
صفحه 7اقتصادی
سه شنبه 24 دی ۱۳۹۸ 
۱۸ جمادی االول ۱44۱ -شماره 22۳۸۱

 سال گذشته بررسی موضوع مناطق آزاد در دستور کار کمیسیون های 
تخصصــی و هیئت عالی نظارت مجمع تشــخیص مصلحت نظام 
قرار گرفت و نهایتا مجمع تشــخیص با توجه بــه بندهای 11 و 17 
سیاســت های کلی اقتصاد مقاومتی و بند 1 جز »د« سیاست های 
کلی آمایش ســرزمینی، این مصوبه را مغایر با سیاست های کلی 
نظام دانســت و بر اصالح آن تاکید کرد. این در حالی اســت که 
متاســفانه در مصوبه جدید مجلس برای افزایــش مناطق آزاد، 
هیچ کدام از موارد مذکور جهت رفع مغایرت، اصالح نشــده  است.

با وجود پتانسیل های فراوان 
که  ایران  گاز  سهم صادرات 
قابل  گازی  منبع  بزرگترین 
استحصال جهان را در اختیار 
دارد تنها ۲ درصد اســت. 

***
تعهد داده است  نفت   وزیر 
دوازدهم  دولت  پایان  تا  که 
را  ال ان جی  ایــران  پروژه 
به بهره برداری برســاند که 
آخرین جزئیــات مربوط به 
این پروژه نشان می دهد، طی 
اقدامی  گذشته  سال  شش 
برای سامان دادن به آن انجام 
نشده و تأسیسات این پروژه 
در حال خاک خوردن است.

 با ایجاد مناطق آزاد جدید و ایجاد صنایع تولیدی و رونق کسب و کارها، 
به واســطه اینکه این قبیل موارد طبق ماده 13 قانون چگونگی اداره 
مناطق آزاد تجاری-صنعتی جمهوری اسالمی ایران به مدت بیست سال 
از معافیت مالیاتی برخوردار است، بنابراین مصوبه مجلس برای افزایش 
مناطق آزاد، به کاهش سهم درآمدهای مالیاتی منجر خواهد شد و از 
این جهت در مغایرت با سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی قرار دارد.

***
تجربه نشــان داده مناطق آزاد نه تنها به گســترش صادرات کمک 
نکرده اند بلکه به افزایش بی رویه کاال و گسترش قاچاق نیز دامن زده اند.

تنگه هرمز آبراهه ای بین اســتان هرمزگان ایران و اســتان مسندم کشور عمان است که خلیج فارس را به 
دریای عمان و ســپس آب های اقیانوســی متصل می کند. باریک ترین بخش تنگه هرمز ۲۱ مایل دریایی )۳۹ 
کیلومتر( عرض دارد که نیمی از آن جزء آب های سرزمینی ایران و نیمی دیگر جزء آب های سرزمینی عمان 
محســوب می شود و محدوده ای در میانه آن به عنوان آبراه بین المللی برای عبور کشتی ها در نظر گرفته شده 
است. کارشناسان انرژی معتقدند که در صورت بروز مشکل در تردد نفتکش ها در تنگه هرمز، بازارهای جهانی 
نفت با کمبود جدی مواجه می شــوند و احتمال دارد که بهای نفت از مرز بشــکه ای ۲۵۰ دالر هم بگذرد. چرا 
که بسته  شدن تنگه هرمز به معنای توقف صادرات ۹۰ درصد نفت منطقه و توقف معامالت تجاری بسیاری از 

کشورهای حوزه خلیج  فارس خواهد بود.
نگرانــی از پیامدهای تنش های منطقه ای در تنگه هرمز به عنوان یکی از مهم ترین گلوگاه های نفتی دنیا، 
همواره در کانون توجه فعاالن بازار نفت و کشورهای مختلف قرار داشته است و ایران نیز همچون سایر کشورهای 
ذی نفع همواره این تحوالت را مورد بررســی قرار می دهد. تحوالت تنگه هرمز می تواند گروه های مختلفی از 
جمله مصرف کنندگان نفت خام در سراســر دنیا و تولیدکنندگان منطقه را تحت تاثیر قرار دهد. طبق آماری 
که در سال ۲۰۱۹ در گزارش های EIA منتشر شده است، در سال ۲۰۱8 مجموع صادرات نفت و مشتقات آن 
از تنگه هرمز، حدود ۲۱ میلیون بشــکه در روز بوده اســت که این میزان ۲۱ درصد مصرف جهانی را تشکیل 

می داد. بررسی ارقام فوق به خوبی گویای اهمیت این تنگه است.
زیان اصلی ناشی از مسدود شدن احتمالی تنگه هرمز، از سویي معطوف به تولیدکنندگان نفت و گاز منطقه 
خواهد بود، زیرا در صورت بروز این شرایط، سودی از افزایش قیمت ها نصیب تولیدکنندگان نفت خام منطقه 
نخواهد شد و آنها برای رساندن تولیدات خود به بازار، یا باید به روش های دیگری روی آورند و یا تا حد زیادی 
نیازمند تنگه هرمز هســتند و در ســوی دیگر مشتریان نیز از تنش در تنگه هرمز آسیب خواهند دید. چرا که 
بخش عمده نفتی که از تنگه هرمز عبور می کند به سمت چین، هند، ژاپن و کره  جنوبی می رود. این 4 کشور 
به تنهایی خریدار بیش از نیمی از نفت صادر شــده از تنگه هرمز هستند و بیشترین زیان از اتفاقات احتمالی 

 گریبان گیر این مشتریان خواهد شد. 
به همین دلیل، در طی ســال های گذشته کشــورهای تولید کننده نفت خام منطقه به دنبال راهکارهایی 
برای انتقال نفت خام کشور خود بدون نیاز به تنگه هرمز بوده اند و در این راستا برخی کشورهاي منطقه نیز 
اقدام به احداث خطوط لوله جهت انتقال نفت خام خود کرده اند. خط لوله شرق به غرب عربستان که به طول 
۱۲۰۰کیلومتر از منطقه بقیق به بندر ینبع در حاشــیه دریای ســرخ می رسد، یکی از این خطوط لوله است. 
ظرفیت این خط لوله، حدود پنج میلیون بشــکه در روز است، گرچه عربستان به طور میانگین روزانه حدود 8 
میلیون بشــکه نفت خام صادر می کند و این خط لوله تمامی نیاز صادراتی این کشــور را پوشش نمی دهد، اما 
در شرایط بحرانی وجود چنین خط لوله ای برای اقتصاد این کشور حیاتی به نظر می رسد. همچنین عربستان 
مالکیت خط لوله ترانس عربی را با ظرفیت انتقال ۵۵۰ هزار بشــکه در روز داراســت، گرچه این خط لوله هم 
اکنون به دالیل سیاسی مورد استفاده قرار نمی گیرد، اما از لحاظ فنی قابل استفاده است و همچنان به منزلۀ 
مسیر صادراتی بالقوه به اروپا و آمریکا، مطرح و حتی در بررسی هایی، هزینه های انتقال نفت از این خط  لوله 

کمتر از انتقال آن با کشتی و از کانال سوئز به اروپا بیان شده است. 
همچنین کشــور امارات نیز با اســتفاده از خط لوله حبیشان – فجیره )ADCOP( که با طول تقریبی۳8۰ 
کیلومتر از ابوظبی به بندر فجیره در ساحل عمان می رود، ظرفیت انتقال حدود ۱.۵ میلیون بشکه نفت خام را 
در روز دارد. امارات متحده عربی حدود ۲.۵ میلیون بشکه نفت در روز تولید می کند و این خط لوله نیز گرچه 
نمی تواند تمامی نفت خام تولیدي این کشور را انتقال دهد اما در معادالت منطقه اي خط لوله مهمي محسوب 
مي شود. عراق نیز برای صادرات نفت تولیدشده خود سه خط لوله کرکوک- جیحان )ITP(، کرکوک- بانیاس و 
عراق- عربستان)IPSA( را در اختیار داشته که به دالیل مختلف در طول تاریخ دو خط لوله کرکوک- بانیاس و 
عراق- عربستان تعطیل و یا از مالکیت این کشور خارج شده اند و در حال حاضر فقط خط لوله کرکوک- جیحان 

با ظرفیت ۵۰۰ هزار بشکه در روز قابل استفاده است. 
در چنین شرایطی و با وجود قدرت کشورمان در منطقه خلیج  فارس، در نظر گرفتن طرحی برای دور زدن 
تنگه هرمز در کشورمان نیز ضروری به نظر می رسد تا وابستگی کشورمان به تنگه هرمز برای انتقال نفت خام 
نیز تا حد امکان کاهش یابد و در شــرایط اضطرار، اقتدار اقتصادی کشورمان نیز در کنار اقتدار سیاسی حفظ 
گردد. در همین راستا وزارت نفت طرح ملی انتقال نفت خام گوره به تاسیسات نفتی بندر جاسک را با هدف 
انتقال یک میلیون بشــکه نفت خام ســبک و سنگین صادراتی در روز از طریق یک خط لوله 4۲ اینچ با طول 
تقریبی ۱۰۰۰ کیلومتر و با استفاده از ۵ تلمبه خانه بین راهی و ۲ ایستگاه توپکرانی، همچنین تعداد ۱۱ پست 

برق و خطوط انتقال برق به طول تقریبی ۱8۰ کیلومتر آغاز کرد.
با احداث این خط لوله، کشورمان برای صادرات یک میلیون بشکه از نفت خام خود نیازی به تنگه هرمز 
نخواهد داشت و در شرایط تنش های منطقه ای صادرات نفت خام کشورمان تهدید نخواهد شد. همچنین احداث 
پایانه نفتي جاسک با ظرفیت صادراتي دو میلیون بشکه، ظرفیت صادراتي نفت خام کشور را افزایش و قدرت 
مانور ایران در شرایط طبیعي و تحریمي را بیشتر خواهد کرد. با همکاری پیمانکاران، سازندگان و شرکت های 
داخلی در طرح ملی انتقال نفت خام از گوره به جاســک، امید می رود بخشــی از این طرح در اواخر سال ۹۹ 

عملیاتی شود و کل طرح در سال ۱4۰۰ مطابق برنامه زمانبندی، به بهره برداری برسد.

ایجاد مناطق آزاد با ساختار جدید و بروز تداخل 
در اختیارات و وظایف با ســایر نهادهای مســتقر، در 
مغایــرت با اصل کارایی و افزون تر تعهدات اداری قوه 

مجریه قرار دارد.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، سال گذشته بررسی 
موضوع مناطق آزاد در دســتور کار کمیســیون های 
تخصصــی و هیئــت عالی نظارت مجمع تشــخیص 
مصلحت نظام قرار گرفت و نهایتا مجمع تشخیص با 
توجه به بندهای ۱۱ و ۱7 سیاســت های کلی اقتصاد 
مقاومتی و بند ۱ جز »د« سیاســت های کلی آمایش 
سرزمینی، این مصوبه را مغایر با سیاست های کلی نظام 

دانست و بر اصالح آن تاکید کرد.
 این در حالی است که متاسفانه در مصوبه جدید 
مجلس برای افزایش مناطق آزاد، هیچ کدام از موارد 

مذکور جهت رفع مغایرت، اصالح نشده  است.
 در بند ۱۱ سیاســت های کلی اقتصاد مقاومتی، 
»توسعه حوزه عمل مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور 
به منظور انتقال فناوری های پیشــرفته، گســترش و 
تسهیل تولید، صادرات کاال و خدمات و تأمین نیازهای 
ضروری و منابع مالی از خارج« یکی از سیاســت های 

کلی اقتصاد مقاومتی معرفی شده است.
ضمن لحاظ کردن اهداف برشــمرده برای توسعه 
حوزه عمل مناطق آزاد و ویژه اقتصادی از یک ســو و 
گزارش های تفصیلی مرکز پژوهش های مجلس شورای 
اســالمی و همچنین گزارش هیئت تحقیق و تفحص 
مجلس شورای اســالمی از روند مبارزه با قاچاق کاال 
و ارز در ســال ۱۳۹۰ از ســوی دیگر )مبنی بر اینکه 
مناطق آزاد فعلی به اهداف اصلی خود نرســیده اند و 
در گســترش قاچاق نیز نقش به سزایی داشته اند(، در 
مغایرت مصوبه مجلس شورای اسالمی با این سیاست 
باید بیان داشت که اوالً مدنظر رهبر معظم انقالب از 
ابالغ این بند، ســاماندهی وضع موجود مناطق آزاد، 
توســعه کیفی مناطق آزاد و ویــژه موجود و هدایت 
آنها به ســمت اهداف ایجادی و مبانی شکل گیری و 
اعطای مأموریت های جدید به مناطق از جمله »انتقال 
فناور ی های پیشرفته« و »تأمین منابع مالی از خارج« 
است و افزایش کمی تعداد مناطق آزاد تجاری با توجه 

به مشکالت عدیده آن ها مغایر با این بند است.
ثانیاً بر فرض اینکه مراد از این سیاســت، افزایش 
تعداد مناطق آزاد باشد، با توجه اینکه مناطق آزاد فعلی 
در نیل به اهداف تصریح شده ناموفق بوده اند، مصوبه 
مذکور در مغایرت با مفهوم مخالف بند )۱۱( قرار دارد. 
چرا که تجربه نشان داده مناطق آزاد نه تنها به گسترش 
صادرات کمک نکرده اند بلکه به افزایش بی رویه کاال و 

گسترش قاچاق نیز دامن زده اند.
بنابراین افزایش مناطق آزاد بدون نیل به اهداف 
مصــرح در بند )۱۱(، در مغایرت با این بند قرار دارد. 
- در بند )۱7( سیاســت های کلی اقتصاد مقاومتی بر 
»اصالح نظام درآمدی دولت و افزایش سهم درآمدهای 
مالیاتی« تأکید شــده اســت. هدف این سیاســت، 
»جلوگیری از فرار مالیاتی و شناسایی و اخذ مالیات از 
تمامی مشمولین« از یک سو و »ایجاد منابع جدید اخذ 
درآمد مالیاتی« و »عدم برقراری معافیت جدید« است.

با ایجاد مناطق آزاد جدید و ایجاد صنایع تولیدی 
و رونق کســب و کارها، به واســطه اینکه این قبیل 
موارد طبق ماده ۱۳ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد 
تجاری- صنعتی جمهوری اســالمی ایران )اصالحی 
۱۳88/۰۳/۰6( به مدت بیست سال از معافیت مالیاتی 
برخوردار است، بنابراین مصوبه مذکور، به کاهش سهم 

برآیند فعالیت وزارت نفت در حوزه صادرات 
گاز نشان می دهد که جز یک قرارداد که مقدمات 
آن در دولت قبل انجام شده بود، قرارداد صادرات 
جدیدی انجام نشده و این می تواند در آینده تبدیل 

به چالش جدی شود.
بــه گزارش مهر، ایران هــر چند که به دلیل 
تحریم هــا در زمینه تولید و صادرات نفت خام با 
چالش هایی رو به رو است، اما اوضاع در بخش گازی 
چنین نیســت. برعکس، در صنعت گاز از بخش 
تولید تا انتقال و توزیــع در وضعیت مطلوبی به 
سر می بریم به نحوی که طبق آخرین برنامه ریزی 
مجموعه شــرکت ملی نفت ایران، در سال جاری 
شــاهد بهره برداری از ۵ سکوی جدید در فازهای 
مختلف پارس جنوبــی و افزایش ظرفیت حدود 
7۰میلیون مترمکعبی تولیــد روزانه گاز غنی از 

مخزن این میدان مشترک هستیم.
در آخرین روزهای اســفندماه ســال ۹7 نیز 
با بهره برداری از دو ســکوی دریایی فاز ۱۳ و دو 
ســکوی دریایی فازهای ۲۲، ۲۳ و ۲4، ظرفیت 
برداشت روزانه گاز ایران از میدان مشترک پارس 
جنوبــی به 66۰ میلیون مترمکعب رســید. این 
ظرفیت باز هم قرار اســت در ســال ۹8 افزایش 
یابد، چرا که پروژه های توسعه ای در فازهای ۱۳، 
۲۲، ۲۳ و ۲4 و همچنیــن فاز ۱4 پارس جنوبی 

در حال انجام است.
ایران، بازار گاز را واگذار می کند؟

 از ســویی دیگر شــبکه انتقال گاز کشور از 
جنوبی ترین نقطه کشــور که مبدا تولید به شمار 
می رود تا شــمالی ترین نقطه کشور و از غرب تا 
مرز و در شرق نیز تا استان سیستان و بلوچستان 
کشــیده شده است و هیچ کشوری همانند ایران 
چنین گســتردگی شبکه ای ندارد. این در حالی 
اســت که متاسفانه با وجود چنین پتانسیل هایی 
سهم صادرات گاز ایران که بزرگترین منبع گازی 
قابل اســتحصال جهان را در اختیار دارد تنها ۲ 
درصد اســت. از طرفی ایران به لحاظ جغرافیایی 
در نقطه ای قرار دارد که به دلیل گســتردگی در 
طول و عرض های جغرافیایی، دسترسی مطلوبی از 
شمال تا جنوب و از شرق تا غرب به نقاط مختلف 
دنیا دارد، اما از این پتانسیل حداقل استفاده را دارد. 
این موضوع زمانی بغرنج می شود که همسایگان 
ایران در حال دور زدن ایران و تصاحب بازارهایی 
هستند که ایران می تواند یکه تاز آن باشد. از طرفی 
قراردادهــای گازی به دلیل طوالنی مدت بودن و 
تاثیر پذیری اندکی که از تحریم ها دارند می توانند 
منبع تامین ارزی جذابی برای کشور به شمار روند.

وزیر نفت وعده داده بود تا پایان دولت دوازدهم 
میــزان صــادرات گاز ایران به رقــم 7۰ میلیارد 
مترمکعب در ســال برســد که سهم ال ان جی از 
این میزان ۱8 میلیارد مترمکعب است. زنگنه در 
برنامه پیشنهادی خود که در سال ۹6 به مجلس 
شورای اسالمی ارائه کرد، روی صادرات نفت تمرکز 
ویژه ای داشت و با اعالم ارقامی در این باره، از راه 

انــدازی پروژه ال ان جی جهــت آغاز صادرات آن 
خبر داده بود.

در برنامه مکتوب وزیر نفت آمده بود: پیش بینی 
می شود که با تاکید بر روابط حسنه با همسایگان 
در پایان دولت دوازدهم، صادرات گاز کشور از ۱۰ 
میلیارد مترمکعب )میزان صادرات ساالنه فعلی گاز 
به ترکیه( به رقمی حدود 4۰ میلیارد مترمکعب 
افزایش یابد. وزیر نفت هدف گذاری صادرات گاز 
به عراق را ۲۰، پاکستان ۱۰، حاشیه خلیج فارس 
۱۰ و جمهوری آذربایجان را ۲ میلیارد مترمکعب 

اعالم کرده بود.
این در حالی اســت که بر اساس آمار موجود، 
میــزان صادرات گاز ایران کمتــر از ۲۰ میلیارد 
مترمکعب در سال است که با توجه به کوتاه بودن 
قراردادهــای صادرات گاز به عراق، امکان کاهش 
همین میزان هم وجود دارد. از ســوی دیگر وزیر 
نفت تعهد داده اســت که تا پایان دولت دوازدهم 

پروژه ایران ال ان جی را به بهره برداری برساند که 
آخرین جزئیات مربوط به این پروژه نشان می دهد، 
طی شش سال گذشته اقدامی برای سامان دادن 
به آن انجام نشده و تأسیسات این پروژه در حال 

خاک خوردن است.
صادرات گاز به عراق، تنها تالش ژنرال

بنا براین گزارش، تنها قرارداد صادراتی گاز که 
در دولت یازدهم منعقد شد صادرات گاز به بصره 
عراق بود که این قرارداد البته در دولت دهم نهایی 
شده بود و با حرکت ُکند دولت یازدهم، سرانجام 
در آبان ۹4 امضا شــد. البته صادرات گاز در قالب 
ال.ان.جی که در کشــتی های اف.ال.ان.جی قرار 
بود انجام شــود نیز بدلیــل نقدهایی که درمورد 
فرمول قیمت گذاری آن مطرح شد، از سوی وزیر 

نفت لغو شد.
نیــاز روزافزون عراق به گاز به دلیل توســعه 
ظرفیت های نیروگاهی این کشور در حال افزایش 
است. نیازی که ایران می تواند مبدا مطمئنی برای 
تامین آن به شمار رود. پس از تثبیت اوضاع سیاسی 
این کشور طی یک دهه گذشته، دولتمردان عراقی 
برای ایجاد و توسعه زیرساخت های عمرانی و انرژی 
خود به دنبال منابــع گازی بودند که با توجه به 
همســایگی با ایران – دومین دارنده ذخایر گازی 
جهان – مذاکرات صادرات گاز به این کشــور در 
دولت نهم آغاز شــد و نخستین قرارداد صادرات 
گاز به بغداد در سال ۹۲ و چند ماه پیش از روی 

کارآمدن دولت یازدهم امضا شد.
طبق این قرارداد خط لوله ای احداث شد که 

ظرفیت صادرات ۳۵ میلیون مترمکعب گاز طبیعی 
در روز را دارد اما هم اکنون کمتر از ظرفیت خود 
گاز صــادر می کند. مذاکراتی که پیشــتر برای 
صادرات گاز به بصره آغاز شــده بود نیز در سال 
۹4 به قرارداد منعقد شــد و ایــران برای تامین 
۲۵ میلیــون مترمکعب گاز در روز متعهد شــد. 
ایــن خط لوله اما با ۲۰ درصد ظرفیت خود فعال 
اســت و روزانه ۵ میلیون مترمکعب گاز به بصره 
می رساند. در مجموع صادرات گاز ایران به عراق 
بیــن ۲۵ تا ۳۰ میلیون متر مکعــب در روز و در 
قالب دو قرارداد بغداد و بصره است. سقف صادرات 
 گاز در ایــن قراردادها، 6۰ میلیــون مترمکعب 

در روز است.
احتمال گردش ترکیه به سوی تزارها

ترکیه نیز به عنوان یکی از کشورهای مهم و 
تاثیرگذار منطقه، تنها یک قرارداد گازی با ایران 
دارد کــه عمر این قرارداد 6 ســال دیگر به پایان 

می رســد. ظرفیت صادرات گاز ایــران به ترکیه 
۱۰ میلیارد متر مکعب در ســال اســت که البته 
این رقم هیچگاه محقق نشــد و همواره بین 7 تا 
۹ میلیــارد متر مکعب در ســال، صادرات گاز به 
ثبت رسیده است. ترکیه به دلیل نزدیکی به اروپا 
یکی از مسیرهای دسترسی به قاره سبز است، اما 
اختالفاتی نظیر تخفیف های درخواستی از سوی 
این کشور و البته موضوع حق ترانزیت، مذاکرات 

را در شرایط سختی قرار داده است.
در دولت یازدهم بود که وزیر انرژی ترکیه از 
تمایل کشورش برای دو برابر کردن واردات گاز از 
ایران سخن گفت  و حتی رجب طیب اردوغان در 
سفری به تهران، این موضوع را با حسن روحانی 
در میان گذاشــت. ترک ها به استناد قیمت گاز 
تحویلی از روســیه و آذربایجان، خواستار تعدیل 
قیمت شــده و به ایران پیشنهاد دادند با تعدیل 
۲۰ درصدی قیمت می توان تجارت گاز با ترکیه 
را به دو برابر افزایش داد. این پیشنهاد با مخالفت 
وزارت نفت همراه شد و در همان زمان، خبرهای 
موثقی درباره جدی شدن افزایش واردات ترکیه 
از روســیه و آذربایجان شــنیده شد که بر شدت 

نگرانی ها افزود.
در همین حال چندی پیش شرکت گازپروم 
روســیه اعالم کرد که عملیات پمپاژ گاز طبیعی 
به اولین بخش دریایی خط لوله ترکیش اســتریم 

را آغاز کرده اســت. این آخرین مرحله تست این 
خط  لوله، قبل از عملیاتی شدن کامل آن در ادامه 

امسال است. 
»سوزاســتریم ترنسپورت«، اوپراتور این خط 
لولــه، اعالم کرد: پر کردن سیســتم خط  لوله با 
گاز طبیعی، یک گام مهم برای آغاز صادرات گاز 
طبیعی به ترکیه و شــمال شرقی اروپا، از طریق 
این سیســتم خط لوله دریایی جدید است. قرار 
است طبق برنامه زمان بندی، اولین محموله گاز 
طبیعی در اواخر ۲۰۱۹ میالدی تحویل داده شود.  
خط لوله تورکیش استریم که توافق آن رسما در 
اکتبر ۲۰۱6 میالدی امضا شد، از دو بخش تشکیل 
می شود که ظرفیت هر کدام از آنها ۱۵/7۵ میلیارد 

متر مکعب است.
 بــه عبارت دیگر ایران یک قدم از بازار گازی 
ترکیه که حدود 6 ســال به پایان آن مانده است، 
دور شــد که خطر جایگزینی ایران در این بازار را 

به همراه دارد. 
پاکستان، فرصتی درآستانه از دست رفتن

به نظر می رسد قرارداد صادرات گاز ایران به 
پاکستان به حال خود رها شد تا قطر برای افزایش 
صادرات ال ان جی به پاکستان قرارداد بلند مدت 
۱۵ ســاله ای را امضا کند و ترکمنستان نیز برای 
رساندن گاز خود به این کشور، توافق محکمی را 
با این کشــور امضا کند. خط لوله تاپی با سرمایه 
گذاری ۱۰ میلیارد دالری که بخش اعظم منابع 
مالی آن را عربستان تامین می کند، در سال ۲۰۲۰ 
میالدی فعال می شــود و پاکستان در ماه مارس 

۲۰۱۹ میالدی عملیات ساخت آن را آغاز می کند.
طبق گفته کارشناســان، پاکستان 7۰ درصد 
انــرژی مورد نیاز خود را وارد می کند که نیمی از 
آن گاز اســت؛ روسیه نیز برای صادرات ال ان جی 
خود به پاکستان قراردادهایی را با این کشور نهایی 
کرده و آمریکا نیز برای صادرات گاز مایع خود به 
بنادر پاکســتان، در حال ورود به بازار این کشور 
است. پاکستانی ها روی بهره گیری از گاز برای تولید 
برق اصرار بیشتری دارند و می دانند  بهره وری گاز 
نســبت به نفت کوره بیشتر است چرا که بازدهی 
تولید برق از گاز ۲۰ درصد بیشتر از سوخت های 

مایع و فسیلی است.
نیــم نگاهی به وضعیت پــروژه صادرات گاز 
ایران به پاکستان نشان می دهد که ایران با وجود 
مرز مشترک با پاکستان از همه رقبای منطقه ای 
خود عقب مانده و بازار بکر این کشــور به رقبای 
ایران رســیده است. حال وزارت نفت درحالی که 
۵ ســال تنها به مذاکره در حد مسئولین شرکتی 
اکتفا کرده هیچ دستاوردی در این زمینه نداشته 
اســت. باید توجه داشت که صادرات گاز به دلیل 
گره خوردن با مسائل سیاسی و امنیتی کشورها 
نیازمند تعامل و مذاکره حداقل در ســطح وزرا و 
پیگیری مجدانه است چرا که عمال امنیت انرژی 
کشور واردکننده به کشور صادرکننده گره خواهد 
خــورد. در صورت عدم پیگیری قرارداد صادراتی 
ایران، باید کشــورمان را شکســت خورده بزرگ 

صادرات گاز به پاکستان نامید.
بازار در انتظار بی تدبیری نمی ماند

سال ها عقب ماندگی در صادرات گاز به عمان 
در حالــی تبدیل به یک موضوع خســته کننده 
شده است که روسیه طی سه سال،مذاکرات خود 
با ترکیه برای افزایش صــادرات گاز را تبدیل به 
قرارداد کرد و در ســال ۲۰۱8 میالدی توانست 
خط لوله هزار کیلومتری خود در بســتر دریای 

سیاه را به افتتاح برساند.
علی حسینی، کارشناس حوزه گاز در گفت وگو 
با مهر با بیان اینکه جزئیات قرارداد ایران با عمان 
نشــان می دهد وزارت نفت بــرای ورود به بازار 
ال ان جی، می تواند روی عمان حساب ویژه ای باز 
کند، گفت: علت این حســاب ویژه این است که 
عمان به دلیل کمبود گاز در واحدهای ال ان جی 
خــود، می تواند با گاز ایــران این واحدها را فعال 
کنــد. در صورت تحقق چنین امری، هم می توان 
بازار صادرات ایران را توســعه داد و هم برای آغاز 
مذاکرات جدی تر با ســایر مشــتریان بالقوه وارد 

مذاکره شد.
به گفته مســئوالن وزارت نفت، ۱۵ درصد از 
گاز ارسالی به عمان با تبدیل شدن به ال ان جی، 
برای بازاریابی و فروش به ایران واگذار خواهد شد 
و مابقی گاز توسط عمان به کشورهای دیگر صادر 
خواهد شد. با این وجود، زمان بسرعت برای ایران 

سپری می شود.

مصـوبه  مغایرت های 
آزاد  مناطق  افزایش 
اساسی قانون  با 

درآمدهای مالیاتی منجر خواهد شد و از این جهت در 
مغایرت با سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی قرار دارد.
در بند )۱( قسمت )د( سیاست های کلی آمایش 
سرزمین، »ایجاد امکانات عادالنه و فرصت های برابر و 
رفع تبعیض ناروا در مناطق کشور« یکی از سیاست های 
آمایش سرزمین معرفی شده است. این در حالی است 
که افزایش بی رویه مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، با لحاظ 
معافیت های گمرکی و مالیاتی موجود در این مناطق، 

منجر به گسترش تبعیض خواهد شد.
توجه بدین مطلب حائز اهمیت اســت که باتوجه 
به معافیت های گمرکی موجود در این مناطق، امکان 
خرید و استفاده از خودروهای خارجی با قیمتی بسیار 
کمتر از نمونه مشابه که در خارج از منطقه وجود دارد، 
فراهم می شود و این امر خود سبب بروز تبعیض ناروا 

در مناطق مختلف کشور می گردد.
مغایرت با اصل 7۵ قانون اساسی گسترش فزاینده 
تعــداد مناطق آزاد و ویژه به دلیــل اعطای معافیت 
گمرکــی و مالیاتی دارای بار مالی بوده و خالف اصل 
هفتاد و پنجم قانون اساسی است. در واقع پیشنهادها 
و اصالحاِت اعمال شده از سوی نمایندگان، به تقلیل 
درآمد عمومی منجر می شود و طریقی برای این کاهش 
درآمد نیز پیش بینی نشــده اســت و از این جهت در 

مغایرت با اصل 7۵ قانون اساسی قرار دارد.
لزوم فنس کشــی، تامین زیرساخت ها و استقرار 
گمرک جمهوری اســالمی ایــران در تمامی مبادی 
مناطق ویژه اقتصادی نیز منجر به تحمیل بار مالی بر 
دولــت می گردد که این امر نیز مغایر اصل فوق الذکر 
اســت. هیئت  وزیران در جلسه  ۹8/۰6/۱۰ تصویب 
کردند: »طرح ایجاد مناطق ویژه اقتصادی در جلســه 
۹8/۰6/۱۰ هیئت وزیران مطرح و مشــروط به الحاق 
متن زیر به طرح یاد شده، با طرح مذکور موافقت شد.

همچنین وزیر امــور اقتصادی و دارایی به عنوان 
نماینده دولت تعیین شــد: تبصره: هزینه مربوط به 
استقرار و ارائه خدمات گمرکی در مناطق ویژه موضوع 
بند 4 مــاده واحده به نرخی که بــه تصویب هیئت 

وزیران می رســد، توسط دبیرخانه شورایعالی مناطق 
آزاد تجــاری- صنعتی و ویژه اقتصادی، از درآمدهای 
مناطــق ویژه اقتصادی اخذ و بــه ردیف درآمدی که 
قوانین بودجه ساالنه تعیین می شود واریز و در حدود 
اعتبارات، به اعتبارات گمرک جمهوری اسالمی ایران 

اضافه خواهد شد.
»هیئت وزیران صرفا درخصوص استقرار و تامین 
نیروی انســانی گمرک منابعی را تعیین نموده لکن 
کاهش درآمدهــای عمومی و ســایر هزینه ها نظیر 
تامین زیرساخت )تا پشت درب مناطق ویژه( تعیین 

تکلیف نشده است.

مغایرت با اصل 57 قانون اساسی
رهبــر معظم انقالب در تاریــخ ۱۳۹6/۰۱/۰۱ 
درخصوص وقوع قاچاق عمــده کاال از مناطق آزاد 
اینطور بیان داشــتند: »به بنده گزارش دادند که از 
فالن بندر- یک بندر مشّخصی- در روز مثاًل سه هزار 
تا پنج هزار کانتینر وارد کشــور می شود. از مجموع 
این سه هزار یا پنج هزار، فقط ۱۵۰ کانتینر بازدید 
می شــود، خب چرا؟ بقّیه بازدید نمی شود و می آید؛ 
وقتــی داخل انبار رفت ، معلوم می شــود که جنس 
قاچاق است که وارد شده است؛ ]آن هم[ از مبادی 

رســمی کشور! حاال آنچه از مرزهای غیررسمی وارد 
می شــود که بحث دیگری اســت؛ یــا از مناطق آزاد 
همین جور؛ باید جلوی این ها گرفته بشود؛ و می توانیم.«

همچنین ایشــان در دیدار جمعی از دانشجویان 
در تاریخ ۱۳۹۵/۰4/۱۲ بیان داشــته اند: »خب شما 
]دانشــجویان[ مناطق آزاد را می بینید، غصه دار هم 
می شــوید، حق هم دارید.« با لحــاظ مطالب فوق و 
اشــارات مقام معّظم رهبری به وقوع قاچاق عمده از 
طریق مناطق آزاد، افزایش تعداد این مناطق با ترتیبات 
کنونی و بــدون اصالح قانون اصلــی، قطعاً مطلوب 
 ایشــان نبوده و در مغایرت با اصل ۵7 قانون اساسی

 نگاشته شده است.
مغایرت با بند )9( اصل 3 قانون اساسی

به موجب بند )۹( اصل ۳ قانون اساسی، دولت 
جمهوری اســالمی ایران مکلف است همه امکانات 
خــود را برای »رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات 
عادالنه بــرای همه، در تمــام زمینه های مادی و 

معنوی« به کار گیرد.
این در حالی است که به موجب مواد ۱۳ و ۱4 
قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی 
)اصالحی ۱۳88/۰۳/۰6(، این مناطق از معافیت های 

گمرکــی و مالیاتی برخوردار هســتند. همچنین به 
 واســطه ایجاد مناطق آزاد، امــکان تردد خودروهای 
لوکس و فروش یا مصرف اقالم خارجی بدون پرداخت 
حقوق ورودی در برخی از محدوده های مرزی ممکن 
خواهــد بود، مزیتی که ســایر مناطق مــرزی از آن 
محروم بوده و به همین علت عطش گسترش مناطق 
 آزاد در مرزهای کشــور افزایش یافته و خواستار رفع 

تبعیض هستند.
از ســوی دیگر همان گونه که پیش تر  اشاره شد، 
افزایش بی رویه این مناطق منجر به کاهش درآمدهای 
گمرکی و مالیاتی می گردد و هزینه هایی را به منظور 
فنس کشی، اســتقرار گمرک و نیروهای انتظامی به 
حاکمیت تحمیل نموده و بــه دلیل انحراف مناطق 
آزاد از اهداف اصلی، ضربات سنگینی را به اقتصاد ملی 
تحمیل می کند. بدین ترتیب به نظر می رسد مصوبه 
مجلس شورای اسالمی درخصوص ایجاد و گسترش 
وســعت مناطــق آزاد بدون در نظــر گرفتن آمایش 
سرزمینی و تقویت اقتصاد ملی در مغایرت با بند )۹( 

اصل ۳ قانون اساسی تدوین شده است.
الزم به ذکر است برخی از استان های مرزی کشور 
فاقد منطقه آزاد بوده و برخی دارای سه منطقه آزاد و 

چندین منطقه ویژه هستند. همچنین در مصوبه اخیر 
مجلس، برخی از مناطق آزاد با وســعت های محدود 
نظیــر پنج هزار هکتار در خارج از مناطق مســکونی 
شهری و روستایی قرار دارند اما برخی از مناطق فعلی 
نظیر ماکو و ارس، به ترتیب با افزایش وسعت ۱۰۰ هزار 
هکتاری و 44 هزار هکتاری در محدوده های مسکونی 
واقع شده اند؛ مناطق آزاد جدید از برخی امتیازات نظیر 
فروش کاالی همراه مسافر، تردد خودرو و... محرومند 
و ۹ منطقه آزاد فعلی از این امتیازات برخوردارند که 
این دوگانگی شــاخص ها در تعیین وسعت مناطق و 
اعطــای معافیت ها نیز منجر به گســترش تبعیض و 

بی عدالتی می شود.
برخی از تشکل های کارگری و همچنین اصناف 
و اتحادیه هــای تولیدی و صادراتی مکررا در نامه های 
رسمی و مصاحبه های مطبوعاتی از بی عدالتی در رقابت 
اقتصادی و برهم زدن تعادل بازار تولید به واسطه ایجاد 
مناطق آزاد گالیه کرده اند؛ به عنوان مثال ۱۳ تشکل 
حوزه تولید و صادرات پوشــاک، تیرماه سال ۹7 در 
نامه ای رسمی به کمیسیون اقتصادی مجلس، برخی 

از امتیازات تبعیض آلود مناطق آزاد را بر شمرده اند.
لذا به نظر می رسد ادامه فعالیت و گسترش مناطق 

آزاد نیازمند اصالح قانون اصلی است به گونه ای که از 
آسیب های آن به اقتصاد ملی کاسته شود و بتوان آنرا 
به تمامی نقاط مرزی کشــور تسری داد؛ اصالحاتی 
نظیــر هدفمنــدی معافیت های تجــاری و مالیاتی، 
هدایت این امتیازات به سمت فعالیت های تولیدی و 
ممنوعیت واردات کاالی نهایی خارجی با اســتفاده از 
هرگونــه معافیت؛ در غیر اینصورت ایجاد مناطق آزاد 
به تبعیض در ارائه امتیازات و امکانات مادی و معنوی 
 دامن خواهد زد مگر آنکه کل کشــور به مناطق آزاد 

تبدیل شوند!
در اصل 48 قانون اساسی آمده: »در بهره  برداری  
از منابع طبیعی  و استفاده  از درآمدهای  ملی  در سطح  
استان ها و توزیع فعالیت های  اقتصادی  میان  استان ها 
و مناطق  مختلف  کشور، باید تبعیض  در کار نباشد، به  
طوری  که  هر منطقه  فراخور نیازها و استعداد رشد خود، 
سرمایه  و امکانات  الزم  در دسترس  داشته  باشد.« مطابق 
مصوبه هیئت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۹۰/۰۹/۲6 به 
شماره ۱86۹۹4/ت 47۲۵7ه     ، سود بازرگانی اقالمی 
که به صورت تجاری از طریق مناطق آزاد به سرزمین 
اصلی وارد می شوند، تا ۱۵ درصد ارزش سیف کاالهای 

مذکور کاهش می یابد.
سازمان های مناطق آزاد غالبا حدود هفت تا ۱۲ 
درصــد ارزش این اقالم تجاری را به عنوان عوارض از 
بازرگان دریافت کــرده و مابقی را به او تخفیف داده 
می شد تا مزیتی به منظور ادامه واردات از طریق مناطق 
آزاد باقی بماند. با ادامه یافتن این روند هیئت وزیران 
در مصوبه مورخ ۱۳۹6/۰۲۰/۱7 به شماره ۱8۲۹۹6/ت 
۵۳۲74ه  مقرر کرد سازمان های مناطق آزاد تنها قادرند 
بــه میزان دو درصد از ارزش کاالی تجاری را تخفیف 

داده و حداقل ۱۳ درصد آن را باید اخذ کنند.
هرچند که درخواســت هایی بــه منظور افزایش 
تخفیف دو درصدی توســط مناطــق آزاد به هیئت 
وزیران ارائه شــده است، لکن تاکنون مصوبه جدیدی 
در این زمنیه ابالغ نشده است. با مشاهده برنامه بودجه 
ساالنه مناطق آزاد که ساالنه به تصویب هیئت محترم 
وزیران می رسد، بخش قابل توجهی از درآمد مناطق 
آزاد از طریــق فروش زمیــن و واردات اقالم تجاری 
)بر اســاس مصوبات فوق( تامین می شود که اکثرا در 
محدوده منطقه آزاد مصرف شود؛ مطابق ماده ۲ قانون 
چگونگی اداره مناطق آزاد، کمک های سازمان )منطقه 
آزاد( جهت عمران و آبادانی سایر نواحی صرفا با تصویب 
هیئت دولت امکان پذیر بوده و هرگونه کمک دیگری 
تصرف غیرقانونی در اموال عمومی محسوب خواهد شد.

لذا با توجه به اینکه سود بازرگانی از منابع عمومی 
دولت محســوب می شــود، ارائه تخفیــف به منظور 
گســترش واردات و رونق برخی از مناطق کشــور  یا 
تخصیص حدود ۱۵ درصد ارزش کاال به منظور توسعه 
این مناطق محدود، منجر به ایجاد تبعیض در توزیع 

درآمدهای ملی در سطح استان ها می گردد.
یکــی از اصلی تریــن علل تمایــل نمایندگان و 
مسئوالن محلی به ایجاد مناطق آزاد نیز افزایش سهم 
استان از میزان واردات و به تبع آن افزایش درآمدهای 
همان منطقه است. لذا محدوده های مرزی و غیرمرزی 
فاقد امتیازات مناطق آزاد، از این درآمد و سایر امتیازات 
و درآمدهای ناشی از فروش زمین، فروش کاالی همراه، 

معافیت مالیاتی و... محروم هستند.
عدم تعیین مناطق آزاد بر مبنای آمایش سرزمینی 
موجب شده هیچ کدام از مناطق آزاد منجر به افزایش 
درآمد دولت و بازگشــت سرمایه ای که دولت در ازای 
معافیت های اقتصادی از دست داده، نگردند و همواره از 
معافیت ها یا عوارض دولتی تغذیه می نمایند. همانگونه 
که پیش تر ذکر شد، برخی از استان های مرزی کشور 
فاقد منطقه آزاد بوده و برخی دارای سه منطقه آزاد و 

چندین منطقه ویژه هستند.
لذا در تنظیم و تصویب این الیحه، »توزیع عادالنه 
فعالیت های اقتصادی میان استان ها و مناطق مختلف 
کشــور« مغفول مانده و در مغایرت با اصل 48 قانون 
اساســی قرار دارد. مغایرت با اصل 8۵ قانون اساسی 
بــا توجه به آنکه ایجاد و تعیین محدوده مناطق ویژه 
از امور تقنینی محســوب می شود، عدم تعیین دقیق 
محدوده مناطق ویژه و واگــذاری آن به دولت مغایر 
اصل 8۵ قانون اساسی است. مغایرت »قانون تجارت« 
با شــرع نظر به مغایرت برخی از مواد قانون تجارت با 
شرع و تاکید مواد ۵ و 7 قانون چگونگی اداره مناطق 
آزاد به پیروی مناطق از قانون تجارت، این مصوبه نیز 
در مغایرت با شــرع قرار دارد؛ )این نکته را چند سال 
پیش نیز شــورای نگهبان بر مصوبه افزایش محدوده 

منطقه آزاد ارس ایراد نموده بود.(
در مقدمه قانون اساسی، در بخش قوه مجریه آمده: 
»... نتیجتاً محصور شــدن در هر نوع نظام دست  و پا 
گیر پیچیده که وصول به این هدف را ُکند یا خدشه دار 
کند از دیدگاه اســالمی نفی خواهد شد. بدین جهت 
نظام بوروکراســی که زائیده و حاصل حاکمیت های 
طاغوتی است به شدت طرد خواهد شد تا نظام اجرایی 
با کارایی بیشتر و سرعت افزون تر در اجرای تعهدات 

اداری به وجود آید.
همان گونه که در قســمت مغایرت با بند ۱ اصل 
۱۱۰ و عدم تطبیق با سیاست های کلی ابالغی  اشاره 
شــد، با ایجاد مناطق آزاد، سازمان جدیدی با عنوان 
ســازمان منطقه آزاد تجاری-صنعتی با ســاختار و 
تشکیالتی جدید و مجزا در محدوده هر منطقه شکل 
می گیرد که متناسب با اقدامات و مسئولیت های موازی 
تمامی دستگاه های حاضر در منطقه، نیازمند تشکیل 

ستاد و صف است.
تجربه سایر مناطق آزاد نیز نشان می دهد تداخل 
در وظایف و اختیارات دستگاه های مستقر در محدوده 
مناطق آزاد یکی از مشکالت اصلی است که ماده 6۵ 
قانــون احکام دائمی مبنی بر اعطــای باالترین مقام 
اجرایی به مدیرعامل ســازمان منطقه آزاد نتوانسته 
آنرا مرتفع ســازد؛ چرا که برخی از اســناد باالدستی 
و ســایر وظایف حاکمیتی و قانونی، سازمان مناطق 
آزاد را به رســمیت نشــناخته و وظایفــی را متوجه 
دستگاه های تخصصی ملی یا استانی نموده است. لذا 
ایجاد مناطق آزاد با ســاختار جدید و بروز تداخل در 
اختیارات و وظایف با سایر نهادهای مستقر، در مغایرت 
 با اصل کارایــی و افزون تر تعهدات اداری قوه مجریه 

قرار دارد. 

ماجرای انتقال نفت خام گوره به جاسک

نبض ُکند گاز ایران در بازارهای صادراتی


