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سخن نخست

با گذشــت بیش از 6 دهه از ایجــاد پایانه ی 
نفتــی خارگ، این پایانه کمــاکان اصلی ترین 
مبدا صادرات نفت خام ایران به شــمار می رود. 
اگرچــه طــی ســال های اخیــر، پایانه هایی 
مانند عســلویه، الوان و... به جمع پایانه های 
صادراتی ایران اضافه شــدند اما کماکان بیش 
از 90درصد صــادرات نفت خام از این جزیره 
انجام می شــود. طی دهه های اخیر و خصوصا 
پس از حمــالت متعدد عراق در جنگ تحمیلی 
به ایــن جزیره، متنوع ســازی بنــادر صادراتی 
همواره از اهداف مدیران و تصمیم گیران صنعت 
نفت و مقامات ارشــد کشور بوده، اما این اهداف 
بــه دالیلی همچون هزینه ی بــاالی اجرا و نیاز 
بــه مطالعات مکان یابی دقیــق به صورت جدی 
پیگیری نمی شــد. پــس از حدود ســه دهه از 
پیشــنهاد اجرای »طرح محــرم« که به منظور 
کاهش ضربه پذیری ایــران از بمباران جزیره ی 
خارگ در زمان جنگ تحمیلی طراحی شــده 
بود، به شــرکت ملی نفت ایران ابالغ شد که با 
تاسیس یک بندر جدید برای صادرات نفت خام، 
به این آرزوی قدیمی جامع عمل بپوشــاند. بر 
این اســاس مراحل اجرایی خط لوله ی گوره به 

جاسک با طول هزار کیلومتر آغاز شد.

اهمیت ایجاد بندر صادراتی جاسک از منظر امنیت 
انرژی

در دهه ی 70 میــالدی وقوع حوادثی همچون 
تحریم نفتی اعراب و انقالب اسالمی ایران منجر 
به شــوک های شــدیدی در عرضه ی نفت خام 
شــد. این امر که کمبودهای شدید نفت خام و 
فرآورده های نفتی را در کشورهای واردکننده ی 
نفت ایجاد کرد، منجر به ظهور پارادایم جدیدی 

در بخش انرژی به نام »امنیت انرژی« شد. 
اگرچــه بــا توجــه بــه گســتردگی مفهوم و 

بین رشــته ای بودن امنیت انرژی، تعریف واحد 
و جامعی از آن وجود ندارد، اما امنیت انرژی را 
می توان عرضه و تقاضای پیوســته و مطمئن با 
انرژی دانست  قیمت های معقول در حامل های 
و به طور کلی استفاده کنندگان از این گزاره، به 
دنبال کاهش اثر عوامل بیرونی مانند تهدیدات 
ژئوپلیتیکی، اقتصادی، زیســت محیطی، فنی و 
روانی بر بازارهای انرژی هستند. همان گونه که 
بیان شــد، امنیت انرژی مفهومی کیفی است و 
با توجه به اهداف تعیین شــده، می توان عوامل 
مختلفــی را در آن دخیل دانســت. نظر به این 
مســئله و خواســتگاه ابتدایی گزاره که عمدتا 
کشــورهای واردکننده ی انرژی بودند، عمده ی 
مباحث و مطالعات انجام شده بر مبحث »امنیت 
عرضــه ی انرژی« قرار دارد، اما طی ســال های 
اخیــر و بــا افزایش عرضه کننــدگان و کاهش 
نرخ رشــد تقاضای نفت خام، گــزاره ی »امنیت 
تقاضای انرژی« برای کشــورهای نفتی اهمیت 
یافته است. پیرو این مسئله، در یک دسته بندی 
کلــی، امنیت انــرژی را می تــوان از دو منظر 
اصلی بررســی کرد. از منظــر مصرف کنندگان 
و از منظــر تولیدکننــدگان انــرژی. از منظر 
مصرف کنندگان انرژی، عواملی از جمله قیمت 
منطقی، در دســترس بــودن دائمی و ظرفیت 
مازاد تولیدکننــدگان و از منظر تولیدکنندگان 
انــرژی، پایداری قیمت، ســودآوری فعالیت ها، 
سهولت شــرایط مبادله و وجود تقاضای کافی 
در بازار از اصلی ترین موارد تاثیرگذار بر امنیت 
انرژی است. طی چند دهه ی اخیر و با توجه به 
اهمیت باالی امنیت انرژی، بسیاری از اقدامات 
و هزینه کرد دولت ها به این منظور بوده اســت. 
همچنین با توجه به اینکه تاثیر امنیت انرژی بر 
این بخش، از نوع »اثر خارجی« است و بنگاه ها 
تمایلی برای سرمایه گذاری در این بخش ندارند، 

عمده ی ســرمایه گذاری باید راسا توسط دولت 
انجام شــود. در اینجا نگاهی اجمالی به برخی 
از اقدامات کشورهای مختلف به منظور ارتقای 
امنیت انرژی خــود خصوصا در بخش نفت خام 

می اندازیم.

امنیت انرژی در خلیج فارس و تنگه ی هرمز
کشورهای حاشیه ی خلیج فارس در سال 2019، 
بــا تولید بیش از 30 میلیون بشــكه نفت خام، 
ســهم 32درصدی از عرضه ی این حامل انرژی 
را داشــته اند. همچنین عبور روزانه 18 میلیون 
بشکه نفت خام و میعانات گازی، 4 میلیون بشکه 
فرآورده هــای نفتــی و 300 میلیون مترمکعب 
LNG باعث شــده تا تنگه ی هرمــز، تبدیل به 

مهم ترین گذرگاه انرژی دنیا شود. 
این تنگه که دریای عمان و خلیج فارس را به یکدیگر 
متصل می سازد، با عرض 34 کیلومتری، محل عبور 

روزانه بیش از 33 کشتی و نفتکش است.

خطوط لوله ی دور زننده ی تنگه ی هرمز
بــه طور کلی تاکنــون 7 خط لولــه به منظور 
دور زدن تنگه ی هرمز ایجاد شــده است. اما به 
دالیلی همچون اختالفات سیاسی یا عدم تعمیر 
و نگهــداری، تنها 4 خط لولــه در کوتاه مدت 
قابلیت بهره بــرداری را دارد. در اینجا نگاهی به 

این خطوط لوله می اندازیم. 
1- خط لوله ی حبشه ـ فجیره )انتقال نفت 

امارات(
 ایــن خط لوله با طول 360 کیلومتر، کشــور 

امارات را به دریای عمان متصل می سازد.
 ظرفیت انتقــال این خط لولــه 1.8 میلیون 

بشکه نفت خام در روز است.
 سرمایه گذاری انجام شده تنها در بخش ساخت 

خط لوله بالغ بر 3.3 میلیارد دالر بوده است.

حجت ربیعی پور سلیمی، جانشین مدیرمسئول 

ضرورت ایجاد بندر جدید )جاسک(
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2- خط لوله ی پتروالین
 طول تقریبی این خط لوله 1200 کیلومتر است.

 ایــن خط لوله تاسیســات تولید و پاالیش در 
شرق عربستان را به تاسیسات صادراتی در غرب 

کشور متصل می کند.
 ظرفیت اســمی این خط لولــه 4.8 میلیون 
بشــکه در روز اســت که در حال حاضر تنها از 

2 میلیون آن استفاده می شود.
ـ ینبع 3- خط لوله ی NGL ابقیق 

 ظرفیــت ایــن خط لولــه 290 هزار بشــکه 
نفت خام در روز اســت و مــوازی با خط لوله ی 

پتروالین )عربستان( احداث شده است.
 از این خط لوله به منظور انتقال فرآورده های 

پتروشیمی از پاالیشگاه ینبع استفاده می شود.
TAPLINE  4- خط لوله ی

 ایــن خط لوله با طول 1200 کیلومتر توانایی 
انتقال روزانه 500 هزار بشکه نفت خام را دارد.

 ایــن خط لولــه بندر رأس الجمعه در شــرق 
عربســتان را پس از عبور از اردن و ســوریه به 

لبنان متصل می کند.
 این خط لوله در سال 1990 به دلیل حمایت 
دولــت اردن از عراق در جنگ اول خلیج فارس، 

تعطیل شد و تا امروز بالاستفاده مانده است.
IPSA 5- خط لوله ی

 ظرفیــت انتقال این خط لولــه بالغ بر 1.65 
بشکه نفت خام در روز است.

 این خط لوله در سال 1989 به منظور انتقال 
نفت خام عراق به دریای ســرخ احداث شد. در 
سال 1990 با حمله ی عراق به کویت این خط 

لوله نیز تعطیل شد.
 در سال 2001، عربستان سعودی مالکیت این خط 
لوله را به عنوان بخشی از بدهی عراق در اختیار گرفت.

 در حال حاضر از این خط لوله به منظور انتقال 
گاز طبیعی از شــرق این کشــور به واحدهای 

پتروشیمی در بندر ینبع استفاده می شود.
ـ جیحان 6- خط لوله ی کرکوک 

 این خــط لوله با عبور از ترکیــه، عراق را به 
دریای مدیترانه متصل می کند.

 ظرفیــت انتقــال نفت خــام این خــط لوله 
1.6 میلیون بشــکه نفت خــام در روز بود که با 

حمله ی آمریکا به عراق در ســال 2003 آسیب 
جــدی دید. تــوان عملیاتی این خــط لوله در 
حال حاضر در حدود یک میلیون بشکه برآورد 

می شود.
ـ  بانیاس 7- خط لوله ی کرکوک 

 این خط لوله دارای ظرفیتی معادل 300 هزار 
بشکه نفت خام در روز است.

 ایــن خط لولــه، نفت خام عــراق را از طریق 
سوریه به دریای مدیترانه منتقل می کرده است.

 در ســال 2003 و در جریان حمله ی آمریکا 
به عراق به صورت جدی آســیب دیده و اکنون 

غیرقابل استفاده است.

ایجاد پایانه های صادرات نفت خام متعدد
یکی دیگر از راه های افزایش توان در برابر احتمال 
اخالل در صادرات، ایجاد بنادر صادراتی متنوع است. 
این مســئله موجب می شــود حتی در صورت 
آســیب دیدگی یک بندر، صــادرات به صورت 
کامل متوقف نشــده و توان صادراتی یک کشور 

کماکان ادامه داشته باشد. 
البته باید توجه داشــت برخی کشــورها مانند 
بحرین و کویت به دلیل مرز اندک دریایی خود، 
امکان تاســیس بنادر مختلف را ندارند اما سایر 
کشورها مانند عربستان و امارات از این ویژگی 

جغرافیایی خود استفاده کرده اند.

ـ جاسک  اهمیت اجرای خط لوله ی گوره 
کاهش هزینه و مسافت حمل نفت خام صادراتی ایران

همان طور که ذکر شــد، خط لولــه ی گوره به 
جاســک با کاهش طول مســیر حمل ونقل به 
مقاصد صادراتــی، باعث کاهش هزینه ی حمل 
خواهد شــد، اما بــا توجه به ســرمایه گذاری 
1.5 میلیارد یورویی این پروژه، بررسی سودآوری 

پروژه نیازمند محاسبات دقیق تري است.
طی سال های اخیر، عمده ی نفت خام صادراتی 
ایران به مقصد کشورهای شرق آسیا بوده است. 
از این رو نفت خام ایران، برای تحویل به مشتری، 
باید مســیری بیش از 8هــزار کیلومتر را طی 

بازه ی تقریبی 18 تا 25 روز طی کند. 
ایــن مســافت از طریــق افزایــش هزینه های 

مرتبط بــا حمل ونقل دریایــی، تاثیر منفی بر 
تقاضای نفت خــام دارد، اما احداث خط لوله ی 
گوره ـ جاسک، موجب خواهد شد تا نفتکش ها با 
کاهش مسافتی در حدود 800 کیلومتر مواجه 
شوند. این کاهش مســافت به صورت مستقیم 
هــم بر هزینه هــای اجاره ی نفتکــش و هم بر 

هزینه ی سوخت آنها تاثیر دارد. 
با توجه به کاهــش دو روزه ی زمان حمل برای 
نفتکش ها نسبت به بارگیری از جزیره ی خارگ، 
بر اثر پژوهش های انجام شــده، صرفه جویی در 
حــدود 36 میلیون دالر در ســال انجام خواهد 

شد. 
این مســئله خصوصا در ســال های تحریم که 
عمده ی فروش به صورت CIF بوده و شــرکت 
ملــی نفــت موظف بــه تحویــل نفت خام در 
مقصد به مشــتریان خود است، موجب ارتقای 
ســودآوری شــرکت ملی نفت خواهد شد و از 
طرفي انتقال نفت خام از گوره به بندر جاسک 
پایانه های  زمینه ی تمرکززدایی و متنوع سازی 
صادراتی و کاهش ریســک صادرات از تنگه ی 
هرمــز را فراهم می کند و در کنار آن ســبب 
ایجاد اشــتغال در منطقه ی مکران و توسعه ی 

پایدار می شود. 
از سوی دیگر، با توجه به قابلیت انتقال نفت خام 
و میعانــات گازی از ایــن خط لولــه، افزون بر 
تمرکززدایی از صادرات نفــت ایران از پایانه ی 
نفتی خارگ و دور زدن تنگه ی هرمز به عنوان 
نقطه ی راهبردی آســیب پذیر صادرات نفت در 
منطقه ی خاورمیانه، امکان صادرات گاز میدان 
گازی پارس جنوبی از این پایانه و مسیر کوتاه تر 
برای کشــتی های ترابری ال.ان.جــی و امکان 
رقابت با کشــور قطر نیز با احداث این خط لوله 

فراهم می شود.
احــداث ایــن خط لولــه اهمیت شــایانی در 
زمینه ی سیاست گذاری راهبردی انرژی کشور 
دارد و بی شــک اهمیت راهبردی ساخت این 
پروژه با توان ســاخت داخل می تواند ســختی 
به شــیرینی  را  ابرپروژه هایی  ســاخت چنین 
تولید قدرت در عرصه ی بین المللی برای کشور 

تبدیل کند.


