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سخن نخست

احداث خط لولــه ی انتقال نفت خام گوره ـ جاســک که 
5تیرمــاه جاری از ســوی رئیس جمهــوری و وزیر نفت 
به صورت مجازی رســما در منطقه ی مکران آغاز شــد، 
یکی از اســتراتژیک ترین طرح های دولت یازدهم شمرده 

می شود.
پس از پیروزی انقالب اســالمی همواره دولت ها بر لزوم 
توسعه ی سواحل مکران تاکید کرده اند، اما متاسفانه این 
توجه صرفا به صورت شعاری بوده و به بهانه های مختلف 
از جمله ناتوانایی در جلب ســرمایه گذاری های خارجی و 
خصوصی برای تامین مالی طرح ها و زیرساخت های الزم، 

اقدامی عملی صورت نگرفته است.
با تاکید مکرر مقام معظم رهبری بر فقرزدایی جنوب شرق 
کشور و سواحل مکران و کشف استعدادهای این مروارید 
پنهــان، دولت مکلف شــد تمام توان خــود را به منظور 
توســعه ی مبتنی بر اقتصاد مقاومتی و با اولویت سواحل 
مکران در دستور کار قرار دهد. مجاورت منطقه ی مکران 
بــا آب های آزاد بین المللی در سرتاســر مــرز جنوبی و 
همسایگی مستقیم با کشورهای پاکستان و افغانستان و 
به طور غیرمستقیم با کشورهای آسیای مرکزی )از طریق 
ترکمنســتان(، این منطقه را به درگاهی مناســب برای 
دسترســی به دریاهای آزاد و تردد آســان تر کشتی های 
تجاری نسبت  به تنگه ی هرمز و منطقه ی خلیج فارس بدل 

کرده است.
پروژه ی خط لوله ی نفتی گوره به جاسک گام بلندی است 
که می تواند با ایجاد توسعه ی پایدار، به محرومیت زدایی و 
افزایش سطح امنیت اجتماعی و رفاه مردم در منطقه ی 

جاسک و استان های همجوار هرمزگان منجر شود.
ایــن خط لوله به طول تقریبی یک هزار و 100کیلومتر و 
ظرفیت انتقال روزانه حدود یک میلیون بشکه نفت خام، 
یکــی از بزرگ ترین خطوط لوله ی انتقــال نفت خام در 

منطقه ی غرب آسیا )خاورمیانه( است.
انتقال روزانه یک میلیون بشــکه انواع نفت خام ســبک 
و ســنگین از میدان های جنوب غربی کشــور به سواحل 
جنوب شــرقی، ذخیره ســازی و صادرات نفت از طریق 
پایانه ی جدید جاسک، تضمین استمرار صادرات نفت خام، 

تمرکززدایــی از پایانه های صادراتی و متنوع ســازی آن، 
امکان تامین خوراک پاالیشگاهی برنامه ریزی شده برای 
ســاخت در سواحل مکران و بسترســازی مناسب برای 
ســرمایه گذاری و اجرای طرح های صنایع پایین دستی و 
توسعه ی پایدار مناطق محروم جنوب شرقی کشور، برخی 
از اهــداف اجرای طرح انتقال نفت خــام گوره به پایانه ی 

جاسک به شمار می رود.
با ســاخت این خط لوله، ایــران می تواند ضمن دور زدن 
تنگه ی هرمز، افزون بــر پایانه ی صادرات نفت  خارگ در 
خلیج فارس، جاسک را هم به دومین پایانه ی صادرات نفت 
ایــران در دریای عمان، با اولویت صادرات نفت تولیدی از 

میدان های غرب کارون، تبدیل کند.
طرح انتقال نفت از گوره واقع در شمال غرب استان بوشهر 
به جاسک در ساحل دریای عمان یک بسته ی کامل شامل 
پروژه های ساخت یک خط لوله و 8 ایستگاه در مسیر آن، 
ساخت 20مخزن به ظرفیت 10میلیون بشکه و ساخت 
تاسیســات دریایی برای صادرات نفت خام می شود. خط 
لوله ی انتقال نفت خام گوره به جاسک و پایانه ی صادراتی 
در منطقه ی مکــران از طریق یک خط لوله ی 42اینچی 
و با اســتفاده از پنج تلمبه خانه ی بین راهی و 2ایســتگاه 
توپک رانی، همچنین تعداد 11پست برق و خطوط انتقال 

برق به طول تقریبی 180کیلومتر را شامل می شود.
نکته ی مهم درباره ی ســاخت این خط لوله ی راهبردی 
انتقال نفت خام، این اســت که با حمایــت وزارت نفت، 
به منظور تامین لوله های موردنیاز طرح، برای نخســتین 
بار با تکیه بر ظرفیت و توانمندی شــرکت های داخلی، 
تولید شمش و ورق، متناسب با استانداردهای موردنیاز از 
سنگ معدن آهن فراهم شده است. این زنجیره ی بزرگ 
با تولید شــمش، ورق و لوله طبق استانداردهای روز دنیا 
در ظرفیت های موجود کشور که در اصفهان و خوزستان 

بوده، انجام می شود.
در نگاه نخســت با ســاخت این خط لوله ی 42اینچی، 
ضمن عمل به رهنمودهای مقام معظم رهبری مبنی بر 
توسعه ی سواحل مکران، دســتاوردهای مهم سیاسی و 
بین المللی دیگری همچون تمرکززدایی از پایانه ی نفتی 

خارگ به عنــوان بزرگ ترین ترمینال صادرات نفت ایران 
در خلیج فــارس، کاهش فاصله ی ترانزیتی کشــتی های 
نفتکش در مقایسه با بعد مسافت خارگ تا دریای عمان، 
ساخت و توسعه ی کانون پاالیشــگاه ها، پتروشیمی ها و 
پتروپاالیشــگاه ها با رویکرد تکمیــل زنجیره های ارزش 
و جلوگیری از خام فروشــی نفت و گاز، اشــتغال آفرینی 
پایدار و رونق فضای کســب وکار سازندگان، پیمانکاران و 
صنعت گران ایرانی با بومی سازی ساخت انواع ورق، لوله، 
پمپ، شیرهای ســرراهی، کاال و تجهیزات را می توان از 
مهم ترین دستاوردهای ساخت یکی از بزرگ ترین خطوط 

انتقال نفت منطقه ی خاورمیانه عنوان کرد.
نگاهی عمیق تر و دقیق تر به ساخت این خط لوله ی نفت 
نشان می دهد که اجرای این پروژه ی فراملی در شرایطی 
که صنعت نفت با بی ســابقه ترین تحریم های غیرقانونی 
دست وپنجه نرم می کند، پیام های آشکار و روشن دیگری 
هم به همراه دارد. اجرای این پروژه ی عظیم عمال به ثمر 
نشســتن نهال اقتصاد مقاومتی با نگاه به درون کشــور، 
بسترســازی مناســب و دادن فرصت به تامین کنندگان 
داخلی در راســتای ایجاد جهش تولیــد و بازیابی توان 
داخلی آنها به عنوان نمونه هایی آشکار از ثمرات اجرای یک 

پروژه ی ملی آن هم در شرایط تحریم است. 
در پایــان باید بــه این نکته ی مهم و کلیــدی بار دیگر 
تاکید کرد که ســاخت خط لوله ی نفت و میعانات گازی 
»گوره ـ جاسک« زنجیره ای از ارزش های اقتصادی، سیاسی، 
اجتماعی و بین المللی در ایران را تکمیل می کند که قطعا 
این خاصیت و پیام آشکار ساخت خطوط لوله های نفت 
و گاز در جهان اســت، اما زمانی این ارزش ها بیشتر عیان 
و آشکار می شود که از فرصت طالیی انتقال هم زمان سه 
خوراک کلیدی شامل نفت خام، میعانات گازی و با ایجاد 
انشعابی از خط لوله ی هفتم سراسری گاز طبیعی )متان( 
استفاده کنیم و با ایجاد پتروپاالیشگاه هایی با سبد متنوعی 
از انواع خوراک های مایع و گازی زمینه ی شــکل گیری 
سومین هاب پتروشیمیایی ایران پس از ماهشهر و عسلویه 

را این بار در سواحل مکران فراهم کنیم.
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