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ﮔﺬر
گزارش مرکز پژوهشها از موانع رشد
کسبوکارهای خرد در تهران

اعتراض ۶۰درصدی به اجارهبها
 مهر :مصاحبه با شاغالن در بیش از  ۴۰کسبوکار
خرد در تهران ،نشــان میدهــد  ۶۰درصد مصاحبه
شــوندگان باالبودن میزان اجارهبها ۵۰ ،درصد رکود
بــازار و  ۳۸درصــد ناعادالنهبــودن مالیاتها را به
عنوان مانع کار خود میدانند .فضای کســبوکار آن
هم بــرای واحدهای تولیدکننده کوچک و متوســط،
همــواره نکتــهای مهم و حائــز اهمیت به شــمار
میرفتــه و آنهــا حتی بر ایــن باور بودهانــد که اگر
ایــن محیط برای کاســبی آنها فراهم باشــد ،نیاز به
حمایت دولتیها هم ندارند و شــاید مراجعاتشــان
هم به بانکها برای دریافت وام ،به حداقل برســد؛
چراکه محیط این زمینه را برای کســب درآمد بیشتر
بــرای آنهــا فراهم میکنــد .حال بازوی پژوهشــی
مجلس شورای اســالمی ،مطالعهای را انجام داده
که براســاس مصاحبه با شــاغالن در  ۴۰کسبوکار
خرد در تهران نتایج متعددی به دســت داده است.
این در حالی اســت کــه دفتر مطالعــات اقتصادی
این مرکــز با اعالم این مطلب کــه در ادبیات علمی
کارآفرینی در ســالهای اخیر ،تمرکز زیادی بر نقش
کســبوکارهای خــرد ،کوچک و متوســط به دلیل
تحریک رشــد اقتصادی کشــورها از طریق خالقیت
باال و نــوآوری ســازمانی درون آنها شــده اســت،
هدف ایــن گــزارش را پرداختن بــه موانع محیطی
تأسیس و رشد کســبوکارهای خرد در تهران اعالم
میکنــد .از آنجا که مســائل تولیدکننــدگان خرد در
پایتخت ،میتواند نمونهای از مســائل مبتالبه ســایر
تولیدکنندگان خرد در دیگر نقاط کشــور باشد ،توجه
به نتایج این گزارش ،میتواند در تحقق راهبرد »تولد
و رشــد بنگاههای خرد« ،حداقل در کالنشــهرهای
کشــور مؤثر باشد .برهمیناساس ،مطالعات تطبیقی
در رابطه با تأســیس و رشد کســبوکارهای خرد در
سایر کشورها ،نشــان میدهد مواردی مانند کاهش
تقاضا در بازار ،ناتوانی در دستیابی به نقدینگی مورد
نیاز ،سیســتمهای مالیاتی پیچیده و شــرایط ناپایدار
اقتصادی ،موانع تولید و توسعه کسبوکارهای خرد
هستند .براساس انجام مطالعه میدانی در مصاحبه
با شاغالن در بیش از  ۴۰کسبوکار خرد در تهران۶۰ ،
درصد مصاحبهشــوندگان باالبودن میزان اجارهبها،
 ۵۰درصــد رکود بــازار و  ۳۸درصــد ناعادالنهبودن
مالیاتها را به عنوان مانعی مهم در برابر تأسیس و
رشد کسبوکارهای خرد عنوان کردهاند.
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ﺧﺒﺮ
شرق» :سبقت ژاپنیها از توتال برای توسعه آزادگان«؛
»بازگشایی نخستین فاینانس چینیها«؛ »افزایش تولید
نفت ایران به چهار میلیون بشــکه در روز«؛ »سود ۴۰۰
میلیــارددالری افزایش یکدرصدی ضریب برداشــت
نفــت«؛ »نزدیکشــدن به صــادرات گاز بــه عراق« و
»اعالم عمومی نخســتین مناقصه نفتــی ایران تا چهار
هفته آینده« .اینها و بیشــتر از اینها همه در سیزدهمین
همایــش بینالمللی نفــت و انرژی گفته شــد .مرگ
آیتاﷲ هاشمیرفســنجانی ،باعث شــد این همایش
بدون آیین افتتاحیه آغاز به کار کند.
پیشدستی ژاپنیها در ارسال مطالعات
آزادگان جنوبی
معاون مهندسی و توسعه شرکت ملی نفت در این
همایش که در جزیره کیش برگزار شــد ،از پیشدستی
ژاپنیها در ارسال مطالعات آزادگان جنوبی به شرکت
ملی نفت خبــر داد و گفت :بر اســاس برنامهریزیها،
حداکثر تا چهار هفته آینده برای مناقصه آزادگان جنوبی
اعــالم عمومی خواهد شــد» .غالمرضــا منوچهری«،
معاون مهندســی و توسعه شــرکت ملی نفت ادامه
داد :شــرکت اینپکس ژاپن از دیگر شرکتهاي خارجي
ازجملــه توتال براي توســعه بزرگتریــن میدان نفتي
ایــران یعني آزادگان ســبقت گرفته اســت .بهگفته او
جزیره کیــش منبع گازی بزرگی اســت و در فالت قاره
ایران نیز مخازن متعــدد گاز و نفت داریم؛ بهطوریکه
برای دســتیابی به این ذخایر در جزیرههای کیش ،قشم
و دیگــر جزایر ایرانی خلیج فارس اکتشــافاتی در آینده
خواهیم داشــت .او افــزود :کیش نقطه اســتراتژیکی
برای جذب ســرمایهگذاری خارجی در کشور است؛ در
این جزیره ،تسهیالت و امکانات مناسبی وجود دارد که
در کنار ذخایر عظیــم نفت و گاز ایران در خلیج فارس،
ظرفیتهای بزرگ ســرمایهگذاری نفتی و گازی را رقم
زده است .منوچهری درباره انتشار فهرست  ۲۹شرکت
دارای صالحیت خارجی برای شــرکت در مناقصههای
بینالمللــی نفتــی ایران گفت :این فهرســت از بخش
مربوطه در شرکت نفت تازه به بخش توسعهای تحویل
شــده و درواقع مربوط به فهرست شرکتهای صاحب
صالحیت است .منوچهری ادامه داد :ما پس از دریافت
این فهرست ،درحال آمادهســازی اسناد مناقصه برای
پروژههای مختلف هستیم که پس از اعالم آمادگی این
شرکتها ،براساس عالقه و قابلیتها ،از این شرکتها
بــرای حضور در مناقصهها دعوت میشــود .او با بیان
اینکه »در یک مناقصه نفتی لزوما همه این  ۲۹شرکت
خارجی حضور نخواهند داشــت« ،گفــت :حضور هر
شــرکت در هر مناقصه بینالمللی نفتی و گازی ایران،
باید براســاس ســنجش توانمندیهای آن شــرکت در

 ۴هفته دیگر آزادگان جنوبي اعالم عمومي ميشود

سبقت ژاپنيها از توتال
اجرای آن پــروژه خاص باشــد؛ بهعبارتــی صالحیت
شرکتها برای حضور در یک مناقصه هم دوباره مورد
سنجش و داوری قرار خواهد گرفت.
معاون شــرکت ملی نفــت افزود :طرح توســعه
آزادگان جنوبی ،نخســتین مناقصــه بینالمللی نفتی
ایران خواهد بود که خوشبختانه اسنادش تقریبا نهایی
شده و بهزودی این مناقصه برگزار میشود .منوچهری
تصریح کرد :بر اســاس برنامهریزیهــا ،نهایتا تا چهار
هفته آینده برای مناقصه آزادگان جنوبی اعالم عمومی
خواهد شــد .او در پاســخ به ســؤالی دربــاره احتمال
افزایش تعداد شــرکتهای واجد صالحیت داخلی در
بخش اکتشــاف و تولید ،گفت :اگرچه ارزیابیها ادامه
دارد ،امــا تعداد این شــرکتها نمیتوانــد خیلی زیاد
باشــد .در هیچجای دنیا تعداد شــرکتهای اکتشاف و
تولید نامحدود نیست.
او درباره حضور شــرکت اینپکس ژاپن در توســعه
میــدان آزادگان جنوبــی ،گفت :ما بــا اینپکس ژاپن بر
چند میــدان از جملــه میــدان آزادگان  MOUداریم؛
آنها نتایج مطالعاتشــان را در مرحلــه اول به ما ارائه
کردهاند و در ســه هفته آینده مرحله دوم مطالعاتشان
را که درواقع از دید کار  MOUمرحله نهایی اســت به
ما ارائه میکنند؛ این شرکت از شرکتکنندگان صاحب
صالحیت در مناقصــات آتی خواهد بــود .منوچهری
گفت :بــرای آزادگان ما تابهحال با حدود پنج شــرکت
بینالمللــی  MOUامضــا کردهایم ،ولــی اینکه حاال
چند گروه بهشــکل کنسرسیوم در مناقصه خواهند آمد
باید ببینیم اینها چگونه با همدیگر مشــترک میشوند.
پیشبینی میکنیم که شــرکتهای چینی با اروپاییها

شــریک شــوند و باید یک شــریک ایرانی داشته باشند؛
این اتفاقی اســت که باید منتظر باشــیم که ببینیم چند
گروه خواهند آمد .این مقام مسئول درباره لغو قرارداد
شرکتهای چینی در آزادگان شمالی و یادآوران ،گفت:
بههرحال آنها هــم آمادگی دارند که در مناقصات آتی
ما شــرکت کنند و ما به آزادگان فعال در یک اســکوپ
کلی نگاه میکنیم.
صادرات گاز به عراق یک قدم به اجرا نزدیکتر شد
در همین همایش ،معاون امور بینالملل و بازرگانی
وزیر نفت درباره نتایج ســفر هفته گذشته هیئت ایرانی
بــه عراق گفت :در این ســفر ،جزئیــات دو تفاهمنامه
برای امضا از ســوی وزیران نفت دو کشــور نهایی شد.
»امیرحســین زمانینیــا« افــزود :تفاهمنامهنخســت
درباره همکاری در توســعه میدانهای مشــترک پرویز
)نفتخانــه جنوبی( و دیگری خرمشــهر )ســندباد یا
ســیبه( است .او مفاد تفاهمنامه دوم را مربوط به بقیه
بخشهای صنعت نفت از جمله نفت خام ،ســاخت
تجهیزات ،صادرات گاز ،نوســازی پاالیشگاههای عراق
از ســوی بخش خصوصی ایران و آموزش عنوان کرد.
زمانینیــا درباره جزئیات صــادرات گاز به بغداد گفت:
ایران اکنــون آماده صادرات گاز به بغداد و این کشــور
هــم آماده دریافت گاز اســت .خط لولــه صادرات گاز
ایران به بغداد اکنون از گاز پر اســت ،اما اعتبار اسنادی
)الســی( این طرح هنوز باز نشــده و بــه محض حل
مســائل مالی ،گاز ایران به بغــداد میرود .معاون وزیر
نفت با بیان اینکه »السی« صادرات گاز ایران به عراق
هم بهزودی و همزمان با ســفر هیئت عراقی به تهران
و در بانک موردنظر ایران ،گشــایش پیدا میکند ،افزود:

به گفتــه یونس صالح ،معاون وزیــر نفت عراق ،مبلغ
موردنظر بــرای پیشپرداخت اولیه این طرح تخصیص
داده شــده اســت .با توجه به نیاز عراق به گاز طبیعی
بــرای مصارف نیروگاهــی ،طرح موضــوع و مذاکرات
قراردادی صادرات گاز ایران به عراق از نیمه دوم ســال
 ۱۳۸۹آغاز و قرارداد فروش گاز به بغداد در تیرماه سال
 ۱۳۹۲در بغداد امضا شــد .براساس توافقها مقرر شد،
گاز طبیعی صادراتی از طریق خط لوله ششم سراسری
گاز و حدود  ۲۲۸کیلومتر خط لوله  ۴۸اینچ کوهدشت-
نفتشــهر به اســتانهای دیاله و بغداد کشــور عراق
ارسال و از این راه ،گاز مصرفی نیروگاههای المنصوریه،
القدس و الصدر تأمین شود .مدت قرارداد صادرات گاز
ایران به بغداد ششساله با حداکثر حجم صادراتی ۳۵
میلیون مترمکعب در روز اســت .زمانینیا ،محور دیگر
تفاهمنامه دوم با عراق را خط لوله نفت خام و فراورده
بصره -آبادان -بصره عنوان کرد.
علیاصغر مونســان ،مدیرعامل ســازمان منطقه آزاد
کیــش ،در این همایــش گفت که تولیــد نفت خام در
پنجماهه نخســت ســال  ۱۳۹۲حدود دومیلیونو ۷۰۰
هزار بشــکه بود؛ امــا پس از رفع تحریمهــا در خرداد
 ۱۳۹۵تولیــد نفت ایران به بیش از ســهمیلیونو ۸۰۰
هزار بشکه رسید و صادرات نفت خام هم از دو میلیون
بشــکه عبور کرد و بیش از دو برابر شــد .او ادامه داد:
ایران در ســال  ۲۰۱۶میالدی هرچند در برخی از روزها
رکورد صــادرات دومیلیونو  ۴۴۰هزار بشــکه نفت را
ثبت کرد؛ اما متوســط صادرات نفــت و میعانات گازی
کشور امسال حدود دو میلیون بشکه در روز بوده است.
عالوهبراین ،امســال ایران حدود  ۴۰۰تا  ۴۸۰هزار بشکه
فراوردههای نفتی شامل گازوئیل ،نفت کوره ،گاز مایع و
نفتای سبک و سنگین را هم به بازار عرضه کرده است.
او گفت :متوســط تولید نفت ایران در ســال ۲۰۱۶
میالدی حدود سهمیلیونو  ۵۰۰هزار بشکه بوده که در
روزهای پایانی ســال میالدی )اکتبر  (۲۰۱۶این تولید به
ســهمیلیونو  ۷۲۰هزار بشکه در روز رسید و پیشبینی
میشــود با بهرهبرداری از چند طرح جدید تولید نفت
 ۱۰۰تــا  ۱۲۰هزار بشــکه در روز پیدا کند .براســاساین
تولیــد نفت ایران ســال  ۲۰۱۷میالدی بدون احتســاب
میعانات گازی به حدود سهمیلیونو  ۸۰۰هزار بشکه تا
سهمیلیونو  ۹۰۰هزار بشکه در روز خواهد رسید.
مونســان تصریح کــرد :ایــران یکــی از ارزانترین
تولیدات نفت در جهان را دارد و هزینه تولید هر بشکه
نفت در ایران حدود هفت دالر اســت و ذخایر مجموع
نفت و گاز کشــور  ۳۵۵میلیارد بشکه معادل نفت خام
و در رتبــه اول جهانی قــرار دارد و هنوز نزدیک به ۸۰
درصد بخش برداشتنی منابع ،بهرهبرداری نشده است.

تشکیل جلسه
برای نظارت بر اجرای توافق اوپک
 تابناک :عصام عبدالمحســن المــرزوق ،وزیر نفت
کویــت گفت اواخر ســال گذشــته میــالدی ،با توجه
به توافــق تولیدکننــدگان عضو و غیرعضو ســازمان
کشــورهای صادرکننده نفت ،برای کاهش جهانی این
محصــول ،انتظار »تعهد بزرگی« را داشــته و امیدوار
اســت تولیدکنندگان به تعهدات خــود عمل کنند.به
گــزارش رویترز ،مرزوق این بحــث را در یک کنفرانس
خبری مشــترک با دبیر کل اوپک ،محمد بارکیندو ،که
درحالحاضر در کویت حضور دارد ،مطرح کرده است.
مرزوق گفت ۲۱ :و  ۲۲ژانویه ،نشست کمیتهای در وین
برای نظارت و ارزیابی چگونگی برآوردهشــدن شرایط
منــدرج در توافق کاهش تولید برگزار خواهد شــد تا
درباره »یک مکانیســم نظارتی نهایی« موافقت شود.
او گفــت» :اطالعات اولیه از کاهش تولید نفت ،تا اول
فوریه معلوم خواهد شــد و حتی اگر کاهش تولید به
طور کامل انجام نشــده باشد ،باز هم این امر میتواند
یک شروع خوب باشد«.

افت معامالت مسکن
به صعود دالر ربطی ندارد
 ایســنا :رئیس انجمن انبوهســازان تهــران با بیان
اینکه افت معامالت مســکن ،ناشــی از رکود اقتصاد
کالن اســت ،گفت :نوســانات نرخ ارز در شرایطی که
بازار مســکن در خواب به سر میبرد ،تأثیر چندانی در
تشــدید رکود یا رونق این بخش ندارد .حسن محتشم
گفــت :قضاوت دربــاره تأثیر نرخ ارز در بازار مســکن
مقداری عجوالنه است .بازار مسکن سهم ۱۵درصدی
در اقتصاد کالن کشور دارد و طبیعتا تغییرات این بازار
تابع تغییرات ناشــی از اقتصاد کشــور است .تا زمانی
کــه در اقتصاد کالن رونق پیــش نیاید این بخش هم
نمیتواند به رونق برسد ،ولی تفاوت بخش مسکن با
سایر بخشها خاصیت مولد و پیشرانی است؛ زیرا اکثر
صنایع تولیدی با این بخش مرتبط هســتند .زمانی که
بخش مسکن دچار رکود میشود ،آنها هم به تبع این
مســئله دچار کسری تولید میشوند و تبعات بیکاری
در پی دارد .این تبعات باعث برجستگی نقش مسکن
میشــود.اقتصاد بــازار ،حکم میکند کــه هماکنون
سرمایهها به بخش ارز و طال برود .مزیت نقدشوندگی
دالر از یک سو و افزایش قیمت آن از سوی دیگر ،باعث
جذب سرمایهها به این بخش شده است؛ سرمایههایی
که قبل از آن هم در بازار مسکن وجود نداشت.

