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مديرعامل صندوق ضمانت سرمايه گذاري صنايع كوچك 
درگفتگو با »كسب وكار« مطرح كرد 

 نجات صنايع كوچك 
از باتالق
 نقدينگي

 دو ايراني - كانادايي به پارلمان
 كانادا راه يافتند

حامی رابطه 
با ايران نخست وزير 

كانادا شد

يادداشت
 نمايشگاه هاي خارجي عرصه 

توانمندي هاي صادراتي 
 حسن مرتجي – كارشناس بين المللي بازاريابي و صادرات 
در آستانه لغو تحريم هاي غرب عليه 
ايران، توجه به بازسازي ساختارهاي 
اقتصادي كشور و فعال سازي تمام 
ظرفيت هاي تجاري ب��راي احيا و 
ش��كوفايي اقتصاد، ضروري است. 
تجربه تحريم ها نش��ان داد كه اقتص��اد مقاومتي به 
عنوان راهبرد اقتصادي كش��ور هم��واره بايد مدنظر 
تصميم گيران و فع��االن اقتصادي باش��د و بي گمان 
صادرات غيرنفتي محور توسعه و كليد تحقق اقتصاد 
مقاومتي است. رونق توليد و توسعه صادرات غيرنفتي 
به ويژه كاالهاي صنعتي و خدمات فني و مهندس��ي 
منجر به ايجاد ارزش افزوده مي شود و اين شايستگي و 

لياقت نزد فعاالن اقتصادي ايراني وجود دارد... 
ادامه در صفحه 9

رئيساتحاديهكفاشاندستدوزدرگفتگوبا»كسبوكار«: 

از دستفروشان كفش نخريد
گشت وگذار در بازاركيف وكفش حكايت از 
آن دارد كه اين بازار خلوت و راكد اس��ت. به 

عبارتي، رنگ و بوي گذشته خود را ندارد. 
مردم از قيمت هاي گران كيف و كفش گاليه 
دارند و بازاري��ان نيز از اين ش��رايط چندان 
دل خوش��ي ندارند و در بيان داليل اين امر 
عواملي چون تاثير تحريم ها، كم بودن قدرت 

اقتصادي م��ردم، وضعيت نابس��امان 
تولي��د و... را مط��رح مي كنن��د. از 
سوي ديگر، در س��ال هاي گذشته 
واردات بي رويه كااله��اي وارداتي 

از جمل��ه پاپوش ه��اي 
رنگ و لع��اب دار چيني 
س��بب وضعيت نابسامان 

توليدات در بازار داخلي شده است درحالي 
كه صنعت كف��ش اي��ران از ظرفيت كافي 
براي تامين ني��از داخلي برخوردار اس��ت و 
از طرف��ي كفش ه��اي دس��ت دوز چ��رم 
ايران��ي يك��ي از برنده��اي خوش ن��ام در 
دنياس��ت اما به س��بب عدم توجه مردم به 
 صنعت كف��ش ايراني در آس��تانه تعطيلي 
 قرار گرفته اس��ت. رئيس اتحاديه كفاش��ان 
دس��ت دوز ته��ران درب��اره واردات كيف و 
كفش در گفتگو با »كسب وكار« گفت: در 
حال حاضر واردات مثل گذش��ته و به 
آن فراواني نيس��ت ولي براي ما 

مشكل ساز است. 
متن كامل در صفحه 8

از مردم عذر خواهی 
می کنیم

اصالح قانون مالیات بر 
ارزش افزوده ضروري 

است

 صادرات ويترين اقتصاد 
ماست
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موانع اجرای قانون »بانكداري بدون ربا«
 »کسب وکار« از نشست »تاملي در اليحه جديد بانكداري بدون ربا« گزارش مي دهد
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نيروگاهسازهايژاپنیدرراهبازاربرقايران

خطراتجانييددرمانيهايدوروزه

حبسنقدينگيوتاخيردرسرمايهگذاريمجدددربازارمسكن

جزئياتبيمهزنانخانهدارشاغلوغيرشاغل

كسيبابتقطعياينترنتخسارتنگرفت
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نوبخت:

جالل پور:

فتحي پور :

 سر خط خبرها 

»کسب وکار«  مهم ترين خواسته های صادراتی بخش خصوصی را بررسی می کند
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مشکل شناسایی بازار هدف

ايرانصادركنندهگوشتميشود
صفحه 3

آینده اقتصادي ایران روشن است
جهانگيري در همایش روز ملي صادرات: 

نعمت زاده : 200 میلیون دالر به سرمايه صندوق  
ضمانت صادرات افزوده شد

افخمی راد: سیاست اصلی ديپلماسی اقتصادی کشور
 پیوستن به WTO باشد

روزنامه آنالين »اسپوتنيك« ايتاليا، 
در گزارشي درباره سامانه موشكي 
جمهوري اسالمي، ايران را چهارمين 

قدرت موشكي جهان خواند. 
به گزارش ايرنا، اسپوتنيك با اشاره 
به تصاوير ويديويي درباره س��امانه 
موش��كي زيرزميني ايران كه اخيرا 
انتش��ار يافته اس��ت، نوش��ت: در 
ويديوي كوتاهي كه در سايت هاي 
اينترنت��ي منتش��ر ش��ده اس��ت، 
تونل هاي زيرزميني روشن و عريض 
كه حتي انتهاي آن ديده نمي شود، 
س��امانه بي ش��مار موش��ك هاي 

ضدهوايي ك��ه در اين تونل در حال 
جابه جا ش��دن هس��تند، پرس��نل 
آماده ب��ه اطاعت فرم��ان فرمانده و 
خشنودي سرتيپ پاسدار امير علي 
حاجي زاده فرمانده نيروي هوا فضاي 
سپاه پاسداران انقالب اسالمي ايران 
پس از ديدن تس��ليحات موشكي، 

ديده مي شود. 
اس��پوتنيك اف��زود: اي��ن تصاوير 
ويديويي واقعا بيننده را تحت تاثير 
قرار مي دهند. احتم��اال فرماندهي 
نيروهاي مس��لح آمريكا و ناتو نيز با 
ديدن آن تحت تاثير قرار گرفته اند. 

بانك فرانسوي »كرديت اگريكول« براي فيصله دادن به 
تحقيقات مقامات آمريكايي درباره نقض تحريم هاي ايران 
و سودان، احتماال 800 ميليون دالر پرداخت خواهد كرد. 

به گزارش ايسنا، بلومبرگ به نقل از منابع آگاه گزارش داد 
اين توافق به »كرديت اگريك��ول« اجازه مي دهد با وجود 
اقرار به نقض قوانين آمريكا، از محكوميت كيفري اجتناب 
كند. انتظار م��ي رود توافق مذكور به ص��ورت همزمان از 
سوي اين بانك و دفتر دادستان منطقه منهتن، دپارتمان 

خدمات مالي نيويورك و اداره كنترل دارايي هاي خارجي 
وزارت خزانه داري آمريكا اعالم شود. به گفته منابع آگاه، 
اعضاي هيات مديره »كرديت اگريكول« با مفاد اصلي اين 
توافق موافق��ت كرده اند با اين همه س��خنگوي اين بانك 
حاضر به اظهارنظر درباره ش��ايعات مطرح ش��ده، نشد. 
مقامات آمريكايي كرديت اگريكول را متهم كرده اند نقل 
و انتقال ميلياردها دالر پول متعلق به نهادهاي كشورهاي 
تحت تحريم آمريكا شامل سودان، كوبا و ايران را در فاصله 

سال 2003 تا 2008 انجام داده است. شعبه هاي »كرديت 
اگريكول س��ي اي بي« - بازوي بانكداري سرمايه گذاري 
كرديت اگريكول- كه درب��اره ادعاهاي نقض تحريم هاي 
آمريكا زير ذره بين رفته اند در لندن، پاريس، سنگاپور و ژنو 
مستقر هستند. توافق »كرديت اگريكول« براي پرداخت 
جريمه، نخستين توافق يك بانك بزرگ از زمان امضاي 
توافق هس��ته اي ميان ايران و گروه 1+5 ش��امل آمريكا 

خواهد بود. 

وزير نيرو، آمادگي جهت مقابله با هرگونه ش��رايط 
غيرع��ادي را از وظايف اين وزارتخان��ه اعالم كرد و 
گفت: هرچند به طور قطعي نمي توان وقوع پديده 
ال نينو را پيش بيني كرد، اما بروز آن در نقاط مختلف 
جهان سابقه دارد و وزارت نيرو آمادگي كامل براي 

مقابله با آن دارد. 
به گزارش ايرنا، حميد چيت چيان اظهار داش��ت: 
مطابق آنچه ام��روز در محافل بين المللي و جهاني 
مطرح است، امس��ال كش��ور با پديده آب و هوايي 
ال نينو مواجه خواهد شد و عده كثيري از كارشناسان 
داخلي بر اين باورند كه با شدت يافتن آن، احتمال 
بروز بارندگي هاي يك باره شديد و سرما باال مي رود. 
وي با يادآوري زمستان سخت سال 86، افزود: وزارت 
نيرو به شركت هاي توليدكننده برق و آب منطقه اي 

هشدار داده كه براي اين شرايط مهيا شوند. 
وي با بيان اينكه وقوع بارش زياد در كشور در اثر اين 
پديده بسيار خوش يمن بوده و موجب خوشحالي 
خواهد بود، ادامه داد: اما از س��وي ديگ��ر، ال نينو 
ممكن است محدوديت هايي در پي داشته باشد و 
در هر صورت از هر جه��ت براي مقابله با اين پديده 

آمادگي هاي الزم وجود دارد. 
وي با اشاره به همكاري هاي مشترك و تعامالت ميان 
وزارتخانه هاي نفت و نيرو، خاطرنشان كرد: هم اينك 
وضعيت ذخيره سوخت مايع كش��ور در نيروگاه ها 
نسبت به سال قبل بهتر و بيشتر است و اميدواريم 

اين همكاري ها كماكان ادامه داشته باشد. 
وزير ني��رو اضافه كرد: در زمين��ه گاز طبيعي نيز با 
فعاليت هايي ك��ه وزارت نفت طي دو س��ال اخير 
داشته، ظرفيت توليد برق به صورت مطلوبي افزايش 
يافته كه براين اس��اس امكان تامين گاز نيروگاه ها 

ارتقا مي يابد. 
وي گفت: هرچند در فصول س��رد، گاز بيش��تري 
در منازل مسكوني مورد اس��تفاده قرار مي گيرد و 
اين موض��وع، تحويل گاز طبيع��ي در نيروگاه ها را 
تا اندازه اي كاهش خواهد داد، اما با ذخيره س��ازي 
س��وخت هاي مايع به اندازه كافي به جبران مافات 

خواهيم پرداخت. 
اين مقام مسئول تصريح كرد: در اين زمينه حدود 
180 ميلي��ون مترمكعب معادل س��وخت مايع از 

وزارت نفت تحويل گرفته خواهد شد. 

وي با اشاره به مهم ترين برنامه هاي وزارت نيرو براي 
جذب سرمايه گذاران در توليد برق و سرمايه گذاري 
در نيروگاه هاي جديد و انرژي هاي نو، گفت: وزارت 
نيرو برنامه ري��زي كاملي براي اي��ن موضوع انجام 
داده و در اين خصوص براي كساني كه براي توليد 
نيروگاه هاي بزرگ، كوچك حرارتي، تجديدشونده و 

پاك وارد عرصه شوند، برنامه ريزي شده است. 
چيت چيان از برنامه ريزي براي خريد تضميني برق 
نيروگاه هاي بزرگ تا پنج سال خبر داد و تاكيد كرد: 
هرچقدر راندمان نيروگاه باالتر باشد، وزارت نيرو و 
ش��بكه برق براي برق خريداري شده مبلغ باالتري 
مي پردازند كه عمدتا ش��امل نيروگاه هاي سيكل 
تركيبي خواهد بود. وي اضافه كرد: در نيروگاه هاي 
توليد پراكنده و كوچك با ظرفيت 500 كيلووات تا 
25 مگاوات، در صورتي كه در يك هتل، دانش��گاه، 
منزل مسكوني، شهرك صنعتي و غيره احداث شود، 
وزارت نيرو در نظر دارد برق اين نيروگاه ها را به ازاي 
هر كيلووات س��اعت 90تومان خريداري كند و در 
صورتي كه برقشان را در شبكه فشار ضعيف تحويل 
دهند، اين مبلغ به يكصد تومان افزايش خواهد يافت. 

اسپوتنیک:

ايران چهارمین قدرت موشكي جهان است

جريمه 800  میلیون دالري بانك فرانسوي براي نقض تحريم هاي ايران

وزير نیرو:

آمادگي کامل براي مقابله با پديده جوي» ال نینو« وجود دارد
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