوع ک ــن ای ــر گرفت ــا در نظ ب
ــاد  ــت ایج ــن صنع ــت از ای ــتای حمای ــی و در راس ــاد دولت ــک نه ــوان ی بعن
شــده، مــوارد مصــرح در قانــون توســعه صنایــع دریایــی و اساســنامه صندوق 
بــر نقــش صنــدوق در حمایــت مالــی از ایــن صنعــت تاکیــد می نمایــد. لــذا 

ماموریــت صنــدوق عبارتســت از: 
تامیــن و حمایــت مالــی در حــوزه صنایــع دریایــی کشــور در بخــش 

نرم افــزاری و  ســخت افزاری 
ــد در همــه زمینه هــا و جنبه هــای زیرســاختی، توســعه  ــن فعالیتهامی توانن ای
ای، فنــاوری، آموزشــی و انســانی صنعــت و در تمامــی بازارهــای پــول، کار، 

کاال و فنــاوری ارائــه گــردد و مصادیــق اصلــی آن عبارتســت از: 
جذب منابع مالی و تامین مالی پروژه ها

ارایه انواع تسهیات
صدور انواع ضمانتنامه

صدور بیمه نامه
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پوشش ریسک
 انواع کمک های باعوض و یارانه در خصوص:

  بیمه
 مالیات و مالیات بر ارزش افزوده

 عوارض گمرکی

 جبران افزایش قیمت  مواد اولیه و خدمات

 انرژی 
 کاهش سود تسهیات

 انواع سرمایه گذاری
 توسعه زیرساخت

 سرمایه گذاری ریسک پذیر

 مطالعات پایه ای

 انتقال تکنولوژی
 بهبود فضای کسب و کار 

 سیاست ها و اهداف کالن صندوق توسعه صنایع دریایی

ــت  ــه ســایر کشــورها و بررســی سیاســتهای توســعه صنع ــه تجرب ــا توجــه ب ب
ــزی  ــه ری ــردی و برنام ــه راهب ــر و تشــکیل کمیت ــا در کشــورهای فوق الذک دری
صنــدوق، و برگــزاری جلســات متعــدد در ایــن زمینــه، خروجــی ایــن جلســات 
بعنــوان سیاســتها و اســتراتژیهای کان صنــدوق توســعه صنایــع مــورد تاییــد و 

تصویــب اکثریــت اعضــا قــرار کرفــت:
۱( حمایت از بازار ساخت انواع شناور

2( حمایت از بازار تعمیرات شناور
۳( حمایت از توسعه زیرساخت صنایع دریایی

۴( حمایت از برنامه های اشتغال زا
5( حمایت از صادرات و افزایش تعامات بین المللی

6( حمایت از توسعه نرم افزاری صنعت
۷( حمایت از زنجیره تامین صنعت کشتی سازی و تولیدات داخلی

8( نظارت بر صنعت و ساماندهی بازار
۹( جلب رضایت مشتریان و پرسنل صندوق

۱0( سرمایه گذاری در طرحهای توسعه، مشارکت با بخش خصوصی و درآمدزایی 
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عملکرد صندوق :

جمع کل
نوع عنوان شاخص

ارزش )میلیون ریال( تعداد 

487.065 91 تعمیرات شناور

تسهیالت تایید شده

3.715.410 33 ساخت شناور

606.525 11 تجهیزات و زیرساخت

317.500 5 سرمایه در گردش

96.650 2 ضمانتنامه

49.500 34 کارآفرینی

153.700 10 تسهیالت متقاضی یارانه

5.426.350 186 جمع کل
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برخی از پروژه های ساخت شناور که از تسهیات این صندوق استفاده نموده اند.

نوع پروژه: 
بارج و یدک کش )دو سری( بارج 
۸000 تنی- یدک کش
 5300 اسب بخار
محل ساخت: بندر عباس- شرکت 
کشتی سازی بحر گسترش هرمز
هزینه ساخت:
 20 میلیون دالر

میزان تسهیالت مصوب: 
110.000.000.000 ریال

 نوع پروژه: 
یدک کش ASD 5000 اسب بخار

محل ساخت: بندر عباس- شرکت 
کشتی سازی بحر گسترش هرمز

 هزینه ساخت:
 210.000 میلیون ریال

 میزان تسهیالت  مصوب:
167.۸50 میلیون ریال

نوع پروژه: 
یدک کش 24 متری 2000 اسب بخار

محل ساخت: 
خرمشهر- شرکت کشتی سازی 
صنعت دریا
هزینه ساخت:
6۸.000 میلیون ریال
میزان تسهیالت مصوب:
54.400 میلیون ریال



ویژه صندوق های حمایتی وزارت صمت
www.asreeqtesad.comروزنامه عصر اقتصاد

نوع پروژه: 
زیر دریایی توریستی
محل ساخت: 
صنایع شهید قربانی )صنایع دریایی شهید محالتی(
هزینه ساخت:
 261.000 میلیون ریال

میزان تسهیالت مصوب: 
200.000 میلیون ریال

نوع پروژه: 
شناور چند منظوره

محل ساخت: 
صنایع شهید قربانی 

)صنایع دریایی شهید محالتی(
هزینه ساخت:

 200.000 میلیون ریال
میزان تسهیالت مصوب:
 160.000 میلیون ریال

نوع پروژه: 
شناور مسافربری
محل ساخت: 
کشتی سازی نوح جنوب
هزینه ساخت:
10.000 میلیون ریال

میزان تسهیالت مصوب: 
7.500 میلیون ریال
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ــت  ــته توانس ــال های گذش ــی در س ــواد معدن ــرخ م ــش ن کاه
ــد.  ــه رو کن ــا مشــکل روب برخــی معــادن کوچــک و متوســط را ب
ــد  ــم دی ــکاری خواهی ــای بی ــه آماره ــی ب ــا نگاه ــه ب به طوری ک
بیشــترین افــراد بیــکار شــده بــه دلیــل بحران نــرخ مــواد معدنی 
از معــادن کوچــک و متوســط  مقیــاس بوده انــد. فعالیــت معــادن 
تحــت تأثیــر نوســان بازارهــای داخلــی و خارجــی و به طورکلــی 
ــی  ــع معدن ــدن و صنای ــش مع ــت. بخ ــب وکار اس ــای کس فض
ــرداری  ــد بهره ب ــه بای ــار دارد ک ــادی در اختی ــای زی ظرفیت ه
ــی  ــن در حال ــش از گذشــته انجــام شــود. ای ــر بی ــن ذخای از ای
اســت کــه بخــش معــدن در ایــران متشــکل از معــادن بــزرگ و 
کوچکــی اســت کــه تولیــد و بهره بــرداری از مــواد معدنــی را بــر 
عهده دارنــد. میــزان ذخیــره معــادن، کوچکــی و بزرگــی معــادن 
ــا ایجــاد زیرســاخت های حمایتــی  ــد ب ــد. بای را مشــخص می کن
حفــظ و اســتمرار ایــن نــوع فعالیت هــا تقویــت شــود. در همیــن 
رابطــه فریــد دهقانــی مدیرعامــل صنــدوق بیمــه ســرمایه گذاری 
ــدوق در  ــن صن ــات ای ــوص اقدام ــی در خص ــای معدن فعالیت ه
گفت وگویــی بــا خبرنــگار مــا مباحثــی را عنــوان داشــت کــه در 

ــم . ــل می خوانی ذی
ــه  ــی در چ ــای معدن ــرمایه گذاری فعالیت ه ــه س ــدوق بیم   صن
ســالی تأســیس و شــروع بــه فعالیــت کــرد و موضــوع فعالیــت و 

خدمــات ایــن صنــدوق چیســت؟

ــاس  ــر اس ــی ب ــای معدن ــه فعالیت ه ــدوق بیم - صن
مــاده ۳۱ قانــون معــادن،  در ســال ۱۳80 ذیــل 
ســازمان گســترش و نوســازی معــادن و صنایــع 
معــادن  از  حمایــت  نــگاه  بــا  معدنی)ایمیــدرو(، 
خصوصــی و کاهــش ریســک ســرمایه گذاری از 
و  ســرمایه گذاری  بیمه نامه هــای  صــدور  طریــق 

ــد. ــکیل ش ــدن تش ــش مع ــاری در بخ اعتب
ایــن صنــدوق یک نهــاد صــد در صــد دولتــی اســت 
ــا توجــه بــه ریســک های مختلــف در حلقه هــای  و ب
زنجیــره ارزش معــدن و همچنیــن ســرمایه بر بــودن 
ــدن  ــش مع ــت بخ ــت و حاکمی ــش، دول ــن بخ ای
ــا  ــن بخش ه ــه از ای ــت ک ــف می دانس ــود را موظ خ
ــت  ــا حمای ــدام از آن ه ــت هرک ــا ماهی ــب ب متناس
ــدوق  ــکیل صن ــه تش ــدف اولی ــن ه ــد؛ بنابرای نمای
معدنــی،  فعالیت هــای  ســرمایه گذاری  بیمــه 
حمایــت از بخش هــای مختلــف در فعالیت هــای 

ــت. ــی اس معدن
همچنیــن ایجــاد اشــتغال در معــادن، زمینه ســازی بــرای صــادرات محصــوالت 
ــًا افزایــش ســهم  ــرای معــدن کاران و نهایت ــی، ایجــاد درامدهــای ارزی ب معدن
بخــش معــدن در توســعه اقتصــادی و اجتماعــی کشــور از دیگــر اهــداف ایــن 

ــد. ــمار می آی ــدوق بش صن
  کارکــرد صنــدوق در هرکــدام از بخش هــای فعالیــت معدنــی 

؟ چیست
ــی  ــره ارزش ــای زنجی ــدام از حلقه ه ــدوق در هرک ــن صن ــرای ای ــًا ب - طبیعت

بخــش معــدن کارکردهــای مختلفــی پیش بینی شــده اســت.
بــرای مثــال صنــدوق بــرای کاهــش ریســک ســرمایه گذاری در حلقــه اکتشــاف 
بیمــه می کنــد و  را  اکتشــاف  بخــش معــدن، ســرمایه گذاری در بخــش 
همچنیــن در همــان حلقــه، بــرای اعطــای تســهیات ســرمایه گذاری اکتشــاف، 
ــرارداد، بیمه نامــه و ضمانت نامــه صــادر  توســط بانک هــا و مؤسســات طــرف ق

می کنــد.
از طــرف دیگــر صنــدوق در بخــش اســتخراج بــا صــدور ضمانت نامــه و 
بیمه نامــه بــرای تأمیــن ماشــین آالت معدنــی، تســهیاتی را توســط مؤسســات 
ــه  ــد ب ــه می ده ــدن کاران ارائ ــه مع ــی ب ــق معدن ــذ وثای ــال اخ ــل در قب عام
ــدن  ــه مع ــدوق ب ــای صن ــاس ضمانت نامه ه ــر اس ــا ب ــر بانک ه ــای دیگ معن

کاران تســهیات اعطــاء می کننــد.
ــره ارزش در بخــش معــدن،  ــه جهــت تکمیــل زنجی ــز ب ــراوری نی در بخــش ف

 ادامه حیات معادن به تضمین 
حمایت های جانبی وابستگی دارد
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ــه را  ــادر و زمین ــه ص ــی ضمانت نام ــزات معدن ــش تجهی ــد بخ ــدوق همانن صن
ــد. ــم می نمای ــهیات فراه ــذ تس ــرای اخ ب

بنابرایــن صنــدوق در حلقه هــای مختلــف زنجیــره ارزش، بــرای کاهــش 
ــی از  ــی و بانک ــع مال ــه مناب ــی ب ــهیل دسترس ــرمایه گذاری و تس ــک س ریس

بخــش خصوصــی حمایــت می کنــد.
ــترک  ــرکت مش ــکیل ش ــرمایه گذاری و تش ــدوق، س ــنامه صن ــه در اساس البت
ــرای پیشــبرد اهــداف بخــش معــدن از منظــر حاکمیتــی نیــز پیش بینی شــده  ب
ــاز  ــن ف ــف وارد ای ــل مختل ــه دالی ــته ب ــای گذش ــدوق در مهروموم ه ــه صن ک

نشــده اســت.
ــرد  ــت و کارک ــدر اس ــر چق ــال حاض ــدوق در ح ــرمایه صن   س
ــی  ــیل های معدن ــرمایه و پتانس ــن س ــا ای ــبی ب ــدوق تناس صن

ــر؟ ــا خی ــور دارد ی کش
ــارد  ــی ۱0 میلی ــای معدن ــه فعالیت ه ــدوق بیم ــی صن ــه و ثبت ــرمایه اولی - س
ــن  ــرمایه ای ــش س ــه افزای ــاز ب ــم و نی ــت یازده ــد از دول ــه بع ــان اســت ک توم
ــان آن  ــارد توم ــون ۱۱0 میلی ــه تاکن ــید ک ــان رس ــارد توم ــه ۱۴۳ میلی ــغ ب مبل
ــا اواســط امســال  ــان آن ت ــارد توم ــه نظــر می رســد ۳۳ میلی محقــق شــده و ب

ــق شــود. محق
کارکــرد ایــن صنــدوق و جایــگاه آن در حــال حاضــر تناســبی بــا میــزان ســرمایه 
فعلــی و توانمندی هــای معدنــی کشــور نــدارد. اگــر بخواهــم موضــوع را تشــریح 
ــه قیمــت یــک و نیــم میلیــاردی  ــا توجــه ب کنــم بایــد این طــور بگویــم کــه ب
یــک بیــل مکانیکــی کــه کاربــرد آن صرفــًا در معــادن کوچــک اســت، ســرمایه 

صنــدوق در حــال حاضــر به انــدازه صــد بیــل مکانیکــی اســت.
ــرای  ــده ب ــر گرفته ش ــه در نظ ــرمایه اولی ــزان س ــت می ــوان گف ــن می ت بنابرای
صنــدوق، تناســب ســاختاری بــا فعالیــت معدنــی در ایــران نــدارد و بــه همیــن 
ــود و  ــده می ش ــگ دی ــور کمرن ــی کش ــه معدن ــدوق در بدن ــور صن ــر حض خاط
ــان باشــد. ــارد توم ــزار میلی ــد ه ــدوق بای ــی صن ــل ســرمایه اســمی و ثبت حداق
ــاد  ــطح اقتص ــا، در س ــی در کل دنی ــای معدن ــید فعالیت ه ــته باش ــر داش در نظ
بین المللــی تعریــف می شــود. بــه همیــن جهــت در ایــران نیــز اکثــر تجهیزاتــی 
ــرای بخــش معــدن اســتفاده می شــود اعــم از ماشــین آالت کــه بخــش  کــه ب
زیــادی از آن وارداتــی اســت و همچنیــن فــروش مــواد معدنــی و محصــوالت 

ــی اســت. ــازار جهان ــر از قیمــت و ب فراوری شــده متأث
ــد،  ــان برس ــارد توم ــزار میلی ــه ه ــدوق ب ــرمایه صن ــه س ــن درصورتی ک بنابرای
ــه صنــدوق داده شــده،  ــی کــه ب ــات و اجــازه قانون ــا مصوب ــق ب می توانیــم مطاب
حــدود هفــت هــزار میلیــارد تومــان ضمانت نامــه و بیمه نامــه صــادر کنیــم و در 
آن شــرایط می تــوان در ارتبــاط بــا حمایــت مؤثــر و جــدی از معــادن کوچــک 
ــم. ــا نمایی ــری ایف ــش مؤث ــدوق نق ــده صن ــالت های عم ــوان یکــی از رس به عن

ــورت  ــر ص ــن ام ــق ای ــرای تحق ــی ب ــه اقدامات ــون چ   تاکن
ــت؟ ــه اس گرفت

ــه ســقف ۱۴۳  ــا اواســط ســال جــاری ســرمایه را ب ــه ت ــدام اولی ــوان اق - به عن
میلیــارد تومــان کــه مجمــع اجــازه آن را صــادر کــرده خواهیــم رســاند.

ــازه  ــاده اج ــع فوق الع ــارت در مجم ــون تج ــق قان ــدی، مطاب ــات بع در اقدام
ــه نظــر می رســد  افزایــش ســرمایه از محــل منابــع مختلــف را اخــذ کــرده و ب
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در شــرایطی کــه در حــال حاضــر بــرای بخــش معــدن ایجادشــده و متفــاوت از 
ــر ایــن  شــرایط تقنینــی و حاکمیتــی مهروموم هــای گذشــته اســت، می تــوان ب

امــر نــگاه مثبتــی داشــت.
ــه  ــبت ب ــری نس ــرایط متفاوت ت ــدن، ش ــش مع ــال در بخ ــر آن امس ــاوه ب ع
ــه  ــون برنام ــاده ۴۳ قان ــد پ م ــاس بن ــر اس ــود دارد. ب ــته وج ــال های گذش س
ششــم توســعه، الــزام شــده اســت کــه کلیــه حقــوق دولتــی اخذشــده از معــادن 
پــس از واریــز بــه خزانــه دولــت بایــد بــه بخــش معــدن بازگــردد و هیچ گونــه 
ــوع در  ــن موض ــه ای ــد ک ــته باش ــد داش ــن نبای ــراز ای ــردی به غی ــه ک هزین
ســال های گذشــته صــادق نبــود و امســال طبــق قانــون برنامــه ششــم توســعه 

ــه بخــش معــادن بازخواهــد گشــت. 85 درصــد ایــن حقــوق دولتــی ب
در ایــن صــورت بیــش از هفت صــد میلیــارد تومــان از منابــع دولتــی بــه امــور 
ــود  ــف موج ــه تعاری ــه ب ــا توج ــود و ب ــق می ش ــدن تزری ــش مع ــی بخ حاکمیت
ــش وارد  ــع خوی ــه نف ــد ب ــدن نمی توان ــش مع ــت بخ ــور، حاکمی ــن ام از ای
ــه بخــش معــدن  ــارد آن ب بنــگاه داری شــود و تاکنــون بیــش از چهارصــد میلی

ــت. ــده اس ــده ش بازگردان
بنابرایــن حاکمیــت ایــن بخــش، تنهــا در شــرایطی حضــور خواهــد یافــت کــه 
ــه  ــدارد و ب ــرایط را ن ــرمایه گذاری در آن ش ــه س ــی ب ــی تمایل ــش خصوص بخ
جهــت توســعه منطقــه، ایجــاد تــوازن منطقــه ای و یــا بــا توجــه بــه اســتراتژیک 
بــودن ایــن فعالیــت در ابعــاد بین المللــی و منطقــه ای توســط ســازمان گســترش 
و نوســازی معــادن و صنایــع معدنــی کشــور، بــرای فعالیــت در ایــن بخــش وارد 
ــم  ــت می بینی ــعه به صراح ــم توس ــه شش ــن برنام ــه در مت ــه اینک ــود. چ می ش
و آورده ایــم کــه هرگونــه هزینــه کــرد دیگــر از ایــن محــل تصــرف در امــوال 
ــدوق  ــش صن ــه نق ــه ب ــا توج ــرایط ب ــن ش ــود. در ای ــوب می ش ــی محس عموم
بیمــه فعالیت هــای معدنــی در تحقــق اهــداف بخــش معدنــی در بدنــه اقتصــاد 
ــه افزایــش  ــد ب ــه صنــدوق می توان ــع ب کشــور، اختصــاص بخشــی از ایــن مناب

ســرمایه ایــن صنــدوق منجــر شــود.
  صنــدوق بــا میــزان ســرمایه فعلی چــه دســتاوردهایی داشــته 

؟ ست ا
- در چنــد ســال اخیــر بــا توجــه بــه اینکــه مبلــغ ۱00 میلیــارد تومــان پــس از 
ــارد  ــغ ۱۱0 میلی ــا مبل ــی ب ــه صنــدوق تزریــق شــد، به طورکل ــت یازدهــم ب دول
ــتخراج  ــراوری و اس ــش ف ــرای بخ ــاری ب ــه اعتب ــدود 658 بیمه نام ــان ح توم

ــت. ــده اس ــاف صادرش ــش اکتش ــرمایه گذاری در بخ ــه س ۱0۱۳ بیمه نام
بــر همیــن اســاس صنــدوق از ابتــدای فعالیــت خــود تــا پایــان ســال ۱۳۹6، بــا 
ــادر  ــه ص ــان بیمه نام ــارد توم ــر 6۳۱ میلی ــان، بالغ ب ــارد توم ــرمایه ۱۱0 میلی س
ــه در  ــی ک ــر امکانات ــته ایم از حداکث ــد توانس ــر می رس ــه نظ ــت. ب ــرده اس ک
ــد در جهــت  ــی بای ــا در شــرایط فعل ــد شــویم ام ــه بهره من ــان قرارگرفت اختیارم
ــا  ــدوق متناســب ب ــای صن ــش فعالیت ه ــات بیشــتر و افزای ــه امکان ــتیابی ب دس

ــه بخــش معدنــی کشــور گام برداشــت. بدن
ــور در  ــبرد ام ــرای پیش ــخصی ب ــه مش ــتراتژی و برنام   اس

صنــدوق وجــود دارد؟
- بلــه. به طورکلــی یــک اســتراتژی مشــخص بــرای نحــوه حمایــت از معــادن 
در حلقه هــای مختلــف اکتشــاف، بهره بــرداری و فــراوری تعریف شــده اســت؛ و 
بــا توجــه بــه اینکــه کــه نهــاد حاکمیتــی هســتیم نحــوه حمایت هــا مشــخص 
اســت. بــرای مثــال در بخــش فــراوری مــواد معدنــی، اولویــت صنــدوق اعطــای 
ضمانت نامــه و حمایــت از فــراوری محصــوالت فلــزی دارای بازارهــای جهانــی 

صادراتــی اســت کــه ارزآوری را در شــرایط فعلــی افزایــش دهــد.
ــتفاده  ــر اس ــاوری برت ــه فّن ــی ک ــراوری معادن ــتخراج و ف ــرای اس ــن ب همچنی
می کننــد، آب بــری کمتــری دارنــد، اکتشــاف معــادن فلــزی جدیــد و اکتشــاف 
در عمــق بــرای هرکــدام از ایــن مــوارد یارانــه ســود تســهیات در نظــر گرفتــه 
می شــود. ایــن یارانــه بســته بــه اینکــه معــادن در مناطــق محــروم، بــا ســطح 
ــا اســتانداردهای جهانــی باشــد از یکتــا شــش  فّناورانــه پیشــرفته یــا مطابــق ب
ــش  ــن بخ ــدوق در ای ــی صن ــش حمایت ــن نق ــت؛ بنابرای ــر اس ــد متغی درص

می شــود. پررنگ تــر 
ــا معاونــت  ــه توافقــات و تفاهم نامه هایــی کــه ب ــا توجــه ب ــا همیــن شــرایط ب ب
ــه،  ــورت گرفت ــتغال وزارت کار ص ــت اش ــوری و معاون ــت جمه ــتغال ریاس اش
ــع در نظــر گرفته شــده  مقررشــده اســت کــه بخــش معــدن، ۱0 درصــد از مناب
در قانــون اشــتغال روســتایی را از طریــق صنــدوق اختصــاص دهــد کــه در ایــن 

صــورت منابــع خوبــی بــه بخــش معــدن تزریــق خواهــد شــد.
  آیــا در صنــدوق تمامــی خطــرات احتمالــی را پوشــش 

؟ هیــد می د
ــه خــود ســرمایه گذاری و  ــا هزین - در بخــش اکتشــاف درصورتی کــه فــردی ب
از صنــدوق بیمه نامــه اخــذ کنــد و بــه مــاده معدنــی و کامــل دســت پیــدا نکنــد، 

ــد. ــن ســرمایه گذاری او را بازمی گردان ــدوق 80 درصــد از ای صن
ــن  ــد بدی ــرداری می رس ــه بهره ب ــدن ب ــه مع ــی ک ــتخراج زمان ــش اس در بخ
معنــی اســت کــه خطــرات عــدم اکتشــاف کانــه را ســپری کــرده و بــا اســتراتژی 
ــد صــدور  ــم رون ــی در نظــر گرفته ای ــرای اولویــت مــواد معدن مشــخصی کــه ب
بیمه نامــه و ضمانت نامــه را مدیریــت کــرده تــا میــزان خطــرات ناشــی از عــدم 

فــروش را کاهــش دهیــم.
البتــه ســیکل های تجــاری، بحران هــای رکــود و عــدم تقاضــا غیرقابل اجتنــاب 

اســت ولــی در کل بخــش معــدن بخــش ســوددهی به حســاب می آیــد.
  آیا صندوق در استان ها نماینده دارد؟

- بلــه. بــا توجــه بــه ایجــاد میــز اســتان در تمامــی اســتان های کشــور، فعــاالن 
ایــن بخــش می تواننــد بــا مراجعــه بــه نماینــده مــا در اســتان مراجعــه و امــور 

خــود را از طریــق اســتان خــود پیگیــری نماینــد.



» خدمات عمومي و خاص روزنامه به موسسات طرف قرارداد «
1- انعکاس اخبار و اطالعات جاري کشور به موسسه 

2- انتشار اخبار و گزارشات موسسه 

3- همکاري در تصمیم سازي هاي ملي  مورد نظر موسسه

4- همکاري در فرهنگ سازي  در حوزه هاي مورد نیاز موسسه

5- انتشار دیدگاه ها و نظرات مدیران و کارشناسان موسسه

6- ایجاد تعامل و گفتمان بین موسسه و مشتریان

7- مهندسي اخبار واطالعات رساني هاي حساس موسسه براي ارتقاء تاثیر گذاري آن 

8- ایجاد ستاد خبري و جلب همکاري رسانه ها در مناسبت ها و شرایط مورد سفارش موسسه

9- جریان ساري خبري در چارچوب قانون مطبوعات کشور براي مقاصد حرفه اي موسسه

10- هماهنگي مورد نیاز موسسه با سایر رسانه ها

11-  انتشار گزارشات و آگهي هاي قانوني موسسه 

12- انجام خدمات به عنوان روزنامه کثیر االنتشارموسسه

13- معرفي برند ، محصوالت و خدمات موسسه

14- شناساندن توانایي ها و شایستگي هاي مدیران موسسه

15- انتشار تبریکات و تسلیت ها و پیام هاي مناسبتي موسسه

16- انتشار ویژه نامه ها  و نشریات مورد نیار موسسه در نمایشگاه ها ، مناسبت ها و سفارشات خاص

17- ارائه مشورت هاي رسانه اي و تبلیغاتي به مدیران موسسه براي بهر برداري علمي و صحیح 

از ظرفیت هاي رسانه ها و عوامل تبلیغاتي 

18- رصد کردن اخبار و گزارشات و تهیه بولتن هاي ویژه رسانه اي براي موسسه

19- همکاري در طراحي و گرافیک و صفحه آرایي نشریات و کار برگ ها و بروشور هاي موسسه

20- همکاري در تنظیم گزارشات و پاسخ هاي ژورنالیستي مورد نیاز موسسه  براي مخاطبین مختلف 

21- توزیع ویژه روزنامه ، ویژه نامه ها و نشریات موسسه

22-انتشار مطالب در سایت روزنامه بصورت اطالع رسانی آنالین

23-اداره و اپراتوری سایت های موسسات

24-همکاری در تدارکات و پشتیبانی اطالع رسانی و تبلیغات



الف: مأموریت  ما:
ارتقاء دانش اقتصادی جامعه با کمک به عدالت اطالع رسانی در اخبار، اطالعات 

و فرصت ها از طریق:
1- انتشار اخبار و اطالعات فعالیت های اقتصادی کشور 

2- معرفی توانمندی های موسسات و بنگاه های مولد اقتصادی 
3- ایجاد تعامل صادقانه بین فعاالن اقتصادی و مردم 

4- انتشار و تحلیل تصمیمات مراکز سیاستگذاری اقتصادی کشور
5- گزینش و انتشار اطالعات، اخبار و تحلیل های بین المللی مورد نیاز فعاالن اقتصادی 

6- انتشار دیدگاه ها و تحلیل های دانشمندان و صاحب نظران حوزه فعالیت های اقتصادی 

ب: انتشارات مکتوب موسسه عصر اقتصاد:
1- روزنامه عصر اقتصاد

2- ماهنامه »تصمیم«
3- ماهنامه »ثروت ملل«

4- ویژه نامه های مناسبتی و نمایشگاهی 

ج: انتشارات اینترنتی:
1- سایت روزنامه عصر اقتصاد 
2- سایت مجالت                    

3- کانال تلگرام     
4- خدمات پیامکی:                     09037396929 
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رشد و موفقیت شما مایه سربلندی و افتخار ماست


