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  چکیده

وان یکی از کانونهاي مهم و حساس و وگهواره تمدن جهان است وهمواره به عنخلیج فارس زادگاه تاریخ 

پرماجرا در جهان می باشد تاریخ خلیج فارس وبنادر و جزایر فارس داراي فراز و نشیبهاي زیادي مـی باشـد کـه    

یهاي خاص می باشـند یکـی از نقـاط حسـاس و     یک صورت نبوده و هر یک داراي ویژگ به وضعیت جزایر وبنادر

مهم در مدخل خلیج فارس بندرجاسک می باشد که در طول دوران گذشته کمتر موردتوجه و بررسی قرار گرفته 

بودن از مراکز علمی  روظر به دلیل انزواي جغرافیایی و دپیشینه تحقیقات جامع در زمینه ومنطقه مورد ن. است 

ودن اطالعات وجود ندارد واین مقاله حاصل جمع آوري اطالعات از البه الي منـابع و  وفرهنگی کشور و پراکنده ب

کتب مختلف بوده است هر چند اطالعات مکتوب کاملی از وضعیت منطقه در دوران صفویه وجود ندارد ولی بـه  

یه بـوده و  فوصـ  و دربـار ) انگلیسها ، پرتغالیها و هلنـدیها (دلیل موقعیت و شرایط خاص مورد توجه استعمارگران 

ازآن به مدت چندین سال بعنوان بندربازرگانی و تجاري مورد استفاده قرار گرفته است و بـاب تجـارت ایـران بـا     

خارج از کشور از این بندر گشوده شده وبشدت مورد توجه دولت صفوي بوده اسـت واولـین دفتـر شـرکت هنـد      

اسـک داراي قابلیتهـا وتوانهـاي زیـادي بـوده کـه       شرقی انگلیسی در این بندر تأسیس شده است عالوه بر آن ج

این مقاله سعی دارد تا با شـناخت تحـوالت   . متأسفانه تحقیقات و بررسیها در این زمینه نادر وکمیاب می باشند 

تاریخی موجب بینش و شناخت بیشتر شده وامید است گامی هر چند کوچـک بـراي تحقیقـات گسـترده باشـد      

نه اي بوده و اطالعات از منابع ، کتب، مجالت ، سفرنامه ها ونتایج تحقیق محققان این مقاله کتابخاروش تحقیق 

  . جمع آوري شده است 

  

   .هرمز ،شرکت انگلیسی هند شرقی ،مکران ،صفوي ،جاسک ،خلیج فارس :واژه هاي کلیدي 

  

  

  

  و تحوالت آن در عصر صفوي» جاسک دروازه خلیج فارس « : مقاله 
 کارشناس ارشد جغرافیاي انسانی -حمد صبوريم
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  موقعیت جغرافیایی جاسک 

در منتهی الیه جنوب شرقی استان هرمزگان واقع شده واز شمال به رشته کوههاي بشـاگرد و از   جاسک

  . همسایه شرقی جاسک استان سیستان و بلوچستان می باشد. جنوب به دریاي عمان منتهی می شود 

طرفهـاي   شهر جاسک به صورت شبه جزیره می باشد و بر روي جلگه ساحلی دریاي عمان قـرار گرفتـه و از       

46جاسک بین مختصات جغرافیایی . جنوب ، غرب و شمال به وسیله دریاي عمان احاطه شده است  طـول   75َ  ً

38شرقی    . شمالی واقع شده است 25َ  ً

اکنـون بعنـوان قطـب صـیادي اسـتان       ، شیالتی و بازرگانی می باشد و همجاسک داراي توانهاي بندري

وآبهاي جاسک از نظر دریانوردي و منابع صید داراي ارزش ویژه اي است شهر  هرمزگان و کشور مطرح می باشد

جاسک از قدیمی ترین شهرهاي استان هرمزگان است که در کتب مختلف تاریخی و جغرافیایی از آن نـام بـرده   

ي مردم جاسک با روحیه قوي و دالوري در طول تاریخ و هجوم استعمارگران به خلیج فـارس و دریـا  . شده است

عمان از آب وخاك کشور صیانت نموده اند که به عنوان رویدادهاي ثبت شده در تاریخ کشورمان از درخشندگی 

  . خاصی برخودار است

  

  مقدمه 

خص در دنیـاي  و حساس و پرماجرا در جهان و بـاال خلیج فارس همواره به عنوان یکی از کانونهاي مهم 

نام خلیج فارس یکی از کهن ترین اسامی جغرافیایی گیتی اسـت و  . دپرتنش و پرهیاهوي امروزي مطرح می باش

زادگاه تاریخ و گهواره تمدن جهان است و اولین مرکز دریانورد جهان بشمار می رود عالوه بر اهمیت سیاسـی از  

موقعیتهـاي  لحاظ اقتصادي داراي ذخایر و ثروتها و توانهاي فوق العاده اي بوده و بالطبع جزایر و بنادر آن داراي 

  . نظامی و اقتصادي مهم و ممتازي می باشند
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  خی جاسک یاهمیت استراتژیک و جغرافیایی تار

کرانه هاي دریاي عمان از جمله سواحل مهمی است که به علت دستیابی سریع به اقیانوسـها و آبهـاي    

مالحظه است عمق زیاد آب و مقاومت آزاد دنیا از نظر سوق الجیشی و ایجاد بندرگاهها و مناطق آزاد بسیار قابل 

طبقات ساحلی و دور بودن از فضاي پرآشوب کشورهاي عربی و توانایی طبیعی در ایفاي نقش پوشـش بنـادر در   

حوضه خلیج فارس از طریق کنترل تنگه هرمز و اشراف آن بر سواحل جنوبی دریاي عمان و معبر خروجی نفـت  

به همین دالیل استعمارگران و بویژه انگلیسیها . منطقه را باال برده است سواحل اینبه دریاي آزاد بار استراتژیک 

به این حوزه توجه خاصی داشتند واین دریا همواره نقش مهمی دراتصال مستعمرات خاورمیانه اي با شـبه قـاره   

ـ     هند ایفا نموده وجاسک به عنوان  ه یکی از نقاط حساس به علت واقع شدن در مـدخل خلـیج فـارس همـواره ب

عنوان دروازه ونگهبان خلیج فارس محسوب می شود واز این لحاظ داراي یک موقعیت استثنائی در خارج از تنگه 

علت واقع شدن در سواحل دریاي عمان داراي اهمیت ویژه اي است و میتواند نقش مهمی در  به. هرمز می باشد 

هند و با توجـه  اف به دریاي عمان و اقیانوس تأمین نیازهاي واردات و صادرات کشور بازي کند و همچنین با اشر

  . به رفت و آمد کشتیها از این محل داراي موقعیت نظامی مهمی می باشد

یک موقعیت مطلوب و خوبی در گذشته بوده و بین ساکنان آن و نقـاط   بندرجاسک از لحاظ بازرگانی داراي     

ه همین سـبب گـاهی مطمـح نظـر کشـورهاي      همجوار و کشورهاي مختلف روابط تجاري وجود داشته است و ب

  . استعمارگر خارجی مانند پرتغال ، هلند ، انگلیس و حکومتهاي مختلف داخلی و بویژه صفویان بوده است

  

  تحوالت جاسک در زمان صفوي 

مکـران از آخـرین   . قـرار گرفـت     1در آستانه قرن دهم هجري جاسک تحت اداره مستقیم امیر مکـران 

ن بوده که صفویان توانستند قدرت خود را در آن گسترش دهند مشکالت صـفویان در راه اسـتقرار   بخشهاي ایرا

قدرت خود در سایر بخشهاي ایران و دوري از مرکز حکومـت و اوضـاع داخلـی ایـن ناحیـه موجبـات تـأخیر در        

                                                 
 رفت  ی شمال به کار میـ اسمی است که از ابتداي دوران اسالمی تا پایان صفویه براي نامیدن بخش وسیعی از بلوچستان به غیر از نواح1
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در ناحیه مکـران   در این دوره به دلیل ضعف حکومت مرکزي ایران امراي محلی. گشودن این بخش از ایران بود 

ل سـاخت وشـاه   تجارت دریایی ایران وهنـد را مختـ  شدند و فعالیت امیرمکران  رداراز قدرت فوق العاده اي برخو

. توان مقابله کامل بـا آن را نداشـت از نیروهـاي پرتغـالی مسـتقر در هرمـز کمـک طلبیـد          اسماعیل صفوي که

شـاه ایـران و آلبـوکرك بسـته شـد متضـمن کمـک        میالدي بین پاد 1515/ قمري  921قراردادي  که در سال 

. براي سرکوب شورش امیر مکران بوده منابع پرتغالی قدرت او را تا منطقـه جاسـک تأئیـد کـرده انـد       پرتغالیان

میالدي بـا فـتح الرسـتان وارد     1593/قمري 1001سیاست بسط قدرت صفویه در سواحل خلیج فارس در سال 

لمرو امیر نیمـه مسـتقل الرسـتان کـه منطقـه سـاحلی جنـوب حدفاصـل         نواحی مختلف ق. دوره اي جدید شد 

بندرطاهري تا میناب را شامل می شد در اختیار اهللا وردي خان سردار مشهور شاه عباس قـرار گرفـت وبـه ایـن     

با . ترتیب بندرجاسک در محدوده حکومتی فارس قرار گرفته و تحت نظر مستقیم حکومت صفوي اداره می شد 

عباس وتوسعه قدرت مرکزي آن به نواحی جنوب ایران نخستین نشانه هاي حضوري نیروهاي ه ن شاروي کار امد

  . میالدي به چشم می خورد 1608/قمري 1017صفوي در منطقه جاسک در سال 

ر حـاکم صـفوي   شمس الدین علیه اژدها سـلطان افشـا  در این سال شورش گسترده اي به رهبري ملک    

عباس ورزي سلطان حاکم سیستان را مأمور سرکوب این شورش نموده نیروهاي شورش به مکران روي داده شاه 

قمـري   1018درگیري ها تا سـال  . رهبري ملک شمس الدین و برادرش ملک بهادر در منطقه پراکنده گردیدند 

سران . میالدي ادامه یافت ونهایتاً نیروهاي صفوي موفق به شکست ملک شمس الدین و برادرش گردیدند 1609/

احتماالً طی همین ایام ملک . شورشی پس از پذیرش انقیاد دولت صفوي و پرداخت مالیات معوقه آزاد گردیدند 

میالدي  1613قمري  1022امراي مکران یکبار دیگر در سال . شمس الدین اظهار تشیع و سیادت نموده  است 

اختالفـات رو بـه   . وب را مختـل نمودنـد  علیه حکومت صفوي دست به شورش زده وتجارت دریایی و زمینی جنـ 

  . گسترش شاه عباس و پادشاه اسپانیا در مسئله هرمز در این دروه باعث تسهیل روابط ایران و انگلیس شد

  

  تاسیس شرکت انگلیسی هند شرقی در جاسک 

رکت تجـار  شـ « میالدي بموجب فرمان ملکه الیزابـت بعنـوان    1600کمپانی هند شرقی در اواخر سال 

تأسیس گردید این اقدام در اثر شنیدن گزارشهایی در مـورد  » لندن که با هند شرقی معامله وتجارت می کردند 
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تمـول بـی    ثروت هندوستان وهمچنین سفرنامه یک سیاح انگلیسی بود که تفصیالت حیرت انگیـزي از ثـروت و  

ر انگلیسـی بـه دربـار امپراتـور هندوسـتان      وقتی تجا .پایان مشرق نقل می کرد لندن را به جنب وجوش انداخت

سایر اجناسی که همراه آوردنده بودند مشتري خوب پیدا کرد و بزودي فروش رفـت   آمدند پارچه هاي ماهوتی و

لیکن چون بالفاصله مقادیر کثیر دیگري از همان اجناس از انگلستان وارد کردند ودیگـر خریـداري پیـدا نشـد و     

که در آن موقع سمت ریاست تجارتخانه سـورات را داشـت در صـدد     »تماس آلدورث « امتعه مزبور در انبارماند 

پیدا کردن بازارهاي جدیدي افتاد وباالخره ایران توجه او را جلب نمود زیـرا بـه او گفتـه بودنـد کـه هـواي ایـن        

س کـافی  مملکت فوق العاده سرد است واهالی آنجا از زن ومرد واطفال پـنج مـاه در عـرض سـال مجبورنـد لبـا      

در  کـه   1»ریشارد اسـتیل « یکنفر جوان انگلیسی کسب کرده بود موسوم به  زااین اطالعات را مشارالیه . بپوشند

بـه   عاقبت کمپانی تحریک شد وخود او را. میالدي به دنبال یکی از بدهکاران خود به ایران رفته بود 1614سال 

رستاد و به ایشان دستور داد که اطالعات دقیـق و جـامعی   به اصفهان ف  2»جان کراتر« اتفاق یک نفر موسوم به 

بدست آورند وفرمانی از شاه بگیرند که جهازات کمپانی به هر بندري که مقتضـی بداننـد آزادانـه ایـاب و ذهـاب      

کروتر و استیل مأموریت داشتند که راجع بـه نقشـه   .  ول شوندمورین آن بدون زحمت به تجارت مشغکنند و مأ

ند کدام یک از بینبخلیج فارس رفته ند و به عالوه به بنادر روو طرز اجراي آن مطالعات به عمل آایران تجارت با 

ه جاسـک را کـه   جاسک وبندرعباس و بحرین باالخرآنها براي لنگرگاه مناسب تر است آنها پس از بازدید از بنادر 

به کمپانی اطـالع دادنـد کـه چـون ایـن        در نود میلی مشرق هرمز واقع است براي مقصود خود انتخاب نموده و

مثـل بحـرین مـورد تهدیـد ومخـاطره حمـالت        مجاور خشکی اسـت و  منطقه در نزدیکی مدخل خلیج فارس و

هنـد شـرقی   شـرکت  . تر از سایر نقاط مـی دانـیم   لهذا آنجا را براي لنگرگاه کشتی مناسب. پرتغالیها واقع نیست

یالدي به اصفهان اعزام نمود و این نمایندگان در مالقات با شاه م 1615قمري  1024نمایندگان خود را در سال 

شاه عباس فرمان مخصوصی صادر  1616در سال . عباس اولین قرار رسمی خود را با شاه ایران به امضاء رساندند

بـا اکـرام و   در هر درجه و رتبه اي امر داد که تجار و مسافرین انگلیسی را  نمود که به موجب آن به کلیه اتباع و

بالفاصله پس از صدور فرمان شاه مأمورین کمپانی هند شرقی سرگرم این بحث شدند که آیا . اعزاز پذیرایی کنند

                                                 
Richard  Still ١. 

٢. Joan CrowTher 
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کمپانی می تواند از امتیازات تجاري فرمان مزبور استفاده نماید یا نه و اگر میتواند استفاده کند راه و وسـیله آن  

  ؟ چیست

 مصمم بودند که در ایران تجارخانه هایی تأسیس کنند چون جنگ ایـران و  تجار انگلیسی مقیم سورات

پارچـه در ایـران کمیـاب شـده اسـت وهمچنـین بـه         ابریشـم و  عثمان روابط تجاري با اروپا را مسدود ساخته و

هروسیله که باشد بازاري براي فروش مال التجاره موجود در سورات پیدا کنند و بندرجاسک در محـل مناسـبی   

بـاالخره تجـار   . الیهـا محفـوظ نگـاه دارد   ایی می تواند آن را از حملـه پرتغ ده که یک فروند کشتی به تنهواقع ش

سورات عقیده خود را در خصوص افتتاح روابط تجاري با ایران به کمپانی اطالع دادند و کمپانی هم آن را تصویب 

  . نمود

  

  رونق تجاري و بازرگانی جاسک 

جدیـد انتخـاب   سب و تجـارت بـود بـراي مأموریـت     مدتها در عثمان مشغول ک که  1»ادوارد کونوك « 

میالدي نخستین گروه از تجار انگلیسی وارد جاسک شـدند تـا تجـارت بـا      1616در چهارم دسامبر سال . گردید

ورات ز با مقدار زیادي مال التجاره از ساولین کشتی انگلیسی موسوم به جیمدر همان سال  ایران را آغاز نمایند و

پرتغالیهـا سـعی نمودنـد کـه از مسـافرت کشـتی       . داد و ستد با ایران را باز نماید به جاسک آمد تا باب تجارت و

روز مسافرت در دریـا بـه مقصـد رسـیدند و      27ها پس از  انگلیسی و ر جلوگیري کنند لیکن موفق نشدندمذکو

ها در خلیج فـارس   و بحري انگلیسیت تجاري این مسافرت چون ابتداي عملیا. امتعه خود را به فروش رسانیدند

بندرجاسک از این جهـت کـه دور از تیـررس    . به شمار می رود از لحاظ تاریخی حائز اهمیت مخصوص می باشد

براي تحصیل اجازه تأسیس دفتر بازرگـانی هنـد شـرقی نخسـت ادوارد     . پرتغالیها بود مناسب تشخیص داده شد

میالدي در اصفهان به حضور شاه عباس رسید و بعـد از   1617کت در سال نوك نماینده برجسته و ممتاز شروک

مذاکرات مفصل موافقت شاه را با تاسیس دفتر شرکت در دو نقطه ایران یک در اصـفهان و دیگـري جاسـک بـه     

  . دست آورد

                                                 
١.Cannock 
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موجب آن به انگلستان اجازه گشودن یک دفتر حق العمـل کـاري بازرگـانی در جاسـک بـا عـوارض       به 

و نامبرده در دیدار با شاه عباس موافقـت شـاه بـراي حمـل     . شیلینگ از هر لیور بار داده شد 6مرکی به میزان گ

نزدیکی روابط ایران و انگلیس . عدل ابریشم هم بدون عوارض گمرکی از بندرجاسک بدست آورد 3000تا  1000

به دنبال این امر شرکت در  ر گرفت موجب رشد و ترقی بندرجاسک گردید و بشدت مورد توجه دولت صفوي قرا

شـاه عبـاس انحصـار     1617تجارتخانه اي در شیراز و بعداً در اصفهان دایر کرد و سـرانجام در سـال    1617سال 

  . صدور ابریشم ایران را به شرکت واگذار کرد

سیس و هجري خورشیدي دفتر شرکت در جاسک تأ 998میالدي برابر با  1619در سال بعد یعنی سال 

آغاز به کار کرد که اولین نمایندگی بریتانیا در خلیج فارس به حساب می آمد پس از استقرار شرکت هند شرقی 

حاکم آن روز جاسـک کـه    ضمن خاطرات خود از مهمان نوازي به جاسک کرد ودر جاسک ادوارد کنوك سفري 

براي صید و صیادي مهمترین محـل در  اقامت داشته اظهار رضایت نموده و بندرجاسک را ) میناب(ستان در مغو

میالدي شرکت هند شرقی پـنج کشـتی حامـل انـواع کاالهـاي       1620در اوایل سال  .اقیانوس هند دانسته است

، ابریشـم  وله هـا متا پس از تخلیه مح هلندي همراه با هدایایی براي شاه عباس به بندرجاسک فرستاد انگلیسی و

از جمله این هدایا کالسـکه زیبـایی   . اس خریداري کرده بودند حمل نمایندهایی را که براساس قرارداد با شاه عب

بیرون این کالسکه و جایگاه راننده آن زین و لگام اسـبان همـه بـه     درون و. بود که با شش اسب کشیده می شد

  . پارچه هاي زر بفت و قطعات طال آراسته بود

  

  نبرد جاسک 

این درگیري هنگـامی  . ها در خلیج فارس آغاز شد رتغالیهاي با انگلیسیدرگیري پ 1620در اواخر سال 

شروع شد که پرتغالیها راه را بر دو کشتی انگلیسی که به سوي جاسک درحرکت بودنـد سـد کردنـد دو کشـتی     

 مذکور را ناگزیر ساختند تا به بندر سورات باز گردند و دو کشتی دیگر را به کمک خود فرا خوانند  چهار کشـتی 

. که به طرف جزیره هرمز عقب نشینی کندبسوي ناوگان پرتغالیها تیراندازي کرده ناوگان مذکور را وادار ساختند 

ناوگان پرتغالیها بعد از بازگشت به هرمز و بازسازي مجدد بسوي صحنه کارزار که در آبهاي نزدیـک بندرجاسـک   

دسـامبر   28هـا در   اوگان نداشت تا آنجا که انگلیسـی بود بازگشت اما این بازسازي تاثیر چندانی در تقویت این ن
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در جنگی که بعدا به نام جنگ جاسک معروف شد و در حقیقت سـومین جنـگ پیروزمندانـه کشـتیهاي      1620

« سرپرسی سایکس مؤلف کتاب تاریخ ایران از آن به نام  .انگلیسی در دریاي شرق بوده پرتغالیها را شکست دادند

کشته شد و  »ناولندن« و می نویسد که در آن جنگ کاپیتان شلینگ فرمانده شجاع  نام برده است» نبرد جاسک

 من هر بار کـه در جاسـک پیـاده شـده ام     : سایکس در ادامه می نویسد .به خاك سپرده شد) جاسک(در همانجا 

از کـرد کـه نشـانه اي    فکر کرده ام که آیا می شود در جاسک یک یادگاري از پیـروزي کاپیتـان مـذکور بـر پـا      

بازرگانان انگلیسی بعد از آن پیروزي بـه تجـارت    .و تهییج بازماندگان آنان شودتوفیق  ان ما وشینییدالوریهاي پ

  . مراجعت نمودند » سورات« عدل ابریشم بار کرده به  520خود مشغول شدند و 

  

  رکود فعالیتهاي تجاري و بازرگانی جاسک 

این حوادث نهایتـاً موجـب درگیـري    . منطقه مستحکم شد بعد از شکست پرتغالیها موقعیت انگلیس در

بندرجاسک . میالدي گردید1622قمري  1031مستقیم ایران و پرتغال در جزیره هرمز و آزاد سازي آن در سال 

عنوان مقر دفتر تجاري انگلیس و پایگاه اعزام نیروهـاي دریـایی و محـل امنـی بـراي تبـادالت        طی این دوره به

ی واقـع بینانـه در دفـاع از مرزهـاي     تاتخاذ سیاس امیران جاسک نیز با. رخوردار شدیت بسیاري باقتصادي از اهم

فته ودر نبرد هرمز شرکت مـؤثري داشـتند اگـر چـه سـقوط هرمـز       رگدر کنار نیروهاي دولت صفوي قرار ایران 

و چند  ه این بندردرکوتاه مدت موجب رونق اقتصادي بندرجاسک گردید اما گسترش ناامنی در مناطق پس کران

  . ی جاسک بوجود آوردقدرت در منطقه وضعیت نامناسبی را براي تداوم آبادان دستگی

هـا از آن بـه سـوي گـامبرون      بندرجاسک همچنان در خدمت بازرگانی انگلیسی بود تا اینکه انگلیسـی    

زیـرا  فتـه بـود   رگیسی قرار ر شرکت انگلبندرگامبرون در حقیقت توسط شاه در اختیا. منتقل شدند) بندرعباس(

  .سر هرمز از شاه جانبداري کردندها هنگام ستیز شاه با پرتغالیها بر  انگلیسی

  

  جاسک در اواخر دوره صفوي

با استقرار نیروهاي ایران درجزیره هرمز این محدوده جغرافیایی تحت نظارت مسـتقیم امـام قلـی خـان     

گیري امام قلی خان اسک در دوره حکومت شاه عباس و واج امیر منابع تاریخی از شورش .والی فارس قرار گرفت
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این شورش با اعزام نیروي نظامی خوابانده شد و امیر جاسک با پرداخت خراج معوقـه و پـذیرش   . اطالع داده اند

بر سر قدرت باقی مانده بوده با مرگ شـاه عبـاس اول    انقیاد دولت صفویان تا پایان دوره سلطنت شاه عباس اول

مالیات خودداري نموده و این امرتا دوره سلطنت شاه عباس دوم تـداوم داشـت در ایـن     یر جاسک از پرداختنام

لشکرکشی خان هرمز به منطقه جاسـک بـا     .أمور سرکوبی امیر جاسک نمودمایام شاه عباس دوم خان هرمز را 

نبه امیر جاسک را دستگیر  همه جاشکست مواجه شد و پس از آن نیروهاي کمکی فارس توانستند در یک یورش 

وسپس او را در بندرعباس به قتل رسانیدند و بدین ترتیب جاسک یکبار دیگر تحت نظارت خان بندرعباس واقع 

قدرت گرفتن امـراي محلـی    بندرجاسک در سالهاي پایان حکومت صفویه به دلیل ضعف حکومت مرکزي و .شد

   .در حوزه نفوذ امراي بلوچ قرار گرفت

  نتیجه گیري 

، انجام مبادالت دریایی با کشورهاي حوزه قراگیري بر مسیر اقیانوس  هند و به منزله دروازه خلیج فارس

، موقعیت جغرافیایی و وجود مرزهاي ، قرارگیري بر مسیر راههاي تجاري دنیاخلیج فارس ودریاي و دریاي عمان

، سابقه  تـاریخی و طـوالنی تجـارب در منطقـه و     ت، تجارب و وجود نیروهاي بومی و عالقه به شغل تجاردریایی

بویژه در زمان صفوي که از رونق بیشتري برخوردار بوده فرهنگ تجارت را بـه عنـوان پتانسـیل منطقـه مطـرح      

  . ساخته است

با وجود توانها و امکانات مذکور این بخش از عملکرد محدودي برخوردار می باشد و در سالهاي اخیر این 

به یک منطقه فعال  آن در حال حاضر تبدیل .ا رونق و پیشرفت بنادر همجوار مورد توجه کمتري بوده استبندر ب

اقتصادي و آزاد تجاري دور از دسترس نیست و با برنامه ریزي صحیح و سرمایه گذاري و ایجاد تسهیالت و مهیا 

استفاده نمود خصوصیات اقتصـادي و  کردن زیربناها میتوان از توانمندیها و ظرفیت هاي دریایی و بندري موجود 

ن یـ ااز طرف دیگر گرایش به فعالیت در اجتماعی منطقه از طرفی و سابقه تاریخی و موقعیت جغارافیایی منطقه 

جاسک به عنوان یک منطقه استراتژیک هویت خود را باز خواهد یافت و شاهد . بخش را تقویت و تشدید می کند

حـو  امید است با مرتفع شدن مشکالت و تنگناها از ظرفیتهاي بـالقوه بـه ن  . تحول عظیمی در منطقه خواهیم بود

  .مطلوب بهره مند شد
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