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نقش جاسک در افق آینده ایران با تکیه بر انرژي

داود کیاني*، موسسه مطالعات بین المللی انرژي   

جمهـوري اسـالمي ایران کشـوری اسـت کـه از منابع عظیم نفـت و گاز برخوردار اسـت، به طوری که 
ایـن کشـور یکـی از بزرگ تریـن دارنـدگان ذخایـر نفت خـام و گاز طبیعـی جهـان به شـمار مـی رود. 
ایـران 10 درصـد نفت خـام و 17 درصـد گاز جهـان را داراسـت. ایـران بـراي صـادرات محصـوالت 
انـرژي و مشـتقات نفتـي از بندرهـا و جزایـر خـاص ماننـد جزیره خـارک به عنـوان پایانـه ی صادراتي 
برخـوردار اسـت. یکـي از نقـاط کلیـدي و حسـاس در ایـن مـورد بنـدر جاسـك اسـت کـه تاکنـون 
بـدون اسـتفاده مانـده اسـت. بنـدر جاسـك در کنـار سـواحل عمـان )مکـران( و اقیانـوس هنـد واقـع 
 شـده اسـت. ایـن بنـدر داراي ظرفیـت فـراوان ازجملـه تبدیـل شـدن بـه هـاب انـرژي اسـت. کارهاي 
زیربنایـي هم اکنـون در حـال انجـام اسـت و نیـاز شـدید بـه سـرمایه گذاری خارجـي دارد. از این بندر 
می تـوان به عنـوان پایانـه ی انـرژي، محصـوالت صنایـع نفـت و گاز، پتروشـیمي، ال ان جـي و غیـره 
جهـت صـادرات بـه خـارج کشـور اسـتفاده نمـود. هرچنـد جاسـك به عنـوان یـك گنـج حیاتـي در 
سـواحل عمـان مـورد غفلـت قرارگرفته و سـالیان طوالني هیچ گونه اسـتفاده ای از آن نگردیده اسـت؛ 
امـا می تـوان بـا برنامه ریـزی صحیح از این بندر سـود مطلـوب جسـت. در جمع بندی نهایـي، این بندر 
اکنـون به عنـوان پایانـه دوم انـرژي در حـال طراحي اسـت کـه با طراحي و سـاخت آن به عنـوان پایانه 
دوم اسـتراتژیك کشـور زمینـه ي صـدور نفـت و گاز و محصـوالت پتروشـیمي  ایـران به کشـورهاي 
حـوزه اقیانـوس هنـد انجـام مي پذیـرد. همچنیـن طـرح منطقـه آزاد اقتصـادي و منطقه ویـژه انرژي در 
جاسـك زمینـه ي اشـتغال را در ایـن منطقـه محـروم فراهـم مـي آورد و پیامـد آن، توسـعه اقتصـادي و 
اجتماعـي منطقـه، افزایـش امنیـت کشـور و رضایـت سـاکنان محلـي اسـت کـه در نهایـت منجـر بـه 
توسـعه ي اقتصـادي و سیاسـي و شـکوفایي کشـور می شـود. مقاله حاضر بـا روش تحقیـق، توصیف و 

تجزیـه  و تحلیـل بـه توانایی هـای ذاتـي ایـن بنـدر بـا تکیـه  بر انـرژي )نفـت و گاز( می پـردازد. 

 ایـران کشـوری اسـت کـه از منابع عظیم نفـت و گاز برخوردار اسـت و 
اخیـراً بـا اکتشـافات جدیـد با داشـتن حـدود 2 میلیارد بشـکه نفـت قابل 
اسـتحصال و همچنیـن 37 تریلیـون فـوت مکعـب گاز قابـل اسـتحصال، 
انـرژی جهـان اسـت]1[.  یکـی از عمده تریـن کشـورهای تأمین کننـده 
ایـران به عنـوان مهم تریـن کشـور حـوزه خلیج فـارس و به عنـوان یکـی 
انـرژی منطقـه شـناخته  بازیگـران اصلـی و کلیـدی در وقایـع مهـم  از 
می شـود. بنابرایـن می تـوان چنیـن اسـتدالل نمـود کـه ایـران عالوه بـر 
در  منحصربه فـردی  قابلیت هـای  و  ارزش  دارای  ژئوپلیتیکـی  اعتبـار 
ژئواکونومـی نیـز می باشـد. کشـور ایـران همـواره جایـگاه ممتـازی در 
خاورمیانه داشـته اسـت]2[. ایـران براي  انرژي خـود در مناطق دریایي و 
بندرهـا به خصـوص در  بنـدر جاسـك در حـال سـرمایه گذاری خارجي 
و داخلـي و احیـاي ظرفیـت ایـن مناطـق جهـت امـور صـادرات انـرژي 
اسـت. امـروزه بندرهـا از اهمیـت خاصـي در دنیـا برخوردار می باشـند و 
از بندرهـا به نحـو مطلـوب و بهینـه اسـتفاده اقتصـادي می نماینـد. بنـدر 
جاسـك یـك بنـدر مهـم و اسـتراتژیك در قلمـرو ایـران و در سـواحل 
دریـاي عمـان قرارگرفته اسـت )شـکل-1(، هرچنـد تاکنـون از این بندر 

اسـتفاده  مطلـوب نشـده و یـك گنـج پنهـان اسـت، امـا می تـوان دوباره 
آن را احیـا نمـود. از طرح هـای مهـم براي اسـتفاده  بهینه از جاسـك این 
اسـت کـه به عنـوان پایانـه دوم صـادرات انـرژي ایـران مطـرح گردیـده 

است.
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1-صنعت نفت
صنعـت نفـت به عنـوان پیشـران اقتصـاد کشـور دارای جایـگاه ویـژه ای 
اسـت کـه داشـتن نقـش اساسـی در تحقـق اهـداف کالن اقتصـاد ملـی 
پیشـبرد  ملـی،  اقتصـاد  محرکـه  موتـور  سـاله،   20 چشـم انداز  افـق  در 
دیپلماسـی اقتصـادی جمهـوری اسـالمی ایـران و تضمیـن امنیـت ملـی 
کشـور از طریـق توسـعه همکاری هـا و تعامـالت منطقـه ای و بین المللـی 
از آن جملـه اسـت. در فراینـد حرکـت بـه سـمت تعالـی در صنعت نفت 
اقدامـات زیـادی در قالـب برنامه هـای راهبـردی، بلندمـدت و میان مدت 
تدویـن  شـده اسـت کـه در هـر یـك به نوعـی برای طی شـدن این مسـیر 
تعریـف گردیـده  و سـرفصل های مشـخصی  مباحـث  نفـت  در حـوزه 

است:
1- چشم انداز جمهوری اسالمی ایران در افق 1404 هجری شمسی

2- سیاست های کلی ابالغی مقام معظم رهبری در بخش نفت و گاز
3- چشم انداز صنعت نفت و گاز ایران در افق 1404

4-اهداف کلی توسعه بخش نفت و گاز در برنامه ششم توسعه
5- سیاست های وزارت نفت در جهت تحقق اهداف سند چشم انداز

مهم تریـن نقـش صنعـت نفت پـس از تأمین نیـاز مصرف داخل کشـور، 
صـادرات نفـت، گاز و فرآورده هـای مرتبط و کسـب درآمدهای ارزی 
و تسـریع در رونـد توسـعه اقتصـادی کشـور اسـت. لـذا توسـعه صنایـع 
وابسـته بـه صنعـت نفـت و گاز از اهمیـت زیـادی در توسـعه اقتصـادی 
کشـور و بـه دنبـال آن افزایـش سـطح رفـاه اجتماعـی، امنیـت داخلـی و 

کسـب اعتبـار و اهمیـت بین المللـی کشـور برخـوردار اسـت.
 

2-ژئوپلیتیک انرژی
زندگـی  ادامـه  دارد،  فوق العـاده ای  اهمیـت  بشـر  زندگـی  در  انـرژی 
بدون انرژی بسـیار مشـکل اسـت. مسـئله دسترسـی و تأمین انرژی برای 
نیازمنـدان آن و نیـز امنیت مسـیرهای انتقـال انرژی بـرای تولیدکنندگان 
و مصرف کننـدگان فوق العـاده اهمیـت دارد. بـه لحاظ ارتبـاط تنگاتنگ 
انـرژی بـا زندگـی روزمـره مـردم و جوامـع و نیـز حیـات کشـورها و 
را  تولیدکننـده  دولت هـای  و  متقاضـی  دولت هـای  کـه  دولت هاسـت 
نسـبت بـه ایـن مسـأله حسـاس و مراقـب نمـوده اسـت. از ایـن رو، انرژی 
و  پیداکـرده  تعیین کننـده ای  نقـش  بین المللـی  و  ملـی  در سیاسـت های 
الگوهایـی از رقابت، همکاری، کشـمکش، تجاوز، تعامـل، همگرایی و 
واگرایـی را در عرصـه بین الملل و روابط بین کشـورها و دولت ها شـکل 
داده اسـت. انرژی هـای فسـیلی به ویـژه نفـت و گاز از آن حیـث کـه در 
بیـالن انـرژی جهان سـهم باالیی دارند، جایـگاه ویژه ای را در مناسـبات 
بین المللـی پیداکرده انـد و سیاسـت بین المللـی را نیـز تحت الشـعاع قـرار 
داده انـد] 3 [. در ایـن میـان می تـوان بـه سـه مشـخصه مهـم ایـران اشـاره 

کرد:
1- موقعیت ممتاز و استثنایی ایران به لحاظ تأمین امنیت انرژی جهان.

2- قـرار گرفتـن کشـور در مرکـز بیضـی انـرژی )ایـن بیضـی شـامل 71 
درصـد منابـع نفـت و 41 درصـد ذخایـر گاز جهان اسـت(.

3- قـرار گرفتـن کشـور ایـران در محـل تالقی سـه قـاره آسـیا، آفریقا و 
اروپا.

ایـران بـا موقعیـت جغرافیایـی و ژئوپلیتیکـی ویـژه ای کـه بـرای منطقـه 
ترانزیتـی  کشـور  یـك  دارد،  مرکـزی  آسـیای  خشـکی  در  محصـور 
مطلـوب اسـت. همچنیـن ایـران از طریـق سـوآپ نفـت می توانـد نفـت 
همسـایه ها را در خـزر تحویـل گرفتـه، در داخل مصرف نمـوده و معادل 

آن نفـت را در خلیج فـارس بـراي همسـایگان بـه فـروش رسـاند]4[.
موقعیـت خـاص ژئوپلیتیکـی ایران به گونه ای اسـت که با عبـور لوله های 
نفـت و گاز از خـاک ایـران، منجـر بـه گسـترده شـدن همکاری هـای 
ژئواکونومیـك ایـن کشـور بـا جمهوری هـای آسـیای مرکـزی و قفقـاز 
می گـردد کـه همکاری هـای بخـش انـرژی، همکاری های اقتصـادی را 
بـه دنبـال داشـته و نهایتاً منجـر به یکپارچگـی ژئوپلیتیکی ایـران با حوزه 
خـزر خواهـد شـد. همچنیـن تأکیـد بـر همکاری هـای انـرژی، اقتصادی 
و هماهنگی هـای وسـیع سیاسـی می توانـد زمینه سـاز اعتمادسـازی های 
عمیـق در منطقـه گـردد]5[. جفـری کمـپ، بـا تأثیـر گرفتـن از نظریـه 
» هارترنـد« مکی نـدر از بیضـی انـرژی جهانی یـا هارترنـد ژئوپلیتیك یاد 
می کنـد]6[. او این بیضـي را یکی از مهم ترین موقعیت های اسـتراتژیك 
دوران کنونـی می دانـد و ایـران در مرکـز ایـن بیضی اسـتراتژیك انرژی 

قـرار دارد .
سـرزمین  شـامل  ژئوپلیتیکـی  منطقـه ای  انـرژی،  اسـتراتژیك  بیضـی 
ایـران و کل خلیج فـارس در مرکـز؛ شیخ نشـین های عربـی در جنـوب؛ 
بخش هایـی از عـراق، ترکیـه، ارمنسـتان، آذربایجـان و گرجسـتان در 
غـرب و شـمال غربـی؛ مجموعـه دریـای خـزر و بخش هایـی از جنـوب 
روسـیه و قسـمت هایی از سـرزمین قزاقسـتان در شـمال و بخش هایـی از 
ازبکسـتان در شـمال شـرق آن تعریف شـده اسـت. بیش از هفتاد درصد 
از ذخایـر اثبات شـده نفـت و بیـش از چهـل درصد از ذخایـر گاز طبیعی 
جهـان در ایـن منطقـه قـرار دارد. قُطـر بـزرگ ایـن منطقـه بیضی شـکل، 
امتـداد همـان محـوری اسـت کـه دریای خـزر را بـه خلیج فـارس متّصل 
اقتصـاد  برآوردهـا،  طبـق  اسـت.  واقـع  ایـران  در سـرزمین  و  می سـازد 
جهانـی تـا آینـده قابـل پیش بینی همچنـان به انـرژی نفت وابسـته خواهد 
مانـد. طبـق نظریـه آژانس بین المللـی، میزان مصرف نفت جهان در سـال 
2015 روزانـه معـادل 92 میلیون بشـکه بوده که در سـال 2040 به 103/5 
میلیـون بشـکه نفـت افزایـش خواهـد یافـت]7 [. ایـران به عنـوان یکی از 
مهم تریـن تولیدکننـدگان انـرژی جهان در سـطوح امنیـت جهانی انرژی 

نقـش تعیین کننـده ای را بـر عهـده دارد.

3-ژئوپلیتیک جاسک 
ــار  ــه در کن ــت ک ــران اس ــم ای ــای مه ــي از بندره ــك یک ــدر جاس بن
ســواحل عمــان واقع شــده اســت. مهم تریــن ویژگــی بنــدر جاســك ایــن 
ــدب  ــز، باب المن ــی هرم ــم بین الملل ــه مه ــه تنگ ــط س ــه در وس ــت ک اس
دنیــا در آن  تجــارت  دارد کــه حــدود یك ســوم  قــرار  مــاالگا  و 
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ــارس و  ــك در خلیج ف ــدر جاس ــژه بن ــت وی ــرد. موقعی ــورت می گی ص
ــای آزاد  ــه آب ه ــتن ب ــور و راه داش ــی کش ــای آب ــاورت مرزه در مج
ــا  بین المللــی و اقیانــوس هنــد به عنــوان بهتریــن مزیــت ایجــاب نمــود ت
به عنــوان یــك منطقــه آزاد اقتصــادي مطــرح شــود. جاســك همچنیــن 
به عنــوان منطقــه ویــژه انــرژي شناخته شــده اســت. به طــور خالصــه 
ــه آزاد  ــك منطق ــه ی ــراي تبدیل شــدن ب ــر ب ــاي زی جاســك داراي مزای

ــد از: ــه عبارت ان ــت ک ــي اس تجاري-صنعت
1-هم جواری و راه یابی به آب های آزاد و منطقه خلیج فارس.

2-هم جواری با مسیرهاي تجارت دریایي در خلیج فارس و عمان.
3-هم مرزی با کشورهاي آسیاي میانه.

3-1- جاسک منطقه ویژه انرژي
در دنیـا مناطـق ویـژه اقتصـادی مختلفـی بـا توجـه بـه نـوع فعالیـت آنهـا 
توسـعه صنعتـی  اهـداف  و  سیاسـت گذاری  اولویـت  ماننـد  عواملـی  و 
منطقـه  بازارهـای  و  داخلـی  نیازهـای  و  آنهـا  نسـبی  مزیـت  کشـورها، 

ند. شـکل گرفته ا
بررسـی ها و امکان سـنجی ها نشـان می دهـد کـه می تـوان در خصـوص 
فعالیت هـای مرتبـط بـا صـدور نفـت، گاز، پاالیـش و سـاخت صنایـع 
مربـوط بـه پتروشـیمي در بنـدر جاسـك سـرمایه گذاری نمـود. بـر ایـن 
بررسـی تجربیـات  نظـری مطـرح  شـده و  مبانـی  بـه  بـا توجـه  اسـاس، 
کشـورهای مختلـف در زمینـه ایجـاد منطقـه ویـژه اقتصـادی انـرژي و 
تجربـه مشـابه منطقـه ویـژه اقتصـادی انـرژی در بنـدر ماهشـهر و منطقـه 
عسـلویه در پـارس جنوبـي، از تشـکیل منطقـه ویـژه نفـت و گاز انتظـار 
مـی رود کـه با تسـهیل شـرایط سـرمایه گذاری در بندر جاسـك، جذب 
سـرمایه های داخلـی و خارجـی در ایـن منطقـه افزایـش یافتـه، بـا ایجـاد 
صنایـع وابسـته بـه نفـت و گاز، پتروشـیمی و صـدور این مـواد، راه برای 
رسـیدن بـه اهـداف چشـم انداز کالن شـرکت ملـي نفـت و نیـز اهـداف 

تدوین شـده در اسـناد چشـم انداز همـوار گـردد.
کـه  می شـود  باعـث  جاسـك  بنـدر  در  انـرژي  ویـژه  منطقـه  تشـکیل 
جـذب سـرمایه گذاری های خارجـی و داخلـی در ایـن حـوزه در رابطـه 
بـا سـاخت مخـازن نفتـي، اسـکله، صنایـع پتروشـیمي، پاالیشـگاه نفـت، 
منطقـه  ایـن  در  بسـیاري ظرفیت هـای ممکـن دیگـر  و  پاالیشـگاه گاز 
بنـدر  بـه مـوارد ذکرشـده،  بـا توجـه  یابـد.  افزایـش  به طـور چشـم گیر 
جاسـك به دلیـل بـه ژئوپلیتیـك خـاص خـود می توانـد سـهم به سـزایي 
در توسـعه اقتصـادي ایـران داشـته باشـد. طـرح جامـع توسـعه جاسـك 
نتایـج بسـیار مطلوبـی را به همـراه خواهد داشـت کـه از آنجملـه می توان 
بـه ایـن موارد اشـاره کـرد: انتقـال گاز طبیعـی از خط هفتم سراسـری به 
جاسـك، انتقـال نفـت مناطـق نفت خیـز جنـوب از گـوره بـه جاسـك، 
انتقـال اتـان از عسـلویه بـه جاسـك برای مصـرف ایـن منطقـه، ترانزیت 
گاز طبیعـی کشـورهای آسـیای میانـه از طریـق خـط لولـه سـرخس بـه 
جاسـك، ترانزیـت نفت خام کشـورهای آسـیای میانـه و قفقـاز از طریق 
گاز  صـادرات  نفت خـام،  صادراتـی  پایانـه  ایجـاد  جاسـك،  بـه  نـکا 

طبیعـی از جاسـك بـه عمان، سـاخت پاالیشـگاه ال ان جـي، محصوالت 
پتروشـیمي، احـداث پاالیشـگاه نفـت و مخـازن اسـتراتژیك.

3-2- مزیت های جاسک به عنوان منطقه ویژه انرژي
دنیـا  روز  فنـاوری  و  خارجـی  سـرمایه های  از  اسـتفاده  امـکان  الـف( 

گاز. و  نفـت  پاالیـش  و  تولیـد  میـزان  افزایـش  به منظـور 
ب( تسـهیل در قوانیـن و سـازوکارهای گمرکـی صـادرات و واردات، 

به منظـور افزایـش سـهم صـادرات نفـت و گاز و فرآورده هـای نفتـی.
طریـق  از  گاز،  و  نفـت  بخـش  در  ارزش افـزوده  حداکثرسـازی  ج( 
دسترسـی مطلـوب بـه منابع نفـت و گاز از یك سـو و نزدیکی بـه بندرها 

نفتـی. نفـت و گاز و فرآورده هـای  و اسـکله های صـادرات 
د( ایجـاد اشـتغال و فرصت های شـغلی بـرای نیروهای انسـانی متخصص 

و تحصیل کـرده جویـای کار در داخل کشـور.
در  اقتصـادی کشـور  و  سیاسـی  و  امنیتـی  نفـوذ  و  قـدرت  افزایـش  ه( 

منطقـه ای. و  بین المللـی  معـادالت 
و( اسـتقرار در دریـاي عمـان و راه یابـی بـه آب هـای آزاد و دسترسـی 
بین الملـل و درنتیجـه، مزیـت اسـتقرار  بـه مسـیرهای دریایـی تجـارت 

بـه کشـتی ها )بانکرینـگ(. ارائـه سـوخت  بـه  فعالیت هـای مربـوط 
ز( قـرار گرفتـن در نزدیکـی مسـیر حرکـت بین المللـی کشـتی ها و عمق 

مناسـب آب بـرای پهلوگیـری نفتکش هـا دربندر.
و  عمـان  کشـورهای  ویـژه  و  آزاد  مناطـق  و  بازارهـا  بـه  نزدیکـی  ح( 

هنـد. و  چیـن  کشـورهاي 
بـا قابلیـت پهلوگیـری و بارگیـری  ط( سـاخت و ایجـاد اسـکله نفتـی 

جاسـك. در  نفتکش هـا 
ی( ظرفیت و ساخت تأسیسات تولید NGL در بندر جاسك.

ک( هـاب انـرژي بـراي صـدور انـواع فرآورده هـای حاصـل از نفـت و 
گاز و پتروشـیمي.

ل( بـه علـت موقعیـت ژئوپلیتیـك خـود جهـت تنوع بخشـی پایانه هـای 
صادراتـي در خـارج از خلیج فـارس و مخـازن ذخیره سـازی نفت خـام 
کشـور در مواجـه بـا بحران هـای احتمالـي می توانـد پایانـه دوم انـرژي 

باشد.

3-3- کارکردهاي بندر جاسک
3-3-1- خط لوله نفت گوره)مناطق نفت خیز جنوب( به جاسک

 یکـي از طرح هـای مهـم دولـت یازدهـم، انتقـال نفت خـام از "گـوره" 
)تلمبه خانـه پمپـاژ مناطـق نفت خیـز جنـوب در نزدیکـي بنـدر گنـاوه( به 
بنـدر جاسـك اسـت کـه از دسـتاوردهای طـرح جامـع منطقـه ی انـرژی 
جاسـك به شـمار مـی رود. هزینـه چنیـن طرح هایی  بسـیار باالسـت زیرا 
نیازمنـد خطـوط لولـه، ایسـتگاه های پمپـاژ و مسـائل زیسـت محیطی و 
بحـث عبـور لولـه از زمیـن و دیگـر مسـائل متفرقه اسـت. بر این اسـاس، 
طراحـی یـك خـط لوله بـه طول تقریبی یـك هزار و  صـد کیلومتر برای 
انتقـال نفت خـام از منطقـه گـوره در جنـوب ایـران به بندر جاسـك قرار 
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اسـت در آینـده نزدیـك انجـام گیـرد و نفـت ایـران از طریـق  ایـن خط 
لولـه بـه بنـدر جاسـك منتقـل و سـپس توسـط نفت کـش صـادر شـود. 
ایـن بنـدر به عنـوان پایانـه ی دوم صادراتي کشـور در مـدار عملیات قرار 

خواهـد گرفت.

3-3-2- خط لوله نفت  نکا )شمال( به جاسک
انجـام مطالعـات خـط لولـه انتقـال نفـت از بندر  نکا در شـمال کشـور به 
بنـدر جاسـك بـا ظرفیـت روزانـه یك میلیـون بشـکه در روز در دسـتور 
کار قـرار دارد. بـا اجـراي این خط لولـه، ایران برقرارکننـده ارتباط نفتي 
بیـن دریـاي خـزر و دریـاي عمـان خواهد شـد. ایـن خط لولـه یك خط 
لولـه انتقـال و ترانزیـت نفت اسـت کـه نقـش  بین المللي در جهـان بازي 
می کنـد. ایـن خـط لوله از بُعـد توجیه اقتصـادي اگر از نفت کشـورهاي 
حـوزه خـزر اسـتفاده شـود، توجیـه دارد]8[. سـاخت چنین خـط لوله ای 
می توانـد بخشـی از نفت خـام تولیـدی کشـورهای روسـیه، آذربایجـان، 

قزاقسـتان و ترکمنسـتان را از دریـاي خـزر به جاسـك انتقـال دهد.

3-3-3-  خط لوله گازي  سرخس-جاسک
هـدف از سـاخت ایـن خط لولـه، ترانزیت گاز کشـورهای آسـیای میانه 
بـه خلیج فـارس اسـت. پیش بینـی می شـود ظرفیـت ایـن خـط لولـه 30 تا 
50 میلیـون مترمکعـب معـادل 1/5 فـاز پارس جنوبـي باشـد. در سـوآپ 
گاز، ایـران می توانـد بخـش یا همه گاز تحویلي در شـمال را به مصارف 
داخلـي برسـاند و معـادل آن بـا همـان کیفیـت، گاز در بنـدر جاسـك 
تحـول دهـد. ایـران قصـد دارد بـا خـط ترانزیتـی سـرخس بـه جاسـك، 
گاز کشـورهاي ترکمنسـتان، قزاقسـتان و ازبکسـتان را به جاسك منتقل 

کـرده و به سـایر مشـتریان ایـن کشـورها تحویل دهـد ]9[.

3-3-4- جاسک هاب انرژي منطقه
ایـران در منطقـه جاسـك می توانـد بـه  هـاب انـرژی منطقه تبدیل شـود، 
یعنـی هـم نیازهـای انـرژی خـود را تأمیـن کنـد و هـم از طریـق شـبکه 
و خطـوط انتقـال گسـترده ای کـه بـا کشـورهای همسـایه دارد، نیازهـای 
همسـایگان خـود را مرتفـع نمایـد. به این ترتیـب ایـران بـه محلـی بـرای 
تبـادل انـرژی بین کشـورهای اطـراف خود تبدیل می شـود. تبدیل شـدن 
آخریـن  عرضـه  می توانـد  منطقـه  انـرژی  به هـاب  جاسـك  در  ایـران 
دسـتاوردهای تولیدکننـدگان داخلـی و خارجـی در حـوزه انرژی هـای 
نفـت، گاز، پتروشـیمی، آب، بـرق و انرژی هـای نـو و تبـادل اطالعـات 
سـازندگان  تولیدکننـدگان،  بیـن  ارتباطـات  برقـراری  ظرفیت هـا،  و 
تجهیـزات و مصرف کننـدگان ایـن تجهیـزات را فراهـم کنـد. قوانیـن 
نیـز  تسـهیل کننده مناطـق آزاد و پاییـن بـودن بوروکراسـی های اداری 
موجـب گسـترش مبـادالت با شـرکت های نفتـی خواهد شـد. هم اکنون 
بسـیاری از کشـورهای منطقـه ازجملـه آذربایجـان، ترکیـه و عربسـتان 
به شـدت بـه دنبـال آن هسـتند بـا اسـتفاده از ظرفیت هایـی کـه دارنـد بـه  
اقتصـادي  بـاالي  تبدیـل شـوند. ریسـك های  منطقـه  در  انـرژی  هـاب 

و سیاسـي ایـران نسـبت بـه کشـورهاي فـوق، عـدم تعامـل و فشـارهاي 
تحریـم  بین المللـی، ایـران را نسـبت بـه ایـن کشـورها و مزیت نسـبي در 
انـزوا قـرار داده اسـت که بـا شـروع دوران جدید کنوني پسـاتحریم باید 
منتظـر شـکوفایي  اقتصـاد کشـور باشـیم و جایـگاه انـرژي ایـران را در 
منطقـه و جهـان  از نو بازسـازي نماییم. بازارهاي گذشـته و ازدسـت رفته 
را بازیابیـم و زمینه هـای تبدیل شـدن بـه  هـاب بـزرگ انـرژی در منطقـه 

جاسـك را فراهـم کنیـم.

3-3-5- پایانه دوم صادراتي انرژي )بندر جاسک(
گاز و نفـت نقـش مهمـي در دنیـاي امـروز دارنـد، روزانـه حـدود 90 
میلیـون بشـکه نفـت در ایـن دنیـای هیدروکربـوری تولیـد می گـردد که 
بیـش از 90 درصـد از این مقـدار از طریق کشـتی های نفت کش جابه جا 
می شـود. حمـل انـرژي یکـي از اصـول مهم تجارت اسـت. بـراي حمل 
انـرژي نیـاز بـه پایانه های مجهـز به علم و فنـاوری روز است.کشـتی های 
در  نفت خـام  بارگیـری  بـرای  نفـت،  انتقـال  و  حمـل  ویـژه  غول پیکـر 
پایانه هـای ویـژه ای کـه بـا اسـکله ها، دسـتگاه ها و ابزارهـای مخصوصی 
تجهیـز شـده اند، پهلوگرفتـه و پـس از بارگیـری، نفت خـام را بـه مبـادی 
مصـرف انتقـال می دهنـد. جزیـره خـارک اولین پایانـه صادراتـي انرژي 
ایـران اسـت کـه نفت ایـران از مناطـق جنـوب و تلمبه خانه گوره توسـط 
لولـه و زیردریـا بـه این جزیره منتقل و سـپس، توسـط دو اسـکله آذرپاد 
و تـي توسـط نفت کش هـا حمـل و صـادر می شـود. خـارک پایانـه اول 
ایـران در خلیج فـارس اسـت. بنـدر جاسـك می توانـد پایانـه دوم انـرژي 
ایـران در دریـاي عمـان باشـد و ایـن فرصـت را بـه ایـران می دهـد کـه 
هم زمـان در دو نقطـه، صادرات انرژي داشـته باشـد. ایجـاد منطقه انرژي 
جاسـك یکـی از برنامه هـای مهـم دولـت یازدهم بـرای سـواحل مکران 
اسـت و دولـت مصمم اسـت پایانه دوم صـادرات نفت و گاز کشـور در 
بنـدر جاسـك را ایجـاد نماید. اسـتفاده از دریـا و ظرفیت هـای اقتصادی 
دریایی از ضروریات توسـعه سـواحل مکران اسـت و این مسـئله با ایجاد 
مراکـز صنعتـی جدیـد در ایـن منطقـه همـراه خواهد بـود. سـاخت پایانه 
جاسـك بـرای کوتـاه کـردن مسـیر تـردد کشـتی های نفت کـش حامـل 
نفـت ایـران می توانـد یـك اسـتراتژي مفیـد باشـد. از نظـر جغرافیایـی، 
منطقـه جاسـك بسـیار حائـز اهمیـت اسـت، چراکـه تمامـی کشـتی ها 
به ویـژه کشـتی های نفت کـش کـه بـه ایـن منطقـه وارد می شـوند، دیگر 
نیـازی بـرای ورود بـه خلیج فـارس ندارند و ضمن کوتاه تر شـدن مسـیر، 
می تواننـد بـا خیـال آسـوده، از مخـازن نفت خـام و سـایر فرآورده هـا از 
پایانـه صادراتي جدید جاسـك نیازهـای عملیاتي خـود را مرتفع نمایند.

3-3-6- صنایع پتروشیمي در جاسک
ــیمي  ــت پتروش ــوان صنع ــك می ت ــدر جاس ــه بن ــران ب ــال گاز ای ــا انتق ب
را در ایــن منطقــه پایه گــذاری نمــود. در برنامــه توســعه وزارت نفــت، 
ایــران بایــد صاحــب چهــار قطــب پتروشــیمی در ســواحل جنوبــی 
باشــد. قطــب اول بنــدر امــام و قطــب دوم در عســلویه ایجادشــده، قطــب 
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ســوم توســط شــرکت ملــی پتروشــیمی در چابهــار و قطــب چهــارم در 
جاســك ایجــاد خواهــد شــد. خــوراک اصلــي پتروشــیمي، گاز اســت 
کــه بــا ورود گاز بــه جاســك ســاخت مجتمع هــای پتروشــیمي بــا 
ــورد  ــد م ــراوان می توان ــود آب ف ــك و وج ــواحل جاس ــه س ــه ب توج
ــیمي  ــاخت پتروش ــراي س ــك ب ــت جاس ــرد. مزی ــرار گی ــرداری ق بهره ب
فوق العــاده اســت. بنــدر جاســك بــه دلیــل نزدیکــی بــه آب هــای آزاد 
و ســواحل طوالنــي، نزدیکــی بــه بــازار مصــرف کــه کشــورهای چیــن 
و هنــد بارزتریــن آنهــا بــه شــمار می رونــد، یــك مزیــت منحصربه فــرد 
ــد  ــا مناطــق خــاص پتروشــیمي مانن ــدر جاســك در مقایســه ب اســت. بن
ــه بازارهــای هــدف  ــر ب ــدر عســلویه حــدود هــزار کیلومت ماهشــهر و بن
ماننــد، هنــد و چیــن نزدیك تــر بــوده کــه خــود ســبب کاهــش هزینــه 
اســت. الزم بــه ذکــر اســت کشــور هنــد یکــي از واردکننــدگان عمــده 
ــوان  ــك می ت ــیمي جاس ــاخت پتروش ــا س ــه ب ــت ک ــول اوره اس محص
ــن کاهــش  ــه کشــور نمــود. همچنی ــراوان وارد خزان ســود اقتصــادي  ف
فاصلــه ترانزیــت و حمل ونقــل محصــوالت پتروشــیمي نســبت بــه 
ــه  ــه خــوراک خــط لول رقبایــي همچــون قطــر و عربســتان، دسترســي ب
ــن،  ــوب زمی ــیب خ ــا، ش ــطح دری ــاع از س ــری گاز، ارتف ــم سراس هفت
ــي و  ــل دریای ــه حمل ونق ــي ب ــازی، دسترس ــن آماده س ــای پایی هزینه ه
ــه  ــن منطق ــای ای ــك از مزیت ه ــه جاس ــلویه ب ــوراک از عس ــل خ حم

اســت.

3-3-7 - گاز مایع )ال ان جي(
ــا  ــاري روس ه ــالدی و پافش ــال 2008 می ــتان س ــات زمس ــس از اتفاق پ
ــه  ــه ب ــا ک ــه اروپ ــود ب ــي خ ــت گاز صادرات ــابقه قیم ــش بی س برافزای
ــد، توســعه  ــروم انجامی ــان گاز توســط شــرکت روســي گازپ قطــع جری
ــا و  ــاره اروپ ــي در  ق ــن گاز طبیع ــوان جایگزی ــي به عن ــت ال ان ج صنع
سیاســت آنهــا شــتاب بیشــتري گرفــت. قطــر، ایــن کشــور کوچــك کــه 
میــدان  گازي بزرگــي دارد، هم اینــك بــه رهبــر بــازار بــزرگ ال ان جــي 
ــی در  ــت ال ان ج ــه دریاف ــر 60 پایان ــال حاض ــت. در ح ــده اس تبدیل ش
ــداد  ــن تع ــه ای ــز ب ــه دیگــر نی ــرار اســت 40 پایان ــیا وجــود دارد و ق آس
ــورهای  ــژه کش ــان و به وی ــه جه ــت ک ــدان معناس ــن ب ــود، ای ــزوده ش اف
آســیایی خــود را آمــاده می کننــد تــا بتواننــد ســهم بیشــتری از تقاضــا و 
نیازشــان را از طریــق ال ان جــی تأمیــن کننــد. طبیعــی اســت کــه ایــران 
ــدر  ــد ]10[. بن ــاده نمای ــا آم ــد تقاض ــن رش ــرای ای ــود را ب ــد خ ــم بای ه
جاســك منطقــه ویــژه بــراي صــدور ایــن مــاده حیاتــي می توانــد مــورد 

ــاز مشــتریان را مرتفــع ســازد. ــرد و نی ــرار گی ــي ق ارزیاب

3-3-8- پاالیشگاه نفت و گاز 
ــوان  ــگاه می ت ــك و ســاخت پاالیش ــدر جاس ــه بن ــام ب ــال نفت خ ــا انتق ب
به عنــوان یــك واحــد صنعتــی از نفت خــام، مــواد و فرآورده هــای 
ــت  ــل، نف ــن، گازوئی ــفید، بنزی ــع، نفت س ــد گاز مای ــي مانن ــم و قیمت مه
ــد  ــر و... به دســت آورد. جاســك می توان کــوره، آســفالت، روغــن، قی

بــه قطــب پاالیــش گاز جهــت توســعه اقتصــادي و اجتماعــي کشــور و 
ــوخت و  ــن س ــم در تأمی ــع مه ــي از مناب ــوان یک ــری از آن به عن بهره گی
تولیــد انــرژي و تحصیــل بخشــي از ارز موردنیــاز کشــور تبدیــل شــود. 

3-3-9- ساخت مخازن ذخیره استراتژیک در جاسک
مخـازن  در  نفتـی  فرآورده هـای  و  گاز  نفـت،  ذخیره سـازی  فنـاوری 
زیرزمینـی بـه جهـت مزایایی همچـون ذخیره سـازی اسـتراتژیك، ایمنی 
هزینه هـای  و  انفجـار  و  آتش سـوزی  ضعیـف  احتمـال  علـت  بـه  بـاال 
عملیاتـی و نگهـداری پاییـن، در بسـیاری از کشـورهای دنیـا همچـون 
در  و  اسـت  قرارگرفتـه  بهره بـرداری  مـورد  و...  نـروژ  ژاپـن،  فرانسـه، 
کشـورهایی مانند عربسـتان سـعودی، سـنگاپور، چین، هند و... در دست 
اجـرا و بهره بـرداری اسـت. بـا توجه به اقتصـاد متکی به نفت خام کشـور 
و وجـود تهدیدهـای فراوان خارجـی، ایجاد مخازن و پایانه اسـتراتژیك 
نفت خـام در ایـران و منطقـه جاسـك ضـروری به نظر می رسـد. سـاخت 
سـاحلی  نـوار  در  هـم  نفت خـام  زیرزمینـی  ذخیره سـازی  مخـازن 
خلیج فـارس تـا عمـق 100متـری از اقدام هـای مهمی اسـت کـه در زمینه 
پدافنـد غیرعامـل انجـام می شـود و تـوان رقابتـی و چانه زنـی کشـور را 
در منطقـه بـاال می بـرد. بـا توجـه به پیشـرفت روزافـزون فناورِی سـاخت 
سـازه هاي بتنـي و مزیت هـای غیرقابل انـکار این گونـه سـازه ها، احـداث 
حفاظـت  و  نگهـداري  تعمیـرات،  هزینـه  تقلیـل  جهـت  بتنـي  مخـازن 
درازمـدت بـا توجـه به خـواص ذاتي بتن ضـروري به نظر می رسـد ]11[.

 4- تعامل عمان و جاسک در انرژي
کشـور عمـان تنهـا کشـور عربـي اسـت کـه از دوران پیشـین تاکنـون 
بهتریـن روابـط سیاسـي و اقتصادي را با ایران داشـته و حتـي در برخي از 
بحران هـای بین المللـی نقـش میانجـي را بـراي ایـران بـازي کرده اسـت. 
پیشـینه دو کشـور نشـان از اشـتراکات فرهنگي و دیني و بسـیاري مسائل 
دیگـر دارد. بخشـي از ایرانیـان مهاجـر در عمـان زندگـي می کنند. تنگه 
هرمـز یکـي از بـرگ خریدهـای همگرایـي میان دو کشـور اسـت، زیرا 
ایـن تنگـه بیـن دو کشـور واقع شـده و هـر دو کشـور کنتـرل آن را در 
اختیـار دارنـد. در حـال حاضر بـا احداث خـط لوله صـادرات گاز ایران 
بـه عمـان، روابـط اقتصـادي دو کشـور وارد فاز جدیدي گردیده اسـت. 
بـر اسـاس توافـق سـال 2013 میـان دو کشـور، قرار اسـت براي 15 سـال 
روزانـه 28 میلیـون مترمکعـب گاز طبیعـي ایران با یك خط لوله از بسـتر 
خلیج فـارس بـه عمان صادر شـود کـه ارزش بسـیار باالیي دارد و سـبب 

تحکیـم روابـط دو طرف می شـود]12[.
و  میــوه  و  مــواد غذایــي  ازلحــاظ  می تواننــد  همچنیــن دو کشــور 
ســبزی ها نیازهــاي یکدیگــر را پوشــش دهنــد، مضــاف بــر اینکــه 
ــي انجــام داده  ــراي جــذب توریســت های ایران عمــان فعالیت هایــی را ب
ــه به ســوی  ــي را از امــارات و ترکی ــد گردشــگران ایران اســت و می توان
ــان دو کشــور  ــي مشــترک می ــن نفت ــد. یکــي از میادی خــود جــذب کن
ــرار دارد. 80  ــز ق ــه هرم ــي تنگ ــه در نزدیک ــت ک ــگام" اس ــدان "هن می
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ــان  ــه عم ــق ب ــد متعل ــران و 20 درص ــه ای ــق ب ــدان متعل ــن می ــد ای درص
اســت. میــزان نفــت در آن 700 میلیــون بشــکه و گاز حــدود 2 تریلیــون 

ــت]13[. ــب اس ــوت مکع ف

5- نقش هند و چین در بازار انرژي جاسک
بـه زودی سـهم مصـرف نفـت و گاز چیـن و هنـد از کل بـازار دنیـا بـه 
35 درصـد خواهـد رسـید و درواقـع، بـازار از سـمت اروپـا بـه سـمت 
ایـن دو کشـور شـرقي سـوق پیـدا می کنـد .خطـوط لولـه نفـت و گاز و 
صنایـع پتروشـیمي جاسـك بهتریـن بـازار انـرژي بـراي ایـن دو کشـور 
بـا احیـاي ایـن منطقـه ی  نیـز  اسـت. کشـورهاي افغانسـتان و پاکسـتان 
انـرژي می تواننـد بهتریـن بـازار هـدف و مصـرف باشـند. چیـن و هنـد 
دو مصرف کننـده بـزرگ انـرژي در جهـان هسـتند. بـا توجـه بـه دوران 
ایـران، ایـن دو کشـور می تواننـد نقـش اساسـي  برداشـتن تحریم هـای 
در بـازار انـرژي جاسـك بـا سـرمایه گذاری های زیـاد از طریـق انعقـاد 

قراردادهـاي نفتـي جدیـد کشـور ایفـا نماینـد.

6- مقایسه بندر فجیره با جاسک با تکیه بر انرژي
فجیـره یکـي از بندرهـاي کشـور امـارات متحـده عربـي اسـت. شـهر 
فجیره در قسـمت شـرقی شـبه جزیره عربسـتان واقع شده اسـت، از سمت 
مغـرب بـه رأس الخیمـه و شـارجه و از سـمت جنـوب بـه کلبـاء محـدود 
می گـردد و در سـاحل دریـای عمـان قـرار داشـته، طـول آن 70 کیلومتر 
اسـت]14[. فجیـره  یـك پایانـه بـزرگ نفتـی و یـك بنـدر صـادرات 
گسـترده نفت خـام شیخ نشـین امـارات اسـت کـه از ایـن پایانـه جهـت 
دور زدن تنگـه هرمـز اسـتفاده می نمایـد. فجیـره تنهـا بنـدر شیخ نشـین 
امـارات متحـده عربـی اسـت کـه در حاشـیه دریـای عمـان قـرار دارد و 
همیـن ویژگـی موقعیـت خاصی به این بندر بخشـیده اسـت. فاصله آن با 
تنگـه هرمـز موجب شـده تا حاکمـان شیخ نشـین امارات بـرای دور زدن 
تنگـه هرمـز و صـادرات نفت خـام خود بـه این بنـدر نگاه ویژه ای داشـته 
باشـند. نتیجـه ی ایـن نـگاه ویـژه در سـال های گذشـته باعـث سـرازیر 

شـدن سـیل سـرمایه های خارجـی بـرای سـاخت پایانـه بـزرگ نفتـی در 
ایـن بنـدر گردیـده اسـت. عالوه بر صـادرات نفت این بندر در سـال های 
گذشـته، هرسـال بـاالي 20000  کشـتی عبـوری از تنگـه هرمـز، بـرای 
سـوخت گیری بـه بنـدر فجیـره کـه 40 مایـل بـا مسـیر تـردد کشـتی ها 
فاصلـه دارد، وارد می شـوند. ایـن امیرنشـین با سـاخت و افتتـاح هتل های 
جدیـد و ارائـه ی امکانات تفریحی بیشـتر، جذب توریسـم را در دسـتور 
خـود کار قـرار داده اسـت. از ایـن رو، توجـه به بندر جاسـك بـه منظور 

گرفتـن سـهمی از بـازار انـرژی منطقـه بسـیار حائـز اهمیت اسـت.

نتیجه گیری
1- منطقـه جاسـك بـه منطقـه آزاد ویـژه اقتصـادي و منطقه ویـژه انرژي 
تبدیـل  شـده اسـت و با توجـه ذخایر فـراوان نفت و گاز کشـور می تواند 
پـس از خـارک کـه اولیـن پایانـه صادراتي نفـت کشـور در خلیج فارس 
اسـت، جاسـك نیـز در سـاحل عمـان بـه پایانـه دوم صادراتـي کشـور 

تبدیـل گردد.
2- بنـدر جاسـك داراي موقعیـت اسـتراتژیك بـوده و بـه اقیانـوس هند 
راه دارد. از ایـن رو طراحـي و سـاخت خطـوط لولـه نفـت از جنـوب 
کشـور )مناطـق نفت خیـز( بـه ایـن بنـدر جهـت صـدور نفـت، طراحـي 
و سـاخت خطـوط لولـه گاز بـه ایـن بنـدر جهـت صـادرات، سـاخت 
پتروشـیمي و صـدور محصـوالت پتروشـیمي به خارج کشـور و طراحي 
پاالیشـگاه ها، ازجملـه طرح هـای مهـم اقتصـادي ایـن منطقـه می باشـند.

3- اسـتفاده مطلـوب از ایـن بنـدر، نقـش مهـم در شـکوفایي و رونـق 
اقتصـاد کشـور خواهـد داشـت و زمینه ی همگرایي کشـورهاي همسـایه 
را فراهـم نمـوده، بـه امنیـت ملـي کشـور کمك خواهـد نمـود. همچنین 
از  بخشـي  محـروم،  منطقـه  ایـن  در  اشـتغال  زمینـه  آوردن  فراهـم  بـا 
عقب ماندگی هایـی کـه مربوط به سـالیان گذشـته اسـت را جبـران کرده 
و در نهایـت، توسـعه ي اقتصـادي کشـور را بـه ارمغـان مـی آورد. طولی 
نخواهـد کشـید کـه شـاهد شـکوفایی بخـش انـرژی و سـرازیر شـدن 

سـرمایه های کالن در ایـن منطقـه خواهیـم بـود.


