نقش جاسك در افق آينده ايران با تكيه بر انرژي
داود كياني* ،موسسه مطالعات بینالمللی انرژي  

جمهـوري اسلامي ايران کشـوری اسـت کـه از منابع عظیم نفـت و گاز برخوردار اسـت ،بهطوریکه
ایـن کشـور یکـی از بزرگتریـن دارنـدگان ذخایـر نفتخـام و گاز طبیعـی جهـان بهشـمار مـیرود.
ايـران  10درصـد نفتخـام و  17درصـد گاز جهـان را داراسـت .ايـران بـراي صـادرات محصـوالت
انـرژي و مشـتقات نفتـي از بندرهـا و جزايـر خـاص ماننـد جزيره خـارك بهعنـوان پایانـهی صادراتي
برخـوردار اسـت .يكـي از نقـاط كليـدي و حسـاس در ايـن مـورد بنـدر جاسـك اسـت كـه تاكنـون
بـدون اسـتفاده مانـده اسـت .بنـدر جاسـك در كنـار سـواحل عمـان (مكـران) و اقيانـوس هنـد واقـع
شـده اسـت .ايـن بنـدر داراي ظرفيـت فـراوان ازجملـه تبدیـل شـدن بـه هـاب انـرژي اسـت .كارهاي
زيربنايـي هماکنـون در حـال انجـام اسـت و نيـاز شـديد بـه سـرمایهگذاری خارجـي دارد .از اين بندر
میتـوان بهعنـوان پایانـهی انـرژي ،محصـوالت صنايـع نفـت و گاز ،پتروشـيمي ،الانجـي و غيـره
جهـت صـادرات بـه خـارج كشـور اسـتفاده نمـود .هرچنـد جاسـك بهعنـوان يـك گنـج حياتـي در
سـواحل عمـان مـورد غفلـت قرارگرفته و سـاليان طوالني هیچگونه اسـتفادهای از آن نگرديده اسـت؛
امـا میتـوان بـا برنامهریـزی صحيح از اين بندر سـود مطلـوب جسـت .در جمعبندی نهايـي ،اين بندر
اكنـون بهعنـوان پايانـه دوم انـرژي در حـال طراحي اسـت كـه با طراحي و سـاخت آن به عنـوان پايانه
دوم اسـتراتژيك كشـور زمينـهي صـدور نفـت و گاز و محصـوالت پتروشـيمي ايـران به كشـورهاي
حـوزه اقيانـوس هنـد انجـام ميپذيـرد .همچنيـن طـرح منطقـه آزاد اقتصـادي و منطقه ويـژه انرژي در
جاسـك زمينـهي اشـتغال را در ايـن منطقـه محـروم فراهـم مـيآورد و پیامـد آن ،توسـعه اقتصـادي و
اجتماعـي منطقـه ،افزایـش امنيـت كشـور و رضايـت سـاكنان محلـي اسـت کـه در نهايـت منجـر بـه
توسـعهي اقتصـادي و سياسـي و شـكوفايي كشـور میشـود .مقاله حاضر بـا روش تحقيـق ،توصيف و
تجزیـهو تحلیـل بـه تواناییهـای ذاتـي ايـن بنـدر بـا تکیـهبر انـرژي (نفـت و گاز) میپـردازد.
ایـران کشـوری اسـت کـه از منابع عظیم نفـت و گاز برخوردار اسـت و
اخیـرا ً بـا اکتشـافات جدیـد با داشـتن حـدود  2میلیارد بشـکه نفـت قابل
اسـتحصال و همچنیـن  37تریلیـون فـوت مکعـب گاز قابـل اسـتحصال،
یکـی از عمدهتریـن کشـورهای تأمینکننـده انـرژی جهـان اسـت[.]1
ایـران بهعنـوان مهمتریـن کشـور حـوزه خلیجفـارس و بهعنـوان یکـی
از بازیگـران اصلـی و کلیـدی در وقایـع مهـم انـرژی منطقـه شـناخته
میشـود .بنابرایـن میتـوان چنیـن اسـتدالل نمـود کـه ایـران عالوهبـر
اعتبـار ژئوپلیتیکـی دارای ارزش و قابلیتهـای منحصربهفـردی در
ژئواکونومـی نیـز میباشـد .کشـور ایـران همـواره جایـگاه ممتـازی در
خاورمیانه داشـته اسـت[ .]2ايـران براي انرژي خـود در مناطق دريايي و
بندرهـا بهخصـوص در بنـدر جاسـك در حـال سـرمایهگذاری خارجي
و داخلـي و احيـاي ظرفيـت ايـن مناطـق جهـت امـور صـادرات انـرژي
اسـت .امـروزه بندرهـا از اهميـت خاصـي در دنيـا برخوردارمیباشـند و
از بندرهـا بهنحـو مطلـوب و بهينـه اسـتفاده اقتصـادي مینماینـد .بنـدر
جاسـك يـك بنـدر مهـم و اسـتراتژيك در قلمـرو ايـران و در سـواحل
دريـاي عمـان قرارگرفته اسـت (شـکل ،)1-هرچنـد تاكنـون از اين بندر
*
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منابع عظیم نفت و گاز ،ژئوپلیتیک انرژي،
جاسك ،منطقه ويژه انرژي

اسـتفاده مطلـوب نشـده و يـك گنـج پنهـان اسـت ،امـا میتـوان دوباره
آن را احيـا نمـود .از طرحهـای مهـم براي اسـتفاده بهينه از جاسـك اين
اسـت كـه بهعنـوان پايانـه دوم صـادرات انـرژي ايـران مطـرح گردیـده
است.

1

مكران و موقعیت بندر جاسک

145

-1صنعت نفت

صنعـت نفـت بهعنـوان پیشـران اقتصـاد کشـور دارای جایـگاه ویـژهای
اسـت کـه داشـتن نقـش اساسـی در تحقـق اهـداف کالن اقتصـاد ملـی
در افـق چشـمانداز  20سـاله ،موتـور محرکـه اقتصـاد ملـی ،پیشـبرد
دیپلماسـی اقتصـادی جمهـوری اسلامی ایـران و تضمیـن امنیـت ملـی
کشـور از طریـق توسـعه همکاریهـا و تعاملات منطقـهای و بینالمللـی
از آن جملـه اسـت .در فراینـد حرکـت بـه سـمت تعالـی در صنعت نفت
اقدامـات زیـادی در قالـب برنامههـای راهبـردی ،بلندمـدت و میانمدت
تدویـنشـده اسـت کـه در هـر یـک بهنوعـی برای طی شـدن این مسـیر
در حـوزه نفـت مباحـث و سـرفصلهای مشـخصی تعریـف گردیـده
است:
 -1چشمانداز جمهوری اسالمی ایران در افق  1404هجری شمسی
 -2سیاستهای کلی ابالغی مقام معظم رهبری در بخش نفت و گاز
 -3چشمانداز صنعت نفت و گاز ایران در افق 1404
-4اهداف کلی توسعه بخش نفت و گاز در برنامه ششم توسعه
 -5سیاستهای وزارت نفت در جهت تحقق اهداف سند چشمانداز
مهمتریـن نقـش صنعـت نفت پـس از تأمین نیـاز مصرف داخل کشـور،
صـادرات نفـت ،گاز و فرآوردههـای 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 بینالمللـی کشـور برخـوردار اسـت.
-2ژئوپلیتیک انرژی

انـرژی در زندگـی بشـر اهمیـت فوقالعـادهای دارد ،ادامـه زندگـی
بدون انرژی بسـیار مشـکل اسـت .مسـئله دسترسـی و تأمین انرژی برای
نیازمنـدان آن و نیـز امنیت مسـیرهای انتقـال انرژی بـرای تولیدکنندگان
و مصرفکننـدگان فوقالعـاده اهمیـت دارد .بـه لحاظ ارتبـاط تنگاتنگ
انـرژی بـا زندگـی روزمـره مـردم و جوامـع و نیـز حیـات کشـورها و
دولتهاسـت کـه دولتهـای متقاضـی و دولتهـای تولیدکننـده را
نسـبت بـه ایـن مسـأله حسـاس و مراقـب نمـوده اسـت .از ایـنرو ،انرژی
در سیاسـتهای ملـی و بینالمللـی نقـش تعیینکننـدهای پیداکـرده و
الگوهایـی از رقابت ،همکاری ،کشـمکش ،تجاوز ،تعامـل ،همگرایی و
واگرایـی را در عرصـه بینالملل و روابط بینکشـورها و دولتها شـکل
داده اسـت .انرژیهـای فسـیلی بهویـژه نفـت و گاز از آن حیـث کـه در
بیلان انـرژی جهان سـهم باالیی دارند ،جایـگاه ویژهای را در مناسـبات
بینالمللـی پیداکردهانـد و سیاسـت بینالمللـی را نیـز تحتالشـعاع قـرار
دادهانـد[  .] 3در ایـن میـان میتـوان بـه سـه مشـخصه مهـم ايـران اشـاره
کرد:
 -1موقعیت ممتاز و استثنایی ایران به لحاظ تأمین امنیت انرژی جهان.
 -2قـرار گرفتـن کشـور در مرکـز بیضـی انـرژی )ایـن بیضـی شـامل 71
درصـد منابـع نفـت و  41درصـد ذخایـر گاز جهان اسـت(.

 -3قـرار گرفتـن کشـور ایـران در محـل تالقی سـه قـاره آسـیا ،آفریقا و
اروپا.
ایـران بـا موقعیـت جغرافیایـی و ژئوپلیتیکـی ویـژهای کـه بـرای منطقـه
محصـور در خشـکی آسـیای مرکـزی دارد ،یـک کشـور ترانزیتـی
مطلـوب اسـت .همچنيـن ايـران از طريـق سـوآپ نفـت میتوانـد نفـت
همسـایهها را در خـزر تحويـل گرفتـه ،در داخل مصرف نمـوده و معادل
آن نفـت را در خلیجفـارس بـراي همسـايگان بـه فـروش رسـاند[.]4
موقعیـت خـاص ژئوپلیتیکـی ایران بهگونهای اسـت که با عبـور لولههای
نفـت و گاز از خـاک ایـران ،منجـر بـه گسـترده شـدن همکاریهـای
ژئواکونومیـک ایـن کشـور بـا جمهوریهـای آسـیای مرکـزی و قفقـاز
می گـردد کـه همکاریهـای بخـش انـرژی ،همکاریهای اقتصـادی را
بـه دنبـال داشـته و نهایتاً منجـر به یکپارچگـی ژئوپلیتیکی ایـران با حوزه
خـزر خواهـد شـد .همچنیـن تأکیـد بـر همکاریهـای انـرژی ،اقتصادی
و هماهنگیهـای وسـیع سیاسـی میتوانـد زمینهسـاز اعتمادسـازیهای
عمیـق در منطقـه گـردد[ .]5جفـری کمـپ ،بـا تأثیـر گرفتـن از نظریـه
« هارترنـد» مکینـدر از بیضـی انـرژی جهانی یـا هارترنـد ژئوپلیتیک یاد
میکنـد[ .]6او اين بيضـي را یکی از مهمترین موقعیتهای اسـتراتژیک
دوران کنونـی میدانـد و ایـران در مرکـز ایـن بیضی اسـتراتژیک انرژی
قـرار دارد .
بیضـی اسـتراتژیک انـرژی ،منطقـهای ژئوپلیتیکـی شـامل سـرزمین
ایـران و کل خلیجفـارس در مرکـز؛ شیخنشـینهای عربـی در جنـوب؛
بخشهایـی از عـراق ،ترکیـه ،ارمنسـتان ،آذربایجـان و گرجسـتان در
غـرب و شـمال غربـی؛ مجموعـه دریـای خـزر و بخشهایـی از جنـوب
روسـیه و قسـمتهایی از سـرزمین قزاقسـتان در شـمال و بخشهایـی از
ازبکسـتان در شـمال شـرق آن تعریفشـده اسـت .بیش از هفتاد درصد
از ذخایـر اثباتشـده نفـت و بیـش از چهـل درصد از ذخایـر گاز طبیعی
جهـان در ایـن منطقـه قـرار دارد .قُطـر بـزرگ ایـن منطقـه بیضیشـکل،
امتـداد همـان محـوری اسـت کـه دریای خـزر را بـه خلیجفـارس متّصل
میسـازد و در سـرزمین ایـران واقـع اسـت .طبـق برآوردهـا ،اقتصـاد
جهانـی تـا آینـده قابـل پیشبینی همچنـان به انـرژی نفت وابسـته خواهد
مانـد .طبـق نظريـه آژانس بینالمللـی ،میزان مصرف نفت جهان در سـال
 2015روزانـه معـادل  92ميليون بشـكه بوده كه در سـال  2040به 103/5
ميليـون بشـكه نفـت افزايـش خواهـد يافـت[ .] 7ایـران بهعنـوان یکی از
مهمتریـن تولیدکننـدگان انـرژی جهان در سـطوح امنیـت جهانی انرژی
نقـش تعیینکننـدهای را بـر عهـده دارد.
-3ژئوپليتيك جاسك

بنــدر جاســك يكــي از بندرهــای مهــم ايــران اســت كــه در كنــار
ســواحل عمــان واقعشــده اســت .مهمتریــن ویژگــی بنــدر جاســك ایــن
اســت کــه در وســط ســه تنگــه مهــم بینالمللــی هرمــز ،بابالمنــدب
و مــاالگا قــرار دارد کــه حــدود یکســوم تجــارت دنیــا در آن
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صــورت میگیــرد .موقعیــت ويــژه بنــدر جاســك در خلیجفــارس و
در مجــاورت مرزهــای آبــی کشــور و راه داشــتن بــه آبهــای آزاد
بینالمللــی و اقيانــوس هنــد بهعنــوان بهتريــن مزيــت ايجــاب نمــود تــا
بهعنــوان یــک منطقــه آزاد اقتصــادي مطــرح شــود .جاســك همچنيــن
بهعنــوان منطقــه ويــژه انــرژي شناختهشــده اســت .بهطــور خالصــه
جاســك داراي مزايــاي زيــر بــراي تبدیلشــدن بــه يــك منطقــه آزاد
تجاري-صنعتــي اســت كــه عبارتانــد از:
-1همجواری و راهیابی به آبهای آزاد و منطقه خلیجفارس.
-2همجواری با مسيرهاي تجارت دريايي در خلیجفارس و عمان.
-3هممرزی با كشورهاي آسياي ميانه.
 -1-3جاسك منطقه ويژه انرژي

در دنیـا مناطـق ویـژه اقتصـادی مختلفـی بـا توجـه بـه نـوع فعالیـت آنهـا
و عواملـی ماننـد اولویـت سیاسـتگذاری و اهـداف توسـعه صنعتـی
کشـورها ،مزیـت نسـبی آنهـا و نیازهـای داخلـی و بازارهـای منطقـه
شـکلگرفتهاند.
بررسـیها و امکانسـنجیها نشـان میدهـد کـه میتـوان در خصـوص
فعالیتهـای مرتبـط بـا صـدور نفـت ،گاز ،پاالیـش و سـاخت صنايـع
مربـوط بـه پتروشـيمي در بنـدر جاسـك سـرمایهگذاری نمـود .بـر ایـن
اسـاس ،بـا توجـه بـه مبانـی نظـری مطـرح شـده و بررسـی تجربیـات
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
مـیرود کـه با تسـهیل شـرایط سـرمایهگذاری در بندر جاسـك ،جذب
سـرمایههای 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 چشـمانداز کالن شـركت ملـي نفـت و نیـز اهـداف
تدوینشـده در اسـناد چشـمانداز همـوار گـردد.
تشـکیل منطقـه ویـژه انـرژي در بنـدر جاسـك باعـث میشـود کـه
جـذب سـرمایهگذاریهای خارجـی و داخلـی در ایـن حـوزه در رابطـه
بـا سـاخت مخـازن نفتـي ،اسـكله ،صنايـع پتروشـيمي ،پااليشـگاه نفـت،
پااليشـگاه گاز و بسـياري ظرفیتهـای ممكـن ديگـر در ایـن منطقـه
بهطـور چشـمگیر افزايـش يابـد .بـا توجـه بـه مـوارد ذکرشـده ،بنـدر
جاسـك به دلیـل بـه ژئوپليتيـك خـاص خـود میتوانـد سـهم بهسـزايي
در توسـعه اقتصـادي ايـران داشـته باشـد .طـرح جامـع توسـعه جاسـک
نتایـج بسـيار مطلوبـی را بههمـراه خواهد داشـت کـه از آنجملـه میتوان
بـه ایـن موارد اشـاره کـرد :انتقـال گاز طبیعـی از خط هفتم سراسـری به
جاسـک ،انتقـال نفـت مناطـق نفتخیـز جنـوب از گـوره بـه جاسـك،
انتقـال اتـان از عسـلویه بـه جاسـک برای مصـرف ایـن منطقـه ،ترانزیت
گاز طبیعـی کشـورهای آسـیای میانـه از طریـق خـط لولـه سـرخس بـه
جاسـک ،ترانزیـت نفتخام کشـورهای آسـیای میانـه و قفقـاز از طریق
نـکا بـه جاسـک ،ایجـاد پایانـه صادراتـی نفتخـام ،صـادرات گاز
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طبیعـی از جاسـک بـه عمان ،سـاخت پااليشـگاه الانجـي ،محصوالت
پتروشـيمي ،احـداث پااليشـگاه نفـت و مخـازن اسـتراتژیک.
 -2-3مزیتهای جاسك به عنوان منطقه ويژه انرژي

الـف) امـکان اسـتفاده از سـرمایههای خارجـی و فنـاوری روز دنیـا
بهمنظـور افزایـش میـزان تولیـد و پاالیـش نفـت و گاز.
ب) تسـهیل در قوانیـن و سـازوکارهای گمرکـی صـادرات و واردات،
بهمنظـور افزایـش سـهم صـادرات نفـت و گاز و فرآوردههـای نفتـی.
ج) حداکثرسـازی ارزشافـزوده در بخـش نفـت و گاز ،از طریـق
دسترسـی مطلـوب بـه منابع نفـت و گاز از یکسـو و نزدیکی بـه بندرها
و اسـکلههای صـادرات نفـت و گاز و فرآوردههـای نفتـی.
د) ایجـاد اشـتغال و فرصتهای شـغلی بـرای نیروهای انسـانی متخصص
و تحصیلکـرده جویـای کار در داخل کشـور.
ه) افزایـش قـدرت و نفـوذ امنیتـی و سیاسـی و اقتصـادی کشـور در
معـادالت بینالمللـی و منطقـهای.
و) اسـتقرار در دريـاي عمـان و راهیابـی بـه آبهـای آزاد و دسترسـی
بـه مسـیرهای دریایـی تجـارت بینالملـل و درنتیجـه ،مزیـت اسـتقرار
فعالیتهـای مربـوط بـه ارائـه سـوخت بـه کشـتیها )بانکرینـگ(.
ز) قـرار گرفتـن در نزدیکـی مسـیر حرکـت بینالمللـی کشـتیها و عمق
مناسـب آب بـرای پهلوگیـری نفتکشهـا دربندر.
ح) نزدیکـی بـه بازارهـا و مناطـق آزاد و ویـژه کشـورهای عمـان و
كشـورهاي چيـن و هنـد.
ط) سـاخت و ايجـاد اسـکله نفتـی بـا قابلیـت پهلوگیـری و بارگیـری
نفتکشهـا در جاسـك.
ی) ظرفيت و ساخت تأسیسات تولید  NGLدر بندر جاسك.
ک) هـاب انـرژي بـراي صـدور انـواع فرآوردههـای حاصـل از نفـت و
گاز و پتروشـيمي.
ل) بـه علـت موقعیـت ژئوپليتيـك خـود جهـت تنوعبخشـی پایانههـای
صادراتـي در خـارج از خلیجفـارس و مخـازن ذخیرهسـازی نفتخـام
كشـور در مواجـه بـا بحرانهـای احتمالـي میتوانـد پايانـه دوم انـرژي
باشد.
 -3-3كاركردهاي بندر جاسك
 -1-3-3خط لوله نفت گوره(مناطق نفتخیز جنوب) به جاسك

يكـي از طرحهـای مهـم دولـت يازدهـم ،انتقـال نفتخـام از "گـوره"

(تلمبهخانـه پمپـاژ مناطـق نفتخیـز جنـوب در نزديكـي بنـدر گنـاوه) به
بنـدر جاسـك اسـت كـه از دسـتاوردهای طـرح جامـع منطقـهی انـرژی
جاسـک بهشـمار مـیرود .هزينـه چنيـن طرحهایی بسـيار باالسـت زيرا
نيازمنـد خطـوط لولـه ،ایسـتگاههای پمپـاژ و مسـائل زیسـتمحیطی و
بحـث عبـور لولـه از زميـن و ديگـر مسـائل متفرقه اسـت .بر این اسـاس،
طراحـی یـک خـط لوله بـه طول تقریبی یـک هزار وصـد کیلومتر برای
انتقـال نفتخـام از منطقـه گـوره در جنـوب ايـران به بندر جاسـک قرار
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اسـت در آينـده نزديـك انجـام گيـرد و نفـت ايـران از طريـق ايـن خط
لولـه بـه بنـدر جاسـك منتقـل و سـپس توسـط نفتکـش صـادر شـود.
ايـن بنـدر بهعنـوان پایانـهی دوم صادراتي كشـور در مـدار عمليات قرار
خواهـد گرفت.
 -2-3-3خط لوله نفت نكا (شمال) به جاسك

انجـام مطالعـات خـط لولـه انتقـال نفـت از بندر نكا در شـمال کشـور به
بنـدر جاسـك بـا ظرفيـت روزانـه یکمیلیـون بشـكه در روز در دسـتور
كار قـرار دارد .بـا اجـراي اين خط لولـه ،ايران برقرارکننـده ارتباط نفتي
بيـن دريـاي خـزر و دريـاي عمـان خواهد شـد .ايـن خط لولـه يك خط
لولـه انتقـال و ترانزيـت نفت اسـت كـه نقـش بینالمللي در جهـان بازي
میکنـد .ايـن خـط لوله از بُعـد توجيه اقتصـادي اگر از نفت كشـورهاي
حـوزه خـزر اسـتفاده شـود ،توجيـه دارد[ .]8سـاخت چنين خـط لولهای
میتوانـد بخشـی از نفتخـام تولیـدی کشـورهای روسـیه ،آذربایجـان،
قزاقسـتان و ترکمنسـتان را از دريـاي خـزر به جاسـك انتقـال دهد.
 -3-3-3خط لوله گازي سرخس-جاسك

هـدف از سـاخت ایـن خط لولـه ،ترانزیت گاز کشـورهای آسـیای میانه
بـه خلیجفـارس اسـت .پیشبینـی میشـود ظرفيـت ايـن خـط لولـه  30تا
 50ميليـون مترمكعـب معـادل  1/5فـاز پارسجنوبـي باشـد .در سـوآپ
گاز ،ايـران میتوانـد بخـش يا همه گاز تحويلي در شـمال را به مصارف
داخلـي برسـاند و معـادل آن بـا همـان كيفيـت ،گاز در بنـدر جاسـك
تحـول دهـد .ایـران قصـد دارد بـا خـط ترانزیتـی سـرخس بـه جاسـک،
گاز كشـورهاي تركمنسـتان ،قزاقسـتان و ازبكسـتان را به جاسك منتقل
کـرده و به سـایر مشـتریان ايـن كشـورها تحويل دهـد [.]9
 -4-3-3جاسك هاب انرژي منطقه

ايـران در منطقـه جاسـك میتوانـد بـههـاب انـرژی منطقه تبدیل شـود،
یعنـی هـم نیازهـای انـرژی خـود را تأمیـن کنـد و هـم از طریـق شـبکه
و خطـوط انتقـال گسـتردهای کـه بـا کشـورهای همسـایه دارد ،نیازهـای
همسـایگان خـود را مرتفـع نمایـد .بهاینترتیـب ایـران بـه محلـی بـرای
تبـادل انـرژی بین کشـورهای اطـراف خود تبدیل میشـود .تبدیلشـدن
ایـران در جاسـك بههـاب انـرژی منطقـه میتوانـد عرضـه آخریـن
دسـتاوردهای تولیدكننـدگان داخلـی و خارجـی در حـوزه انرژیهـای
نفـت ،گاز ،پتروشـیمی ،آب ،بـرق و انرژیهـای نـو و تبـادل اطالعـات
و ظرفیتهـا ،برقـراری ارتباطـات بیـن تولیدكننـدگان ،سـازندگان
تجهیـزات و مصرفكننـدگان ایـن تجهیـزات را فراهـم كنـد .قوانیـن
تسـهیلکننده مناطـق آزاد و پاییـن بـودن بوروکراسـیهای اداری نيـز
موجـب گسـترش مبـادالت با شـرکتهای نفتـی خواهد شـد .هماکنون
بسـیاری از کشـورهای منطقـه ازجملـه آذربایجـان ،ترکیـه و عربسـتان
بهشـدت بـه دنبـال آن هسـتند بـا اسـتفاده از ظرفیتهایـی کـه دارنـد بـه
هـاب انـرژی در منطقـه تبدیـل شـوند .ریسـکهای بـاالي اقتصـادي

و سياسـي ايـران نسـبت بـه كشـورهاي فـوق ،عـدم تعامـل و فشـارهاي
تحريـم بینالمللـی ،ايـران را نسـبت بـه ايـن كشـورها و مزيت نسـبي در
انـزوا قـرار داده اسـت كه بـا شـروع دوران جديد كنوني پسـاتحريم بايد
منتظـر شـكوفايي اقتصـاد كشـور باشـيم و جايـگاه انـرژي ايـران را در
منطقـه و جهـان از نو بازسـازي نماييم .بازارهاي گذشـته و ازدسـترفته
را بازیابیـم و زمینههـای تبدیلشـدن بـههـاب بـزرگ انـرژی در منطقـه
جاسـك را فراهـم كنيـم.
 -5-3-3پایانه دوم صادراتي انرژي (بندر جاسك)

گاز و نفـت نقـش مهمـي در دنيـاي امـروز دارنـد ،روزانـه حـدود ۹۰
میلیـون بشـکه نفـت در ایـن دنیـای هیدروکربـوری تولیـد میگـردد که
بیـش از  ۹۰درصـد از این مقـدار از طریق کشـتیهای نفتکش جابهجا
میشـود .حمـل انـرژي يكـي از اصـول مهم تجارت اسـت .بـراي حمل
انـرژي نيـاز بـه پایانههای مجهـز به علم و فنـاوری روز است.کشـتیهای
غولپیکـر ویـژه حمـل و انتقـال نفـت ،بـرای بارگیـری نفتخـام در
پایانههـای ویـژهای کـه بـا اسـکلهها ،دسـتگاهها و ابزارهـای مخصوصی
تجهیـز شـدهاند ،پهلوگرفتـه و پـس از بارگیـری ،نفتخـام را بـه مبـادی
مصـرف انتقـال میدهنـد .جزيـره خـارك اولين پايانـه صادراتـي انرژي
ايـران اسـت كـه نفت ايـران از مناطـق جنـوب و تلمبهخانه گوره توسـط
لولـه و زیردریـا بـه اين جزيره منتقل و سـپس ،توسـط دو اسـكله آذرپاد
و تـي توسـط نفتکشهـا حمـل و صـادر میشـود .خـارك پايانـه اول
ايـران در خلیجفـارس اسـت .بنـدر جاسـك میتوانـد پايانـه دوم انـرژي
ايـران در دريـاي عمـان باشـد و ايـن فرصـت را بـه ايـران میدهـد كـه
همزمـان در دو نقطـه ،صادرات انرژي داشـته باشـد .ایجـاد منطقه انرژي
جاسـک یکـی از برنامههـای مهـم دولـت يازدهم بـرای سـواحل مکران
اسـت و دولـت مصمم اسـت پایانه دوم صـادرات نفت و گاز کشـور در
بنـدر جاسـک را ایجـاد نماید .اسـتفاده از دریـا و ظرفیتهـای اقتصادی
دریایی از ضروریات توسـعه سـواحل مکران اسـت و این مسـئله با ایجاد
مراکـز صنعتـی جدیـد در ايـن منطقـه همـراه خواهد بـود .سـاخت پایانه
جاسـک بـرای کوتـاه کـردن مسـیر تـردد کشـتیهای نفتکـش حامـل
نفـت ایـران میتوانـد يـك اسـتراتژي مفيـد باشـد .از نظـر جغرافیایـی،
منطقـه جاسـک بسـیار حائـز اهمیـت اسـت ،چراکـه تمامـی کشـتیها
بهویـژه کشـتیهای نفتکـش کـه بـه ایـن منطقـه وارد میشـوند ،دیگر
نیـازی بـرای ورود بـه خلیجفـارس ندارند و ضمن کوتاهتر شـدن مسـیر،
میتواننـد بـا خيـال آسـوده ،از مخـازن نفتخـام و سـاير فرآوردههـا از
پایانـه صادراتي جدید جاسـک نیازهـای عملياتي خـود را مرتفع نمايند.
 -6-3-3صنايع پتروشيمي در جاسك

بــا انتقــال گاز ايــران بــه بنــدر جاســك میتــوان صنعــت پتروشــيمي
را در ايــن منطقــه پایهگــذاری 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
جاســک ایجــاد خواهــد شــد .خــوراك اصلــي پتروشــيمي ،گاز اســت
كــه بــا ورود گاز بــه جاســك ســاخت مجتمعهــای پتروشــيمي بــا
توجــه بــه ســواحل جاســك و وجــود آب فــراوان میتوانــد مــورد
بهرهبــرداری قــرار گيــرد .مزيــت جاســك بــراي ســاخت پتروشــيمي
فوقالعــاده اســت .بنــدر جاســك بــه دلیــل نزدیکــی بــه آبهــای آزاد
و ســواحل طوالنــي ،نزدیکــی بــه بــازار مصــرف کــه کشــورهای چیــن
و هنــد بارزتریــن آنهــا بــه شــمار میرونــد ،یــک مزیــت منحصربهفــرد
اســت .بنــدر جاســك در مقایســه بــا مناطــق خــاص پتروشــيمي ماننــد
ماهشــهر و بنــدر عســلویه حــدود هــزار کیلومتــر بــه بازارهــای هــدف
ماننــد ،هنــد و چیــن نزدیکتــر بــوده كــه خــود ســبب كاهــش هزينــه
اســت .الزم بــه ذكــر اســت كشــور هنــد يكــي از واردكننــدگان عمــده
محصــول اوره اســت كــه بــا ســاخت پتروشــيمي جاســك میتــوان
ســود اقتصــادي فــراوان وارد خزانــه كشــور نمــود .همچنيــن كاهــش
فاصلــه ترانزيــت و حملونقــل محصــوالت پتروشــيمي نســبت بــه
رقبايــي همچــون قطــر و عربســتان ،دسترســي بــه خــوراك خــط لولــه
هفتــم سراســری گاز ،ارتفــاع از ســطح دريــا ،شــيب خــوب زميــن،
هزینههــای پاييــن آمادهســازی ،دسترســي بــه حملونقــل دريايــي و
حمــل خــوراك از عســلويه بــه جاســك از مزیتهــای ايــن منطقــه
اســت.
 - 7-3-3گاز مايع (ال ان جي)

پــس از اتفاقــات زمســتان ســال  2008میــادی و پافشــاري روسهــا
برافزایــش بیســابقه قیمــت گاز صادراتــي خــود بــه اروپــا كــه بــه
قطــع جريــان گاز توســط شــركت روســي گازپــروم انجاميــد ،توســعه
صنعــت الانجــي بهعنــوان جايگزيــن گاز طبيعــي در قــاره اروپــا و
سياســت آنهــا شــتاب بيشــتري گرفــت .قطــر ،ايــن کشــور کوچــک كــه
میــدان گازي بزرگــي دارد ،هماینــک بــه رهبــر بــازار بــزرگ الانجــي
تبدیلشــده اســت .در حــال حاضــر  ٦٠پایانــه دریافــت الانجــی در
آســیا وجــود دارد و قــرار اســت  ٤٠پایانــه دیگــر نیــز بــه ایــن تعــداد
افــزوده شــود ،ایــن بــدان معناســت کــه جهــان و بهویــژه کشــورهای
آســیایی خــود را آمــاده میکننــد تــا بتواننــد ســهم بیشــتری از تقاضــا و
نیازشــان را از طریــق الانجــی تأمیــن کننــد .طبیعــی اســت کــه ایــران
هــم بایــد خــود را بــرای ایــن رشــد تقاضــا آمــاده نمایــد [ .]10بنــدر
جاســك منطقــه ويــژه بــراي صــدور ايــن مــاده حياتــي میتوانــد مــورد
ارزيابــي قــرار گيــرد و نيــاز مشــتريان را مرتفــع ســازد.
 -8-3-3پااليشگاه نفت و گاز

بــا انتقــال نفتخــام بــه بنــدر جاســك و ســاخت پااليشــگاه میتــوان
بهعنــوان يــك واحــد صنعتــی از نفتخــام ،مــواد و فرآوردههــای
مهــم و قيمتــي ماننــد گاز مایــع ،نفتســفید ،بنزیــن ،گازوئیــل ،نفــت
کــوره ،آســفالت ،روغــن ،قیــر و ...بهدســت آورد .جاســك میتوانــد

26

بــه قطــب پااليــش گاز جهــت توســعه اقتصــادي و اجتماعــي کشــور و
بهرهگیــری از آن بهعنــوان يکــي از منابــع مهــم در تأمیــن ســوخت و
توليــد انــرژي و تحصيــل بخشــي از ارز موردنیــاز کشــور تبدیــل شــود.
 -9-3-3ساخت مخازن ذخيره استراتژيك در جاسك

فنـاوری ذخیرهسـازی نفـت ،گاز و فرآوردههـای نفتـی در مخـازن
زیرزمینـی بـه جهـت مزایایی همچـون ذخیرهسـازی اسـتراتژیک ،ایمنی
بـاال بـه علـت احتمـال ضعیـف آتشسـوزی و انفجـار و هزینههـای
عملیاتـی و نگهـداری پاییـن ،در بسـیاری از کشـورهای دنیـا همچـون
فرانسـه ،ژاپـن ،نـروژ و ...مـورد بهرهبـرداری قرارگرفتـه اسـت و در
کشـورهایی مانند عربسـتان سـعودی ،سـنگاپور ،چین ،هند و ...در دست
اجـرا و بهرهبـرداری اسـت .بـا توجه به اقتصـاد متکی به نفتخام کشـور
و وجـود تهدیدهـای فراوان خارجـی ،ایجاد مخازن و پایانه اسـتراتژیک
نفتخـام در ایـران و منطقـه جاسـك ضـروری بهنظر میرسـد .سـاخت
مخـازن ذخیرهسـازی زیرزمینـی نفتخـام هـم در نـوار سـاحلی
خلیجفـارس تـا عمـق 100متـری از اقدامهـای مهمی اسـت کـه در زمینه
پدافنـد غیرعامـل انجـام میشـود و تـوان رقابتـی و چانهزنـی کشـور را
ِ
فناوری سـاخت
در منطقـه بـاال میبـرد .بـا توجـه به پيشـرفت روزافـزون
سـازههاي بتنـي و مزیتهـای غیرقابلانـکار اینگونـه سـازهها ،احـداث
مخـازن بتنـي جهـت تقليـل هزينـه تعميـرات ،نگهـداري و حفاظـت
درازمـدت بـا توجـه به خـواص ذاتي بتن ضـروري بهنظر میرسـد [.]11
 -4تعامل عمان و جاسك در انرژي

كشـور عمـان تنهـا كشـور عربـي اسـت كـه از دوران پیشـین تاکنـون
بهتريـن روابـط سياسـي و اقتصادي را با ايران داشـته و حتـي در برخي از
بحرانهـای بینالمللـی نقـش ميانجـي را بـراي ايـران بـازي كرده اسـت.
پيشـينه دو كشـور نشـان از اشـتراكات فرهنگي و ديني و بسـياري مسائل
ديگـر دارد .بخشـي از ايرانيـان مهاجـر در عمـان زندگـي میکنند .تنگه
هرمـز يكـي از بـرگ خریدهـای همگرايـي ميان دو كشـور اسـت ،زيرا
ايـن تنگـه بيـن دو كشـور واقعشـده و هـر دو كشـور كنتـرل آن را در
اختیـار دارنـد .در حـال حاضر بـا احداث خـط لوله صـادرات گاز ايران
بـه عمـان ،روابـط اقتصـادي دو كشـور وارد فاز جديدي گردیده اسـت.
بـر اسـاس توافـق سـال  2013ميـان دو کشـور ،قرار اسـت براي  15سـال
روزانـه  28ميليـون مترمکعـب گاز طبيعـي ايران با يک خط لوله از بسـتر
خلیجفـارس بـه عمان صادر شـود کـه ارزش بسـيار بااليي دارد و سـبب
تحکيـم روابـط دو طرف میشـود[.]12
همچنيــن دو كشــور میتواننــد ازلحــاظ مــواد غذايــي و ميــوه و
ســبزیها نيازهــاي يكديگــر را پوشــش دهنــد ،مضــاف بــر اينكــه
عمــان فعالیتهایــی را بــراي جــذب توریس ـتهای ايرانــي انجــام داده
اســت و میتوانــد گردشــگران ايرانــي را از امــارات و تركيــه بهســوی
خــود جــذب كنــد .يكــي از میادیــن نفتــي مشــترك ميــان دو كشــور
میــدان "هنــگام" اســت كــه در نزديكــي تنگــه هرمــز قــرار دارد80 .
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درصــد ایــن ميــدان متعلــق بــه ايــران و  20درصــد متعلــق بــه عمــان
اســت .ميــزان نفــت در آن  700میلیــون بشــكه و گاز حــدود  2تريليــون
فــوت مكعــب اســت[.]13
 -5نقش هند و چين در بازار انرژي جاسك

بـهزودی سـهم مصـرف نفـت و گاز چیـن و هنـد از کل بـازار دنيـا بـه
 35درصـد خواهـد رسـید و درواقـع ،بـازار از سـمت اروپـا بـه سـمت
ایـن دو کشـور شـرقي سـوق پیـدا میکنـد .خطـوط لولـه نفـت و گاز و
صنايـع پتروشـيمي جاسـك بهتريـن بـازار انـرژي بـراي ايـن دو كشـور
اسـت .كشـورهاي افغانسـتان و پاكسـتان نيـز بـا احيـاي ايـن منطقـهی
انـرژي میتواننـد بهتريـن بـازار هـدف و مصـرف باشـند .چيـن و هنـد
دو مصرفکننـده بـزرگ انـرژي در جهـان هسـتند .بـا توجـه بـه دوران
برداشـتن تحریمهـای ايـران ،ايـن دو كشـور میتواننـد نقـش اساسـي
در بـازار انـرژي جاسـك بـا سـرمایهگذاریهای زيـاد از طریـق انعقـاد
قراردادهـاي نفتـي جديـد كشـور ایفـا نماينـد.
 -6مقايسه بندر فجيره با جاسك با تکیهبر انرژي

فجيـره يكـي از بندرهـاي كشـور امـارات متحـده عربـي اسـت .شـهر
فجیره در قسـمت شـرقی شـبهجزیره عربسـتان واقعشده اسـت ،از سمت
مغـرب بـه رأسالخیمـه و شـارجه و از سـمت جنـوب بـه کلبـاء محـدود
میگـردد و در سـاحل دریـای عمـان قـرار داشـته ،طـول آن  ۷۰کیلومتر
اسـت[ .]14فجیـره يـك پایانـه بـزرگ نفتـی و يـك بنـدر صـادرات
گسـترده نفتخـام شیخنشـین امـارات اسـت كـه از ایـن پایانـه جهـت
دور زدن تنگـه هرمـز اسـتفاده مینمایـد .فجیـره تنهـا بنـدر شیخنشـین
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 شیخنشـین امارات بـرای دور زدن
تنگـه هرمـز و صـادرات نفتخـام خود بـه این بنـدر نگاه ویژهای داشـته
باشـند .نتیجـهی ایـن نـگاه ویـژه در سـالهای گذشـته باعـث سـرازیر

شـدن سـیل سـرمایههای خارجـی بـرای سـاخت پایانـه بـزرگ نفتـی در
ایـن بنـدر گردیـده اسـت .عالوهبر صـادرات نفت اين بندر در سـالهای
گذشـته ،هرسـال بـاالي  20000کشـتی عبـوری از تنگـه هرمـز ،بـرای
سـوختگیری بـه بنـدر فجیـره کـه  ۴۰مایـل بـا مسـیر تـردد کشـتیها
فاصلـه دارد ،وارد میشـوند .ایـن امیرنشـین با سـاخت و افتتـاح هتلهای
جدیـد و ارائـهی امکانات تفریحی بیشـتر ،جذب توریسـم را در دسـتور
خـود كار قـرار داده اسـت .از ایـن رو ،توجـه به بندر جاسـک بـه منظور
گرفتـن سـهمی از بـازار انـرژی منطقـه بسـیار حائـز اهمیت اسـت.
نتیجهگیری

 -1منطقـه جاسـک بـه منطقـه آزاد ويـژه اقتصـادي و منطقه ويـژه انرژي
تبدیـلشـده اسـت و با توجـه ذخایر فـراوان نفت و گاز کشـور میتواند
پـس از خـارک کـه اوليـن پايانـه صادراتي نفـت كشـور در خلیجفارس
اسـت ،جاسـك نیـز در سـاحل عمـان بـه پايانـه دوم صادراتـي کشـور
تبدیـل گردد.
 -2بنـدر جاسـك داراي موقعيـت اسـتراتژیک بـوده و بـه اقيانـوس هند
راه دارد .از ایـن رو طراحـي و سـاخت خطـوط لولـه نفـت از جنـوب
كشـور (مناطـق نفتخیـز) بـه ايـن بنـدر جهـت صـدور نفـت ،طراحـي
و سـاخت خطـوط لولـه گاز بـه ايـن بنـدر جهـت صـادرات ،سـاخت
پتروشـيمي و صـدور محصـوالت پتروشـيمي به خارج كشـور و طراحي
پاالیشـگاهها ،ازجملـه طرحهـای مهـم اقتصـادي ایـن منطقـه میباشـند.
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